
 

 

 

 الجمهورية العربية السورية

 جامـــــــــــــعة دمـــــــــــشق     

 كـلي         
 
 ربيـــــــــــةـــــــــــة الت

 
 
 اه  قسم املن

 
 دريسج وطرائق الت

 
 
 
 

(يف STSوالتكنولوجيا واجملتمع )استخدام مدخل العلم  فاعلية
 
 
حصيل الد

َّ
راسي لدى تالمذة الصف الرابع األساسي يف مادة الت

 
 
ة، واجتاهاتهم حنوهاالد

َّ
 -راسات االجتماعي

 
 جتريبية. دراسة

 دريساملناهج وطرائق التَّتري يف جة املاجسْرَدَ لنيلِ مقدمٌ حبثٌ
 
 

 الطالبةإعداد 
    

 
 عيميريم حممود الن

 األستاذ الدكتورراف ــــــــــــــــــــــــإش
 آصف حيدر يوسف       

   دريسج وطرائق الاَّذهِنَاملم تساذ   ي سْ األ        
                       

 
 

𝟐𝟎𝟏𝟔/𝟐𝟎𝟏𝟓

𝟏𝟒𝟑/𝟏𝟒𝟑𝟕
  
 

 



 وتــقديـر شــــكر
ُ وصل القطار ُ      

 
ُ...هُ محطت

 
ُ عب عليُ من الصُ  كان

 
ُأن أ ُ ع ُرج 

 
ُ صورُ  مجموعة

 
ها من تُ التقط

ُية هذمرحلتي الدراسيُ  نافذةُ 
 
نتها إذ هزت كياني بما ها في وحي الّصور ...مواقف دوُّبتُ ... قل

ُكنوُزاختزنته من معان  وقيم ألناس أودعوا في ذاكرتي 
 
ُ ا عواطف يزيدها الزمن  وشحنات 

 واحترام ...سطور ُ
 
ولتفاصيل وجوههم  ،ما بذلوه نان لكّلُيطرزها الشكر والامت توهجا

ُ.املنقوشة في وجداني 
 
 عرر كلماُ أُل للنجاح،والسعي الدائب  ألامل فيُ وقظ ..فت

 
ت عششها اانية

ُ شكري:أحاول أن أعّرر من خاللها عن تمتلكني 

ُ... كلية التربية بالحسكة.الفراتجلامعة 

 ) للجامعة التي احتضنتني
 
ُ(دمشقجامعة دون أن تظهر ملال

ُألاكرر:..والشكر .للعمادة والكادر إلاداري والتدريس ي 

 كلماتها ...أمُ بطاقة انتظار العمل دون تعب  الذي أمدني آصف حيدر يوسف للدكتوُر
 آخر ل

 
 ، باملستقبللعلم والسعي والتفاؤل كانت ممرا

 
 مفعما

 
 راسخا

 
 كانت جسرا

 
مّد لي يدا

ُكانت... مساعدةُ  ةبأيُ  عليُ  ولم يبخل ،والرقي في التعامل...بالرقي بالفكر 
ُها القدوة...أيُ إلى روحك أيُ  ى ن أيقظت في مدينتي املمتدة حتُ مُ  ..يا.التربية ها املقاتل في ميدان 

قبل وبعد كل ش يء... كانت .باملعرفة وباألخالق ...بالعلم..سهول الالنهاية روح الطموح

خطواتي الثابتة نحو الصعود...ففي وقفة الحزن يكون الحزن  سيدي أولى شخصشتك

ُ
 
 أو ال يكون...وأشهد أن

 
 كان... جليال

 
ُنزيه اجلنديالدكتور الشهيد ه جليال

ُ... ذة جامعة دمشقأسات أشجار وطني الطيبة ...

أعضاء لجنة الحكم ...ألاستاذ الدكتور علي الحصري. الدكتورة رويدا حمدان على وقتهم 

ُحظاههم التي أارت البح  وأننته.الثمين في قراءة الرسالة...ورقي ماُل

ُ حقي. ةشكري ، د.سندس العاتكي ، د.الزعبي ازكري د.عصمت رمضان،  ، د.طاهر سلوم د

ُ براهيم نعامةإ مدرسة
 
ُ متمثلة

 
 مدير املدرسة محسن سعيدعليمي، بالكادر إلاداري والت

ُ.معلمتي الصف وفاء أسود، ريما حماد

ُ...الألاساس ي  تالمذة الصف الرابع
 

ُ.بهم كل الخير. ذين توسمت سورية  .والتفاؤل بأن 

ُستكون أفضل كما كانت وأكثر... 

 باملتابعة كي يقدر لي لقاءهم مرة أخرى في 
 
 نالدكتوراه "إرسالة إلى كل من أشعل فّي حلما

ُ                          "                                    شاء هللا



 

 ءاإلهدا
أعناقها ويعرتيها  تلوي الكمات   وأمام قامتك  ...ويزدهر لك  هو الكالم ينهض بامسك  

 ا  واحد ك  ب  ..ويبقى در  .باليامسني مضاءة   ك  .وتبقى حروف  .أجدى هلا. حوب فيكون السكوت  الش  
ل  بالغار ال  درب اجمدال َم 

 سوري    ...املكلَّ

 ار األصدقاء، إذ طاملا كنتَ يف اختي هم احلظ  ن ال حيالف  مَ  أمل   بتني خيبات  بلسما  جنَّ  كنتَ 
ك اآلن أنَّ  أعلم   ...ها كانت أنتكتاباتي وأحالمي ومستقبلي...بل كل   حاضرا  يف كل  

       ه املفضل ....    وحت  ل .بزهو فنان أمامَ .حنان. بفيض   كَ ه وترمقني كعادت  ت  ط  ما خطَ  ل  تتأمَّ 
والدي احملامي ممود النعيمي                                         

 ألثم يديك  الطاهرتني...أرفع جبهتي للشمس ألنك  قدوتها...كاجلبل الشامخ ...الزلت  
 والدتي املعلم  هند اللجي                 مصباحي يف الظلم ...

 هدايا القدر ...الذين جيري دمهم يف عروقي ... إىل أعظم  
خوتيأ  .بييفخروا  هم بأن  أفخر بهم وأعد   .... الذيناحلياة ومرها  يف حلو  معا    

 حبنني ضحكاتنا وخططنا وأحالمنا معهم أحلى األيام ...أتذكر   عشت   ن  إىل مَ 
 وزمالئي صديقاتي                                   

 عاملتواض   عمليَّ  م  .أقد  .يل ودا  يف قلبه. ن حيمل  مَ  لكل  هلؤالء...و
 

ُريم ممود النعيميالباحث                                                                     

    



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 أ

 الصفحةرقم  احملتوى             
 د-أ فهرس المحتويات

 ط-ه فهرس الجداول
 ي-ط فهرس األشكال
 ك فهرس المالحق

 الفصل 
 
  فعرياألول: الت

 
 تهبالبحث وأهمي

 6-3 مقدمة

 8-6 مشكلة البحث

 9-8 أهمية البحث

 01 أهداف البحث

 01 أسئلة البحث

 00-01 فرضيات البحث

 00 متغيرات البحث

 00 منهج البحث

 01 تهعينمجتمع البحث و 

 03-01 أدوات البحث

 03-01 حدود البحث

 01-03 إجراءات البحث

 01-01 اإلجرائية فاتهمصطلحات البحث وتعري

  الثاني:الفصل 
 
 سابقة دراسات

 تمهيد
ة في ضوء الدِّراسيالتي اهتمت بتحليل محتوى المناهج  الدِّراساتالمحور األول: 

 (.STS)لمدخ
11-11 

حول  والمتعلمين التي اهتمت باستطالع آراء المعلمين الدِّراساتالثاني: المحور 
 وفهمهم لها. (،STS)المرتبطة بمدخل قضاياللتضمين المناهج 

11-30 

التي اهتمت بتطوير المناهج وإعداد المعلمين في ضوء  الدِّراساتالثالث: المحور 
 .(STS)قضايا مدخل

30-31 



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 ب

فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا اهتمت بدراسة التي  الدِّراساتالرابع: ر المحو 
 .بعض المتغيرات ضوء في( STSوالمجتمع)

31-13 

 11-13 السابقة. الدِّراساتتعقيب على ال

 11 الحالية الدِّراسةالسابقة في  الدِّراساتأوجه االستفادة من 

 18-11 قةالساب الدِّراساتالحالية من  الدِّراسةموقع 

 18 السابقة الدِّراساتُخالصة 

  الثالث:الفصل 
 
  ظرياإلطار الن

 ( "STS)مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع"احملور األول: 
 تمهيد

 13-10 ةالعلمي   ربيةالت   مداخل

 13 العلمية ربيةالت   في( STS) مدخل أدوار

 16-13 .وتطوره والمجتمع، والتكنولوجيا العلم مدخل نشأة

 19-16 والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل تعريف

 60-61 .والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين العالقة

 61- 60 .والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل عن الناجمة القضايا

 61 والمجتمع والتكنولوجيا العلم عن الناجمة القضايا تدريس مزايا

 والتكنولوجيا العلم مدخل يعالجها أن مكنيُ  التي ضاياالق نوعية لتحديد معايير
 والمجتمع.

61-63 

 63-61 (STS) مدخل وسمات خصائص

 61-61  (STS) مدخل وأسس مبادئ

 61-61 (STS) مدخل أهداف

 68-61 .والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل وفق الت عليم أهداف

 68-11 (STS) مدخل استخدام ةأهمي  

 11-10 (STS)مدخل تخداماس مبررات

 10-13 (STS) مدخل في األفراد صفات

 11-13 .الت عليم في( STS) مدخل الستخدام المتبعة الخطوات

 11 والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل وفق االجتماعي ة الدِّراسات تعليم



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 ج

 11-16 والمجتمع والتكنولوجيا والعلم والمعلم المتعلم بين العالقة

 11-19 (STS)مدخل تحقيق في علمالم دور

 19-80 (STS) وبرامج التقليدية الت عليم برامج بين مقارنة

 81 ية.الت عليم البرامج في (STS) مدخل الباحثينبعض  رفض أسباب

 81 .والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل تطبيق عقبات

 81-83 لسوريةا المدارس في والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل تطبيق عقبات

 81 األول المحور خالصة

حصيل"احملور الثاني: 
 
راسي الت

ِّ
  "الد

 تمهيد
 86-81 الدِّراسي الت حصيلتعريف 

 81-86 الت حصيلالمبادئ الواجب مراعاتها عند تقييم 
 88-81 يةالت حصيلتعريف االختبارات 
 88 يةالت حصيلفوائد االختبارات 
 91-89 ية.حصيلالت  أنواع االختبارات 

راسات"احملور الثالث:             
ِّ
ة الد

 
 "االجتماعي

 تمهيد
 91-90 االجتماعي ة الدِّراساتتعريف 

 91-93 االجتماعي ة الدِّراساتأهمية مادة 

 96-91 االجتماعي ة الدِّراساتمادة أهداف 

 96 للصف الرابع األساسي ةاالجتماعي   الدِّراساتالمعايير التي بُني على أساسها كتاب 

  "االجتاهات"احملور الرابع:                                 

 تمهيد
 98-91 تعريف االتجاه

 99-98 خصائص االتجاهات

 001-99 مكونات االتجاه

 011 وظائف االتجاهات

 010-011 والتكنولوجياالعلم نحو االتجاه 

 011- 010 تماعي ةاالج الدِّراساتم االتجاه نحو تعل  



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 د

 
 
راساتمادة يف ( STS)ة استخدام مدخلاحملور اخلامس: أهمي

ِّ
 الد

ة
 
 االجتماعي

013-016 

 الفصل الرابع: إجراءات البحث           
 تمهيد

 019-018 أواًل: منهج البحث

 068-019 ثانياً: إجراءات تصميم أدوات البحث وضبطها

 031-019 الخطة الصفية

 011-031 المباشر/ البعدي المؤجل ي القبلي/البعديالت حصيلاالختبار 

 019-011 االجتماعي ة الدِّراساتمقياس االتجاهات نحو مادة 

 068-019 .التجريب النهائي إجراءاتثالثاً: 

 060-019 اختيار عينة التجربة النهائية.

 066-060 تكافؤ مجموعتي البحث.

 068-061 تنفيذ التجريب النهائي.

 069-068 المستخدمة األساليب اإلحصائية

 البحث ومناقشتها وتفسريها اخلامس: حتليل نتائجالفصل 
 تمهيد

 081-013 ومناقشتها وتفسيرها. أواًل: نتائج أسئلة البحث

 091-081 ومناقشتها وتفسيرها فرضيات البحث ثانياً: نتائج

 091 ثالثاً: خالصة نتائج البحث

 091-096  خالصة عامة

 111-099 مقترحات البحث

 113-111 ملخص البحث باللغة العربية

 113-111 مراجع البحث

 331-111 مالحق البحث

 I-IV ملخص البحث باللغة اإلنكليزية

           
 



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 ه

 فهرس اجلداول
 رقم الصفحة داللة اجلدول رقم اجلدول

 1 الت حصيلتوزع المتعلمين وفق مستويات  0

 01 مجتمع البحثتوزع أفراد  1

 01 ة البحث على المجموعتين الضابطة والتجريبيةتوزع أفراد عين 3

دقيقة لألحداث ذات العالقة بمشاريع العلم والتكنولوجيا في  تواريخ 1
 المجتمع، مرتبة وفق تسلسلها الزمني

11-11 

 19 عالتقليدية وبرامج العلم والتكنولوجيا والمجتم الت عليممقارنة بين برامج  1

 والصفوف (STS) صفوفالبارزة بين Concepts))للمفاهيم مقارنة  6
 التقليدية

81 

والصفوف  (STS)( بين صفوف Processesللعمليات)مقارنة  1
 التقليدية

81 

والصفوف  (STS)صفوف  بينAttitudes))االتجاهات مقارنة  8
 التقليدية

81 

والصفوف  ( (STS( بين صفوف Creativityمقارنة االبتكار) 9
 التقليدية

80 

والصفوف  (STS)( بين صفوف Applicationsللتطبيقات)مقارنة  01
 التقليدية

80 

 019 التصميم التجريبي للبحث 00

 001 قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع قبل وبعد التعديل 01

 008 للصف الرابع األساسي االجتماعي ة الدِّراساتوحدات كتاب  03

للصف الرابع  االجتماعي ة الدِّراساتدروس الوحدة الرابعة من كتاب  01
 األساسي

008 

 009 استمارة تحليل المحتوى 01

 االجتماعي ة الدِّراساتقيم معامل الثبات للدروس المحللة من كتاب  06
 للصف الرابع األساسي

010 



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 و

في  المتضمنة (STS)قضايا مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  01
للصف الرابع  االجتماعي ة الدِّراساتمحتوى الوحدة الرابعة من كتاب 

 ونسبها المئوية. األساسي

011 

 011 ية قبل وبعد التعديلالت عليماألهداف  08

 في المعرفي المجال مستويات من تعليمي مستوى لكل األهداف عدد 09
 الخطة الصفي ة

011 

 والطريقة (STS) لمتان وفق مدخلالتي استخدمتها المعاإلجراءات  11
 بعةت  المُ 

011 -018 

ادة في ضوء مالحظات الس   الخطة الصفي ةالتعديالت التي أجريت على  10
 المحكمين

031 

 033 الدروس المتضمنة في الوحدة المدروسة 11

 031 (STS)ي وفق قضاياالت حصيلأبعاد االختبار  13

للصف  االجتماعي ة الدِّراساتمن كتاب  ةالرابعاألهمية النسبية للوحدة  11
 الرابع األساسي وفق عدد الصفحات

036 

 036 عدد الصفحات الوحدة وفقاألهمية النسبية لكل درس من دروس  11

ومستوياتها المعرفية لكل درس من دروس الوحدة  يةالت عليماألهداف  16
 "االقتصاد في الجمهورية العربية السورية مالرابعة "دعائ

036 

 038 يالت حصيلجدول مواصفات االختبار  11

 010 التعديالت على بنود االختبار 18

 013-011 بعاد االختبار مع الدرجة الكليةأمعامالت ارتباط كل بعد من  19

 013 بعد من أبعاد االختبار مع األبعاد األخرى كلمعامالت ارتباط   31

ليه إالختبار والبعد الذي تنتمي معامالت ارتباط لكل فقرة من فقرات ا 30
 الفقرة

011 

 016 يالت حصيلمعامالت السهولة والصعوبة لبنود االختبار  31

 018- 011 يالت حصيلمعامالت التمييز ألسئلة االختبار  33

ي حسب المستويات المعرفية الت حصيلأرقام األسئلة في االختبار  31
 والدروس

018 

  019 توزيع أسئلة االختبار على أبعاد قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع 31



 فهرس احملتويات
 

  

 

 

 ز

 011-019 ي في صورته النهائيةالت حصيلمواصفات االختبار  36

 011 تعديالت فقرات المقياس تبعاً آلراء السادة المحكمين 31

 013 تعديالت فقرات المقياس تبعاً آلراء التالمذة 38

 013 ة العليا والفئة الدنيا لمقياس االتجاهاتالفروق بين الفئ 39

 011 معامالت االرتباط بين البند والمجموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليه 11

 011 بند مع البنود األخرى في كل محورارتباط كل  تمعامال 10

 016 بند من بنود المقياس مع البنود األخرى كلمعامالت ارتباط   11

 016 محاور مقياس االتجاهات معامالت ارتباط 13

 011 الدِّراسةمعامل االرتباط بيرسون في التطبيقين األول والثاني ألداة  11

 011 الدِّراسةقيمة معادلة ألفا كرونباخ ألداة  11

 018 معامل ارتباط )سبيرمان براون(، ومعامل )جتمان للتنصيف( 16

 018 توزع بنود أداة البحث على المجاالت الفرعية 11

 019 تصحيح بنود مقياس االتجاهات 18

 019 توزع أفراد المجتمع األصلي للبحث 19

 061 التجربة النهائية ةأعداد التالمذة في مدرس 11

 061 توزع عينة البحث النهائية حسب المجموعة والمدرسة والشعبة 10
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  ةمقدمأّواًل: 
المتسارعة  ةة والتكنولوجي  ثت التطورات العلمي  فقد أحد، الذي نعيشه هو عصر العلم بال منازع العصر       

اس وهائلة في حياة األفراد والمجتمعات، وتغلغلت التطبيقات العلمية في حياة الن   عميقة   والمتالحقة تحوالت  
         ة ة أو الصحي  ة أو السياسي  ة أو االقتصادي  بحيث ال نكاد نجد جانبًا من جوانب حياتنا االجتماعي  

تنا اليوم تختلف عن حياة حيا التكنولوجيا تأثيرًا عليه، األمر الذي جعل  و أن نرى للعلم  ة دون  أو العمراني  
إلى بناًء عليه صنف األمم والتكنولوجي هو المحك الذي ت   يوأصبح التقدم العلم ،األمس اختالفًا جذرياً 

اإلرادة تدفع ثمنًا  مسلوبة   تابعة   ومتخلفة   العسكرية واالقتصادية والتجارية تهيأت لها سبل الهيمنة متقدمة  
فقد تكونت قناعات راسخة لدى المجتمعات على مختلف  ومن ثم   .والتكنولوجيغاليًا لتخلفها العلمي 

متالك ناصية العلم  باى إال  طور لن يتأت  قدم والت  الخروج من قائمة التخلف واللحاق بركب الت   ها بأن  توجهات  
المدة الزمنية  الحظ أن  عبر التاريخ ي   قدم العلمي والتكنولوجيمسيرة الت   ن يستعرضوم   .والتكنولوجيا

 إليه أحد الباحثين بما ذههذا يقه التكنولوجي على أرض الواقع. تقلصت بين االكتشاف العلمي وتطب
علمي معين  بقوله:" من مؤشرات تالحم التكنولوجيا والعلم تقلص المدة الزمنية التي تفصل بين اكتشاف  

الواحدة، بل أقل من ذلك بكثير في بعض عد هذه المدة في عصرنا تتعدى السنة لم ت   وتطبيقاته بحيث
إيجابي  التخصصات، بينما كانت في الماضي القريب تفوق عشرات السنين، الشيء الذي ينعكس بشكل  

وبسرعة فائقة لم يعرف التاريخ لها  كبيرةً  اً قطع أشواطقدم ييجعل الت  على تطور العلوم نفسها، وبالتالي 
 (.9، 9111مر،قش)مثياًل قبل منتصف القرن العشرين"

ذاتها كما  عرفة بحد  ال قيمة ألي م فيده، وأن  قيمة المعرفة فيما ت   الربط بين العلم والتكنولوجيا جعل   ذلك أن  
 ."فرنسيس بيكون "أعلن
 التنافس الذي يجريحقيقة  جوهر الصراع العالمي هو سباق في تطوير التعليم وأن   فيه أن   كال شومما    

 بركب   حاق  ة لل  وفاعلي   ة  تفرض التحرك بسرع والتكنولوجياثورة المعلومات  وأن   في العالم هو تنافس تعليمي،
عليم كبيرة على الت   مشكالت   التطور التكنولوجي فرض  "هذا  بأن   (بشارة والياس) شيروفي هذا ي   .هذه الثورة

 )بشارةلهذا التطور" تغييرها وتعديلها لتصبح أكثر مناسبةً وعلى المناهج الدراسية التي أصبح من الضروري 
لياس، و   .(911، 4192إ 
ى ، وهو ما أد  والتكنولوجيةبالتطبيقات العلمية  أكثر تأثراً  أصبحت الحياة اليومية أن   وتجدر اإلشارة إلى     

، وهذه التحوالت وتكنولوجياً  ا تطلب إعداد الفرد علمياً المختلفة، مم   مؤسسات المجتمعمهمة في  إلى تحوالت  
االجتماعية ؤثر في كثير من نواحي الحياة التي يعيشها اإلنسان كالبيئة واألخالق والقيم والعالقات غير وت  ت  

وتطبيقاته  مرات والتغيرات التي تنجم عن العلعلم على هذه التأثيطالع المت  امن  البد   اعليم، لذوالعمل والت  
تغييرات التي ن من السيطرة أو التغيير أو التأقلم مع هذه البما يجري ويتمك   على دراية  ليصبح  التكنولوجية

ال  تحدثها في حياته، و  ستغير من نمط حياته ومنظومته القيمية وعالقاته  والتكنولوجيةالتطورات العلمية   فنن  ا 
على له القدرة  كوني بها، أو أن  يشعر  أن   االجتماعية ومعتقداته وغير ذلك من نواحي حياته المختلفة دون  
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، ويأتي مشروع تواكب هذا التطورالمناهج كونها أصبحت ال  تطويرلذا كان البد من  .يرالتدخل أو التغي
راسات االجتماعية خاصًة في الجمهورية العربية السورية تلبيًة لتوصيات عامًة ومناهج الد  تطوير المناهج 

 نقلة  البحوث السابقة، وانطالقًا من الحاجة إلى إحداث   راسات و الد  المؤتمرات التربوية، وانسجامًا مع نتائج 
راسات االجتماعية الذي على المفهوم الشامل لمنهج الد   ز  رك  ت  نوعية في المحتوى التربوي والتعليمي بصورة   

ؤدي إلى تهيئة ، بما ي  يواكب طبيعة التطورات المتالحقة التربوية والتعليمية والمجتمعية والتكنولوجية
 (9، 4199عاتكي، )إل،(1، 4112)وزإرة إلتربية في إلجمهورية إلعربية إلسورية، باستمرار متطور   التالمذة لمجتمع  

تم   المناهج التي تحقق تلك الفلسفة رت من فلسفة التربية ومنغي  التي كبيرة التربوية التطورات وتلبيًة لل
التخلص و الذاتية من قبل كل متعلم،  والمبادرة   على المشاركة   زرك  ت  ة تدريسي   طرائق   استخدامالتأكيد على 
 زرنوقي يورد إذ، للمتعلمينشد ومسهل وموجه عليم وتحوله إلى مر وهيمنته على عملية الت   المعلممن سيطرة 

بل أصبحت من  ،نقاش عد مجال  عملية التجديد والتحديث في مجال طرائق واستراتيجيات التدريس لم ت   "أن  
   (.2 ،4112)زرنوقي،األمور الملحة من أجل إحداث التوازن في حياة سريعة التغيير في عصر العولمة"

لبي يلعبه التربويون في جعل المناهج ت   الكبير الذي يجب أن  شير العديد من الباحثين إلى الدور ي   كما   
"الفرد  ( إلى أن  4119، حيث ينوه قنديل)مع ما يشهده العالم من تطورات حاجات الفرد والمجتمع، وتتالءم  

عليه من كل جانب؛ والتكنولوجيا  في العصر الحالي يعيش ضرورتين هما العلم والتكنولوجيا؛ العلم ينهمر  
العلم والتكنولوجيا؟"  به في كل مكان، فماذا تفعل التربية لمساعدة المتعلم على التكيف مع مجتمع   حيط  ت  
 .(6، 4114إلظاهري، )

 في سورية عليموجه القوي في الوقت الراهن من قبل القائمين على شؤون الت  أدركت الباحثة ذلك الت   لقد    
عليم، ويأتي ذلك التوجه لرفع كفاءة البيئات التعليمية وجعل ودمجها بالت   التكنولوجياالعلم و  ملتسخير مفاهي

ثارة،  وهذا ال يتعارض بل ردم الهوة بين المدرسة والبيئة المحيطة بها، و البيئة المدرسية أكثر تفاعاًل وا 
بين العلم  التكامل ة العربية السورية التي تقوم علىفي فلسفة بناء المناهج الحديثة في الجمهوري يصب  

تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع  من خالل" والتكنولوجيا والمجتمع
على صنـع المعرفة  عتمد  ي   متغير  مواكبة التطورات الحديثة في عالم   و  ،م المعقدة والتكنولوجيا المتقدمةالنظ

إلورشة إلوطنية )وتنمية المهارات الالزمة للتعامل مع مجتمع المعرفة ،علموعلى تعدد مصادر الت   والتكنولوجيا
 (.69، 4192لمتطلبات إلمناهج وفق مدخل إلمعايير،

ة التي يعمل أي الكيفي   ؛دريس المستخدمةالت   استراتيجياتمن البحث عن فاعلية  د  وفقًا لذلك كان ال ب     
استيعاب المعارف وتكوين القدرات والمهارات من خالل يتوصل المتعلمون إلى لوالمتعلمون  المعلمبها 

ما  وتيسير السبل أمام المتعلمين للقيام بمختلف أوجه النشاط الموجه على نحو تنظيم الموقف التعليمي،
   .نجاحه أو فشله في تحقيق هذه األهداف درجةوتقويم هذا النشاط لمعرفة  تبغيه من أهداف،

 تتضمنالتي  والتكنولوجيام بالعل التصاقاً  التربوي األكثر   الميدان   ةاالجتماعي  راسات عتبر الد  ت  و كما     
ؤدي مما ي   ،لحاجات الفرد ودورهما في خدمة المجتمع ليكون ملبياً  والتكنولوجيام أهدافها إيجاد الوعي بالعل

العلم  بمدخل ةاالجتماعي   راساتالد   متعل  ويكون فراد المجتمع، فاهية ألإلى تحقيق التنمية المستدامة والر 
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علم من خالل تعميق اإلحساس بالدور والمجتمع مبنيًا على الحياة اليومية والمستقبلية للمت   والتكنولوجيا
وما يحققانه  والتكنولوجيابالعلم  المتعلم، وبالتالي ربط في حياة الناس الذي يلعبه كل من العلم والتكنولوجيا

 .ومجتمعهتأثيرات مختلفة في حياته  من
 االجتماعيـة العالقـات بدراسـة عنـىت   كمـا واقعـه، وتعـالج بـالمجتمع وتهتم ة ترتبطراسات االجتماعي  فالد        
ــزت   هــاكون   إلــى إضــافةً  متعــددة، ومواقــف مشــكالت مــن عنهــا يــنجم ومــا  اإلنســان عالقــات علــى اهتمامهــا رك 

ن لــدى والمجتمــع ي   والتكنولوجيــاالعلــم  مــدخلو  (61 ،4116 إلحالال،ق،)ســلوكه  وميــادين ة علمي ــ المــتعلم ثقافــةً كــو 
 والتكنولوجياالعلم مدخل ًا من أهداف هدفًا رئيسالثقافة  هذه عد  وت  أفضل،  بصورة   مجتمعهؤهله للتعامل مع ت  

 .ةراسات االجتماعي  التي يسعى لتحقيقها في الد   والمجتمع
إصـالحية عالميـة لمواجهـة  وتدريسـها حركـات   ةراسات االجتماعي ـالد  لذلك شهدت التربية العلمية ومناهج    

هــا ئ  بنا اإلصــالحية علــى المسـتقبل واكتســاب المعرفـة )كقــوة( مـن حيــث ت الجهـودحيـث أكــد   ،هـذه التحــديات
( Constructivism)علـــــيم البنـــــائيعلم والت  واســـــتخدامها انســـــجامًا مـــــع أفكـــــار الـــــت   وفهمهـــــا واالحتفـــــاظ بهـــــا

 .(991 ،4199زيتون،)
ــكمــا    مــن أهــم هـــذه كـــان و "( 4191،أبالالو شالالرإر)العمليــة التعليميــة كمـــا أشــار إلصــال   ةعـــد   حركــات   دت  د  ح 

قام المجلس الوطني و ، Science/Technology/Society (STS)وإلمجتمع وإلتكنولوجياإلعلم  الحركات
 إذ (،STS)كان مـن بينهـا محـور العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع راسات االجتماعيةحديثة للد  األمريكي بوضع محاور 

 بـين العلـم والتكنولوجيـا ةتتضـمن دراسـة العالقـ راسـات االجتماعيـة ممارسـات  أن تشـمل منـاهج الد   ه البـد  علـى أن ـ أكد  
 .(9)ص" والمجتمع

علـيم بنظامـه ت  الضـرورة االنتقـال مـن  ""Yager & Roy" يـاجر ورويكـل مـن"  أكـد  وفـي اإلطـار ذاتـه     
مــن  يــؤدي ذلــك االنتقــال إذ ،STS))والمجتمــع العلــم والتكنولوجيــا  وفــق مــدخلعلــيم ت  الالتقليــدي المعتــاد إلــى 

مجرد تحصيل المعـارف والخبـرات العلميـة إلـى ربـط تلـك المعـارف والخبـرات بـالظواهر والمشـكالت الواقعيـة 
 (Yager & Roy, 1993, 7). اليوميةالتي يتفاعل معها الفرد في حياته 

ج ونمـاذج اونظـرة جديـدة للمنهـ جديـدة   بأهـداف   مـدخل هو ((STSوالمجتمع العلم والتكنولوجيا  فمدخل     
مكن النظـر إلـى مـدخل العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع بصـفته أحـد ي   إذ، تدريسية جديدة وبرامج تقييمية جديدة

التـدريس هـاج األربعـة )األهـداف والمحتـوى وطرائـق صاغ في ضـوئه عناصـر المنة ت  اتجاهات التربية العلمي  
  .(962، 9111، إلضبيان)ة االجتماعي  راسات كنطار لمناهج الد   مكن استخدامهه ي  بمعنى أن   والتقويم(

فــي  STS)) والمجتمـع والتكنولوجيـاالعلـم  مـدخلاسـتخدام ة فاعلي ـ فبغـرض تعـر   البحـث الحـالي جـاء الـذ   
  .هاواتجاهاتهم نحو   ،ةاالجتماعي   راسات  الد  في مادة  لدى تالمذة الصف الرابع األساسي يالدراس الت حصيل

 إلبحث  ةثانيًا: مشكل
ة عليم إلى تحقيق التفاعل المستمر بين المتعلم كفرد وبيئته االجتماعي  تتجه النظرة الحديثة للت        

لحة الستخدام برز الحاجة الم  ما ي  األفراد، أن يكون التعليم وثيق الصلة بحياة  م  حت  ة، األمر الذي ي  والمادي  
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ن من مك  ي   والمجتمع بمامداخل وأساليب تدريسية جديدة تربط النواحي النظرية بواقع الحياة وحاجات الفرد 
 .لتناوله العناصر الثالثة معاً  ((STSأبرز هذه المداخل مدخللعل  انتقال أثر التعلم إلى مواقف أخرى، و 

ة [ إلى أهمي  4192. سميث، 4112،يإلسيد عل .4191،إلصلوي إذ بي نت العديد من الدراسات كدراسة ]
 مدخل التي تناولتالعربية والعالمي ة راسات الد   كما دعت العديد من( في التد ريس، STSاستخدام مدخل)

 ,Bybee . 9002. مباجيارجو وعلي، 9002.علي، 4112،إلدبعي ] وهي دراسة، والمجتمع والتكنولوجياالعلم 
يضيف للمهتمين  ذلك من شأنه أن   في هذا الحقل، ألن   والتجارباألبحاث جراء المزيد من إ ىإل [1987

من المعلومات المدعومة بنتائج بحثية وتجريبية دقيقة  عليم قدراً في هذا المجال والقائمين على شؤون الت  
 .وواضحة

بدراسة استطالعية لعينة من قامت الباحثة ( STSمدخل )الع المعلمين على ط  ا درجةف ولتعر      
في الفصل الدراسي األول من  ( معلمًا ومعلمة41)بلغت  دمشق مدينةفي معلمي الصف الرابع األساسي 

 (STSوالمجتمع) والتكنولوجياالعلم فهم المعلمين لقضايا  مقياسفيها  ط ب ق ،م4192/4192العام الدراسي 
 ،(99)رقمملحق  (14-22، 4112،إلمحتسب) ذكرتهو  (Aikenhead & Rayan, 1992) الذي وضعه

 :النتائج اآلتية وصلت إلىوت
 ،)العلم ة( الثالثSTSلتفاعالت عناصر مدخل )فهم معلمي الصف الرابع األساسي ضعف    

غالبية المعلمين يهملون  أن  كما ، تدريسها راسات االجتماعية وأساليباهج الد  ( في منالمجتمع ،التكنولوجيا
أو لعدم معرفتهم بها وبطرق تطبيقها بسبب عدم  هم يعتبرونها غير ضروريةا ألن  هذه التفاعالت إم  

هم يشعرون لها نظرة سلبية، ألن   المتعلمينمما يجعل نظرة إعدادهم تربويًا، فال يتطرقون لها أثناء تدريسهم 
ة راسات االجتماعي  لد  با المتعلمينتدني اهتمام  يؤدي إلى مر الذياألها بعيدة عن الواقع الذي يعيشونه أن  

  ونفورهم منها.
 نتائجومن  عليم األساسيالت  مرحلة في الحلقة األولى من عليم الت  من خالل عمل الباحثة في مجال و       
، وغياب الشر  والعرضتركيز أغلب المعلمين على اإللقاء في  ن  تبي   ،راسة االستطالعية التي أجرتهاالد  

 من النشاط والفاعلية وهذا ما يثير الملل م  ر  سلبيًا ح   مما يجعله طرفاً  ةالدراسيالمتعلم في الحصة مشاركة 
هم ال يشعرون ة في حياتهم؛ ألن  العلمي   المعرفة   توظيف   على التالمذةضعف في قدرة بدوره إلى  ويؤدي

 :تبي ن  كما  ،وحياتهم في المجتمعج المدرسي ابين المنه بوجود ارتباط  
 في حياتهم اليومية. التكنولوجيافهم المتعلمين لدور  ضعف في 
 .عدم إظهار الجانب االجتماعي للعلم 
  ،هو اإلطار  الكتابفأغلب المعلمين يستخدمون الكتاب المدرسي معظم الوقت المخصص للتعلم

 متنوعة. الرغم من إمكانية الرجوع إلى مصادر  على  واالختبارات المتعلمينالعام واألساس لخبرة 
حيث  ،إلتطورإت إلتكنولوجية بالمجتمع إلمحيطبين أهمية إلربط بين ما يتم تعلمه و  مما يدعو إلى    
 المتعلمينإحدى المشكالت الرئيسة في التربية هي عدم استطاعة  أن   "(Yager,1992ن ياجر )يبي  
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 .(p42)بدو غير فعال في الحياة اليومية"عليم المدرسي ي، لذا فالت  جديدة   استخدام ما تعلموه في مواقف  
 تتعلق التيو  ستطالعيةراسة االالد   معلمي شكاوى تعدد بسبب لهذا الموضوع الباحثة اختيار وقع كما   

 :في والمتمثلة االجتماعية راساتالد   مادة لمفاهيم المتعلمين استيعاب بصعوبة
 توفر لعدم ربما اليومية، من معارف وبين واقعهم وحياتهم المتعلمون يتعلمه ما بين العالقة ضعف -9

 المادة تناولو  الميدانية، والزيارات الالصفية األنشطة قلة المتعلم؛ بسبب لفكر المثرية التعليمية البيئة
 . التطبيقي الجانب من أكثر النظري جانبها من العلمية

 من أكثر بالتجريد تتسم هالكون   ،ةراسات االجتماعي  مادة الد  نحو دراسة  المتعلمينضعف إقبال  -4
)أبو  إليه لوتتفق هذه النتيجة مع ما توص التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات. نهما بي  هذا و األخرى،  المواد

المتعلمين ة تسعى إلى تنمية اتجاهات راسات االجتماعي  ه وعلى الرغم من أن  الد  ، بأن  (2حلو وإلعمر، د.ت ،
راسية األخرى، وليس هذا نحو جوانب حياتهم المختلفة، إال  أن ها مازالت أقل أهمية من غيرها من المواد الد  

( وفقًا %11المعتمد تربويًا) ر"المعيا تربوياً فحسب بل إن  اتجاهات المتعلمين أقل من المستوى المقبول 
ر  ذلك باعتماد أساليب تعليم " عليماإلصالحية في الت   لمعايير التربية العلمية التكنولوجية والتوجهات وقد ب ر 

 هذه المادة على التلقين أكثر من اعتمادها على إكساب المتعلمين أدوات التعامل مع المعرفة. 
راسي في هذه المادة، وانطالقًا من األهمية التي يحتلها الد   الت حصيلوبهدف الوقوف على مستوى    

مستواه لدى  لتحسينظهر من خالل توظيف جهودهم ي ت  بالنسبة للمعلمين وأولياء األمور، والت الت حصيل
 لدىمن تالمذة الصف الرابع األساسي  وتلميذةً  اً ( تلميذ22)قامت الباحثة بمراجعة سجالت  المتعلمين؛
 ظهرت النتائج اآلتية:وقد  ،دمشق مدينةفي عليم األساسي الت  مرحلة لحلقة األولى من ا مدارس عينة من

 إلتَّحصيلوفق مستويات  إلمتعلمينتوزع  (1جدول)

 إلمجموع ضعيف وسالالط جيد جيد جدإً  ممتاز إلتقدير
91 2 91 2 94 22 

 %911 %42.42 %92.11 %44.24 %99.96 %44.24 إلنسبة إلمئوية

؛ إذ راسات االجتماعيةمادة الد  الدراسي للتالمذة في  الت حصيلستدل من هذه النتائج وجود ضعف في ي     
 األعلى لتقدير "وسط"(. الحد 6 )إذ تمثل درجة درجات (6)حصلوا على أقل من ( %29.92أكثر من ) ن  أ

الطرائق التي يتبعها  راسات االجتماعية إلى أن  الد  في مادة  الت حصيلحاالت القصور السابقة في  وقد تعود
ة، مما االجتماعي   المتعلمينتطبيقي وحياة المعلم في تعليم هذه المادة ليس من أولوياتها ربط العلم بالواقع ال

 .لهاتحصيلهم  فييجعلهم يلجؤون إلى حفظها، ويؤثر سلبًا في قدرتهم على امتالكها، وبالتالي 
 مداخل تقوم على تجريبعليم في بالدنا، إحدى مشكالت الت  محاولة لتلمس البحث  وترى الباحثة أن        

د التي ت   بعةالم ت  بداًل من الطريقة  عليمالت  حديثة في  على  المعلمون  نفذ على أساسها المناهج، والتي تعو 
 تحديدمكن ي   راسات السابقة والمطالعة الدقيقة للباحثةالد   في ضوء  و ، دريس موادهم التعليمية وفقًا لهات

 :اآلتيالرئيس  السؤال في مشكلة البحث
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 دخل إلعلم وإلتكنولوجيا وإلمجتمعمإستخدإم ة فاعليَّ  ما(STS)  لدى  رإسيّ إلد   إلتَّحصيلفي
  نحوها؟هم وإتجاهات  ، ةرإسات إالجتماعيَّ إلد  إلصف إلرإبع إألساسي في مادة  ت،مذة

  إلبحث   ثالثًا: أهميَّة  
مكن إجمال حيث ي   ،راسة والتقصي العلميبالد   لهاتكمن أهمية البحث الحالي بالمشكلة التي يتصدى   

 :بالنقاط اآلتيةأهمية البحث 

 :ظريةة إلنَّ إألهميَّ  9-9
األول  البحث الحالي عد  حيث ي   ،راسة والبحثتعليمي جديد وتناوله بالد  ٍ   مدخلعلى اء الضوء إلق 9-9-9
الحظ ندرة إذ ي  ، STS))والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  تناول بالتجريب مدخلالذي ي الباحثة(علم  ودحد في)

  .(STS)مدخل راسات التي تتناول من الد  وخلو المكتبة السورية  الدراسات العربية إجماالً 
ة ودورها الكبير لوم االجتماعي  على الرغم من أهمية الع، فراسات االجتماعيةتطبيقه في مادة الد    9-9-4

 الكافي في مجال التربية والبحث. لم تحظ  باالهتمام ها أن  تربية اإلنسان، إال  في 
الذي يهدف  للصف الرابع األساسي ةاالجتماعي   الد راسات كتابمع رؤية  انسجاماً البحث أتي ي 9-9-9

الرؤية النظرية التي يتبناها  تطبيق من خالل والمجتمع والتكنولوجيابين العلم  متماسكة   إلى إيجاد عالقة  
العلم  مدخللوحدة معطاة وفق  من خالل عرض نموذج  ة الصفي   ة  الغرف ميداني في عملي   بشكل   كتابال

 .(STS) والتكنولوجيا والمجتمع
( الذي اكتسب االهتمام الكبير من قبل التربويين STSة مدخل)من أهمي   يستمد البحث أهميته 9-9-2

نه مكة ي  ة وقيم أخالقي  مثقف، ومزود بمعرفة علمي   المجتمع بجيل   التربية قادرة على مد  والمهتمين في جعل 
 والمساهمة في تطوير مجتمعهم. ةالقضايا االجتماعي   توظيفها واالسترشاد بها في حل  

 ة إلتطبيقية:إألهميَّ  9-4
مع التوجهات الحديثة عليم في تضمين طرائق تنسجم وخطط الت  فيد هذا البحث واضعي برامج قد ي    9-4-9

 .عليمفي الت  
فتكون دراسة  والمجتمع والتكنولوجياالعلم  مدخليرغبون في دراسة  اعد الباحثين الذينسي  قد  9-4-4
 ة حديثة.تعليمي   مستقبلية لمداخل  ، وبالتالي تفتح الباب لدراسات   مكن االستعانة بهاي  
 ةوالتكنولوجي  ة عن التطورات العلمي   الناتجةقد يفيد هذا البحث األسرة في فهم بعض المشكالت  9-4-9

 هم.أبنائ   إيجابي في حياة  وكيفية توظيف هذه التطورات بشكل   
 بحثنجراء ، ففي الجمهورية العربية السوريةالتعليمية  تطوير المناهج عملية عمد  ي   من المؤمل أن   9-4-2

جيه أنظار التربويين خطوة مهمة لتو  د  ي ع   في تقديم محتوى مطو ر STS))مدخل مثل معاصر  مدخلحول 
إلى  معلمينو  برامج وخطط التعليم وموجهينو واضعي السياسات التربوية وم عدي المناهج من في بالدنا 

 .وضع حلول لمخرجات التعليم المتدنيةسهم في ت   مساندة المحتوى التعليمي بطرائق حديثةأهمية 
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 (STS) والمجتمع والتكنولوجياالعلم  مدخلمبنية وفق  دراسية   نموذجًا لوحدة   البحث قدم  يس 9-4-2
ها المعالجات راعى في بنائ  ومقياسًا لالتجاهات ي  ، الدراسي الت حصيلنموذجًا الختبار يقيس مستوى و 

مخططي المناهج عند و المعلمين في الميدان هذا ما قد يفيد اإلحصائية المناسبة والتوجهات الحديثة، 
 .المدخلتجريبية وفق هذا  فيد الباحثين الذين سيقومون بنعداد دراسات  ه قد ي  كما أن  تطويرها مستقباًل، 

، والمجتمع والتكنولوجياإيجابية نحو العلم  في تكوين اتجاهات   البحثساعد ي   من الممكن أن 9-4-6
 .لخدمة المجتمع والتكنولوجياالعلم قضايا مكنه من تسخير ت   المتعلمة لدى ة أخالقي  قيمي   تطوير منظومة  و 
في مساعدة المسؤولين التربويين في السعي لتحديث األساليب  البحث الحالينتائج  سهم  ت   يتوقع أن   9-4-2

 ة في قالب  ها التكنولوجي  ة وتطبيقات  راعي تقديم المعرفة العلمي  التربوية المستخدمة في مدارسنا بحيث ت  
مثقف علميًا  اجتماعي، مما يعزز مسيرتنا التربوية، ويجعلها أكثر إيجابية قادرة على تخريج جيل  

 مثل هذا الجيل. نا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تخريج  وأن   بخاصةً ، وتكنولوجياً 
 إلبحث  رإبعًا: أهدإف

 اآلتي:إلى تحقيق البحث الحالي  سعى   
   والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلة استخدام فاعلي  ف تعر(STS) راسي لدى تالمذةالد   الت حصيل في 

 .ةاالجتماعي   الد راسات في مادة   األساسي الصف الرابع
   ة استخدام فاعلي  ف تعر( مدخلSTS)  الد راسات  في مادة   األساسي الصف الرابع تالمذةفي اتجاهات

  .ةه الفرعي  من محاور   محور   وعلى كل  ة على مقياس االتجاهات ككل، االجتماعي  
  إلبحث   خامسًا: أسئلة  

 ة:آلتيتسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة ا األهداف السابقةفي ضوء 
 لدى تالمذةراسي الد   الت حصيل في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلة استخدام ما فاعلي    5-1

 ؟ةاالجتماعي   الد راسات في مادة   األساسي الصف الرابع
 الصف الرابع اتجاهات تالمذة في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلة استخدام ما فاعلي    5-9

ه من محاور   محور   االتجاهات ككل، وعلى كل   على مقياس   ةاالجتماعي   الد راساتفي مادة  األساسي
 ؟ةالفرعي  
 : فرضيات إلبحثسادسًا: 

 :(1.12عند مستوى داللة )تمهيدًا الختبارها اآلتية الفرضيات يغت ص  
 إلفرضية إألولى: 
الضابطة في و التجريبية  تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط إحصائية ال يوجد فرق ذو داللة   

  .دريسالت   طريقةوفق متغير  راسيالد   الت حصيلختبار ال المباشر التطبيق البعدي
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  إلثانيةإلفرضية: 
التطبيقين القبلي بية في درجات تالمذة المجموعة التجري يإحصائية بين متوسط فرق ذو داللة   دال يوج 

 .راسيالد   الت حصيلختبار الالمباشر والبعدي 
  إلثالثةإلفرضية: 

الضابطة في و التجريبية  تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط إحصائية ال يوجد فرق ذو داللة  
 راسي.الد   الت حصيل ختبارالتطبيق البعدي المؤجل ال

  إلرإبعةإلفرضية: 
التطبيقين البعدي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يإحصائية بين متوسط فرق ذو داللة   دال يوج

 راسي.د  ال الت حصيلالختبار المباشر والبعدي المؤجل 
  إلخامسةإلفرضية: 

إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي  ال يوجد فرق ذو داللة  
 راسي.المباشر والبعدي المؤجل الختبار الت حصيل الد  

  إلسادسةإلفرضية: 
في التطبيقين اتجاهات تالمذة المجموعة التجريبية  درجات إحصائية بين متوسطي فرق ذو داللة   دال يوج

 مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعية.على القبلي والبعدي 
  إلسابعةإلفرضية: 
إحصائية بين متوسطي درجات اتجاهات تالمذة المجموعتين التجريبية والضابطة  ال يوجد فرق ذو داللة   

 على مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعية. في التطبيق البعدي
 إلبحث  تسابعًا: متغيرإ

 مجموعة من المتغيرات هي: البحث الهذ   
 :وتشمل ،(Independent Variables) ةالمستقل اتالمتغير  2-9
 .للمجموعة التجريبية (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخل -أ
 .للمجموعة الضابطةالم ت بعة الطريقة   -ب
 وتشمل: ،(Dependent Variables) المتغيرات التابعة 2-4
 راسي.الد   الت حصيل -أ
 االتجاهات. -ب

 إلبحث   ثامنًا: منهج
من العوامل ذات العالقة بموضوع  الذي يقوم على تغيير عامل   إلتجريبي جإلمنه اعتمدت الباحثة:    

البحث، من أجل تحديد األثر الناتج عن هذا التغير، ويتضمن التغيير عادًة ضبط المتغيرات جميعها التي 
والطريقة  أثره، وهناك دائمًا متغير مستقل ومتغير تابعؤثر في البحث باستثناء متغير واحد تجري دراسة ت  
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لتأثير المتغير  سمح له بالتغير استجابةً الوحيدة إلبقاء جميع العوامل ثابتة ماعدا المتغير التابع الذي ي  
                     التجريبية"  ةإحداهما "المجموعهي استعمال مجموعتين متماثلتين في التجربة، تخضع  المستقل

(Experimental Group) الثانية جموعة لتأثير العامل التجريبي موضوع البحث، بينما ال تخضع الم
ومن هنا سوف يتم  .(91، 4192)إلزعبي، هذا التأثير لمثل Control Group) )الضابطة" ة"المجموع

 .الم ت بعة بالطريقة  يتم تدريسها ف ا المجموعة الضابطة(، أم  STSإخضاع المجموعة التجريبية لمدخل )
 إلبحث وعينته عتاسعًا: مجتم

 ذين بلغ  والدمشق،  مدينةمدارس في  جميع تالمذة الصف الرابع األساسيمجتمع البحث  ل  م  ش       
 (46122) 4192/4192الدراسي األول للعام لفصل دمشق ل مدينةمديرية التربية في إحصائية  عدد هم حسب

 :(4)الجدول كما هو موضح في ، وتلميذة اً تلميذ
 ( توزع أفرإد مجتمع إلبحث9جدول)

 
 
اختيروا  نعامة إبراهيممن مدرسة  األساسيالرابع الصف  تالمذةمن  مجموعة من البحثنت عينة تكو  و     

من قبل معلم  الم ت بعة بالطريقةت س  ر  إلى مجموعتين ضابطة د   العينة   ت  م  س  ق   بالطريقة العشوائية البسيطة،
كما توزعوا الباحثة، قبل  ( منSTSت وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع )س  ر  الصف، وتجريبية د  

 :اآلتي ن الجدوليبي  
 على إلمجموعتين إلضابطة وإلتجريبية إلبحث ةعينتوزع أفرإد ( 2جدول)

 إلمجموع إلكلي تجريبية ضابطة
21 21 911 

 أدوإت إلبحث :عاشرإً 
 في( STS) والمجتمع والتكنولوجياالعلم  بمدخلوالبحوث السابقة التي اهتمت  الد راساتبعد مراجعة     
وفي ضوء ، إلنجاز أبحاثهماألدوات التي استخدمها الباحثون  ن بدورهابي  ت  التي و  ،محتوى المناهج تقديم

 :اآلتيةاألدوات  الباحثة اعتمدتالبحث،  امن هذذلك ولتحقيق الهدف 
 االقتصاد في  م"دعائ األساسيللصف الرابع  ةاالجتماعي   الد راساتمن كتاب الرابعة وحدة لل خطة صفي ة

 .والمجتمع )من إعداد الباحثة( والتكنولوجياالعلم  مدخلوفق  مصمم   الجمهورية العربية السورية"
  العلم  مدخلوفق  ةعد  الم   الخطةة لقياس فاعلي   (مؤجلبعدي  /مباشر بعدي /قبلي)اختبار تحصيلي

 تالمذةالمجموعة التجريبية بالمقارنة مع تحصيل  تالمذةفي تحصيل ( STS)والتكنولوجيا والمجتمع
  .الم تبعة بالطريقة د ر ستالمجموعة الضابطة التي 

 ة استخدام فاعلي  ف تعر  ل (بعدي قبلي/)اتجاهات  مقياس(مدخلSTS في ) نحو التالمذة اتجاهات
  .االجتماعية الد راساتمادة المدخل المستخدم و 

 إلكلي إلمجموع إناث ذكور
99194 99992 46122 
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 حدود إلبحث   عشر: أحد
  اآلتية:الحدود  في البحث أ جر ي  
  في راسي الد   الت حصيلفي مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  ة استخدامف فاعلي  تعر   :إلعلميةإلحدود

 .نحوها واالتجاهاتاالجتماعية  الد راساتمادة 
 وتلميذة. ( تلميذ911)البالغ عددهم  من تالمذة الصف الرابع األساسي ةعين إلبشرية:حدود إل 
 دمشق. مدينةعليم األساسي في نعامة للت   إبراهيمالبحث  في مدرسة  ط ب ق   إلمكانية:حدود إل 
  مع التقيد 4192/4192من العام الدراسي الثاني البحث في الفصل الدراسي  يأ جر  إلزمانية:حدود إل ،

 والمحدد بحصتين أسبوعيًا. ،ةاالجتماعي   الد راساتبالجدول الزمني المخصص لتدريس مادة 
 عشر: إجرإءإت إلبحث اإثن

 لتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بالخطوات اآلتية:
 المتعلقة بموضوع البحث. الد راساتاالطالع على األدب النظري، والبحوث و  94-9
 الد راسات كتاب محتوى تحليل من خالل ةاالجتماعي   الد راسات كتاباختيار المحتوى التعليمي من  94-4

 والمجتمع. والتكنولوجيا العلم األساسي كاماًل وفق قضايا الرابع للصف االجتماعية

 الد راسات كتابلتدريس الموضوعات المختارة من  ةوالمعد   ابكافة مكوناته الخطة الصفي ةتصميم  94-9
راسي واالتجاهات الد   الت حصيلفي  القياس فاعليته االجتماعية وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 على المحكمين. ابعرضه ا، ثم التأكد من صدقهنحو المادة

 .وتطبيقه ،والتأكد من صدقه وثباته المعرفي للتالمذة الت حصيللقياس  يالت حصيلاالختبار  تصميم 94-2

  .، وتطبيقهة والتأكد من صدقه وثباتهاالجتماعي   الد راساتتجاهات نحو مادة االتصميم مقياس  94-2

 مدارسفي البحث دمشق للسما  بتطبيق  بمدينةرسمي إلى مديرية التربية  قدمت الباحثة بطلب  ت 94-6
لتطبيق  (نعامة إبراهيم) راسة االستطالعية ومدرسةللد   (النيربين) ةمدرس "دمشقمدينة بالحلقة األولى 

  .م4192/ 91/4فيالواقع  يوم األربعاءعلى الموافقة وحصلت الباحثة ، النهائية" ةبالتجر 

 ها، وقد اختارت الباحثة هذه المدرسة ألن  (النيربين)مدرسة في راسة االستطالعية أجرت الباحثة الد   94-2
 .النهائي لمدرسة التطبيق نفسها تقع في المنطقة الجغرافية

االستطالعي لالختبار الت حصيلي بهدف حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز  التجريب 94-1
 .م1/9/4192األحد الواقع في لبنوده، يوم

 .م9/9/4192االثنين الواقع في التجريب االستطالعي لمقياس االتجاهات يوم94-1

التجريب االستطالعي للبرنامج التعليمي لتعر ف إمكانية تطبيقه تبعًا للواقع الفعلي للمدارس ومدى  94-91
 .م4/9/4192-2الثالثاء واألربعاء الواقع في والسياحة( يوميالزراعة  درسي) للتنفيذقابليته 

مجموعتين ضابطة اختيار عينة البحث من تالمذة الصف الرابع األساسي، وتقسيمها إلى  94-99
 وتجريبية.



 الفصل األول                                                                    التَّعريف بالبحث وأهميّته
 

 

13 

في المجموعتين التجريبية والضابطة من السجالت  البحثرصدت الباحثة أعمار أفراد عينة  94-94
مواد العام في  الت حصيلو االجتماعية  الد راساتمادة المدرسية، وكذلك درجات تحصيلهم في 

 .قبل إجراء التجربة م4192/4192في نهاية الفصل األول للعام الدراسي الرياضيات والعلوم والعربي( )

االثنين الواقع  يوم على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبلياً  يالت حصيل تطبيق االختبار 94-99
راسي قبل تنفيذ التجربة، وقد قامت الباحثة الد   الت حصيلللتأكد من تكافؤهما في  م11/9/4192في

 .بتصحيح األوراق ورصد النتائج

الثالثاء الواقع  يوم على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبلياً  تطبيق مقياس االتجاهات 94-92
  .ةاالجتماعي   راساتالد  نحو مادة  تجاهاتاالللتأكد من تكافؤهما في ، م11/9/4192في

تصاد في قالمجموعة التجريبية وحدة "دعائم اال، وذلك بتدريس الخطة الصفي ةالبدء في تنفيذ  94-92
، بينما الجمهورية العربية السورية" من قبل الباحثة نفسها باستخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 .م91/9/4192-91 في الفترة بين من قبل معلمة الصف بعةالم ت   بالطريقةالمجموعة الضابطة  سدر  ت  

االختبار القبلي( على أفراد المجموعتين التجريبية  )نفسالبعدي  يالت حصيل تطبيق االختبار 94-96
العامل التجريبي )المدخل( في  فاعليةف لتعر  ، وذلك الخطة الصفي ةمن تعليم والضابطة بعد االنتهاء 

يوم األربعاء الواقع في  راسي لدى أفراد المجموعة التجريبية مقابل المجموعة الضابطةالد   الت حصيل
  .م9/2/4192

نحو  التالمذةاتجاهات تنمية ف فاعلية المدخل المستخدم في تطبيق مقياس االتجاهات بعديًا، لتعر   94-92
 .م4/2/4192يوم الخميس الواقع في  المستخدم المدخلو  االجتماعية الد راساتمادة 

للتأكد المباشر البعدي ( يوم من التطبيق 41)مرور حواليي بعد الت حصيلالختبار لالمؤجل طبيق الت 94-91
 .م44/2/4192وجرى ذلك يوم األربعاء الواقع في على االحتفاظ بالمعلومات  التالمذةمن قدرة 

صحيح االختبارات والمقياس، وتفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيًا لإلجابة عن أسئلة البحث ت 94-91
 .ومناقشتها وتفسيرها النتائج في ضوء المعطيات اإلحصائية وعرضواختبار فرضياته، 

 قديم المقترحات المناسبة في ضوء نتائج البحث.ت 94-41

 مصطلحات إلبحث وتعريفاته إإلجرإئيةعشر:  ث،ث
مكن بيانها السابقة وبعض الكتابات النظرية، وي   الد راساتفي من تعريفات متعددة  ما وردفي ضوء ت د  د  ح  

 النحو اآلتي:على 
 إلفاعلية :(Effectiveness)  

ثه المعالجة التجريبية باعتبارها حد  ت   مكن أن  األثر الذي ي  "ها: الفاعلية بأن   (4119،وإلنجار شحاتة) فعر  ي  
 .(491)ص" متغيرًا مستقاًل في أحد المتغيرات التابعة

الرابعة من كتاب الوحدة تدريس األهداف المنشودة من  تحقيق ها:بأن  إجرائيًا ة ف الباحثة الفاعلي  تعر  و   
تنمية ، و راسيالد   الت حصيل مستوى تحسين ( فيSTSة المصممة وفق مدخل )االجتماعي   الد راسات
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 ،قاس الفاعلية إجرائيًا من خالل حساب نسبة معدل الكسب عن طريق معادلة بالك، وت  التالمذة اتجاهات
 .(9.4وتكون الوحدة فاعلة إذا زادت نسبة الكسب المعدل لبالك عن )

 إلعلم (Science) : 

ق موضوعية تعتمد على المالحظة ائالتوصل إليها بطر  جسم متكامل من المعرفة المنظمة التي تم  "هو     
قوانين ونظريات منظم على شكل والتجريب والتنبؤ وتظهر فيه الحقائق العلمية عندما تتجمع في نسق   

دراك الشيء على حقيقته فسر الظواهر المختلفة، أي أن  ت   ومعرفة الحقائق  العلم يعني المعرفة والدراية وا 
" التي تكمن وراء حدوث  know-whyالعلم يعمل على معرفة األسباب "  مكن القول بأن  وي  ، المتصلة به

 (.92، 4112إلهاشمي،و أمبوسعيدي )"الظواهر
  إلتكنولوجيا(Technology) : 
في العمل للوصول إلى نتائج  طريقة نظامية"ها: بأن   (4194،صيام وآخرون)عرفها ديل كما ورد عند ي      

 .(419ص)"العلميطور ها الجانب التطبيقي من الت  مخططة، فهي عملية وليست ناتج، إن  
  إلمجتمع(Society) : 

 كما ،تقسيمها على مختلفة يتفقون بأعمال القيام في أفرادها ويشترك ،معاً  تعيش ،الناس من جماعة"  
 الضبط أوجه مختلف يتضمن العالقات االجتماعية من معقد نسيج والمجتمع ،واحدة أهداف على يتفقون

 .(1، 4191)أبو شرإر، "رللتغي قابل جملته في وهو للسلوك والضوابط المعايير ويضع ،االجتماعي
  وإلتكنولوجيا وإلمجتمعمدخل إلعلم (STS )(Science/Technology/Society): 

ة وتطبيقها عند اتخاذ القرارات الشخصية ة والتكنولوجي  استخدام المهارات والمعلومات العلمي  "يعني      
والمجتمعية فضاًل عن دراسة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في سياق العلم المرتبط بالقضايا 

 (.929 ،4116)عبد إلس،م ، "المجتمعية

ة االجتماعي   الد راساتحديث يهتم بتدريس محتوى كتاب  هاتجا ه:بأن  ( STSف الباحثة مدخل )عر  وت       
وربط بالمجتمع المحيط،  ربط المادة العلميةفي السياق الواقعي والتكنولوجي واالجتماعي من خالل 

لقضية المدروسة حيث تقدم التطبيقات العلمية والتكنولوجية المتعلقة با؛ الجانب التطبيقي للعلم في المجتمع
للصف الرابع  االجتماعية الد راساتكتاب من  الرابعةمواضيع الوحدة ى بن  ت  بوسائل تكنولوجية، وس  

واستخدامها في  ها التكنولوجيةم العلمية وتطبيقات  بين المفاهي برز العالقة المتبادلةتبحيث  مت قد  و  ،األساسي
 .حل المشكالت المجتمعية

  وإلمجتمعقضايا مدخل إلعلم وإلتكنولوجيا (Science, Technology, Society Issues) 
االتفاق عليها  ة، وهذه القضايا تم  االجتماعي   الد راساتاالتجاهات العالمية في تقديم مناهج  ىحدإهي     

 ي:ه رئيسة قضية عشرة اثنتي في والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل مشكالت تحددإذ عالميًا، 
 اإلنسان صحة- المائية المصادر- الجوي والغالف الهواء نوعية– السكاني النمو- الغذاء ومصادر الجوع
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 المفاعالت – المعدنية المصادر – الخطرة المواد – األرض استخدام – الطاقة مصادر نقص – ومرضه
 .(1، 4111،إلقدرة) فرعية قضايا تحتها ويندرج ،الحروب تكنولوجيا – والحيوانات النباتات انقراض– النووية

بعشر  إجرائياً االجتماعية للصف الرابع األساسي  الد راساتفي كتاب ( STSوحددت الباحثة قضايا )  
الموارد ، الهواء والغالف الجوي، السكاني النمو ،الجوع ومصادر الغذاء في العالم قضايا رئيسة هي:

، عدينجارة والت  ناعة والت  الص  ، المواد الخطرة، األرض)التربة( استخدام، ومصادر الطاقة البيئة، المائية
 التكنولوجيا الحديثة.، الثروة النباتية والحيوانية

  إلم تبعةإلطريقة (Traditional Method) : 
جراءات تشيع في ممارسات بعض "هي      ، يكون التلميذ فيها مستقبال ً ، الصفية نمعلميالعمليات وا 

، والكتابة اإللقاء، وطر  األسئلة المباشرة ويكون المعلم هو محور العملية التعليمية يعتمد على أسلوب
، ويقوم المعلم في هذه على الكتاب المدرسي فقط، ويكون االعتماد ى السبورة لتوضيح النقاط الرئيسةعل

 .(42 ،4119)إلسنكري، "نقل المعلومات للتالميذ يومية تساعد علىالعمليات بنعداد مذكرة دروس 
 :وتتسم بالخصائص اآلتية

 استخدام المعلم ألسلوب العرض اللفظي. 
 استظهار المعلم المادة التعليمية. 
 ددةاستخدام المعلم لألسئلة إلثارة النقاش بطريقة مح. 
  (961، 4111إلطرإونة، ) لهااستقبال الطلبة للمعلومة دون أن يكون لهم دور في التوصل. 

الغرفة ترتكز على أداء المعلم في الخطط التدريسية التي  :هاإجرائيًا بأن   الم تبعةف الباحثة الطريقة عر  وت     
على اإللقاء وبعض الوسائل التقليدية  معتمداً  والتمارينوحل األمثلة بشر  الدرس المعلم قوم ي إذ ،يةالصف

و ارمثل السبورة   من معلومات. لقى عليهمجرد مستقبل لما ي   والمتعلم ،الملون والح 
 : (the Achievement) إلدرإسي إلتَّحصيل

المعلومات والمهارات التي يكتسبها الطالب ونمت لديه خالل تعلمه مجموعة " :هبأن   الت حصيل فعر  ي        
بالدرجات التي يحصل علها الطالب في أحد اختبارات  الت حصيلقاس وي   راسية المقررة،للموضوعات الد  

 (.421، 9112)ميخائيل ،"أو الدرجات التي يضعها المعلم أو بكلتيهما في نفس الوقت ،الت حصيل
أداة قياس لمدى تحصيل الفرد لما اكتسبه من معرفة "ه: بأن   الت حصيلاختبار ( 9112،إلطريري)ف عر  وي     
 (.421ص)"عليم أو التدريبنتيجة الت   مهارة معينةأو 
في االختبار تلميذ الصف الرابع األساسي التي يحصل عليها  الدرجة ه:بأن   إجرائياً  الباحثة هفعر  ت  و     

 .لهذا الغرض ي المعد  الت حصيل
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 ه إالتجا(Attitude) : 
شعور الفرد إيجابيًا أو سلبيًا نحو أمر ما أو موضوع معين يعبر عن الموقف " :هي عر ف االتجاه بأن     

ها تنقسم إلى النسبي للفرد المتعلم من قيمة ما، ويجب عدم التعامل مع االتجاهات عند قياسها على أن  
 .(429، 4199)إلعساف،"بشدة إلى الرفض بشدة تحت: القبولأو ضد، بل تندرج  فئتين: مع

لهذا  عد  في المقياس الم  ي اسالصف الرابع األستلميذ الدرجة التي يحصل عليها  ه:بأن  ف إجرائيًا عر  وي     
 .الغرض

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

راسية في ضوء التي اهتمت بتحليل محتوى املناهج الّدّ الّدراسات املحور ألاول:

ّ.(STS) مدخل

حول  واملتعلمين التي اهتمت باستطالع آراء املعلمين الّدراساتاملحور الثاني: 

ّ(، وفهمهم لها.STS)لقضايا املرتبطة بمدخللتضمين املناهج 

التي اهتمت بتطوير املناهج وإعداد املعلمين في ضوء  الّدراسات: الثالثاملحور 

ّ(.STSقضايا مدخل )

فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا  اهتمت بدراسةالتي  الّدراسات: الرابعاملحور 

ّ.بعض املتغيراتضوء في  (STS)واملجتمع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ّ ل ّالفصّ 
 
اني:الث  

ّ ّ"د  سابقة" راسات   
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          عليق على دراسات المحور األولت                                                                              
 
 

                                                                                                                                         

  تعليق على دراسات المحور الثاني
 

 
 

                                             
الثالث عليق على دراسات المحورت   

 
 
 

        

  الرابع دراسات المحورتعليق على                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                        التي اهتمت باستطالع آراء المعلمين والمتعلمين حول تضمين المناهج  الّدراسات

 وفهمهم لها.(، STS) مدخل قضايا
 

 املخطط العام حملتويات الفصل الثاني
"دراسات سابقة"  

 السابقة الدِّراساتتعقيب على ال

 أوجه االستفادة من الدِّراسات السابقة في الداسة الحالية

 السابقة من الّدراساتالحالية  الدِّراسةموقع 

 الّدراسات السابقةخالصة 
 

 .(STSالتي اهتمت بتحليل محتوى المناهج الدراسية في ضوء مدخل ) الّدراسات
 

عداد المعلمين في الّدراسات           (.STS) ضوء قضايا مدخل التي اهتمت بتطوير المناهج وا 
 

                (STS)والمجتمع فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا اهتمت بدراسةالتي  الّدراسات

 المتغيرات.بعض ضوء في 
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 :تمهيد

تعلقة بمدخل راسات الم  ولتسهيل عرض الد  بموضوع البحث،  المرتبطة   راساتالد  أهم يتناول هذا الفصل    
ت ب ت م  العلم والتكنولوجيا والمجتمع ق س   العربية واألجنبية زمنيًا، وجاء في كل  راساتالد  ت إلى أربعة محاور، ر 

وعرض  بع فيها، واألدوات المستخدمة لتحقيق الهدف، ت  لعنوانها وهدفها وعينتها والمنهج الم   دراسة توضيح  
وانتهى الفصل وتعليق عام في نهاية عرض المحاور، ، محور   عليق على كل  جرى الت  كما جها، نتائ   ألبرز  

  مه من جديد.قد   من دراسات وبما انفرد به البحث الحالي وما ا ع رض  ببيان أوجه االستفادة مم  

راساتاألول: احملور 
ّ
  الد

 
 .(STS)مدخلراسية يف ضوء التي اهتمت بتحليل حمتوى املناهج الد

  :الّدراساتومن هذه    
 بدراسة: الواليات المتحدة األمريكية/(Soong &Yager-Chiang,1993)سونغ وياجر-شينغقام  1-1

The inclusion of STS Material in the most frequently used secondary science 

textbooks in the u.s 
قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع المتضمنة في كتب العلوم األكثر استخدامًا بالمرحلة الثانوية في 

 الواليات المتحدة األمريكية
فحص أحد عشر كتابًا من كتب العلوم األكثر استخدامًا بالمرحلة الثانوية في الواليات   إلى هدفت    

( STSعلى مدى تضمن هذه الكتب لمواد العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) تعرُّفالمتحدة األمريكية بقصد ال
والمجتمع وهي: ( في إطاره لتعريف الموضوعات الخاصة للعلم والتكنولوجيا Piel,1981كما حددها )

البشرية، الجودة البيئية واستغالل الموارد الطبيعية، بحث الفضاء والحماية  الطاقة، السكان والهندسة
 الوطنية، علم االجتماع، تأثيرات التطورات التكنولوجية، وتشمل هذه الكتب أربعة كتب للعلوم للصفوف

( 9-7أن كتب العلوم للصفوف من ) وأشارت النتائج إلى(، 11-11( وسبعة كتب علوم للصفوف)7-9)
( حيث بلغت النسبة المئوية STSرت أقل نسبة في معالجة موضوعات العلم والتقنية والمجتمع)أظه

، وأما بالنسبة (%111)بهذه الكتب، كما انخفضت النسبة لكتب الفيزياء بالمدرسة الثانوية إلى( 1111%)
تناوله في  جرىموضوع الطاقة فقط هو الذي  تحديدها فإن  لموضوعات العلم والتقنية والمجتمع التي تم 

 (%1)بة ال تزيد عنستحليلها بمستوى الصفوف والتخصصات غير أن توظيفه كانت بن تم  كل الكتب التي 
من المحتوى الكلي لكل كتاب، وكانت الجودة البيئية والموارد الطبيعية وتأثيرات التطورات التقنية أعلى 

فقط من المحتوى الكلي، ( %11)، وكانت بنسبةالد راسةتغطية لكل منها في محتوى الكتب المستهدفة في 
غطية خالل موضوعات العلم ولقد حصلت الهندسة البشرية وبحوث الفضاء والحماية الوطنية على أقل ت

 . والتكنولوجيا والمجتمع
دراسة مسحية تحليلية ألولويات القضايا االجتماعية ذات الصلة  :البحرين/(1991دراسة مطر ) 1-1

 .الموحدة لدول الخليج العربيةبمحتوى مناهج العلوم بالمجتمع بالعلم والتقنية وعالقتها 
والمجتمع وعالقتها  أولويات القضايا االجتماعية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا تعرُّف الد راسةهدفت     

على إعداد أداة استطالع  الد راسةبمحتوى مناهج العلوم الموحدة لدول الخليج العربي واشتملت أدوات 
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يا االجتماعية تحديد أولويات القضا: للنتائج اآلتية الد راسةواستمارة لتحليل محتوى العلوم ، وقد توصلت 
الصحة و  –كانت بالترتيب : مصادر المياه  التكنولوجيا بالنسبة لمجتمع البحرين وبالعلم و  المتصلة

نوعية الهواء  –النمو السكاني  –نقص الطاقة  -مصادر الغذاء في العالمالجوع و  –مرض اإلنسان 
المصادر المعدنية والمفاعالت  كما أوضحت النتائج عدم أهمية قضايا استخدام األرض –الغالف الجوي و 

 .وتكنولوجيا الحرب لمجتمع البحرين النووية
والمشكالت البيئية الناتجة عن  االقضاي :المملكة العربية السعودية/(1991دراسة الرافعي ) 1-3

التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهج العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية 
 .للبنات
بالمملكة العربية  إلى تحليل محتوى مناهج العلوم بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة للبنات الد راسةهدفت هذه     

بين العلم والتكنولوجيا الناجمة عن التفاعل  تناول محتوى هذه المناهج للقضاياعلى مدى  تعرُّفالسعودية لل
للمرحلة المتوسطة ومناهج الكيمياء واألحياء للمرحلة العلوم  على مناهج الد راسة، واقتصرت عينة والمجتمع
للمادة  واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي حيث يتم تحليل المحتوى باستخدام تحليل المضمون .الثانوية

مستوى اهتمام محتوى  نتائج إلى أن  ال، وأشارت إعدادها بأداة تحليل تم   متمثلة الد راسةالمكتوبة، وكانت أداة 
بتلك القضايا في كتاب  أكثر الكتب إجماعاً و  .اً ا والمشكالت بصفة عامة كان ضعيفاهج العلوم بهذه القضايمن

، ولكن عرض القضايا والمشكالت في هذا الكتاب للفصل الدراسي األول العلوم للصف الثالث المتوسط
وال توجد معايير الستمرارية عرض هذه القضايا والمشكالت  ،بالعمق واألسلوب المطلوب والكتب األخرى ليس

 المتوسطة، وال يوجد معايير محددة للتكامل األفقي والرأسي بين محتوى مناهج العلوم بالمرحلة تلك الكتب في
رحلة مناهج العلوم بالم ي محتوى من محتوىأمن القضايا والمشكالت في  حيث لم يتم تناول عدد كبير جداً 

 .حياء بالمرحلة الثانويةاألة ومحتوى الكيمياء و المتوسط
 التعليم مرحلة في المقررة العلوم كتب تضمين ةدرج :األردن(/1111دراسة عابد والمومني ) 1-1

 .عوالمجتم التكنولوجياو  مالعل لمنحى األساسي
الكشف عن درجة تضمين كتب العلوم المقررة لصفوف الحلقة الثانية من مرحلة  الد راسةهدفت      

وتحديد الصور التي  ،بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعالتعليم األساسي في األردن العالقات المتبادلة 
انب أداة تحليل تمثل الجو  بناء تم   الد راسة. وألغراض اللها هذه العالقات في تلك الكتبتظهر من خ

العالقات المتبادلة  أن، وأشارت النتائج إلى بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعالمختلفة للعالقات المتبادلة 
أن كتاب  الد راسة، وأوضحت بشكل متوازنو  ،(%11)بنسبةمتضمنة والتكنولوجيا والمجتمع  بين العلم

 للعالقات المتبادلة بين العلمللصف السادس من أكثر الكتب التي ضمت دروس ذات صلة  العلوم
المتبادلة بين  والتكنولوجيا والمجتمع إذ بلغت نسبة الدروس المتضمنة لجانب أو أكثر من جوانب العالقات

أقل الكتب المحللة  ( في حين كان كتاب العلوم للصف السابع%71.1العلم والتكنولوجيا والمجتمع )
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والمجتمع حيث بلغت نسبة  متبادلة بين العلم والتكنولوجيالإلشارات ذات صلة بجوانب العالقات ا تضمناً 
 (.%4111)الدروس المتضمنة لتلك القضايا

وء تحليل محتوى كتب الفيزياء بالمرحلة الثانوية في ض :/السعودية(1111دراسة الظاهري ) 1-1
 .مدخل العلم والتقنية والمجتمع

بين العلم والتقنية  والفرعية الناجمة عن التفاعلة الرئيسإلى بناء قائمة بالقضايا  الد راسةهدفت      
، حيث قام الباحث بالسعودية الثانويةبالمرحلة والمجتمع التي ينبغي أن تتناولها كتب الفيزياء للبنين 
، وفي ضوء هذه المراجعة حدد قائمة والمجتمع بمراجعة شاملة للدراسات ذات العالقة بمدخل العلم والتقنية

والمجتمع وبعد تحكيم القائمة والتكنولوجيا بين العلم  المشكالت الناجمة عن التفاعلأولية بالقضايا و 
قضية فرعية. ومن ثم قام الباحث  (71)وة رئيس قضايا (9) منأصبحت في صورتها النهائية تتكون 

إلى  الد راسة. وقد أشارت نتائج احتوائها على تلك القضايا على مدى تعرُّفبتحليل محتوى هذه الكتب لل
الكهربي، أجهزة قياس  ثالتلو  وهي:الفيزياء بالمرحلة الثانوية في كتب  وجود قضايا لم ترد معالجتها نهائياً 

ايات النووية وطريقة التخلص تحوالت الطاقة الصوتية، التلوث الصوتي، النف الحراري، الرطوبة، التلوث
كتب  أشارت النتائج إلى وجود اختالفات في تناول وأيضاً  ، التلوث في مجال االتصاالت.االنترنت ،منها

والمجتمع، من والتكنولوجيا الفيزياء للصفوف الثالثة للقضايا والمشكالت الناجمة عن التفاعل بين العلم 
 حيث التركيز واالستفاضة.

بمحتوى مناهج  م والتكنولوجيا والمجتمعو فعالية تضمين قضايا العل :/مصر(1111)دراسة سالم  1-4
وقدراتهم على اتخاذ القرار حيالها ، العلوم للتعليم الثانوي الصناعي في تنمية فهم الطالب لهذه لقضايا

 .واتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا
بمحتوى مناهج العلوم والمجتمع   لتكنولوجيافعالية تضمين قضايا العلوم وا تعرُّف الد راسةهدفت       

هم لهذه القضايا وقدرتهم على اتخاذ القرار حيالها واتجاهات تنمية فهم الطالب للتعليم الثانوي الصناعي في
يام ببعض إجراءات تنفيذ استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي أثناء الق ولقد ،نحو العلوم والتكنولوجيا

ولقد  العلوم،بناء وحدة من وحدات منهج ولقد قام الباحث ببناء أداة تحليل وكذلك أعاد  البحث، تجربة
القضايا والمشكالت  علوم أنها لم تتناول عدد كبير منعن عملية تحليل محتوى مناهج ال الد راسةأسفرت 

 في رفع مستوى فهم طالب العينة. لها تأثير كبير البيئة( وكذلك إن  وكذلك إلى فعالية الوحدة المطورة )
والمجتمع المتضمنة في محتوى منهاج قضايا العلم والتكنولوجيا  :/غزة(1111دراسة القدرة ) 1-7

 .ومدى فهمهم لها ،العلمية لطلبة الصف الثاني الثانوي الثقافة
لقضايا العلم  اً لعلمية للصف الثاني الثانوي وفقإلى تحليل محتوى كتاب الثقافة ا الد راسةهدفت هذه      

اختار  حيث التحليلياعتمد الباحث المنهج الوصفي ، و مدى فهم الطلبة لها والمجتمع وقياسوالتكنولوجيا 
 .فة العلمية للصف الثاني الثانويالباحث لعملية التحليل محتوى كتاب الثقا
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اختيارها  يونس تم  شعب دراسية موزعة على ست مدارس بمحافظة خان  (4) الد راسةعينة ت شملو 
محتوى كتاب الثقافة العلمية، لتحليل تحليل  معيارقام الباحث بتصميم  الد راسةلتحقيق أهداف ًا و عشوائي

تطبيق  وتصميم اختبار لقياس فهم الطلبة للقضايا المتضمنة في محتوى منهاج الثقافة العلمية، ومن ثم  
 :اآلتيةالنتائج إلى  الد راسةتوصلت و ، ، وذلك بعد التأكد من صدقه وثباتهالد راسةاالختبار على أفراد عينة 

عدم  ،منهاج الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمعضعف تناول  -
لقضايا العلم والتكنولوجيا  مهمل على انخفاض في مستوى فه( وهذا دلي% 71)وصول الطلبة لحد الكفاية 

 .والمجتمع
الصف الثاني  فهم طلبة مستوى في (1111) داللة إحصائية عند مستوى داللة وال يوجد فرق ذ -

 .لجنسا لمتغير الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع تعزى
في محتوى المتضمنة قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع  :/فلسطين(1111)دراسة أبو شرار 1-1

 .الجغرافيا لطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى فهمهم لها منهاج
العلوم  لقضايا محتوى كتاب الجغرافيا للصف الثاني الثانوي وفقاً  إلى تحليل الد راسة هدفت     

المنهج الوصفي  الد راسةاستخدم الباحث في هذه ، و والتكنولوجيا والمجتمع وقياس مدى فهم الطلبة لها
 تاختير و ، صف الثاني عشر)الثانوي( للتحليلكتاب الجغرافيا لل التحليلي، حيث اختار الباحث محتوى

اختيار فصلين دراسيين من كل  تم  و  وهي أربع مدارس، ىمن مدارس المحافظة الوسط عينة عشوائية
لتحقيق و  وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي طالباً  (319)عينة على الاشتملت  عشوائي مدرسة بشكل  

 :اآلتيةالباحث األدوات  والتحقق من فروضها استخدم الد راسةواإلجابة عن أسئلة  الد راسةأهداف 
 .ي الثانوي وفق المنهاج الفلسطينيمحتوى كتاب الجغرافيا للصف الثانلتحليل تحليل  معيار -
 .فهم الطلبة لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع ىلقياس مد تحصيلي اختبار -

 عن: الد راسةوقد أسفرت نتائج 
 .متفاوتبشكل والمجتمع ن محتوى منهاج الجغرافيا لقضايا العلوم والتكنولوجيا يتضم -
 لقضايا لطلبةانخفاض مستوى فهم  ى( وهذا دليل عل%71)حد الكفاية  ىعدم وصول الطالب إل -

 .العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
الثاني الصف  طلبة فهم مستوى في (1111)داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .وكانت لصالح اإلناث ،الجنسمتغير  ىتعزى إل الثانوي لقضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع
 احملور األول:دراسات عليق على ت 

 العلم قضايا ضوء في المناهج محتوى بتحليل اهتمت التي للدراسات السابق العرض خالل من   
 :يأتي ما يتضح والمجتمع والتكنولوجيا
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 لقضايا المناهج محتوى تضمين مدى عن الكشف أساسي بشكل األول المحور دراسات هدفت 
طالع على في اال وهذا ما يعزز العالقة بين األبحاث السابقة والبحث الحالي ،المجتمعو  والتكنولوجيا العلم

 من خالل تحليل محتوى المناهج. ح ددتقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع التي 
  في هذا المحور تحليل المحتوى كأسلوب لتحديد القضايا ذات الصلة  الّدراساتاستخدمت معظم
 العلم والتكنولوجيا والمجتمع. بمدخل
  عداد قائمة تضم أولويات القضايا ذات الصلة الّدراساتاهتمت بالعلم  السابقة بتطوير أداة وا 

 سةومنها درا العلمية، المواد خاصةً ب ،المناهجالتكنولوجيا والمجتمع التي يجب أن يتضمنها محتوى و 
رت الباحثة قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا طوّ  إذالحالية،  الد راسة، وهذا يتفق مع (1111)الظاهري 

ة للصف الرابع األساسي في االجتماعي   الّدراساتوالمجتمع بما يتناسب مع العينة المدروسة ومنهاج 
 السورية.الجمهورية العربية 

 ة والكيمياء والثقافة العلمي   العلوم مناهج محتوى تحليل المحور هذا في المذكورة الّدراسات تناولت
 .ة وهذا ما يميزهااالجتماعي   راساتالد  الحالية مادة  الد راسةبينما تتناول ، مختلفة تعليمية مراحل في

   1111عامجريت في أ  الحالية  الد راسة(، و 1111-1993في الفترة بين) راساتالد  جريت هذه أ. 
  جراء عملية إحيث  ( من1111، والظاهري)(1111)دراسة سالم مع الحالية  الد راسةتشابهت

 التحليل.
  ت على أهمية القضايا الناتجة عن التفاعل أكد   الّدراساتجميع  من أن   ه على الرغمأن  الباحثة تجد

إاّل أن   ةاسية في كافة المراحل التعليمي  ر المناهج الد  في مجتمع وضرورة تضمينها بين العلم والتكنولوجيا وال
الرافعي ، و (1111)دراسة الظاهري ك ك القضايا في محتوى هذه المناهجتناول تل ضعفمعظمها أوضح 

(1991.) 
  السابقة في تحديد قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع الّدراساتاستفادت الباحثة من(STS) ،

عداد أداة تحليل و    .البحثعليها في  تالتي اعتمدالمحتوى ا 
راساتالثاني: حملور ا

ّ
التي اهتمت باستطالع آراء املعلمني واملتعلمني حول تضمني املناهج  الد

 :الّدراساتومن هذه  وفهمهم هلا. ،(STS)قضايا 
  :الواليات المتحدة األمريكية(Bybee&Bonstetter,1987)بايبي وبونستردراسة  1-1

What Research says: Implementing the Science education: perception of 

Science teachers 

 ما يقوله البحث: تطبيق التربية العلمية: إدراك معلمي العلوم
آراء معلمي العلوم في الواليات المتحدة األمريكية حول تضمين المناهج  تعرُّف الد راسةهدفت       

لمدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ومدى إدراكهم للقضايا والمشكالت العالمية، تكونت عينة 
استبانة ( معلمًا من مراحل التعليم االبتدائي والمتوسط والثانوي، وقد استخدم الباحثان 317من) الد راسة

 :اآلتية نتائجإلى العلى اآلراء، وقد توصلت  تعرُّفلل
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الهواء والغالف الجوي،  ةيأتي: نوعيرتب معلمو العلوم القضايا الخمس األكثر أهمية كما  -1
 مصادر المياه، النمو السكاني، المجاعة وموارد الغذاء.

اعل بين العلم يرى معلمو العلوم أن مصادرهم في الحصول على معلومات عن قضايا التف -1
 والتكنولوجيا والمجتمع هي: التلفاز، الصحف، الكتب والمجالت المهنية.

يرى معلمو العلوم أن محددات استخدام مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع األكثر  -3
 أهمية هي:

  المواد(، التسهيالت، الكتب، األجهزة. ميزانية) اقتصاديةمحددات 
  معلوماته. ،العلوم( خلفية المعلم، قدراته تعليم)مهنية محددات 
  الحاجة ألساليب تدريس، استراتيجيات جديدة، قدرات، أهداف(.)تدريسية محددات 
  عدم توافر مفاهيم حول المدخل، اتجاهات سلبية نحو التغيير، فقد الدعم والتشجيع(.)نفسية محددات 
  ي، الدعم اإلداري، التقبل السياسي، القيادة(.التقبل على المستوى المحلي والقوم)سياسية محددات 

أكد معلمو العلوم على ضرورة تعليم قضايا التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في كل  -1
 المراحل التعليمية وزيادة التأكيد في المراحل العليا.

بالتفاعل بين العلم ة المتصلة االجتماعي   الّدراساتم و العينة بتكامل وتدريس أبعاد العليرى أفراد  -1
 والتكنولوجيا والمجتمع في مقرر دراسي واحد.

علم والتكنولوجيا معلمي العلوم للقضايا المرتبطة بال رمنظو  :/مصر(1991دراسة زيتون) 1-1
 .والمجتمع

االرتباط  إلى تحديد أولويات القضايا العلمية التي يواجهها المجتمع المصري ذات الد راسةهدفت هذه     
المعلمين بهذه  ألهميتها ثم تحديد مدى معرفة بالتكنولوجيا من وجهة نظر معلمي العلوم وترتيبها وفقاً 

مدى  ، وأخيراً المختلفة القضايا ورؤيتهم ألهمية دراستها كجزء من مقررات العلوم في المراحل التعليمية
واستخدم الباحث طريقة البحث الكيفي  ا ما ضمنت مناهج العلوم المتطورةاقتناعهم بتدريس هذه القضايا إذ

على عينة من معلمي  الد راسةواقتصرت أداة ، حيث جمعت آراء المعلمين حول الظاهرة موضوع البحث
العلوم بالحلقة اإلعدادية من التعليم األساسي ومعلمي العلوم بمرحلة الثانوية العامة من محافظة 

، وأشارت النتائج إلى إدراك من معلمي العلوم معلماً  (374 (اإلسكندرية والجيزة حيث اشتملت العينة على
   القضايا ضمن مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية ، كما أوضحت النتائج أن   المعلمين ضرورة تضمين هذه

، بتدريس قضايا تلوث الهواء والجو، والصحة العامة، واألمراض اً مقتنعون تمام من المعلمين (11%)
ونقص الطاقة والنمو السكاني بعد تضمينها مناهج العلوم باعتبارها أهم القضايا الخطرة،  والمواد
، ، واألمراض، والصحة العامةمن معلمي العلوم يرون أهمية تضمين قضايا تلوث الهواء( %41)ً وأيضا

 ، ونقص الطاقة بمناهج العلوم وبخاصة المرحلة الثانوية.والمواد الخطرة
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دراسة استقصائية لمعتقدات معلمي العلوم الطبيعية قبل وأثناء  :/مصر(1991دراسة نعيم) 1-3
 .علم والتكنولوجيا والمجتمعالخدمة حول العالقة بين ال

تفهم معلمي العلوم الطبيعية قبل وأثناء الخدمة لطبيعة العلم والتكنولوجيا درجة  الد راسةأوضحت      
مقياس لقياس  وط ب ق  هم في تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة، والمجتمع، واالستفادة من آرائ  

 الطلبةالعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع كما يراه معلمو العلوم قبل وأثناء الخدمة على عينة من 
وطالبة طالبًا  (311وكيمياء( وعددهم ) طبيعة-طبيعيالمعلمين بالسنة النهائية بكليات التربية )قسم تاريخ 

( من أفراد العينة يمتلكون %71حوالي ) إلى أن   الد راسةتوصلت ( معلمًا ومعلمة في الخدمة. 111و)
 ر.طو  ت  و  ىنم  ها بحاجة ألن ت  لكن   ولوجيا والمجتمعتصورات صحيحة حول ماهية العالقة بين العلم والتكن

 :/الواليات المتحدة(Chessin,1997)شيسن دراسة 1-1
Effects of staff developments in Science- Technology-Society on Preservice 

teacher's attitudes to ward teaching science and beliefs about Science- 

Technology-Society interactions.The university of Mississippi. 
تكنولوجيا والمجتمع على مواقف آثار تنمية أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بموضوع العلم وال

معلمي ما قبل الخدمة تجاه تدريس العلوم ومعتقداتهم نحو مفاهيم وتفاعالت العلم والتكنولوجيا 
 والمجتمع في جامعة الميسيسبي بالواليات المتحدة.

والتكنولوجيا تحديد آثار تنمية أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بموضوع العلم  الد راسةهدفت       
م ومعتقداتهم نحو مفاهيم وتفاعالت العلم و والمجتمع على مواقف معلمي ما قبل الخدمة تجاه تدريس العل

( طالبًا 31من ) الد راسةوالتكنولوجيا والمجتمع في جامعة الميسيسبي بالواليات المتحدة، تكونت عينة 
( 91اجتمع طالب المجموعة التجريبية لمدة ) من مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد الد راسةوتكونت أداة 

ا طالب المجموعة الضابطة فقد تلقوا ، أم  (1991)دقيقة مرة كل شهر وذلك خالل الفصل الربيعي لعام 
 بأن   الد راسةالدعم  المعتاد من هيئة التدريس بكلية التربية دون اهتمام خاص بتعليم العلم، وأشارت نتائج 

إلى تعزيز موقف عام أكثر إيجابية  تطوير هيئة التدريس فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع لم يؤد  
قبل الخدمة في المجموعة التجريبية لم يعبروا عن معتقدات أكثر  معلمي ما أن  و اه تدريس العلوم، جت

 مجتمع.والتكنولوجيا والواقعية فيما يتعلق بالتفاعالت القائمة بين العلم 
القضايا  هم نحومفاهيم طالب المرحلة الثانوية واتجاهات   :/مصر(1991دراسة الدسوقي ) 1-1

 . المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع
ف تأثير متغيرات التخصص والجنس والتفاعل بينهما على اكتساب طلبة المرحلة تعرُّ  الد راسةهدفت       

بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وعلى اكتسابهم لالتجاهات نحو  الثانوية بالدقهلية للمفاهيم المتصلة
 أن   د  ج  هذه القضايا، واستخدم الباحث اختبارًا لقياس المفاهيم، ومقياس اتجاهات نحو هذه القضايا. وقد و  

متوسطات طلبة التخصص العلمي أفضل من متوسطات طلبة التخصص األدبي، ومتوسط الطالبات 
بين درجات ارتباط  د  ج  سط الطالب داخل التخصص في اختبار تحصيل المفاهيم، كما و  أفضل من متو 
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اختبار تحصيل المفاهيم ودرجات مقياس االتجاهات بالنسبة لطالبات التخصص العلمي، وأيضًا لطالب 
 ه غير دال.التخصص األدبي إال أن  

 :إنكلترا /(Brown.c,Botton,1998) دراسة بوتون وبراون 1-4
The Reliability of some hosts items when used preservice secondary science 

teachers in England. 
الثقة في بعض المصطلحات اإلضافية المستخدمة من قبل معلمي العلوم قبل الخدمة في المرحلة الثانوية في 

 إنكلترا.
علم والتكنولوجيا والمجتمع وماهيته في المعلمين حول مدخل الف آراء الطالب تعرُّ  الد راسةهدفت      

استبانة للرأي حول تعريف المدخل وأبعاده ودوره في تطوير التعليم على ط بقت ضوء النظرية المعرفية، 
( بانجلترا، وقد توصلت Hull( فردًا بجامعة هيل )19عينة من الطالب المعلمين والباحثين وعددهم )

ل على قبول ما يد  ة له، كانت أعلى من المعارض (STS)النقاط المؤيدة الستخدام مدخل إلى أن   الد راسة
 الطالب لهذا المدخل ضمن إعدادهم.

اعتقادات خريجي المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية نحو  :/فلسطين(1999) دراسة قشمر 1-7
  .والتكنولوجيا والمجتمع العلوم
م والتكنولوجيا لاعتقادات خريجي المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية نحو الع تعرُّف الد راسةهدفت      

 ( طالب وطالبة.111) مؤلفة من عينةوالمجتمع، وطبق البحث على 
( وهي Flemingاعتمد الباحث في دراسته على استبانة صممت واستخدمت من قبل الباحث )و      

هناك نسبة كبيرة من طلبة المدارس الثانوية يمتلكون فهمًا  أن  إلى  الد راسةتوصلت رة، و ( فق11من)تتكون 
وا فكرة أعلى استجابات للطلبة تبن خاطئًا لطبيعة العلوم والتكنولوجيا والمجتمع، وكذلك كشفت النتائج أن  

صحيحًا لوجيا استعمااًل م والتكنو لعلم والتكنولوجيا والمجتمع، وكذلك فكرة استعمال االفوائد االجتماعية للعل
 يريح اإلنسان وأهمية التعاون بين الحكومة والعلماء بهدف القيام بأبحاث تخدم مصلحة المجتمع.

  (:1111التي ذكرها أبو شرار)و  /تايوان،Tsai Chung (1111)دراسة تساي 1-1
Ascience teachers' reflections and growth about STS instruction after actual 

implementation. 

 ( بعد التطبيق الفعلي.STSوجهات نظر ونمو معلمي العلوم نحو تعليمات مدخل )
وجهات نظر معلمي العلوم وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع وذلك تعرف  الد راسةهدفت          

من خالل تطبيق فعلي للتدريج وفق هذا المدخل بواسطة معلمة علوم قامت بتدريس مقررين دراسيين وفق 
 نتائج أن  الأوضحت و  وخرائط المفاهيم واستبيان للطالب،المعلمة والمقابالت  : مالحظاتهيالعلم مدخل 

طريقة مثلى لممارسة التعليم البنائي، ولتنمية  عدُّ طريقة التدريس وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ت  
كما  أكثر،وجهة نظر المعلمة نحوه حدث تطور بأساليب تدريس المعلمة واكتسبت مهارات وخبرات 

مجتمع وهي كثافة المحتوى في أوضحت النتائج وجود عوامل تؤثر سلبًا على تنفيذ العلم والتكنولوجيا وال
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المنهج الوطني التايواني، وتطبيق االختبارات التحريرية بشكل متكرر، وفقدان الدعم اإلداري والخلفية 
                 .الثقافية للمجتمع

طلبة  مستوى فهم التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع لدى :/صنعاء(1111دراسة المعمري) 1-9
 بصنعاء. كليات التربية األقسام العلمية في

ألقسام ا تحديد مستوى فهم التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع لدى طلبة الد راسةهدفت         
 الد راسةت عينة وتكون، ، وأهم مصادر الحصول على المعرفة لفهم هذا التفاعلالعلمية في كليات التربية

مية في كليتي التربية بصنعاء العلم األول والرابع في األقساالمستوى وطالبة من طلبة  اً طالب (311)من 
م اليمن( جة )وح   بين العلم قائمة لمصادر المعرفة عن فهم التفاعل و  ةفقر  (31)مقياس من استخد 

وجيا والمجتمع لدى مستوى فهم التفاعل بين العلم والتكنول أن   الد راسة أظهرت نتائج. والتكنولوجيا والمجتمع
بين متوسطات درجات أفراد العينة  اً النتائج وجود فروق دالة إحصائي نتبي   كما( %11)بلغ أفراد العينة 
 .تعزى لمتغير التخصصًا اث( وال توجد فروق دالة إحصائيوللجنس )لصالح اإلن الد راسة تعزى لمكان

  :(,1114Akcay)وآخرون اكسايدراسة  1-11
Preservice Science teachers' beliefs about Science-technology and their 

implication in society preservice. 

 المجتمع في حول العلم والتكنولوجيا وآثارها العلوم معلمي معتقدات
 

 في وآثارها والتكنولوجيا العلم حول( PST) الخدمة قبل العلوم معلمي معتقدات تعرُّف الد راسة هدفت    
وفق مدخل  رسواد   الذين الطالب أن   إلى النتائجأوضحت . التجريبي شبه التصميم استخدام تم  . المجتمع

 التقليدية وفق األساليبالذين درسوا  الطالب من أفضلإنجازهم كان ( STS) والمجتمع والتكنولوجيا العلم
ولهم  والتكنولوجيا، بالعلم المتعلقة العلمية تطبيق المفاهيم على والقدرة العلمية، العملية فهم حيث من

 على تأثير له ((STS مدخل أن  إلى  الد راسةوتوصلت . أفضل ومهارات اإلبداع إيجابية، أكثر مواقف
 .العلوم تعليم قبل الخدمة في معتقدات المعلمين

 عليق على دراسات احملور الثاني:ت 
حيث هدفت إلى   ،جوانبة من عدّ المدخل  ها تناولت أن  ي الحظ  الثاني المحور لدراسات عام باستقراء      
ة المدخل وطبيعته ( سواء من حيث ماهي  STSمدخل ) حولف آراء الطالب والمعلمين والخبراء تعرُّ 

ه، وكذلك تصميم ت في ضوئ  م  م  ، أو في بعض برامج تطوير إعداد المعلمين التي ص  التدريسته في وأهمي  
إعادة صياغتها في ضوء المدخل إلظهار التكامل بين تدريس المواد المختلفة، كدراسة  وحدات تعليمية أو

إلى تحديد منظور معلمي العلوم لقضايا العلم والتكنولوجيا التي هدفت  (1991زيتون) دراسةو  (،1991نعيم)
رأي المعلمين حول تضمين  تطالعإلى اس( 1991(، بوتون وبراون)1111تساي)والمجتمع، وهدفت دراسة 
(، وأشارت في معظمها إلى إدراك المعلمين ضرورة تضمين محتوى مناهج STSمناهج العلوم لقضايا )

 (، وهذا يوضح أهمية موضوع هذا البحث.STSالعلوم لقضايا)
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تضمين قضايا العلم  على أن  ت دل  المندرجة تحت هذا المحور  الّدراساتنتائج  أن   وترى الباحثة     
نتائج الت دل  ، و لها ؤدي إلى تحسين معرفة المتعلمين وفهمهمالمختلفة ي  المناهج والتكنولوجيا والمجتمع في 

الخبرات المناسبة التي تساعدهم أثنائها في قبل الخدمة و  ينداد المعلمضرورة تضمين برامج إعإلى أيضًا 
 بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.على تكوين فهم لطبيعة التفاعل المتبادل 

والمعلمين  المتعلمينلقياس مستوى فهم  طرائق عّدة تاستخدم اهالسابقة أن   الّدراساتن من يتبي  كما  
لوصول إلى نتائج شاملة بوقت منها طريقة ليكرت والتي تتميز با ؛للتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

نسبة الغموض في   أن  إال   المتعلمينتعطي تفصيالت أفضل عن آراء وطريقة كتابة المبررات التي ، قصير
راء اآلفي الكشف عن  الطرائقوهي أصدق  ،وطريقة المقابلة(، %11-11بين) ما مضمون الفقرة يصل

كبيرين، وطريقة االختيار من متعدد، ومن خالل ها تحتاج إلى وقت وجهد لكن  ووضوح  معتقدات بدقة  الو 
البدائل  تحديدفيها  مسبقة يتمُّ  ة  ها تحتاج إلى دراسولكن  المواقف، راء و اآلالكشف عن  مكني  هذه الطريقة 

 .المناسبة
   االستطالعية لمشكلة  الد راسةفي إجراء هذا المحور المستخدمة في وات األدمن الباحثة  استفادت

فهم معلمي الصف الرابع األساسي لقضايا العلم والتكنولوجيا مستوى ف تعرُّ  عت إلىس  والتي البحث 
التي اعتمدت  ((Bybee and Mau,1986 دراسةالسيما قضايا بهذه ال، وفي إعداد قائمة والمجتمع

  الحالية. الد راسة( بما فيها (STSالمتعلقة بمدخل الّدراساتعليها كثير من 
   (.م1114-1914في الفترة بين) الّدراساتجريت هذه أ 
  التي تناولت أراء عينات مختلفة حول مدخل  الّدراساتعلى الرغم من تنوع(STS)  ّه لم تحاول  أن  إال

ز ما يميّ  وهذا (STS) مدخلف اتجاهات تالمذة الصف الرابع األساسي حول تعرُّ دراسة واحدة 
 الحالية. الد راسة

راساتالثالث: احملور 
ّ
التي اهتمت بتطوير املناهج وإعداد املعلمني يف ضوء قضايا مدخل  الد

(STS). 
برامج إعداد المعلم ووضع مناهج  بناءفي  (STS)التي استفادت من مدخل  الّدراساتيتناول هذا المحور 

 .دراسات ستضمن هذا المحور ية والعالمية، وتوكذلك تطبيقاته من خالل قضاياه العلم ،عليمالت  
مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم في إطار  :دراسة /السعودية(1991الشافعي)أجرى  3-1

 .م والتقنية والمجتمع(مدخل )العل
تطوير برامج إعداد معلمي العلوم مهنيًا وأكاديميًا من خالل إعداد مخطط مقترح  إلى الد راسةسعت      

عمل قائمة  تم  على مستوى التخطيط فقط إلعداد المعلم في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وقد 
شعبة طالبة من  (111بق اختبار للتنور العلمي على )باألسس المعيارية إلعداد المخطط المقترح، وط  

إلى قصور  الد راسةالعلوم الطبيعية بالغرفة الثالثة والرابعة ببعض كليات البنات بالسعودية، وتوصلت 
وكذلك تدني مستوى التنور العلمي لدى  (STSبرامج إعداد المعلم الحالية عن تحقيق أهداف مدخل)
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إنجاز المخطط المقترح  تم  في المفاهيم العلمية والتقنية ومهارات عمليات العلم، وكذلك  الطالبات وخاصةً 
 .((STSفي ضوء مدخل

تطوير منهج الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية على ضوء  :مصر/(1999دراسة عبد السالم ) 3-1
 .علم والتكنولوجيا والمجتمعالتفاعل بين ال

إلى تطوير منهج الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا  الد راسةهدفت      
إعداد مخطط  مدخل الثالثة، وقد تم  الوالمجتمع واقتراح مخطط لمنهج جديد يتضمن التفاعل بين عناصر 

موعة من ( موضوعًا مقترحًا يتضمن كل منها مج11تصنيفه في محاور رئيسة تمثل ) للمنهج المقترح تم  
تطبيق اختبار تحصيلي في الفيزياء ومقياس االتجاه نحو دراسة  المفردات الفرعية للمحتوى، كما تم  

( طالبًا، وقد 111التكنولوجيا على عينة من طالب الصف األول والثالث الثانوي العام بالمنصورة وعددهم )
( لعدم تضمين STSلخاصة بمدخل )إلى عدم اكتساب الطالب للمفاهيم والمعلومات ا الد راسةتوصلت 

مناهج الفيزياء له، وكذلك عدم فعالية منهج الفيزياء الحالي في تنمية اتجاهات الطالب نحو دراسة 
 التكنولوجيا، وبالتالي ضرورة تطوير منهج الفيزياء في ضوء قضايا مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع.

العلوم بالمرحلة الثانوية بالسعودية في تنمية فعالية محتوى مناهج  (:1111دراسة الوسيمي ) 3-3
مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وتنمية اتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا 

 في السعودية.
 STS)محتوى منهاج العلوم في تنمية مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا) فاعليةف تعرُّ  الد راسةهدفت     

استخدم الباحث أداة لتحليل محتوى مناهج علوم المرحلة  الد راسةهم نحوها، ولتحقيق هدف ت  واتجاها
الثانوية كما تّم تطبيق اختبار تحصيلي لمفاهيم الطالب حول قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وكذلك 

المرحلة في علوم المعالجة كتب إلى تدني  الد راسة وتوصلتمقياس االتجاه نحو العلم والتكنولوجيا، 
(، %11وصلت نسبتها في المناهج إلى ) إذالثانوية للقضايا الخاصة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع، 

ه لم يحدث نمو في االتجاه نحو العلم  أن  وتوصل الباحث إلى حدوث نمو ضئيل في تحصيل الطالب، إالّ 
 (.STSلقضايا )والتكنولوجيا لعدم تضمين محتوى كتب العلوم 

 بين التكامل ضوء في االبتدائية بالمرحلة العلوم منهج تطوير :مصر/(1111دراسة شتيوي) 3-1
 .والمجتمع اوالتكنولوجي العلم
العلم  تطوير منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية بمصر في ضوء التكامل بينإلى  الد راسةهدفت     

نحو مادة العلوم  هي اختبار تحصيلي ومقياس لالتجاه الد راسةكانت أدوات و ، والتكنولوجيا والمجتمع
 متعلماً ( 111عينة عشوائية ) على الد راسةقد طبقت ، و التصرف في المواقف الحياتية واختبار القدرة على

من الوحدتين من البرنامج المقترح والتي تم  كل فاعليةإلى  الد راسةتوصلت ، و من المرحلة االبتدائية
 المتعلمينفي ارتفاع مستوى تحصيل والمجتمع والتكنولوجيا  إعدادها في ضوء مدخل التكامل بين العلم

 وتنمية قدراتهم على حسن التصرف في المواقف الحياتية التي تقابلهم. ،تنمية اتجاهاتهم نحو مادة العلومو 
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بكليات التربية في برنامج مقترح لتطوير إعداد معلم العلوم  :/مصر(1111دراسة السيد علي ) 3-1
 ( وأثره على التنوير العلمي وأداء الطالب المعلم.STSضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع )

تكونت عينة ، ه العلميتنور  فيو أداء الطالب المعلم  فيأثر البرنامج المقترح  تعرُّف الد راسةهدفت    
، ولتحقيق هدف البةً ( ط11هن )دمن مجموعة تجريبية واحدة من الطالبات المعلمات وبلغ عد الد راسة
مفرداته في ضوء ثالثة أبعاد هي )تأثير العلم  وصيغتاستخدمت الباحثة اختبار التنور العلمي،  الد راسة

 البيئة، االتجاهات العلمية(،تمع و والتكنولوجيا على المجتمع، العالقة التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمج
ذا المجموعة الواحدة، حيث اشتملت  التجريبياتبعت الباحثة المنهج شبه  ،بطاقة مالحظة األداء التدريسي
توصلت قبليًا وبعديًا، و  الد راسةها أدوات ست البرنامج المقترح وطبقت علير  على مجموعة تجريبية فقط د  

 إلى النتائج اآلتية: الد راسة
( بين متوسطي درجات طالبات السنة الثانية 1111توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

 قبليًا وبعديًا في كل بعد من أبعاد اختبار التنور العلمي وفق االختبار ككل.
ارتقاء مستوى األداء المطلوب لطالبات السنة الثانية لكل مهارة من مهارات التدريس ومهارات  -

 ( بعد تطبيق البرنامج عليهن.%71هو مستوى التمكن ويعادل )التدريس ككل، و 
( بين درجات الطالبات المعلمات 1111ال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

 .حظةفي اختبار التنور العلمي ودرجاتهن في بطاقة المال
 الثالثعليق على دراسات احملور ت: 
في تطوير  STS))دخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع دراسات خاصة باستخدام متناول هذا المحور        

عّدة ضح ذلك في أشكال م وقضاياه، وقد و  ن وتطبيقاته في مجال تدريس العلالمناهج وبرامج إعداد المعلمي
 بيانها على النحو اآلتي:

 ( دراسات استخدمت مدخل(STS واألكاديمي مج مقترحة لتطوير اإلعداد المهني في إعداد برا
في  STS)وتناولت دراسات أخرى مدخل ) [1111،علي السيد .1991،شافعيال]دراسة ك، نلمعلميل

 .1111،الوسيمي .1111]شتيويدراسة كوية، والثان االبتدائيةتطوير مناهج التعليم العام للمرحلتين 
 [.1999،عبد السالم

 د على أهمية هذا المدخل لكافة ؤك  ما ي  هج شملت معظم المراحل الدراسية، لمناعملية تطوير ا
 راسية.المراحل الد  

   مناهج بمختلف المراحل الدراسية المعالجة محتوى  في هذا المحور أن   الّدراساتت نتائج دل
كاديمي للقضايا ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع متدنية جدًا، وتقتصر على الجانب األ

على ضرورة تضمين برامج إعداد المعلم قبل  الّدراساتت نتائج البحت لهذه القضايا، كما دل  
ين العلم أثنائها بعض المشكالت العالمية والعلمية وما يتصل بموضوع التفاعل بفي الخدمة و 

 والتكنولوجيا والمجتمع.
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  (.م1111-1991في الفترة بين) الّدراساتأجريت هذه 
 إعداد إلى لسابقة ا الّدراسات إذ هدفتالحالية في الهدف،  الد راسةالسابقة مع  الّدراساتختلفت ا

فاعلية مدخل  تعرُّفالحالية  الد راسة، بينما هدفت STS))مدخل لمناهج وفق المعلمين وتطوير ا
 نحوها. االتجاهاالجتماعية، و  الّدراساتمادة ل حصيل الدراسيالعلم والتكنولوجيا والمجتمع في الت  

يف  (STS)واجملتمعاحملور الرابع: دراسات اهتمت بدراسة فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا     
 :الّدراساتومن هذه  ،رياتضوء بعض املتغ

 :ling Lu-(Yu) (1993يولينج ليو) دراسة 1-1 
A study of the effectiveness of the science - technology - society approach to 

science teaching in the elementary school 
 .في تعليم العلوم في المدرسة المتوسطة دراسة فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع      

 حصيلالت   فيأثر تدريس وحدة دراسية وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  تعرُّف الد راسةهدفت    
، عمليات العلم، التطبيق، اإلبداع، الت حصيلومرتفعي  الت حصيلالطالب منخفضي لدى  الدراسي

( طالبًا وطالبة من الصف الرابع إلى 177من) الد راسةواالتجاهات مقابل المدخل التقليدي، تألفت عينة 
طالبًا  137جتمع)خل العلم والتكنولوجيا والمدست بمر  سموا عشوائيًا إلى مجموعة تجريبية د  الصف السابع، ق  

طالبًاوطالبة(، وبعد تطبيق اإلجراءات واستخدام  111ست بالمدخل التقليدي)ر  وطالبة(، ومجموعة ضابطة د  
ن وجود ( فقرة لقياس المتغيرات السابقة، تبي  31اختبارات قبلية بعدية من نوع اختيار من متعدد مكون من )

أعلى(، وعمليات العلم، والتطبيق، واإلبداع، واالتجاهات  –)أدنى  الت حصيلفي دالة إحصائيًا فروق 
 لصالح المجموعة التجريبية.

والتكنولوجيا  فاعلية وحدة متضمنة القضايا العالمية المرتبطة بالعلم :مصر/(1997العبد ) دراسة 1-1  
البيئة لدى طالب المرحلة  والقدرة على التفكير الناقد واالتجاه نحو التَّحصيلوالمجتمع على تنمية 

 .الثانوية
والتكنولوجيا والمجتمع  استقصاء فاعلية وحدة متضمنة القضايا العالمية المرتبطة بالعلم الد راسةهدفت      

، اقتصرت ويةطالب المرحلة الثان والقدرة على التفكير الناقد واالتجاه نحو البيئة لدى الت حصيلعلى تنمية 
الثانوي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وكانت  من الصف األول اً تلميذ( 1111)على  الد راسةعينة 
إلى فاعلية الوحدة المتضمنة القضايا  الد راسةوأشارت نتائج  ختبار تحصيل،اعبارة عن  الد راسةأداة 

بين يًا دالة إحصائوجود فروق  والمجتمع، كما أوضحت أيضاً  العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا
حصيل، والقدرة على التفكير الناقد واالتجاه نحو البيئة والضابطة في اختبار الت   التجريبية تينالمجموع
 المجموعة التجريبية. لصالح
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أثر استخدام منحى العلم والتقنية في المجتمع على اتجاهات طلبة  :فلسطين /(1999)دراسة عمر 1-3
الفيزياء وتحصيلهم الفوري والمؤجل فيها في المدارس الحكومية الصف العاشر األساسي نحو مادة 

 التابعة لمديرية تربية وتعليم محافظة طولكرم في فلسطين.
استقصاء أثر استخدام منحى العلم والتقنية في المجتمع في اتجاهات طلبة الصف إلى  الد راسةهدفت    

ئي وآثاره والمؤجل في موضوع التيار الكهرباالعاشر األساسي نحو مادة الفيزياء وتحصيلهم الفوري 
على عينة  الد راسةأدوات  طبقتواختبار فرضياتها،  الد راسةلإلجابة عن أسئلة والحرارية والكيميائية، 

وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية، واختيرت  اً ( طالب111تكونت من )
، أما الشعبتان (STS)شعبتين التجريبيتين ودرستا باستخدام منحى شعبتان بطريقة عشوائية تمثالن ال

 النتائج اآلتية: الد راسة أظهرتان فقد درستا بالطريقة التقليدية، و الباقيت
الدراسي واالتجاهات نحو  الت حصيلفي  (1111)مستوى يوجد فروق ذات داللة إحصائية على  -

المجموعتين التجريبية  مادة الفيزياء واالتجاهات نحو معلم الفيزياء لطلبة الصف العاشر األساسي بين
 لصالح المجموعة التجريبية. والضابطة 

 الت حصيلالدراسي للذكور ومتوسط  الت حصيليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  -
 إلناث في المجموعتين التجريبية والضابطة. الدراسي لإلناث لصالح ا

الدراسي للطلبة تعزى للتفاعل بين  الت حصيلاليوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  -
 طريقة التعليم والزمن، طريقة التعليم والجنس، الزمن والجنس، طريقة التعليم والزمن والجنس. 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات اتجاهات الذكور ومتوسطات اتجاهات اإلناث  -
 نحو كل من مادة الفيزياء ومعلمها. 

 :/ الواليات المتحدة(Yager & Weld,1999) وياجرويلد  دراسة 1-1
Scope, Sequence and Coordination: a National reform effort in the U.S.A 

 تنسيق: ُجهد إصالح  وطني  في الواليات المّتحدة  السلسلة و الالمجال و 
واإلبداع واالتجاهات  وعمليات العلم الت حصيل في( STSأثر التدريس بمدخل ) تعرُّف الد راسةهدفت     

الصف السادس ( طالبًا وطالبة من 1111)عينة من التألفت  ،ةالتقليدي بالطريقةوالتطبيق مقابل التدريس 
الصف السابع ( طالبًا وطالبة من 1191)، والضابطةمجموعة ال (119و) التجريبية مجموعةال( 1974)
 (1414طلبة الصف الثامن )( من 1197)و الضابطة مجموعةال (111و) التجريبية مجموعةال (1411)

مدرسًا، وبعد استخدام االختبارات القبلية  (11)وقام بتدريسهم ضابطة، مجموعة  (111و) تجريبيةمجموعة 
لصالح ة احصائية في المتغيرات السابقة ن وجود فروق ذات داللالبعدية وتحليل النتائج تبي  

 .STS))مجموعة
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 في والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل مدخل استخدام أثر :/مصر(1111)دراسة حسن 1-1
 .األساسي التعليم من الثانية المرحلة تالميذ لدى اإلبداعي التفكير تنمية على العلوم تدريس

في تدريس العلوم  والمجتمعتحديد أثر استخدام مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجيا  الد راسةهدفت     
 الد راسةقد كانت أدوات األساسي، و  على تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة الثانية من التعليم

على عينة عشوائية من تالميذ الصف  الد راسةطبقت  ، وقداإلبداعي ومقياس للتفكيرتحصيلي هي اختبار 
، وقد أثبتت وطالبة ( طالباً 111) بإحدى مدارس محافظة القاهرة األول من المرحلة الثانية للتعليم األساسي

 تنمية قدرات الطلبة على التفكير اإلبداعي.و  الت حصيلصياغتها في زيادة  الوحدة المعاد فاعلية الد راسة
 البيئية القضايا على قائمة الجغرافيا في مقترحة وحدة فاعلية :/ السعودية(1111دراسة السيد ) 1-4

 البيئية القرارات واتخاذ التَّحصيل تنمية على والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل عن الناتجة
 .المتوسطة المرحلة من الثالث الصف تلميذات لدى المناسبة
عن التفاعل بين  فاعلية وحدة مقترحة في الجغرافيا قائمة على القضايا البيئية الناتجة تعرُّف الد راسةهدفت 

المناسبة لدى تلميذات الصف  ، واتخاذ القرارات البيئيةالت حصيلالعلم والتكنولوجيا والمجتمع على تنمية 
على اتخاذ  لقدرةا حصيل، ومقياسللت   على اختبار واشتملت أدوات البحث، وسطةالثالث من المرحلة المت

تجريب الوحدة المقترحة على  وقد تم   ،قضايا والمشكالت البيئيةالقرارات البيئية المناسبة حيال بعض ال
 إلى فاعلية الد راسة من تلميذات الصف الثالث المتوسط، وأشارت نتائجتلميذة ( 11عينة عشوائية قوامها )

تنمية  فيمجتمع والتكنولوجيا وال الوحدة المقترحة القائمة على القضايا الناتجة عن التفاعل بين العلم
 القدرة على اتخاذ القرارات البيئية المناسبة.و  الدراسي الت حصيل

 :/نيجيريا(Ali & Mbajiorgu,2003) وعليمباجيارجو دراسة  1-7
Relationship between STS approach, scientific literacy, and achievement in 

biology. 
 .األحياءمادة في  التَّحصيل( والثقافة العلمية و STSالعالقة بين مدخل)

األحياء، وتألفت  مادة في الت حصيل( والثقافة العلمية و STSالعالقة بين مدخل) تعرُّف الد راسةهدفت     
( طالبًا في أربع مدارس ثانوية في 114من ثمان شعب غير متكافئة بلغ عدد أفرادها ) الد راسةعينة 

ست وفق ر  في كل مدرسة اختيار شعبتين عشوائيًا، وتقسيمها إلى مجموعة تجريبية د   نيجيريا، تم  
ست وفق المدخل التقليدي، وبعد ذلك طبق الباحث أدوات القياس ر  ( ومجموعة ضابطة د  STSمدخل)

في األحياء لصالح  الت حصيلووجد عالقة إيجابية ضعيفة بين الثقافة العلمية وبين ، قبلية البعديةال
( في STSالثقافة العلمية المسبقة قد تكون مهمة في تنفيذ مدخل) شير إلى أن  المجموعة التجريبية، وهذا ي  

 عملية تدريس العلوم.

 



 درســــات ســـابقةالفصل الثاني                                                                                    

 

 

34 

وحدة مقترحة في علم الفيزياء للصف األول الثانوي تقوم  ةفاعلي :/مصر(1113دراسة إبراهيم ) 1-1
واالتجاه نحو ي وأثرها على تنمية التفكير العلم (STSعلى التفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع)

  ة.البيئ
 فيالوحدة  وتحديد أثر تلك إعداد إطار لوحدة مقترحة في الفيزياء للصف األول الثانوي الد راسةهدفت     

م والتكنولوجيا تقوم على مدخل التفاعل بين العل بحيث التفكير العلمي واالتجاه نحو البيئةو  الت حصيل
ي في بعض الت حصيلوأعد االختبار  والمنهج التجريبي، المنهج الوصفي استخدمو  ،(STS)والمجتمع

المدارس الثانوية العامة عينة من طالب الصف األول الثانوي من إحدى  كما اختيرت المفاهيم المختارة
تطبيق  تم  و  (STS)م والتكنولوجيا والمجتمعفهم العالقة المتبادلة بين العل ومقياس بمحافظة القاهرة،
 تحصيل الطالبفي تنمية  عليتهااالوحدة المقترحة أثبتت ف ن  إلى أ الد راسةبعديًا، توصلت االختبار قبليًا و 

لدى ( STSع)والمجتم م والتكنولوجياتنمية العالقة المتبادل بين العلللمفاهيم الفيزيائية المتضمنة بها، وفي 
  الطالب.

لدى  وحدة مقترحة في مادة العلوم لتنمية الوعي التكنولوجي :مصر/(1113راسة عبد الحليم )د 1-9
 (.STSالتالميذ في ضوء التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع)

يحقق التكامل  اإلعدادي مقترحة في مادة العلوم للصف الثانيإلى وضع تصور لوحدة    الد راسةهدفت   
مقياس و ، للوحدة المقترحة )قبلي/بعدي(اختبار تحصيليم (، واستخد  STSع)م والتكنولوجيا والمجتمبين العل

ت اإلسالمية اإلعدادي بمدرسة اللغامن أحد فصول الصف الثاني  للوعي التكنولوجي، واختيرت عينة
متوسطات درجات االختبار  بيندالة إحصائيًا وجود فروق إلى  الد راسة، وتوصلت بمحافظة السويس

 لصالح التطبيق البعدي. البعديو القبلي  ينمقياس الوعي التكنولوجي للتطبيقو ي الت حصيل
 التكنولوجيا-العلومتعليم العلوم القائم على توجه  ةفاعلي :األردن/(1111دراسة المحتسب) 1-11

 .متطلبات التنور العلمي في اكتساب طالبات الصف التاسع األساسي (STS) والمجتمع
إذا كان تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي لمتطلبات التنور العلمي  ما تعرُّف الد راسةهدفت    

 تم  على أربع شعب،  وزعن( طالبة 111من ) الد راسةيتأثر باختالف مداخل التعليم، وقد تكونت عينة 
تعليمهن وحدة الثروات الطبيعية المتضمنة في منهاج العلوم، بحيث درست شعبتان منهما بالطريقة 

ورت مع االستعانة بوحدة إثرائية حول الثروة المائية في فلسطين، وط  STS) )بمدخل وشعبتان  االعتيادية،
المجتمع لقياس متطلبات التنور العلمي  -التكنولوجيا -ماستبانة وجهات نظر حول العل الد راسةألغراض 

لدى الطالبات في مجاالت: فهم طبيعة العلم والمعرفة العلمية، فهم اجتماعية العلم، اتخاذ القرار، 
تفوق  الد راسةاالتجاهات نحو العلوم ونحو ممارسة مهنة مرتبطة بالعلوم، حل المشكلة. وأظهرت نتائج 

في اكتساب متطلبات التنور العلمي في جوانب: الفهم المالئم لطبيعة كل من  STS)) بمدخلالتعليم 
الطريقة العلمية والتكنولوجيا، العالقة بين العلوم والتكنولوجيا، التأثر االيجابي للعلوم والتكنولوجيا في 

سلوك  تأثرالتطور التكنولوجي لتوجيهه لمصلحة البشرية،  فير المجتمع يتحسين حياة المجتمع، تأث
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العلماء باالتجاهات العلمية التي يحملونها، االعتقاد بالمسؤولية االجتماعية ودور المعرفة في اتخاذ القرار، 
 نمو اتجاهات إيجابية نحو العلوم، ومهارات حل المشكلة.

ى العلم والتقنية وحدة مطورة في الفيزياء وفق منح تدريس أثر :اليمن/(1111)دراسة الدبعي 1-11
 .رمقدرتهن على اتخاذ القرا يفي تحصيل طالبات الثاني ثانوي وفوالمجتمع 

في  م والتكنولوجيا والمجتمعمنحى العل قأثر تدريس وحدة مطورة في الفيزياء وف تعرُّف الد راسةهدفت   
ملت تشوا، المنهج التجريبي ةالباحث توقد استخدم ،مقدرتهن على اتخاذ القرارتحصيل الطالبات وفي 

الصف الثاني  من  طالبة (41)على صفين دراسيين، إحدى العينات كمجموعة تجريبية الد راسةعينة 
( )التذكر والفهم والتطبيقفقط مستويات معرفية  ثيقيس ثال الت حصيلاختبار ة الباحث تاستخدم يالثانو 

القدرة على اتخاذ القرار  أثر واضح في تمكين الطالبات من الد راسةأظهرت نتائج و ، واختبار التخاذ القرار
أي أثر لتدريس الوحدة المطورة في زيادة تحصيل الطالبات  الد راسةولم تظهر  ،لصالح المجموعة التجريبية

 .ودرجاتهن في اختبار اتخاذ القرار الت حصيلالطالبات المجموعة التجريبية في اختبار  وارتباط بين درجات
فاعلية المدخل المنظومى فى بناء وحدة تبرز التكامل بيـن العلم  :مصر/(1111)حبيبدراسة  1-11

   .لتالميذ المرحلة اإلعدادية يالدراس التَّحصيلوالتكنولوجيا والمجتمع على تنمية التفكير االبتكارى و 
نماء القدرة على استخدام و  التدريس يف يالكشف عن فاعلية المدخل المنظوم الد راسةهدفت     هذا ا 

، على رؤية العالقات بين األشياء إنماء القدرة، مشكلة لوضع الحلول االبتكارية لها ةيالمدخل عند تناول أ
عرض  يوف إعداد أدوات البحث، يالسابقة، وف الّدراساتمراجعة  يف يالمنهج الوصفاستخدمت الباحثة 

 تم   شعبتينتكونت عينة البحث من و ، خالل تطبيق الوحدة يالتجريبالمنهج شبه و ، البيانات وتحليل النتائج
 عشوائياً  شعبةتخصيص  تم  ، و يالصف األول اإلعداد تالمذة شعباختيارهما بصورة عشوائية من بين 

كانت و ، ة( تلميذ39)المجموعة الضابطة عدد تالميذهاو ، ة( تلميذ37عددها )التجريبية و مثل المجموعة تل
 :يأتيكما  الد راسةنتائج 
الضابطة فى المجموعتين التجريبية و  تالمذةت توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجا - 

الدرجة الكلية لصالح و  األصالة" –المرونة  – الطالقة" جميع قدراته يف يالبعد ياختبار التفكير االبتكار 
  .المجموعة التجريبية

 والضابطة فيالمجموعتين التجريبية  تالمذةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  -
الدرجة " و المستويات العليا –التطبيق  –الفهم  –التذكر جميع مستوياته " يف يالبعد يالت حصيلاالختبار 

 .الكلية لصالح المجموعة التجريبية
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المفاهيم  مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية بعضفعالية  :مصر/(1111)أحمد دراسة 1-13
 .اإلعدادي العلمية والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثاني

مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى تنمية بعض المفاهيم العلمية  فاعليةقياس  الد راسةهدفت     
إحداهما ضابطة  مجموعتين،وتكونت من ، والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 اآلتية:دوات األ ، واعتمدت الباحثةوتلميذة اً ( تلميذ111واألخرى تجريبية وبلغ عددها )
 .عداد الباحثةإة من اختبار المفاهيم العلمي -
داء المهارات أبطاقة مالحظة  -)اختبار مهارات اتخاذ القرار وشملتالحياتية قياس المهارات اختبار  -

 .عداد الباحثةإمقياس المهارات الصحية( من  - العملية
بين متوسطات درجات ( 1111)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى إلى  الد راسةصلت وتو 

" البعدي-القبليالتطبيق " يالبحث على اختبار المفاهيم العلمية ومقياس المهارات الحياتية فمجموعة 
تنمية  يف( STS)كما أشارت إلى فعالية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  البعدي،لصالح التطبيق 

 ث.البح عينةمهارات الحياتية لدى المفاهيم العلمية وبعض ال
أثر استخدام منحى العلم والتقانة والمجتمع  :سلطنة عمان/(1111) الهاشميو  أمبوسعيديدراسة  1-11
(STS على )في سلطنة عمان. الدراسي واالتجاهات نحو مادة العلوم التَّحصيل 

اسي واالتجاهات الدر  الت حصيل فيأثر استخدام منحى العلم والتقانة والمجتمع  تعرُّف الد راسة هدفت    
( طالبة من طالبات الصف التاسع من التعليم العام، 113من ) الد راسةتكونت عينة ، و نحو مادة العلوم
 الد راسةوقد ق سمت عينة  ،عشوائية من إحدى مدارس منطقة جنوب الباطنة بسلطنة عماناخترن بطريقة   

( طالبة، واألخرى ضابطة 71ت )إلى مجموعتين األولى شبه تجريبية د رست باستخدام المنحى وضم  
ن لجمع البيانات الالزمة للدراسة أع د اختبار تحصيلي تكو  و ، ( طالبة71ت )وضم   التقليديةد رست بالطريقة 

( فقرة 11( فقرة من نوع اإلكمال و)11( فقرات من نوع االختيار من متعدد و)1في صورته النهائية من )
 ( فقرة في صورته النهائية31ن )ن ممن نوع المقال كما أع د مقياس لالتجاهات نحو مادة العلوم تكو  

بين متوسطات أداء أفراد المجموعتين  ي وجود فروق دالة إحصائياً الت حصيلأظهرت نتائج االختبار 
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة شبه التجريبية. كما أظهرت نتائج المقياس البعدي لالتجاهات وجود 

لصالح المجموعة شبه  بين متوسطات اتجاهات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فروق دالة إحصائياً 
 .التجريبية

أثر استخدام منحى العلم والتقنية والمجتمع في تعديل الفهم الخطأ  :اليمن/(1114) األشول دراسة 1-11
 .ية لدى طالبات الصف الثاني ثانويلبعض المفاهيم الفيزيائ

أثر استخدام منحى العلم والتقنية والمجتمع في تعديل الفهم الخطأ لمفاهيم تعرُّف  الد راسة تهدف    
)الطاقة، الطاقة الميكانيكية، طاقة الحركة، طاقة الوضع، تحوالت الطاقة( لدى طالبات الصف الثاني 

( 11ن )تكونت مجموعة البحث م، الثانوي في مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات بأمانة العاصمة صنعاء
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، الثانوياختيارهن بالطريقة العشوائية البسيطة من شعبتين دراسيتين من شعب الصف الثاني  طالبة تم  
اختيار إحدى الشعبتين بالطريقة العشوائية البسيطة لتمثل المجموعة التجريبية في حين مثلت  حيث تم  

قامت الباحثة  الد راسةق هدف ، ولتحقي( طالبة في كل مجموعة11األخرى المجموعة الضابطة بواقع )
ولغرض  ،بتطوير وحدة دراسية للمفاهيم الخمسة المستهدفة بالبحث وفق منحى العلم والتقنية والمجتمع

هائية من ن االختبار في صورته الن  تكو   إذ، داد اختبار فهم المفاهيم العلميةجمع البيانات قامت الباحثة بإع
 توصلت الباحثة إلى النتائج اآلتية:، و متعدد( فقرة من نوع االختيار من 31)

 التطبيق  في-البحثمجموعة  –شيوع الفهم الخطأ للمفاهيم العلمية المستهدفة بالبحث لدى الطالبات
 القبلي الختبار فهم المفاهيم العلمية.

  الدراسي في  الت حصيلوجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي لالختبار تعزى لمتغير
 طالبات المجموعة التجريبية. لصالح الت حصيلالمستويين المرتفع والمتوسط في 

 الطالبات مرتفعات  ها لم تصل إلى مستوى الداللة في المستوى المنخفض، أي أن  فروق ولكن   وجود
من دراسة الوحدة الدراسية المطورة في تعديل  األكثر استفادةً  ن  راسي ك  الد   الت حصيلومتوسطات 

 1الموجود لديهن للمفاهيم المستهدفة بالبحث اطئالفهم الخ
تدريس وحدة الطاقة الكهربائية وفق مدخل العلم  رأث :اليمن/(1117دراسة الحدابي وخان) 1-14

وعمليات العلم واالتجاهات نحو الفيزياء لدى طلبة  التَّحصيل( على (STSوالتكنولوجيا والمجتمع 
 .اني الثانويالصف الث

أثر تدريس وحدة دراسية بعنوان)توفير الطاقة الكهربائية في المنزل( وفق مدخل  تعرُّف الد راسةهدفت      
(STS )التطبيق( وعمليات العلم واالتجاهات  -االستيعاب -)التذكر راسي في مستوياتالد   الت حصيل في

ولتحقيق هذا الهدف أعاد الباحث صياغة وحدة الكهرباء المقررة  ،نحو الفيزياء مقابل المدخل التقليدي
سموا عشوائيًا إلى مجموعة تجريبية عدد أفرادها طالبًا ق   (71) الد راسةعلى طلبة الصف الثانوي، شملت 

ست بالمدخل التقليدي، وتوصلت ر  ( د  37(، ومجموعة ضابطة عدد أفرادها)STSست بمدخل )ر  ( د  31)
-االستيعاب –)التذكر الت حصيلإلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في أبعاد  الد راسة

 التطبيق( وعمليات العلم، واالتجاهات نحو الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية.
( STS(والمجتمع  أثر تدريس العلوم وفق منحى العلوم والتكنولوجيا :اليمن/(1119دراسة علي ) 1-17

 .التفكير اإلبداعي لدى تالميذ الصف السابع األساسية في تنمي
في تنمية التفكير  ((STSم والتكنولوجيا والمجتمعأثر تدريس العلوم وفق منحى العل تعرُّف الد راسة هدفت  

بي، خدم الباحث المنهج التجرياست باليمن،ة صف السابع األساسي بأمانة العاصماإلبداعي لدى تالميذ ال
الب ، نصف الطالصف السابع األساسي من طلبة ( طالبة19و) اً طالب (19) الد راسةشملت عينة و 

أظهرت نتائج و  ،لت حصيللولقد استخدم الباحث اختبار  ،األخرى ضابطةوالطالبات كمجموعة تجريبية و 
والتكنولوجيا  رست الوحدتين المطورتين باستخدام منحى العلومتفوق المجموعة التجريبية التي د   الد راسة
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رست الوحدتين كما هما في الكتاب المقرر باستخدام على المجموعة الضابطة التي د   (STS) والمجتمع 
إناث(  ،)ذكور درجات المجموعتين التجريبية د فرق دااًل إحصائيًا بين متوسطيج  و  إذ  ؛التقليديةالطريقة 

كما  ،بداعي لصالح المجموعة التجريبيةالبعدي الختبار التفكير اإل إناث( في التطبيق ،والضابطة )ذكور
التجريبية )ذكور( وعتين وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات المجم أظهرت نتائج البحث

وأظهرت  التجريبية، التفكير اإلبداعي لصالح المجموعةذكور( في التطبيق البعدي الختبار  (والضابطة
والضابطة )إناث( في التطبيق  )النتائج أيضًا وجود فرق دااًل إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية )إناث

إلى عدم وجود  الد راسةجريبية، كما توصلت نتائج الت البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة
التجريبية )ذكور( والمجموعة التجريبية )إناث( في التطبيق البعدي  فرق دااًل إحصائيًا بين المجموعة

 دريس وفق منحى العلم والتقنيةالذكور واإلناث قد استفادوا من الت   ما يعني أن  اإلبداعي،  الختبار التفكير
متحرر من أثر الجنس،  والمجتمع والتقنيةتأثير منحى العلم  بنفس الدرجة بمعنى أن   (STS)والمجتمع

 والتقنيةم الدراسيتين وفق منحى العل يتضح من النتائج السابقة وجود أثر إيجابي لتدريس الوحدتين
 لدى عينة البحث.  في تنمية التفكير اإلبداعي (STS)والمجتمع

أثر استخدام مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجيا : ليمن/ا(1111) الصلويدراسة  1-11
في تنمية مهارات اتخاذ القرار واالتجاهات نحو الفيزياء لدى طالبات الصف األول  (STSوالمجتمع)

 .الثانوي
في تنمية  (STS)أثر استخدام مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  تعرُّف الد راسةهدفت    

مهارات اتخاذ القرار واالتجاهات نحو الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي، وذلك من خالل صياغة 
تكونت عينة ، و وحدة )الشغل والقدرة والطاقة( المقررة على طلبة الصف األول الثانوي وفق هذا المدخل

البة من طالبات الصف األول ط (31)يضم كل صف ،طالبة مّثلت صفين دراسيين (41)من  الد راسة
التجريبية والصف اآلخر ليمثل ة عشوائية ليمثل المجموعاختيار أحد الصفين بطريقة    تم  و  ،الثانوي

إعداد اختبار اتخاذ القرار  تم  لجمع البيانات الالزمة ، و التحقق من تكافؤهما ن تم  أالمجموعة الضابطة بعد 
الفيزياء الذي تضمن  وكذلك مقياس االتجاهات نحو ،فقرة من نوع االختيار من متعدد (14)المكون من 

  :ما يأتي الد راسةأوضحت نتائج  ،عبارة )11)
 في مقياس االتجاهات نحو الفيزياء لصالح و  ،وجود فروق دالة إحصائيًا في اختبار اتخاذ القرار

 المجموعة التجريبية.
  ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار اتخاذ

 (.منخفض- متوسط-)مرتفعراسي السابق لمستواهن الد  القرار يعزى 
  توجد فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية على مقياس االتجاهات

ي الت حصيلي المرتفع، والطالبات ذات المستوى الت حصيلنحو الفيزياء بين درجات الطالبات ذات المستوى 
بين  دالة إحصائياً ي المرتفع، بينما لم توجد فروق الت حصيلالمنخفض لصالح الطالبات ذات المستوى 
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ي المرتفع، الت حصيلي المتوسط والطالبات ذات المستوى الت حصيلمتوسط درجات الطالبات ذات المستوى 
 وكذلك بين ذات المستوى المنخفض والمتوسط.

 :كاساراجود /( Smith,2014(سميثدراسة  1-19
Effect of Science Technology Society approach on a chievement motivation 

in biology of secondary school students of kasaragod district. 

دافعية اإلنجاز في علم األحياء لطلبة المدارس الثانوية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في  فاعلية 
 .من منطقة كاساراجود

والمجتمع في دافعية االنجاز لدى طلبة الصف ة مدخل العلم والتكنولوجيا فاعلي   تعرُّف الد راسةهدفت     
عينة عشوائية  واختيرت، الد راسةاستخدم الباحث المنهج التجريبي لتحقيق هدف ، السابع اإلعدادي

ست وفق ر  مجموعة ضابطة د   (11، و)STS)ست وفق مدخل )ر  ( مجموعة تجريبية د  11)طالبًا،  (91من)
مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع أكثر فاعلية من طرائق  إلى أن   الد راسةطرائق التعلم النشطة، وتوصلت 

 التعلم النشطة في إثارة دافعية اإلنجاز في صفوف طلبة المدرسة الثانوية.

  الرابعتعليق على دراسات احملور: 
مقابل المدخل  (STS)مدخل  ها بحثت فاعلية التدريس وفقأن   تجد الباحثةمما سبق من دراسات       

د    اآلتي:التقليدي في عدد من المتغيرات وو ج 
  مدخل وفق بناء وحدات دراسية إلى السابقة  الّدراساتهدفت((STS (1111كدراسة شتيوي) إاّل أن ه ،

ة االجتماعي   الّدراسات( في مادة STSلم تحاول دراسة واحدة بناء وحدة دراسية تقوم على مدخل)
 للصف الرابع األساسي.

  المعرفية بحسب تصنيف بلوم، كدراسة بوجودة  الت حصيلتناولت مستويات  الّدراساتأغلب
 .الحالية الد راسةوهي بذلك تتفق مع  (1111حبيب)و ، (1111)ويوسف

  دراسات اتبعت  إذ ؛وتنوعت التصميمات التجريبية على المنهج التجريبي راساتالد  اعتمدت معظم
ويعود اختالف  ؛تصميم المجموعتين وأخرى ،القبلي البعديتصميم المجموعة الواحدة ذات التطبيق 

صلح للمقارنة بين مدخلين ؛ فتصميم المجموعتين قد يالّدراساتتلك التصميمات إلى اختالف أهداف 
  د.ق أهداف المدخل الواحدرجة تحقسة أو طريقتين في حين تصميم المجموعة الواحدة يصلح لدرا

  نحو  العلمي، االتجاهات التنور)بينها ، وكان من الّدراساتالتي تضمنتها المتغيرات البحثية تنوعت
للقضايا العالمية المرتبطة المتعلمين تنمية فهم  (،(STS) مدخل-العلم-المعلم-المدروسةالمادة )

، القدرة على اتخاذ القراراالتجاهات البيئية، التفكير اإلبداعي،  راسي،الد   الت حصيل(، STS)بمدخل
 .(، التطبيق، عمليات العلمتنمية المهارات الحياتية

  واالتجاهات كدراسة  الدراسي الت حصيلالتي تناولت متغيري  الّدراساتالحالية مع  الد راسةتتفق
 .(1993، وليو)(1117(، والحدابي وخان)1111أمبوسعيدي والهاشمي)
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 دراسات هذا المحور لتتالئم مع األهداف الخاصة بكل دراسة في عّدة  أدوات بحثية استخدمت
، والمناهج، اختبارات تفكير ابداعيج راممقاييس اتجاهات، نماذج لتحليل محتوى بعض الب :ومنها

الباحثة في إعداد األدوات البحثية  منها أفادتوقد  ،، اختبار للتنور العلمياختبارات تحصيلية
 االتجاهات(. مقياس-يالت حصيلاالختبار )بدراستها الخاصة 

  وتنمية التفكير اإلبداعي والثقافة العلمية، الدراسي  الت حصيل تحسن مستوىإلى  دراساتأشارت نتائج
 .(1993، ليو)(1111(، حبيب)1119)علي(؛ 1117؛ الحدابي وخان)1999))وياجر ويلد كدراسة 

  كعينة لتطبيق األساسي ( في تناول تالمذة الصف الرابع 1993الحالية مع دراسة ليو) الد راسةتتفق
 الد راسةا ه تناول المرحلة العمرية الممتدة من الصف الرابع وحتى الصف السابع، أم   أن  البحث، إالّ 
 زت على تالمذة الصف الرابع األساسي.الحالية رك  

 ال ( توجد دراسة واحدة تناولت فاعلية مدخلSTS في االتجاهات نحو ) االجتماعية. الّدراساتمادة 
  جريت في مصر، وبما أن  العربية معظمها أ   الّدراساتو أجنبية  الّدراساتبعض (مدخلSTS  ي )  س در

 في سياق ثقافة معينة فذلك يستدعي القيام بدراسات في هذا المجال في سورية.   
 السابقة  الّدراساتعلى  التعقيبثانيًا: 

 السابقة: الّدراساتتصنيف  1-1
محاور تضمنت دراسات عربية  أربعةت ضمن راسات السابقة والتي وزع  بعد العرض السابق للد       

 :وفق المعايير اآلتية هامكن تصنيفي  ، وأجنبية
 :الدِّراسةهدف  1-1-1
 ئهاضو  في المنهاج تحليلإعداد قائمة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع، و  إلى دراسات هدفت 

  .[1111،أبو شرار .1111القدرة،  .1113،عيطة  .1991،مطر .1993سونغ وياجر،–شينغ ] كدراسة
 العلم مدخل باستخدام مقترح برنامج تطوير أو مطورة وحدة تدريس أثر تعرُّفأخرى  دراسات هدفت 

 ،أحمد .1111 ،والهاشمي سعيديو أمب .1114، األشول .1111الصلوي، ] كدراسة( STSوالمجتمع ) والتكنولوجيا
 .1111،حسن .1999. ويلد وياجر،1999،عمر .1993لينغ لو، -يو .1111، حبيب .1111الدبعي،  .1111
الحدابي  .1114،األشول .1111،حبيب .1111،المحتسب .1113،عبد الحليم .1113،إبراهيم .1111،السيد
مدخل على بناء وحدة دراسية معينة قائمة على  أن ها اقتصرتإاّل  [1111،سميث .1119،علي .1117،وخان

((STS ج االسابقة تصور عام لمنه الّدراساتًا من لم تقدم أي  و  عّدة متغيرات   في، ومن ثم تجريب أثرها
  .STS))مدخل متكامل قائم على 

 دريسللتَّ  الخدمة وأثناء قبل المعلمبرامج إعداد  وتطوير بناء إلى دراسات هدفت ( وفق مدخلSTS) 
  .[1991،الشافعي .1114، اكساي وآخرون 11111، تساي .1111، السيد علي] كدراسة

   سالم]كدراسة والمجتمع  والتكنولوجيا مالعل لقضايا الطلبة فهم مستوى قياس إلى هدفت دراساتو ،
  .[1111،أبو شرار .1111،القدرة . 1111
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  قشمر ]كدراسة  جيا والمجتمعوالتكنولو  العلممدخل  وفهمهم حولآراء المتعلمين  تعرُّفدراسات هدفت
 .[1111،المعمري .1999،
  تعرُّفكما هدفت دراسات أخرى (آراء المعلمين حول قضاياSTS)  1917،بايبي وبونستر]كدراسة. 

 .[1991،نعيم .1991،زيتون
 :الدِّراسةمتغيرات  1-1-1
  :متغيرات متعددة( في STSفاعلية التدريس وفق مدخل )السابقة  الّدراساتولت اتن
 عمر .1997،العبد .1993لينغ لو،-يو .1111، شتيوي .1111، الوسيميدراسة ] منوهي كل  التَّحصيل ،

 .1113،د الحليمبع .1113. مباجورجيو وعلي،1111، السيد .1111، حسن .1999. ويلد وياجر،1999
  .[1117،الحدابي وخان .1111،أمبوسعيدي والهاشمي .1111،حبيب .1111،الدبعي

 1111،أحمد .1111، الدبعي. 1111، شتيوي]كدراسة  اتخاذ القرار والتصرف في المواقف الحياتية. 
  .[1111،الصلوي

 [1111،ب.المحتس1111علي، السيد ]كدراسة  التنور العلمي.  
   شتيوي]كدراسة  االتجاه نحو المادة المدروسة (،1999عبد السالم)كدراسة االتجاه نحو التكنولوجيا ،

 .1117، الحدابي وخان . 1999. ويلد وياجر،1993لينغ لو،-. يو1111،أمبوسعيدي والهاشمي .1999،عمر .1111
 .[1113،إبراهيم .1111، السيد .1997، العبد]كدراسة  االتجاه نحو البيئة .[1111،الصلوي

  (1999عبد السالم)كدراسة  اكتساب المفاهيم العلمية.  
 (1114)األشولكدراسة  عديل المفاهيم الخاطئةت.  
 كدراسة  التفكير االبتكاري .(1113)ابرهيمكدراسة  التفكير العلمي، (1997العبد)كدراسة  التفكير الناقد
  .[1119،علي .1111، حبيب]
 [1111،حسن. 1999. ويلد وياجر،1993لينغ لو، –يو ]ق كدراسة اإلبداع والتطبي. 
  [1117،الحدابي وخان .1999. ويلد وياجر، 1993لينغ لو، -يو] كدراسة عمليات العلم. 
  (1113عبد الحليم)كدراسة  الوعي التكنولوجي. 
  (1111سميث)كدراسة  الدافعية لإلنجاز. 

مادة بالدراسي  الت حصيلفي  STS))فاعلية مدخل  تعرُّف إلى هدفت فقد الحالية للدراسة بالنسبة اأم      
االتجاهات نحو  تعرُّففي  (1111الصلوي ) دراسة مع تتفق بذلكو  ،نحوها االتجاهة و االجتماعي   الّدراسات

فاعلية  تعرُّف في [1111،الوسيمي .1999عمر، .1111الدبعي، .1111،أمبوسعيدي والهاشمي]المادة، ودراسة 
 .واالتجاهات الدراسي الت حصيل( في STSمدخل)

  :الدِّراسةعينة  1-1-3
 السابقة، ويمكن تصنيفها إلى: الّدراساتتنوعت العينات المستهدفة من 

 1 1917،وبونستر بايبي]كدراسة  ،المدارس معلمي من عينتها الّدراسات من مجموعة اختارت

 .[1111،اكساي وآخرون .1111،تساي .1991،نعيم1 1991،زيتون
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 عبد  .1999،قشمر .1991،الدسوقي .1991،الشافعي]كدراسة  المتعلمين من الد راسة عينة اختارت أخرى
، حبيب .1111، أحمد .1111،والهاشمي األمبوسعيدي .1111،الصلوي .1111،المعمري .1999،السالم
 .1999،عمر .1997،العبد .1111،السيد علي .1111،شتيوي .1111،الوسيمي .1993،ليو. 1111 ،ي.الدبع1111
، حبيب .1111،المحتسب .1113،عبد الحليم .1113،إبراهيم .1113. مباجورجيو وعلي،1111،السيد .1111،حسن

 .[1111،سميث .1119،علي .1117، الحدابي وخان. 1114،األشول .1111
   [1993لينغ لو،-. يو1991،بوتون وبراون]كدراسة ، المعلمين والمتعلميندراسات تناولت.  
 1993شينغ سونغ وياجر، .1991،مطر] كدراسة ،الدراسية الكتب من الد راسة عينة اختارت دراسات. 

  .[1111،القدرة .1111،أبو شرار . 1111،سالم .1111،الظاهري .1111،والمومني د.عاب1991الرافعي، 
 هذه وبذلك تتفق ،تالمذة الصف الرابع األساسي من فقد تكونت الحالية الد راسةلعينة  بالنسبة اأم     

 ، وهذا ماالتي اختارت المتعلمين وتختلف عنها في تناولها مرحلة التعليم األساسي الّدراسات مع الد راسة
 في-قبل( على عينة لم تخضع للدراسة من STSالسابقة بدراسة فاعلية استخدام مدخل) الّدراساتيثري 
 -علم الباحثة حدود

 :الدِّراسة أدوات 1-1-1
 تاستخدم   إذالسابقة بحسب األهداف التي تسعى لتحقيقها  الّدراساتالمستخدمة في  دواتاأل تباينت     

 :دراسات
 [1999،قشمر. 1111 ،تساي .1991،اونبوتون وبر  .1917،بايبي وبونستر]كدراسة  االستبانة. 
  0222، الوسيمي]كدراسة  ،التَّحصيل مستوى لمعرفة اختبار :منها نذكر االختبارات استخدمتوأخرى .

، الحليم د.عب1113وعلي، . مباجورجيو 0220،السيد .1111،حسن .1997،د.العب1993لو،  لينغ-يو. 1111، شتيوي
 الفهم مستوى لقياس اختبار [.1111، سميث .1117،الحدابي وخان .1111،حبيب. 1111،الدبعي .1113

التفكير  راختبا [.1114،األشول. 1111،المعمري .1111،أبو شرار. 1111،القدرة. 1991،الدسوقي]كدراسة 
 كدراسة ،العلمية والتنور العلمي الثقافة اختبار [.1119،علي .1111،حبيب .1111،حسن] كدراسة اإلبداعي

 .1111، القدرة  .1999،عبد السالم] كدراسة ،والمؤجلة الفورية االختبارات .[1111،السيد علي. 1991،الشافعي]
اتخاذ القرار والتصرف في المواقف القدرة على اختبار  [.1999،عمر. 1111ي،الهاشمو  األمبوسعيدي

 .[1111،الصلوي .1111،الدبعي .1111،السيد .1111،شتيوي]كدراسة  ،الحياتية
  العبد .1993لينغ لو،-. يو1111،شتيوي .1111،الوسيمي]كدراسة  االتجاه كمقياس :مقاييس متعددة، 

السيد ]كدراسة  التنور العلميمقياس  ،[1111،الصلوي .1117،الحدابي وخان .1113،إبراهيم .1999،عمر 19971
  .(1111كدراسة أحمد) المهارات الحياتيةمقياس  ،[1111،المحتسب. 1111،علي
  1991،ي.الرافع1991مطر، . 1993شينغ سونغ وياجر، ]ة كدراس ،المحتوى تحليل أداة استخدمتودراسات. 

 [.1111، القدرة .1111،أبوشرار . 1111،سالم .1111،الظاهري .1111، عابد والمومني
  (1991)رمط كدراسة آراء أداة استطالعاعتمدت  تاودراس. 
 .أدوات بحث واالستبانة االختبارات التي اعتمدت الّدراسات مع فتتفق الحالية راسةللد   بالنسبة اأمّ  
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 :الدِّراسة منهج 1-1-1
ف المنهجّية يصنتمكن وي  واألداة المستخدمة،  الد راسةالمنهج المستخدم بحسب الهدف من  ع  تنو      

  :إلىالسابقة  الّدراساتالم تبعة في 
 والهاشمي  أمبوسعيدي .1991،لشافعيا] دراسةك التجريبي شبه أو التجريبي المنهجاستخدمت  تدراسا
، شتيوي . 1111، الوسيمي .1111،أحمد .1111ي، الدبع .1111،السيد علي .1114،اكساي وآخرون .1111،

عبد  .1113،إبراهيم  .1113. مباجورجيو وعلي،1111،السيد .1999،عمر .1997، العبد .1993لينغ لو،-يو .1111
، علي .1117، الحدابي وخان .1114، األشول .1111، أحمد .1111، حبيب .1111، المحتسب .1113، الحليم
 .[1111، سميث 1111، الصلوي .1119

  1111،القدرة. 1111،سالم .1991،الرافعي.1917،وبونستر بايبي] كدراسة الوصفي المنهج دراساتاعتمدت. 
  .[1111،حبيب .1111،أبوشرار 

بما يتفق مع أهداف البحث ويناسب  التجريبي المنهج استخدمتالتي  الّدراسات مع الحالية الد راسة تتفق   
  األدوات المستخدمة.

 :السابقة الّدراساتبين البحث الحالي و نقاط االتفاق واالختالف  1-1    
ت قائمة قضايا العلم والتكنولوجياا والمجتماع، كماا اتفقات أعد  تي ال الّدراساتالحالية مع  الد راسة اتفقت     
 راسااي واالتجاهاااتحصاايل الد  فاعليااة ماادخل العلاام والتكنولوجيااا والمجتمااع فااي الت  تناولاات التااي  الّدراساااتمااع 

 .كمتغيرين تابعيين
وهاو  الراباع األساساي،للصاف  االجتماعياة الّدراساات تناولات منهااج إذ، المدروساة الماادة  فاي  اختلفـتو     

الحالياة  الد راساةتناولات إذ ، الد راساة عيناة، واختلفات أيضاًا فاي دراساة ساابقة ةعلياه أي ا جدياد لام تجار   مجاال
 مكاان   ، إضاافًة إلاىوهاي باذلك توساع نطااق تطبياق هاذا المادخلالتعلايم األساساي مرحلة الحلقة األولى من 

التااي  -علااى حااد علاام الباحثااة -األولااى ماان نوعهااا فااي الجمهوريااة العربيااة السااورية إذ ت عاادُّ  ؛الد راسااةإجااراء 
ماادخل العلاام باسااتخدام وتنميااة اتجاهااات المتعلمااين نحااو المااادة المتعلمااة حصاايل الدراسااي الت  تحسااين تحاااول 

وبهااذا يتميااز البحااث الحااالي فااي يااة، االجتماع الّدراساااتضاامن سااياق تعلاايم مااادة  والتكنولوجيااا والمجتمااع 
 .ومكان إجراءه عينته وفي المادة المتناولة

 الحالية: الدِّراسةالسابقة في  الّدراساتاالستفادة من  أوجه :ثالثاً       
  :توضيح خطوات البحث الحالي كاآلتيفي  السابقة الّدراساتالباحثة من  أفادت عامة بصورة         
  ،كما أفادت من منهجية البحثتدعيم مشكلة البحث.  
 نظرةً  ةكونت الباحث إذ ،ظريالخاص باإلطار الن   الجزءدعم نفسيًا لتربويًا و  الّدراساتأدبيات  تعرُّف 

 .العلم والتكنولوجيا والمجتمع وما يتعلق بهمدخل شاملة عن 
  حصيلة السهم في زيادة ت  تخدم البحث الحالي وتثريه، و أرشدت الباحثة إلى العديد من المراجع التي

  .العلمية
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 إذ استفيد من االستبانة الواردة في دراسة المحتسب  ،الّدراساتاألدوات التي استخدمت في  تعرُّف
 .STS)( لتعرف مستوى فهم معلمي الصف الرابع األساسي لقضايا )1111)
 من ن بما ي مك  المناهج المتبعة و ، الد راسةالمستخدمة للتحقق من فرضيات األساليب اإلحصائية  تعرُّف

 .للبحث الحالي اختيار المنهج المناسب
 أوجه  تعرُّفو الحالية  الد راسةنتائج  تها معمقارنو النتائج التي توصل إليها الباحثون في دراساتهم  تعرُّف

   .الحالية الد راسةفي تفسير نتائج  ساعدها ت  وترى الباحثة أن   ،االتفاق واالختالف بينها
  عليه  العلم والتكنولوجيا والمجتمع من خالل ما اتفقتبمدخل والفرعية المرتبطة  الرئيسةتحديد القضايا

 .الّدراسات
   تضمنها ي مكن أن  كيفية إعداد أداة التحليل التي تضم قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع التي ي

 .االجتماعية الّدراسات، وتستفيد منها الباحثة في تحديد القضايا الواردة في منهاج منهاجالمحتوى 
 والمجتمعتحليل محتوى المناهج وفق قضايا العلم والتكنولوجيا  أساليب تعرُّف (.(STS 

 السابقة: الّدراسات منالحالية  الدِّراسةموقع رابعًا: 
 الحالية عن سابقاتها من حيث: الد راسة تتميز  
  االجتماعية للمرحلة األساسية في  الّدراساتالعلمية والتكنولوجية لمناهج معايير تتعلق بالتربية اعتماد

 المتاحة. الّدراساتالجمهورية العربية السورية باالستفادة من المراجع و 
  فق ة للصف الرابع األساسي مصممة و تماعي  جاال الّدراساتتقديمها أنموذجًا لوحدة تعليمية من كتاب

 (.STSمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)
  الّدراساتوموجهي  ،في المناهج وطرائق التدريستحكيم من قبل المختصين المصممة لل الوحدةخضوع 

 .وعينة من معلمي الصف الرابع األساسي، االجتماعية
 وفي مراحل دراسية خاصًة التي تناولت مناهج العلوم  الّدراساتكثرة من على الرغم ه الباحثة أن   تجد

 االجتماعية وهذا ما يغني البحث الحالي ويميزه.   الّدراساتمختلفة، هناك ندرة في تناول كتب 
 السابقة: الّدراساتُخالصة خامسًا: 

 :الباحثةجد تراسات السابقة باستقراء عام للد  
  فاعلية استخدامه في وجيا والمجتمع؛ وذلك لقياس لالتي تناولت مدخل العلم والتكنو  الّدراساتتنوع
 كرت أعاله.ذ   دريس في عدد من المتغيراتالت  
  وجيا لة مدخل العلم والتكنو المواد ذات الطابع العلمي لقياس فاعلي   الّدراساتاختارت معظم هذه

في مختلف  المواد  (STSة قياس فاعلية التدريس باستخدام مدخل)د أهمي  وهذا يؤك  ، والمجتمع في تدريسها
 .ةى األدبي  ة وحت  ة منها واالجتماعي  الدراسية العلمي  

  التي د ر ست  ت تفّوق المجموعات التجريبية أكد  السابقة إذ   الّدراساتوجود اتفاق بشكل عام في نتائج
 وفق الطريقة الم ت بعة.د ر ست  التي على المجموعات الضابطة  STS))مدخل وفق 
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  وتكنولوجيًا بخلق المتعلم المثقف علميًا السابقة بضرورة االهتمام  الّدراساتجاءت توصيات ومقترحات
لنتائج  استجابةً نوعة، ومن هنا جاء البحث الحالي ستراتيجيات متخالل برامج تعليمّية من نماذج وا من

 السابقة. الّدراساتوتوصيات 
  لذا كان من عّدة عربية وأجنبية السابقة في دول    الّدراسات؛ إذ جرت اً عالمي اهتماماً هذا الموضوع نال

حصيل الدراسي ة مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الت  فاعلي   التحقق من يتم   األهمية في هذا البحث أن  
في الجمهورية  هانحو  واتجاهاتهم ،ةاالجتماعي   الّدراساتفي مادة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي 

 .العربية السورية
 

 



 

 

 

 

   
  
 
مركزًة على أهم ما يتضمنه إلثراء  للبحثاإلطار النظري في هذا الفصل ض الباحثة عر  ت  

 أربعة محاور رئيسة هي: مقسمًا إلى، البحث

 

 .(STSالعلم والتكنولوجيا واملجتمع)املحور ألاول: مدخل 

 
 
 .راس يحصيل الد  املحور الثاني: الت

راساتاملحور الثالث: 
ة الد   .الاجتماعي 

 الاتجاهاتاملحور الرابع: 

ةراسات ( في الد  STSاستخدام مدخل)ة أهمي  : الخامساملحور      .الاجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثالفصل 
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                                          تمهيد         
    .                      ةالعلمي   ربيةالت   مداخل        
  .    ةالعلمي   ربيةالت   في( STS) مدخل أدوار        
                          .وتطوره المدخل نشأة        
     .                                     هتعريف        
          .والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين العالقة       
       .(STS) بين التفاعل عن الناجمة القضايا       
                          .(STS) عن الناجمة القضايا تدريس مزايا       
 .                              القضاياهذه  نوعية لتحديد معايير        
 .(STS) مدخل وسمات خصائص        
  .(STS) مدخل وأسس مبادئ        
 .(STS) مدخل أهداف       
 .(STS) مدخل وفق التعليم أهداف        
 .(STS) مدخل استخدام أهمية        
 .(STS)مدخل استخدام مبررات        
  .(STS) مدخل في األفراد صفات        
  التعليم في هالستخدام المتبعة الخطوات       

 .والمجتمع والتكنولوجيا والعلم والمعلم المتعلم بين العالقة         
  .(STS)مدخل تحقيق في المعلم دور        
 .(STS) وبرامج التقليدية التعليم برامج بين مقارنة        
 .عليميةالت   البرامج في( STS) مدخل الباحثين رفض أسباب        
 .هتطبيق عقبات       
 .السورية المدارس في مدخلال تطبيق عقبات       
 عامة خالصة       
 

َّ اإلطار حملتويات العام املخطط
 
 ظريالن

 (STS)مدخلَّالعلمَّوالتكنولوجياَّواجملتمع
 

 

 

َّ
 
حصيلَّالد

 
راساتَّ راسيالت

 
ةالد

 
 االجتاهات االجتماعي

( STSة استخدام مدخل)أهمي  
 .االجتماعي ةفي الّدراسات 
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َّاحملورَّاألول:َّمدخلَّالعلمَّوالتكنولوجياَّواجملتمعََََّّّّ
(STS) Science,Technology,Society 

 تمهيد:
 عن البحث الماضية ضرورة القالئل السنوات خالل ثورته تأججت الذي والتكنولوجي العلمي التقدم َحتَّمَ    

 لذا،  Science &Technology Education))والتكنولوجية  العلمية التربية برامج لتطويرٍ   مناسبةٍ   صيغة
 ومن البرامج، هذه بناء بإعادة تنادي وبرامجها االجتماعيَّة الدِّراسات تدريس إصالح حركات بعض بدأت
 التي الحركة تلك االجتماعيَّة الدِّراسات تعليم برامج لتطوير سعت التي اإلصالحية الفكرية الحركات أهم

 العلم مدخل ضوء في هذه البرامج تطوير إلى دعت والتي تقريباً  السبعينات عقد بداية مع ظهرت
 بواقع المتعلم الفرد مدخلال هذا يربطإذ  Science,Technology,Society (STS) والمجتمع والتكنولوجيا

واتخاذ  مسيرته تعوق وقضايا مشكالت من يعترضه قد ما مواجهة على ساعدهي   مما بيئته ومجتمعه،
 األمريكية المتحدة العلوم بالواليات لمعلمي القومية الربطة شيرت   اإلطار هذا وفي حيالها، المناسبة القرارات

(NSTA) National Science Teacher Association مثلي   والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل أنَّ  إلى 
 &  Technological Literate Person وتكنولوجياً  علمياً  المتنور الفرد إلعداد األمثل األسلوب

Scientific،   الطرائقوهذا بدوره جعل معظم المربين والمختصين في مجال التربية تبحث عن أفضل 
هذا التقدم، ليجعل منهم مواطنين قادرين على مواكبة التدفق و إلعداد أفرادها إعدادًا يتالءم  واألساليب

  قدم.الئم هذا التَّ تطوير مجتمعهم بما ي  ل صنع القرار في ظل هذه التغيرات،و العلمي وفهمه والتكيف معه، 
 :(Science Education Approaches) العلميةالتربية  مداخل -1-1

سرعة بناء  كان من األهمية أن تكونَ  ذاالتكنولوجي المتسارع، لمن التقدم العلمي و  اً يعيش العالم عصر    
جعل معظم الدول تبحث عن كيفية إعداد أفرادها ما اإلنسان المتعلم المثقف مواكبة لهذا التقدم، وهذا 

يجابيات وسلبيات على حياة الناس ورفاهيتهم إما يرافقه من بلمواجهة هذا التقدم  وتكنولوجياً  اً علمي اً إعداد
التغيير  من أجل إحداث الطرائق التعليميةوثقافتهم ومنظوماتهم القيمية، فقد ظهرت دعوات تطالب بتطوير 

المرغوب فيه لدى أفراد المجتمع ليكونوا قادرين على صنع القرار المناسب الذي ينسجم مع متطلبات 
ومن هنا برز التفكير في مداخل تدريسية ، االجتماعيَّةدة وعيه للمسائل عصره الذي يعيش فيه، وذلك بزيا

اتخاذ القرار فيما يتعلق بتركيب المنهج وتوفر للمعلم والمتعلم فرصة َ  ،واهتماماتهم المتعلمين تبدأ من:
هي و  وكيفية التعامل مع محتواه، وانتشرت فكرة جديدة على الساحة التربوية بين المتخصصين في التربية،

 (Science, Technology, Society) ف اختصاراً ر  وهو ما ع   فكرة ربط العلم والتكنولوجيا بالمجتمع،
طلق عليها اسم على عملية أ   ا، اشتملت توصياتهالدِّراساتجريت لهذا الغرض العديد من أ  و ، (STSأو)
 المجاالت األربعة اآلتية:ية في ملتحديد أهداف التربية العل (Project Synthesis)"مشروع التكوين"
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نهم من استخدام العلم عد التربية العلمية األفراد بشكل يمكِّ وجوب أن ت   الشخصية:تلبية الحاجات • 
 لتحسين معيشتهم الخاصة والتكيف مع عالم التكنولوجيا المتسارع.

عامل القادرين على التَّ ج التربية العلمية األفراد وهي وجوب أن تخرِّ  المجتمعية:التفاعل مع القضايا • 
 بالعلم.بكفاءة ومسؤولية مع القضايا المجتمعية المتصلة 

كسب التربية العلمية المتعلمين الوعي بأنواع المهن المتعددة وهي وجوب أن ت   المهنية:التوعية بالتربية • 
امات واالستعدادات مكن أن يؤديها المتعلمون ذوو االهتمالمرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع والتي ي  

 المختلفة.
وا دراسة العلم في لمتعلمين المتوقع أن يتابعاي وجوب أن تنتج التربية العلمية وه :األكاديمياإلعداد • 

لتزويد المتعلمين بالثقافة العلمية  ويتوجهوا نحو المهن العلمية بوصفها طريقةً  ضوء المستقبل،
Yager,1990,199) (11، 8004القدرة،)(؛. 

والقدرة على  ،معرفة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات"يشير مفهوم الثقافة العلمية إلى إذ   
وفهم األفكار العامة حول  ،وتطبيق المعرفة العلمية في المواقف الحياتية اليومية ،االستقصاء العلمي

 8008،ي)عابد والمومنواستيعاب العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  ،خصائص العلم
،814.) 

كساب المتعلمين للمعرفة العلمية     كما حددت التربية العلمية مداخل واتجاهات متعددة للتعليم وا 
مدخل أهم هذه المداخل  أنَّ  (8004،القدرة)ويحددوالمهارات المختلفة والقيم واالتجاهات والميول نحو المادة، 

أحد االتجاهات التي اهتمت بتطوير التربية  عد  ي  إذ  (:STS Approachالعلم والتكنولوجيا والمجتمع )
ذاللفرد، ( Literacy Scientific)العلمية والتن ور العلمي  والتكنولوجيا العلم بين التفاعل اتجاه كان وا 

 هذا أنَّ  يرى آخر رأي ةثمَّ  فإنَّ  وتكنولوجيًا، المتنور علمياً  الفرد إلعداد المناسب المدخل مثلي   والمجتمع
 والتكنولوجي العلمي التنور عناصر عنصرًا من أو مجاالً  مثلي   قضايا من به يرتبط وما المدخل

(Scientific & Technological Literacy) (17ص.) 
 القضايا :في العلمي والتكنولوجي التنور وعناصر مجاالت (1441صبري،)لخصي   اإلطار وفي هذا    

 بالعلم المرتبطة األخالقية اليومية والقضايا بالحياة المرتبطة الواقعية والقضايا بالعلم، المرتبطة االجتماعيَّة
 تطبيقات مع التعامل والمجتمع وكيفية والتكنولوجيا العلم بين التفاعلية العالقة وطبيعة والتكنولوجيا،
 .(4)صوغيرها والمواد، والمعدات، األجهزة، من الحديثة التكنولوجيا

كما فالنظام التعليمي ، التطوير المستمر في مجال المداخل التدريسية نحوومن هذا المنطلق كان السعي   
يواجه التعليم ف، االجتماعيَّةؤثر وتتأثر بالمتغيرات من األنظمة المجتمعية التي ت   (8002السيدعلي، ) شيرت  

 ر وتكيف ال مثيل لها في تقدمه نحو مجتمع يقوم على أساس المعلوماتالعالم فترة تغيعلى مستوى 
 .(11ص)ات والبناء االجتماعيبين المعلوم هناك ارتباط وبالتالي نجد أنَّ 
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 المتعلم وتنوير الحياة، واقع من أهدافها باشتقاق اهتموا العلمية التربية خبراء أن   الباحثة وترى    
 بين التفاعل ظهرت   برامج خالل من العملية الحياة في العلم وتوظيف المجتمع، في التكنولوجية بالتطبيقات

 مساعدة بهدفهم بين المتبادلة العالقات باكتشاف المتعلم الفرد وتزود والمجتمع، والتكنولوجيا العلم
 السليمة القرارات واتخاذ اليومية المشكالت حل   في والتكنولوجية العلمية المفاهيم توظيف على المتعلمين

 .المختلفة الحياة مواقف مواجهة في
 ية:مل( في التربية العSTSأدوار مدخل ) -1-8

 التركيز منها: العلمية، التربية في عديدة أدواراً  يلعب( STS) مدخل أنَّ  (14-14 ،8004)القدرة، شيري      
 ،منهما لكل الرفاهية وتحقيق والمجتمع الفرد خدمة أجل من للعلم طبيعي توظيف هي التكنولوجيا أنَّ  على

 وتعليم إنسانيته، على وتحافظ واحتياجاته لتتالءم البيئة تكييف بواسطتها اإلنسان استطاع التي الطريقةو 
نَّ  ،نظري بحث بأسلوب ليس العلمية والمبادئ والحقائق المفاهيم المتعلم  هن  تمكِّ  تكنولوجية صورة على ماوا 

 أنَّ ( 1444، عبده) ضيفوي   ،االجتماعيَّةو  البيئية المشكالت ومواجهة حياتية مواقف في استخدامها من
 والتكنولوجيا العلم تسخير من نهمكِّ ت   المتعلم لدى ةأخالقيَّ  ةقيميَّ  منظومة   تطوير على يعمل( STS) مدخل
 وتوقع للمستقبل، مشرقة صورة لرسم الكافي الوقت وتوفير جيد،ٍ   بشكل المجتمع في العامة للخدمة

 المناسبة الحلول واقتراح المضطرد، والتكنولوجي العلمي التقدم عن الناجمة االجتماعيَّةو  البيئية المشكالت
 بالمعرفة يزودنا العلم أنَّ  على المتعلم وتربية ومتماسكة، راسخة وأخالقية قيمية منظومة ضمن لها

 بالفائدة يعود بما كليهما في عمله يجب ما إلى ترشدنا والقيم المعرفة، استخدام بطرق تزودنا والتكنولوجيا
كساب بسواء، سواءً  والمجتمع الفرد على  من نهمكِّ ت   التي واالستراتيجيات االستقصائية المهارات المتعلم وا 

 .(14ص)االجتماعيَّة المشكالت حلِّ  في المعرفة استخدام
ميعها ج في التربية العلمية أن   STS))أدوار من خالل العرض السابق لبعض اآلراء حول  ةرى الباحثتو     
مثل ( ي  (STSمدخل ؤكد على أن  التكنولوجيا والمجتمع أحد أبعاد الثقافة العلمية، وت  التفاعل بين العلم و  تعدّ 
ليكونوا على وعي شامل  للمتعلمينها ر للتربية العلمية من خالل التربية الشاملة التي يوف ا  أساسي ا  مركز 

 .اليومية موتوظيفها في حياته تكنولوجيا  بطبيعة المادة العلمية، والوظائف المرتبطة بها 
 وتطوره: ،STS))والمجتمع نشأة مدخل العلم والتكنولوجيا  -1-1
ع من قبل جون ض  ( كمصطلح و  STS)مدخل  نَّ أ (Robert & Yager,2006)روبيرت وياجر ذكريَ     

 .(p248)والمجتمع  علم"حول العلمعليم والتَّ في كتابه"التَّ  ((John Ziman,1980زيمن
تدريس في السبعينات من القرن العشرين في مدخل بدأ بوصفه  (STSمدخل) أنَّ ( 8000)الوسيمي  ويضيف

( من األقسام 100مطبقًا في حوالي )أصبح  (1440)ه بحلول عام أنَّ و  ،قليل من الجامعات األمريكيةعدد   
الرسمية والبرامج النظامية في معظم المعاهد المشهورة واآلالف من المدارس الثانوية العليا في الواليات 

( معلم من معلمي الصفوف من الرابع 1000كان أكثر من ) (1441)المتحدة األمريكية، وقبل حلول عام 
التقدم السريع  ظ أنَّ وح  مع بداية السبعينات ل  ، وفي خالل الثالثين سنة الماضية و هحتى التاسع قد استخدمو 
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 ،خبراء التربية العلمية بهذا الخطر زادت مخاطره ونجمت عنه تغيرات اجتماعية واقتصادية، كما شعر
وتعمل على  االجتماعيَّةالتي تهتم بالقضايا ( STS programsسمى)ي   وبالتالي ظهرت الحاجة إلى ما

 (.142-147ص)تدريس العلم والتكنولوجيا في إطار اجتماعي
( بتطوير هذا المدخل NSTAم بالواليات المتحدة األمريكية )و الوطنية لمعلمي العلالجمعية وقد قامت    

العلم الذي يمكن بواتصااًل بالتعليم وكذلك  منها لتنمية اتجاه له معنى يكون أكثر وحدةً في محاولة   
قبل  مساق "العلم والثقافة" لطلبة المدارس الثانوية من حَ ر  فقد ط   ،الوصول إليه للجميع

ن ثقافات ومهارات علمية لم يكن و ( في جامعة أيوا األمريكية تعلم فيه المتعلمCossmanمان)سكو 
ت الجمعية أكدَّ وفي بداية عقد الثمانينيات من القرن العشرين  .باستطاعتهم تعلمها في غيره من المساقات

الهدف الرئيس  أنَّ  (National Science Teachers Association)م في أمريكا و الوطنية لمعلمي العل
دراكاً  عاماً  لجميع المواطنين متضمنة فهماً  وتكنولوجيةللتربية هو تطوير ثقافة علمية   للعلم والتكنولوجيا، وا 

 (.NSTA,1982;NSTA,1990;NSTA,1993)للعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
 يأتي: كما( STSتطور مدخل ) (18، 8002،السيدعلي)، (101-100 ،1444،سالمون وآخرون)ولقد أبرز 

 همية كانت منظمة التعاون والتطوير األوروبية واحدة من المؤسسات الرائدة في إلقاء الضوء على أ
االقتصادي والسياسة  النمو-العلمالعلم والتكنولوجيا، فالتقرير األول الذي أعدته السكرتارية بعنوان )

 Science growth economicز على صناعة السياسات الحكومية )الحكومية كان متفائاًل وركَّ 
and government) ،قامة بنيات تحتية للعلم والتكنولوج وعلى الحاجة لتوسيع قاعدة تعليم العلم  يا،وا 

 والتكنولوجيا بدافع زيادة النمو االقتصادي.
 ( 1441وفي عام ) َّجديد : منظور والمجتمع أكبر تقرير في هذا المجال بعنون )النمو االجتماعي أ عد

(Science growth and society: Anew perspective) األثر االجتماعي  ىعل أكدَّ  يوالذ
( 1440شرت عام)تقارير منظمة التعاون والتطوير األوروبية التي ن   والتكنولوجي، ثمللتقدم العلمي 

 بعنوان التغير التقني والسياسة االقتصادية.
  كبير  ت بشكلأكدَّ العلم والتكنولوجيا في الثمانينيات(،  سياسة)بعنوان صدر تقرير  (1441)عام وفي

 زت الدول الصناعية خالل تلك الفترة.التي ميَّ  االجتماعيَّةالتغيرات االقتصادية و  ىعل
   المجتمع في النظام و ( تواريخ دقيقة لألحداث ذات العالقة بمشاريع العلم والتكنولوجيا 7الجدول)ن ويبي

 .(81-80، 1444،عمر، )(80، 1444،عبده)الزمني وفق تسلسلها  التعليمي في المملكة المتحدة مرتبةً 
 وفق تسلسلها الزمني: توايخ دقيقة لألحداث ذات العالقة بمشاريع العلم والتكنولوجيا في المجتمع مرتبة   (4)جدول 

 الحدث التاريخ
 في تخطيط وتطوير مناهج العلم ومعلميها. ASEنشر بيان سياسة  1441
 نشر أول مشروع للعلم والتكنولوجيا في المجتمع. 1441
 (.SISCONأول مقال حول العلم في اإلطار االجتماعي)نشر  1441
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 نشر برنامج سولمون. 1441
 إعالن تبني جمعية التربية العلمية مشروع العلم والتكنولوجيا في المجتمع. 1447أذار 
 البدء في إعداد مشروع العلم والتكنولوجيا في المجتمع. 1447أيلول

 (.GCSE)إعالن المعايير الوطنية للعلوم  1442 2ك
 ( سنة.11-12( للفئة العمرية )SATISنشر بيان حكومي حول سياسة ) 1442أذار 

 (SATISالبدء بنشر تفاصيل مشروع ) 1441 8ك
 ( ودليل المعلم.SATIS( من مشروع )4-1عداد)نشر األ 1441حزيران 
 ( الجديدة.GCSEالبدء بتدريس مقررات) 1441أيلول 

 (SATISمدخل )البدء بتقييم  7891 8ك
 نشر المنهاج الوطني للتربية العلمية. 1444تموز 
 ( سنة.14-11( للفئة العمرية)SATISالبدء بإعداد مشروع) 1444أيلول 

 (SATIS( من مشروع )10-4نشر األعداد ) 1444 8ك
 (SATISكتمال تقرير تقييم مشروع )ا 1444أذار 

 الجديدة.( GCSEالبدء في تطبيق امتحانات ) 1444حزيران 
 نشر تقرير الفريق الوطني حول منهاج العلم الوطني. 1444آب 
 ( في المملكة المتحدة.SATISإعالن إلزامية مشروع ) 1444تموز 

تحسين نظم التعليم عليم بالحاجة إلى يشعر كثير من التربويين والمهتمين بقضايا التَّ  العربي الوطنوفي    
 عملية إصالح منكجزء أساسي  والتكنولوجياالتعليم باالهتمام بالعلم  مطالبة نظموتحديثها، مما حدا ببعضهم 

اه العلم لما تلقَّ  أساس هذا التوجه لدى التربويين العرب ليس تقليداً  ومن الواضح أنَّ  ،التعليم المنشودة
 يشيركما بل هو  .لألخذ بأسبابه من اهتمام في العالم المتقدم والدول التي تسعى جادةً  والتكنولوجيا

نابع من شعورهم بحاجة حقيقية ملحة، ومبني على إدراكهم العميق لمتطلبات الحياة المعاصرة " (1441)الرويلي،
يتطلب إعداد األجيال الستيعاب العلم والتكنولوجيا وغيرها من المفاهيم األساسية الحياتية مما وأولوياتها، 

بشكل مستمر بحيث يجعلها مسايرة لمثيلها في العالم  التعليمية البرامجالمعاصرة، واالهتمام بمراجعة وتطوير 
  .(14)ص"المتقدم صناعيًا، ومستوعبة للتطورات في ميدان مناهج العلم

وكان من توصياته ضرورة  (1444)عاماألردن في المؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي  دَ ق  ع   كما   
اور الحديثة بمرحلة التعليم األساسي بحيث تتخذ من العلم والتكنولوجيا محورًا من المح توجيه المناهج
ن المتعلمين من فهم مكِّ ة وتكنولوجية ت  بهدف تطوير واكتساب ثقافة علمي   قدم من خاللهاالرئيسة التي ت  

تربوية واعية في الحياة اآلثار المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وتساعدهم على اتخاذ قرارات 
 (.71 ،7888)قشمر اليومية

 بين العالقة على الوقوف يتيح والمجتمع والتكنولوجيا العلممدخل  تقدم تاريخ استعراض أن  ترى الباحثة و    
 تسارعو  بطيئا   الذي بدأ والتكنولوجي العلمي التقدم مسار في المعرفة هذه تراكم ّيةوكيف والتكنولوجيا العلم
( سنة ظهر مفهوم جديد 80أقل من) يه فيتضح أن  ، إذ همن الثاني النصف في بخاصة   الماضي القرن في
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مفهوم استبدلت فيه اآلراء المتفائلة  هوو يا والمجتمع في الدول الصناعية،بين العلم  والتكنولوج للتفاعل
مدخل العلم والتكنولوجيا  الباحثة أن  تجد ، كما المجتمع فيبأثر تقدم العلم والتكنولوجيا  هتمامبزيادة اال

فيد منه في المجال التربوي، فظهرت العديد اقتصاديا  تنمويا ، ثم أ   ها  ( كان في بدايته اتجاSTSوالمجتمع )
في  في أوروبا وخاصة   وطرائق التدريس المناهجفي مجال  المدخللتطبيق هذا  والبحوث الد راساتمن 

 .انتقل إلى كندا وبعدها إلى الواليات المتحدة األمريكية بريطانيا، ثم  
 (:STSتعريف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) -1-7

الثالث على أساس اشتقاق األهداف التربوية للعلم من التفاعل بين عناصره ( STSمدخل ) ب ني     
العناصر إدراك العالقة الوثيقة ننا من خالل توضيح مفاهيم هذه مكِّ وي   والتكنولوجيا والمجتمع( العلم)

يجب أواًل تعريف كل بعد STS) ) ولتعريف مدخل، اآلخر فيوتأثير كل منها  ،والتفاعل المتبادل بينها
 من أبعاد المدخل على النحو اآلتي:

 تعريف العلم: 1-7-1
ه ( بأنَّ 81 ،8008،الظاهري)ه ي عر فنظرًا الختالف وجهات النظر حول طبيعة العلم فقد اختلفت تعريفاته،    

منظم من المعرفة العلمية يشمل الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والقواعد العلمية التي تساعدنا  "جسم  
"سلسلة مترابطة العلم  ( بأنَّ 114 ،1441،عبد الواحد)شير وت  . في تفسير الظواهر الطبيعية الكونية من حولنا"

وهي صالحة لتجارب ومالحظات  التجربة والمالحظةتنمو نتيجة  اإلدراكية التيمن المفاهيم والنظم 
ه" عملية بحث في أي مجال من مجاالت المعرفة، وتشمل هذه ( بأنَّ 11 ،1444،الناشف)فه وتعرِّ . مستقبلية"

بحيث ينتج عن هذه ات والتجريب والتفسير والتعميم، العملية المالحظة وجمع المعلومات وفرض الفرضي
عبد ) أوردكما  (James B.conantف )ويعرِّ . لمعرفة سابقة" إضافات جديدة من المعرفة أو تأكيدالعملية 
نظريات سلسلة من التصورات الذهنية والمشروعات التصورية والفروض وال"ه العلم بأنَّ  (178، 8001،السالم

بدورها إلى مزيد من المالحظة ؤدي تأتي نتاجًا لعمليات المالحظة والتجريب والتي ت  المتواصلة والمترابطة 
التوصل  جسم متكامل من المعرفة المنظمة التي تمَّ  :ه( بأنَّ 12 ،8002،والهاشمي مبوسعيديأ)فه عرِّ وت   ."والتجريب

ظهر فيه الحقائق العلمية عندما تتجمع في موضوعية تعتمد على المالحظة والتجريب والتنبؤ، وتَ  إليها بطرق  
دراك  فسر الظواهر المختلفة، أي أنَّ قوانين ونظريات ت  على شكل ٍ   منظم نسق   العلم يعني المعرفة والدراية وا 

-knowالعلم يعمل على معرفة األسباب "  مكن القول بأنَّ الشيء على حقيقته ومعرفة الحقائق المتصلة به. وي  
why .التي تكمن وراء حدوث الظواهر " 
، المفاهيم، يتضمن: الحقائقجسم منظم من المعرفة العلمية،  العلم ( بأنَّ 8011،وآخرون أبو النور) وتورد   

المبادئ، القوانين، القواعد والنظريات العلمية التي تساعدنا في تفسير الظواهر الطبيعية والكونية وفهم 
 المختلفة رھالظوا فهم إلى يهدف إنساني "نشاط العلم بأنَّ  (12، 8004،)المقطريويشرح  .(44ص)الوجود 
 ومن ناحية من ھذا اإلنسان لصالح فيها والتحكم ھرالظوا تلك ضبطو  ،صحيحة لها تفسيرات عن والبحث
نَّ  فراغ في يتم ال العلم فإنَّ  أخرى ناحية   ينعزل عن  أال   يجب ثم ومن اجتماعي، إنساني إطار في ماوا 
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 الجوع مثل واالقتصادية المعاصرة والبيئية الصحية مشكالتنا من فكثير. إليه وسعى أنتجه الذي المجتمع
 مكني   ال الخام والمواد والطاقة والغذاء الماء موارد التوازن ونقص واختالل والتصحر والتلوث التغذية وسوء

 والتكنولوجيا". العلم من أساس على إالَّ  لها سليمة واقعية حلول إلى التوصل
ه مادة ومنهم من ن ينظر إليه على أن  ، فمنهم م  مالعلآراء العلماء اختلفت حول طبيعة  الباحثة أن   وتجد    

وقد ترجع هذه  ،التكامل بينهما علىد يؤك  بل ن هذين الجانبين بييعتبره طريقة، وهناك فريق ثالث ال يفصل 
لدى  النظرة األكثر قبوال   ويمكن القول بأن   ،االختالفات إلى اختالف طبيعة كل فرع من فروع المعرفة

بناء معرفي فقط، وال هو طريقة للبحث العلمي  على أن همكن النظر إليه العلم ال ي   المتخصصين هي أن  
ن   عن الحقيقة أينما وجدت مستخدما  في ذلك المالحظة الدقيقة  يبحث ،ما يجمع بين المادة والطريقةوا 

معارف  من مابحوزتنا إلى جديدة ماتمعلو  يوم كل تضيف خالقة مستمرة عملية فالعلم .والتحليل والتجريب
 حولنا من واألحداث والظواهر األشياء يصف فهو فيها، تحدث التي بالطريقة الحوادث تحدث لماذا يبحث
  حدوثها. أسباب ويفسر

 التكنولوجياتعريف  1-7-8
 تعريفات للكنولوجيا منها:عد ة هناك 

 األولالمقطع ، وهي كلمة مركبة من مقطعين( إلى اإلغريق، Technologyترجع كلمة التكنولوجيا )  

Techno)الثاني اإلتقان أو التقنية، ويعني مهارة الحرفة، والمقطع  ( أي(logyأي )  العلم أو البحث
"تطبيق  بأنَّها فتعر  و كما (. 722، 8010،وحميد علياحية اللغوية علم التقانة )وهكذا يعني المصطلح من الن

المعارف النظرية عمليًا من أجل االستخدام الفعلي لها مع التركيز على النواحي المفيدة لهذا التطبيق 
همال النواحي الضارة له"  .(11، 1444،الناشف)وا 

 العملي للمعرفة العلمية لحل المشكالت اإلنسانية، وهي جسم من التطبيق :بأنَّهاف التكنولوجيا عرَّ وت     
وهي تعبر عن مقدرتنا في  ،على طرائق ووسائل تلك الثقافة اعتماداً  ر ضمن ثقافة معينةالمعرفة تطوَّ 

استخدام المصادر للمنفعة اإلنسانية؛ لذا فالتكنولوجيا هي إيجاد أساليب جديدة أفضل لحل المشكالت وسد 
( التي تعمل بها Know-Howاحتياجاتنا وتوفير راحتنا، وتعمل التكنولوجيا على معرفة الكيفية )

: تطبيق منظم لحقائق بأنَّها ا( التكنولوجي8004،التودري) ي عر فو  (.8002،أمبوسعيدي والهاشمي) الظواهر
اإلنسانية  ومفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات العلم في الواقع الفعلي ألي مجال من مجاالت الحياة

 وتعمل المنظمة: طريقة نظامية تسير وفق المعارف بأنَّها (11، 8004،ومحمود برغوت)ها ي عر فو  .(114ص)
وسد حاجاته والسيطرة من أجل اإلنسان وتلبية رغباته  فعال على توظيف جميع اإلمكانات المتاحة بأسلوب  

نظمي منظم لحقائق ومفاهيم ومبادئ وقوانين  : تطبيقبأنَّها( 10، 8011، زقوت)ها ي عر فو على معيقاته، 
  ونظريات العلم في الواقع الفعلي ألي مجال من مجاالت الحياة اإلنسانية.
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 :ما يأتي التعريفات السابقةمن  تجد الباحثة
 وتستخدم الموارد البشرية من أجل تحقيق رفاهية  ،التكنولوجيا عملية تستند إلى المعرفة العلمية

شباع رغباته واحتياجاته المختلفة  .اإلنسان وا 
   المتخلفة لتصبح شعوبا  متقدمة،  تستوردها الشعوب التكنولوجيا ليست مجرد أجهزة متطورة يمكن أن

مهارات ذاتية وخبرات الستيعابها والتعامل معها من خالل  علمية   معرفة متقدمة تحتاج إلى عقلية   هالكن  
 .علمية وعملية للوصول إلى اإلتقان في العمل

 التوصل إليها باستخدام  من المعارف التي تم   مجموعةفالعلم  ؛هناك عالقة وثيقة بين العلم والكنولوجيا
مية باستخدام تطبيق المعرفة المستمدة من النظريات والبحوث العل طرق دقيقة للبحث، والتكنولوجيا

  .لتلبية حاجات الفرد والمجتمع بشرية وماديةموارد 
 المجتمعتعريف  1-7-1

مجموعة من الناس بينهم تفااعالت اجتماعياة وتجمعهام رواباط  ةعام على أيَّ  كلمة مجتمع بشكل  طلق ت      
مكااان اعتباااار أي نظااام تعليماااي يتشاااكل مااان ومصااالح مشاااتركة ويتشااااركون فااي منطقاااة محاااددة، ومااان هنااا ي  

مكن تسميته بالمجتمع التعليماي، والمجتماع التعليماي النااجح هاو الاذي ومعلمين كمجتمع متكامل ي  متعلمين 
جمياع حاجااتهم التعليمياة ساوف  يوفر ألعضاائه الشاعور باأهميتهم لبعضاهم الابعض وللمجموعاة ككال، وأنَّ 

فااااي  و  .Bateman,2000,12))المجتمااااع ماااان خااااالل ارتباااااطهم وانتمااااائهم لهااااذا  لبااااىت    وردأالخريجااااي كمااااا  هعر 
المتشاابكة و الجماعاات الصاغيرة المترابطاة مان : شبكة تتكون مان عادد كبيار جادًا هبأنَّ  (10 ،8008،الظاهري )

مكان تجمع إنساني يجتمع  :هالمجتمع بأنَّ  (4، 1444،زعرب) عر في  و . التي تقوم بينها عالقات تفاعل مستمر
  . ؤثر خواص هذا التجمع في هذا النشاطمكن أن ت  فيه النشاط العلمي والتكنولوجي، وي  

 Approach) (STS (Science – Technology – Society) ف علدى أبعداد مددخلوبعدد التعدر     
 كما يأتي:(، STS)العلم والتكنولوجيا والمجتمع لمدخلالتربويين  الباحثة تعريفض عر  ت  

 والتكنولوجيااااا العلاااام بااااين الااااروابط علااااى ه يؤكااااد( بأنَّااااSTS)ماااادخل  ((Aikenhead,1994,52-53 عاااار في     
 التفااعالت ،الخبارة التكنولوجياة، الحرفياة: اآلتياة النقااط من أكثر أو واحد على التأكيد طريق عن والمجتمع

 الاذي االجتمااعي العلمي المحتوى ،التكنولوجيا أو بالعلم تتعلق اجتماعية قضية ،والمجتمع التكنولوجيا بين
 داخال اجتماعياة أو وتاريخياة فلسافية قضاية ،والتكنولوجياا باالعلم متعلقاة مجتمعية قضية   على الضوء يسلط

فتااه الرابطااة الوطنيااة لمعلمااي عرَّ  كمااا STS)يااف ماادخل )مكاان تعر  ي  كمااا  .التكنولااوجي أو العلمااي المجتمااع
وتطبيقهااا عنااد اتخاااذ القاارارات  ةاسااتخدام المهااارات والمعلومااات العلميااة والتكنولوجياا :ه( بأنَّااNSTAم )و العلاا

فضاًل عن دراسة التفاعل بين العلم والتكنولوجياا والمجتماع فاي ساياق العلام المارتبط  ،الشخصية والمجتمعية
ه: اتجااااه معاصاار فاااي منااااهج بأنَّاا (1444،الضدددبيبان)فاااه وعر   .(171، 8001عبددد السدددالم،)المجتمعياااة بالقضااايا 

برز في الواليات المتحدة األمريكية خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين للتقريب بين  ،م وتعليمهاو العل
شاااعارهم بأهمياااة هاااذا الميااادان فاااي حيااااتهم اليومياااة، وبااادور العلااام االمتعلماااين وميااادان العلااام والتكنولوجيااا ، وا 
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م و لتنظيم محتوى مناهج العل ىمنح": هأنَّ ب( STS)مدخل  عر في  و  ،(147ص)دمة المجتمعوالتكنولوجيا في خ
توضايح أثار و  المتداخلة بين كل من العلام والتكنولوجياا والمجتماعز على العالقات التبادلية و ركِّ وي   ،الطبيعية
والممارسات اليومية  االجتماعيَّةتطبيقاتها التكنولوجية بالبيئة م و و اآلخر، وذلك بهدف ربط العل فيكل منها 

تحسااين نوعيااة ح مااع نااواتج العلاام والتكنولوجيااا و للمتعلمااين لمساااعدتهم علااى التكيااف الااذكي والتعاماال الناااج
التبادليااة ه المنحااى الااذي يأخااذ بالعالقااة علااى أنَّاا (11 ،8007 ،الدددبعي)فااه وتعرِّ  .(12 ،1444)الزعددانين، حياااتهم 

قدم المعرفة العلمية إيجابًا، وي   المترتبة عليها في حياة الناس سلبًا أواآلثار بين المعرفة العلمية وتطبيقاتها و 
تاادريس المناااهج فااي سااياقات  :هبأنَّاا( 72، 8007،المحتسددب) هفااوتعر   .فااي سااياق واقعااي تكنولااوجي اجتماااعي
 بنااى المنهاااج بحسااب هااذا التوجااه علااىالمجتمع، حيااث ي  بااربط العلاام لاا اجتماعيااة، واسااتخدام التكنولوجيااا أداةً 

وجياة، أو ثقافياة يعيشاها الماتعلم وظاروف حياتياة اجتماعياة وتكنول مهام حقيقية من الحياة العملياة ألوضااع
فاااو  .يااؤثر ويتاااأثر بهااا تاادريس فاااي الساااياق الاتجااااه حااديث يهاااتم ب :هأنَّااعلاااى  (121 ،8001،عبددد السدددالم ) هي عر 

بيعااي بكاال الشخصااي عاان العااالم الطالااواقعي والتكنولااوجي واالجتماااعي حيااث يتجااه الطااالب ليكملااوا فهمهاام 
ماااادخل ( (Joseph,2012,11 ي عاااار فكمااااا  .نسااااان والعااااالم االجتماااااعي للطااااالبماااان العااااالم الااااذي صاااانعه اإل

(STSبأنَّا )  قضااايا"  اسااتخدام" عاان طريااقم العلاام ماان خااالل العااالم الحقيقااي ز علااى تعل ااركِّااه: الطريقااة التااي ت
 بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع. العالقة  ز على ركِّ تثير اهتمام المتعلمين، كما ت  

ه اتجداه، ورأى التعريفات السابقة اختلفت في تعريف المدخل، فمنهم من أطلق عليه أن د الباحثة أن   وتجد   
 تجددعامدة  ، وبصدفة  المتعلمدونه مجموعة مهارات ومعلومات يكتسدبها ه مشروع، وآخرون رأوا أن  هم أن  بعض  
سددهم فددي إعددداد يسددعى إلددى التكامددل والتفاعددل بددين العلدم والتكنولوجيددا والمجتمددع، والددذي ي  ( STSمددخل) أن  

  لمددخل  ةاألساسدي القاعددة أن   علدى تأكدد   التعداريف مجمدل أن  ، و متعلم متكيف مع تغيرات وتطدورات العصدر
(STS) الجاندب تضدمين إلدى إضدافة  ، حيداتهم فدي المباشرة العالقة ذات التجارب في انخراط المتعلمين هو 

 .ةمادال نحو وانجذابهم ارتباطهم يزيد ما واالجتماعي واألخالقي القيمي
 (:STSمدخل ) من مجمل التعريفات السابقة أن  وتخلص الباحثة  
 عتبر أحد أهم المداخل لتصميم ي  ، حيث أهم االتجاهات الحديثة التي اهتمت بتطوير التربية العلمية من

 التعليمية.مناهج الوتدريس 
   من خالل إبراز التطبيقات التكنولوجية والدور الوظيفي  التعليميةمناهج الوتقديم  م كاتجاه لبناءاست خد

المشكالت  على توظيف المفاهيم العلمية والتكنولوجية في حل   المتعلمينلمساعدة  ،لها في المجتمع
 .حيالهاالناجمة عن تفاعالت العلم والتكنولوجيا والمجتمع، واتخاذ القرارات السليمة 

 ومجتمعه المتعلم بين العالقة توثيق على والعمل الفعلي، المتعلمين بواقع تدريسال يهدف لربط. 
  على فهم يساعدهمو ز على المشاركة اإليجابية للمتعلمين، رك  وي  ، المتعلمين اهتمامات من ينطلق 

 .الحقيقية المواطنة من وتمكينهم مجتمعهم قضايا
   للعلم االجتماعي الجانبعلى  زرك  ي. 
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 :العلم والتكنولوجيا والمجتمع العالقة بين -1-2
 (Gallagher,j-J,2000,399) ي:في المخطط اآلت العالقة بين العلم والتكنولوجيا مكن إجمالي  
 

 والتكنولوجيا( العالقة بين العلم 4)رقم شكل 

 
 

 ( العالقة بين العلم والتكنولوجيا7شكل رقم)

جد التأكيد على العالقة التبادلية التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا، فالعالقة ليست تذلك المخطط الباحثة وبتحليل 
 ، إذتفاعل كل من العلم والتكنولوجيا التطور العلمي والتكنولوجي ينتج من أن  خطية وال تسير في اتجاه واحد، كما 
من التطبيقات التكنولوجية وتؤدي التطبيقات بدورها إلى اكتشاف المزيد من  تؤدي االكتشافات العلمية إلى مزيد  

 المعرفة العلمية.
ها أخرى من نظرة نفعية مؤاد تغيرت النظرة إلى العالقة بين العلم والتكنولوجيا من جهة، والمجتمع من جهة  وقد 

إلى عالقة تفاعلية متبادلة بين العلم والتكنولوجيا  ر فوائد عديدة لإلنسان والمجتمعالعلم والتكنولوجيا هما مصد أنَّ 
 (.70 ،8007،المحتسب) والمجتمعد ر والمجتمع ترتب عليها نشوء العديد من المشكالت والقضايا التي تواجه الف

تلك العالقة في   ; (Bybee, et al. 1989 ); (Yager,1992) (791، 2222)السيد، ،(2222نوبي،ال)محمد و  ويلخص  
   الشكل اآلتي:

 
 

             
  

 

 

 

 

 

 

 
 والمجتمع العالقة التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا (2شكل رقم)
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العلم يشكل القاعدة المعرفية للتكنولوجيا، وهذه التكنولوجيا توفر طرائق  أن   السابق من الشكليتضح   
 وبراونبوتون  كل من ه، وهذا ما أكد  وأدوات جديدة للبحث العلمي من أجل خدمة المجتمع

,c&Brown,c.1998) Botton)   من  العديد من التطورات في مجال التكنولوجيا قد انبثقت  مباشرة   أن
 .االكشافات التي صنعها العلم

عمل على إبراز وتوضيح النقاط اآلتية عند يالعلم والتكنولوجيا والمجتمع يجب أن  مدخل عليه فإنَّ  بناءً 
 المتعلمين:

 كثيرة على المجتمع منها تأثيرات عملية وأخرى معنوية. تأثيرات العلم .1
 العلم بشكل كبير في تطور المجتمع. إسهام .8
 .(1 ،1444)الزعانين، المجتمع العلم بدرجة كبيرة في تحسين نوعية حياة أفراد  إسهام .1

:الباحث تجدمن العرض السابق و   ة أن 
  دراسة العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع يعمل على تحقيق النمو الشامل للمتعلم، وهذا هدف

نه من مك  ويتحقق من خالل ما يكتسبه المتعلم من قيم واتجاهات ت   ،رئيس من أهداف التربية العلمية
والذي يتحقق من خالل تكوين نظرة ناقدة وفاحصة للعالم المحيط  ،التكيف مع بيئته التي يعيش فيها

به، وفهم الحقائق والمفاهيم والنظريات العلمية وقدرته على توظيفها في حياته اليومية، واكتسابه 
نشطة العلمية والتطبيقية، والتي في النهاية تعمل على تنمية اهتماماته أثناء قيامه باأل  بالمتعةالشعور 

 ساعده على اختيار المهنة المناسبة له في المستقبل.المهنية التي ت  
   مستمر ومنظم بين كل من العلم والتكنولوجيا من جهة، والمجتمع وأفراده  العالقة متبادلة وفي تفاعل

أخرى. فالعلم يشكل القاعدة المعرفية، وهذه التكنولوجيا توفر طرق وأدوات جديدة للبحث  من جهة  
 .المعرفة العلمية تستخدم من قبل المجتمع لفهم الكون والعالم الذي نعيش فيه العلمي، كما أن  

 والتكنولوجيا العلم بين العالقة (والمجتمعSTS) في للعيش األفراد إلعداد وسيلتنا تكون أن يجب 
المتعلمين  تزويد ةوأهمي   وتقدمه، تطويره في والتكنولوجيا العلم دور ويدركوا ومستقبال ، اآلن المجتمع
 .اليومية حياتهم في تنفعهم التي األساسية المهارات من بالعديد

  العلم والتكنولوجيا والمجتمع مكونات أساسية لمنظومة ثالثية األبعاد فهذه العناصر الثالثة مرتبطة
 .ةها متكاملويجب النظر إليها على أن   ،كن الفصل بينهامتباطا  وثيقا  ال يار 

- Science -Technology) القضايا الناجمة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 1-1

Society Issues): 
" تلك بأنَّها العلم والتكنولوجيا والمجتمعقضايا  (17، 8008،الظاهري) أورد( كما 1441صديق) ي عر ف   

ها ي عر فو . الناشئة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع" االجتماعيَّةالقضايا والمشكالت البيئية أو 
أو البيئية التي تعكس تأثير نتائج العلم  االجتماعيَّةها" مجموعة من المشكالت أنَّ  (41 ،1444)الدسوقي ،

مكن إدراكها أو تحليلها أو محاولة إيجاد حلول لها من والتكنولوجيا على النطاق المحلي والعالمي التي ي  
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 ن" القضايا والمشكالت البيئية الناتجة عبأنَّها( 184 ،1444،الرافعي)ها ي عر فكما  وجهات نظر وقيم مختلفة".
 . البيئة واإلنسان الذي يعيش فيها"استخدام المجتمع للعلم والتكنولوجيا لدرجة تضر ب

(، 804، 8004)شهاب، (،22، 8004، القدرة)كدراسة  STS))قضايا  الدِّراساتوقد حددت العديد من   
محمد (، )112-117، 8011)عيطة،(، 81-88 ،8010)أبو شرار،(، 141 ،8002)السيدعلي،(، 114,1444،)الرافعي

          ((Bybee & Mau,1986، (8000،النقري)(، 11-12، 8001(، )هيبى فيسوري،71-77، 8000نوبي،وال
.(Mai and others,2011,5) 

وقضايا قضايا رئيسة وما تتضمنه من  قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمعقائمة  (1)رقم مثل الملحقوي   
 .الباحثةوهي من إعداد فرعية تندرج ضمنها، 

 مزايا تدريس القضايا الناتجة عن العلم والتكنولوجيا والمجتمع: 1-4
 ة عن العلم والتكنولوجيا والمجتمع فيما يأتي:مجأهم مزايا تدريس القضايا النا( 18، 8002)سالم،جمل ي  
  بالمفاهيم األساسية لمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع وتأثيرها المتبادل. المتعلمينتزود هذه القضايا 
  قضايا تدريس((STS اومناهجه االجتماعيَّة الدِّراساتإلصالح تدريس  أمر مهم .  
  استخدام قضايا(STS)  َّفينمي االتجاهات  المتعلمين،اتجاهات وتحصيل  فيدريس يؤثر في الت

 وينمي اإلبداع لديهم. المتعلمينالعلمية، ويزيد تحصيل 
  وحل المشكالت والقدرة على صنع القرار لدى التفكير الناقدبتشجع االهتمام  االجتماعيَّةالقضايا ،

 .المتعلمين
 ن اتجاهات ايجابية نحو العلم وتكو   ،تقوي مناقشة هذه القضايا العالقة بين المعلم والمتعلم

 والتكنولوجيا.
   والتكنولوجي.التطور العلمي عن ين في حل قضايا مجتمعهم الناتجة سهم في إشراك المتعلمت  
 :العلم والتكنولوجيا والمجتمع مدخلمعايير لتحديد نوعية القضايا التي يمكن أن يعالجها  1-4

العلم  مدخلة معايير لتحديد نوعية القضايا التي يعالجها عدَّ  (13، 2229،القدرة (؛ )7889)الزعانين، يورد
 اآلتي:والتي تتمثل في  ،والتكنولوجيا والمجتمع

 .طبيعة المجتمع ومستواه الثقافي واالقتصادي وعادات وتقاليد أفراده 
 الحاجات الحقيقية للمجتمع. 
   مكن للعلم والتكنولوجيا المساهمة في حلها.لحة للمجتمع والتي ي  المشكالت المحلية الم 
 هيلمجتمع وطبيعة الصناعات القائمة فالمستوى الصناعي والتكنولوجي في ا. 
 لمرحلة التعليميةطبيعة ا. 
  المتعلمينالفترة العمرية التي يمر بها. 
 .المواد الطبيعية المحلية المتوافرة في المجتمع 
  المجتمع نحو العمل المنتج الخالقاتجاهات أفراد. 



 اإلطارُ النَّظريالفصل الثالث                                                                        

 

 

10 

 .مالمح فلسفة التربية في المجتمع 
 الذي يسعى المجتمع لتحقيقه. مستوى الطموح العلمي والتكنولوجي 

ها تهدف إلى إبراز الوجه اإلنساني للعلم والتكنولوجيا أن   ةالباحث تجدعامة لتلك المعايير  وبقراءة      
 الد راسات تصبحوبذلك  ،مشكالته اليوميةحل  م الستخدامها في لمناسبة للمتعلوتقديم المعلومات اوالمجتمع 
ه نابع من الفهم العميق لحاجته لتلك وأن   ،علمللمتعلم من خالل شعورهم بمتعة في الت   أكثر ألفة   االجتماعي ة
( والمستخدمة في تحليل (STSقضايا، وقد اعتمدت الباحثة هذه المعايير عند إعداد قائمة المعلومات

 للصف الرابع األساسي. االجتماعي ة الد راساتالوحدة المختارة من كتاب 
 (:STSالعلم والتكنولوجيا والمجتمع ) وسمات مدخلخصائص  1-4

 :تتميز برامج مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع بعدد من الخصائص نجملها فيما يأتي    
 (Yager & Akcay,2008,2) ;( yager,1993,47)(؛24، 8018)الغامدي،  ؛(84، 8001)عميرة، ؛ ((Marks & 

Eilks,2009,234؛( NSTA,2006,229-230)  ، .( Yager, Stuart, 2006,249)  

 .يحدد المتعلم المشكالت التي تالئم اهتماماته 
  .يستخدم المصادر المحلية )بشرية ومادية( التي يمكن االعتماد عليها في حل المشكلة 
  للمتعلم في البحث عن المعرفة التي يمكن تطبيقها في حل المشكالت والفاعلة المشاركة النشطة

 الواقعية الحياتية. 
  َق المدرسة.اد التعليم إلى خارج الصف الدراسي ونطم 
  المتعلمين أنفسهم. فيالتركيز على تأثير العلم والتكنولوجيا 
  .النظر لمحتوى العلم باعتباره يتعدى المفاهيم التي يمكن للمتعلم تعلمها 
 .التأكيد على مهارات عمليات العلم التي يستخدمها المتعلم في حل مشكالته 
  المهن المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا. وبخاصةً الوظيفي التأكيد على الوعي المهني 
  والتكنولوجيا في المستقبل. توقع أن يؤثر بها العلميتحديد السبل التي 
 .إتاحة بعض االستقاللية للمتعلمين أثناء العملية التعليمية  
  والتكنولوجية المؤثرة  االجتماعيَّةتنمية االتجاهات اإليجابية واإلبداعية من خالل التعامل مع القضايا

 في الحياة اليومية.
  تاحة الفر  االجتماعيَّةالتركيز على المشكالت والقضايا  صة للمتعلمين لحل تلك المشكالت.وا 
 .تقديم رؤى شاملة للعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع وتوضيح التأثير في البيئة 
  لتعاوني لحل المشكالت الواقعية.االتدريب على العمل 
  االجتماعيَّةالتركيز على األبعاد المختلفة للعلم سواء التاريخية أو الفلسفية أو. 

التقييم الذاتي تأكيده على الخصائص السابقة  إضافة إلى (Yetişir and Kaptan,2008,5) ويورد
 .للمتعلمين في عملية التعلم
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 خصائصه فيما يأتي: (144 ،8002)السيد علي، ( تحددSTSوفي ضوء تحليل تعريفات مدخل الا)
 والمعرفة عن معلومات لها عالقة بالقضايا والمشكالت المحيطة  ثيعمل على إيجابية المتعلم في البح

 به في حياته اليومية.
  ِّد على العالقات الثالثية التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.يؤك 
  ِّد على تكوين الفرد المتنور علميًا.يؤك 
 علم ومجتمعه، والمتعلم والمعلم.يحقق التفاعل المتبادل بين المتعلم والمعرفة، والمتعلم ورفاقه، والمت 
  ِّالحاسوب، مثل اد على المصادر المتعددة المتاحةوذلك باالعتم ،د على مبدأ التعلم المستمريؤك 

 عالم واألقمار الصناعية...إلخ.اإلووسائل 
   وكذلك كاستراتيجية لتنفيذ وتدريس  ،مكن استخدامه كمدخل في إعداد المناهج والمقررات التعليميةي

 ."تلك المقررات الدراسية للمتعلمين
( بإمكانية استخدام مدخل 8002وقد اعتمدت الباحثة الخاصية األخيرة التي ذكرتها السيدعلي)

(STS.كاستراتيجية لتنفيذ الدروس؛ وهو ما سيتم توضيحه في الجانب العملي ) 
ته اوقدر  مفردية واجتماعية ويراعي اهتمامات المتعل حقق أهدافي   (STS)أنَّ مدخل تستنتج الباحثة     
ق حياتي ليصبح التكنولوجية للمعرفة في سيا لتطبيقات العلميةاوواقع تعلمهم  علمينالمت  وازن بين دافعية وي
وهذا  ،الواقعيةعلم في بيئته يشها المت  التي يع االجتماعي ةة و اليومي   من خالل ربطه بالحياة عليم ذا قيمةالت  

ما يزيد من دافعيته  ،على تنمية اتجاهات إيجابية ومسؤولية اجتماعية لدى المتعلمينالمدخل قدرة  يعني
 .حصيلوالت   علمنحو الت  

 (STSوأسس مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) مبادئ 1-10
 على النحو اآلتي: STS))مدخل  مبادئ( Zeidler,2003,221حدد زيدلر)

 :وفق مدخليتضمن التعليم  التطوير القابل لالستمرار(STS)    دراسة نظامية، واستغالل أمثل
بتوفير حياة  للموارد، واألخذ في االعتبار االحتياجات طويلة األمد، في محاولة جادة إليجاد بيئة تتسم

 قابلة لالستمرار.
 :يات الحكومية القومية واإلقليمية ويشمل فهم واضح لكيفية اتخاذ القرار على المستو  اتخاذ القرار

 والمحلية.
 :بحاول التعليم ي   دمج العلم والقيم( مدخلSTSالتفسير )  لقي والعقلي وهذا يختلف عن  التعليمالخ 

لقي. يرى والذي التقليدي  أن العلم حر عن أي تقييم عقلي أو خ 
  تعليميتيح  النقدية: االجتماعي ةاإلعادة الهيكلية(STS)  توظيف مهارات أخالقية وفكرية لألشخاص

 .وجي، بهدف فحص المنافع المحتملةفي تحديد إيجابيات وسلبيات أي تقدم علمي تكنول
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 :المواطنين  عديفرز الحدث قوة البشر، مما يؤدي إلى تغيير على مستوى الفرد والجماعة، وي   الحدث
التطوير المحتمل لتحويله إلى حدث للتعامل بنوع من المسؤولية واإليجابية، وال يكفي فقط القدرة على 

 ولكن القدرة على مواجهة النقد.
 :ها تقوم على ف المعرفة العلمية التي من طبيعتها التغير، وأنَّ وتتضمن تعر   طبيعة مادة العلم

 ها قابلة للنقد، والتأثير ثقافيًا واجتماعيًا وبيئيًا.المالحظة لما يحدث في العالم، وأنَّ 
ز على الثقافة العلمية مع التأكيد على رك  ( ي  STSمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) وترى الباحثة أن     

والمهارات الالزمة لكي يكونوا مواطنين على دراية بالعالم الذي تتزايد فيه أهمية  المتعلمين بالمعرفةتزويد 
جوهر مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع هو  العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وأن  

 م.بحياته لة مباشرة  صانحراط المتعلمين في خبرات وقضايا تكون مت
 (:STSمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) أهداف-1-11
 كما يأتي: (STSمدخل)أهداف  (8001،عبد السالم)ورد ي  
  التكنولوجيا في الحاضر بالمواقف والخبرات المناسبة للمقارنة بين تأثير كل من العلم و  المتعلمينتزويد

 .والمستقبل
  البيئة. فيتقديم رؤى شاملة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع وتوضيح تأثيرها 
 االجتماعيَّةلى المشكالت والقضايا التركيز ع. 
 و اجتماعية.أو فلسفية أبعاد المختلفة للعلم سواء تاريخية التركيز على األ 
 االستقاللية في عملية  المتعلمينومنح  ،التدريب على العمل التعاوني في حل المشكالت الواقعية

 .التعلم
 ريب على استراتيجية اتخاذ القرارالتد. 
  (117ص)قدراته مساعدة المتعلم في اختيار المهنة المناسبة وفق. 

 في النقاط اآلتية: (STSأهداف) (81-88 ،8004)القدرة، ويجمل
 إضافة إلى العالقات المتبادلة بينهما وبين المجتمع  ،تطوير وعي المتعلم بطبيعة العلم والتكنولوجيا

سهمان في صياغة تطور فيه العلم والتكنولوجيا كقوتين ت  يوذلك عن طريق إعداده كمواطن في مجتمع 
  .كبيرالحياة بشكل   

 :فتعليم العلم يقوم بتهيئة المتعلم  مساعدة المتعلم على اتخاذ قرارات وتحقيق أغراض شخصية
تزوده  وهي أيضاً  ،الستخدام العلم والتكنولوجيا لتطوير حياته، ومسايرة التطور التكنولوجي العالمي
 .يةبالمفاهيم العلمية والمهارات األساسية التي يستعملها ويستفيد منها في حياته اليوم

  تهيئ المتعلم  فهي ؛لهاووضع الحلول المناسبة  ،االجتماعي ةمساعدة المتعلم للمشاركة في القضايا
ولكن  األخرى. العلمية في البيت أو المدرسة أو المؤسسات المجتمعية االجتماعي ةليعالج المسائل 
جوانب، وهي الجانب الذهني المتعلق بالمعرفة  ةتتطلب تحقق ثالث االجتماعيَّةهذه المسؤولية 
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المتعلقة بسلوك المتعلم إزاء  والجوانب السلوكية والمجتمع،والعمليات المتعلقة بقضايا العلم والتكنولوجيا 
 .هذه القضايا واالنفعاالت المتعلقة بجملة التوجيهات التي يحملها المتعلم اتجاه تلك القضايا

 تزويده يتم : حيثاألكاديمي التعلم لمتابعة إلعداده الالزمة العلمية بالمعرفة وتزويده المتعلم تهيئة 
 تحليلية مهارات من ما يكتسبه خالل من المتقدمة األكاديمية دراسته في لالستمرار الالزمة بالمعرفة
 الرسمي. التعليم مؤسسات عبر أو الذاتي التعلم من نهمكِّ ت   ونقدية
 منها: عدةالعلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى تحقيق أهداف  برامجتسعى كما 

 إبراز الوجه اإلنساني للعلم والتكنولوجيا والمجتمعSTS) .وبيئته ) 
  دعم االقتصادتقدير دور الصناعة في. 
  مشكالت الحياة اليومية.و إبراز العالقات بين العلم 
  (11، 8010أبو شرار، )وجاذبية للمتعلمين ر ألفة أكث االجتماعيَّة الدِّراساتجعل مساقات. 

"دعائم االقتصاد في االجتماعي ة الد راساتوهذه األهداف تبرر اختيار الباحثة للوحدة الرابعة من كتاب     
 ( توضيح دور الصناعة في دعم االقتصاد.STSمن أهداف مدخل) الجمهورية العربية السورية" ألن  

( والتي STSلألهداف التي تتعلق ببرامج العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ويمكن تحديد أربع مجموعات   
، 8002)سالم، ، Yager,1990,200) ) (،8000نوبي،المحمد و ) وأوردها (Joseph Bellحددها جوزيف بيل )

 : وهذه األهداف هي ،(17
 (:Personal Needs)الشخصية الحاجات 

لتكيف مع تكنولوجيا العلم المتجدد وحل التحسين معيشتهم و أن يهدف التدريس إلى إعداد األفراد  ال بدَّ    
ومن األهداف التي تندرج  تواجههم،مشكالتهم اليومية والقدرة على اتخاذ القرارات لمواجهة القضايا التي 

 تحت هذا المحور تنمية فهم األفراد لما يأتي:
 الفرد والمجتمع. تأثير التكنولوجيا على كل من 
 .كيفية حل القضايا والمشكالت التي تواجههم في الحياة اليومية 
  وتدريبهم عليهااالستخدام اآلمن للمنتج التكنولوجي. 
 االختيار األفضل لمنتجات التكنولوجيا. 

 :Social Issues)) االجتماعي ةالقضايا  
العالقة  ذات االجتماعيَّةتجاه المشكالت ول ؤ كمسد الفرد إلى إعدا االجتماعيَّة الدِّراساتيهدف تدريس    

الناتجة  االجتماعيَّةالفرد لمعالجة المشكالت  عد  والمجتمع ي  ومن خالل برنامج العلم والتكنولوجيا  بالعلم،
نواعه ( مثل التلوث بأSTSالتي يتناولها برنامج) االجتماعيَّةعن العلم وتطبيقاته من خالل هذه المشكالت 

 التي تندرج تحت هذا المحور تنمية فهم األفراد: ومن األهداف ،السكاني ... إلخ واالنفجار
 .للمشكالت والقضايا الناتجة عن استخدام التكنولوجيا في المجتمع 
  االجتماعيَّةكيفية استخدام التكنولوجيا في حل المشكالت والقضايا. 
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 واألخالقية المرتبطة بتطبيقات التكنولوجيا واستخداماتها. االجتماعيَّةلحدود ا 
 :(Academic Preparation)األكاديمي اإلعداد 

( إلى إعطاء األفراد الذين يرغبون في الترقي األكاديمي وخاصة في STSيهدف التعليم في ظل برنامج)  
مجال مهنتهم الفرصة لكي تتالءم معرفتهم األكاديمية باحتياجاتهم ومتابعة التطور العلمي واالستفادة من 

 ومن األهداف التي تندرج تحت هذا المحور: التكنولوجي،تطبيقاته والوعي بالقضايا العلمية والتطبيق 
 دة األفراد على توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية في حياتهم اليومية.مساع 
 .تزويد األفراد بالمعرفة العلمية والتكنولوجية الالزمة 
 .تعريف األفراد بكل ما يستجد من تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، واألسس العلمية التي ب نيت عليها 

 (:Career Opportunities)المهنة اختيار 
بطبيعة العلم والتكنولوجيا ومجاالتها الواسعة وعالقتها  متعلميجب أن يهدف التعليم إلى تنمية إدراك كل 

 بمجاالت العمل المرتبطة بها، ومن األهداف التي تندرج تحت هذا المحور:
   ف على فرص العمل المتاحة في مجاالت العلم والتكنولوجيا.مساعدة األفراد في التعر 
  نهم من العمل في مجاالت العلم والتكنولوجيا.ومهارات األفراد التي تمك  تنمية قدرات 
 .تنمية أوجه تقدير األفراد ألهمية العمل في مجاالت العلم والتكنولوجيا 

إعداد المتعلم لكي هدف إلى ي ((STSمدخل أن   ةالباحث تجد STS)عامة ألهداف مدخل)وبقراءة      
 االجتماعي ةاألهداف  المدخليستطيع العيش في مجتمع علمي تكنولوجي، وذلك من خالل وضع هذا 

ويتضمن هذا الهدف هدفا  ثانويا  هو زيادة درجة اهتمام المتعلم بتعلم   ،االهتمام دائرةالشخصية للمتعلم في 
المتعلم إلى تدريب  STS)) برامجكما تهدف ، التي تصبح مرتبطة بحياته ومشكالته االجتماعي ة الد راسات

ن على المتعلم أن يوظف ما جمعه من بيانات ومعلومات ليختار أفضل ، لذا يتعيّ على مهارات اتخاذ القرار
فيه، كما يعلمه وال  مسؤولية اجتماعية تجاه البيئة والمجتمع الذي يعيش ؤ ده أن يكون مسالحلول وهذا يعو  

 ة.ب ومناقشته لوجهات النظر المختلفأن يشترك مع غيره في اتخاذ القرار المناس
 والمجتمع: والتكنولوجياالعلم وفق مدخل تعليم ال أهداف-1-18
 هدف إلى:ي( STSوالمجتمع ) والتكنولوجياالعلم أنَّ التعليم وفق مدخل  (1444)الخليلي،يشير   
  تتنامى فيهويستطيعون االندماج في عالم  ،يستخدمون العلم في حياتهم الخاصة متعلمينإعداد 

 .التكنولوجيا سريعاً 
  االجتماعيَّةتعليم المتعلمين تحمل المسؤولية تجاه القضايا التكنولوجية و. 
 .تحديد المعرفة األساسية التي يلزم إتقانها للتفاعل النشط مع قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

دمجها في تدريسهم لموضوعات  نمعلميالهداف التي يجب على باأل قائمة (Gilberti,1989,38)ويعطي 
STS) ) يأتيوهذه األهداف كما  العلمية،في برامج التربية: 

 براز الفرق بين العلم والتكنولوجيا. للمتعلمينالفرص  تهيئة  للمقارنة وا 
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  والتكنولوجية ويستخدمها األفراد والمجتمع.توضيح األمثلة لكيفية اكتساب المعرفة العلمية 
  ة.ياليوم المتعلمينتضمين المعرفة العلمية والتكنولوجية في سياق خبرات 
  (.والقوانين بمعنى: الحقائق)والتكنولوجي تضمين المحتوى العلمي 
  صناعة  ونشر المعلومات المرتبطة بعمليات ،بالفرص ليتعلموا الطرق المختلفة للنجاح المتعلمينتزويد

  .القرار
 فكاراستخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة للكشف الفعال عن القيم واأل. 
  لتقصي القيم والعواطف والبيانات والمهارات المرتبطة  المتعلمينتقوية الخبرات االبتكارية التي تدفع

 حداث الخاصة.واأل
  المتعلمينساليب التقويم التي تشمل مدى كبير للمعارف والمهارات التي يتوقع تنميتها لدى أاستخدام. 

تتفق مع ما  يناتعستأهداف التربية العلمية في ال المنبثق من( STSأهداف مدخل )ترى الباحثة أن   و    
على ابتكار أو اكتشاف  ال يحتاج الواحد أن يكون قادرا   لكي نفكر علميا  " هإن  (، (Roth, 1989, 21 هكتب

الواحد اليعمل البتكار  تكنولوجيا ،لكي نفكر  الطريقة،وبنفس " األفكار العلمية كما يفعل العلماء في بحثهم
يحتاج أن يكون مستهلك جيد للمعرفة العلمية ما التكنولوجي، إن  اختراعات جديدة أو عمليات كما يعمل 

  .ول المشاكل التي تواجه المجتمعوالتكنولوجية لكي يحل أو يصنع القرارات ح
  والمجتمع: والتكنولوجيااستخدام مدخل العلم  أهمي ة-1-11
، ثم التعليميةالعملية في  المدخلوهي أهمية  ،من عدة زوايا تربوية (STS)مدخلأهمية  الباحثة ستعرضت

 لمتعلمين:لو  نمعلميلأهميته ل
 في النقاط اآلتية: العملية التعليميةوالمجتمع في  والتكنولوجياالعلم  مدخلتكمن أهمية إدخال 

  إلى العالقات المتبادلة بينهما وبين المجتمع،  ، إضافةً والتكنولوجياتطوير وعي المتعلم بطبيعة العلم
سهمان في صياغة الحياة تطور فيه العلم والتكنولوجيا كقوتين ت  يعن طريق إعداده كمواطن في مجتمع 

 Science) العلمبشكل كبير، فتحول المتعلمين إلى علماء صغار يشاركون في ممارسة عمليات 
Processes) يمارسها العلماء الكبار حيث يقومون بتحديد المشكالت وجمع البيانات وصياغة  كما

 ،8000الخالدي، )الفروض وتصميم التجارب وممارسة التجريب، باإلضافة إلى االستدالل والتعميم 
21.) 

 هم، يهتم بتفرد التعلم، ويعطي لهذه القضية أهمية كبيرة لمقابلة تنوع المتعلمين في قدراتهم واهتمامات
بينما يعمد المعلمون عند التدريس في النظام التقليدي إلى توجيه النشاطات التدريسية بشكل يتيح 

 ألغلب المتعلمين االستفادة منها بشكل جماعي.
 .يعتمد على استخدام مصادر متنوعة للتعلم، حيث يكثر استخدام المصادر المتوافرة في البيئة المحلية 
  ِّتمركز حول المعلم الذي ينقل تف ةالتقليدي الطريقةا على اهتماماته، أمَّ  زيتمركز حول المتعلم ويرك

 وليس حول المتعلم صاحب المصلحة الحقيقية في العملية التعليمية. ،المعارف وينظمها
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  َّالمتعلمين يتعلمون بصورة أفضل من خالل الممارسة والخبرة الذاتية، بينما يقوم  يقوم على افتراض أن
المتعلمين يتعلمون بصورة أفضل عند تنظيم المعارف  على افتراض أنَّ  ةالتقليدي الطريقةالتدريس في 

يلجأ المعلم في هذه الحالة إلى تنظيم المعلومات وتلخيصها  وعرضها عليهم في صورة مبسطة، ولذا
 .للمتعلمين

 ا يستعين بينم ،يقوم المعلمون بتخطيط التدريس حول المشكالت والقضايا المعاصرة في المجتمع
 .(140 ،1444،الضبيبان) المعلمون في المدخل التقليدي بالكتاب المدرسي المقرر عند تخطيط التدريس

   المفاهيم، وعمليات العلم،  :ؤثر في رفع مستوى تحصيل المتعلمين من خالل خمسة مستويات وهيي
 .، واالتجاهات بشكل عامواالبتكاروالتطبيقات، 

   المتعلمة مادةالنحو  المتعلمينؤثر في تعديل اتجاهات ي ((Yager & other,2009,193. 
 معلم فتظهر في النقاط اآلتية:لوالمجتمع ل والتكنولوجياالعلم  مدخلا أهمية أم  
 االجتماعيَّةوالعالقات  والتكنولوجيافي العلم  مواكبة التغيرات التي تطرأ يومياً  مساعدة المعلم في 

 واإلنسانية، وفي األساليب المختلفة لمعالجة التغيرات السريعة المتالحقة ومواكبتها.
 .نقل دور المعلم من التلقين إلى الحث على التفكير 
 .مساعدته على نقد المناهج، والمشاركة اإليجابية في عملية تطويرها 
  المتعلمة مادةالتعديل اتجاهات المعلمين نحو. 
 تاب المدرسي المقررروسه خارج الكتخطيط د. 
  َّ(127، 8001)عبد السالم، المادة العلمية واقعية وملموسة لدى المتعلم شعوره بأن. 

 العلومحسب ما ورد عن الهيئة القومية لمعلمي والمجتمع للمتعلم  والتكنولوجياالعلم  مدخلوتكمن أهمية 
(National Science Teachers Association: NSTA,1982)  ًعلى أن   في جعله قادرا: 
 .يستخدم المفاهيم والمهارات العلمية، والقيم التخاذ قرارات يومية مسؤولة 
  المجتمع، وكذلك أثر المجتمع عليهما. في والتكنولوجيايستوعب أثر العلم 
 .يفهم قدرة المجتمع على التحكم في العلم والتكنولوجيا من خالل التوزيع الجيد للمصادر الطبيعية 
  في توفير رفاهية البشرية. والتكنولوجيايدرك حدود العلم 
 المفاهيم العلمية الرئيسة والفروض والنظريات ويستطيع استخدامها أو توظيفها ي عر ف. 
  ِّوما تقدمه للبشرية من آثار فعالة ومؤثرة. والتكنولوجيار العلم يقد 
   ة واآلراء الشخصية.ز بين الدالئل العلميَّ يمي 
  المعرفة العلمية قابلة للتغير عند توفر معارف أو بيانات جديدة.  طبيعة العلم وأنَّ يستوعب 
  وقيود استخدامها. التكنولوجيايفهم استخدامات 
  التكنولوجييمتلك المعرفة والخبرات المناسبة لتقدير منافع البحوث والتطور. 
  ليات اتخاذ القرارات. موثوق بها يستخدمها في عم وتكنولوجيةلديه مصادر معلومات علمية 
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دريس يهتم بالقضايا العلمية التكنولوجية ذات الت  في اتجاه حديث  STS) )مدخل أن  يتضح مما سبق   
لمحافظة عليها وصيانة ، ويسعى إلى توثيق صلة األفراد ببيئتهم من أجل حمايتها وااالجتماعي ةالصبغة 
المختلفة ويمدهم بالمعلومات والمعارف الخاصة ببعض  ، ويزود المتعلمين بجميع مستوياتهممواردها

مدخل العلم  أن   ، كما ترى الباحثةالمشكالت والموضوعات التي ترتبط بحياتهم اليومية وبيئتهم المحلية
والتكنولوجيا والمجتمع هو االتجاه األكثر معاصرة على الساحة التربوية في ميدان التربية العلمية وطرائق 

يقوم على التقريب بين المتعلمين والعلم وتطبيقاته التكنولوجية من جهة، والمجتمع التدريس، حيث 
وحاجاته المختلفة من جهة أخرى، كما ينطلق من حاجات المتعلمين التي تتباين بتباين مجتمعاتهم 

 وتنوعها.
 استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع: مبررات-1-17
التقليدية التي تهتم بالجوانب النظرية وتهمل الجوانب التطبيقية مع  الطرائقللنقد الموجه إلى  نتيجةً     

تقديم المفاهيم والمبادئ  قد اتضح أنَّ ية لمعظم التالمذة، فلما لمعلومات مجردة ليس لها قيمة عتقديمه
والمهارات العلمية في إطار اجتماعي يضفي عليها قيمة ومعنى، لذا تولد اتجاه قوي لربط المناهج 
التعليمية بالمجتمع والمتعلم في الثمانينات من القرن العشرين يرتكز على العالقة بين العلم والتكنولوجيا 

لقوة المحركة لتشكيل األهداف والمحتوى وأساليب التدريس ( ويشكل هذا االتجاه اSTSوالمجتمع ويرمز له)
عداد المعلم في التربية العلمية ويطلق عليه االتجاه العمالق" ، 8008)الظاهري، "Mega-trendوالتقويم وا 

َدتلذلك فقد  واستجابةً ، (11 الكثير من البرامج والمقررات الدراسية التي تتبنى مدخل العلم والتكنولوجيا  أ ع 
  .درس في مدارس ومعاهد العديد من البلدانوالمجتمع، وأصبح الكثير منها ي  

داراك المعلمين  ه نتيجةبأنَّ المجتمع و العلم والتكنولوجيا  مدخل ظهور (14، 1444)عبده،ويفسر     استجابة وا 
للقلق المتزايد مما تعانيه علوم المدرسة من: تدني مستواها األكاديمي، أكاديميتها المغرقة في التخصصية، 

قادرين على ممارسة أداءات  متعلمين، فشلها في إعداد للمتعلمينفشلها في تقديم خبرات يومية مفيدة 
لكون الخبرات المقدمة لهم  ؛ها اهتمام معظم شباب األمةحياتية غنية بالخبرات والتجارب، وعدم شغل

نيت على أساس مخبري مفصولة عن العالم الحقيقي، والوقت الطويل مأخوذة في معظمها من تجارب ب  
الذي يصرفه المتعلمون في دراستها لكونها تتضمن كمًا متراكمًا من الحقائق والمفاهيم، والمبادئ الصعبة 

 .اقعية لكونها قليلة الصلة بحياة المتعلمين اليوميةو اإلدراك والقليلة ال
( في المجاالت (STS مان استخدام مدخلع  وجد برهانين يدَّ ه يأنَّ  (Hughes,G.2000)أبرز هوجزكما   

صالح التدريس وهما:  التعليمية وا 
  بحاجة لوجود الحاجة إلى تشجيع وتعزيز االهتمام بالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع، فنحن

وعي تكنولوجي جيد، وكذلك وعي بالقضايا العلمية والبيئية التي تؤدي للتدريس الجيد، يعود بالنفع 
 على أفراد المجتمع ككل ويحل بعض مشاكله.
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  عن العديد من المتعلمين لذلك فإنَّ  عالم غريب ومثير وقد يكون بعيد االجتماعيَّة الدِّراساتإن عالم 
عداد برامج  وطرائقم التربويين في كل العصور وشغلهم الشاغل، هو ابتكار مداخل هَ  تدريس، وا 

حسن قضايا البيئة والمحيط توفير مداخل ت   متعة، وكذلك فإنَّ  االجتماعيَّة الدِّراساتتجعل من تعلم 
لعدالة حفز وتحث على ااالجتماعي والثقافي وخاصة في المجتمعات متعددة الثقافات واألجناس ت  

 .(p428)المجتمع والمساواة بين طبقات  االجتماعيَّة
جميع هذه المبررات  أن  للباحثة ضح يت   STS) مدخل)ظهور من خالل العرض السابق ألهم مبررات     
دراك  زت على الدور االجتماعي للعلم، وأن  ركّ  ألهمية تقديم  المعلمينهذا المدخل برز من خالل استجابة وا 

يستطيع من خاللها ممارسة أداءات حياتية غنية بالخبرات والتجارب، وبذلك  للمتعلمخبرات يومية مفيدة 
يمكن  على مواجهة التطورات العلمية والتكنولوجية والمشكالت الناتجة عنها، وهؤالء األفراد ال ا  يكون قادر 

وبالتالي كان الحث على تشجيع محاوالت ، المجتمعالعلم والتكنولوجيا و  برامج من خالل إعدادهم إال  
أخرى ترفض استخدام هذا  ، ومع ذلك ظهرت مجموعةاإلصالح في التربية لتضامن بعض التربويين معه

 الفقرات الالحقة. أسبابهم في الباحثة تعرضستالمدخل، 
 مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع: األفراد في صفات  1-12

العلم  لتقدم األمريكية والجمعية األمريكية المتحدة الواليات في للبحث الوطني المجلس فعرَّ     
((American Association for the Advancement of ScienceAAAS, 1993 في إليهما المشار 
 Scientific and Technological) وتكنولوجياً  علمياً  المثقف الشخص( 872، 8008 وأمبوسعيدي، الخطايبة)

literate ) َّعلى الشخص القادر هبأن: 
 عنها واإلجابة األسئلة طرح. 
 االجتماعيَّةو  الشخصية الغايات تحقيق أجل من التفكير وطرق العلمية المعرفة استخدام. 
 والمجتمع والتكنولوجيا بالعلم تتعلق التي العلمية المسائل تحديد. 
 العلمي التفكير طرق في االتساع. 
 الحجج هذه من المستخلصة النتائج وتطبيق وتقويمها الدليل على المعتمدة الحجج عرض. 
 المناسب بالشكل منها واالستفادة عليها الحصول مصادر حسب العلمية المعلومات نوعية تقويم. 
 العلمية النقاشات في والمشاركة وفهمها العلمية المقاالت قراءة. 
من أهم صفات الشخص المثقف  أنَّ  (Yager,1993,45-48)(، 142-147، 8000،واآلغا )الزعانينيرى و 

 علميًا:
  تهوالقدرة على متابعالعلم فهم طبيعة. 
  عند حل المشكالت المرتبطة بها. والتكنولوجييتصف بقيم البحث العلمي 
  معرفة أشكال المعرفة العلمية من مفاهيم ومبادئ وقوانين ونظريات علمية واستخدامها في تعامله مع

 المحيطة به.اآلخرين والبيئة 
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 ا في حل ما يواجهه من قضايا ماكتساب عمليات العلم ومهارات التفكير العلمي واستخدامه
 ومشكالت واتخاذ القرارات المناسبة في مواقف حياته اليومية.

 ولوجية وجمعها وتحليلها وتقويمهاتحديد مصادر المعرفة العلمية والتكن. 
  ة المحيطة به.تعامله مع البيئ العلمية عندمراعاة القيم 
 .إدراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع مع قدرته على تحليل التفاعل بينهم 
  ميزاتها والقدرة على التعامل مع األدوات واألجهزة التي يحتاجها في فهم طبيعة التكنولوجيا وأهم

 .حياته اليومية
 ،1444قشمر،  ؛8002، والهاشمي أمبوسعيدي ؛Yager, 1993) منها: تية على صفات  اآل الدِّراساتوتجمع    
 .(140، 8002السيد علي،؛ NSTA,1993, NSTA,1990 ؛Akcay&other,2006,19-20 ؛11
 فرة.اولة بعد الموازنة بين نتائج الخيارات المتو ؤ يشاركون في النشاطات الشخصية والمدنية المس 
 ز على األدلة.ركِّ عقالنية ت   يدافعون عن القرارات واألعمال باستخدام نقاشات 
 .يستخدمون مبدأ الشك والتفكير المنطقي في استقصاء العالم المحسوس 
  التكنولوجيةحل المشكالت في البحث العلمي أثر يقدرون. 
  يحددون ويجمعون ويحللون ويقيمون مصادر المعلومات العلمية والتكنولوجية ويستخدمونها في حل

 المشكالت واتخاذ القرارات.
  بين المعلومات المثبتة وغير المثبتة.و يميزون بين األدلة العلمية والتكنولوجية واالعتقاد الشخصي 
  المعرفة العلمية ليست مطلقة. وحقيقة أنَّ  ،والمعلومات العلمية والتكنولوجية الجديدةيتقبلون األدلة 
 .يدركون فوائد التقدم العلمي والتكنولوجي وآثاره السلبية 
  التفاعالت بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.يحللون 
 يربطون بين العلم والتكنولوجيا والنشاطات اإلنسانية األخرى مثل التاريخ والرياضيات واإلنسانيات 

 .والفنون
المستقبل سوف يكون لألشخاص  إلى أنَّ  (742، 8001المحتسب،)( كما أوردت Ost,1985ويشير أوست)  

نهم من الوصول إلى مصادر مكِّ المثقفين علميًا وتكنولوجيًا، الذين يمتلكون المعرفة والمهارات التي ت  
المعلومات واستخالص االستنتاجات، واإلقدام على االختيار المناسب على الصعيدين الشخصي 

 واالجتماعي.
: تجدمما سبق   الباحثة أن 

  وأدواتها  اوالتكنولوجيالشخص المثقف علميا  يتصف بصفات تتمثل في إلمامه بأشكال المعرفة العلمية
حل مشكالته اليومية مع إدراك التفاعل بين العلم و  ،واستخدامها في تعامله مع مجتمعه وبيئته

 .سمات مشتركة للمتنور علميا  ، وهي تمثل والتكنولوجيا والمجتمع
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   الذي يتمثل النظرة البنائية كنتاج للتعلم، وذلك من المتعلم ز هذه الصفات في مجملها على إعداد رك  ت
خالل توظيف ما يتعلمه من معلومات ومهارات لحل المشكالت التي تواجهه ويحد من األخطار الناجمة 

 .(STSتحقيقها من خالل مدخل) يمكنالحديثة، وهذه السمات  التكنولوجياعن 
  :( في التدريسSTSلمتبعة الستخدام مدخل)الخطوات ا 1-11
يتبعها المعلم في عملية التدريس للوصول إلى األهداف المنشودة  بر مداخل التدريس ط رق وأساليبت عت  

الخطوات التدريسية  مكن اتباعوي  ( من المداخل الحديثة في التدريس، (STSمدخل عد  من هذا التدريس، وي  
 اآلتية وفقًا لهذا المدخل:

 بحيث تكون متنوعة وتتضمن عناصر المدخل ويمكن  تحديد أهداف الموضوعات التي ستدرس
 مالحظتها وقياسها.

 تتناسب مع تقدم العصر، وتحقق أهداف المدخل، وموضوعات الدروس. استخدام وسائل تعليمية 
 ل التعلم كاستخدام المدخل كاستراتيجية تدريس أو باستخدام طرائق تدريس أخرى مث تنفيذ الموضوعات

( والتي تتكون STSتوضيح جوانب مدخل )، ويمكن (STSالتعاوني، ولكن في ضوء جوانب مدخل)
 من:

 مفاهيم وحقائق وقوانين ونظريات وعمليات علم ...(المحتوى العلمي (: 
 :وهي االستعانة بقضايا العصر المرتبطة بالمدخل وموضوع الدرس  التطبيقات العلمية والتكنولوجية

 ها المعلم أو الطالب باالستعانة بمصادر التعلم المختلفة.عد  التي ي  
 والتي يمكن توضيحها أو الحصول عليها. ذكر التقنيات المستخدمة 
 على المجتمع سلبًا أو إيجابًا. ذكر تأثير التطبيقات العلمية والتكنولوجية 
 التقويم( وذلك في ضوء مدخل :STS وبما يتناسب ومستوى ) (.148، 8002علي، السيد)المتعلمين 
 في الغرفة الصفية كما يأتي: (STS)خطوات استخدام مدخل  (181، 8011عيطة،) ويورد
 .تدريسها المراد القضية تحديد .1
 .والخاصة العامة األهداف تحديد .8
عطاء للمتعلم بالنسبة وأهميتها القضية تصف مقدمة .1  القضية محل جعل سبب عن للتالمذة خلفية وا 

 .اإلنساني الفكر اهتمام
 واألدوات والتجارب والوسائل به ست عرض الذي والنظام األهداف ستحقق التي العلمية المادة تحديد .7

 .القضية دراسة في ست ستخدم التي
 .المختلفة المفاهيم إلى والتوصل الفهم وتعميق توسيع في المناقشة استخدام .2
 طرائق المحاكاة باستخدام للقضية والبيئي واالجتماعي والتكنولوجي العلمي الجانب على الضوء إلقاء .1

 .القرار اتخاذ ومواقف والتقليد
 .القضية عن الناجمة المشكالت تحديد .4
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 .الحل يتضمنها التي القيم وتحديد المشكالت لتلك المقترحة الحلول ذكر .4
 .الحل األفضل واختيار الحلول هذه من والمجتمع والبيئة الفرد على تعود التي المنافع تحديد .4

 التالمذةتحصيل  لقياس األسئلة من مجموعة ت طرح حيث قضية كل تدريس نهاية في الختامي التقويم-10
 .المختلفة للجوانب

 ( كاآلتي:STSخطوات التدريس وفق مدخل ) (8000نوبي،ال)محمد و ويورد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ((STS( خطوات التدريس وفق مدخل 1رقم)شكل 

من أجل تحقيق مدخل  ن في الواليات المتحدة األمريكيةامشروع ن ف ذَ ه قد ومن الجدير بالذكر أنَّ      
STS) ) (م8011)مشروع ( وهو 1444)وهما: مشروع الرابطة القومية لتقدم العلم ،تدريسالوتطوير 

Science for All Americans, A project 2061  ، الحدابي )والذي تناوله بالعلم لكل األمريكيين ي عر فو
ومشروع المعايير القومية للتربية العلمية  ،بالبحث والدراسة (214 ،8011،القرارعة وحجة(،)41 ،8011،وزيد
  .(121، 8001)عبد السالم، والذي أشار إليه (1441)عام 
 (.8002،السيد علي)وقد اعتمدت الباحثة الخطوات التي أدورتها    
 

مراحل 

التدريس وفق 

مدخل العلم 

والتكنولوجيا 

والمجتمع 

(STS) 
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  :والمجتمعبمدخل العلم والتكنولوجيا  االجتماعي ة الد راساتتعليم  -1-14
على خمسة أهداف التركيز دريس خالل التَّ  االجتماعيَّة الدِّراساتمعلم من  (STS)يتطلب مدخل   

 (،Lieberman & Miller,2000,46-47)كما ذكرها ها مخرجات تعلم هيرئيسة، يمكن النظر إليها على أنَّ 

(yager&Roy,1993,10-11) ،(Yager&Tamir,1993,640-643) ، (Yager & other,2009,193) 

(Joseph,2012,26): 
 (المفاهيمconcept:) 

ويشمل هذا الجانب تزويد المتعلم بالمفاهيم العلمية والتكنولوجية المفيدة التي يستخدمها في حياته      
ن التركيز عليها كخبرات مهمة يمكن و التركيز على هذه المفاهيم بحد ذاتها، بل يكاليومية، حيث ال يكون 

 استخدامها لحل المشكالت، أو في مواقف أخرى جديدة.
 ( العمليات(Process: 
المتعلم مهارات عمليات العلم بشكل يسمح له بمزيد من التعلم  اكتسابويشمل هذا الجانب       

 واالستقصاء العلمي والتكنولوجي.
  التطبيقات((Applications: 
ويشمل هذا الجانب تدريب المتعلم على تطبيق خبراته، ومهاراته في حل المشكالت والقضايا الناتجة    

 القرارات المناسبة لمواجهتها.ذ اعن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، واتخ
 (االبتكارCreativity:) 
ن كيف يوجهون المزيد من األسئلة المتعلقة بأنشطة العلم وفي هذا الجانب يتعلم المتعلمو       

ؤدي لمزيد من تبحيث دية، وغير مألوفة، وغير مسبوقة والتكنولوجيا بحيث تكون تلك التساؤالت غير تقلي
 ؤدي إلى تطوير التكنولوجيا.التي قد ت   األفكار العلمية الجديدة

  االتجاهات(Attitudes :) 

وفي هذا الجانب يتم تنمية اهتمامات وميول واتجاهات المتعلم، وأوجه تقدير العلم والتكنولوجيا،    
ودورهما في حل مشكالت المجتمع، وفي خلق المشكالت والقضايا هذا إلى جانب إكسابهم القواعد 

  المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا.األخالقية 
عموما   والتكنولوجي العلمي للتنور عناصر هاأن   على األهداف هذه إلى النظر مكني  ترى الباحثة أن ه       

 على ينبغي والتي STS))القائمة على مدخل برامجال وتقويم بناء في عليها التركيز يجب للتعلم ومخرجات
 في والمخرجات األهداف هذه حققي   أن   للمعلم الحال بطبيعة مكني   والالمتعلمين  في تحقيقها المعلم

 زرك  جديدة ت   واستراتيجيات نماذج عن البحث عليه بل ،الم ت بعة التدريس استراتيجيات خالل من المتعلمين
 في بأنفسهمالخبرات  بناء لهم وتتيح المتعلمين، بين اإليجابي والتعاون التفاعل وتتيح والمعنى، الفهم على
 (STS)كما أن  تنمية اتجاهات المتعلمين من أهداف التعليم وفق مدخل  ،سابقة خبرات   من لديهم ما ضوء

 ه "الفصل األول".بّينما ي فسر اختيار الباحثة متغير االتجاهات كمتغير  تابع وهذا ما 
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 :STS))والمجتمع والتكنولوجيا ومدخل العلم والمعلم  المتعلمالعالقة بين  -1-14
البيئة  المتعلموحتى يفهم  المتعلم،ها تتمحور حول وكأنَّ  المدخلمكن أن نتصور التفاعل بين جوانب ي     

أن يفهم الخبرات التي يمر بها في حياته اليومية، فدراسة طبيعة العالم  المحيطة به؛ ال بدَّ  االجتماعيَّة
، وهذا هو مجتمع الماليين من الناس. وتدريس تكنولوجياسمى دراسة العالم المشيد ، كما ت  سمى علماً ت  

والمجتمع يرجع إلى تدريس الظواهر الطبيعية،  والتكنولوجيامدخل العلم  من خالل االجتماعيَّة الدِّراسات
، وهذا . الخ…مفاهيم الحقائق و الولكن بشكل مجزأ سواًء في بيئة طبيعية أم غير طبيعية. فالعلم يظهر 

يتكامل مع عالم يرتبط و  االجتماعيَّة الدِّراسات. ومنهج والتكنولوجيادرس بطريقة ربطه بالمجتمع العلم ي  
 بمدخل االجماعية الدِّراساتكمرآة لعالم المتعلم ليكون العلم ذا معنى له، ويكون تدريس المتعلم اليومي 

 & Solomon) يبي ن، و لمتعلملعلى الحياة اليومية والمستقبلية  والمجتمع مبنياً  والتكنولوجياالعلم 

Aikenhead, 1994, 48 ) بالشكل اآلتي:   والمجتمع والتكنولوجياالعلم  مدخلجوهر تدريس 

       
 والمجتمع والتكنولوجياالعلم  مدخلجوهر تدريس  (7) رقم شكل

اآلخر ويتأثر  فيمع بعضها بحيث يؤثر كل بعد منها تتفاعل  المدخلأبعاد هذا  الحظ من الشكل أنَّ ي       
؛ أي تزود المتعلم تزويد المتعلم بالمعرفة العلمية شير إليه السهم المتقطع؛  فالعلم يقوم علىبه وهذا ما ي  

والظواهر الطبيعية والمشكالت اليومية في  االجتماعيَّةوهذا يهيئ المتعلم لمعالجة المسائل  ،بالجانب الذهني
الجانب السلوكي المتعلق بسلوك المتعلم إزاء هذه القضايا، والجانب االنفعالي المتعلق  فيحياته، ويؤثر العلم 

التي تكمن وراء  بجملة التوجهات التي يحملها المتعلم تجاه تلك القضايا، حيث يعمل على معرفة األسباب
طيع التعامل مع العلم قاعدة معرفية للمتعلم في التعامل مع مجتمعه، وحتى يست حدوث الظواهر؛ أي أنَّ 

تختص بحل المشكالت  فالتكنولوجيا(، تكنولوجياه بحاجة إلى وسيلة)مجتمعه وما يستجد فيه من قضايا، فإنَّ 
يتمكنوا من مسايرة ل وتلبية احتياجات الناس من خالل عمل وتصنيع األشياء ذات األغراض الصالحة

سبب ظهور قضايا تفرض على المتعلم فهمها التطور والتغير. ويستمر هذا التفاعل بين األبعاد الثالثة ب

 العلم

 البيئة التعليمية

 المتعلم

 البيئة الصناعية

 المجتمع التكنولوجيا

 البيئة االجتماعي ة
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للفرد لفهم وحل مشكالته  ومحاولة التغلب عليها بواسطة التكنولوجيا، فما يكون المجتمع وقضاياه إال محفزاً 
ها تسير مكن الفصل بين أحد هذه األبعاد وكأنَّ ، لذلك ال ي  ذلك إال بتطبيق العلم بواسطة التكنولوجيا وال يتم  

 .(8002،والهاشمي )أمبوسعيديفي دائرة ليس لها بداية أو نهاية 
 ؛(174، 8001،عبد السالم) نهبما بيَّ  المتعلم والعلم والتكنولوجيا والمجتمعالعالقة بين مكن توضيح وي  

(Joseph, 2012, 15), (Hofstein&Riquarts, 1988, 358-359), (Solomon &Aikenhead. 1994.48)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العالقة بين العلم / والتكنولوجيا / والمجتمع / والمتعلم( 2)رقم  شكل

التي أصبحت برامجها تخدم  التعليميةيمثل محور العملية  المتعلم أن   السابق تجد الباحثة من الشكل   
 أن  عامة نجد وبصفة   ، المرحلة المستقبليةبناء شخصيته بناء  إيجابيا  ينسجم مع أهداف المجتمع في 

 .المتعلم حول زتمركّ ي والتكنولوجيا والمجتمعالعلم  مدخل
 :(STS)في تحقيق مدخل  المعلمدور  1-14

التربية العامل األساسي في التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم في يومنا هذا، فهي  عد  ت       
 الفاعلةتسعى إلى تنشئة فرد يتصف بالمعرفة والمهارات والقدرات الفردية التي تدفع به إلى المشاركة 

ولكي تسعى التربية إلى  ،المحرك األساسي لكل تقدم وتطور يشهده المجتمع عد  وبذلك ت   ،لخدمة المجتمع
من تربية علمية تزود المتعلم بالمعلومات والمفاهيم الوظيفية وتنمية مهاراته األساسية  تحقيق أهدافها البدَّ 

لمشكالت التي واتجاهاته العلمية وطرائق تفكيره مما يجعله قادرًا على فهم البيئة من حوله وعلى مواجهة ا
والمعلم هو األكثر قدرة على تحقيق أهداف التربية في التعليم، ، تعترضه  وحلها وفق المنهج العلمي السليم

ؤثر في سلوك تالمذته بأقواله وأفعاله ومظهره وسائر تصرفاته التي ينقلها ي   لديه القدرة على أن   ألنَّ 
 (.7، 8011)القريشي،ة ن عنه أحيانًا بطريقة شعورية أو ال شعوريو المتعلم
تتناول عد ة ذلك مادفع المتخصصين إلعادة النظر في أهداف التربية العلمية ضمن مشروعات  ولعلَّ 

دور المعلم فيها تقديم  وجعلالسيما المعلم،  جميع مدخالتها وعملياتها بقصد تطويرها واالرتقاء بواقعها

 (Science) مالعل

 Student )) المتعلم

 (Technology)التكنولوجيا ((Societyالمجتمع

Natural 

Environment 

Society    

Environment 
Man – made 
Environment 
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اجتماعي يجعل المتعلم يتفاعل مع والمفاهيم والمبادئ والنظريات والمهارات العلمية في إطار    الحقائق
وما ينشأ  ،التقليدية عن المجتمع وقضاياه البرامجويشارك في حلها، بينما تنعزل  االجتماعيَّةالمشكالت 

دون اإلشارة ئق والقوانين والنظريات العلمية فيه من مشكالت وأن يكون اكتساب المتعلم للمفاهيم والحقا
يقتصر على إيصال المعلومة  البرامج التقليديةدور المعلم في  ألنَّ  االجتماعيَّةتها اإلى تطبيقاتها أو تضمين

في بداية القرن الحادي تطرح العديد من األسئلة منها: هنا و  .المجردة الخالية من التطبيقات العملية
تدريس وهم يكتشفون أن اإلنسان الذي يتخذ العلم والتكنولوجيا الدور المتخصصين في ماوالعشرين 

تدريس دور حقيقي للرفاهيته وخدمته يعود ليستخدمها لضرره؟ هل يكتفون بالمشاهدة الصامتة أم يكون ل
 المجتمع،بين ويدركوا هذه العالقة بينها و  صحيحاً  فهماً  ة العلم والتكنولوجياطبيع المتعلمونوصحيح ليفهم 

عبد )والمجتمع ويتفهموا حدودهما األخالقية وكيف نجني أفضل الفوائد من تفاعل العلم والتكنولوجيا 
 (.124-124، 8001السالم،

 :اآلتيالباحثة بالشكل  هاتوجز العديد من التحديات،  في القرن الحادي والعشرينكما يواجه المعلم 
 

  

 

 

 
 ( التحديات التي تواجه المعلم في القرن الحادي والعشرين1)شكل رقم      

لوضع العلم في إطاره جديدة تدريسية في المستقبل البحث عن طرائق  نمعلمياللذا يقع على عاتق     
تتيح للمتعلمين مشاركة فعالة في مناقشة بحيث  ،االجتماعيَّةمتطلبات العصر والتغيرات لمواكبة  الصحيح

   .باألسلوب الذي يحقق إدراكًا جيدًا لها واستيعابًا شاماًل ومتعمقًا لماهيتها االجتماعيَّةالمشكالت 
جاهات وتقاليد كونه يقدم للمتعلمين قيمًا وات االجتماعيَّةة المعلم عندما يكون معلمًا للمواد وتزداد أهميَّ     

في  ؤثر تأثيرًا فاعاًل في اتجاهات المتعلمين ومن ثمَّ ، فضاًل عن المعرفة العلمية بحيث ي  مباشرةبطريقة   
 .(171 ،1444، ت)الغزيوا المجتمع

 االجتماعيَّة الدِّراساتتحقق ما لم يكن معلم تال  STS)بأنَّ أهداف مدخل) (84، 8010شرار،)أبو وينوه      
المنفذ لتلك البرامج مؤهاًل لذلك، أي فاهمًا لمثل هذه القضايا محلاًل ألسبابها ونتائجها، قادرًا على المشاركة 

مستقباًل،  المعلم هذا لمثل إلحاحاً  الحاجةا، وتزداد وأساليب تدريسه لطرائقفي اتخاذ القرارات حيالها، متقنًا 
 والعشرين الحادي القرن سنوات خالل المستقبل بأنَّ استشراف ( (Brandt, 2000,2 ويوضح أسباب ذلك

 الفائقة وسرعته وثورته تأججه في يستمر سوف التغير التكنولوجي أنَّ  هو األول األمر: بأمرين نتنبأ يجعلنا
 التغيرات هذه أنَّ  فهو الثاني األمر اومواكبته، أمَّ  الناس مالحقته على جداً  الصعب من تجعل التي

تحديات تواجه 
المعلم في القرن 

 والعشرين الحادي

 التحديات الثقافية

 االنفجار المعرفي

 ثورة االتصاالت

 اتساع وتعاظم التكنولوجيا

 ظهور العولمة االجتماعي ةالتحديات 
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 واقتصادية، وسياسية، اجتماعية، تغيرات إلى تؤدي  ( سوف(Technological Changesالتكنولوجية 
 وتثقيف لمواجهتها، جديدة أعباءً  المعلم على التي تفرض والمشكالت القضايا من العديد عليها يترتب

 .لحلها المناسبة القرارات واتخاذ تلك القضايا، مواجهة من نهممكِّ ي   بما وتنويرهم الطالب،
العناية واالهتمام بالقدر الذي يتناسب مع الدور المهم المعلم ه من الضروري أن ينال وترى الباحثة أن     

األمر يحتاج إلى مواصلة الجهود لتحسين  لذلك فإن  في إعداد الجيل وتكوينه، ونتيجة   الذي ينهض به
يجابية في العملية الت   إعداد المعلم علمية، وهذا يتطلب عليمية الت  حتى يستطيع أن يكون أكثر فاعلية وا 

 إعادة النظر في برامج إعداد المعلمين.
 :بين برامج التعليم التقليدية وبرامج العلم والتكنولوجيا والمجتمع مقارنة 1-80

، السيد .11-10 8004، القدرة]من عد ة، ذكرها كل  في نقاط   ةالتقليديبرامج التعليم عن  (STS)مدخليتميز 
 الجدول اآلتي، و [Akcay,2008,4،Yager  .10، 8008 صبري، .801-808، 8002 السيد علي، .171، 8008

 :يوضح ذلك
 والتكنولوجيا والمجتمعمقارنة بين برامج التعليم التقليدية وبرامج العلم ( 2)جدول 

 برامج العلم والتكنولوجيا والمجتمع برامج التعليم التقليدية

 ز على المفاهيم العلمية الرئيسة الموجودة في رك  ت  
 الكتب الدراسية

 ز على المشكالت والقضايا ذات الصلة بالبيئةرك  ت  

 نصوص متعتمد على استخدام المختبرات واألنشطة ال
 لعلمي.اعليها في كتب النشاط 

 تعتمد على استخدام الموارد المحلية المتاحة 
 مادية( لحل المشكالت والقضايا. –)بشرية 

 سلبيا  في اكتساب الخبرات،  المتعلم خاللهادور 
 فهو يتلقى المعلومات من المعلم ومن الكتاب.

 دور المتعلم خاللها إيجابيا  في اكتساب الخبرات حيث 
 بنفسه في استقصاء المعلومات واكتشافها.يشارك 

 ز على إشباع حب االستطالع والفضول واالهتماماتركّ ت   لمتعلملها مهمة ز على معلومات محددة يعتقد أن  رك  ت  
 الخاصة للمتعلم. 

 ه كم من المعلومات يجب على علم على أن  لل تنظر
 الطالب اكتسابه.

 المتعلمين على أنه خبرات يجب تشجيع  للعلم تنظر
 على االستمتاع باكتسابها.

 تهتم باستشراف ما ستكون عليه الظواهر مستقبال . تهتم بدراسة الوضع الراهن للظواهر.
 ز على مهارات العلم وعملياته من منظور تطبيقهارك  ت   مهارات العلم وعملياته بحد ذاتها. ىز علرك  ت  

 الحياة اليومية.في  
 ز على المشكالت التي يحددها المعلم أو الكتاب رك  ت  

 للمتعلمين.
 ن من مشكالت وز على ما يستشعره المتعلمرك  ت  

 يقومون هم بتحديدها.
ال تهتم بتوجيه المتعلمين إلى العمل في مجاالت العلم 

 والتكنولوجيا.
 تهتم كثيرا  بتنمية وعي المتعلمين ألهمية العمل في 

 لوجيا.مجاالت العلم والتكنو 
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، 8010أبو شرار،(، )Sakiyo, 2011 ,37-39(؛ )801-800، 8001،عبد السالم)(، (Yager,1995,39-41 ويعطي

 (.10- 1في الجداول ) ((STSمقارنة بين التدريس التقليدي ومدخل  (84
 التقليدية والصفوف (STS) صفوفالبارزة بين  )Concepts) للمفاهيممقارنة  (:1)جدول

 Traditionl))التقليدي التدريس  ((STSمدخل
 ها مفيدة على المستوى المفاهيم على أن   المتعلمونرى ي

 الشخصي.
 ها أجزاء منالمفاهيم حقيقية على أن   المتعلمونيرى 
 المعلم.المعلومات ويعرفونها ليمتحنهم فيها  

 للمفاهيم.الحاجة  المتعلمونيرى 
 

 ها سلعة منتجة للتعامل مع يتم رؤية المفاهيم على أن  
 المشكالت.

  مهما   التعلم يحدث بسبب النشاط وذلك يعد حدثا  
 وال يكون التركيز عليه ولذاته.

 .هدف التعلم االختبار

 الذين يتعلموا بالخبرة تبقى معهم وغالبا   المتعلمون
 الجديدة.يربطونها بالمواقف  

 جدا .الحفظ يبقى لمدة قصيرة 

  والصفوف التقليدية )STS(( البارزة بين صفوف Processesللعمليات)مقارنة  (:4)جدول

 (Traditionl)التدريس التقليدي STS))مدخل 
 عمليات العلم والتكنولوجيا كمهارات المتعلمونيرى 

 استخدامها.يمكنهم 
 عمليات العلم والتكنولوجيا كمهارات المتعلمونيرى 

 والتكنولوجيين.يمتلكها العلماء  
 العمليات كمهارات يحتاجونها  المتعلمونيرى 

 أنفسهم.تطوير ل
 للمقرر.العمليات كمتطلبات خاصة  المتعلمونيرى 

 
 العالقة بين عمليات العلم  بسرعة   المتعلمونيرى 

 الخاصة.والتكنولوجيا وأعمالهم 
 بصفة للطالب،اهتمام المعلم بالعمليات غير مفهوم 

 المقرر.ما يتأثرون بمستوى خاصة هم نادرا    
 عمليات العلم والتكنولوجيا كأجزاء  المتعلمونيرى 

 العلم صفوففي لما يفعلونه حيوية ومفيدة 
 والتكنولوجيا. 

 عمليات العلم والتكنولوجيا كمهارات  المتعلمونيرى 
 وغير مدركة وبعيدة بالنسبة لهم. ،مجردة

 والصفوف التقليدية   )STS(البارزة بين صفوف  )Attitudes) االتجاهات: مقارنة (4)جدول

 Traditionl))التقليدي التدريس  ((STSمدخل 
 يزداد في المقررات المحددة ومن  المتعلميناهتمام 

 مستوى.مستوى إلى 
 يتراجع في المستوى الفصلي  المتعلميناهتمام 

 العام.وخالل 
 في العلم لدى المتعلمين يقل حب االستطالع  الطبيعي. ستطالع العالم ال ا  أكثر حب المتعلمونيصبح 

 والتكنولوجيا.
 للمعلومات.المعلمين كمصدر  المتعلمونيرى  .للتعلمالمعلمين كمسهلين أو موجهين  المتعلمونيرى 

 العلم والتكنولوجيا كوسيلة المتعلمونيرى 
 المشكالت.للتعامل مع 

 .كمعلومات للتعلمالعلم والتكنولوجيا  المتعلمونيرى 
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 والصفوف التقليدية  (STS (( بين صفوف Creativityاالبتكار)مقارنة  (:4)جدول

 Traditionl))التقليدية الصفوف  (STS)مدخل 
 تستخدم في تنميةيدة عدسئلة أ المتعلمونيسأل 

 والمواد.األنشطة 
 أو األسئلة التي  ،على السؤال تنخفض قدرة المتعلمين

 هم غير متمكنين يتم تجاهلها ألن   يطرحونها غالبا  
 المقرر.من 

 أسئلة مهمة تثير اهتمامهم  المتعلموندائما يطرح 
 لمعلم.ا اهتماموأيضا   اآلخرين، المتعلمين واهتمام

 مهمة.ما يطرحون أسئلة  نادرا   المتعلمون
 

 لديهم مهارات في اقتراح األسباب والتأثيرات  المتعلمون
 األكيدة.الممكنة لألفعال والمالحظات 

 غير مؤثرين في تحديد األسباب والتأثيرات  المتعلمون
 الخاصة.الممكنة للمواقف 

 .ال يملك المتعلمون أفكارا  جديدة ومبتكرة األفكار.يبدون متفاعلين مع  المتعلمون

 والصفوف التقليدية )STS((البارزة بين صفوف Applicationsللتطبيقات): مقارنة (10)جدول

 Traditionl))التقليدية الصفوف  ((STSمدخل 
 ربط العلم والتكنولوجيا بحياتهم  المتعلمونيستطيع 

 .اليومية
  قيمة أو فائدة من دراستهم وجود  المتعلمونيرى ال 

 .للعلم والتكنولوجيا في حياتهم
  ،االجتماعي ةفي حل القضايا  المتعلمونيشترك 
 ويروا  ،االجتماعي ةن إمكانية حل القضايا ويرو

 وجود عالقة بين دراسة العلم وتحقيق 
 .مسؤوليات المواطنة

 وجود قيمة في دراسة العلم  المتعلمونيرى ال 
 الحالية.والتكنولوجيا لحل المشكالت 

 

 عن المعلومات واستخدامها في المتعلمونيبحث 
 .التعامل مع األسئلة 

 .سرد المعلومات أو المفاهيم المتعلمونيستطيع 
 

رات التكنولوجية الحالية في التطو  المتعلمونيشترك 
 .ويستخدمونها في رؤية أهمية وصلة المفاهيم العلمية

 ربط العلم الذي يدرسوه المتعلمونال يستطيع 
 .بالتكنولوجيا الموجودة

 
القائمة على مدخل العلم  البرامجهناك فروقا  جوهرية بين  أن  الباحثة  تجدمن خالل المقارنة السابقة      

يمتد ي تسمح للمنهج المدرسي أن والت والتكنولوجية االجتماعي ةوالتكنولوجيا والمجتمع التي تهتم بالقضايا 
عطي ت  و للتنور العلمي،  الالزمةالمتعلمين باالستعداد الضروري والمهارات وتزود  الصف الدراسيخارج 
هيئ ت  كما ف على التطورات العلمية وتطبيقاتها العملية، ، والتعر  القراراتن القدرة على اتخاذ المتعلمي

تتمركز حول المتعلم، وذلك من خالل ما تقدمه من إذ  المتعلمين لدخول سوق العمل، وتطوير اتجاهاتهم.
 STS)مدخل ) برامجإلى تضمين  إضافة   ،رة بالمشكالت التي تواجه المتعلمموضوعات ذات عالقة مباش

ال في عملية التعلم من خالل تحديده للمشكالت الجانب القيمي واألخالقي، حيث يكون له الدور الفعّ 
 الذاتي لها والمشاركة في حلها. والقضايا وبحثه
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 التعليمية: البرامج( في STSل )خمداستخدام رفض بعض الباحثين  أسباب 1-81
 ( إلى:(STS( أسباب رفض بعض الباحثين لمدخل Hughes,G.2000,428أبرز هوجز )

 أو  االجتماعيَّةم و التي تناقشها العلت مجاالاللديهم خلفية مسبقة في ، وليس المعلمين غير معدين
 ( وتتطلبها وتقتضيها.STS) مدخل

   وافق مع التقييم توغالبًا ال يتالءم وال ي ،محتوى علمي قليل ومحدودأحيانًا قد تحتوي المقررات
مدخل  المنهجي أو المباشر للعلم كعلم تام حقيقي ومضبوط بمعنى الكلمة، هذا يعني في رأيهم أنَّ 

(STS  ي ) عتبر وجهة نظر أو رؤية منفصلة عن محتوى العلم، وبذلك يعطي نوع من الحيرة واالرتباك
معتاد مضافًا له خالصة أو موجز ه المدخل الويكون مصدرًا للخالف والنزاع عليها، فيراه البعض بأنَّ 

 من القضايا أو القرارات الخاصة بالبيئة والمجتمع.
 مدخل معظم مشاريع تطوير المقررات باستخدام(STSاهتمت فقط بالقضايا والمفاهيم األخيرة )  أو

 بار دقيق لضبطها.تفهي بحاجة إلى اخ ذاالحديثة، وأهملت القديم منها، ول
 :والمجتمععقبات تطبيق مدخل العلم والتكنولوجيا  1-88  
 في مجال في التدريس وخاصةً ( كمدخل   STS)مدخلعلى الرغم من األهمية الكبيرة التي نالها   

 ،(11 ،1441عبد الواحد، )لخَّصت وقد ، العقبات العديد منواجه  هتطبيق  أنَّ إاَل  االجتماعيَّة الدِّراسات
 ( فيما يأتي:(STSالتي تواجه تطبيق مدخل العقبات (78، 8007 الدبعي،)
 فهناك بيئات لم تتكيف مع هذا النوع من التدريس. ًا،يحتاج إلى بيئات أكثر انفتاح 
 معلومات المعلم ال تكون كافية لفهم المادة التكنولوجية، واألهم من ذلك ترجمة القضايا التكنولوجية 

 العلمية.على المادة  اً إلى قضايا اجتماعية تعتمد أساس
  ت الشخصية االعتبارية في صورة األقسام أكدَّ وت ،لمعلملخالل العقود الماضية تكونت شخصية مهنية

بالمادة  االجتماعيَّة( يتطلب منه ربط القضايا STSمعلم في)ال وألنَّ  ،المتخصصة لمجموعة العلم
 لمعلم.له تهديد للمضمون المهني ( ي فهم على أنَّ STS)مدخل فإنَّ  ةة والتكنولوجي  العلمي  

 (صعوبة صياغة أسئلة التقويم وفق أهدافSTS ِّبسبب التعو )د على نمط التقويم التقليدي. 
 .المتطلبات المادية والذهنية للمعلمين والجدول الزمني الذي يتعارض مع رغباتهم وميولهم 

والتكنولوجيا والمجتمع في المدارس في النقاط عقبات تطبيق مدخل العلم  (27، 8000، الخالدي)ويورد     
 :اآلتية
  التقليدية. الطرائقاعتماد بعض المعلمين على 
 .ضعف اإلمكانات المادية 
 عدم تأهيل المعلمين على تطبيق مدخل(STS). 
 الصفداخل  المتعلمين الكبير عدد. 
 (.2صوجهد في عملية التطوير ) يحتاج إلى وقت طويل في عملية التحضير 



 اإلطارُ النَّظريالفصل الثالث                                                                        

 

 

40 

 :جيا والمجتمع في المدارس السوريةتطبيق مدخل العلم والتكنولو  عقبات 7-21
  STS)) العقبات التي تواجه تطبيق مدخلبوبمراجعة األدب التربوي فيما يتعلق ، إلى ما سبق إضافةً   
وفق  ةالمعدَّ  الخطة الصفي ةتطبيق الباحثة للجانب الميداني من البحث وهو تدريس ل عليم، ونتيجةً التَّ  في

 : يأتيفيما أهم العقبات لخص الباحثة ت  (، STSمدخل )
 ؛ لذا تمَّ االستعانة بالمحكمين يحتاج إلى وقت طويل في عملية التحضير وجهد في عملية التطبيق

 الدِّراساتبما يتناسب وتالمذة الصف الرابع األساسي ومادة  الخطة الصف يةيم االختصاص لتحكي و ذ
 عملية التنفيذ.، ويسهل االجتماعيَّة

 لذا استعانت الباحثة بنظام تطبيق األنشطةذلك يعيق  الواحد الصفداخل  الكبيرة للتالمذةعداد األ ،
 المجموعات وهذا ما يسهل التفاعل مع التالمذة أنفسهم، ومع الباحثة أثناء تنفيذ األنشطة.

 بكل ما يحتاجه من قدرات وتعامل مع أجهزة  يحتاج معلمين مؤهلين قادرين على تطبيق هذا المدخل
، فقدرة الباحثة على التعامل مع التكنولوجيا سهل بالمجتمعتكنولوجية حديثة وطريقة ربط المعلومات 

التقليدية، وقد الحظت الباحثة من الوقت الضائع في حال استخدام الوسائل  تقديم المعلومات، كما وفرَّ 
واصل مع معلمتي الصف ومسؤولة المكتبة وغرفة الوسائل ضعف والت الخطة الصفي ةخالل تطبيق 

الع المعلمات على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة، وهذا ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق اط  
 كليات التربية.

  يؤدي إلى )حصتان أسبوعيًا( ال تكفي لتدريس المنهاج بشكل    االجتماعي ةراسات للد  الزمن المخصص
، وقد اختارت الباحثة الوحدة الرابعة من ( بالشكل األمثلSTSاإلفادة من استخدام مدخل)

ها ئ  حتوا(، والSTSالكتاب"دعائم االقتصاد في الجمهورية العربية السورية" لتضمنها عددًا من قضايا)
 وفق المدخل. الخطة الصفيَّةمعرفي يعين في تنفيذ  محتوى

تعرضها وتوضحها فيما الباحثة  السابقة، فإن   الد راساتأم ا فيما يتعلق بالصعوبات التي وردت في 
 يأتي:
 السيما إذا تطلب الدعم  ،ورفضه بعض العاملين في الحقل التربوي األسلوب الجديد عدم تقبل

وهذا ما لم تلمسه الباحثة وتالحظه، فقد رحبت مديرية التربية بمدينة دمشق تطبيق  ،المادي لتطبيقه
تنفيذ المدخل حديث ولم يطبق في الجمهورية العربية السورية، كما سهلت تصوير  البحث وخاصًة أنَّ 

 لالحتفاظ به في المديرية. (C.D)الكترونيةوطلبت نسخة  الخطة الصفيَّة
  دعم وتقبل من الباحثة وجدت ، وتمسكهم باألساليب التقليدية، للتجديدعدم تقبل بعض المعلمين

الكادر اإلداري والتعليمي المتمثل بمعلمتي الصف الرابع األساسي مجموعتي البحث، وحضور معلمة 
ك، وهذا ربما يعود إلى الجهود الي تبذلها كليات لد ذيؤكِّ  الخطة الصفيَّةالصف كافة إجراءات تنفيذ 

 بالتعاون مع مديرات التربية في إعداد معلمين مؤهلين يؤمنون بالتطوير المهني ويسعون إليه.التربية 
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 الباحثة لم تواجه هذه  ، فإنَّ التعليمية وذلك لقلة اإلمكانيات والمواردة المناسبة صعوبة توفير البيئ
( يعتمد على المصادر المحلية "بشرية أو مادية"، كما أنَّ مدرستي STSمدخل) الصعوبة نظرًا ألنَّ 

مزودة بأحدث التقنيات التعليمية من أجهزة إسقاط كانت التجريب االستطالعي والتجريب النهائي 
 وسبورة ضوئية.

 خالصة المحور األول:
االعتراض عليه في ( من حيث تعريفه وخصائصه وأهدافه وأسباب STSمدخل )لبعد العرض السابق    

مدخل لامة في استخدام المقدَّ  عتراضاتاالالحلول أو الرد المناسب على قدم الباحثة عددًا من ت   ،التدريس
 :ورد في اإلطار النظريفي ضوء تحليل الباحثة لما في التعليم، وذلك 

 دريس حث المعلمين على اإلطالع المستمر والتدرب على استخدام المداخل الجديدة في الت   من الممكن
عداد  دخالهم في مناظرات علمية مع اآلخرين وتوجيههم إلى حب القراءة والمعرفة وا  بشكل دائم، وا 

دخل معلمي قبل الخدمة إعدادا  جيدا  من حيث التدريب العملي واالهتمام ببرامج إعدادهم في ضوء م
 العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وتوجيههم إلى ضرورة التعلم المستمر للجديد في مجال التدريس.

  ضرورة تطوير الممارسة العملية لتدريس المناهج التعليمية في ضوء المداخل واالتجاهات الحديثة في
ويم األنشطة التي ، وكذلك تقجاطرائق التدريس، فالمعلم هو من يمتلك ويقدم المعارف الخاصة بالمنه

 تخص المتعلمين حسب بيئاتهم المختلفة.
يجب أن يكون للتربية دور بارز في تهيئة األجيال القادمة لمواكبة التقدم العلمي  هوترى الباحثة أن     

عداد المعلم إعدادا  جيدا  بأفضل الوسائل التكنولوجية، كما تجدر اإلشارة إلى  ،والتكنولوجي في المستقبل وا 
ضرورة االهتمام ليس بجانب المحتوى العلمي فقط، بل يجب دراسة القضايا العالمية المرتبطة بالعلم  

براز دور  فيوالتكنولوجيا وتأثيرها  يجابا ، وا  دمة إلثراء العملية العلمية المستخ  التكنولوجياالمجتمع سلبا  وا 
شكل بف كان من الضروري التعر   امة تتواكب مع متغيرات العصر، لذالتعليمية، وبناء مناهج عصرية متقد

إعادة  (12-18 ،8008)الظاهري، يبّينكما   وهذا يتطلب، عميق على مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع
العلمية من كتب ومقررات دراسية ووسائل تعليمية لبرامج التربوية اوالتنظيم ومراجعة  التفكير والبناء

كة ر ومصادر التعلم المستخدمة في التدريس، وهذا المدخل يقوم على مساعدة المتعلمين على المشا
النشطة في الخبرات اإلنسانية والقضايا والمشكالت الحياتية المحلية والعالمية التي تواجههم في الحياة 

ليومية، وهو كذلك يوفر للمتعلمين مهارات علمية تهيئهم للحياة في القرن ولها ارتباط مباشر بحياتهم ا
العلم  وجه العلم لخدمة المجتمع يجب أن نهتم بالعالقة ثالثية األبعاد:ولكي ي  ، الحادي والعشرين

والتي تشهد عملية تفتح عقول ، والتكنولوجيا والمجتمع منذ البدء في تدريس المراحل الدراسية األولى
دراكهم للقضايا العلمية التي تدور من حولهمالمت  .علمين وا 
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ََََََّّّّّّ
 
َّحصيلَّالدراسيَّاحملورَّالثاني:َّالت

(Academic Achievement) 
 :تمهيد

نظر راسي أحد الجوانب المهمة للنشاط العقلي الذي يقوم به المتعلم في المدرسة، وي  حصيل الدِّ التَّ  ي عد      
حصيل نف باعتباره متغيرًا معرفيًا، ومفهوم التَّ وقد ص   ،الدرجة األولى ه عملية عقلية منعلى أنَّ ه إلي

، ا تعلمهالدراسي من االتساع بحيث يشمل جميع ما يصل إليه المتعلم في تعلمه، وقدرته على التعبير عم  
ض عتبر كذلك بمثابة المحصلة لعدد من العوامل المرتبطة بالجوانب الدافعية والظروف البيئية، والبعوي  

حصيل الدراسي عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة، بعضها اآلخر مرتبط بالقدرات العقلية والمعرفية، والتَّ 
يتعلق بالمتعلم وقدراته واستعدادته، وصفاته المزاجية والصحية، وأمنه النفسي، وبعضها يتعلق بالخبرة 

مكانياحالتعليمية وطريقة تعلمها وما ي    .(11 ،8010، )األسطلتيط بالمتعلم من ظروف وا 
 حصيل الدراسي:يف الت  تعرّ  8-1

ه "مجموعة من المعارف والمهارات حصيل الدراسي، ونذكر منها ما عر فه حمدان بأنَّ تعددت تعريفات التَّ    
والميول المالحظة لدى الدارسين نتيجة عملية التعليم، وهو عامل تابع أو متأثر بعوامل أخرى هي: 
المتعلم والمعلم والمنهج، يلي هذه العوامل الثالثة عوامل أخرى مثل اإلدارة المدرسية واألسرة واألقران 

 .(10 ،1441)حمدان، اللوائح التنظيمية وغيرها" والتقنيات التربوية والغرفة الدراسية و 
مي وكيفي عن "عملية جمع معلومات مستمرة بشكل ك هبأنَّ الدراسي حصيل التَّ  (8002،زيتون ) ي عر فو    

، قيم( ومالحظة ما دراسي معين )بما يشمله من معرفة، مهارات، اتجاهات لمحتوى تحصيل/ تعلم الطلبة
حصيل هذا التَّ الحكم على  تغيرات والسعي إلى تفسير تلك التغيرات ومن ثمَّ حصيل من يحدث في هذا الت  

حصيل بهدف تحسين راجعة عن هذا التَّ  والمعلمين بتغذيةوتزويد كل من الطلبة  ،في ضوء معايير معينة
 (.810ص)حصيل" حقق المعايير المتوقعة لهذا التَّ عملية التعليم والتعلم بما ي  

 التي إثبات القدرة على انجاز ما اكتسب من الخبرات التعليمية :هبأنَّ  (Aderman , 2007,101)ه ي عر فو     
ه مجموعة المعلومات والمعطيات الدراسية والمهارات بأنَّ  (174، 8002)جرجس،ه ي عر فو ، وضعت من أجله

علمية عن طريق والكفايات التي يكتسبها الطالب من خالل عملية التعلم، وما يحصله من مكتسبات 
 التجارب والخبرات ضمن إطار المنهج التربوي المعمول به.

حصيل الدراسي تحديدًا إجرائيًا حيث مفهوم التَّ  وتربوية(حدد الباحث خير اهلل في مؤلفه )بحوث نفسية وي     
بها بالمدارس في حصيلية المعمول قاس باالختبارات التَّ حصيل الدراسي، كما ي  حصيل " يعني التَّ التَّ  يرى أنَّ 

لطلبة في جميع المواد عبر عنه المجموع العام لدرجات ااالمتحانات في نهاية العام الدراسي، وهو ما ي  
  (.141 ،8007)آدم، الدراسية"
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ستعمل لقياس المحصلة النهائية حصيل واالختبارات التي ت  هذا المفهوم يربط بين التَّ  الحظ أنَّ ي      
 .في نهاية السنة الدراسية المتعلمينلمجموعة المعارف والمهارات والتي تتمثل في المجموع العام لدرجات 

مقدار حصيل الت   أن  زت على غالبية التعريفات رك  الباحثة أن   تجدمن خالل تتبع التعريفات السابقة    
 لما المتعلمينعبر عن مدى استيعاب المرور بخبرات سابقة، فهو ي  نتيجة  المتعلملها المعرفة التي يحص  

يحصل عليها  التيقاس بالدرجة ة مواد دراسية، وي  ة مقررة، أو عدّ دراسيّ  تعلموه من خبرات في مادة  
حصيل وعليه فالت    حصيل الدراسي.للت   حصيلية المعّدة من قبل المدرسة كمعيار  التّ في االختبارات  نالمتعلمو
على مرتكزات المادة الدراسية ومفرداتها التعليمية في ضوء محتوى المناهج  المتعلم يعني وقوفالدراسي 

المعلومات التي يتم  وأهدافها، وهو عبارة عن مستوى معّين من الكفاءة في األداء المدرسي لمقدار  
االختبارات من خالل سين المدر  من قبل تقيمتحصيلها من الموضوعات والوحدات الدراسية، والتي 

 .حصيليةالت  
  :اآلتيةفي التربية أمرا  بالغ األهمية لألسباب  للمتعلمين حصيل الدراسيالت   شكلي  و 
  َّعلى حساب عمره، فالطالب الذي أخرى للطالب إال   ال تعود مرةً  ،عوض أو تتكررفرصة لن ت   هإن 

ذا أعاد الدِّ  ،راسبًا أو ضعيفاً  سب أو يضعف تحصيله في سنة ما أو مادة دراسية يبقىير        راسةوا 
 محى غالبًا.ت   ذلك يكون نقصًا من عمره، وعالمة في سجله ال حصيل فإنَّ أو التَّ 

   حصيل متفوقًا كان التَّ  ة، فإذا كانَ ة الوظيفي  يتحكم في نوع المستقبل الذي ينتظر الفرد في الحياة العملي
 .المستقبل يبدو على األرجح معتمًا وصعباً  كان غير ذلك فإنَّ  ا إن  المستقبل مزدهرًا واعدًا ومثمرًا، وأمَّ 

   ة مناسبة قد حاسب عليه الفرد في أيَّ نسى مع الزمن، بل ي  يؤدي إلى سجل دائم للطالب ال يذهب أو ي
 (.2-7، 1441حمدان، ) تستدعي ذلك في المستقبل

 :حصيليجب مراعاتها عند تقييم الت   المبادئ التي 8-8
والمنفذين لها مراعاتها إلنجاح تلك ب على المخططين لعملية التقييم يوجد كثير من المبادئ التي يج  

 :أتييمن أبرزها ما  العملية لعلَّ 
األهمية التطبيقية في و ، ذات القيمة الوظيفية يل األساسيةحصز ذلك التقييم على جوانب الت  رك  ي   أن .1

ز التقييم على المفاهيم واألفكار األساسية التي تكون ركِّ ي  ، وبعبارة أخرى يجب أن المتعلميناة حي
من حيث كونها تتطلب من المتعلم  ،من ناحية وتكون وظيفية أو حقيقيةلفهم المحتوى الدراسي  أساساً 

 .ط بحياته الواقعية من ناحية أخرىأداء مهام حقيقية ترتب
ن دو  المتعلمينأوجه الفهم أو التفكير عند قدير أو قياس كافة جوانب و يهتم ذلك التقييم بت أن .8

على الفهم  المتعلمينقدرة التقييم يجب أن يتجه نحو قياس  ، بمعنى أنَّ التركيز على القدرة على التذكر
 .والتفكير

علم المستخدمة في تنمية عليم والت  أن تتواءم عملية التقييم مع استراتيجيات أو طرائق الت   يجب .1
ع للمعلومات بأنفسهم م المتعلمينعلى اكتشاف  فإذا كانت هذه االستراتيجيات تعتمد مثالً  ،حصيلالت  
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أسئلة التقييم ومهامه ينبغي أن تقيس مستويات عليا من الفهم  ، فإنَّ قليل من التوجيه من قبل المعلم
 للمحتوى.حصيل مثل مستوى التذكر أو االستيعاب المحدود والتفكير وال تقيس المستويات الدنيا من التَّ 

بصدد تقييم  فإذا كنا مثالً  لمحتوى دراسي معين المتعلمة أساليب لتقدير تحصيل عد  تستخدم  أن .7
االختبارات  )مثلفيها  نستخدم عدة أساليب لتقدير تحصيلهفي وحدة دراسية معينة فإننا  متعلمتحصيل 

، إجراء مقابالت مع التكليفات بأنواعها )كتابة مقال، إعداد لوحات ،المكتوبة، االختبارات الشفهية
 .الخبراء(

وهذا يتطلب أن تكون أسئلة التقييم ومهامه من ، علمالمتعلم للت  دافعية أن تثير عملية التقييم  يجب .2
وأن تكون عملية  ،وأن يكون فيها شيء من اإلبداع والطرافة ،النوع الذي يتحدى فكره بدرجة مناسبة

ستخدم فيها عدد من المحفزات والمكافآت العينية أو التقييم آمنة وتحافظ على خصوصيته وأن ت  
 الدافعية.المعنوية إلى غير ذلك مما يثير هذه 

 :وهي معايير التقييم الجيدلتقييم تتوافر في أساليب ا أن .1
 الصدق (validity):  َّغفل حصيل المحددة لها وال ت  ويعني أن يقيس هذه األساليب كافة جوانب الت

  .جانب دون آخر
 الثبات(Reliability):  ًعلمالمتَّ حول تحصيل  ويعني أن تعطي هذه األساليب نتائج متسقة نسبيا 

 .إلى أخرى مرةمن طبق فيها فال تتفاوت هذه النتائج في كل مرة ت  
  الموضوعية((objectivity: لمعلملدير الدرجات تكون معروفة وتعني وجود قواعد محددة لتق 

 تكون هذه حصيل كما تعني أال  وكذا وجود معايير متفق عليها للحكم على هذا التَّ  والمتعلم،
 اإلناث.للذكور دون تكون متحيزة  األساليب متحيزة نحو فئة دون أخرى كأن  

 :سهل تطبيقه في حدود الوقت المتاح له بمعنى أن تكون هذه األساليب من النوع الذي يَ  عملية
 .سهل معه تقدير الدرجات وتفسيرهايَ وفي حدود الميزانية المتاحة وتكون آمنة في التطبيق و 

 جراءات يجب أن تتناسب مع قيم  أنَّ  : وتعنياألخالقية ما تشمله هذه األساليب من أسئلة ومهام وا 
 لمن لهم حصيل إال  تمع وأعرافه وكذلك تحترم مبدأ خصوصية الفرد فال تكشف عن نتائج التَّ المج

 .عالقة بعملية التقييم والمرخص لهم بذلك
 .ة والمتعلماألمر ومصمم المنهج واإلدار  وولي هم: المعلم، يشترك فيها عدة أطراف تعاونية .4
 اقتصادمع مراعاة  اإلمكان بقدر المتعلمة للمادة شامل االختبار يكون أن بمعنى :الشمول واالقتصاد  .4

 (.214-211 ،8001زيتون ،) والموارد الوقت
 :حصيليةالت  يف االختبارات تعرّ  8-1
لكل برنامج  ألنَّ  ،التعليميةالبرامج  االختبارات من الوسائل الشائعة لتقويم مدى تحقق أهداف عد  ت      

االختبارات تتيح لكل دارس أن يعطي أداء بمفرده يمكن  مجموعة من األهداف يسعى إلى تحقيقها، كما أنَّ 
واالختبارات من أهم  ،ية كثيرةاتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية التعليم تقويمه من خالله، باإلضافة إلى أنَّ 
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واالختبارات  بالدارسين والبرامج والخطط والمقررات، الوسائل التي تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة
بين  استخدامها األكثر شيوعاً  عد  ،  وي  المتعلمحصيلية من أهم وسائل التقويم التي تقرر نجاح أو رسوب التَّ 

( المتعلمطلب في أثنائه من المفحوص )"موقف ي  ه:معنى  االختبار بأنَّ  (8002،يتونز )المعلمين، فقد حدد 
معارفه أو مهاراته أو اتجاهاته أو ميوله، أو جوانب تتصل بموضوع علمي معين أو عدد من أن يظهر 

عرض الموضوعات العلمية ولهذا ينظر لالختبار باعتباره مجموعة من المواقف تمثل عينات من السلوك ت  
على  أو مؤشراً  ( ويطلب منهم أن يقوموا بأداءات معينة يمكن اعتبارها دليالً المتعلمينعلى المفحوصين )

 .(122ص) المتعلمتعلم 
يقوم  فحوص( أنالمطلب من الشخص )ي   العملية( التيفاالختبارات سلسلة من المهمات )النظرية أو    

مكن أن يحققه الشخص فثمة بأفضل إنجاز ي   م االختبارات على اختالف أنواعهاوتهت ،بها لتحقيق هدف ما
أخرى تهتم باإلنجاز أو و  ،لقدرات العقلية العامة أو الخاصةاختبارات تزود الباحث بمعلومات عن ا

 ،ف عن المستوى المعرفي أو المهاريصمم هذه االختبارات بقصد الكشوت   ،التحصيل في موضوع معين
  (.141، 8004منصور وآخرون،)ليم التعمن التدريب أو  الذي يصل إليه الشخص نتيجة تلقيه نوعاً 

ار وفق مجموعة من لتحصيلي عبارة عن عينة مختارة يقررها واضع االختبااالختبار  مما سبق يتضح أن    
أو مجموعة  ،معينةدراسية   ستخدم في قياس المعرفة والفهم في مادة   التي ت   األداة وهو، األسس والقواعد

 علم.المت  مجموعة من األسئلة أو المثيرات التي يتعرض لها  من خالل المواد
 التحصيلية:فوائد االختبارات  8-7

 :منها التعلمفي مجال تقويم عد ة حصيلية فوائد لالختبارات التَّ 
  نتيجة التغذية الراجعة التي تكشف عن نقاط القوة  على فهم أنفسهم بشكل أفضل المتعلمينمساعدة

 تقدم.والضعف لديهم ومدى ما أحرزوه من 
  التدريس.قد أتقن مفردات المحتوى التعليمي محل  المتعلمالمساعدة على تحديد ما إذا كان 
  علمحصيل والتَّ هم على التَّ لديهم وحث  زيادة الدافعية. 
 فرص نجاحهم في مواد دراسية أخرى المساعدة على التنبؤ بتحصيلهم ومعرفة. 
  خذ في الحسبان نتائجهم ككل، وبخاصة إذا أ  دريسالتَّ  ستراتيجيةا فاعليةالمساعدة في الحكم على ،

ستراتيجية التدريس افي  فقد يكون السبب كامناً  متدنية،فإذا حصل معظمهم على عالمات أو درجات 
  .بعةتَّ الم  

  تنظيم الوصفات العالجية المناسبةتشخيص صعوبات التعلم بغية. 
  عمل االختبارات من وقت آلخرالمساعدة على االحتفاظ بالتعلم لفترة أطول عن طريق. 
  المختلفة في الجوانب التي يقيسها االختبار ووضع من أجلها المتعلمينالمساعدة في تحديد مستويات. 
  (14، 8002 زيتون،) متطلبات التعلم المسبقة من عدمه تحديد مدى تمكنهم من فيالمساعدة. 
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 :التحصيليةأنواع االختبارات  8-2
في تقويم نتاجات التعلم  االختبارات بأنواعها المختلفة من أكثر أساليب التقويم وأدواته شيوعاً  عد  ت    

ميز العاملون في مجال القياس والتقويم بين ي  ، و عليم الجامعيليم المدرسي أو التَّ عالمعرفي سواء في التَّ 
طلق عليها وي   ،باستعمال الورقة والقلمحصيل الدراسي للتلميذ نوعين من األدوات التي تستخدم في تقدير التَّ 

 أوالمقال النوعان هما اختبارات  ناالختبارات التحريرية أو الكتابية "وهذاأو " "م "اختبارات الورقة والقلماس
 الموضوعية.واالختبارات  ،التقليدية()االختبارات اإلنشائية أو 

 اختبارات المقال  أوال :
وقد كانت حتى قرن مضى الشكل  ،لالختبار الكتابي واستخداماً  واألكثر شيوعاً مثل النمط التقليدي ت       

ومازالت حتى يومنا هذا تحتفظ بمكانة خاصة على الرغم من االنتقادات  ،لالختبار الكتابي الوحيد تقريباً 
نها تعتمد على طلق على هذا النوع من االختبارات اسم "االختبارات اإلنشائية "ألَّ وي   .إليها الشديدة الموجهة
المقال الذي  اإلجابة عنها تأخذ شكل ألنَّ  "عليها اسم "االختبارات المقاليةطلق كما ي   ،اإلنشاء والتأليف

ها سهلة اإلعداد وتكشف ، وتحتاج إلى وقت طويل لإلجابة عنها ولتصحيحها إال أنَّ ه المفحوص بنفسهعد  ي  
ها وتميز بين الدارس المفكر والمعتمد على الحفظ، كما أنَّ  قدرة الدارس في تنظيم األفكار وربطها معاً 

ها تتأثر ها منخفضة الصدق والثبات ألنَّ  أنَّ تقيس االتجاهات وتنمي الطالقة اللغوية وال تخمين فيها إال  
عتمد في إعدادها على الحفظ والتركيز على نقاط محددة من المقرر دون االلتفات إلى بذاتية المصحح وي  

 وكيفية ربطها ببعض. األفكار
 الموضوعية  االختبارات :ثانيا  
وتستدرك بذلك العيب  ،من التحيز ة موضوعية خالية تماماً ها تصحح بطريقطلق عليها هذا االسم ألنَّ ي     

وقد  .ة أو الشخصية في التصحيحاألكبر من عيوب االختبارات المقالية والذي يتمثل بتدخل العوامل الذاتي
وقد ، ل الذاتية أو الشخصية في التصحيحاالختبارات المقالية والتي يتمثل بتدخل العوامطلق على هذه ي  

بالمقارنة مع  ها حديثة العهد نسبياً ألنَّ  نظراً  "االختبارات الحديثة"اسم  يطلق على هذه االختبارات أيضاً 
ات صنف االختبار ما ت   وكثيراً  .لقدمها نظراً  "االختبارات التقليدية"طلق عليها اسم االختبارات المقالية التي ي  

االختيار من و  ،المطابقةو  ،الفراغ(لء التكميل )أو م ،الموضوعية إلى أربعة أشكال هي: الصح والخطأ
والنوع األخير من هذه االختبارات وهو  ،اسعو وقد انتشرت هذه االختبارات في عصرنا على نطاق  .متعدد

 .(7 ،8011، حماد) أنواعهابين  واستخداماً  االختيار من متعدد األكثر شيوعاً 
بما  ،تحقيقها لدى المتعلمين المعلم يريد التي األهداف حسبب التحصيلي االختبار نوع اختيار وي عتمد    
 يسهل سابقا   محددة إجابة ذات هاألن   الموضوعية األسئلة نمط باختيار الباحثة قامت وقد مستواهم، يالئم

حقق درجة عالية تكما  للمصحح، الذاتي الحكم عن بعيدا   موضوعّية بكل نتائجها على والحكم تصحيحها
أم من جهة المفحوص الذي قلما تختلف إجابته  سواء من جهة المصحح كما سبقت اإلشارة، من الثبات،

 ال محدودة تكون أسئلتها عن واإلجابة، من موقف امتحاني آلخر في حال استخدام األسئلة الموضوعية
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 اإلجراء وسهلة المنهج أجزاء لجميع شاملة   تكون   أن ويمكن واحدة، كلمة األحيان أغلب في تتعدى
 .وصالحيتها سالمتها من للتأكد   اإلحصائي للتحليل   إخضاعها مكني   كما والتصحيح،

 ترفيعهم في يعتمد الذي األساس فهو ؛المتعلمين حياة في خاصة ةأهمي   للتحصيل يتضح مما سبق أن     
 الدراسي حصيلالت   قاسوي   ،الجامعات في المتعلمون بموجبها يقبل التي والوسيلة آخر إلى صف من

 يضيء إذ الخطة الصفيَّة في أساسي جزء والتقويم للقياس الوحيدة الوسيلة تعتبر التي االمتحانات بواسطة
 . وتدعيمها القوة نقاطو  ومعالجتها الضعف نقاط على للوقوف والمتعلم المعلم أمام الطريق التقويم

إنسانية الفرد وتميزه يتحققان باالرتقاء بفكره، وبقدرته على خدمة مجتمعه، وليس  وترى الباحثة أن     
ا إنم   فاع بها لمصلحة اإلنساننتنه، فالتصرف في المعلومات، واال بفضل المعلومات التي يختزنها في ذه
 إيجابية المتعلم ومشاركته في عملية التعلم.د على ؤك  يتم من خالل مداخل وطرائق تدريسية ت  
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راساتالث:َّاحملورَّالث

 
ةَّالد

 
 االجتماعي

 (Social Studies) 

 تمهيد
 فهي والمجتمع، الفرد حياة في الكبيرة األهمية ذات الدراسية المواد من االجتماعيَّة الدِّراسات عد  ت        

  كان سواء وأحواله المجتمع ظروف فهم في فيدوت   وحاضرهم، ماضيهم األفراد بحياةًا وثيقًا ارتباط ترتبط
 مكني   ما توقع على ساعدت   هانَّ أ إذ ذلك من أكثر األمر ويتعدى الماضي، في أم الراهنة اللحظة في ذلك
  هاأنَّ كما  (،...ةسياسي اجتماعية، اقتصادية،(المستويات من عديدال في المجتمع فيتغيرات  من يحدث أن

تفاعالته كل رئيس على اإلنسان وعالقته و بشرتكز ها ت  مهم من ميادين برامج التعليم المختلفة ألنَّ  ميدان
إضافًة اء، سو  لألفراد والمجتمع على حد  عليم الصحيح لها ذو فائدة كبيرة التَّ  على كافة المستويات لذلك فإنَّ 

به في إطار  من المنهج المدرسي تتناول عالقة اإلنسان وتفاعالته مع البيئة المحيطة جزء لكونها
 االجتماعيَّة الدِّراساتو  االجتماعيَّةبين التربية  المسمياتعلى الرغم من اختالف ، و العالقات المتبادلة

يمكن القول إنَّها ك لها مواد بحكم طبيعتها تعالج المجتمع وواقعه وتطلعاته وماضيه "، االجتماعيَّةوالمواد 
 وعالقات اإلنسان  ببيئته من ناحية  عنى بدراسة العالقات اإلنسانية من ناحية، وحاضره ومستقبله، وهي ت  

 .(118 ،8004)حقي،  "لتلك العالقات أخرى، والمشكالت والمواقف كرد فعل  
في مناهج التعليم ودورها الكبير في تربية اإلنسان والمواطن  االجتماعيَّة الدِّراساتنظرًا ألهمية مادة و    

 .االجتماعيَّة الدِّراساتتقوم الباحثة في هذا الفصل بعرض موجز لمادة نمو المجتمع وتقدمه،  فيالمؤثر 
 :االجتماعي ة الد راساتتعريف بمادة ال 1-1
  االجتماعيَّة المواد سمىت   إذ دراسية، مادة بوصفها االجتماعيَّة الدِّراسات تتناول التي المسميات تتعدد    
  بينها خالف ال هإنَّ  القول من بدَّ  وال، االجتماعيات أو االجتماعيَّة التربية أو االجتماعيَّة الدِّراسات أو

  اسم صخ   قد هأنَّ  إال  ، الوطنية والتربية يخوالتار  الجغرافيا مناهج على منها أي   طلقي   أن   مكني   إذ جميعًا،
 في( 7-1) األساسي التعليم مرحلة من الدنيا للصفوف مضت عديدة   سنوات   مدى وعلى الوطنية التربية

  في المسميات تغيرت ثم العليا، للصفوف صَّصتخ   فقد االجتماعيَّة المواد أم ا، السورية العربية الجمهورية
  الصفوف لجميع( االجتماعيَّة الدِّراسات) اسم اعتمد فقد ،التربية وزارة به قامت الذي المناهج تطوير إطار
رة وفق المعايير الوطنية في المطو   االجتماعيَّة الدِّراساتما يميز مادة  من اإلشارة إلى أنَّ  ه ال بدَّ إال أنَّ 

 اعيَّةاالجتمتقتصر على فروع العلوم  عد  ها لم تَ إلى بنائها على أساس المفاهيم الكبرى أنَّ  سورية إضافةً 
نَّ  ضيفت لها فروع )االقتصاد، علم االجتماع، علم ما أ  الثالثة )الجغرافيا، التاريخ، التربية الوطنية(، وا 

 اسة...(.السي
يف عليم العام ما قبل الجامعي، تعر  في التَّ  االجتماعيَّة الدِّراساتقد ورد في المعايير الوطنية لمناهج ف     

واإلنسانية في  االجتماعيَّةها: "برنامج دراسي تكاملي، يجمع فروع المعرفة بالعلوم بأنَّ  االجتماعيَّة الدِّراسات
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وحدات دراسية، يكتسب التالمذة من خاللها مجموعة من المعارف والمهارات والقيم المشتقة من التاريخ 
والجغرافية واالقتصاد وعلم االجتماع وعلم السياسة وعلم النفس والفلسفة واللغة والتقانة، بشكل مندمج في 

 .(111 8004 )وزارة التربية في ج.ع.س،( من مرحلة التعليم األساسي" ٤-١)صفوف من ال
بتنمية مهارات وقدرات  المواد التعليمية التي تهتم   بأنَّها: (87، 8011،طيار)كما أوردت  فها العجاجيوعرَّ 
علم، بما فيها من حقائق ومفاهيم وتعميمات، باإلضافة إلى تنمية الخصائص المهمة للمتعلم المتَّ  ة لدىعد  

عنى بدراسة التي ت   الدِّراساتها: بأنَّ  (8001،خضر) فهاوعرَّ  .ن والصبر والمثابرة والدقة واالتقانكالتعاو 
العالقات اإلنسانية من ناحية، وعالقات اإلنسان ببيئته من ناحية أخرى، والمشكالت والمواقف التي تبدو 

  حيث:ذلك من واحدة وهي الناس و  كلمة  وهي تعني العالقات،  رد فعل لتلك
  علم الجغرافيامعيشتهم في أماكن خاصة ويتبلور في ذلك. 
  علم التاريخمعيشتهم في زمن معين فينشأ بذلك. 
  نتاجهم بضائعهم وتبادلها وتسويقها فيكون بذلك  .علم االقتصاداكتسابهم أرزاقهم وا 
  علم السياسةتنظيمهم حياتهم وخلقهم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيتبلور. 
  علم االجتماع واالنثروبولوجيامعيشتهم ضمن جماعات محددة ذات اهتمام محدد فينتج عن ذلك. 
  (.12ص) النفسعلم سلوكهم وخصائصهم الشخصية فينشأ 

 االجتماعيَّةراسات لدِّ ل (14-12 ،8008)الطيطي، تعريف (111 ،8018عبد الرحمن، و  الصبحيين)ويتبنى      
 االجتماعيَّةعنى باإلنسان وتفاعله مع بيئته ت ألغرض تعليمية، وت  عد  أ   االجتماعيَّةها: أحزاء من العلوم بأنَّ 

والطبيعية، وتتضمن معارف ومهارات وقيمًا واتجاهات وأنشطة الزمة للفرد ليكون عضوًا نشطًا وفاعاًل في 
ؤدي دورًا مهمًا في تنمية قدرة بيعية والبشرية والمشكالت المعاصرة، حيث ت  طالمجتمع، وتتناول الظواهر ال

اهات لى تنمية االتجعالفرد على اكتساب المعرفة بجميع مكوناتها في ميادين العلوم المختلفة، وتعمل 
 .واألنماط السلوكية المرغوبة

  فإنَّ  فيًا لروافد عديدة تشكل فيما بينها منهجًا معينًا، ومن ثمَّ مجااًل معر  تعد   ةاالجتماعيَّ  الدِّراساتف  
ها مجااًل يتناسب وأهميتها في على أنَّ  ور المستقبلي ينبغي النظر إليهامن المنظ االجتماعيَّة الدِّراسات

 (.14، 1999 ،سبينة اللقاني وأبو)وسلوكيًا نيًا اعملية بناء الفرد عقليًا ووجد
تستمد محتواها هي مادة تعليمية مهمة  االجتماعي ة الد راساتمادة  مكن القول بأن  على ما سبق ي   وبناء     

تهدف بشكل أساسي إلى عنى بدراسة المجتمع من حيث مكوناته وعالقاته، و ، وهي ت  االجتماعي ةمن العلوم 
ن  ، و مع قضايا مجتمعه بمختلف جوانبهاسابه مهارات وكفايات التفاعل تكاتربية المتعلم اجتماعيا  و  وزارة  ا 

إلى تربية  االجتماعي ة الد راساتمن خالل تطويرها لمناهج  سعتة العربية السورية التربية في الجمهوري
متعلم اجتماعي ذو شخصية متكاملة قادرة على بناء عالقات متوازنة مع البيئة والمجتمع عن طريق 

  .الالزمة لذلك والكفاياتتزويده بالمهارات 
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 :االجتماعي ة الد راساتأهمية مادة  1-8
في وقتنا الراهن أكثر من مجرد كونها موضوعات في الجغرافيا والتاريخ  االجتماعيَّة الدِّراساتأصبحت    

والتربية الوطنية وغيرها كما كان سائدًا من قبل، بل أصبحت ذات مفهوم أوسع وطبيعة أكثر تميزًا وأهدافًا 
ال ونشط له عالقاته المتعددة أكثر حيوية، وباتت معنية بكل ماله عالقة باإلنسان ككائن اجتماعي فع  

 .(17-18 ،8004،وعبد اهللسعيد ) بهمايؤثر فيهما ويتأثر  االجتماعيَّةوالمتنوعة في بيئته الطبيعية و 
 فيما يأتي: االجتماعيَّة الدِّراساتوتتمثل أهمية 

 ندماج في مجتمعه بشكل سليم، من خالل تمثله لعادات مجتمعه وتقاليده.مساعدة التلميذ على اال 
 ين الهيئات والمؤسسات ناعن طريق دراسة النظم الحكومية وقو  االجتماعيَّةفهمه للضوابط  زيادة

 .االجتماعيَّة
 في دراسة البيئة والتعرف على مظاهرها واكتشاف قوانينها وتوجيه األنشطة لإلفادة من ذلك من  تسهم

 (.93-94 ،2227حمصي وآخرون، )مع وتقدمه أجل رقي المجت
 عن أحاسيسه وأفكاره ومشاعره، مثل )ربط التالميذ بمجتمعهم من  تعمل على تنمية قدرة التلميذ التعبير

 .األنشطة البيئية ،، التطوع(Community Service) خالل خدمة المجتمع المحلي
 المجال الرئيس الذي يتيح للتلميذ ما يأتي: االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  عد  ت  كما 
  والتحديات التي  العالم،ومكانته في هذا  حوله،والعالم من  العربية،وأمته  ووطنه، المحلية،معرفة بيئته

 يتعرض لها.
  وقيمه التي تميزه  وتقاليده، ومعتقداته، تاريخه،معرفة خصائص المجتمع الذي يعيش فيه من حيث

 عن غيره وتحفظ هويته.
 .معرفة طموحات مجتمعه المستقبلية 
 .معرفة نماذج من أشكال تكيف المجتمعات مع بيئاتها قديمًا وحديثًا 
 .معرفة الثقافات األخرى، وتفهمها، وبناء جسور التعاون معها 
 الم.معرفة التغيرات التي حصلت وتحصل في المجتمع السوري وفي الع 
  اكتساب القيم الوطنية والقومية واإلنسانية والبيئية واالقتصادية والجمالية واألخالقية والعلمية والحقوقية

 التي تؤهله للتعامل الراقي مع تحديات عصر العولمة.
 كالت التي تواجهه وتواجه مجتمعهاكتساب القدرة على دراسة المش. 
  من أحداث، أو مشكالت انطالقًا من المعطيات الحالية.اكتساب القدرة على توقع ما يمكن أن يطرأ 
  اكتساب مهارات التواصل اإلنساني السليم المبني على الحوار، واالحترام المتبادل، وقبول اآلخر

 واستخدام مهارات التفكير السليم في التعاطي مع القضايا المطروحة.
  نتاجها  .(118، 8004ة في ج.ع.س،)وزارة التربياكتساب القدرة على توظيف المعرفة وا 
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ن المتعلمين من مكِّ ت   االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  أنَّ  (21 ،8012حبيب،)أورته  اكم( 8004)صالح، ويضيف    
 الحضاريوالحاضر وتأثيرها  في الماضيالشخصيات الوطنية  اقامت به التيإدراك وتقدير األدوار 

تطالب بحقوقها من أجل نيل  التيحل المشكالت السياسية واالقتصادية ومناصرة الشعوب  فيوتعاونها 
   .والحريةاالستقالل 

االجتماعي والتربية والوطنية في كونها مصدرًا للتعلم  االجتماعيَّةمناهج التربية تكمن أهمية إذ     
، وهي ومستقبالً  وحاضراً  يعيش فيه قديماً تعمل على دراسة اإلنسان في الزمان والمكان الذي ، االجتماعيَّة

الحاضرة ومشاركتهم الواعية في مواجهة  االجتماعيَّةتعمل على إثارة اهتمام المتعلمين بالمشكالت 
سهم في تنمية التفكير ، وت  والتكنولوجية والعلمية االجتماعيَّةمشكالت مجتمعهم االقتصادية والسياسية و 

سهم في فهم السليم للمتعلمين، وت   والسلوك االجتماعي االجتماعيَّةسية ، وتعمل على تنمية الحساالعلمي
وتعمل على  فكرة التفاهم العالمي ومعرفة واقعنا بالنسبة للعالم والعمل على تحسين وتطوير هذا الواقع،

توعية المتعلمين بإسهامات وطنهم في الحضارة اإلنسانية في الماضي وما عليهم عمله لتطوير الحاضر 
  .(81 ،8000)السكران، لمستقبل وا

اإلنسان الذي هو منطلق  خالل التركيز علىتأتي من  االجتماعي ة الد راساتأهمية  الباحثة أن   وتجد    
محور اهتمامها بناء اإلنسان المزود بالمعرفة والمهارات والقيم  االجتماعي ة الد راساتالتنمية وغايتها، و 

 ومشاركا  في بناء مجتمعه وتطّوره وأن   المرتبطة بحياته وبيئته والضرورية لتعميق وعيه لكي يكون فاعال  
يستخدم هذه الخبرات لصالح اإلنسان من خالل احترام اآلخرين وتفه م مواقفهم ومعرفة ثقافات المجتمعات 

كسابهم المعرفة التي ت  ، و مألخرى وبناء جسور التعاون معها سهم في في إعداد التالمذة وتنمية مهاراتهم، وا 
حيط بهم من الراهنة، واتجاههم نحو المشاركة الفاعلة الواعية بما ي   االجتماعي ةإثارة اهتمامهم بالمشكالت 
عدادهم ليكونوا للمتعلمينإلى أهميتها في تقويم السلوك االجتماعي السليم  مشكالت وتحديات، إضافة   ، وا 

 مواطنين صالحين منتمين إلى مجتمعهم وأمتهم.
 االجتماعية: الد راساتمادة  أهداف 1-1
حجر الزاوية في التخطيط للعملية التعليمية، وترتبط  االجتماعيَّة الدِّراساتتحديد أهداف مادة  عد  ي       

على تنمية  الدِّراساتإذ تعمل هذه  ،لتربيةلارتباطًا وثيقًا باألهداف العامة  االجتماعيَّة الدِّراساتأهداف 
المفاهيم والتعميمات واالتجاهات وغيرها من األهداف التربوية المرغوب فيها والتي تبدأ بالمرحلة االبتدائية 

(، وهي تعمل على تنشئة المواطن الصالح في خدمة مجتمعه. في حين يمكن 44 ،8001)حمصي وآخرون، 
 هي:من نواحي عدة  االجتماعيَّة الدِّراساتتحديد أهداف مادة 
 األهداف المعرفية:

   ني والمكاني محليًا وعربيًا وعالميًا.االزم مظاهر البيئة ببعديهاف تعر 
   ساعد على تشكيل خصائص السكان واختالفها من مكان آلخر ومن الظروف والعوامل التي ت   فتعر

 وقت آلخر.
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   ليدرك التالميذ واجباتهم نحوها. االجتماعيَّةو  النظم والمؤسسات االقتصادية فتعر 
   االجتماعيَّةراسات يف التالميذ بالمفاهيم والحقائق والتعميمات اإلسالمية للدِّ تعر. 
  بينها، وتحليلهاإدراك المشكالت التي يواجهها اإلنسان في حياته المعاصرة وأوجه الشبه واالختالف 

 وتفسيرها واقتراح أساليب ووسائل حلها.
 .إدراك أهمية التنمية الشاملة ومقوماتها ودور العامل الطبيعي والبشري فيها 
   التفاق.نب ااالثقافات األخرى وجو  فتعر 

 الوجدانية:األهداف 
 القيم الروحية وتأكيد الفضائل الخلقية في نفوس التالميذ دعمًا ألهداف المجتمع. تنمية 
 وطن وتبني أهدافه والدفاع عن مصالحه والتضحية في سبيله.نتماء الفرد للا تأكيد 
 على ضرورة احترام اإلنسان. التأكيد 
 ولية تدعيمًا الستقرار الوعي السياسي وأهمية األخذ بمبدأ الديمقراطية والمشاركة في تحمل المسؤ  تنمية

 الوطن وأمنه.
 نفتاح على الثقافات األخرى واألخذ منها بما يتفق مع ثقافتنا وتراثنا.التكوين اتجاه ا 
 (81 ،8000حميدة وآخرون، ) بقيمة العلم والعلماء نااإليم. 

 األهداف المهارية:
  المناقشة، والمشاركة العلمية في الحوار وتقبل الرأي والرأي اآلخر.تنمية التعبير و 
 .استنتاج الحقائق والمعلومات وتصنيفها ونقدها 
 .تنمية المهارات العقلية ذات المستوى العليا، كالتحليل والتركيب والتقويم 
  (11-84 ،8001خضر، )وتحليلها تنمية مهارات قراءة الخريطة، وتفسيرها. 

نب التعلم السابقة مترابطة ومتكاملة وال يمكن ااألهداف وجو  هذه أنَّ  ال بدَّ من التأكيد علىوأخيرًا     
( متواجدة بشكل الوجدانية-المهارية –ث )المعرفية العملية التدريسية وهذه النواحي الثالفي الفصل بينها 

 في التربية وزارة وخط ة العامة للمعايير الباحثة عودة لدىو ، خروكل منها يتأثر باآلخر في كل درس آأو ب

في معاييرها الوطنية الغاية حددت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية  أنَّ  لها تبي ن المناهج، تأليف
معه وبيئته والعالم من في "مساعدة التلميذ على فهم نفسه ومجت االجتماعيَّة الدِّراساتمن تدريس مادة 

مزودًا بحس المسؤولية، وفاعاًل في اكتساب المعارف والمهارات والقيم التي تجعل منه مواطنًا حوله، و 
مجتمعه، وقادرًا على تفهم القضايا المحلية والعربية والعالمية والمشاركة في معالجتها، وعلى اكتساب 

بداء الرأي واتخاذ القرار بما يخدم الصالح العام القدرة على توظيف التقانات المعاصرة ، و مهارات التفكير وا 
  .1 في مجاالت الحياة

                                                           
في  االجتماعي ةومعايير تدريس مادة الدراسات  المناهج، تأليف في التربية وزارة وخّطة العامة المعاييرلالطالع على   -1

 (.47-41، 8004الجمهورية العربية السورية، راجع )يوسف والحصري،
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ا األهداف العامة فتتعلق أهداف عامة وأخرى خاصة؛ أم   االجتماعي ة للدراسات وترى الباحثة أن        
للمتعلم، بالمجتمع من حيث فهم خصائصه ومشكالته وحضارته وتطلعاته، كذلك تتعلق بالنمو الشخصي 

بالمجال المعرفي والمهاري والوجداني من خالل تزويد المتعلم بالمعلومات  خاصة فتتعلقا األهداف الأم  
كساب التلميذ المهارات ، وتكوين االتجاهات المرغوبةاالجتماعي ةوالحقائق والمفاهيم المتعلقة بالظواهر  ، وا 

ال تتعارض وأهداف مدخل العلم  االجتماعي ة الد راسات أهداف مادة الحظ أن  ، كما ي  االجتماعي ةالعلمية و 
 .ذاته غرضالمعها في  والتكنولوجيا والمجتمع بل تصب  

 :2لصف الرابعل االجتماعي ة الد راساتني على أساسها كتاب المعايير التي ب   1-7
 بها االرتقاء بقصد وذلك التربية، وزارة مناهج لجميع معايير بوضع( 8001 (عام في التربية وزارة قامت   

الباحثة من خالل  وتجد المجتمع، متطلبات مع مرتبطة وتكون الحالي، العصر لتناسب األمثل؛ الشكل إلى
أن ها أخذت التطور العلمي التكنولوجي بعين  االجتماعيَّة الدِّراساتمعايير بناء كتاب االطالع على قائمة 

االعتبار، وركزت على إكساب التالمذة التربية العلمية التكنولوجية، كما وجدت الباحثة من خالل القائمة 
 اآلتية:وتترجم معاييره، السيما المعايير ( STSأن ها تتناسب مع مدخل)

 ي سورية.يفهم المتعلم كيف تسير األعمال في النظام االقتصادي ف 
 .يفهم المتعلم دور اإلرث الثقافي في سورية 
 يفهم المتعلم كيف حسنت التقانة الظروف الحياتية في سورية. 
 كيف أثرت التقانة في االقتصاد في سورية. يفهم المتعلم 
  المرتبطة بحياته ومجتمعه. االجتماعيَّةيكتسب المتعلم القيم 
  ويستخدم المعلومات.يطبق المتعلم التفكير الناقد لينظم 
 يستخدم المتعلم مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات وهو يعمل منفردًا أو ضمن مجموعة. 
  (8004وزارة التربية،)والمرئية يتواصل المتعلم بالطرائق السمعية. 

في ظل التطورات  وبخاصة عامبشكل    االجتماعي ة الد راساتيمكننا إدراك أهمية مادة  م عرضهمما تقد     
 ،تنوع معلوماتها فحسبو ال تكمن في تعدد موادها  االجتماعي ةفأهمية المواد العلمية والتكنولوجية الهائلة، 

ن   األجيال للعيش في  وعلى المعلم أن يعدّ ما من خالل القيمة الفعلية لنواتج تعليم وتعلم هذه المادة، وا 
حتم كل هذا ي  ، (الفكري والثقافي، التخلف العلمي والتكنولوجي)لمواجهة تحديات المستقبل  الحاضر بفاعلية
  .عليم مواكبة هذه التطورات بعلمية ومهنية عاليةربية والت  على أنظمة الت  

َّ
                                                           

للصف الرابع األساسي في الجمهورية العربية السورية،  االجتماعي ةمعايير بناء كتاب الدراسات لالطالع على قائمة  - 2

(. المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية السورية. 8004وزارة التربية. ) راجع:
 المجلد األول.
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ََََََّّّّّّ
 
َّاالجتاهاتَّابع:َّاحملورَّالر

(Attitudes) 

 :مهيدت
خصوصًا هداف التربية عمومًا والتربية العلمية أمن  ومهماً تنمية االتجاهات المرغوبة هدفًا أساسيًا  تعد      

 المادة المتعلمةة نحو ياالتجاهات االيجاب إلى أنَّ  ةعد  وأشارت دراسات ، ي مختلف المراحل التعليميةف
االتجاهات السلبية نحو  نَّ أو  ،ؤدي إلى زيادة تحصيلهم العلميوت   ،بها المتعلمينؤدي إلى زيادة اهتمام ت  

كما تؤثر في عملية االتصال بين  ،كمية المادة العلمية المراد تعليمها ونوعيتهاؤثر في ت   المادة التعليمية
 أمثالأشار عدد من الباحثين و ، كما (8008)المومنيو  ،(8004براهيم)ا  حسين و  ، كدراسةوالمتعلمين المعلم

وباركر  Mecormick , 2000)  رمك )ومككو  (،Cavalw & Myers, 2001, 1029 – 1140)مايرز كافالو و 
Parker , 2000,236-243))  َّي تحسين اتجاهات الطلبة استراتيجات التدريس تلعب دورًا كبيرًا ف إلى أن

مثل أحد االتجاهات ت   إلى أنَّ  (81، 8002 ،سلوم)، كما أشارت دراسة الستقصاء العلميم وانحو العل
ولذلك يتطلب اختيار  ،يستخدمها المعلمونالمتغيرات البارزة في تحديد كفاية طرائق التدريس التي 

وها لتساعدهم في علمين نحلتدريس مما ثبتت فاعليتها في تشكيل اتجاهات إيجابية لدى المتَّ ااستراتيجيات 
 حصيل المعرفي.التَّ 
 (:Attitudeاالتجاه)تعريف  7-1

قي تؤدي االتجاهات دورًا كبيرًا فى حياة اإلنسان كدافع لسلوكه في أوجه حياته المختلفة، ولقد لَ     
عناية كبيرة من علماء النفس والتربويين، حيث أجروا حولها دراسات وبحوث كثيرة  موضوع االتجاهات

األهمية الكبيرة لمفهوم ها تأتي فى صدارة األهداف العامة للتربية، وعلى الرغم من هذه وبخاصة وأنَّ 
ال يوجد تعريف واحد لالتجاه يعترف به و ، فاق على ما نعنيه من هذا المفهوماته ال يوجد االتجاه، إال أنَّ 

 التعريفات:بعض من هذه  يأتيجميع المشتغلين فى هذا الميدان، وفيما 
وعضوية وعصبية تكونها حالة ذهنية  :هإلى تعريف البورت لالتجاه على أنَّ  (1441،زتيغراو )شير ت   

 .(81ص)ياء والمواقف ه لالستجابة بطريقة خاصة لعدد من األشعد  ي   الخبرة، وتؤثر في الفرد تأثيرًا ديناميًا،
مجموعة من المشاعر والعواطف أو المعتقدات الخاصة بالفرد ناحية بعض كما ويعرَّف االتجاه بأنه: 

صرف ل على الفرد الشعور أو التَّ سه  عبر عن حالة عقلية ت  األشياء أو األفراد أو المواقف األخرى حيث ت  
 كوبر وزميله ي عر فو ، (1، 8011)كردي، محبب ما بشكل  آخر أو شيء ما أو فكرة    نحو شخص  

(1444417،Cooper & Haney)  َّبطريقة إيجابية أو سلبية نحو  نزوع للتصرفميل أو  :هاالتجاه بأن
 األشخاص أو األفكار أو األحداث.

ن اختلفت تلك التعريفات في ا  ا في األدب التربوي فقد تعددت التعريفات لموضوع االتجاهات، و أمَّ    
"عملية االتجاهات: أنَّ  (107، 8018،وعبيدات طوالبة )ها تتفق في جوهر الموضوع. فقد أشار األلفاظ فإنَّ 
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االتجاه  وبالنظر إلى أنَّ . "واألشخاصمعرفية ذهنية معقدة تتمثل بالنزوع والميل الثابت نسبيًا نحو األشياء 
مكن أن يحسن تكوين اتجاهات علمية إيجابية ي   بصورة عامة، فعل دافعي يستثير السلوك ويوجهه، فإنَّ 

تعلمه، وذلك يدفعه إلى استخدام الحقائق العلمية ومهارات  من رغبة المتعلم ومن قدرته على توظيف ما
 (.744، 8001المحتسب،)مناسبة حل المشكالت، وتقويم األفكار والمعلومات، واتخاذ القرارات بطريقة 

تقبل المتعلم أو معارضته لموضوع معين أو مادة ما ومعرفة  درجةاالتجاه هو  وترى الباحثة أن     
 م في هذه المادة.لننا من التنبؤ بإنجاز المتعمك  االتجاهات نحو مادة ما ي  

 :يمن خالل التعريفات السابقة ما يأت ضح  يتّ 
  ،االتجاه ي كتسب  ي أن  أيتكون االتجاه لدى الفرد من خالل احتكاكه بالمواقف الخارجية والتفاعل معها

  .حياته فينتيجة مجموعة من الخبرات والمواقف التى يمر بها الفرد 
   تدل عليه يستجابات التقاس من خالل االقاس مباشرة، ولكن ي  االتجاه ال ي.  
 يتميز االتجاه بدرجة من الثبات النسبي.  
 استجابة الفرد المعبرة عن االتجاه قد تكون موجبة أو سالبة.  
   ساعد على التنبؤ بالسلوك تجاه الموضوعات واألشياءمعرفة االتجاهات ت   إن. 
  االتجاهات مهمة لكل من الفرد والمجتمع، وعلى المعلم تنميتها بما يخدم المادة، فعليه مراعاة

كسابها للمتعلمين، ويعالج االتجاهات الغير مرغوبة، ويكتشفها مبكرا  قبل أن تنمو إاالتجاهات المرغوبة 
 المتعلم مما يعود على التعلم بشكل غير ايجابي. لدى

 خصائص االتجاهات: 7-8
 ،8002، علي السيد)(؛ و48-41، 8008النجدي وآخرون،) إليهبتحليلنا للتعريف السابق، وفي ضوء ما توصل 

 مكن تحديد خصائص االتجاه فيما يأتي:ي   (111-110 ،8001 زيتون،) ،(144-800
   كتسب االتجاه نتيجة خبرات سابقة نحو ظاهرة ما أو قضية ما ويتفاوت في قوته. ي 
 بيئته المادية  االتجاهات متعلمة، وليست موروثة أو غريزية، بل يكتسبها المتعلم من خالل تفاعله مع

فالمعلم مكن اكتسابها وتعديلها عن طريق التعليم والتعلم، لذلك ، فهي أنماط سلوكية ي  االجتماعيَّةو 
 يلعب دورًا مهمًا في تنميتها لدى المتعلم.

 وتهيئ المستجيب لتقبل أمر ما نحو قضية معينة، وبالتالي العمل اإليجابي نحوها  االتجاهات تحفز
 في مظاهرها. ثوالبح

  االتجاهات تحتوي على مكون وجداني)عاطفي(: فكون المتعلم مع أو ضد شيء أو يمتلك موقف ما
 ميز االتجاه عن المفاهيم النفسية األخرى.انية، وهذا ما ي  يمثل استجابة وجد

   ساعد المعلم على توجيه المتعلم الوجهة الصحيحة نحو التعليم، والتنبؤ بالسلوكيات العلمية االتجاه ي
 للمتعلم في المستقبل من حيث توجيهه لمهنة معينة.
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  المعلم للمتعلمين، ويكون حكم وتقييم لتحديد االتجاه يجب توفير قضية أو مجموعة قضايا يطرحها
 المتعلمين على تلك القضية أمر هام لتحديد اتجاهاتهم.

 من ذلك عن طريق قياس االستجابات اللفظية والحوار مع  ماالتجاهات قابلة للقياس، ويتمكن المعل
 .مسألة بعينهاالمتعلمين عن قضية ما، وكذلك مالحظة سلوكياتهم نحو قضية أو 

  ها ثابتة نسبيًا، فاالتجاهات المتعلمة في مراحل العمر المبكرة يصعب تغييرها نسبيًا، ألنَّ االتجاهات
  ها مكتسبة ومتعلمة.مرتبطة بشخصية الفرد وحاجاته، ومع ذلك فاالتجاهات قابلة للتعديل ألنَّ 

في الوقت نفسه االتجاهات وسيلة مناسبة لتفسير السلوك اإلنساني والتنبؤ به، وتخدم الباحثة أن   وتجد
االنسجام بين ما يقوله الفرد وما يفكر به وما يعمله، فاالتجاهات تعتبر ة إنسانية تستهدف إيجاد حاج

 .منظمة للسلوكو محددات موجهة 
 االتجاه:مكونات  7-1
ما يتعلق بالظروف المحيطة به اإلنسان قد يتخذ المواقف الثالثة في اتخذ الفالسفة عبر التاريخ فكرة أنَّ   

واإلحساس والفعل أو العمل وهي التي نجدها في مفهوم االتجاه المركب من أوالشعور  ،المعرفةوهي: 
  اآلتي:وهي  ،ثالثة مكونات متداخلة ومتكاملة

  المعرفيالمكون (COGNITIVE COMPONENT): هذا المكون مجموعة من المعارف  ويشمل
هذه األفكار والمعتقدات قد تكون  أنَّ  إال   ،والمعتقدات والححج التي يمتلكها الفرد عن موضوع االتجاه

ائق الموضوعية دعم بالحقن ت  ألذا ينبغي  الخرافة، على ال  إصحيحة وقد تكون مجرد اعتقادات ال تقوم 
 .والمعرفية الصحيحة

  الوجدانيالمكون االنفعالي() ((AFFECTIVE:  يمثل هذا المكون المشاعر واالنفعاالت التي
فالمشاعر االيجابية تتضمن االحترام والمحبة والتعاطف والفرح  ،يصدرها الفرد نحو موضوع معين

 .بية الخوف والكره والرفضوالتأييد واالرتياح في حين تتضمن المشاعر السل
  السلوكيالمكون (BEHAVIORAL COMPONENT)هذا المكون مجموعة من  ل: ويشم

ومن  ،السلوكيات التي يعملها الفرد من خالل إدراكه المعرفي لها ومن استجابته االنفعالية لهذه المعرفة
  .(11 ،8001المحرزي،)، (841، 8011الجنابي، )ن يظهر االتساق بين معارفه وانفعاالته أالمفترض 

 :وظائف االتجاهات 7-7
 وظائف االتجاهات بالنقاط الرئيسة اآلتية:مكننا تحديد ي  
 ثابتة.بطريقة تكاد تكون له مع اآلخرين اعتعكس سلوك الفرد في أقواله وأفعاله وتف  
   عطائها معنى وداللةا  به من مواقف وخبرات و  ساعد على تفسير ما نمر  ت. 
 شياء والمواقف.دراكية )المعرفية( حول بعض األاإلم العمليات الدافعية واالنفعالية و تنظ 
  كالحاجة إلى القبول االجتماعي  ،االجتماعيَّةشباع كثير من الدوافع والحاجات النفسية و إتعمل على

 .(848 ،8011 الجنابي،)التقدير  والحاجة إلى
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 اإلدراك عملية تنظيم على وتساعده التعلم، عملية الفرد على تسهل االتجاهات أن   الباحثة وترى     
 الفرد بها يؤمن التي والمثل القيم عن والتعبير السلوك تفسير على االتجاهات تساعد وأيضا   للمعلومات،

 التكنولوجية العلمية القضايا نحو اإليجابية االتجاهات تنمية في العناصر تلك استغالل المعلم وعلى
 وحصر وتشجيعها، تعزيزها على لمعوال اإليجابية المعلمين اتجاهات على والتعر ف متعلم،بال المحيطة

 .التعلم عملية يخدم بما االتجاهات هذه تعديل على والعمل أسبابها ومعرفة السلبية االتجاهات
 :والتكنولوجياالعلم نحو  االتجاه 7-2

العلم من أكثر المالمح المميزة للمجتمعات المعاصرة، فهو محدد أساسي لثقافتها وتطورها، ولكي  عد  ي     
، 8004الوهر، ) المتعلمينوفهم كاف  للعلم بين  من خلق وعي واحترام بدَّ  نحافظ على هذه الثقافة ونغنيها ال

114.) 
 Scientificفهناك االتجاهات العلمية ) ؛يز بينهما فيما يتعلق باالتجاهاتيالتم يجبهنالك أمران و 

Attitudes) م واالتجاهات نحو العل((Attitudes to science، تعني تلك  :فاالتجاهات العلمية
صول الدقيقة للو  ةالمالحظ :مثلالعمليات العقلية التي يتصف بها التفكير العلمي والتي تحدث في العقل 

والدقة في الوصف  التعميمات،جل الوصول إلى أحداث والظواهر من ألإلى معلومات كافية لدراسة ا
فهي تلك المشاعر التي تتولد  :االتجاهات نحو العلما أمَّ  وغيرها،والموضوعية وعدم التحيز  ،األدلةوتقديم 

 ةلمتعلم أثناء مروره بالخبرات رغبفقد يتولد لدى ا، لدى الفرد نحو دراسة العلم أو موضوعات علمية معينة
 (.841-848 ،8001 ،نشوان) الموضوعاتفي دراسة مثل هذه  ةوعدم رغب

م من قبل العديد من التربويين مصطلح االتجاهات نحو العلم والتكنولوجيا استخد   وعلى الرغم من أنَّ 
كالمشروع العلمي والعلوم  ،نها الفرد حيال القضايا العلميةللتعبير عن المشاعر والمعتقدات والقيم التي يكو  

 الدِّراساتمعظم اقتصرت  (Osborn,2000)المجتمع أو حيال العلماء أنفسهم فيالمدرسية، وتأثير العلم 
ذكرها م في عدة جوانب نحو العل المتعلمينفي قياسها لالتجاهات على تحديد وجهات نظر ذات الصلة 

(Abu Halloun,2001): 
  الذاتي لقدراته في فهم محتوى العلم والقيام باألنشطة العلمية ذات الصلة. المتعلمتقدير 
  فهم طبيعة كل منها وعالقتها ببعضها.و درجة االستمتاع في دراسة المواد العلمية 
 .أهمية دراسة المواضيع العلمية ودرجة صعوبتها 

تجاهات نحو الاتسع مفهوم ا ،معلياس فهم عامة أفراد المجتمع للوفي سياق التوجهات الحديثة لالهتمام بق
العلم ليشمل االتجاهات نحو التكنولوجيا، بحيث تتحدد االتجاهات نحو العلم والتكنولوجيا بمواقف الفرد من 

 األمور اآلتية:
 .االهتمام بالمجاالت الحياتية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا 
 .االعتماد على مصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية 
 الرغبة في أمور تتعلق بالعلم والتكنولوجيا.  
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ه على الرغم من احتاللها ، أنَّ تكنولوجياراسات في مجال االتجاهات نحو العلم والويلحظ المتتبع للدِّ    
نها اقتصرت على الكشف عن العالقة بين اتجاهات  أَّ موقع الصدارة من اهتمامات األدب التربوي، إال  

  (.744 ،8001المحتسب،)الدراسي وبين معرفتهم فيها مقاسة بتحصيلهم  ،المدرسيةالمتعلمين نحو المواد 
المدخل في استخدام  اً كبير  اً ، تلعب الحواجز النفسية دور STS)مدخل )وفي مجال اتجاهات المعلمين نحو 

عليم بسبب تعودهم علم والتَّ فضل الكثير من المعلمين األساليب التقليدية القديمة في التَّ في التعليم، حيث ي  
حساسهم بصعوبة التغيير، أو أنَّ  هذا التغيير سيؤدي إلى مشكالت إضافية بالنسبة لهم، باإلضافة  عليها وا 

وهذا  .(8001)سعادة والسرطاوي، الملقاة على عاتق كل واحد منهم  يزيد من األعباءذلك  إلى اعتقادهم أنَّ 
 ن المحور األول. كما بي   STS)من عقبات تطبيق مدخل )

 :االجتماعي ة الد راساتاالتجاه نحو تعلم  7-1
علم التَّ  أنَّ حيث  ،علملتكامل النمو والتَّ  مهماً جانبًا  االجتماعيَّة الدِّراساتتعلم  نحوشكل االتجاهات ت     

، بحيث الفرصة للمتعلم أن يصوغ خبراته، ويطور سلوكياته يعلم المعرفي يعطاالنفعالي باإلضافة إلى التَّ 
كان منصبًا على  التركيز قديماً  ، ومن المعروف أنَّ لها أكثر مسايرة لمعايير الجماعةقى قبواًل ويجعتل

إلى  يمين بالمعارف والمعلومات مما يؤد، وبذلك كان هدف المدرسة حشو عقول المتعلالمردود المعرفي
التي تسمح للمتعلم أن يطور الخبرات الالزمة تزويد المتعلم ب، ولكن االنفعالي لدى المتعلمأخر النمو ت

 .يسهم فى تكامل خبراته  يواجهه ويطور الجوانب االنفعاليةاتجاهات إيجابية أو سلبية نحو ما 
رغبة في تعلمه تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة نحو موضوع دراسي ما، قد تنمي لديهم " كما أنَّ 

عزى جزئيًا إلى اتجاهاتهم تدني تحصيل الطلبة في موضوع ما، قد ي   وقدرة على توظيف ما تعلموه، كما أنَّ 
 (.174، 8004المحاميد، )الموضوع السلبية نحو ذلك 

علمين الذين يقومون ت:" مدى شعور المهبأنَّ  االجتماعيَّة الدِّراساتو منهج علمين نحتاتجاه الم ي عر فو    
 طويلةبصفة عامة بالثبات لفترة  وتتسم هذه االتجاهات المنهاج،ذا ج بالقبول أو الرفض لهاالمنه بدراسة

:" استعداد مكتسب ثابت نسبيًا هوتدريسها بأنَّ  االجتماعيَّةاه نحو طبيعة المواد أحمد جابر إلى االتج شيروي  
، والذي يعكس مدى فهمهم وحبهم أو عدم بشكل إيجابي أو سلبيجيبون نحوها علمين يجعلهم يستتلدى الم

 .م8/7/8011تاريخ االستعالم: (Kenana online.com)وتدريسها" االجتماعيَّةم للمواد ههفهمهم وكر 
االتجاهات دورا  بارزا  في عملية تؤدي  إذ ؛أهمية كبرىلها  المتعلميندراسة اتجاهات  وترى الباحثة أن      
وتعمل على تحسين أدائهم وزيادة  ،على فهم المعرفة العلمية وتفسيرها المتعلمينساعد فهي ت   ،علمالت  

 معرفة أهمية وتكمنحصيل الجيد في المستقبل، ي إلى الت  فاالتجاهات الموجبة قد تؤد دافعيتهم نحو التعلم
 فاتجاه الموضوع، هذا نحو الفرد به سيقوم الذي التنبؤ بالسلوك في معين موضوع نحو األفراد اتجاهات
 لها، وتوظيفه المادة تلك وخبرات لمفاهيم تقبله مدى في يؤثر يتعلمها الدراسية التي المادة نحو المتعلم
 معينة، دراسية مادة نحو إيجابي اتجاه لديه الذي فالمتعلم المادة، هذه في الدراسي تحصيله ثم يتأثر ومن

 نحوها. سلبيا   اتجاهه كان لو مما أكبر نجاحا   حققي   أن   يستطيع
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َّ
 
يفََّّ(STS)العلمَّوالتكنولوجياَّواجملتمعََّّمدخلاستخدامَّةَّاحملورَّاخلامس:َّأهمي

راسات
 
ةَّالد

 
َّاالجتماعي

فهي تسعى  ،في التطور العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه العالم في يومنا هذا مهمالتربية عامل  عد  ت        
 عد  وبذلك ت   ،لخدمة المجتمع الفاعلةالمعرفة والمهارت التي تدفع به إلى المشاركة  يمتلكإلى تنشئة فرد 

من تربية  بدَّ  المحرك األساسي لكل تقدم وتطور يشهده المجتمع، ولكي تسعى التربية إلى تحقيق أهدافها ال
علم بالمعلومات والمفاهيم الوظيفية وتنمي مهاراته األساسية واتجاهاته العلمية وطرائق علمية تزود المتَّ 

ي تعترضه وحلها وفق المنهج ته ومواجهة المشكالت التفكيره مما يجعله قادرًا على فهم البيئة من حول
 (.111 ،8008)العبايجي،العلمي السليم

يتطلب من التربية والمؤسسات التربوية تهيئة أفراد المجتمع لكي يستوعبوا التغيرات والتطورات كل هذا     
التي أحدثتها الثورة المعرفية والتكنولوجية في مختلف المجاالت، وهذا يفرض إيجاد السبل التربوية التي 

قق المناهج أهداف أن تحو على اكتساب واستيعاب هذه التغيرات بكل سهولة ويسر،  المتعلمينتساعد 
مين استخدام طرائق تعليمية على المعل وهذا يفرض ،المجتمع وتسعى لتلبية متطلباته اآلنية والمستقبلية

. إذ أصبح علمعليم والتَّ لعملية التَّ  اً تجعل الطالب محور  تتماشى مع هذه المناهج، وبخاصة تلك التي ةتعلمي
صلة بالعلم الذات  االجتماعيَّةلتعامل مع القضايا اقادر على  مثقف علمياً  فردالتربية إنتاج على 

على استخدام العلم والتكنولوجيا في تحسين حياته الشخصية، والتغلب على مشكالت  والقدرةوالتكنولوجيا، 
العلم بمثابة الطاقة المحركة  أصبحوبذلك ، المجتمع الناجمة عن التقدم العلمي والتكنولوجي المضطرد

عد قوة أي دولة تقاس ة المجتمعات، ومن هذا المنطلق لم ت  يتحقيق التقدم البشري وتنملتنمية البشر بهدف 
بثروتها الطبيعية والمادية بحسب، بل صارت تقدر بثروتها من حيث صناعة المعرفة، إذ أصبحت 

-144 ،8004)العيساوي، بداع اإلنسان تتسم باألهمية القصوى للتنمية الشاملة والمستمرةا  صناعة المعرفة و 
144.) 
التعليم الجيد يجب أن يكون مالئمًا للجميع ونابعًا من مشكالت  أنَّ  (Lu,1993,5-8)ويذكر ل   وفي هذا    

مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع جهد إصالحي كبير يهتم  أنَّ و ومواقف مهمة في الحياة الواقعية، 
ه يمكن أنَّ  (Rosenthal,1989,583)روزينثالشير ي   كما ،باألهداف والمنهج وأساليب التدريس والتقويم

ز ركِّ من خالل جانبين ي   االجتماعيَّة الدِّراساتتوضيح أهمية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في مجال 
  مثل الطاقة، التلوث ،( بتحديد قضايا ومشكالتSocial issues)االجتماعيَّةأحدهما على القضايا 

على تنمية  يوغيرها من القضايا التي يكون العلم والتكنولوجيا عنصرًا فيها من حيث التركيز بشكل أساس
وث هذه القضايا وفي حلها، وتوليد اإلحساس بالمسؤولية دوعي األفراد بما يقوم به العلم والتكولوجيا في ح

ويعمل  االجتماعيَّة الدِّراساتر على ز الجانب اآلخلدى هؤالء األفراد في حل تلك المشكالت، بينما يركِّ 
 على مناقشة البناء االجتماعي للمعرفة العلمية.
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سهم في خلق ي   STS))وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  االجتماعيَّة الدِّراساتتدريس  كما أنَّ     
اتجاهات إيجابية نحو العلم، وتنمي االتجاهات الفكرية للمتعلمين والتعامل اإليجابي مع نواتج العلم 

راسات يرى المجلس الوطني للدِّ و (، 110، 8018الصبحيين وعبد الرحمن،)والتكنولوجيا، وتحسين نوعية الحياة 
 االجتماعيَّة الدِّراساتاستيعاب التكنولوجيا ودمجها في  أنَّ  (122، 8011،خريشة)كما أورد  االجتماعيَّة

جتمع كأحد المحاور يعطي أماًل بمستقبلها، وهذا جعل المجلس المذكور يتبنى محور العلم والتكنولوجيا والم
 .االجتماعيَّة الدِّراساتة لمنهاج العشرة الرئيس

سهم في تحقيق التكامل في ي   STS)) مدخل أنَّ  (Shiveley & Vanfossen, 2006, 19)د ويؤكِّ     
يتطلب  االجتماعيَّةبالكفاية  دراسة القضايا العامة والقضايا المتعلقة ، إذ أنَّ االجتماعيَّة الدِّراسات

موضوعات متنوعة من مجاالت ومباحث عديدة تربط بين خبرات المتعلم المحدودة ببيئته المحلية بخبرات 
مواطنين يعيشون في مناطق جغرافية وثقافية أخرى، وهذا يؤدي إلى توسيع النظرة الضيقة للمتعلم عن 

استخدام العلم  إلى أنَّ  Rose & Fernlund, 1997,165))شير وي   المختلفة. االجتماعيَّةالمظاهر 
يجعلها قائمة على القيم من خالل تفاعل  االجتماعيَّة الدِّراسات بخاصة في والمجتمع والتكنولوجيا

 المتعلمين مع القيم المتضمنة في القضايا التاريخية والجدلية التي تقدمها لهم.
وجية تناسب تطورات العصر الحالية ويهتم هذا المدخل بتزويد المتعلمين بتربية علمية وثقافية وتكنول    

شير مفهوم التربية العلمية والتكنولوجية إلى" اتجاه تربوي يهدف إلى تنمية معارف ومهارات والمستقبلية، وي  
وقيم واتجاهات المتعلمين نحو العلم والتعلم والتكنولوجيا، بحيث يكونوا قادرين على التعامل اإليجابي مع 

كنولوجي في شتى مجاالت الحياة في عالم أصبح بفضل تطور العلم مظاهر التطور العلمي والت
 (.110، 8018)الصبحيين وعبد الرحمن، والتكنولوجيا قرية صغيرة

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ كثير من دول العالم المتقدم قد جعلت مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع من      
، ففي الواليات المتحدة األمريكية أصدر المجلس الوطني االجتماعيَّة الدِّراساتالمداخل المهمة في مناهج 

لكافة المراحل  االجتماعيَّة الدِّراسات( مداخل ومعايير لمناهج 1447في عام ) االجتماعيَّةراسات للدِّ 
 Nation council for the social) تناول أحد هذه المداخل مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمعإذ الدراسية، 

studies ,1994,5-17)  
 اتضح أنَّ حيث والبحوث في مجال بناء وتطوير وتقويم هذا المدخل  الدِّراساتجريت العديد من أ  و  كما    

التطبيقات العلمية والتكنولوجية ودورها  على البناء المنطقي للعلم بالدرجة األولى، ثمَّ  أكدَّ  STS))مدخل 
من اإلحساس " (111 ،1444)الضبيان،كما يشير في المجتمع بالدرجة الثانية. وقد انطلقت هذه الفكرة أساسًا 

ومن "، كما يلعبه العلم في حياة اإلنسان اليومية في العصر الراهن، العام بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا
 االجتماعيَّة الدِّراساتفي مناهج إلى تحقيقها العلم والتكنولوجيا والمجتمع  يسعى مدخلالتي هداف األبرز أ

 :(110 ،8018عبد الرحمن،و  )الصبحيين، (1 ،8000)الخالدي، ما يأتي 
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مواطن مثقف بيئيًا، ولديه وعي بالمشكالت البيئية التي يعاني منها وطنه والعالم والمحاوالت  إيجاد -1
 الجارية إليجاد الحلول المناسبة لها.

، وتطوير القدرة التنبؤية االجتماعيَّةتنمية الجانب القيمي واألخالقي من أجل حل المشكالت البيئية و  -8
 تقبل والتخطيط الجيد لمواجهتها.لدى المتعلم لتوقع حل المشكالت في المس

مساعدة المتعلم في اختيار مهنة مناسبة، فالمتعلم من خالل العلم والتكنولوجيا يصبح على دراية  -1
وتصور للكثير من المهن العلمية والتكنولوجية التي يستطيع من خاللها اختيار األفضل حسب قدراته 

بداعاته، وتزويده بالمعرفة العلمية  مكاناته وا   الالزمة إلعداده لمتابعة التعلم األكاديمي.وا 
 االجتماعيَّةوقادر على التعامل مع القضايا متعلم ومثقف مساعدة النظام التربوي في إيجاد مواطن  -7

 .ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا، والمشاركة الفاعلة في وضع الحلول المناسبة لها
األهداف العامة لتدريس  ( بأنَّ Solomon,1993, 17-18)سولومون وهذه األهداف تتفق مع ما طرحه 

 ( هي: STSوالمجتمع ) والتكنولوجياالعلم  مدخلباستخدام  االجتماعيَّة الدِّراسات
 .زيادة الثقافة العلمية لدى األفراد 
 .مساعدة المتعلمين على اتخاذ قرارات تساعدهم في الحياة 
  والتكنولوجيا والمجتمع ورعايتها.تشجيع االهتمام بالتفاعالت بين العلم 

العلم والتكنولوجيا والمجتمع ونشاطات التدريس  مدخلعدة بنود تهدف إلى اختيار أو تطوير  وطرحت
 ، والتي يجب أن تتضمن:االجتماعيَّة الدِّراساتلدمجها في 

 اكتساب معرفة تتعلق بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع(STS). 
  .استخدام العمليات والمهارات اإلدراكية في عمليات المعلومات، وحل المشكالت، وصناعة القرارات 
  .تطوير التوجهات والقيم فيما يخص استخدام العلم والتكنولوجيا في المجتمع 

على و  العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا في سياق اجتماعي،ز على فهم ركِّ ت  هذه المبادئ إنَّ     
التطور التكنولوجي مرتبط بالتقدم  وكيف أنَّ  ،أن يتعلموا كيف يتعلق العلم بالتطورات التكنولوجية المتعلمين

 مادةهذه القاعدة العلمية التكنولوجية هي جزء من السياق االجتماعي الذي ترتكز عليه  العلمي، لكن
 (.81-82، 8010أبو شرار،)( المتبادلة STSوالمجتمع)، وعالقات العلم والتكنولوجيا االجتماعيَّة الدِّراسات

المجتمع قد يسيء استخدام نتائج العلم أو ف وتبرز أهمية هذا المدخل في ظل التقدم العلمي الراهن،   
 عن األخالق، والقيم والمبادئ، وتلك ال تتأتى إالّ  وقة تأثير واضحة ولكن مايحكمها هينتفع بها، فهناك عال

فالعلم والتكنولوجيا قد يسببان ، فهم سيمثلون مجتمع الغد ،السليمة للمتعلمين ةالتربويطريق التنشئة 
رفاهية أفراد المجتمع، وحل بعض مشكالتهم وقد يتسببون في حدوث مشكالت تضر بقيم أفراد المجتمع 

د وتتطور، وقد ، ومن هنا يستطيع المجتمع تقبل ودعم نتائج العلم والتكنولوجيا فتزداهموعادات هموأخالقيات
تطور أي منها يعتمد على  أنّ  كما هورغبات هتمس قيم المجتمع ومعتقدات عادة   اال يقبلها ويرفضها ألنه

 .اآلخر ودعمه له
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 تتصل اتصاال  وثيقا  التي  االجتماعي ة الد راسات مادة يتفق مع طبيعة STS)مدخل ) وترى الباحثة أن      
ومحورها اإلنسان الذي تتناوله بالبحث والدراسة ماضيا  وحاضرا  من حيث بالحياة وما فيها من ظواهر 

 االجتماعي ة الد راساتدراسة مادة  لذلك فإن   ،اعالقاته باألفراد والجماعات وبالبيئة المادية التي يعيش فيه
يجعله قادرا   ممارة، ترمي إلى فهم الفرد لإلطار االجتماعي الذي يعيش فيه وتعميق إدراكه للظروف المؤث

االهتمام بالحاضر والتهيؤ للمستقبل  حوله وأكثر فاعلية في التغيير بخاصة أن   من على التحكم فيما يجري
لحاحا  بالنسبة للمتعلم، وال يمكن تحقيق هذه األهداف إالّ  أكثر ضرورة   ( الذي STS من خالل مدخل )وا 

 ، حيثلوجية مناسبة تهتم بمتطلبات هذا العصرعلمية وثقافة تكنو تزويد المتعلمين بتربية    ىعليعمل 
سهم ي   وفهوتعليمها،  االجتماعي ة الد راساتفي تعلم STS) مدخل)يتضح مما سبق الفوائد الجمة الستخدام 

 االجتماعي ة الد راساتتعميق المعرفة، واكتساب القيم واالتجاهات، وتنمية القدرات والمهارات المتعلقة ب"في 
إلى تنمية مهارات التفكير المختلفة، وهذه جميعها  ضافة  إ، االجتماعي ةكالمعتقدات الديمقراطية والمشاركة 

 الد راساتهذا االستخدام يجعل  . كما أن  االجتماعي ة الد راساتمن األساسيات التي تقوم عليها مناهج 
عليم في علم وللتّ تكاملية ونشطة وذات معنى، وقائمة على القيم، وهذه هي المبادئ الخمسة للتّ  االجتماعي ة
من  وال بد  . NCSS, 1994,34)) االجتماعي ةكما حددها المجلس الوطني للدراسات  االجتماعي ة الد راسات

كمادة دراسية ال تحتاج إلى تلميذ يتذكرها ويحفظها بقدر ما تحتاج إلى  االجتماعي ة الد راسات اإلشارة إلى أن  
 .تلميذ مفسر ومقيم للمعلومات التي تتضمنها بحيث تساعده في فهم واقعه الحياتي والتنبؤ بمستقبله اآلتي
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 تمهید:
بنى هذه ت   زم أن  بحث ميداني إلى عدد من األدوات إلجرائه، وهي بدورها غير متوفرة مسبقًا، لذا ل   يحتاج كل       

والت ننميم التجريبنني لننه فنني البحننث،  بنن المت  مننن   ال الباح نن  توضنن  وفنني هننذا ال  ننلاألدوات مننن لبننل الباح نن ، 
 والتقويمينن  كافنن  ابمكونات نن( ال نن ي   الخطنن )البحننث  أدوات وت ننميم فنني إعنندادواإلجننراتات المن جينن  التنني ات ب ننت 

، كمننا اسننتطيعي وتجرينن   نندو و بننات إجننراتات مننن تخ   ننا ( ومننااالتجاهننات و)مقيننا  ،(الت ح نني ي االختبنار)
إضنافً  إلنى إيجناد  ،غينر التجريبين ضنبط المتيينرات ، اختينار ال ينن  :ثيتضمن إجراتات التجري  الن ائي من حي

  فنني م رفنن  أن  أي تييننر حا ننل فنني لمننا ل ننذا التكننافب مننن أهمي نن التجريبينن  والضننابط التكننافب بننين المجمننوعتين 
  المسنتخدم  و نواًل إلنى القنوانين اإلح نائي  ، خطنوات تن ينذ التجربن  الن ائين سي  زى إلى متيير الطريق ، دري  الت  

 ذكره:  فلكل ما س    يت  ي عرض  وفيما يأتي  ًا،لت ريغ النتائ  وم الجت ا إح ائي اً تم يد
 أواًل: منهج البحث

 وألن   ،من   ت ميماته لكل   وذلك ألن   ؛مرح   اختيار من   البحث تأتي في مقدم  مراحل ت ميم البحث إن      
من   "كما أن  ، التي سبقت ا وتتشكل طبقًا ل االخطوة كل خطوة من خطوات اختيار من   البحث ت تمد ع ى 

ب اد التي ت تم ب ا، واألهداف المراد واأل ،وطبي ت ا الد راس د نوعه تب ًا لنوع   دراس  يتحد  أي   البحث المستخدم في
  .(24، 1891)سعادة،تحقيق ا

ل  د ومضبوط ل شروط المحددة ل واق د به:" تيير مت م  وي   المنهج التجریبي،الباح    اتب توبناًت ع ى ذلك     
 ظ  ما ينت  عن هذا التيير من آ ار في هذا الوال  أو الظاهرة، م  محاول   حأو الظاهرة موضوع البحث، ومي

ب ر في الظاهرة، أو الوال  ماعدا المتيير التجريبي المراد دراس  أ ره ع ى متيير تاب  لضبط كل المتييرات التي ت  
 (.93، 2003)دیاب، أو أك ر"

 واضح ، ف و يستخدم التجرب  في ليا  متييرات ب ورة  المن   الذي تتم ل فيه م الم الطريق  ال  مي  وهو     
ن س ا أشخاص آخرين م  الو ول إلى النتائ   بوساط الظاهرة، وتمتاز البحوث التجريبي  بإمكان إعادة إجرائ ا 

تسم  باختبار عدد من ال روض عن طريو ويقوم ع ى أسا  جم  البيانات بطريق     ،إذا توحدت الظروف
والو ول بذلك إلى ال يلات بين األسبا   الد راس ب ر في الظاهرة موض  ال وامل التي ت  التحكم في مخت ف 

 .(81، 2001)شفیق،والنتائ 
إحداهما  مجموعتين متكافئتينل القب ي/الب دي القيا الم روف باسم ت ميم  الت ميم التجريبي اعت ِمدكما     

خض ت المجموع  التجريبي  ل متيير واالتجاهات(،  م أ   الت ح يللب يًا في )  ااختبرت، ضابط واألخرى تجريبي  
،  م اختبرت الم ت ب  ست بالطريق  ر  التي د  عن المجموع  الضابط      جِ "(، وح  STSالمستقل )مدخل "

 والجدولاالتجاهات(،  ،الد راسي الت ح يل  تطبيو المدخل في المتييرين التاب ين)المجموعتان ب ديًا لقيا  فاع ي  
 وض  الت ميم التجريبي ل بحث:اآلتي ي  
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 ( التصمیم التجریبي للبحث11جدول)

 التطبیق المؤجل التطبیق البعدي المعالجة التجریبیة البحث يتمجموع التطبیق القبلي
 يالتَّحصیلاالختبار 

 مقیاس االتجاهاتو 
 المجموعة التجریبیة
 المجموعة الضابطة

 يالتَّحصیلاالختبار  (STSمدخل)
 مقیاس االتجاهاتو 

 يالتَّحصیلاالختبار 
 الُمتَّبعةالطریقة 

 تصمیم أدوات البحث وضبطهاإجراءات ثانیًا:      
جنننراتات مضنننبوط  ينننتم منننن خيل نننا تنننناول األسنننئ   وال رضنننيات      يحتننناج أي بحنننث ع مننني ألدوات ع ميننن  واط

بننندات النننرأي في نننا منننن خنننيل الت سنننير والمنالشننن  الختبارهنننا وبينننان نتائج نننا ومقارنت نننا مننن  نتنننائ  دراسنننات    أخنننرى، واط
بنناألدوات تم  ننت  ،اف البحننثفنني ضننوت أهنند  ، وفنني سننبيل ذلننك لامننت الباح نن  بت ننميم جم نن  مننن األدواتال  مي نن
 :اآلتي 

 (.STSوفو مدخل ) ة   د  الم   الخط  ال  ي   2-1
 ./الب دي المبجل(المباشر )القب ي/الب دييالت ح ي االختبار  2-2
 اتجاهنننات تيمنننذة ال نننف الرابننن فننني  STS)مننندخل)اسنننتخدام   ف فاع ي نننلت نننر   )لب ي/ ب ننندي(مقينننا  اتجاهنننات 2-3

 .االجتماعي   الد راساتمادة في  األساسي
 والبحننث الد راسنن بوالمجتمنن   والتكنولوجينناال  ننم  منندخل تناولننت يوالبحننوث السننابق  التنن الد راسننات نن  ب نند مراجو  
األدوات التني اسنتخدم ا البناح ون لبننل  أوردتالتني و محتنوى المنناه   تندري فني سنابق "  راسناتد :ال  نل ال ناني"

 البحنثبإعداد أدوات   الباح  ت، لامالبحثالبدت بتطبيو إجراتات دراسات م، وفي ضوت ذلك ولتحقيو ال دف من 
 :اآلتي الخطوات   ً متب 
ممممادة  للوحمممدة الرابعممة فمممي( STSوفمممق مممدخل العلمممم والت نولوجیممما والمجتممم )خطمممة الصممفیَّة تصمممیم ال 2-1

 :االجتماعیَّة الدِّراسات
 .اهمسوغات بناءو  هاتعریف، تست رض الباح   الخط  ال  ي  ت ميم إجراتات  لبل البدت باست راض  

 هادفن  خبنرات منن خارج نا أو ت  يمين ،  مبسسن   أي ن داخنل ال نرد يت قناه منا كنل:  ا نبأن    لخطة الصمفیَّةا ف نر  ت    
 (.154 ، 2002 صبري،)،مرغو  نحو ع ى والوجداني يوالم ار  الم رفي س وكه في تييير عن ا ينت 
 لمبسسن  أو ت  يمي، ل ف أو فرد، لمت  م وض  ا يتم ت  يمي  خط  :ا بأن   خط  ال  ي  المكن ت ريف كما ي     

 دراسني، ف نل أو أينام، بضن   أو واحند، دراسني ينوم تن يذها يستيرو ،ي الت   يم المبسسات من ل دد أو  ت  يمي 
 واألنشط  والدرو  واإلجراتات الخطوات مجموع الخط  ت ك تضم حيث ،ذلك من أك ر أو كامل، دراسي عام أو

 .(15، 2008صبري،) محددة زمني مدة   في وذلك وت  م ا ت قي ا المت  مين ع ى يج  التي
(، STSوالتكنولوجينا والمجتمن )ة وفنو مندخل ال  نم  ند  التدريسني  الم   : الخطن الخط  ال ن ي   وتق د الباح   في   
 االجتماعي ننن  الد راسننناتمنننن كتنننا   الراب ننن وحننندة ال درو  إذ جنننرى ت نننميم .البحنننث هنننذا فننني الرئيسننن  األدا ة  ننند  ت  و 



 منهج البحث وإجراءاته                      الفصل الرابع                                                      

 

 
107 

 والمجتمن  والتكنولوجيناال  نم  دعائم االلت اد في الجم ورين  ال ربين  السنوري " وفنو مندخل "ل  ف الراب  األساسي
(STS)    التجريبي ، وفو الخطوات اآلتي :ل مجموع 

( STS ياغت ا وفو مدخل) أ ِعيدأو  أ ِل تال المي ، والوحدات التي  السابق ، والمشروعات الد راساتتة لرا -1
 ، ومن ا:المتمركز حول لضي  اجتماعي  مت  ق  بال  م التكنولوجيا

 (.1891مشروع ال  م والتكنولوجيا والمجتم  في الواليات المتحدة األمريكي ) -أ
 (.1898مشروع ال  م والتكنولوجيا ل  ف ال اني ال انوي بكندا) -ب
 18-11( في المم ك  المتحدة ل  ئ  ال مري  من SATISمشروع وحدات ال  م والتكنولوجيا في المجتم  ) -ت

 (.1884سن )
 (.STSم ايير مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم ) -ث
 في الجم وري  ال ربي  السوري . االجتماعي   الد راساتم ايير مادة  -ج
 ل  ف الراب  األساسي. االجتماعي   الد راساتدليل الم  م لكتا   -ح
 الضبیان،. 1889الزعانین،] كدراس  والمجتم  والتكنولوجيا ال  م مدخل وفو درو  إعداد تناولتدراسات  -خ

  .[2008 المقطري،. 2007 شهاب،. 2007وخان، الحدابي. 2005الهاشمي،أمبوسعیدي و . 2000الوسیمي،. 1889
 http: // www. Site for) كمول  (اإلنترنت) بك اشال في والمجتم  والتكنولوجيا ال  م بمدخل مخت   موال  -د

John Lawrence Bencze,2007)،  االجتماعي   الد راساتب مخت   وموال  والتكنولوجيا، ل   وم لطر واح 
 .http://www.swmsa.comاالجتماعي   ال  وم مج   كمول 

 ال ربي  الجم وري  في االلت اد دعائم" المختارة والوحدة االجتماعي   راساتد  ال مادة تناولت سابق  دراسات  -ذ
  الت   يمي البرام  ببنات اهتمت سابق  ودراسات ،[2013،حقي .2011،ال اتكي] كدراس  ،الد راس ب" السوري 
 (.2012)أحمد كدراس 

لضايا مدخل ب دف استخيص  د في الجم وري  ال ربي  السوري "تح يل الوحدة  الراب   " دعائم االلت ا -2
(STS). 

تحديد التطبيقات ال  مي  والتكنولوجي  المتضمن  في الوحدة المقررة، واآل ار اإليجابي  والس بي  لت ك التطبيقات  -3
 ع ى المجتم .

والم ايير  ال المي  السابق ، والمشروعات الد راساتظري، و الذكر، واإلطار الن   استنادًا إلى الم ادر سال  ِ  -4
تحضير درو  الوحدة م ايير   الباح   تاستنتج (،2012ال بحيين وعبد الرحمن)من كل  التي ذكرها

 :كاآلتي وكانت الم ايير(، STSوفو مدخل)الراب   
  الت ميذالتي يقوم ب ا  االجتماعي  اليدوي  وال ق ي  و  التركيز ع ى األنشط. 
   م.ل ت   االعتماد ع ى الم ادر المح ي )بشري  ومادي ( كم ادر   

http://www.swmsa.com/
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 اجتماعي  مت  ق  بال  م والتكنولوجيا م  األخذ في االعتبار األب اد  لضي    المحتوى في سياوِ  عرض
 األخيلي .

 المقترح  األنشط  تن يذالحياتي ؛ ليتمكنوا من  التيمذةضوت خبرات  يدراس  القضي  نوعًا ما ف. 
  خطوات اآلتي :ل اً وفق، الخط  ال  ي   ت ميم في الباح   سارت، وب د االنت ات من مطال   الم ادر السابق  
  :للخطة الصفیَّة ةالعام األهداف 2-1-1

هننذه األهننداف هنني التنني سننت مل ع ننى توجيننه  ، ألن  أهننم األمننور فنني أي عمننل تربننويتحدينند األهننداف مننن   نند  ي  
 عبمماس) ،(185، 2013،(1)سمملیمان وسمملوم)الننت   مي نحننو مننا نسنن ى لتحقيقننه مننن نتننائ  مرغوبنن  ل م ينن  الت   يمننال مننل 

 (.11 ،2007والعبسي،
 الت ح نننيل( فننني STSإلنننى لينننا  فاع يننن  اسنننتخدام مننندخل ال  نننم والتكنولوجينننا والمجتمننن )الخطننن   ننندف تهنننذا و 
 ، واتجاهات م نحوها.االجتماعي   الد راساتلدى تيمذة ال ف الراب  األساسي من خيل مادة  الد راسي

 األهداف ال ام  اآلتي : وتحق الخط  ال  ي   ب د دراس يتول  
 . تزويد التيمذة بالخبرات ال  مي  المت  ق  بدعائم االلت اد في سوري 

   والتكنولوجيا نحو ال  مإكسا  التيمذة اتجاهات ايجابي. 

    االجتماعي   الد راساتت ميو ف م واستي ا   التيمذة  لمن. 

  االجتماعي   الد راساتل مت  مين وتنمي  خبرات م  ال  مي  في   يالت ح ي تحسين المستوى. 

 .تشجي  التيمذة ع ى تبني موالف إيجابي  تجاه المجتم  الذي ي يشون فيه 

 التكنولوجيا الحدي   ع ى المجتم ، وس بيات ا. يستنت  إيجابيات 
  االجتماعي   الد راساتينمي اتجاهات إيجابي  نحو. 
 .يميل إلى ال مل م  الجماع  والمشارك  اإليجابي  لرفاله 
 فيه ي يش الذي المجتم  تجاه إيجابي  موالف يتبنى. 

 .خط  ال  ي  ضمن درو  ال موضح  ي الت   يممجموع  من األهداف   اع عنت ر  ت
 :هافي ضوئ   الخطة الصفیَّة تنیمبادئ التي بُ ال 2-1-2
       ن   ،من خيل در  واحد فقط ال يتم  م لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  ت من  اً   ذلك عددما يتط   واط

 الدرو  موزع  ع ى فترة زمني  م ين .
    القضي  الرئيس  والقضايا ال رعي  المتضمن  يتم تحديد عدد الدرو  المخ    لت  م كل لضي  بنات ع ى

 ضمن ا، ومستوى التيمذة.
       النظري  فقطالشروحات من خيل  ال يتم    التطبيقات ال  مي  التكنولوجي  المرتبط  بالقضي  المدروس م ت ،

  بل البد  من تقديم هذه التطبيقات باالست ان  بوسائل وتقنيات حدي  )فيديو،  ور...(.
   ساعد في زيادة فاع ي  ت  م ا.ي    م والتكنولوجيا والمجتم   قضايا البالتيمذة  امإلم 
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   عنالناتج   بالقضايا التيمذة تب ير في ف ال بدور اإلس ام لمدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم  يمكن 
 .ونتائج ا بأسباب ا وعي م مستوى ورف  والمجتم ، ال  م والتكنولوجيا ت اعل

    مووال  التيمذة بحياة الت   يم مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم يربط .  
    عن الناتج  ل قضايا والمت  مين نم  ميال ف م مستوى تحسين يتط   مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم 

 .والمجتم  والتكنولوجيا ال  م ت اعل
    2014/2015 االجتماعي   الد راساتكتا   محتوى موضوعات الوحدة لم تخرج عن. 
     . ت ميم درو  الوحدة بحيث تبرز عم ي  الربط بين ال  م والتكنولوجيا والمجتم 
 الد راساتع ى محتوى كتا     ت الباح  اط  لبل البدت بت ميم األدوات،  تحدید المادة العلمیة: 2-1-3

بو   ذات ا والذي ط  الد راسيوالمقرر تدريسه ل سن   ،2015-2014 الد راسيل  ام  األساسي الراب ل  ف  االجتماعي  
ال ام ما لبل  الت   يمب د تطويره في ضوت الم ايير الوطني  لمناه   (2011/2012) الد راسي ال ام فيل مرة األولى 

 ومن ،الراب  األساسي للصف االجتماعیَّة الدِّراسات  تاب اختیرو ،  ي في الجم وري  ال ربي  السوري الجام
 :ال تاب هذا اختیار مسوغات

  بشكل عم ي في  الكتا  هذا من اج محتوى المتضمن  في والمجتم  والتكنولوجيا ال  م لضايا ترجم مكاني  إ
 .غرف  ال ف

   ل  ف الراب  األساسي الذي ي دف إلى إيجاد  االجتماعي   الد راسات كتا انسجامًا م  ربي   البحثأتي ي
 عيل  متماسك  بين ال  م والتكنولوجيا والمجتم .

 تبيد وج   النظر المشج   ع ى توظيف ال  م  االجتماعي   الد راساتهناك ال ديد من المبررات  التي تت  و ب
 والتكنولوجيا في خدم  المجتم ،  ي دِلل  ع ى ذلك  المبشرات اآلتي :

     2012، وعبد الرحمن الصبحیین]أشارت دراسات لضرورة البرام  التربوي  في ت زيز القيم ال  مي   والتكنولوجي. 
 .[2013زيتون ، .2010،زیتون

أرب   " التي تضم دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري " الم نون  بن الراب  الوحدة  اراختيكما جرى 
 ال اني، وهي: الد راسيال  ل  فيتدريسي   صح  أرب در  في ت   درو ،
 . الدر  األول: ال مل في الزراع  في الجم وري  ال ربي  السوري 
 :ال مل في ال ناع  في الجم وري  ال ربي  السوري . الدر  ال اني 
 :ال مل في التجارة في الجم وري  ال ربي  السوري . الدر  ال الث 
  الجم وري  ال ربي  السوري الدر  الراب : السياح  في. 

 الوحدة:ومن مسوغات اختیار  
   الت   يمة وفو الم ايير الوطني  لمناه  الم د   -ل  ف الراب  األساسي االجتماعي   الد راساتاختيرت مادة 

ِمم  ي تال الخط  ال  ي  لتحديد محتوى  -ال ام ما لبل الجام ي المجتم ، وفو مدخل ال  م والتكنولوجيا و  ت  
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وفق ا جرى التأكيد في ا ع ى  االجتماعي   الد راساتمادة  أ عدت  الم ايير الوطني  التي  من أن   اً وذلك انطيل
 الد راساتلم ردات مادة  أساسيات الم رف ، والتأكيد ع ى أساسيات الم رف  ي ني التأكيد ع ى الم اهيم ال  مي 

 لضايا فرعي  مشتق  من الدرو  ما هي إال    لضايا رئيس ، وعناوينإال  ف ناوين الوحدات ما هي  ،االجتماعي  
  . STS))الم  وم الرئي ، وهو ما يت و م  مدخل 

    الواردة في  جارة، السياح  في سوري ()ال مل في الزراع ، ال مل في ال ناع ، ال مل في الت   لضاياشكل ت
ناع  والتجارة والت دين، لقضايا الجوع وم ادر اليذات في ال الم، النمو السكاني، ال    م اهيم فرعي الوحدة 

 (.ال روة النباتي  والحيواني 
    م  وم "تاريخ"م  وم مناطو أ ري  )ومن أم  ت ا ،االجتماعي  م اهيم تيطي فروع الم رف   الوحدةتشمل ،

، م  وم "ع م اجتماع"م  وم عادات ،"تربي  وطني الش   السوري"، م  وم "جيرافيا" البيئات الطبي ي 
م  وم جمال الطبي    ،"الت اد" ، الدخل الوطني، م  وم أرباح"ع م ن  "، م  وم حاجات"ع م السياس "الدول 

 مك ن من تحقيو وحدة الم رف  وتكام  ا عند تدريس ا.األمر الذي ي   "(ف س  "
    الد راسيفي المراحل  االجتماعي   الد راساتيع ا ع ى محتوى موضوعات مادة الحظت الباح   ب د اط  

أساسي   لضاياسوري " هي الجم وري  ال ربي  ال"دعائم االلت اد في  المت  ق  بموضوع القضايا اليحق  أن  
لي فأي خ ل في ، وبالتالضايا وموضوعاتمن  ي ي ايرتكز ع ي ا ف م ما  االجتماعي   الد راساتفي مادة 

 سيبدي إلى خ ل فيما سيت  مه التيمذة فيما ب د. القضاياهذه م ِ ت    
    التكنولوجي ، الم ردات من ك ير ع ى كون ا تحتوى ؛الد راس   ألغراض الد راسيهذه الوحدة  اختارت الباح 

 تطبيو) والتكنولوجيا( الم رف ) ال  م وهما ل مدخل م مين جزأين ويحقو المدخل يخدم ذاته حد في وهذا
 (.  …السياح  تنشيط بالزراع ، المت  ق  المشكيت الدخل، االلت اد،) بالمجتم  عيل  من ل ا وما( الم رف 

    حجم وتوسي  والبشري ، الطبي ي  الموارد استييل زيادة من اإلنسان نمك  ي   حضارياً  مظ راً  التكنولوجيا  د  ت 
 علي) وأورده( كيرك وجون مارشال ال ريد) االلت اديان هأكد   كما وكي يًا، كماً  المنتج  والخدمات الس  
 التطورات تأ ير ع ى ف يً  الضوت تس يطل االلت اد دعائم وحدة ع ى التركيز تم   لذا ،(351 ،2010وحمید،

 .واألفراد المجتم  ع ى ذلك وان كا  الوطني، االلت اد في التكنولوجيا
  الوحدة أن   ووجدت ،كاميً  األساسي الراب  ل  ف االجتماعي   الد راسات كتا  محتوى بتح يل الباح   لامت 

 نسبت ا ب يت إذ والمجتم ، والتكنولوجيا ال  م لضايا في تضمن ا مئوي  نسب  أع ى ع ى ح  ت الراب  
ل  ف الراب   االجتماعي   الد راساتن نتائ  تح يل محتوى كتا  ( يبي  5)رلم ، والم حو(%45.71)المئوي 

 .STS)األساسي وفقًا لقضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم )
 للصف الراب  األساسي: االجتماعیَّة الدِّراساتالرابعة من  تاب  تحلیل محتوى الوحدة 2-1-4

الجم وري  ال ربي  الوحدة الراب   "دعائم االلت اد في محتوى لامت الباح   بتح يل  البحثو أهداف لتحق    
 ي دف تح يل المحتوى في هذا البحث إلى:إذ (، STS)السوري " في ضوت لضايا مدخل
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   ف لضايا مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم ت ر(STS)   الد راساتالمتضمن  في الوحدة الراب   من كتا 
 " دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري ".االجتماعي  

  في كل در  من الدرو  المختارة  المتضمناألساسي   األفكاري  من خيل استخراج الت   يمتحديد األهداف   ،
 .ي  بدل الت   يملكي يتسنى ل باح    ياغ  األهداف 

  الخط  ال  ي  لت ميم(  درو  الوحدة المختارة وفو مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتمSTS.) 
  بحيث ي )القب ي/الب دي المباشر/الب دي المبجل(يي الت ح بنات االختبار( شمل لضاياSTS المتضمن  في )

 الوحدة الراب  .
التزمت باإلجراتات   والدل ، تسم بال  مي  إلى م طيات ونتائ  ت  الباح  إي الولكي يتي  تح يل المحتوى    

 المن جي  اآلتي :
 إجراءات التحلیل: 2-1-4-1

 االجتماعي   الد راساتالوحدة الراب   من كتا   تكنولوجيا والمجتم  المتضمن  فيلضايا ال  م وال ب دف تحديد   
مكن ت  يم ا من خيل المحتوى ، والتي ي  ل  ف الراب  األساسي "دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري "

 :اآلتي  الخطوات وفولامت الباح   بتحديد لائم  لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم ، المحدد، 
 كتا تح يل  في األساسي ال دف يتم ل :قائمة قضایا العلم والت نولوجیا والمجتم  من الهدف تحدید 

 والمجتم ايا ال  م والتكنولوجيا لضفي ضوئ ا لت ر ف األساسي  الراب  ل  ف االجتماعي   الد راسات
 .فيه المتضمن 

 وبمدخل ال  م   عام، بشكل   االجتماعي   الد راساتب الصلة ذات الدِّراساتو  والبحوث ال تب والمراج  إلى الرجوع
 .خاص والتكنولوجيا والمجتم  بشكل  

 لضايا ال  م والتكنولوجيا  لائم  الشتقاو اآلتي  الم ادر ع ى الباح   اعتمدت: القائمة اشتقاق مصادر تحدید
 :األساسي الراب  ل  ف االجتماعي   الد راسات كتا  في توافرها  الواج  والمجتم  

   متخ    في هذا المجال.ع مي   مراج وما تضمنه من  اإلطار النظري -أ
 .1889،الضبیان  .2004،الرمحي  .2013،عیطة ]وما تو  ت إليه من نتائ  كدراس   السابقة الدِّراسات -ب

قائمة بایبي  .2005،السیدعلي .2009ة، القدر  .2007،شهاب .2005،سالم .2000،الوسیمي .2002،الظاهري
 .[2012،الغامدي .2001،قندیل. 2013،زیتون .2010 ،أبوشرار .2000،النقري .2003 ،النقري .،1891،وماو

لضايا ال  م  في المادة م  مي من وعدد   ،التربي  وزارة في االجتماعي   الد راسات مادة موج ي آراء استطالع -ت
 الد راسات مادة كتا  في توافرها والواج  األساسي الراب  ال ف لتيمذة والتكنولوجيا والمجتم  المناسب 

 (.10)رلم المحكمين م حو ئم  القضايا األولي  ع ى عين  منلا عرض خيل من ،االجتماعي  
 (.1)رلم م حو. الجامعي قبل ما العام التَّعلیم مناهج بناء في المعتمدة الوظیفیة األسس -ث
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 وزارة لبل  من أ عدت التي األساسي الراب  الصف في االجتماعیَّة الدِّراسات لمنهج العامة الوطنیة المعاییر -ج
 (.اإلطار النظري) ضوئ ا في المناه  ورتط   والتي السوري ، ال ربي  الجم وري  في التربي 

 اإلطار) األساسي التَّعلیم مرحلة من األولى الحلقة في االجتماعیَّة الدِّراسات لمادة العامة األهداف -ح
 .(ظريالن  

 وردت كما األساسي الراب  ال ف في االجتماعي   الد راسات مادة درو  من در  لكل یةالتَّعلیم األهداف -خ
  الم  م. دليل في

 (.2)رلمم حو  ،معاییر مدخل العلم والت نولوجیا والمجتم  -د
 لضايا رئيس  إلى  ن  ت  م لائم  لضايا مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم ، قتاشت   سبو ما إلى استناداً      

 ع مي  بحوث إلى اواستناده اشموليت  بسب  أساسي بشكل (1891)وماوبقائم  بايبي  االست ان ولضايا فرعي  ب
 ال  م لضايا لائم ددت ، وح  األساسي الراب  ال ف تيمذة المادة ومستوى طبي   مراعاة م  ات ني   تحديد عند

 ( لضي  فرعي . 121من ا نتي عشرة لضي  رئيس ، تتضمن ) والمجتم  والتكنولوجيا
 . تجزئ  محتوى كل در  إلى مكوناته ال رعي  ع ى شكل مضامين رئيس  تندرج تحت ا مضامين فرعي 
  تحديدها. جرىي  التي الت   يمباألهداف  يالت   يمالمحتوى مراعاة ارتباط 
 :القائمة ضبط 2-1-4-2

خ  ين في المحكمين المت السادة من مجموع  ع ى STS)مدخل) لضايا لقائم  األولي  ال ورة تض  رِ ع      
موج ي اآلدا  لسم الجيرافي ، و أعضات ال يئ  التدريسي  في ك ي  و  ،المناه  وطرائو التدري ك ي  التربي  لسم 

 ،(10)رلم ، م حواب  األساسير ل  ف ال االجتماعي   الد راسات مي م و  ،الح ق  األولى االجتماعي   الد راسات
 في: الرأي إلبدات وذلك
   القضايا هذه  أهمي.  
  وشموليت ا المطروح  القضايا وحدات وفئات ميتم.  
  االجتماعي   الد راساتانتمات القضايا ال رعي  ل قضي  الرئيس  التي تندرج ضمن ا وارتباط ا بمادة.  
 اني  من ج     االجتماعي   الد راساتلتيمذة ال ف الراب  األساسي من ج  ، ولمادة  ميتمت ا .  
  اإلضاف  أو الحذف إمكاني . 

لائم  لضايا ال  م والتكنولوجيا وض  ي   اآلتي الميحظات، والجدولأس رت عم ي  التحكيم عن ب ض ولد     
 :والمجتم  لبل وب د الت ديل
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 (  قائمة قضایا العلم والت نولوجیا والمجتم  قبل وبعد التعدیل12جدول )

 الفقرة بعد التعدیل الفقرة قبل التعدیل
 الصناعة والتجارة والتعدین .المصادر المعدنیة

وللوحدة  االجتماعیَّة الدِّراساتلطبیعة مادة  مالءمةلتصبح أ ثر  
 .المختارة

 الت نولوجیا الحدیثة .ت نولوجیا المعلومات واالتصاالت
 ونها المجال األوس  الذي یضم التطبیقات الت نولوجیة في مختلف 

االقتصاد، الزراعة، الصناعة، التجارة، السیاحة( وال یقتصر )المجاالت 
 .الت نولوجیة في مجال االتصال والمعلوماتعلى التطبیقات 

 .التعدین  .المعادن
 .االجتماعیَّة الدِّراسات ونها أقرب لمادة العلوم من  ،حذفت ".قضیة "صحة ومرض اإلنسان
 ".قضیة "المفاعالت النوویة

  
 ونها أعلى من مستوى تالمذة الصف الراب  األساسي، وأقرب  ،حذفت

 .لمادة الفیزیاء
القضایا الفرعیة)الدفء العالمي)االحتباس الحراري(، األمطار 

عادمة، اإلسعافات الحمضیة، تآ ل طبقة األوزون، المیاه ال
 العصر)اإلیدز.السرطان.الس ري(،األولیة، أمراض 

أمراض سوء التغذیة، الثقافة الجنسیة واألمراض التناسلیة، 
الخامات المعادن الفلزیة والالفلزیة،  یفیة التعامل م  

 .منخفضة الدرجة(

أقرب و  ونها أ بر من مستوى تالمذة الصف الراب  األساسي، ، حذفت
لمادة العلوم  قضایا" أمراض العصر)اإلیدز.السرطان.الس ري(، أمراض 

 .سوء التغذیة، الثقافة الجنسیة واألمراض التناسلیة"

 :للقائمة النهائیة الصورة 2-1-4-3
عشر  ع ىمشتم ً    ورت ا الن ائي  في القائم ييت  ِ  المحكمون، إلي ا أشار التي الت دييت إجرات ب د   

مدخل  وض  ال ورة الن ائي  لقائم  لضاياي   (3)والم حو رلم ،لضي  فرعي  (88لضايا رئيس ، يندرج ضمن ا)
 (.STSم )ال  م والتكنولوجيا والمجت

 :التحلیل من الهدف تحدید 2-1-4-4
 يمك ن بما ت لذلك د  عِ أ   التي القائم  في الواردة والمجتم  والتكنولوجيا ال  م لضاياتحديد  التح يل أداة تست دف   
 :من
 .در  بكل   الخا   تحديد القضايا .1
 الد راساتترتي  لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  حس  ورودها في محتوى الوحدة الراب   من كتا   .2

 ل  ف الراب  األساسي. االجتماعي  
 .القضايا ب ذه والمت  ق  در  بكل   الخا   الس وكي  األغراض تحديد  .3
 .در  لكل   والن ائي المرح ي التقويم بنات  .4
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 (.لبج  الم   المباشر/الب دي   الب دي  / القب ي  ) يالت ح ي  االختبار بنات  .5
 ي.الت   يم (STS)ت ميم المحتوى وتدريسه ل تيمذة في ضوت مدخل   .1
 :التحلیل ووصفها عینة تحدید2-1-4-5

 ،2014/2015الد راسيل  ام  األساسي الراب  ل  ف االجتماعي   الد راسات مادة كتا  الم ادر عين  تشمل   
 :جدول اآلتيخم  وحدات يوضح ا ال الكتا  هذا ويتضمن

 للصف الراب  األساسي االجتماعیَّةوحدات  تاب الدِّراسات ( 11جدول)

عدد دروس   الوحدة عنوان الوحدة
 الوحدة

 أرقام
 الصفحات 

عدد 
 الصفحات

الوزن 
 النسبي

 0.20 24 35-12 1 الطبیعة في الجمهوریة العربیة السوریة الوحدة األولى

 0.19 22 57-31 5 سوریة والتاریخ الوحدة الثانیة

 0.21 25 92-59 5 الحیاة في الجمهوریة العربیة السوریة الوحدة الثالثة

 0.19 22 104-93 4 دعائم االقتصاد في الجمهوریة العربیة السوریة الوحدة الرابعة

 0.23 27 131-105 1 المواطنة في الجمهوریة العربیة السوریة الوحدة الخامسة

 100 120 المجموع

المقرر ع ى ال ف الراب  األساسي ل  ام  االجتماعي   الد راساتالتزمت الباح   بمضمون كتا  و   
، إذ لامت بتح يل الوحدة المختارة ل دراس  وهي الوحدة الراب  " دعائم االلت اد في الجم وري  2014/2015الد راسي

 : هي درو  أرب   وتتضمن، (STS)ال ربي  السوري " طبقًا لقضايا مدخل
 للصف الراب  األساسي االجتماعیَّة الدِّراسات( دروس الوحدة الرابعة من  تاب 14جدول)

 التي  أرقام صفحات الدرس عنوان الدرس رقم الدرس
 یشغلها من ال تاب

  عدد       
 الصفحات

 الوزن النسبي

 %23 4 98-95 الزراعة في سوریة في العمل الدرس األول

 %28  5 84-80 الصناعة في سوریة في العمل الدرس الثاني

 %23   4 88-85 التجارة في سوریة في العمل الدرس الثالث

 %23   4 104-100 الجمهوریة العربیة السوریة في السیاحة الدرس الراب 

 %89  17 المجموع
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 :تحدید وحدة التحلیل2-1-4-1
هذه ال ئات،  مكن االستناد إلي ا في عد  من وجود وحدات ي   د  ل تو ل إلى التقدير الكمي ل ئات التح يل ال ب       

تح يل تستند إلي ا في ر د فئات التح يل وذلك ب د ال ودة إلى  ع ى أن  ا وحدةولذا فقد اتخذت الباح   ال كرة 
  .محتوى الكتا  واالطيع ع ى طبي   عرض المحتوى فيه

 :تحدید فئات التحلیل2-1-4-7
ي اسل  ف الراب  األس االجتماعي   الد راساتال نا ر التي يتم تح يل محتوى كتا   :بفئات التحلیلق د ي       

فئات التح يل في لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  الواردة في القائم  التي الباح   حددت ولد ع ى أساس ا، 
 .( لضي  فرعي 88ت ل ذا اليرض والبالي  عشر لضايا رئيس  و)أ عد  
 :تحدید وحدة التسجیل  2-1-4-9

ظ وره أو غيابه أو تكراره دالل  وي  د  يخض ه ل  د والقيا ، ختاره الباحث و يو هي أ ير جزت في المحتوى      
ال قرة  ولد اعتمدت الباح   .(120، 2002)مصالحة،  أو ال قرة م ين  في رسم نتائ  التح يل م ل الك م  أو الجم 

 تسجيل القضايا المطروح . ع ى أن  ا وحدة
رئيس  ول قضايا ال رعي   ( استمارة التح يل لكل لضي   15الجدول)يبي ن  :التحلیل تصمیم استمارة 2-1-4-8

 ( استمارات التح يل التي اعتمدت ا الباح  .4)رلم م حوالن المندرج  ضمن ا، كما يبي  
 ( استمارة تحلیل المحتوى15جدول)

 ((STS للصف الراب  األساسي وفقًا لقضایا االجتماعیَّة الدِّراساتنتائج تحلیل محتوى منهاج 

 
فئات   

 التحلیل

 دروس عینة التحلیل
المجموع

 

النسب
ة المئویة

 
الترتیب

الدرس  المعالجة الدرس األول 
 الثاني

الدرس  المعالجة
 الثالث

الدرس  المعالجة
 الراب 

 المعالجة

الت رار
النسبة المئویة 

 

رئیسة
فرعیة 
الت رار 
 

النسبة 
المئویة

 

رئیسة
فرعیة 
الت رار 
النسبة المئویة 

 

رئیسة
فرعیة 
الت رار 
النسبة المئویة 

 

رئیسة
فرعیة 
 

القضایا 
 الرئیسة

                   

 :ضوابط عملیة التحلیل 2-1-4-10
 :وهي الضوابط، من مجموع  التح يل عم ي  أ نات وعيتر     
 ل  ف الراب  األساسي االجتماعي   الد راساتالتح يل في إطار محتوى كتا   يجري. 
  الواردة في ن اي  كل در .استب اد أسئ   التقويم 
 والخرائط.  يل الرسومات واألشكال وال وريشمل التح ال 

 .إدخال مرب ات اإل رات المرافق  لكل در  من درو  الوحدة المقررة 
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 تحلیل:أداة الصدق  2-1-4-11
 .لقياسه ت   ضِ و   ما األداة تقي  بحيث: التح يل أداة  دو ع ى التح يل  دو ي تمد    

 ع ى عرض ا خيل من التح يل أداة  دو من التأكد است زم ذلك و يحيت ا التح يل أداة موضوعي  من ول تأكد
مناسب  األداة ل  دف المرجو من ا وهو تح يل محتوى الوحدة الراب   من كتا   درج إلبدات آرائ م في  المحكمين
والمجتم  الرئيس  وال رعي   ل  ف الراب  األساسي لتحديد لضايا ال  م والتكنولوجيا االجتماعي   الد راسات

المتضمن  في ا، وكتاب  ميحظات م حول  يحيت ا ل تح يل م  أي   ت دييت مقترح ، ولد وافو السادة المحكون 
التراح وض  القضايا الرئيس  في جدول من  ل عن و التأكيد ع ى إعادة تنسيو شك  ا ال ام، ، م  ع ى األداة

األمر الذي  لضي  فرعي  (88القضي  الرئيس  التي تندرج ضمن ا نظرًا ل ددها) القضايا ال رعي  م  اإلشارة إلى
 .ي تحديد البيانات المط و  جم  اوبالتالساعد في تحديد األهداف بوضوح ودل  ي  
 (Reliability):المحتوى تحلیل ثبات 2-1-4-12

 إلى لالتو    إلى يبدي  ان س التح يل وحدة ع ى الد راس  أداة تطبيو تكرار أن   :ي ني  بات التح يل إح ائياً    
 استقيلي  مدى ليا  ،بال بات والمق ود ،األداة ت ك بتطبيو يقوم الذي الباحث عن النظر ، بيض ان س النتيج 

التح ي ي  وال ين  الزمني  ذلك  والوحدات وال ئات  ا،ن س الظروف توافر م  ،ذات ا القيا  أدوات عن الم  ومات
 .(11، 2003العبد،)" التح يل وولت يل بالتح الح ول ع ى النتائ  ن س ا، م ما اخت ف القائمون ه من الضروريأن  

 : اآلتيالتح يل لامت الباح   ب  بات من ل تأكدو   
   وفو الوحدة الراب  " دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري " محتوى   ت الباح   ل مرة األولىح 

 .في ا لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  المتضمن  وحددت التح يل، استمارة
 كل المح ين لام  م   التح يل، طريق  ل ما ووضحت (،10)رلم ، م حوآخرين مح   ين م  الباح   اجتم ت 

 .لذلك المخ    التح يل استمارة وفو الدرو  من ن س ا المختارة ل  ين  التح يل عم ي  بإجرات ِحدا ع ى
 من النوع هذا ع ى ط ووي  ، األول التح يل من أسابي   ي   ب د  اني  مرةً  التح يل عم ي  الباح   أجرت 

 عم ي  إجراتات تطبيو عند ن س ا إلى النتائ  ن سه المح ل و ول به ق دوي   ،الزمن عبر االتساو ال بات
 ال بات م امل بحسا  لامت الباح     م   األداة، يبكد  بات مما الزمن، من دةمحد فترة ب د ن س ا التح يل

 من وكل األول تح ي  ا وبين ج  ، من المرتين في تح ي  ا بين Holsti)،1818) هولستي م ادل  وفو
 :أخرىج      من اآلخرين المح  ين
                        𝑹 =

𝟐∗(𝒄𝟏,𝟐)

𝒄𝟏+𝒄𝟐
 (.73، 2010(، )أبو شرار،191، 1889)الضبیان،      

    
 حیث:

R= م امل ال بات ،C1,2  =الباحث م  ن سه في مرتي التح يل عدد ال ئات التي ات و في ا. 
 2+C1C  =.مجموع عدد ال ئات التي ح  ِ ت في المرتين 
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ولد ب غ عدد وحدات التح يل في الوحدة الراب   المختارة )دعائم االلت اد فني الجم وري ن  ال ربي ن  السنوري  ( منن    
(. ويوضن  الجندول اآلتني النسن  المئوي ن  لم امنل  بنات 109ل  ف الراب  األساسني ) االجتماعي   الد راساتكتا  

 تح يل الباح   في المرتين، وبين تح ي  ا وكل من تح يل المح   ين، وبين تح يل المح  ين األول وال اني.
 للصف الراب  األساسي االجتماعیَّة الدِّراسات( قیم معامل الثبات للدروس المحللة من  تاب 11جدول ) 

 قیم معامل الثبات المختلف علیها عدد الوحدات المتفق علیها عدد وحدات التحلیل المحلالن
 0.87 3 105 (2و) (1الباحثة)

 0.87 3 105 (1( والمحلل)1الباحثة)   

 0.85 5 103 (2( والمحلل )1الباحثة)   

 0.81 4 104 (2( والمحلل)1المحلل)   

بين تح يل الباح   في المرتين األولى وال اني ، وتح يل الباح    ظ ر الجدول السابو نس  ات او عالي ي       
التي جرى في   بات أداة التح يل ما ي طي ال ق  في والمح  ين)األول وال اني(، وتح يل المح  ين األول وال اني

 .تكنولوجيا والمجتم  المتضمن  فيهلتحديد لضايا ال  م وال االجتماعي   الد راساتمحتوى كتا   ضوئ ا تح يل
 البدء بعملیة التحلیل وفق الخطوات اآلتیة:  2-1-4-13

  لت ر ف لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  في ضوت القائم  التي جرى بنابها، عمدت الباح   إلى تنظيم هذه
 ي يًا ي حدد مستوى تناول ا، وذلك ع ى  القضايا في لائم  لتح يل المحتوى، ووض ت أمام كل لضي  تدريجاً 

 النحو اآلتي:
 ،توضيح ا وشرح ا ب ورة أساسي  ومق ودة جرىالقضي   ق د بالم الج  الرئيس  أن  وي   معالجة رئیسة: 

 خ ص له الدرج   ي  .، وب ورة ت  ي ي  وواضح  وت  ومن مخت ف جوانب ا وبالمستوى المناس 
اإلشارة إلي ا وذكرها فقط دون م الجت ا  جرتالقضي   الج  ال انوي  أن  ق د بالم ي  و  معالجة ثانویة: 

 خ ص له الدرج  ال اني .تناول ا ب ورة كافي  وت  ي ي ، وت  وشرح ا وتوضيح ا ب ورة أساسي  ودون 
 الد راساتتوى كتا  م الجت ا أو اإلشارة إلي ا ن ائيًا في مح تجرِ القضي  لم  أن  به  ق دوي   ال یتوافر:
 خ ص له الدرج  األولى.، وت  االجتماعي  

ولشيوع استخدامه في  ،ولد اختارت الباح   هذا التوزي  بسب  وضوحه وس ول  التح يل في ضوئه
 (.119، 2002)الظاهري،الد راسات

 وتحديد وحدات التح يل المتضمن   ،الدرسي  ةالبدت بقراتة محتوى كل در  من الدرو  المتضمن  في الوحد
 ة ل ذا اليرض.في كل در  وفو االستمارة الم د  

 قضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم . بوالمتم     ت نيف كل فكرة إلى إحدى فئات التح يل المحددة 
 .ر د تكرارات ظ ور فئات التح يل )القضايا الرئيس  وال رعي ( في محتوى الدرو  عين  التح يل 
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 ي   القضايا المتضمن  في محتوى الدرو  حس  تكرارات ا تنازليًا، وحسا  النسب  المئوي  لتكرار كل ترت
 من ا.

 درو  الوحدة الراب   عين  التح يل من محتوى تح يل ن نتائ يبي   اآلتي، والجدول ت ريغ النتائ  وت سيرها 
 في وفو لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم : األساسي الراب  ل  ف االجتماعي   الد راسات كتا 

 ونسبها المئویة. للصف الراب  األساسي االجتماعیَّة الدِّراسات( المتضمنة في محتوى الوحدة الرابعة من  تاب STSقضایا مدخل العلم والت نولوجیا والمجتم  ) (17جدول)

 وفقًا لقضایا العلم والت نولوجیا والمجتم  االجتماعیَّة الدِّراساتنتائج تحلیل الوحدة الرابعة من  تاب 
 دروس الوحدة

 
 

 فئات التحلیل

 النسب% المجموع الدرس الراب  الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األول

النسبة  الت رار النسبة% الت رار
% 

 النسبة% الت رار النسبة% الت رار

 
 
 
 
 
 

القضایا 
 الرئیسة

الجوع ومصادر الغذاء .1 .1
 العالم.في 

1 11.11 1 3.44 -  -  7 1.49 

 15.74 17 21.11 4 17.95 5 10.34 3 13.99 5 النمو الس اني. .2

           الهواء والغالف الجوي. .1

 2.77 3  -  -  - 9.33 3 الموارد المائیة. .4

 4.12 5  -  - 3.44 1 11.11 4 البیئة ومصادر الطاقة. .5

 9.33 8  - 10.71 3 10.34 3 9.33 3 استخدام األرض)التربة(. .1

 4.12 5  - 3.57 1 3.44 1 9.33 3 المواد الخطرة. .7

 والتجارة الصناعة .8
 والتعدین.

3 9.33 12 41.37 4 14.29 5 33.33 24 22.22 

الثروة النباتیة  .9
 والحیوانیة.

5 13.99 3 10.34 5 17.95 3 20 11 14.91 

الت نولوجیا  .11
 الحدیثة.

4 11.11 5 17.24 10 35.71 3 20 22 20.37 

 88.81 109 88.88 15 88.87 29 88.85 28 88.81 31 المجموع

 :اآلتیة النتائج السابق الجدول من ُیستدل
( وحدة موزع  ع ى فئات التح يل المتم    بقضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم  109ب غ عدد وحدات التح يل )   

 وفو اآلتي:  ( لضي  فرعي 88البالي )
الت نولوجیا ) (، ي ي ا%22.22المرتب  األولى بوزن نسبي لدره) (الصناعة والتجارة والتعدین)لضي  احت ت     

بوزن نسبي لدره  في المرتب  ال ال   (النمو الس انيلضي  )وجاتت  ،(%20.37بوزن نسبي لدرة )( الحدیثة
لضي    م   (%14.91الراب   بوزن نسبي لدره )في المرتب  ( الثروة النباتیة والحیوانیة)(، ي ي ا 15.74%)
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( بالمرتب  السادس  الجوع ومصادر الغذاء(، ي ي ا )%9.33)( بالمرتب  الخامس  بوزن نسبي ب غ استخدام األرض)
بالمرتب  الساب   بوزن نسبي لدره  (البیئة ومصادر الطاقة،)( المواد الخطرة(، ي ي ا )% 1.49بوزن نسبي ب غ )

    ( الهواء والغالف الجوي) لضي (، وجاتت %2.77بوزن نسبي لدره ) (الموارد المائیةلضي ) (  م4.12%)
ع ى نتائ  تح يل الدرو  عين  التح يل وآرات  وبناتً  ا لم ترد في محتوى الوحدة الراب  ، ن  أإذ  ،في المرتب  التاس  

التي ح  ت ع ى  ال  م والتكنولوجيا والمجتم ايا لض األهداف وأسئ   االختبار وفوالباح    وزعتالمحكمين 
وفو مدخل   الم مم الخط  ال  ي  المرات  األولى بأوزان ا النسبي  الموضح  في الجدول السابو لتضمين ا في 

ال  م والتكنولوجيا والمجتم  م  مراعاة تدرج ا وتس س  ا المنطقي الوارد في لائم  القضايا األساسي ، إذ لم يتم 
 وفو تس سل أوزان ا النسبي . الخط  ال  ي  في  ت  يم ا

 تعلیقًا على النتائج السابقة یم ن القول:
 لضايا ال  م والتكنولوجيا ل  ف الراب  األساسي  االجتماعي   الد راساتكتا  محتوى الوحدة الراب   من  تناول

مم وفو الم ايير الوطني  التي وض ت ا وزارة     أن  الكتا مت اوت  من لضي  ألخرى، ع مًا  والمجتم  بنس   
    تكنولوجي  م رف  ع مي  التربي  في الجم وري  ال ربي  السوري ، والتي ركزت في ا ع ى ضرورة إكسا  الت ميذ 

 ليكون لادرًا ع ى م الج  المشكيت التي ت ترضه بأس و  ع مي واتخاذ القرارات المناسب  بشأن ا.
   لتضمين ا  د عدم وجود استراتيجي  محددةبك  ي   محتوى، مماالضمين القضايا في وحظ غيا  التدرج في تل

 .ل مت  مبشكل متس سل يراعي تدرج القضايا ن س ا، وبالتالي تدرج إكساب ا 
 جرى كما الح ول، والتراح التوعي ، وأس و  التح ي ي،الو  ي  األس و  بين القضايا هذه تناول أس و  تنوع 

 واستخدام بالقضايا المت  ق  الم اهيم توضي  حيث من القضايا بت ك المت  و ال  مي الجان  ع ى التركيز
 من ذلك وظ ر المحتوى في مناس  بشكل التكنولوجي  بالنواحي المطروح  القضايا وربط المناسب ، األشكال
طرو  -ال ناع  تطور -الحدي   الري لوسائل المستخدم  والم دات لألج زة واضح   ور عرض :خيل

 الزراعي ، المشكيت حل في والتكنولوجي ال  مي التقدم دور عن ل بحث التيمذة نظر ل ت تبادل المنتجات،
 طرح خيل من ذلك ويظ ر المطروح ، ال رعي  ل قضايا االجتماعي   الناحي  ع ى أيضاً  التركيز جرى كما

 : م ل المحتوى ضمن ل نقاش القضايا ب ض
 .االلت اد ودعائم الم يش  مستوى بين عيل  هناك -1
 .سوري  في السياح  لتشجي  الوسائل أهم عن البحث -2
 .الوطني االلت اد دعم في والحيواني  النباتي  ال روة أهمي   -3

 ال  م لضايا ب ض لمنالش  استييل ا الممكن من كان متنوع  فر اً  وف رالوحدة  محتوى أن   الباح   وتجد   
 ا.استي اب  من هنمك  ي   بشكل ل مت  م بالنسب  همي األ ذات والمجتم  والتكنولوجيا

 ال ناع  والتجارة والت دين، ال روة النباتي  ) ي     ت وردت في المحتوى بشكل  ر ح   أغ   القضايا التي
  .(، البيئ  وم ادر الطال المواد الخطرة(، وبشكل ضمني )والحيواني 
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ي  الت   يمددت األهداف ح   ل خط  ال  ي  انطيلًا من ال دف ال ام  یة:التَّعلمیة التَّعلیمتحدید األهداف  2-1-5
ددت لضي ، كما ح   م كل  بالمحتوى الم رفي المستخدم لت     ي  الخا  الت   يم، واألهداف لضي  الخا   بكل  

 لتح يل، التركي ، التقويم()التذكر، ال  م، التطبيو، امستويات ا الم رفي  طبقًا لت نيف ب وم ل مجال الم رفي
 والم اري والوجداني. 

 :الخطة الصفیَّةفي  علیمیةالتَّ  األهدافصوغ  2-1-5-1
ويقني  ال ندف الخناص سن وكًا ظناهرًا يمكنن  ،م ونق ه إلى مسنتوى أرلنىإلى ت ديل س وك المت     الت   يم ي دف     

ي هننو " النتنناج الننذي ينتظننر مننن الطالنن  أن يب يننه ب نند ليامننه بجمينن  األنشننط  الت   يمننوال نندف  ،ميحظتننه ولياسننه
فني م نارف الطالن  أو م اراتنه أو اتجاهاتنه وي نا  ع نى  النت   مالمط وب ، أو التييير الذي يتولن  أن يحندث منن 

     ،(187-185، 2013(،1")سمملیمان وسمملوم)م حوظنن  ودليقنن  ولاب نن  ل قيننا  ن مننا يسننتطي  الطالنن  أداته ب ننورة  نحننو يبنني  
 (.145، 2004)الفتالوي، 

ذا كان تحديد األهداف أمراً       فالتربين  هني  فني مجنال التربين ؛ ف نو أك نر إلحاحناً  ،لكل عمل نقوم بنه ضرورياً  واط
عمنننل إنسننناني غايننن  وهننندف يسننن ى  ، ف كنننل  المجتمننن  لبننننات المسنننتقبل المنتظنننر األجينننال وتحقنننو أهنننداف  ننند  التننني ت  

 (.47، 2001) بشارة والیاس،كما يشير ل و ول إليه
 :هي وظائف،  يث جيد بشكل الم ا  الس وكي اليرض يبدي أن   وينبيي    
 مينالمت  تح يل أهداف تحديد . 
 م المت  الم ارة أو المقدرة لقيا  أداة توفير . 
 (77 ،2003 اهلل، لعبدا)  مهسي  ما إلى الم  م إرشاد. 

 (.294 ،2013 ،(2وسلوم) سلیمان) "والحسي  الحركي  والوجداني ل المجاالت الم رفي  مأن تش"إضاف  إلى 
  :یةالتَّعلیمتح یم األهداف  2-1-5-2

 (10)رلمم حو من ذوي الخبرة واالخت اص،  مجموع  من المحكمين ع ى الت  يمي ضت لائم  األهداف رِ ع    
 :إلبدات آرائ م في

  المحددةي  الت   يممناسب  األهداف.  
 ح  المستوى الم رفي الذي ينتمي إليه كل هدف ت  يمي . 
  ي  لمستوى تيمذة ال ف الراب  األساسيالت   يمميتم  األهداف.  
 الت دييت التي أجريت في ضوت ميحظات السادة  نوالجدول اآلتي يبي   .اً حذف أو ت ديل ما يرونه مناسب

 المحكمين:
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 قبل وبعد التعدیل التعلیمیةاألهداف ( 19جدول )

 بعد التعدیل الهدف قبل التعدیل الهدف
 باستخدام الخریطة. یحدد مناطق زراعة الحاصالت الزراعیة یستخدم الخریطة لیحدد مناطق زراعة الحاصالت الزراعیة.

 التذ ر مستوى      الحاصالت الصناعّیةف یعرّ  مستوى التر یب      الحاصالت الصناعّیةیوضح مفهوم 
یصنف أهم األدوات التي یستخدمها الفالحون في سوریة قدیمًا 

 مستوى التحلیل        وحدیثاً 
یوضح تطور األدوات الزراعیة التي استخدمها الفالحون في 

 سوریة         مستوى الفهم
 یستخلص خصائص الصناعات التقلیدیة  

 یستخلص خصائص الصناعات الحدیثة
 الصناعات التقلیدیة والحدیثة.یقارن بین 

 .إلى أنواعها یصنف الصناعات في سوریة یصنف أنواع الصناعات في سوریة.
مستوى         یصنف بعض المواد إلى صادرات وواردات مستوى التر یب       یعطي تعریفًا ل ل من الصادرات والواردات

 التحلیل
 یستخلص خصائص التجارة الداخلیة. 

 خصائص التجارة الخارجیة.یستخلص 
 مستوى التحلیل        یقارن بین التجارة الداخلیة والخارجیة

على مصور الجمهوریة  األثریة والسیاحیةیحدد أهم المواق   یستخدم الخریطة لیحدد المواق  األثریة والسیاحیة.
 العربیة السوریة.

 مستوى التذ ر        مقومات السیاحة في سوریة یعدد مستوى الفهم        مقومات السیاحة في سوریة یستنتج

 فذ  حُ  یوضح أهمیة اآلثار في سوریة.
زت رك  والتي  ادة المحكميني  ومستويات ا الم رفي  في ضوت ميحظات الس  الت   يماألهداف  تِ ل  دِ وب د أن ع      

في ييت األهداف بآرات األغ بي ، و ِ حول تحديد المستوى الم رفي لب ض األهداف و ياغت ا، أخذت الباح   
 يوضح ا الجدول اآلتي: كما ائي   ورت ا الن  

 الخطة الصفیَّة في المعرفي المجال مستویات من تعلیمي مستوى ل ل األهداف عدد( 18) جدول

خا نًا بنالمحتوى الم رفني ل وحندة  هندفاً  (49)ب نغ  الخطن  ال ن ي  ف عندد أهندا يحظ منن الجندول السنابو أن  ي     
بالمجنننال  خا نن  أهننداف (4و)بالمجننال الوجننداني، خا نن   أهننداف (8و) ،الخطنن  ال نن ي  المتضننمن  فنني  الراب نن 

المجال  األهداف الخاصة بالمحتوى المعرفي               
 الوجداني

المجال 
 الحر ي

 المجموع

 المجموع تقویم تر یب تحلیل تطبیق فهم تذ ر الوحدةدروس 

 15 1 2 12 1 2 2 4 2 1 الدرس األول

 17 1 2 14 1  3 7 2 1 الدرس الثاني

 11 1 2 13 1  5 3 2 2 الدرس  الثالث

 13 1 3 8 1 1 2 3 1 1 الدرس الراب 

 11 4 8 49 4 3 12 17 7 5 المجموع
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نننالحس نن عنننند اختينننار المحتنننوى الم رفننني وعنننند وضننن  وأهدافنننه  (STSت مراعننناة لضنننايا مننندخل )ي الحركننني، ولننند تم 
يحظ من خيل الجدول السابو األهداف، وهذا ما ي   ي  الخا   بذلك المحتوى، من حيث مستوىالت   يماألهداف 

 يات ب ننوم الم رفيننن ، يوضنن  الم حنننومسننتو  وفنننوينن  الخا ننن  بننالمحتوى الم رفنني الت   يممننن حيننث تنننوزع األهننداف 
 .(STSمدخل ) في ضوت أهداف الخط  ال  ي  ي  ل وحدة المتضمن  في الت   يماألهداف  (1)رلم

 یة في مستوى التطبیق والمستویات العلیا، وذلك لألسباب اآلتیة:التَّعلیمالحظ ارتفاع عدد األهداف  ما یُ 
   إن (  مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتمSTS )  الت   ميجابي في عم ي  ز ع ى نشاط المت  م ودوره اإلرك  ي 

  ي.ال   
  والتي تقوم ع ى الح ظ والتذكر. الم ت ب  االبت اد عن الطرائو 
    د ع ى توظيف الم رف  ال  مي  والتكنولوجي  في حياة المت  مين بك  التي تجري ا الباح   والتي ت   الد راس طبي

ما يت  مه الت ميذ في  كون أن   اليومي ، وخ و ي  المرح   ال مري  ل مت  مين)تيمذة ال ف الراب  األساسي(
 هذه المرح   يشكل أساسًا ل مراحل األخرى اليحق .

  المت  ق  بالقضي  المطروح  باستخدام التطبيقات ال  مي  والتكنولوجي . االجتماعي  التراح ح ول ل مشكيت 
 االلت ار ع ى المستويات عدم ما ت دف إليه وزارة التربي  في الجم وري  ال ربي  السوري ، من  التأكيد ع ى

 (.34، 2008)وزارة التربیة ،ضرورة االهتمام بالمستويات ال  يا من الت كير و  ،الدنيا
 :(STS)الخطوات المتبعة الستخدام مدخل  2-1-1

  ت امكن ميحظ، وي  تكون متنوع  وتتضمن عنا ر المدخلتحديد أهداف الموضوعات التي ستدر  بحيث 
 .س اوليا

  كالحاسو   و أهداف المدخل، وموضوعات الدرو ت  يمي  تتناس  م  تقدم ال  ر، وتحقاستخدام وسائل
 .وج از اإلسقاط)الداتا شو(، وبرنام  عارض الشرائ  )البور بوينت(

  كاستراتيجي  تدري المدخل خطوات تن يذ الموضوعات باستخدام. 
  توضي  جوان  مدخل)(STS تتكون من يوالت: 
  إ ارة داف ي  المت  مين، وتح يز  عرض القضي  في سياو اجتماعي، ولد تم   الدافعیة)التهیئة الحافزة(:اإلثارة

أو القضايا ال رعي  المرتبط  ب ا، أو من  STS)فضول م ال  مي من خيل طرح األسئ   المرتبط  بقضايا )
وري ، رح   ق يدي  الس  ت الت  الزراع ، وسائل الري، ال ناعاكخيل عرض في م يتناول القضي  المدروس  

   في مدين  دمشو. سياحي  
 ويمكن عرض المحتوى ال  مي ، وعم يات ع م..إلخ(، وحقائو، ولوانين، ونظرياتهيم:)م ايالمحتوى العلم ،

عي  ر تحديد األفكار من خيل القضايا الرئيس  والقضايا ال  ، حيث تم  باستخدام طرائو تدريسي  مت ددة
 المرتبط  ب ا.
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 :ر  التي وموضوع الد   االست ان  بقضايا ال  ر المرتبط  بالمدخل هيو التطبیقات العلمیة والت نولوجیة
 المخت   . الت   مباالست ان  بم ادر  التيمذةالم  م أو  ي د ها

  ي اأو الح ول ع  ح امكن توضيي   يوالت التقنیات المستخدمةذكر. 
  من خيل المنالشات أ نات  اً يأو إيجاب ع ى المجتم  سوات س باً  ةوالت نولوجیَّ ة تأثیر التطبیقات العلمیَّ ذكر

 ال مل في المجموعات أو أ نات عرض ال ي م، أو لراتة الن وص.
  فيوذلك التقویم (ضوت جوان  مدخلSTS ) ولد التضى األمر إعداد عدد  التيمذةبما يتناس  ومستوى ، 

الحدابي ،2013عیطة، ،2005علي، السید] ع ى تن يذ النشاطات المبنيمن األسئ   الش  ي  لطرح ا في الحوار 
 .[2007وخان،

،  م خطوات وسائل والتقنيات المستخدم ال ام، واألهداف الخا  ، وال ولد تضمنت خط  كل در  ال دف    
دخال أنشط  إضافي  من شأن ا  قل التيمذة لي بحوا أك ر فاع ي  في حيات م و الدر ،  شرح اليومي ، وذلك اط

 در في ن اي  كل  إ رائيإدراج نشاط (، اإلنترنتالشابك  )مخت   بمحتوى الوحدة في ع مي  بالرجوع إلى موال  
 (.1) رلم م حو ،ةالمختار في الوحدة 

  :، ومسوغات اختیارهاالخطة الصفیَّة في المستخدمة التدریس استراتیجیات 2-1-7
تتي   استراتيجي  تدريسي ع ى أن ه  (STS)مدخل  استخدمت الباح  ي  الت   مي  الت   يمتحقيو األهداف ل   

 ،ضوت ما لدي م من خبرات سابق  فيالت اعل والت اون اإليجابي بين المت  مين، وتتي  ل م بنات الخبرات بأن س م 
، وولت الح  ،  رسظروف واإلمكانات المتاح  في المد، وال االوحدة وأهداف الباح   طبي   موضوعلد راعت و 

 .وميحظ  مشارك  التيمذة
 ةتبعالمُ  والطریقة( STSالتي استخدمتها المعلمتان وفق مدخل )اإلجراءات  (20جدول)

STS الطرائق المتبعة 
)من إعداد الباحثة( حیث STSطبقت الباحثة  وحدة 

عرضت المفاهیم والتعبیرات في سیاق قضیة اجتماعیة، 
 م  تضمین البعد القیمي للقضیة.

 الدِّراساتالرابعة من  تاب الوحدة  ةمعلمت الطبق
؛ حیث عرضت فیها المفاهیم والتعبیرات االجتماعیَّة

 الواردة خارج ارتباطها بالمجتم .
یة التَّعلیمأدوار التالمذة إیجابیة في تخطیط األنشطة 

 یة.التَّعلم
یة التَّعلیمأدوار التالمذة سلبیة في تخطیط األنشطة 

 یة.التَّعلم
المجتم  واألفراد،  فيبدأت الباحثة بقضیة االقتصاد وأثره 

ودور العمل في دعم االقتصاد، واألسئلة التي طرحها 
م   بش ل مت املالمفاهیم والتعبیرات  ثم بحثتالتالمذة، 

 التطبیقات العلمیة والت نولوجیة.

المفاهیم والتعبیرات  ما وردت في  ةالمعلم تقّدم
 الدرس.

ة أحد الدِّراسیللتعلم، والوحدة  ةومرشد ةمساعد ةالمعلم
 مصادر المعلومات.

ة هما المصدران الوحیدان الدِّراسیوالوحدة  ةالمعلم
 للمعرفة.

نشطة الموجودة في أل وسائل تحقیق األهداف هي اوسائل تحقیق األهداف هي المصادر المحلیة)بشریة 
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 :الخطة الصفیَّةاألنشطة المقترحة في  2-1-9
يقوم به المت  م لتحقيو  ،كل ج د عق ي أو عض ي منظم :هبأن  ( النشاط المدرسي 2001 ،بشارة والیاس)ف  ر  ي     

 (.142)صهدف محدد 
اختارت الباح   مجموع  من األنشط  الم احب  لتقديم المحتوى،  ل خط  ال  ي  ولتحقيو األهداف الموضوع  

 والمجتم ، ومن هذه األنشط :ساعد في استخدام مدخل ال  م والتكنولوجيا ومجموع  من األنشط  اإل رائي  التي ت  
  م ند  زراعي  كاستضاف ل ح ول ع ى الم  ومات والبيانات،  باستضاف  شخ ي  متخ   القيام

 .(10)رلم ، م حوواإلجاب  عن أسئ   التيمذة
  الخط  ال  ي  حول موضوعات وردت في تك يف التيمذة بكتاب  أفكار. 
 ت ني  منت  بطريق  تق يدي  وحدي  .كمنالش  ، لمجموعتين مخت  تين في األفكار تبادل األدوار 
  استخدام وسائل الري الحدي   كمنالش  ، الخط  ال  ي  تطبيو  بين التيمذة خيل االجتماعي  ت زيز ال يلات

 ساعد ع ى توفير المياه.التي ت  
 منالش  من خيل ، ب ض األسئ   عنمنالشات تقوم بين التيمذة وبإشراف الم  م تتناول اإلجاب   تنظيم

 .مقاط  فيديو
 : خطة الصفیَّةفي الالمعتمدة یة التَّعلیم التقنیات 2-1-8

من استخدام الوسائل  البد  الخط  ال  ي   ( في ت  يم موضوعات STSلضمان فاع ي  استخدام مدخل )    
م كل اختيرت المواد اليزم  لت    وجذ  اهتمام التيمذة، و  األفكارساعد في توضي  ي  المناسب ، والتي ت  الت   يم

من ج  ، وطبي   المحتوى الم رفي المستخدم  ال  م والتكنولوجيا والمجتم در  بما يتناس  وطبي   مدخل 
م ور سوري ، وأوراو عمل )ال مل في الزراع  في سوري (، م ًي في لضي   م  لتقديم ا من ج   أخرى، فاست خدِ 

"السياح  في  من در ض  ، ولد طرو الري الحدي   حول فيديو، االجتماعي   الد راساتتتضمن ن و ًا من مادة 
ت  يمي  يط   من التيمذة ميحظت ا وتحديد م الم ا، م ل  ور لمدين  دمشو  اً  ور الجم وري  ال ربي  السوري "

ِدد ت ي ا القديم والحديث، كما است خدم ف م م ور عن  بقسم السياح  في الجم وري  ال ربي  السوري ، ولد ح 
 بما يأتي: الخط  ال  ي  ي  المستخدم  في الت   يمالتقنيات 

  الد راس ي  ذات ال    بموضوعات الت   يمال وحات. 
 .خرائط 
  الموضوعات المقررة.ش افيات لألشكال المخت    المتضمن  في 

 ة.الدِّراسیالوحدة  ومادیة(، باإلضافة إلى أنشطة الوحدة.
مهمة التلمیذ البحث عن المعلومات والتف یر وطرح 

 األسئلة.
مهمة التلمیذ حفظ المعلومات التي یزوده بها المعلم 

 ة.الدِّراسیوالوحدة 
  الصور، و تابة التقاریر، مالتالمذة على ج تشجی 

 وعلى المالحظات الناتجة عن مناقشات المجموعات.
المعلم وحده األنشطة والموضوع الذي تتم یحدد 

 .داخل الصف مناقشته
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   عروض (  تقديمي  عن طريو الحاسوPower point.) 
   لب ض األفيم ال  مي . عرض 

 : الخطة الصفیَّةتحدید أش ال التقویم المستخدمة في  2-1-10
اعتمدت الباح   أسالي   (،STSال  م والتكنولوجيا والمجتم )وفو مدخل    ممالم   الخط  ال  ي  أ نات ت  يم   

 مخت    ل تقويم، وهي:
 التقویم القبلي((Initial Evaluation:  ف خ  ي  التيمذة الم رفي  ، لت ر  الخط  ال  ي  تطبيو  في بداي

 .الد راسي الت ح يل، وذلك من خيل التطبيو القب ي الختبار عن الموضوع
 أو المرحلي التقویم البنائي(Formative Evaluation) : من خيل  تقييم الدرو وذلك من خيل

المقررة، ومتاب   الواجبات نحو األهداف التيمذة تقدم  درج لقيا  مجموع  من األسئ   الموج   ل تيمذة 
المنزلي ، ب دف الولوف ع ى مناسبت ا أو حاجت ا ل ت ديل والتطوير، ومن ا األسئ   الش  ي  أ نات الج سات، 

 دة والمدرج  ضمن وأوراو ال مل الم   فحص األنشط  والتدريباتوت بير التيمذة عن آرائ م ومنالشت ا و 
 .، وذلك أ نات سير الدر  وفي ن اي  كل فقرة ون اي  الح   الدرسي الخط  ال  ي  

 التقویم النهائيSummative Evaluation) :)  الخط  تحقو أهداف  ودرج تقدم التيمذة،  درج لقيا
، ل تأكد الخط  ال  ي  في ن اي  تطبيو  البعدي الد راسي الت ح يلاختبار تطبيو  ، وذلك من خيلال  ي  

في الوحدة لدى تيمذة ال ف الراب  األساسي  الد راسي الت ح يلفي  STS)من فاع ي  استخدام مدخل )
 .االجتماعي   الد راساتمادة  الراب   من

 التقویم المؤجل ((post Evaluation:  التجريبي  بالم  وماتالمجموع  احت اظ التيمذة في  درج  لقيا ،
( 20)ي الذي يت رض له ب د مرور حوالي الت ح ي قا  ب يم  الت ميذ التي يح ل ع ي ا في االختبار وي  
 (.(STS وفو مدخل  الم مم الخط  ال  ي  من انت ات تدري   يوم

 :والمجتم  والت نولوجیاالعلم  مدخل وفقالمبنیة  الخطة الصفیَّةصدق  2-1-11
          (STSوفو مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم ) لخط  ال  ي  من إعداد وت ميم اب د االنت ات     

األولي  ع ى  اب ورت  الخط  تع ِرض   ،من أج ه ة د  الم  خدم ال دف ت ا والتأكد من أن   ا ل تحقو من  دلو 
 االجتماعي   الد راساتمجموع  من المحكمين المخت ين من أساتذة ك ي  التربي  بجام   دمشو، وموج ي مادة 

 (10)رلم ، م حواألساسي م  مي ال ف الراب و مديري مدار  ح ق  أولى ل ت  يم األساسي، في وزارة التربي ، 
يط   في ا من السيد المحكم إبدات  وفو استمارة تحكيم خا   الخط  ال  ي  يوض  أسمات السادة محكمي 

عداد الوحدة، وطريق  إبراز ال يل  بين مكونات ميحظاته   - التكنولوجيا - )ال  م  المدخلحول طريق  بنات واط
مكاني  تن يذها في ال ف و المجتم (،  ، الخط وفو م ايير مت  ق  بكل مكون من مكونات  األساسي الراب اط

لتأكد من ل تطبيو، وا   الح اج   تو  الخط  ال  ي  ساعد في تطوير ت   وتقديم الميحظات التي من شأن ا أن  
ع ى تم يل المادة ال  مي ،  امن الناحيتين ال م ي  والتربوي ، ولدرت  ا يحيت درج  ، والحكم ع ى ا دل 
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ي  المحددة لمحتوى المواضي  المقررة، ودل   ياغت ا، الت   يموطريق  عرض ا، ووضوح ا، ومناسب  األهداف 
ي  الت   يمالوسائل  ومناسب  يحي  التقويم الن ائي والمرح ي، و و ح  توزع ا ع ى مستويات المجال الم رفي 

 ادة الذين ت ض وا بالتحكيم إجرات ب ض الت دييت أهم ا:، ولد الترح الس  STS)) لتن يذ مدخل
  األهداف في كل من عدد  حذفكما أشار ب ض م إلى ضرورة  ي ،الت   يمإعادة  ياغ  ب ض األهداف

 در ، لتتناس  م  زمن الح   الدرسي .
  عادة  ياغ  األنشط .تدليو ب ض ال بارات من الناحي  ال يوي  ، واط
 . إعادة النظر في توزي  زمن الح   الدرسي 
   ألهداف المت  ق  بالمحتوى الم رفي، وت ك المت  ق  بالمدخللضرورة شمولي  التقويم الن ائي في كل در. 
 . التركيز أك ر ع ى التطبيقات ال  مي  التكنولوجي 
  الخط  ال  ي  ترليم ال ور المستخدم  في. 
  الخط  ال  ي  تنسيو الشكل ال ام لطريق  عرض. 

 التي أجريت في ضوت ميحظات السادة المحكمين: من الت دييت ن عدداً والجدول اآلتي يبي  
 في ضوء مالحظات السادة المح مین الخطة الصفیَّةعلى التي أجریت (  التعدیالت 21جدول )

 بعد التعدیل قبل التعدیل
 یتم إلقاء التحیة على التالمذة وعرض... ألقي، أعرض، أطرح أسئلة

 في التنوع أنَّ  إلى توصلت لعلك   
 یرج  إلى الزراعیة المحاصیل

ة والحاصالت تنظم إجابات التالمذة واستنتاجاتهم للتوصل إلى تعمیم یربط البیئات الطبیعی
 ن لقضیة البیئة ومصادر الطاقة، الجوع ومصادر الغذاء.الزراعیة، وهما قضیتان فرعیتا

 التالمذة.حذف، وتحقیق الهدف من خالل مناقشة  فیدیو الخدمات اإلرشادیة
ميحظات وتوجي ات  ادة المحكمين، وأجرت الت دييت اليزم  في ضوتِ أخذت الباح   بميحظات الس      

إلجرات التجرب   جاهزة (STS)وفو مدخل   المقترح الخط  ال  ي   تالدكتور المشرف، حتى أ بح
 االستطيعي .

  :للخطة الصفیَّةالتجریب االستطالعي  2-1-12
ِرب  ابجمي  مكونات  الخط  ال  ي  ب د التأكد من  دو  جرات الت دييت اليزم ، ج   ب دف: ت استطيعياً ، واط

   وفو مدخل   الم  م الخط  ال  ي  إمكاني  تطبيو ف ت ر((STS  تب ًا ل وال  ال   ي ل مدار. 
   وفو مدخل مالت   وردود أف ال م تجاه  ،لمستوى تيمذة ال ف الراب  األساسي الخط  ال  ي  ميتم  ف ت ر  

(STS) من خيل ميحظ  التيمذة وتقب  م له. 
 .الكشف عن الم اهيم والحقائو التي تحتاج إلى ت سير 
  لاب ي  أدوات البحث ل تن يذو لتيفي ا عند التجرب  الن ائي ،  الخط  ال  ي  الكشف عن ال يرات في ت ميم. 
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   وفو مدخل)  الم مم الخط  ال  ي  التي من الممكن وجودها أ نات تطبيو ال  وبات ف ت ر(STS 
 التطبيو الن ائي. لتيفي ا في 

  الم مم  وفو مدخل) الخط  ال  ي   درو المدة الزمني  اليزم  لتن يذ تقدير(STS وضبط الولت اليزم ،
 لتن يذ األنشط  وضمان سيرها بشكل ف ال. 

   مكن تن يذها خيل الدر  الواحد.ف األنشط  التي ي  ت ر 
 ولد سارت التجرب  االستطيعي  ع ى النحو اآلتي:

 بالتجربة االستطالعیة:اختیار الدروس الخاصة   2-1-12-1
 ياح .درسي الزراع  والس   إذ ط ِبو  ، بطريق  مق ودة الدرو اختيرت 

من تيمذة ال ف الراب  األساسي، )خارج حدود ال ين  الن ائي (، تم  ت  اختیار عینة استطالعیة 2-1-12-2
 ا تق  في ن   المنطق  الجيرافي  ع مًا أن   ،(النيربين ل ت  يم األساسيفي مدرس  )األساسي تيمذة ال ف الراب  ب

 ال  م والتكنولوجيا والمجتم .مدخل سوا وفو ر  ( ت ميذًا وت ميذة، د  33)ها، ب غ عددلمدرس  تطبيو التجرب  الن ائي 
عيم م بسير التجرب  االستطيعي  لتقديم التس ييت اليزم  ل تجرب . 2-1-12-3  االت او م  إدارة المدرس  واط
حيث لامت  ،م3/3/2015الوال  في  ال ي اتبدت تطبيو الدرو  المختارة ل تجرب  االستطيعي  في يوم  2-1-12-4

م  التقيد بتدوين الميحظات ، م4/3/2015 األرب ات طي در  السياح  في يومالزراع ، وأعدر   الباح   بإعطات
تو  ت الباح   ، و حول سير الدرو  واستجاب  التيمذة واست سارات م، وتسجيل الزمن المستيرو في كل در 

 في ن اي  التجرب  االستطيعي  إلى اآلتي:
 مستوى تيمذة  ال ف الراب  رتبط  بالقضي  المدروس  بما يتناس  و تقديم التطبيقات ال  مي  والتكنولوجي  الم

 األساسي.
  البد  من ضبط المنالش  حتى ال تخرج عن اإلطار المحدد بما يخدم القضي  المطروح ، وي مك ن  التيمذة من

 استنتاج التطبيقات ال  مي  التكنولوجي  المت  ق  بالدر .
 ت ما یأتي: ل  ج  العیة، وأهم المالحظات التي سُ و ان من أهم نتائج التجربة االستط

 لكبير الذي أبداه التيمذة لمدخلاالرتياح ا (STS) ل م من إمكاني  الت كير، وال مل بشكل ف ال  وفر لما
بدات الرأي والخروج عن الطرائو والت اعل في أ نات الدر  وزيادة فرص المشارك  ، ولد الحظت الم تب  ، واط

 خيل اندماج م وت اع  م في الدر .الباح   ذلك من 
   ف النقاط اليامض  وغير الواضح  في مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم ت ر(STS). 
  تقدير الزمن اليزم لتدري  الوحدة المقررة والم مم  وفو مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم .(STS) 
 رو ، لتتناس  م  الزمن المخ ص عم ت الباح   ع ى ضبط واخت ار ب ض األنشط  في تن يذ الد

 ل ح   الدرسي  الواحدة.
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  ا فيما يت  و ، أم  الدرو ي  الورلي  )ال ور والخرائط( فقد كانت مناسب  لتن يذ الت   يمفيما يت  و بالوسائل
بالوسائل السم ي  الب ري  فقد تنب ت الباح   إلى ضرورة أن يكون ال وت مرت  ًا أ نات عرض األفيم 

الخط   توبذلك أ بح ،ر مكبرات ل  وت أ نات تن يذ التجرب  الن ائي ائقي ، مما حدا بالباح   إلى توفيالو 
( م ال الدر  1)رلم ل تطبيو الن ائي، م حو م والتكنولوجيا والمجتم  جاهزة وفو مدخل ال   الم ممال  ي   

ل  ف الراب  األساسي، كما أجرت  االجتماعي   الد راساتاألول" ال مل في الزراع  في سوري " من كتا  
من مرح    خيل مرح   ت ميمه في مدار  الح ق  األولى ل خط  ال  ي  الباح   دراسات استطيعي  

 (.12)رلم ، م حوالخط  ال  ي  الحسك ، ساعد الباح   في مرح   ت ميم  مدين األساسي في  الت   يم
  (:Achievement testي )التَّحصیلاالختبار  -2-2
أبرز االتجاهات في تحديد  ول ل   ،بطرو مخت    الد راسي الت ح يلبحث ال ديد من ال  مات المخت ين م  وم    

ا لم  و  لتحديد ما ت  مه التيمذة، الت ح يل، فقد استخدمت اختبارات الد راسي الت   مهذا الم  وم هو ربطه بم  وم 
من اختبارات مناسب   بد   كان ال، المت  مينلدى  الد راسي الت ح يلمستوى  تحسينكان ال دف األساسي ل تدري  

من األدوات   د  " والتي ت  الد راسي الت ح يل" سمى باختباراتي   ما ذلك عن طريو ، ويتم  الت ح يللقيا  هذا 
 ا تساعد في تحديد المستوى استراتيجي  تدريسي  ما، كما أن   أو فاع ي  أ راألساسي  التي يمكن من خيل ا ليا  

 (.370، 2004)أبو عالم، ط و ع ي ا اختبارات "الورل  والق م"، وي  ل مت  ميني الت ح ي 
 :يأتي ما تحديد في التح ي ي ختبارمن اال الرئي  ال دف ويت خص   
 بالخط  ال  ي   الخا   ي الت   يم ألعمالل ندرج  استي ا  المت  مي. 
 مت  م لكل   ي طى أن يج  الذي المناس  التقدير. 
 . درج  فاع ي  مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم 
 هدف االختبار تبعًا لزمن تطبیقه: -2-2-1

ب دف تحديد مستوى الخط  ال  ي   لبل البدت بتدري    جريه الباح : وهو االختبار الذي تاالختبار القبلي
ن يالتكافب بين المجموعت والتحقو منم  ومات التيمذة فيما يت  و بالموضوعات الموجودة في الوحدة المختارة، 

 .والضابط  التجريبي 
وي دف إلى ليا  ، الخط  ال  ي  ب د االنت ات من تدري    جريه الباح وهو االختبار الذي ت االختبار البعدي: 

 .الخط  ال  ي  ن م من تحقيو األهداف المحددة لمحتوى ، وتمك  يمذةتح يل الت مستوى
تطبيقه ب د فترة زمني  م ين   يجريبو لب يًا وب ديًا، ولكن ي ذاته الذي ط  الت ح ي : وهو االختبار االختبار المؤجل

 بالم  ومات.التجريبي  المجموع  احت اظ التيمذة في  درج ، وي دف إلى ليا  الخط  ال  ي  من تدري  
 المؤجل(.البعدي  -المباشر البعدي -) القبلييّ التَّحصیلبناء االختبار  2-2-2

وذلك لتحديد  االجتماعي   الد راساتطيع الباح   ع ى األد  التربوي وتح يل الوحدة الراب   من كتا  اب د    
أحد المتييرات  الت ح يل د     ي   ، إذاختبار تح ي ي د  أ عِ التي يتضمن ا المحتوى  STS))ي  ولضاياالت   يمالنقاط 
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، تيمذة ال ف الراب  األساسي لدى االجتماعي   الد راساتفي مادة  STS))فاع ي  استخدام مدخللقيا  التاب   
 وفو الخطوات اآلتي :

ليا  تح يل تيمذة ال ف الراب   ي إلىالت ح ي ي دف االختبار  تحدید الهدف من االختبار: 2-2-2-1
ل  ف الراب  األساسي،  االجتماعي   الد راساتمن كتا   الراب  داف الم رفي  المحددة ل وحدة األساسي لأله

 ،أرب   درو ، والمتضمن  "سوري الجم وري  ال ربي  الدعائم االلت اد في  "وهي الخط  ال  ي  متضمن  في وال
  :وهي

 المتضمنة في الوحدة المدروسة( الدروس 22جدول)

 
 
 
 
 
 

 :القضایا المتضمنة في االختبار 2-2-2-2
ل  ف  االجتماعي   الد راساتكتا  الوحدة الراب   من محتوى تح يل د االختبار في ضوت نتائ  جاتت أب ا   

 (، إذ بينت نتائ  تح يل المحتوى أن  STS)مدخل لضايا  منلضايا   تس  إذ تضمن االختبار ،الراب  األساسي
 يف الجوي غير متضمن  في الوحدة.لضي  ال وات والي

 :لالختبار المعرفیة المستویات تحدید 2-2-2-3
 التذكر،: وهي جمي  ا، الست  (Congnitive Domain) الم رفي ل مجال" ب وم" مستويات االختبار ييطي   

طيع ع ى ب د االع ى المستويات بنود االختبار  الباح   وزعتولد ، التقويم التركي ، التح يل، التطبيو، ال  م،
، 37-32، 2008 ، حس  اهلل،85-83، 2004، محمد، 99-91، 2013 )ال وال وس يمان،  المراج  ذات ال يل 

، س يمان وآخرون، 88 -84، 2008، يوسف والح ري،100-87، 2013 مرتضى وآخرون،، 11-10، 2009طربيه، 
 ب ذا الخا   األسئ   عنإجابته  خيلمن  الت ميذ ع ي ا يح ل التي الدرج ب إجرائياً  وليست، (31-35، 2015

 .يالت ح ي  االختبار في المستويات
  :يالتَّحصیل جدول مواصفات االختبار إعداد 2-2-2-4

ي  الت   يماألهداف  مستويات االختبار يقي  ب دف التأكد من أن  لامت الباح   بإعداد جدول موا  ات    
 الد راساتمن كتا  الراب   الوحدة من ج  ، ويقي  المحتوى الم رفي المتضمن في وفو ت نيف ب وم المحددة 

مخطط  جدول المواصفات:  د  ي  حيث ، من ج    اني  "دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري "االجتماعي  

 دعائم االقتصاد في الجمهوریة العربیة السوریة
 أرقام صفحات الدرس عنوان الدرس رقم الدرس
 98-95 الزراعة في سوریة في العمل الدرس األول

 84-80 الصناعة في سوریة في العمل الدرس الثاني

 88-85 التجارة في سوریة في العمل الدرس الثالث

 104-100 الجمهوریة العربیة السوریة في السیاحة الراب  الدرس
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يربط ال نا ر األساسي  ل محتوى بمجاالت التقييم وم اراته ال رعي ، ويحدد األهمي  النسبي  لكل من ا، ت  ي ي، 
 :ب دين ذات م  وف  هو االختبار موا  ات جدولف، (235، 2005) الجلبي،ه يقي   دو المحتوىأي أن  

  ل مت  مين ت  يمه المراد المحتوى يم  ل :األول البعد. 
  (240 ،2004الفتالوي،)المحتوى هذا دراس  من االنت ات ب د عم ه المت  م يستطي  ما يم  ل :البعد الثَّاني. 

 :اآلتي  النقاط في االختبار موا  ات جدول أهمي  وتكمن
  األهمي  حس  مخت    بنس  جمي  ا المحتوى عنا ر تيطي  خيل من الشمول يحقو. 
  أج  ا من وض  التي الخا ي  لياسه خيل من المحتوى  دو ليختبار ي طي  
  (.21، 2007 عباس والعبسي،)جمي  ا االختبار بمستويات االهتمام في يساعد 
 قامت الباحثة بإعداد جدول مواصفات االختبار وفق الخطوات اآلتیة: يالت ح ي ولت ميم االختبار  

 تحقيق ا عند التيمذة.لالتي يس ى الم  م  یةالتَّعلیماف تحدید األهد 
 لكل در  من درو  الوحدة المختارة من خيل استخدام الم ادل  اآلتي : حساب الوزن النسبي 

 100 ×
األهداف السلوكية  لكل  درس 

 مجموع االهداف السلوكية  لكل  الدروس
 

 ويتم ذلك من خيل التركيز ع ى هذه تحدید نسبة األهداف من المستویات المختلفة لتصنیف بلوم ،
 .الت   يماألهداف أ نات عم ي  

  ( بندًا وتوزي  ا ع ى المستويات الم رفي  بشكل يتناس  م  الوزن. 35)بن عدد بنود االختبارالتراح 
  وفو الم ادل  اآلتي :ةالدِّراسیعدد األسئلة ل ل جزء من المادة تحديد ، 

 األسئة ال لي*نسبة التر یز*نسبة الهدفعدد األسئلة ل ل وحدة= عدد 
   وفو إحدى الطرائو ال ي   اآلتي :الرابعةتحدید األهمیة النسبیة لمحتوى الوحدة ، 

 100* عدد أهداف الوحدةالوزن النسبي للوحدة =     :وفقًا لعدد أهداف الوحدة
                   العدد ال لي لألهداف                                                          

 100* عدد صفحات الوحدةوزن الوحدة =           : وفقًا لعدد الصفحات
 العدد ال لي للصفحات                                                    

 100* عدد حصص الوحدةوزن الوحدة =             :وفقًا لعدد الحصص    
 العدد ال لي للحصص                                                       

وفو ما  وحدة النسبي لوزن الفي حسا   (على عدد الصفحات بناءً )ولد اعتمدت الباح   الطريق  ال اني     
 يوضحه الجدول اآلتي:
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 للصف الراب  األساسي وفق عدد الصفحات االجتماعیَّة الدِّراساتمن  تاب  الرابعة( األهمیة النسبیة للوحدة 24جدول)

أرقام الصفحات التي تشغلها من  ةالدِّراسیالوحدة 
 ال تاب

 الوزن النسبي عدد الصفحات

 0.19 22 104-93 دعائم االقتصاد في الجمهوریة العربیة السوریة

  من درو  الوحدة المختارة من خيل استخدام الم ادل  اآلتي :  النسبیة ل ل درسحساب األهمیة 
 𝟏𝟎𝟎 ×

عدد صفحات كل درس

 مجموع عدد صفحات كل الدروس
 

 

 ( األهمیة النسبیة ل ل درس من دروس الوحدة  وفق عدد الصفحات25جدول)

  أرقام صفحات الدرس عنوان الدرس الدرس
 التي یشغلها من ال تاب

  عدد 
 الصفحات

 الوزن النسبي

 23.53 4 98-95 الزراعة في سوریة في العمل األول

 28.41 5 84-80 الصناعة في سوریة في العمل الثاني

 23.53 4 88-85 التجارة في سوریة في العمل الثالث

 23.53 4 104-100 الجمهوریة العربیة السوریة في السیاحة الراب 

 %100 17 المجموع

  ل خ ي  بيني  من الخيياوفي ك یة في  ل درسالتَّعلیمتحدید عدد األهداف: 
 لمادة "السوري  ال ربي  الجم وري  في االلت اد دعائم" وحدة درو  لجمي  الس وكي  األهدافِ ييت    

 والجدول، ب وم لت نيف الم رفي المجال مستويات ييطي بشكل األساسي الراب   ف ل االجتماعي   الد راسات
 .ومستويات ا الم رفي  لكل در  من درو  الوحدة   يمي الت  األهداف ن يبي   اآلتي

 "الرابعة"دعائم االقتصاد في الجمهوریة العربیة السوریةومستویاتها المعرفیة ل ل درس من دروس الوحدة  التعلیمیة( األهداف 21جدول )

عنوان  الموضوع
 الموضوع

 المجموع ومستویاتها المعرفیةاألهداف السلو یة 
 تقویم تر یب تحلیل تطبیق فهم تذّ ر

دعائم 
في  االقتصاد

 الجمهوریة

 العربیةالسوریة

 12 1 2 2 4 2 1 الزراعة

 14 1  3 7 2 1 الصناعة

 13 1  5 3 2 2 التجارة

 8 1 1 2 3 1 1 السیاحة

 49 4 3 12 17 7 5 المجموع

 %100 9.33 1.25 25 35.42 14.59 10.42 المئویةالنسبة 

 %100 %5 %10 %10 %20 %10 %45 1النسبة عند بلوم

                                                           
1

( والذي یمثل توزی  بلوم لألسئلة على أساس 1، 2007اعتمدت الباحثة على التصنیف الذي أوردته دراسة)بر ات وصباح،  -
 علیمیة في المجال المعرفي.هرمه الذي وضعه لتصنیف األهداف التَّ 
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 ب يتالتطبيو( لد  ،ال  م ،نسب  األهداف من المستويات الدنيا )التذكر يحظ من الجدول السابو أن  ي      
التقويم(  ،التركي  ،ال  يا)التح يلا نسب  األهداف الس وكي  في المستويات ( من األهداف الس وكي ، أم  10.42%)

ب وم والذي ل( وهذا يتقار  نوعًا ما م  النسب  المقررة ل ذه المستويات في التوزي  الم ياري %38.59ب يت )
زت الباح   ع ى األهداف من مستوى ، كما رك  ( ل مستويات ال  يا%25ل مستويات الدنيا و)  (%75(خ ص

ك التطبيقات ال  مي  ( الذي يركز ع ى لدرة المت  م ع ى إدراSTSمدخل )التطبيو، بما يتناس  م  أهداف 
  المرتبط  بالقضي  المدروس  وتأ يرها، ولدرته ع ى إعطات أم    عن ت ك التطبيقات وبيان أهميت ا والتكنولوجي 

 .((2)رلم ، م حو((STS)الم ايير المت  ق  بمدخل)
( م  ت نيف ب وم STSمن التقات أهداف مدخل )(Yager,1992) وبذلك تت و الباح   م  ما طرحه ياجر   

 يوض  ذلك:اآلتي لألهداف الس وكي  عند مستوى التطبيو، والشكل 
 

       تصنیف بلوم           (STSأهداف)                                   

 التذكر                                                                                                                    
 الفھم         

 التطبیق         التطبیق                                         
 التحلیل         

 التركیب        
 التقويم                                                                                    

             (.Yager,1992)      تصنیف بلوم( و STS( أهداف مدخل )9)رقم ش ل

  من خيل استخدام الم ادل  اآلتي :   للدرس نفسه میةیعلالتَّ حساب نسبة تمثیل بنود  ل درس لألهداف 
     

مجموع بنود  الدرس      × 𝟏𝟎𝟎

مجموع األهداف السلوكية  لكل درس
 

 من خيل الم ادل   حساب نسبة تمثیل  ل مستوى من المستویات المعرفیة الست لبنود االختبار
 اآلتي :   

عدد بنود كل مستوى × 𝟏𝟎𝟎

مجموع بنود االختبار
               

 (.149 ،2002 ،)مراد وسلیمان
 :يالت ح ي  االختبار موا  ات نيبي   اآلتي والجدول
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 يالتَّحصیل( جدول مواصفات االختبار 27جدول)

 المحتوى
عدد الصفحات

 توزع بنود االختبار على المستویات المعرفیة 

عدد األهداف ل ل 
موضوع

الوزن النسبي  
للموضوع

 

األهمیة النسبیة 
للموضوع

نسبة تمثیل  
البنود لألهداف

 

تذّ ر
فهم 
تطبیق 

تحلیل 
تر یب 
تقویم 
المجموع 

 

 %75 23.53 25 12 8 1 1 1 4 1 1 4 الموضوع األول

 %71.42 28.41 28.17 14 10 1  2 5 1 1 5 الثاني الموضوع

 %18.23 23.53 27.09 13 8 1  4 2 1 1 4 الموضوع الثالث

 %77.77 23.53 19.75 8 7 1 1 1 2 1 1 4 الراب  الموضوع

 % 73 %100 %100 49 35 4 2 9 13 4 4 17 المجموع

نسبة تمثیل المستوى 
 لبنود االختبار

11.

43 

11.

43 

37.

14 

22.

91 

5.7

1 

11.

43 
100% 

( هدفًا س وكيًا م رفيًا 49) داف الس وكي  ل درو  األرب   ب غمجموع األه ن من لراتة الجدول السابو أن  يتبي      
وهي  (%73)  نسب  تم يل بنود االختبار ككل لألهداف الس وكي  ب يت ، وأن  الم رفي  موزع  ع ى مستويات ب وم

ه تم  التركيز ع ى مستوى التطبيو في ت نيف ب وم ل مجال ، وأن  نسب  جيدة ومناسب  لطبي   البحث الحالي
التطبيقات ال  مي  والتكنولوجي  ف لت ر   وميتمته(، STSالم رفي لمناسبته لمدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم )

المت  ق  بالقضايا المطروح ، كما أن  مستوى التطبيو يتضمن ضمنًا مستوى التذكر وال  م، ولاعدة أساسي  
 ل مستويات ال  يا وفو ت نيف ب وم)التح يل، التركي ، التقويم(.

 :يالتَّحصیل  تابة تعلیمات االختبار 2-2-2-5
، وتضمن واإلجاب  عن االتيمذة إلى كي ي  الت امل م  أسئ   االختبار ترشد ت  يمات االختبار بحيث ييت  ِ   

 ات اآلتي :الت   يماالختبار 
 الش ب (.اب  م  ومات عن الت ميذ )االسمكت ، 
 . اإلجاب  ع ى ن   الورل  االمتحاني 
  ( درج .40ي)الت ح ي ال يم  ال ظمى ليختبار 
  ي درج  واحدة عند اختيار البديل ال حي ، وعند اختيار البديل الت ح ي لكل بند من بنود االختبار

 الخاطئ ينال البند درج  ال  ر.
  ( دليق 45الزمن المسموح به لإلجاب  هو )و  ،بالولت المحدد لإلجاب  عن االختبارااللتزام. 
   كل األسئ  . عنضرورة االلتزام باإلجاب 
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 ي:التَّحصیلإعداد بنود االختبار  2-2-2-1
( بندًا من نوع األسئ   الموضوعي ، تنوعت بين االختيار 35لامت الباح   بإعداد اختبار تح ي ي مكون من )  

 ي لألسبا  اآلتي :الت ح ي من مت دد والت نيف والتم يل بالرسم، ولد ن ِوع ت  أسئ   االختبار 
  ع ى نوع واحد من األسئ  .التخ يف من مشك   وعيو  االلت ار 
 .إن  التنوع في األسئ   يقي  المستويات المخت    وفو ت نيف ب وم 
 .يحتوي االختبار عين  كبيرة من م ردات المحتوى مما يج   ا أك ر شمواًل 
 .يراعي هذا االختبار ال روو ال ردي  بين التيمذة 
 ختيار من مت دد.االاختبارات مشك   التخمين الذي ت اني منه  التق يل من 

 األمور اآلتي :ي الت ح ي ولد راعت الباح   عند  ياغ  بنود االختبار 
  تضمنت التي المشكيت، و وخبرات م السابق  ومشاهدات م المت  مين "البنود ذات ارتباط بحياةأن تكون 

 (.243-242 ،2008ویوسف، الحصري)  المجتم  في أهميت ا ول ا م نى ذات االختبارفي 
 . الدل  ال  مي  وال يوي 
   لمستوى تيمذة ال ف الراب  األساسياألسئ   مناسب. 
  في بنود االختيار من مت دد، يحتوي كل بند ع ى مقدم   م يتب ه مجموع  من البدائل، تأخذ البنود

 (.د -ج -ب -أ.......(، بينما البدائل تأخذ الحروف )-4-3-2-1األرلام)
 الختيار من مت دد واضح .أن تكون البدائل في أسئ   ا 
  ِض  ت في جدول الموا  ات.الت   يمأن ييطي االختبار األهداف  ي  التي و 

 ي:التَّحصیلأنواع بنود االختبار  2-2-2-7
 احتوى االختبار األنواع اآلتي  ل بنود:

 االختبارات هذا النوع من تير ولد اخ ، حي  فقط إحداهابدائل،   لكل بند أرب ، االختیار من متعدد
 لألسبا  اآلتي  :

 أسئ   االختيار من مت دد تخ و من التأ ر بذاتي  الم ح  .  -أ
 هذا النوع من األسئ   له م دالت  دو و بات عالي  .  بت أن    -ب
 .(95 ،2001، )أبو سلطان"من محتوى المادة ال  مي  المراد اختبارها اً كبير  اً ييطي هذا النوع جزت  -ت
 س ول  الت حي .  -ث
 درج  التخمين في ا.ض ف   -ج
 (.90، 2008)حسب اهلل،إمكاني  استخدام ا في ليا  كاف  أنواع األهداف ال ق ي " -ح

 اهر...( في فئات م ين  اعتمادًا و يتط   السبال "تجمي  م ردات )م  ومات، أشيات، أحداث، ظ: التصنیف
 تير لألسبا  اآلتي :ولد اخ (،74، 2009مجید، ع ى خواص أو   ات محددة)
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يمكن من خيل الت نيف ربط م يرات جديدة بأخرى م روف  من لبل الت ميذ، مما يس ل تنظيم ا في البني   -أ
 توظي  ا عند الحاج  إلي ا.و الم رفي  

 يبدي إلى تحسين مستوى القدرة ع ى توضي  ال يلات بين األشيات أو الموضوعات. -ب
 تساعد في الو ول إلى ت ميمات. -ت

  .يات شفي إ رات م نى ل ك مات والرموز التي يستخدم ا المت  م ل دالل  ع ى أوتساعد  التمثیل بالرسم
 (.595، 2012)ال ناني ودیوان، محسوس  حتى ي ب  ل ا م نى وت ور واض  في ذهنه

 ي ما يأتي:الت ح ي ولد اعتمدت الباح   عند  ياغ  بنود االختبار    
 م2011/2012 الد راسي، حيث عم ت الباح   م  م  ل  ف الراب  األساسي خيل ال ام الخبرة. 
 األساسي ، أجرت الباح   مقابيت شخ ي  م  مجموع  من م  مي ال ف الراب المقابلة الشخصیة ،

من خيل االطيع ع ى نماذج من األسئ  ، كما أجرت الباح   مقابيت شخ ي  م  مجموع  من 
عطات عنه ، من خيل طرح السبال ع ى الت ميذ ومنحه الحري  لإلجاب األساسي الراب  تيمذة ال ف ، واط

ع ى ذلك ر دت الباح   مجموع  من الميحظات است ادت من ا عند  الت سير الذي يراه مناسبًا، وبناتً 
 .يالت ح ي  وض  و ياغ  بنود االختبار

  ي .الت ح ي في مجال إعداد االختبارات  السابقة الدِّراساتأدبیات البحوث التربویة و االطيع ع ى 
  :(Test Validity)يالتَّحصیلصدق االختبار  2-2-2-9

 :هو اختباريه وسي   ألي بالنسب  األولى باألهمي  يحظى الذي السبال أن  : "(1898، وهيجن  ورندايك) يرى    
 (2008،میخائیل) ويرى. (54ص")آخر شيئا ولي  يقي ، أن أردنا ما يقي  االختبار كان إذا ما أي  دل ا، مدى
 ل تأكد من  دو االختبارو (. 255ص")يشير إلى درج  ليا  االختبار لما وض  لقياسه االختبار  دو: "أن  
ك ي   )المناه  وطرائو التدري المخت ين في مجالالمحكمين ادة الس  ب ورته األولي  ع ى مجموع  من  ض  رِ ع  

عين  من م  مي ال ف موج ين، ومديرين،  ،التقويمو  ، القيا لسم الجيرافي  -اآلدا ، جام   دمشو -التربي 
 من حيث:  االختبار (، إلبدات آرائ م حول10) رلم م حو (،من ذوي الخبرة التدريسي  األساسي الراب 

 .ليا  االختبار لما وض  ألج ه، و يحيته ل تطبيو 
 دل  وسيم  ال ياغ  ال يوي  ل بنود . 
  . ح  المادة ال  مي  
 .وضوح فكرة السبال 
  .تم يل االختبار لموضوعات الوحدة الدرسي  المقررة واألهداف الس وكي  المحددة 
  .مناسبته لمستوى تيمذة ال ف الراب  األساسي 
  .انتمات البند االختباري ل مستوى الم رفي الذي يقيسه 
   ض ت لقياس ا.ارتباط ا بالقضايا التي و 
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 ألسئ   ل قضي  المطروح .شمولي  ا 
دلت ب ض البنود سوات من حيث ال ياغ ، أو من حيث البدائل لتيئم المحكمين ع   ميحظاتفي ضوت و   

  ن:حظات التي الترح ا السادة المحكمو ومن أهم الميالمستوى الم رفي الذي تنتمي إليه، 
 ضرورة وض  الم ور في االختبار كما ورد في الكتا  المدرسي. 
 . تدليو إجابات ب ض األسئ   وذلك لتجن  وجود أك ر من إجاب   حيح 
  كل ماسبو" في سبال االختيار من مت دد. عدم استخدام إجاب" 
 .  التدليو ال يوي لب ض األسئ 
 االختبار أسئ   عدد تق يل. 
 االختبار بنود   وب  مستوى من الخ ض. 
 لمناسبت ا ل مستوى ال مري ل مت  مين. وهو األسئ   الموضوعي ،تبار من نوع واحد ج ل االخ 

ولد أجرت الباح   الت دييت ع ى االختبار في ضوت ميحظات السادة المحكمين ب د موافق  الدكتور    
ت الًا كبيرًا بين آرات السادة المحكمين، من حيث سيم  الم ردات ودلت ا، االمشرف، عدا ذلك فقد وجدت الباح   

وب د ت ديل االختبار  ع ى ليا  ما وض  لقياسه، ومناسب  الت بيرات واألل اظ المستخدم ،وكذلك لدرة االختبار 
بنود  التي أ جريت ع ىالت دييت  نوالجدول اآلتي يبي  ، ( بنداً 35مكونًا من ) ب ورته الن ائي  ي أ ب الت ح ي 
 :االختبار

 التعدیالت على بنود االختبار(  29) الجدول

 البند بعد التعدیل قبل التعدیلالبند  رقم البند
واحد مما یأتي لیس من العوامل المساعدة  10

 على قیام السیاحة في سوریة.
 من مقومات السیاحة في سوریة.

واحدة مما یأتي لیست من نتائج استخدام  13
 وسائل الري الحدیثة في الزراعة.

ي الحدیثة تمر بالدنا بأزمة في مجال المیاة، من وسائل الرَّ 
 .التي تساعد الفالحین في سقایة المزروعات، وتوفیر المیاه

 اذ ر بعض المقترحات التي تساعد على  27
 ازدهار السیاحة في سوریة.

اح على زیارة المناطق األثریة االقتراح األفضل لتشجی  السیَّ 
 في سوریة هو:

الدولة في سوریة خدمات اإلرشاد  توفر 24
الزراعي للفالحین، ما رأیك في هذه الخدمات 

فائدتها في تحسین الزراعة في  من حیث 
 سوریة.

 من أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للفالحین.

من أسالي  است مار التكنولوجيا في التجارة،  لي  (:STSالسبال اآلتي ليتناس  م  مدخل ) ضيفوأ     
 والتسويو ل منتجات.
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 :ي استطالعیاً التَّحصیلتجریب االختبار  2-2-3
ع ى عين  من تيمذة ال ف  بإجرات تجرب  استطيعي  ليختبارلامت الباح   ب د إجرات الت دييت اليزم ،     

غير المشمول  في ( النيربين( ت ميذًا وت ميذة من مدرس  )33) ب غ عددها ،الد راس عين   غيرمن  الراب  األساسي
في يوم )األحد(  "المزة"ن س ا إذ تق  في المنطق  الجيرافي ، الد راس  مكافئ  لخ ائص عين  عين  البحث الن ائي 

( الخمي في يوم ) عيد تطبيو االختبار ع ى ال ين  ن س ا وضمن الظروف ن س اوأ   ،(2015/ 1/3الوال  في )
بحيث يح ل كل ت ميذ ع ى درج   ،ت بنودهح  حِ    ب دف حسا  م امل ال بات،  م   (12/3/2015الوال  في )

، ويح ل بالنسب  ليختيار من مت دد، ون ف درج  لكل ت نيف  حي  واحدة لكل سبال إجابته  حيح 
لكل ت ميذ ع ى االختبار الت ح ي ي ع ى درج  ال  ر لكل سبال إجابته خاطئ ، وبالتالي تكون الدرج  الك ي  

 ولد هدفت التجرب  االستطيعي  إلى:،   ت نتائ  إجابات التيمذة ع ى بنودهح   ( درج ،  م40- 0مح ورة بين )
 التحقو من وضوح فقرات االختبار. 
   ي. االتساو الداخ دو حسا 
  ي. الت ح ي التحقو من  بات االختبار 
  يالت ح ي ل قرات االختبار ال  وب  الس ول  و حسا  م اميت. 
 يالت ح ي ل قرات االختبار  التمييز حسا  م اميت. 
  فيما يأتي نتائ  التجرب  االستطيعي  و ، يالت ح ي االختبار  فقراتتحديد الزمن اليزم لإلجاب  عن

 ي:الت ح ي ليختبار 
  صدق االتساق الداخلي(Internal Consistency Validity:) 
ي ق د ب دو االتساو الداخ ي ل مقيا : التأكد من  دله من خيل م رف  ليم  االرتباطات بين البنود،    

 سبتح  ل تأكد من  دو االتساو الداخ ي ألب اد االختبار وبنوده و(، 417، 2004أبو عالم، والدرج  الك ي  ل بنود)
 االتساوتراوحت م اميت و ، الك ي  ليختبارالدرج  بار و أب اد االخت درجاتم اميت ارتباط بيرسون بين 

كل ب د من  اتساوم اميت  نيبي   اآلتيجدول وال ،( وهي م اميت تسم  باستخدام االختبار**43.-**62.)بين
   .ب اد االختبار م  الدرج  الك ي أ

 بعاد االختبار م  الدرجة ال لیةأ ل بعد من  اتساقمعامالت  (28جدول)

 مستوى الداللة معامل االرتباط الرئیسةالقضایا  الرقم
 000. **58. الصناعة والتجارة والتعدین 1

 000. **61. الت نولوجیا الحدیثة 2

 000. **52. النمو الس اني 3

 000. **55. الثروة النباتیة والحیوانیة 4

 000. **51. استخدام األرض)التربة( 5

 000. **62. الجوع ومصادر الغذاء 1
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 000. **43. المواد الخطرة 7

 000. **58. البیئة ومصادر الطاقة 9

 000. **47. الموارد المائیة 8

   الهواء والغالف الجوي 10

 اآلتي: جدولال، كما موض  في األب اد األخرىو ب د من أب اد االختبار كل  االتساو بين تم امي سبتح  كما 
  االختبار م  األبعاد األخرىبعد من أبعاد   ل اتساقمعامالت ( 30جدول)

 القضایا
ةالرئیس  1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 

1 - .43** .33** .39** .34** .42** .49** .39** .67** - 

2 - - .48** .55** .28** .54** .32** .39** .62** - 

3 - - - .55** .29** .44** .40** .32** .67** - 

4 - - - - .40** .52** .44** .51** .63** - 

5 - - - - - .34** .25** .53** .45** - 

1 - - - - - - .56** .42** .58** - 

7 - - - - - - - .40** .59** - 

9 - - - - - - - - .56** - 

8 - - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - - 

 (0.05(، )* دال عند مستوى داللة 0.01)**دال عند مستوى داللة 

م اميت حسا  من خيل  االختبار والب د الذي تنتمي إليهكل فقرة من فقرات  اتساو حسا  م امل  جرىكما 
 اآلتي:، كما هو موض  في جدول ارتباط بيرسون

 لیه الفقرةإل ل فقرة من فقرات االختبار والبعد الذي تنتمي  اتساقمعامالت  (31جدول)

 الداللة مستوى االرتباط معامل الفقرة رقم القضیة
 

 
 0.01دالة عند  0.199 2

 0.01دالة عند  0.719 4

 0.01دالة عند  0.540 1

 0.01دالة عند  0.521 7
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  يالتَّحصیلثبات االختبار(Test Reliability): 
مر ة تحت ظروف مما   ، أي  طي االختبار النتائ  ن س ا إذا ما تم  استخدامه أك ر من ي أن  : ال باتق د بي       
م امل     سِ ولد ح  ، (254، 2015، الشماس ومیالد)االختبار يج  أن ي طي تقديرات  ابت  في حال تكرر تطبيقه أن  

 ي بطرائو عدة نوضح ا فيما يأتي:الت ح ي  بات االختبار 

 
 

 .والتعدین والتجارة لصناعةا

 0.01دالة عند  0.119 9

 0.01دالة عند  0.513 13

 0.01دالة عند  0.109 11

 0.01دالة عند  0.528 17

 0.01دالة عند  0.527 18

 0.01دالة عند  0.591 20

 0.01دالة عند  0.147 22

 0.01دالة عند  0.498 24

 0.01دالة عند  0.150 21

 0.01دالة عند  0.523 27

 0.01دالة عند  0.543 29

 
 

 الحدیثة. ت نولوجیاال

 0.01دالة عند  0.113 8

 0.01دالة عند  0.110 12

 0.01دالة عند  0.473 14

 0.01دالة عند  0.493 15

 0.01دالة عند  0.750 19

 0.01دالة عند  0.517 21

 0.01دالة عند  0.780 23

 0.01دالة عند  0.428 25

 0.05دالة عند  0.394 28

 0.05دالة عند  0.377 34

 0.01دالة عند  0.171 35

 
 .الس اني النمو              

 0.01دالة عند  0.130 3

 0.01دالة عند  0.593 30

 0.01دالة عند  0.754 33

 0.01دالة عند  0.933 1 .والحیوانیة النباتیة الثروة

 0.05دالة عند  0.414 5 (.التربة)األرض استخدام

 0.01دالة عند  0.428 10 .العالم في الغذاء ومصادر الجوع

 0.01دالة عند  0.348 30 .الخطرة المواد

 0.01دالة عند  0.135 31 .الطاقة ومصادر البیئة

 0.05دالة عند  0.311 11 الموارد المائیة.

  .الجوي والغالف الهواء
 35 المجموع
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    في تاريخ اً استطيعي يالت ح ي ر ب د تطبيو االختبا :)Retest Method-Test(الثبات باإلعادةطریقة   
س  م امل ( يومًا من التطبيو األول،  م ح  12( أ عيد تطبيقه ع ى المجموع  ن س ا ب د مرور )1/3/2015)

وتشير إلى  بات  اً (، وهي ليم  مقبول  إح ائي0.78بين التطبيقين األول وال اني ولد ب غ ) (Person) االرتباط
 ي.الت ح ي    ليختبار مرت
ريتشاردسون  -است خدمت م ادل  كودر : )Kuder and Richardson(21))ریتشاردسون  -طریقة  ودر  

Kuder- Richardson 21) ):إليجاد م امل ال بات ليختبار ككل، وهي تساوي 
 (.247، 2004)النبهان،       ( مج ص ف* مج خ ف -1)  * ك   ر=                                     

 س 2ع                  1-ك                                           
 حیث:   
 .م امل  بات االختبار ر:
 .: التباين في درجات التيمذة ع ى جمي  ال قراتس 2ع

 .نسب  اإلجابات ال حيح  ع ى ال قرة ص ف:
 .نسب  اإلجابات الخاطئ  ع ى ال قرة خ ف:

 .عدد بنود االختبار ك:
 .االختبار يتمت  ب بات جيد أي أن  (، 0.90م امل ال بات يساوي ) أن   د  جِ الم ادل   و  بتطبيو 

 ي:التَّحصیلاالختبار  بنود ةحساب معامالت سهولة وصعوب 
بنود لال دف من حسا  م اميت الس ول  وال  وب  لم ردات االختبار، هو حذف الم ردات أو ا إن      

( 0.1فأك ر، والم ردات التي يب غ م امل ال  وب  في ا) (0.8يب غ م امل س ولت ا)المتناهي  في الس ول  والتي 
فألل، ويتم حسا  م امل الس ول  من خيل حسا  نسب  عدد التيمذة الذين أجابوا إجاب   حيح  ع ى البند 

 إلى عدد اإلجابات ال حيح  والخاطئ ، وفو الم ادل  اآلتي :
 ص + مج خمعامل السهولة = مج ص/  مج    

 م اميت الس ول  تراوحت بين تض  أن  اي، الت ح ي وب د حسا  م امل الس ول  لكل بند من بنود االختبار     
(0.43-0.79).  
ق د به: نسب  التيمذة )أفراد ال ين  االستطيعي ( الذين أجابوا عن السبال إجاب  غير ي   معامل الصعوبة:  

 ويحس  وفو الم ادل : (. 250 2004)الفتالوي محاوالت اإلجاب  عن السبالع ى مجموع  حيح  )خاطئ ( 
                                                                             

 (.87، 2008) میخائیل،      معامل الصعوبة = مج خ/ مج ص + مج خ                       

 .السبال عدد اإلجابات الخاطئ  عن مج خ:
 .عدد اإلجابات ال حيح  عن السبال مج ص:
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وبذلك تكون جمي  بنود ، (0.57-0.22ي تراوحت بين )الت ح ي م اميت   وب  بنود االختبار  ت النتائ  أن  دل  
كانت فقراته )بنوده(  جيدًا إذا  د  "االختبار ي   ( أن  Bloomي  الح  ل تطبيو، إذ يرى ب وم)الت ح ي االختبار 

 (.Bloom,1971,107)(0.90-0.20تتراوح نسب    وبت ا بين )
   من درجات اً واس ًا المستحسن أن يضم االختبار تدريجمن  همتخ  ون في القيا  والتقويم أن   كما يرى    

 ،من لبل الباح   جيدة ي الم د  الت ح ي االختبار  جمي  فقرات لذا فإن   (.291، 2000،)ملحموالس ول    ال  وب
كما  يالت ح ي ن م اميت الس ول  وال  وب  لبنود االختبار يبي   اآلتي ، والجدولوذات م امل   وب  مناس 

 االستطيعي : الد راس نته بي  

 يالتَّحصیل( معامالت السهولة والصعوبة لبنود االختبار 21جدول)

عدد اإلجابات  رقم السؤال
 الصحیحة

عدد اإلجابات 
 الخاطئة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

عدد اإلجابات  رقم السؤال
 الصحیحة

عدد اإلجابات 
 الخاطئة

معامل 
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

1 21 7 0.79 0.22 18 21 12 0.13 0.37 

2 23 10 0.18 0.31 20 18 14 0.57 0.43 

3 21 12 0.13 0.37 21 25 9 0.75 0.25 

4 21 7 0.79 0.22 22 21 12 0.19 0.34 

5 19 15 0.54 0.41 23 25 9 0.75 0.25 

1 23 10 0.18 0.31 24 21 12 0.13 0.37 

7 20 13 0.10 0.40 25 17 11 0.51 0.48 

9 21 7 0.79 0.22 21 23 10 0.18 0.31 

8 25 9 0.75 0.25 27 24 8 0.72 0.29 

10 19 15 0.45 0.41 29 20 13 0.10 0.40 

11 20 13 0.10 0.40 28 17 14 0.57 0.43 

12 22 11 0.11 0.34 30 23 10 0.18 0.31 

13 19 19 0.54 0.41 31 22 11 0.11 0.34 

14 19 15 0.54 0.41 32 21 12 0.13 0.37 

15 20 13 0.10 0.40 33 18 14 0.57 0.43 

11 18 14 0.57 0.43 34 15 19 0.45 0.55 

17 11 17 0.49 0.52 35 14 18 0.43 0.57 

19 18 14 0.57 0.43      

 األساسي. التَّعلیممرحلة تلمیذ وتلمیذة من مدرسة النیربین للحلقة األولى من  33=عدد أفراد العینة
 

  ي:التَّحصیلختبار االالتمییز لفقرات  معامالتحساب 
  الم ارف من أكبر بقدر يتمت ون الذين الطي  بين التمييز ع ى االختبار لدرة :التمییز بمعامل ق دي      

ولد تم  حسا  م اميت التمييز لبنود  (،283، 2005،ملحم) الم رف  من م ين مجال في لدرة األلل والطي 
 33عددهمترتي  درجات التيمذة )أفراد ال ين  االستطيعي  البالغ  الذي ي تمد " یالي"االختبار باستخدام تقسيم 

(، وكذلك عدد أفراد %27)( من التيمذة وهم يم  ون أع ى8ال ين  ال  يا )،  م تحديد أفراد اً ت ميذًا وت ميذة( تنازلي
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،  م  تطبيو م ادل  يعي  الك ي( من عدد ال ين  االستط%27( من التيمذة وهم يم  ون أدنى )8الدنيا ) ال ين 
  ال روو الطرفي  اآلتي  لجونسون:

 ن *0.27 مج ض/ -=   مج عمعامل تمییز البند
 یث:ح

 عدد التيمذة من ال ئ  األع ى الذين أجابوا عن البند إجاب   حيح . :عمج 
 : عدد التيمذة من ال ئ  األدنى الذين أجابوا عن البند إجاب   حيح .مج ض

، 2014الزعبي، ، 181-180، 2004النبهان، ،172-170 ،1889الزیود وعلیان،]عدد أفراد ال ين  االستطيعي  : ن
154). 
وبالتالي  ،(0.79-0.33ي تتراوح بين )الت ح ي م اميت تمييز بنود االختبار  د أن  جِ الم ادل  و  وب د تطبيو    

السبال مقبواًل إذا زاد م امل   د  ي تتمت  بقدرة تمييز عالي ، إذ ي  الت ح ي جمي  بنود االختبار  يمكن القول: إن  
 .(100-88، 2008خائیل ،ی)م( 0.20تمييزه عن )

 (52، 1889،عوضي ي تمد ع ى لدرة بنوده ع ى التمييز" )الت ح ي " دو االختبار  الجدير بالذكر أن  ومن     
يوض  اآلتي  والجدول، س م في الح ول ع ى اختبار  ادوي  التأكد من ارت اع م اميت التمييز  لذا فإن  

 االستطيعي . الد راس نته ي كما بي  الت ح ي ار ألسئ   االختب التمييزم اميت 
 يالتَّحصیل( معامالت التمییز ألسئلة االختبار 11جدول)

رقم 
 السؤال

معامل  عدد اإلجابات الصحیحة
 التمییز

رقم 
 السؤال

معامل  عدد اإلجابات الصحیحة
 (8)الدنیا (8)العلیا  (8الدنیا) (8)العلیا  التمییز

1.  8 5 0.44 18 . 1 0 0.17 

2.  9 2 0.17 20 9 3 0.51 

3.  1 3 0.33 21 5 2 0.33 

4.  8 3 0.17 22 9 5 0.33 

5.  9 5 0.33 23 8 3 0.17 

1.  1 3 0.33 24 9 3 0.51 

7.  9 3 0.51 25 8 2 0.79 

9.  9 2 0.17 21 1 2 0.44 

8.  1 2 0.44 27 7 2 0.51 

10.  9 3 0.51 29 9 3 0.51 

11.  8 2 0.79 28 8 5 0.44 

12.  8 3 0.17 30 9 2 0.17 

13.  9 2 0.17 31 1 2 0.44 

14.  9 3 0.51 32 9 2 0.17 

15.  1 2 0.44 33 1 2 0.44 

11.  7 4 0.33 34 1 0 0.17 

17.  8 3 0.17 35 4 0 0.44 

19.  9 2 0.17 
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  ي: التَّحصیلزمن االختبار تحدید 
، ال ين  االستطيعي أ نات التطبيو لجمي  تيمذة  ترك الولت م توحاً دأت عم ي  التطبيو في ولت محدد و ب    
متوسط الحسابي لزمن انت ات أول ت ميذ وزمن انت ات آخر الزمن تأدي  التيمذة ليختبار عن طريو     سِ وح  
  :الم ادل  اآلتي  طبقت  م   ،ذت مي

 2/زمن االختبار= زمن انتهاء التلمیذ األول+ زمن انتهاء التلمیذ األخیر
أضافت الباح   هذا ولد ( دليق ، 40ي)الت ح ي ب غ زمن تطبيو االختبار السابق  تطبيو الم ادل  ل ونتيج ً    

الزمن الك ي لتطبيو  د  دِ ، وبذلك ح  ب  والرد ع ى است سارات التيمذةات واالست داد لإلجاالت   يمخم  دلائو لقراتة 
 .، وهو زمن الح   الدرسي ( دليق 45ي وهو )الت ح ي االختبار 

ي، والتأكد من  دله و باته، وحسا  م امل الت ح ي وبالقيام بالخطوات السابق  اليزم  لت ميم االختبار 
وفو  ورته  الد راس عين    وبته وس ولته ولدرة بنوده ع ى التمييز، أ ب  هذا االختبار جاهزًا ل تطبيو ع ى 

 (.7)رلم الن ائي  كما يوضحه الم حو
وتوزع ا وفو  ي حس  المستويات الم رفي  والدرو الت ح ي األسئ   في االختبار نان أرلام ن يبي  والجدوالن اآلتيا

 :لضايا ال  م والتكنولوجيا والمجتم 
 ي حسب المستویات المعرفیة والدروسالتَّحصیل( أرقام األسئلة في االختبار 34جدول)

                      المستویات       الوحدة
      المعرفیة      الدرسیة 

العدد  التقویم التر یب التحلیل التطبیق الفهم التذ ر
 أرقام األسئلة في  ل مستوى ال لي

 8 30 29 21 8-10-11-12 5 1 الدرس األول

 10 31  -22-23 13-14-15-11-17 1 2 الدرس الثاني

 8 32  34-24-25-21 -19-18-35 7 3 الدرس الثالث

 7 33 28 -27 20 9 4 الدرس الراب 

 35 4 2 9 13 4 4 المجموع

 توزی  أسئلة االختبار على أبعاد قضایا العلم والت نولوجیا والمجتم ( 15جدول)

 )األبعاد(  الرقم
 القضایا الرئیسة

عدد 
 األسئلة

مجموع  رقم السؤال
 الدرجات

الوزن 
 النسبي

 الترتیب

-22-20-18-17-11-13-9-7-1-4-2 15 الصناعة والتجارة والتعدین 1

24-21-27-29 

15 42.95 1 

 -34-28-25-23-21-15-12-14-8 11 الت نولوجیا الحدیثة 2

35-19 

11 31.42 2 

 3 9.57 3 33-30-3 3 النمو الس اني 3

  2.91 1 1 1 الثروة النباتیة والحیوانیة 4

  2.91 1 5 1 استخدام األرض)التربة( 5
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  2.91 1 10 1 الغذاءالجوع ومصادر  1

  2.91 1 30 1 المواد الخطرة 7

  2.91 1 31 1 البیئة ومصادر الطاقة 9

  2.91 1 11 1 الموارد المائیة 8

      الهواء والغالف الجوي 10

  %100  35 35 المجموع

والتكنولوجيا والمجتم  ي م ل  لضايا مدخل ال  م الت ح ي أن  االختبار  السابو يحظ من الجدولي      
نت عدم ورود لضي  ال وات والييف حيث وزعت األسئ   حس  نتائ  تح يل المحتوى التي بي  (، %80بنسب )

( ع ى اعتبار أن   42.95" ب يت أع ى نسب  ولدرها)الصناعة والتجارة والتعدینوأن  لضي  "، الجوي في المحتوى
( بندًا من المستويات ال  مي  35االختبار في  ورته الن ائي  من )الوحدة تتمحور حول هذه القضي ، تكو ن 
( بندًا، الت نيف سبال واحد، تم يل بالرسم سبال واحد، ولد راعت 33جمي  ا، ومن أنواع: االختيار من مت دد )

 الباح   في  ياغ  م ردات االختبار الس ول  ال يوي   والوضوح ودل  ال ياغ .
 ي:التَّحصیلیة لالختبار هائالصورة النِّ  2-2-4

وفو مستويات ب وم، ولكل سبال درج  مقاب   له، ولد ب يت الدرج   ، تنوع( سباالً 35يتكون االختبار من )   
 ي في  ورته الن ائي :الت ح ي االختبار  موا  ات نيبي   (31والجدول)، ( درج 40ي)الت ح ي الك ي  ليختبار 

 ي في صورته النهائیةالتَّحصیل( مواصفات االختبار 31جدول)

 مستویات االختبار
 المعرفیة

عدد األسئلة 
 في  ل مستوى

 الخصائص السی ومتریة لالختبار أرقام األسئلة

 (0.90-0.78)معامل الثبات: یتراوح بین 4-3-2-1 4 ذ رالتَّ 
 (.0.57-0.22)معامل الصعوبة:یتراوح بین
 (.0.79-0.33)معامل التمییز: یتراوح بین

 دقیقة 45زمن تطبیقه: 
 درجة  40الدرجة العظمى= 

اختیار من موضوعیة( أسئلة(األسئلة نوع
 ، تصنیف، تمثیل بالرسممتعدد

 (9)رقم ملحق مفتاح اإلجابة:

 9-7-1-5 4 الفهم

 13-14-15-11-17 13 التطبیق

35-18-19-20 

 -27-34-24-25-21-22-23-21 9 التحلیل

 28-29 2 التر یب

 33-32-31-30 4 التقویم

 35 ال لي

 االجتماعیَّة الدِّراسات مادة نحو جاهاتاالتّ  مقیاس 2-3
وتدف  األفراد إلى  ، ا ت بر عن جوهر ال  مألن   ،الت   يمجاهات هدفًا أساسيًا في كاف  مراحل تنمي  االت  ت  د      

يب ر في اكتسا  الم رف   م ممتيير  الحياة، وهيلظواهر الطبي ي  في استخدام الس وك ال  مي حيال األشيات وا
 .(3، 2000)الشمالي،وتح يل م ارات الت كير ال  مي لدى المت  مين  ،ال  مي 
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 في (STS  استخدام مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم )ف فاع ي  ت ر   الد راس لما كان أحد أهداف هذه و    
لقيا  فاع ي  استخدام  ،( فقرة29مقيا  مكون من ) ب ني، فقد االجتماعي   الد راساتنحو مادة  التيمذةاتجاهات 

وبناًت ع يه فقد اتب ت الباح   في بنائ ا ، االجتماعي   الد راسات مادةالتيمذة نحو اتجاهات  ( فيSTSمدخل)
 ال ديد ع ى االطيع وب د ل دراس ، األساسي وال دف المشك   طبي   ع ى بناتً ألدوات بح  ا األسالي  ال  مي  

، 2000،الشمالي]كدراس   تجاهاتاال لقيا  السابق واألبحاث التربوي   الد راسات استخدمت ا التي المقايي  من
[ 2009،جي السفره ،2005،والهاشمي أمبوسعیدي، 1888،عمر، د.ت ،والعمر أبوحلو، 2005،حناوي، 1888،الطاهر

في الح ق  األولى  االجتماعي   الد راساتأهداف مادة و (، 2) رلم والمجتم  م حوم ايير مدخل ال  م والتكنولوجيا و 
في الميدان التربوي المت  و بموضوع  المخت ينآرات و  ،(المحور الراب ""اإلطار النظري)األساسي الت   يممن 

لجم  البيانات من  وسي  ً  د ي   ، إذالحالي  الد راس ب الخاصل مقيا  في وض  ت ور عام   الباح  تأفاد، الد راس 
وضوع م ين دون مساعدة الباحث مجموع األفراد عن طريو إجابات م عن مجموع  من األسئ   المكتوب  حول م

ستخدم لجم  حقائو وم  ومات عن ، كما ت  دم عادة لقيا  اآلرات واالتجاهاتستخوت   ،أ نات إجابات م عن ا ل م
  .(2004لقحطاني وآخرون،موضوع م ين )ا

 م  األخذ ب ين االعتبار القواعد اآلتي :
  وطريق  طباعتهالمقيا  مناسب  حجم. 
  ل تأكنند ة د  ِعنمنرات و ذلنك يتط ن  مراج ت ننا تحق نو  لندر اإلمكننان، ال بنارتضنم الحند األم ننل منن يضنرورة أن

 .الد راس التي ال تخدم  ال باراتخ وها من  من
، 2014،وآخممرون أبممو یممونس، 2009،قنممدیلجي، 2004،القحطمماني وآخممرون] ذكرهننامننن الشننروط التنني   الباح نن تكمننا أفنناد

 عند ت ميم استبان  بق د دراس  االتجاهات: [200-188، 2015، میالدالشماس و ، 251
 .مراعاة الخ ائص ال مري  والنمائي  ل تيمذة 
   اليامض  التي تج ل اإلجاب    ب  وم قدة. ال باراتتجن 
   م ين  . أو استخدام إشارات   اً كأن تكون رلم ،بحيث تكون اإلجاب  ع ي ا لاط   ،ال بارات ياغ 
   السن    التني ال تحتنناج  بال بنناراتالبندت  من  مراعناةترتيبنًا منطقيننًا يراعني ال يلن  فيمنا بين ننا  ال بناراتترتين

 إلى ت كير. 
   ابات م ين بإج التيمذةأي التي توحي إلى ؛ من النوع اإليحائي ال بارات تكون أال.  
   ب يدة عن الحساسي  واإلحراج. ال باراتتكون  أن 
   دعي ذاكننرة حننادة إجننرات عم يننات حسننابي  مطولنن  أو تسننت التيمننذةبشننكل ال يتط نن  مننن  ال بننارات ننا  ت   أن

 ومج ودًا فكريًا.
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مم الد راساتع ى  االطيع وب د    ن المقيا ، السابق     فني هنذه  وروعني، ددت بننود م ينن  لتضنمين ا فينهولند ح 
بحينننث ت نننف اتجاهنننات التيمنننذة نحنننو اسنننتخدام المننندخل ومنننادة تكنننون ذات  ننن   بالمحننناور المدروسننن   أن  البننننود 

 .االجتماعي   الد راسات
 األولي  من لسمين هما: المقيا  في  ورته إذ تألف  

 ات.الت   يمو  المقيا ، توض  هدف مقدم  القسم األول: -أ
( بنندًا موج ن  لتيمنذة ال نف الرابن  األساسني، وتم نل 40البنالغ عنددها)المقينا  يضنم بننود  القسم الثماني: -ب

 .االجتماعي   الد راسات( ومادة STSاتجاهات م نحو مدخل)
 الحالي  وعينت ا، من الد راس ل دف  فقراته من ميئم  التحقو ب دف اإلجراتات من ل  ديد المقيا  خض أ  و     
 :اإلجراتات لت ك و ف يأتي وفيما ،و باته ك دله السيكومتري  ل مقيا  الخ ائص م رف  خيل
 :المقیاس صدق 2-3-1   
 ،الشماس ومیالد) األداة لادرة ع ى ليا  ما وض ت لقياسه دون سواه تيتم ل جوهر ال دو فيما إذا كان    

شير إلى ليا  ال دف وهو ما ي   ؛(Face validity)اعتمدت الباح   ع ى ال دو الظاهريولد  (.241، 2015
 .(171، 2005) دروزة ،ما يقيسه ف يً ل م مو لمحتواه ولِ دون أي تح ي من أج ه ظاهرياً     ضِ الذي و  

 المناه  في االخت ا يين مجموع  ع ى ( عبارة40المقيا  في  ورته األولي  المكون  من ) ع ِرض  حيث   
 من م   ط  و (، 10)رلمم حو  ،وم  مي ال ف الراب  األساسي ،والموج ين والتقويم، والقيا  التدري ، وطرائو

 :ب قرات المقيا  من حيث رأي م إبدات
   ال يوي . السيم 
   ال  مي  الدل. 
 ياغ ال وضوح . 
   لتيمنننذة ال نننف الرابننن  و  منننن ج ننن ، االجتماعي ننن  الد راسننناتاالتجننناه نحنننو منننادة  لقينننا  عبنننارة كنننل ميتمننن

 .من ج     اني  األساسي
 .انتمات كل عبارة ل محور الذي وض ت فيه 
 أخرى ميحظات أو مقترح ت ديل أي. 

 في ا ظ ر أن   ب د ب ض ال بارات  ياغ  ع ى الت ديل إجرات ع ى المحكمين عدد من ات و ولد هذا      
 ع ى ليت او المشرف األستاذ م  المداول  وب د التوضي ، من لشيت بحاج   اأن   أو الت بير، في غموض
 م ناها ت قد وال ،التيمذة ل  م ألر  تكون ت دي  ا بحيث المراد ال بارات بجوهر المسا  دون مناسب   ياغ 
 ب ض  ياغ  إعادة مجاالت في خا  ً  المحكمون الترح ا التي الت دييت جريت، وأ  االتجاه ليا  ع ى ولدرت ا

 نحل كيف االجتماعي   الد راسات لنا نتبي   مرح ، االجتماعي   الد راسات درو : م ل ب ض ا وحذف  قراتال
ضاف  المشكيت،  كي ي  توض  ،ال قافات وانتقال الش و  تقار  في والتكنولوجيا ال  م دورتبين : م ل ب ض ا، واط
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 والت نولوجیا العلم مدخل استخدام أفّضلُ إضاف  عبارة ، اآلخرين م  التوا ل في والتكنولوجيا ال  م توظيف
 ،لتكرار ال بارة ذات ا في كل بنود المحور األو  لتجن  :ألنَّه االجتماعیَّة الدِّراسات مادة تعّلم في والمجتم 
بنود المحور ال اني، كل في ذات ا وذلك لتجن  تكرار ال بارة  :هاألنَّ  االجتماعیَّة الدِّراساتأحب مادة وعبارة: 
جريت ع ى ن الت دييت التي أ  يبي   اآلتي ، والجدولفقرة (29) من مكوناً  الن ائي   ورته في المقيا  وأ ب 
 تب ًا آلرات السادة المحكمين:المقيا  فقرات 

 تبعًا آلراء السادة المح مینفقرات المقیاس  تعدیالت( 37جدول )  

 بعد التعدیل الفقرة قبل التعدیل الفقرة رقم البند
 تنمي حب االستطالع والبحث الذاتي. تعلمني إثارة األسئلة واألف ار االجتماعیَّة الدِّراسات 22
 الدِّراساتأحب قضاء وقت أطول في دراسة مادة  14

 ، حتى ولو  ان ذلك على حساب المواد األخرى.االجتماعیَّة
أستغل  امل الوقت المخصص للتعلم وفق المدخل 

 المستخدم.
 ة.المش الت الحیاتیَّ  حل ة یفیَّ توضح  تبین  یف نحل المش الت. االجتماعیَّة الدِّراسات 23

 التجریب االستطالعي للمقیاس: 2-3-2
ع نى عينن  اسنتطيعي  منن المقينا  بتطبينو  الباح ن لامنت إجنرات ت ندييت الس نادة المحكمنين ب د االنت ات من    
ل ت  نيم النينربين وت مينذة فني مدرسن   اً ( ت مينذ33) مكونن  مننبحث خارج عين  ال من ال ف الراب  األساسي  ذة تيم

 :يأتيالنتائ ، وال دف من هذا التطبيو التحقو مما  ح    ت،  م م2/3/2015 يوم اال نين األساسي
  وضوح فقرات المقيا. 
 . حسا  ال دو التمييزي ل قرات المقيا 
 . حسا   دو االتساو الداخ ي ل قرات المقيا 
  بات المقيا  حسا . 

  المقیاسوضوح فقرات: 

   من م إبدات ي، ولد ط  الت ح ي الختبار بو ع ي ا االتي ط  المقيا  ع ى ال ين  االستطيعي   و  بِ ط     
ات، والترحوا ت دييت في الت   يم، ولد ات و التيمذة ع ى وضوح المقيا  وضوح عبارات حولميحظات م 

تب ًا آلرات المقيا  جريت ع ى فقرات الت دييت التي أ  يبي ن ( 39، والجدول )امخذ ب األ جرى ياغ  عبارتين 
 ، والك مات المشار إلي ا بخط هي األك ر تكرارًا في أسئ   التيمذة حول م ناها:التيمذة

 ( تعدیالت فقرات المقیاس تبعًا آلراء التالمذة39جدول )

 الفقرة بعد التعدیل الفقرة قبل التعدیل رقم البند
  والتعابیرمن صعوبة في فهم المفاهیم  أعاني 5

 .االجتماعیَّة الدِّراساتالمستخدمة في مادة 
 یساعد في استیعاب المفاهیم المستخدمة في المادة.

 على الدوام في المدرسة بهدف حضور مادةأحرص  21
 .االجتماعیَّة الدِّراسات 

 تشدني لحضور الحصص الدرسیة.
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  لفقرات المقیاس الصدق التمییزيحساب(Discriminate Validation) : 
ح ائيبأن   (2001،میخائیل)فه  ر  ي        ي بر ب ي  ال دد عن درج  ت ك الحساسي  ومدى لدرة  ،ه: "م  وم كمي واط

البند ع ى التمييز أوالت ريو بين األفراد في ذلك الجان  أو المظ ر من السم  التي يت دى لقياس ا، وال شك في 
وذلك من خيل  القدرة التمييزي  ل بنود تت ل مباشرة ب دو ت ك البنود ونجاح ا في ليا  ما وض ت لقياسه، أن  

 .(152)صمقارن  ال ئات المتطرف  في المقيا  ن سه"
)عين   المت  مينبين ال  ث األدنى وال  ث األع ى إلجابات  المقيا ال دو التمييزي ع ى ولد أجرت الباح      

ت اعدي؛ وعولجت رتبت البنود بشكل  إذ، المقيا حسا  ال دو وال بات( في ضوت درجات م الك ي  ع ى 
 اآلتي: الجدول مكن توضي  النتائ  من خيلي  . Independent Samples Test ))النتائ  إح ائيًا باستخدام

 لمقیاس االتجاهات  الفروق بین الفئة العلیا والفئة الدنیا(  38جدول )

 مستوى الداللة ""Uمان وتني مجموع المتوسطات المتوسط المجموع الفئة الصدق التمییزي
 المحور األول:

 المدخل المستخدم
 0.00 12.181 10.39 1.93 8 العلیا

 17.84 14.05 8 الدنیا

 المحور الثاني: 
 االجتماعیَّة الدِّراسات

 0.00 10.549 11.99 7.29 8 العلیا

 17.14 14.53 8 الدنیا

 0.00 13.418 10.55 7.48 8 العلیا الدرجة ال لیة

 17.12 14.22 8 الدنیا

 "U(، وليم  "المدخل المستخدم)( في المحور األول12.181" ب يت )"Uليم   يحظ من الجدول السابو أن  ي     
، الد راس ( في الدرج  الك ي  ألداة 13.418)"U وليم  "(، االجتماعیَّة الدِّراسات)(  في المحور ال اني10.549)

بين ل ع ى وجود  دو تمييزي ما يد   (0.05>0.00ليم  االحتمال ب يت) ألن   ؛وك  ا ليم ذات دالل  إح ائي 
 مرت  . ل مقيا ميز بين ال ئات ال  يا والدنيا، وبالتالي فال دو التمييزي المقيا  ي   أي أن   ؛مجموعتينال

  صدق االتساق الداخليحساب ((Internal Consistency validity: 
 الدرج  الك ي و    كل بندم اميت االرتباط بين درجعن طريو االتساو الداخ ي  دو التحقو من  جرى   

المقيا  ب ض ا بالب ض  كذلك ارتباط محورياألخرى،  بند م  البنودارتباط كل ل محور الذي ينتمي إليه، و 
 اآلخر، وفيما يأتي ت  يل ذلك:

م اميت االرتباط بين درجات فقرات المقيا  وبين الدرج  ح سبت  عالقة العبارة بالمجموع ال لي: -أ
دال   االتساو(، ولد كانت جمي  م اميت 33=نالك ي  ل محور الذي تنتمي إليه ال قرة الستجابات عين  البحث)

ل ع ى تمت  فقرات المقيا  باالتساو الداخ ي في لياس ا ليجاهات، ما يد  (، 0.05) إح ائيًا عند مستوى دالل 
 :االرتباطن خي   نتائ  م اميت ( يبي  40والجدول)
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 والمجموع ال لي للمحور الذي تنتمي إلیه البندبین  االتساق( معامالت 40جدول)

 االجتماعیَّة الدِّراساتمادة  المدخل المستخدم
 مستوى الداللة بیرسون معامل البند مستوى الداللة  معامل بیرسون البند

1.  0.519**  0.002 1.  0.445** 0.009 

2.  0.490**  0.005 2.  0.506** 0.003 

3.  0.543**  0.001 3.  0.434* 0.012 

4.  0.710*  0.000 4.  0.454** 0.008 

5.  0.183**  0.000 5.  0.672** 0.000 

1.  0.474**  0.005 1.  0.592** 0.000 

7.  0.710**  0.000 7.  0.445** 0.009 

9.  0.378*  0.030 9.  0.592** 0.000 

8.  0.391*  0.021 8.  0.582** 0.000 

10.  0.117**  0.000 10.  0.543** 0.001 

11.  0.710**  0.000 11.  0.430* 0.013 

12.  0.345* 0.048 12.  0.445** 0.009 

13.  0.748**  0.000 13.  0.592** 0.000 
14.  0.430*  0.013 14.  0.592** 0.000 

 (0.0.)* دال عند مستوى داللة ، (0.0.)**دال عند مستوى داللة  

 اآلتي:، كما هو موض  في جدول محور في كل   األخرى البنودم   بندارتباط كل  تم امي بتسِ ح  كما 
 بند م  البنود األخرى في  ل محورارتباط  ل  تمعامال (41جدول)

ور 
مح

ال
ول

 8 7 6 5 4 3 2 1 األ
 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

1 1 
0.424

** 

0.692

* 

4.497

* 

0.692

* 
0.640* 

0.688

* 

0.438

* 

0.777

* 

0.469

* 

0.607

* 

0.574

* 

0.52

3* 

0.470

** 

2  1 
0.535

* 

0.494

* 

0.496

** 
0.685* 

0.679

* 

0.666

* 

0.493

* 

0.449

** 

0.361

** 

0.581

* 

0.71

2* 

0.464

** 

3   1 
0.583

* 

0.706

* 
0.594* 

0.542

** 

0.475

* 

0.502

* 

0.514

* 

0.542

** 

0.378

** 

0.42

7* 

0.668

* 

4    1 
0.616

* 
0.656* 

0.574

* 

0.642

* 

0.424

** 

0.556

* 

0.528

* 

0.578

* 

0.68

4** 

0.705

** 

5     1 
0.646

** 

0.583

** 

0.542

** 

0.664

** 

0.583

** 

0.583

** 

0.711

** 

0.43

1* 

0.583

** 

1      1 
0.671

** 

0.348

* 

0.648

** 

0.675

** 

0.642

** 

0.582

** 

0.62

4** 

0.590

** 

7       1 
0.557

** 

0.496

** 

0.466

** 

0.840

** 

0.408

* 

0.72

1** 

0.636

** 

9        1 
0.583

** 

0.372

* 

0.435

** 

0.507

** 

0.63

6** 

0.344

* 
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8         
1 0.670

** 

0.496

** 

0.595

** 

0.41

9* 

0.471

** 

10         
 

1 
0.496

** 

0.446

** 

0.41

9*\ 

0.527

** 

11         
 

 
1 0.578

** 

0.72

1** 

0.589

** 

12         
 

 
 1 0.64

5** 

0.450

** 

13         
 

 
  1 0.388

** 

14         
 

 
   1 

  بند من بنود المقیاس م  البنود األخرى  لمعامالت ارتباط  (42جدول)

ور 
مح

ال
ني

الثا
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

8 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

1 1 
0.440

** 

0.415

** 

0.606

** 

0.733

** 

0.67

7** 

0.52

3** 

0.437

** 

0.575

** 

0.518

** 

0.569*

* 

0.402

** 

0.585

** 

0.684

** 

2  1 
0.684

** 

0.709

** 

0.721

** 

0.43

4* 

0.69

2* 

0.554

* 

0.595

* 

0.570

* 

0.614* 0.361

* 

0.496

* 

0.472

* 

3   1 
0.590

* 

0.614

** 

0.63

5* 

0.52

5* 

0.603

* 

0.660

* 

0.519

* 

0.393* 0.514

* 

0.535

* 

0.429

** 

4    1 
0.406

* 

0.63

5* 

0.60

4** 

0.633

* 

0.536

* 

0.440

** 

0.642* 0.544

* 

0.664

* 

0.519

* 

5     1 
0.48

1* 

0.48

7* 

0.583

** 

0.547

** 

0.526

** 

0.502*

* 

0.436

* 

0.373

* 

0.568

** 

1      1 
0.34

1* 

0.640

** 

0.573

** 

0.618

** 

0.480*

* 

0.436

* 

0.349

* 

0.528

** 

7       1 
0.511

** 

0.504

** 

0.463

** 

0.627*

* 

0.595

** 

0.570

** 

0.535

** 

9        1 
0.512

** 

0.496

** 

0.373* 0.478

** 

0.569

** 

0.379

* 

8         
1 0.365

* 

0.460*

* 

0.393

* 

0.674

** 

0.592

** 

10         
 

1 
0.588*

* 

0.635

** 

0.532

** 

0.544

** 

11         
 

 
1 0.366

** 

0.578

** 

0.663

** 

12         
 

 
 1 0.466

** 

0.490

** 

13         
 

 
  1 0.358

* 

14         
 

 
   1 

 ((0.05*دال عند مستوى)(، )(0.01**دال عند مستوى))
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سِ مصفوفة االرتباطات الداخلیة:  -ب  ب يتم اميت ارتباط بيرسون بين محوري المقيا ، ولد  تب  ح 
يتضمن خي   نتائ   اآلتي، والجدول (0.05) دالل  دال  عند مستوى وهي، (*0.349)م اميت االرتباط 

 :االرتباط تم امي
 مقیاس االتجاهات محوري( معامالت ارتباط 43جدول)

 مستوى الداللة االجتماعیَّة الدِّراسات 2 المدخل المستخدم 1 محاور المقیاس
 0.047 *0.349 1 المدخل المستخدم -1
 1 *0.349 االجتماعیَّة الدِّراسات -2

 ((0.05مستوى داللة )*دالة عند )

م  المحور الذي ينتمني إلينه، والبننود ب ضن ا بنب ض  كل بندارتباط م اميت  أن    ول السابقان من الجدتبي  ي     
التنني تقيسنن ا  ن سنن ا كننل مكننون مننن المكونننات يقنني  الوظي نن  أن   ع ننى لدالنن  إح ننائيًا، مننا ينند  ومحننوري  المقيننا  

 المكونات األخرى، والتي يقيس ا مقيا  االتجاه ككل .
 المقیاس ثبات((Reliability:  
ن   النتائ  باستمرار إذا ما استخدمت أك ر من مرة  لدرة األداة ع ى التو ل إلى ه:ي  ر ف ال بات بأن        

 بر وهو ي   من خواص المقيا  الجيد،هو خا ي  "وال بات  (.115، 2002، صابر وخفاجة) مما    تحت ظروف  
األسالي  الباح    اعتمدتولد  ، ابت  االختبار ي طي تقديرات   ن  أإلى آخر، أي  عن االتساو في األدات من بند  

 األداة: نتائ   باتاآلتي  ل تأكد من 
وت ميذة من مدرس  النيربين،  اً ( ت ميذ33ع ى عين  مبل   من ) المقيا طبقت الباح     طریقة الثبات باإلعادة:

وذلك يوم الخمي  الوال  في  م أعادت تطبيو االستبان  ع ى المجموع  ذات ا ب د حوالي أسبوعين، 
ت ليم  م امل االرتباط)بيرسون( بين درجات أفراد ال ين  االستطيعي  في التطبيقين األول ب  سِ  م ح  ، م12/3/2015

 آلتي:وال اني، وجاتت النتائ  ع ى النحو ا
 الدِّراسة( معامل االرتباط بیرسون في التطبیقین األول والثاني ألداة 44جدول )

 القرار معامل االرتباط)بیرسون( محاور االستبانة
 (0.01دال عند) 0.78 المحور األول)المدخل المستخدم(

 (0.01دال عند) 0.91 (االجتماعیَّة الدِّراساتالمحور الثاني)مادة 

 (0.01دال عند) 0.90 الدرجة ال لیة

ما (، 0.01ليم م اميت االرتباط مرت    ودال  إح ائيًا عند مستوى الدالل ) أن   يحظ من الجدول السابوي        
 ل ع ى  بات نتائ  األداة و يحيت ا ل تطبيو الن ائي.يد  

Cronbach-) كرونباخ أل ا ال بات تم امي تب  سِ ح   :(Alpha Cronbach)الثبات بطریقة ألفا  رونباخ

Alpha)، :وهي ع ى النحو اآلتي 



 منهج البحث وإجراءاته                      الفصل الرابع                                                      

 

 
152 

ع ى  المقيا من محاور  محور   س  االتساو الداخ ي لكل  ح   تجاهات،  م  اال لمقيا   االتساو الداخ ي سِ ح    
 : اآلتي يمكن توضي  النتائ  من خيل الجدولو دة، حِ 

 الدِّراسةألداة  ألفا  رونباخ( قیمة معادلة 45جدول )

 ألفا  رونباخ قیمة االستبانةمحاور 
 0.95 المحور األول)المدخل المستخدم(

 0.91 (االجتماعیَّة الدِّراساتالمحور الثاني)مادة 

 0.0.97 الدرجة ال لیة

، بالتالي يمكن االعتماد المقيا د  يحي  ما يبك  ليم أل ا كرونباخ مرت     يحظ من الجدول السابو أن  ي      
 .الد راس ع ى األداة في إتمام إجراتات 

لباح   ليم  )سبيرمان براون(، وم امل )جتمان ل تن يف(، حسبت ا ثبات وفق التجزئة النصفیة:طریقة ال
 ويمكن توضي  النتائ  ع ى النحو اآلتي:
 ( معامل ارتباط )سبیرمان براون(، ومعامل )جتمان للتنصیف(41جدول)

 )سبیرمان براون( قیمة محاور االستبانة
Spearman-Brown 

Coefficient 

 معامل )جتمان للتنصیف(
Guttman Split-Half 

Coefficient 
 0.91 0.79 المحور األول)المدخل المستخدم(

 0.91 0.93 (االجتماعیَّة الدِّراساتالمحور الثاني)مادة 

 0.93 0.91 الدرجة ال لیة

ل ع ى  بات ما يد  مرت   ، ليم )سبيرمان براون(، وم امل )جتمان ل تن يف(  الجدول السابو أن  يحظ من ي     
 ل تطبيو الن ائي. المقيا  و يحيتهنتائ  

 الصورة النهائیة للمقیاس: 2-3-3
من  اً مبل  المقيا  حيث ظل   (8)رلم م حو، يحظات المحكمينت األداة في  ورت ا الن ائي  في ضوت مد  عِ أ   

 هما: ،لسمين
 ات.الت   يمو  المقيا وض  هدف ، ت  المقيا مقدم   القسم األول: -أ

 : ( بندًا موزع  ع ى محورين29دها)؛ ولد ب غ عدالمقيا يضم بنود  القسم الثاني: -ب
  .المدخل المستخدماألول:المحور 

 المقيا :، والجدول اآلتي يوض  محاور االجتماعي   الد راساتمادة : المحور الثاني
 توزع بنود أداة البحث على المجاالت الفرعیة( 47الجدول )

 البنودأرقام  عدد البنود محاور المقیاس
 14-1 14 المدخل المستخدمالمحور األول: 

 29-15 14 االجتماعیَّة الدِّراساتمادة المحور الثاني: 



 منهج البحث وإجراءاته                      الفصل الرابع                                                      

 

 
153 

 بندا   29 بش ل  لي االتجاهاتمقیاس 

درجنات إذا كنان   نيث المنت  م طنى حينث ي   ،(غينر موافنو، ال رأي لني، موافوتحديد بدائل االجاب  بن ) وجرى    
( وذلنك بالنسنب  غينر موافنوإذا كنان اختيناره ) ودرج  واحدة (ال رأي ليإذا كان اختياره ) ودرجتان موافو(اختياره )

عننند  المننت  متكننون أع ننى درجنن  يح ننل ع ي ننا ل بنننود اإليجابينن  وال كنن   ننحي  بالنسننب  ل بنننود السنن بي ، وبننذلك 
عند إجابته ع نى جمين  بننود  المت  م( درج ، وأدنى درج  يح ل ع ي ا 94إجابته ع ى جمي  بنود االستبان  هي)

 ( درج .29االستبان  هي )
المقينا  ه ك منا تزايندت درجن  المسنتجي  ع نى حيث أن ن STS)فاع ي  مدخل )ويتم ت حي  المقيا  في اتجاه    

 وال كن   نحي ، لنذا فنإن   فاع ي  استخدام مدخل ال  م التكنولوجينا والمجتمن  فني اتجاهنات التيمنذةع ى  ك ما دل  
 اآلتي: له الدرج  كما هو موض  في الجدول طى سجل ع ى فقرات المقيا  وت  إجابات المستجي  ت  

 ( تصحیح بنود مقیاس االتجاهات49جدول )

 
 
 

 
 ي اءات التجریب النهائثالثًا: إجر 

  اختيار عين  التجرب  الن ائي  وفو اآلتي: 3-1
األساسي،  الت   يممرح   مدار  الح ق  األولى من جمي  من  تألف مجتم  البحث: تحدید مجتم  البحث 3-1-1

المسج ين في المدار  الحكومي  التاب   ل مديري  ال ام  ل تربي   األساسي الراب ف  ال تيمذةومن جمي  
( 270موزعين ع ى )وت ميذة  اً ( ت ميذ21847، والبالغ عددهم )م2015/ 2014 الد راسيدمشو ل  ام  بمدين  الت   يمو 

وهو ال ام  (2015 /2014)الد راسيل  ام  دمشو بمدين حس  إح ائي  مديري  التربي  مدرس  ل ت  يم األساسي 
 ، والجدول اآلتي يبين توزع تيمذة المجتم  األ  ي ل بحث.الذي ط بو فيه البحث

 ( توزع أفراد المجتم  األصلي للبحث48جدول)

 المجموع ال لي إناث ذ ور
13932 13115 21847 

اختيننرت المدرسنن  بطريقنن  ل نندي )عمدي ( مننن بننين منندار  الح قنن  األولننى التاب نن  : البحممثاختیممار عینممة  3-1-2
التنني يختارهننا الباحننث لتحقيننو غرضننه  وهنني ال يننن " ،دمشننو مننن أجننل تطبيننو اإلجننراتات الميدانينن  ل بحننث لمديننن 

اختيننارًا حننر ًا، بحيننث ت نند  ممنن ًي ل مجتمنن  الننذي  الد راسنن بحيننث يقنندر حاجتننه مننن الم  ومننات، ويقننوم باختيننار عيننن  
 وذلك لألسبا  اآلتي : (199، 2015، الشماس ومیالد) "تنتمي إليه

  ل ت اون م  الباح   في تن يذ تجرب  البحث وتقديم التس ييت اليزم . مييً  المدرس  إدارةإبدات 

 السلبیة البنود اإلیجابیة البنود العبارة
 3 1 غیر موافق

 2 2 ال رأي لي

 1 3 موافق
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 عين  البحثع ى أك ر من ش ب  ل  ف الراب  األساسي، األمر الذي أس م في اختيار  رس احتوات المد.  
   تنننوافر ظنننروف تطبينننو مننندخل ال  نننم والتكنولوجينننا والمجتمنننSTS) ،) يننن  وأج نننزة الت   يممنننن حينننث الوسنننائل

 سبورة ضوئي ، عارض الشرائ ، خرائط. ، اإلسقاط
  مكانين  التطبينو والمتاب ن ، وتن ينذ  ،التيمنذة والم  منين لرب ا من مكان سنكن الباح ن  لتسن يل االت نال من واط

  .إجراتات البحث ع ى أكمل وجه
تكنون ال ر ن  متسناوي  ودرجن  ؛ وهني ال ينن  التني من ا جرى اختيار عين  عشوائي وب د أن اختيرت المدرس      

وتكونننت عيننن  البحننث مننن  (، 71، 2001،حلممس)االحتمننال واحنندة لجمينن  أفننراد مجتمنن  البحننث دونمننا تننأ ر أو تننأ ير
 الم ت ب ننن ل سنننمت ال ينننن  إلنننى مجمنننوعتين ضنننابط  د رس نننت بالطريقننن  ن امننن (،  إبراهيمشننن بتين دراسنننيتين منننن مدرسننن )

وفو مدخل ال  م والتكنولوجيا والمجتم  من لبنل  الم دةالمستخدم  من لبل م  م ال ف، وتجريبي  د رس ت الوحدة 
، وتنوزع عينن  البحنث الن ائين  وفقنًا الن ائي  التجرب   أعداد التيمذة في مدرس انيوضح نااآلتي نوالجدوالالباح  ، 

 ل ا.
 التجربة النهائیة ةأعداد التالمذة في مدرس( 50جدول)

 عدد التالمذة عدد الشعب المدرسة
 100 2 نعامة إبراهیم

 توزع عینة البحث النهائیة حسب المجموعة والمدرسة والشعبة  (51جدول)

 عدد التالمذة الشعبةالصف و   المدرسة استراتیجیة التدریس المجموعة
 50 أولى الراب  نعامة إبراهیم  (STSمدخل) التجریبیة

 50 الثانیة الراب  الُمتَّبعةالطریقة  الضابطة

 100 المجموع

          
، أو عدم إكمال اإلجاب  عن أسئ   االختبار   البحث التجريبي  نظرًا لتييب ماستب د أرب   تيمذة من عينولد      

وت ميننذة، والجنندول  اً ( ت ميننذ84)المجموعنن  التجريبينن  والضننابط  مننن ي )المننوات التجريبنني(، وبننذلك تكونننتالت ح نني 
 ب د حذف الموات التجريبي: المجموعتين الضابط  والتجريبي  ع ى  توزع أفراد ال ينن اآلتي يبي  

 
 ة على المجموعتین الضابطة والتجریبیة بعد حذف الموات التجریبيالعین( توزع أفراد 52جدول )

 ال لي المجموع  العدد الصف والشعبة المجموعة
 84 /41/ الصف الراب  )الشعبة األولى( التجریبیة

 /49/ الصف الراب ) الشعبة الثانیة( الضابطة

وض  نسب  ال ين  الن ائي  من مجموع تيمذة ال ف ي  لن ائي ، كما توزع عين  التجرب  ا اآلتي الشكل نيبي      
 المختارة ل تجرب  الن ائي :ن ام   إبراهيممدرس  الراب  األساسي في 
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 نعامة إبراهیممدرسة نسبة العینة النهائیة من مجموع تالمذة الصف الراب  األساسي في ( 8ش ل رقم)

 اآلتي: الشكل السابون من يتبي  
( ت ميذًا وت ميذًة، ل س نموا إلنى مجمنوعتين: المجموعن  التجريبين  ب نغ عندد 84عين  البحث األساسي  )ب غ عدد    

( ت مينذًا وت مينذًة، وي   ند  هنذا ال ندد 49( ت ميذًا وت مينذًة، والمجموعن  الضنابط  وب نغ عندد تيمنذت ا )41تيمذت ا )
، إذ  أشننار  اً كافينن  يقننل عننندد أفننراد كنننل إلنننى أن ننه  منننن األفضننل أال   (208، 2004)أبمممو عممالم،  تفنني البحنننث التجريبنني 

ه مننن إلننى أن نن ت( فننردًا حتننى يمكننن افتننراض التكننافب اإلح ننائي بننين المجمننوعتين، كمننا أشننار 20مجموعنن  عننن )
 ( فردًا.20المبكد ال ق  في النتائ  ع ى نحو  أكبر إذا ارت   عدد أفراد كل مجموع  عن )

  :البحث تيت افؤ مجموع 3-2
سيم  ت اميم ا وتسمى هذه ب ر في من المتييرات التي لد ت  ٍ   ض البحوث التجريبي  إلى عددتت ر       

 ا تكون وهي ت ك المتييرات التي ال تدخل ضمن الم الج  التجريبي ، ولكن   ،المتييرات بالضابط  أو )الدخي  (
أبو الخطأ في النتائ )جزتًا من الت ميم التجريبي ل بحث، وهنا يكون اليرض من ضبط ا اإلليل من 

 .(195 ،2014رمضان،( المذكور في )2001حویج،
التأكد من تكافب ، لامت بب ر في المتيير التاب التي لد ت  ضبط المتييرات اح   ع ى حر ًا من البلذا و    

 ، وهي:المتييرات اآلتي  البحث في تيمجموع
ب ر فارو ال مر في الخبرات السابق  التي يمت ك ا التيمذة من ج  ، والنمو ال ق ي ي   :العمر الزمني 3-2-1

، ب د الح ول ع ي ا من مجموعتي البحثتمت مقارن  متوسطات أعمار التيمذة في من ج   أخرى، لذلك 
 ، والجدول اآلتي يوض  النتائ :مدرس  التطبيوسجيت 

 الضابطة.و التجریبیة عتین بین متوسطي أعمار المجمو  لداللة الفرق" ت"نتائج اختبار ( 53جدول )

 القرار قیمة الداللة درجة الحریة قیمة ت االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 غیر دال 0.320 89 -1.000- 0.000 8.02 50 التجریبیة
 0.0141 8 50 الضابطة

التجريبية
49%

الضابطة
51%

التجريبية  الضابطة
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لدالل  ال رو بين متوسطي درجات التيمذة في المجموعتين  t-test ليم  أن   السابو من الجدول يحظي     
لذا (؛ 0.05)( أكبر من 0.320ليم  الدالل  ) (، وأن  89( عند درج  الحري )-1.000-التجريبي  والضابط  ب يت)

البحث وفو متيير ال مر الزمني، وهذا  تيإح ائي  بين مجموع دالل  ووجد فرو ذي الفال رو غير دال؛ أي 
 ا بالنسب  لمتيير ال مر الزمني، ويضمن عدم تأ يره في نتائ  البحث.مي ني تكافبه

في ال  ل البحث  مجموعتيح  ت الباح   ع ى نتائ  تيمذة  العام: الدِّراسي التَّحصیل 3-2-2
البيانات المقدم  من إدارة  ؛ال اني الد راسيلبل بداي  ال  ل  (2014/2015)األول من ال ام الد راسي
، الرياضيات، ال  وم والتربي  ال حي ( والتي "الم ارات الش وي  والم ارات الكتابي ")لمواد: ال ي  ال ربي المدرس 

لم رف  دالل  ال رو بين  ( ل  ينات المستق  T-Testالباح   اختبار) م أجرت ( درج ، 40ب غ مجموع ا )
 :، والنتائ  يوضح ا الجدول اآلتيالمجموعتيندرجات  تيمذة  يمتوسط

 العام. الدِّراسي التَّحصیلالضابطة في و التجریبیة  وسطي درجات المجموعتینلداللة الفرق بین مت" ت"نتائج اختبار  (54جدول )

 القرار قیمة الداللة درجة الحریة قیمة ت االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 غیر دال 0.851 89 -0.055- 7.181 33.92 50 التجریبیة
 7.255 33.74 50 الضابطة

لدالل  ال رو بين متوسطي درجات التيمذة في المجموعتين  t-test ليم  أن   السابو من الجدول يحظي     
         أكبر من (0.851ليم  الدالل  ) (، وأن  89( عند درج  الحري )-0.055-التجريبي  والضابط  ب يت)

ال ام، وهذا  الد راسي الت ح يلالبحث وفو متيير  تيدالل  إح ائي  بين مجموع وذ ووجد فر يأي ال (؛ 0.05)
 ا بالنسب  ل ذا المتيير، ويضمن عدم تأ يره في نتائ  البحث.مي ني تكافبه

البحث  مجموعتيح  ت الباح   ع ى نتائ  تيمذة  :االجتماعیَّة الدِّراساتفي مادة  الدِّراسي التَّحصیل 3-2-3
البيانات المقدم  من  ؛ال اني الد راسي، لبل بداي  ال  ل (2014/2015)األول من ال ام الد راسيفي ال  ل 

لم رف   ( ل  ينات المستق  T-Testالباح   اختبار)،  م أجرت (االجتماعي   الد راسات: ةدا)لم المدرس إدارة 
 :، والنتائ  يوضح ا الجدول اآلتينمجموعتيالدرجات  تيمذة  يو بين متوسطدالل  ال ر 

 .االجتماعیَّة الدِّراساتفي مادة  الدِّراسي التَّحصیلالضابطة في و التجریبیة وسطي درجات المجموعتین لداللة الفرق بین مت" ت"نتائج اختبار ( 55الجدول )

 القرار قیمة الداللة درجة الحریة قیمة ت االنحراف المعیاري الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة
 غیر دال 0.312 89 0.817 2.098 9.04 50 التجریبیة
 1.928 9.40 50 الضابطة

لدالل  ال رو بين متوسطي درجات التيمذة في المجموعتين  t-test ليم  أن   السابو من الجدول يحظي     
أي ال (؛ 0.05)( أكبر من 0.312ليم  الدالل  ) (، وأن  89) ( عند درج  الحري 0.817) ب يت التجريبي  والضابط 

 .االجتماعي   الد راساتفي مادة  الت ح يلالبحث وفو متيير  تيدالل  إح ائي  بين مجموع وذ ووجد فر ي
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 تطبیق القیاس القبلي: 3-2-4
وذلك ل تأكد  ؛التح ي ي ومقيا  االتجاه لب ياً  االختبارط بو  ب د التأكد من سيم  و يحي  أدوات البحث   

محتوى الوحدة الراب   من كتا  المتضمن  في  والخبرات، والم ارف ،الم  ومات في البحث من تكافب مجموعتي
وب د ت ريغ النتائ  لبل إجرات التجرب  األساسي ،  االجتماعي   الد راساتمادة ، واالتجاه نحو االجتماعي   الد راسات

المجموعتين  تيمذة درجات  يبين متوسط ون عدم دالل  ال ر بي  ت( (SPSSباستخدام برنام  اً وم الجت ا إح ائي
 ال رضي  اآلتي : اختبرت  إذ، الد راسي الت ح يلفي التطبيو القب ي الختبار 

المجموعة وتالمذة المجموعة التجریبیة  تالمذةدرجات  يبین متوسط ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة -
 .الدِّراسي التَّحصیلختبار التطبیق القبلي الالضابطة في 

 ين متوسطيس  ال رو بح   إذ( ل  ينات المستق  ، T-Testاستخدام اختبار) جرىال رضي  السابق   الختبار    
اآلتي  والجدول، الد راسي الت ح يلالضابط  ع ى الدرج  الك ي  الختبار و التجريبي   درجات تيمذة المجموعتين

 : ذلك يوض 
 الدِّراسي التَّحصیلالضابطة في التطبیق القبلي الختبار التجریبیة و  وسطي درجات المجموعتینلداللة الفرق بین مت" ت"نتائج اختبار ( 51جدول )

 القرار قیمة الداللة درجة الحریة قیمة ت المعیارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 غیر دال 0.726 82 0.963 2.052 9.46 41 التجریبیة
 2.320 9.02 49 الضابطة

 م ياري وبانحراف (9.46)المجموع  التجريبي  هو درجات متوسط أن   السابو الجدول من تض ي   
 حسا  وعند ،(2.320) م ياري وبانحراف( 9.02)الضابط المجموع   درجات متوسط ب غ حين في (2.052)لدره

( 0.726)وليم  الدالل  ( 92) حري  درج  عند( 0.963) ب يت المحسوب " ت" ليم  أن   الجدول من تبين الدالل 
دالل   فرو ذو التي تقول ب دم وجود  ال  ري  ال رضي  نقبل وبالتالي دال غير ال رو أن   أي (0.05من ) أكبر

 الت ح يلالتجريبي  والضابط  في التطبيو القب ي الختبار  تيمذة المجموعتينبين متوسطي درجات إح ائي  
البحث في مجموعتي ، مما يشير إلى تكافب هذا يدل ع ى تكافب المجموعتين فيما يت  و باالختبارو ، الد راسي

الب دي التطبيقين أي فرو يظ ر في  وأن   ،لبل تطبيو التجرب  االجتماعي   الد راساتفي مادة  الد راسي الت ح يل
 المباشر والمبجل ي زى إلى طريق  التدري .

 االجتماعیَّة الدِّراساتمادة نحو  اتجاهاتهمفي الضابطة والتجریبیة البحث مجموعتي ت افؤ وللتحقق من 
 باختبار الفرضیة اآلتیة: ، قامت الباحثة قبل تطبیق التجربة

والضابطة التجریبیة  تینتالمذة المجموعاتجاهات بین متوسطي درجات ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة  -
 من ل تحقو .االجتماعیَّة الدِّراساتنحو مادة  اتهماتجاهفي و   ل،  القبلي لمقیاس االتجاهاتالتطبیق  في

  :ذلك وض ي   اآلتيوالجدول  ،مستق تين ل ينتين "T. test"اختبار  باستخدام الباح   لامت ال رضي 
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 لمقیاس االتجاهاتالضابطة في التطبیق القبلي و التجریبیة  وسطي درجات المجموعتینلداللة الفرق بین مت" ت"اختبار نتائج  (57جدول )

 المقیاس 
 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

درجة  قیمة ت
 الحریة

قیمة 
 الداللة

 القرار

 غیر دال 0.413 92 0.190 4.327 33.11 41 التجریبیة   ل االتجاه
 4.392 32.94 49 الضابطة

 الدِّراساتمادة 
 االجتماعیَّة

 غیر دال 0.977 82 0.155 3.140 11.81 41 التجریبیة
 3.153 11.91 49 الضابطة

 اآلتي: السابق الجدول من ضحیتّ     
   م ياري وبانحراف( 33.11)لع ى مقيا  االتجاه ككالمجموع  التجريبي  تيمذة  درجات متوسط ب غ 

 م ياري وبانحراف( 32.94)المجموع  الضابط  تيمذة  درجات متوسط ب غ حين في( 4.327)لدره
 حري  درج  عند( 0.190) ب يت المحسوب " ت" ليم  أن   الجدول من نتبي   الدالل  حسا  وعند ،(4.392)
 .دال غير ال رو أن   أي (0.05من ) أكبر( 0.413)وليم  الدالل   ،(92)

  ( 11.81)االجتماعي   الد راساتنحو مادة المجموع  التجريبي  اتجاهات تيمذة  درجات متوسطب غ
المجموع  الضابط  اتجاهات تيمذة  درجات متوسط ب غ حين في( 3.140)لدره م ياري وبانحراف

 المحسوب " ت" ليم  أن   الجدول من تبين الدالل  حسا  وعند(، 3.153) م ياري وبانحراف( 11.91)
 دال. غير ال رو أن   أي (0.05من ) أكبر( 0.977)وليم  الدالل  (، 92) حري  درج  عند( 0.155) ب يت

بين متوسطي درجات دالل  إح ائي   و ذيفر وجود  التي تقول ب دم ال  ري  ال رضي نقبل  وبالتالي
ككل، وفي  ا  االتجاهاتيالضابط  في التطبيو القب ي لمقو التجريبي   المجموعتيناتجاهات تيمذة 

الضابط  والتجريبي  البحث مجموعتي مما يشير إلى تكافب  .االجتماعي   الد راساتاتجاهات م نحو مادة 
أي فرو يظ ر بين المتوسطات  ، وأن  لبل تطبيو التجرب  االجتماعي   الد راساتمادة  نحو االتجاهاتفي 

 .طريق  المستخدم  في التدري الي زى إلى 
ي نندف هننذا اإلجننرات إلننى إزالنن  أي تننأ ير ألي متييننر باسننت نات المتييننر  ضممبط المتغیممرات غیممر التجریبیممة:-3-2-5

 المسننتقل، إذ لنند يتننأ ر المتييننر التنناب  بمتييننرات أخننرى غيننر ال امننل التجريبنني، ممننا يتط نن  عننزل ال وامننل أو
ب ادهننا عننن التجربنن ؛ ح اظننًا ع ننى سننيم  الت ننميم التجريبنني ودلنن  النتننائ ، ولنند لامننت الباح نن   المتييننرات واط

 كل من المتييرات اآلتي : بضبط
 :ال ام السابو، ومستوى  الت ح يلوهي )ال مر الزمني، ومستوى  المتغیرات المتعلقة بعینة البحث

( ولد وضحت االجتماعي   الد راسات، االتجاه نحو مادة االجتماعي   الد راساتالقب ي في مادة  الد راسي الت ح يل
 .واحدة ومدرس  متقارب ، واحدة بيئ  من التيمذة أن   إلى إضاف ً ، جمي  ا س  اً 

 :الخط  ال  ي  في أ نات تطبيو  واتييب التيمذة الذين إذ استب د  الموات التجریبي. 



 منهج البحث وإجراءاته                      الفصل الرابع                                                      

 

 
158 

 :باختيار م  م  المجموع  الضابط  ممن تقار  الباح   في سنوات أب د هذا ال امل  حماس الباحثة
وكان ذلك من أسبا  اختيار ال ف ، (واالست داد ل تن يذ، وال مر الزمنيالخبرة في التدري ، وبالمبهل ال  مي، 
 الراب /الش ب  ال اني  كمجموع  ضابط .

  من الوحدة الراب   ، إذ حددت بالمحتوى الم رفي المتضمن في ل مجموعتينوهي موحدة  ة:الدِّراسیالمادة
، وفو االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري "" دعائم ل  ف الراب  األساسي االجتماعي   الد راساتكتا  

 .م 2011/2012 الد راسيالمن اج المقرر ل  ام 
  :الد راساتخ  ت وزارة التربي  ح تين درسيتين أسبوعيًا لمادة توزی  الحصص والمدة الزمنیة 

موضوعات  رستحيث د  ، اني( ح   خيل ال  ل ال 24ل )في ال ف الراب  األساسي، بم د االجتماعي  
 ،ً ( ح ص متتالي ، بوال  ح تين أسبوعيا4دري  )واستيرو الت   ،STS)وفو مدخل)  الم مم الخط  ال  ي  

در  مدة زمني  م ين  خيل األسبوع  بحيث خ  ص لكل( دليق ، 45) ، زمن كل ح   نين واألرب اتيومي اال
كما  ،الخط  ال  ي  لتطبيو الخط  الزمني   نيبي  ( 59جدول)الو ، خرىبما ال يت ارض م  ح ص المواد األ

ولد  ،م30/3/2015 نين االى يوم حت   م19/3/2015 األرب اتيوم  بدتًا من أسبوعيين الخط  ال  ي  استيرو تطبيو 
بما يحقو التما ل م   ل وحدةلتدري  المحتوى الم رفي  الضابط  بالجدول الزمني الش ب  م  م زودت الباح   

"دعائم  الراب   الوحدة ن البرنام  الزمني لتدري  محتوىيبي   (58)والجدولالتجريبي ،   في الش بح ص توزي  ال
 .مجموعتي البحثفي االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري " 

الخطة الصفیَّةلتطبیق الخطة الزمنیة  (59جدول)

 عدد الحصص المحتوى
 1 التحصیليالختبار التطبیق القبلي ل

 1 مقیاس االتجاهاتالتطبیق القبلي ل

 4 للوحدة  المحتوى المعرفي

 1 التحصیليالختبار التطبیق البعدي ل

 1  مقیاس االتجاهاتل البعدي تطبیقال

 1 التحصیلي االختبار المؤجلالبعدي التطبیق 

 8 الدِّراسةطبیق تعدد الحصص اإلجمالي ل

للخطة الصفیَّةالتوزی  الزمني للتطبیق العملي  (58جدول)

 للخطة الصفیَّةالتوزی  الزمني للتطبیق العملي 
 اإلجراء العملي الیوم والتاریخ

في مدرسة النیربین يالتَّحصیلالختبارل االستطالعي التجریب 1/3/2015 األحد
 في مدرسة النیربین االتجاهلمقیاس  االستطالعي التجریب 2/3/2015ثنین اال 

وفق       ةالمعد للخطة الصفیَّة االستطالعي التجریب 3/2015/ 3 الثالثاء
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 "في الجمهوریة العربیة السوریةزراعةالدرس"STS) مدخل)

وفق       ةالمعد للخطة الصفیَّة االستطالعي التجریب 4/3/2015األربعاء 
 "یاحة في سوریةالسِّ درس "STS) مدخل)

 في مدرسة النیربین تطبیق االختبار التحصیليإعادة  12/3/2015خمیسال
عدادهمأف تعرُ و التالمذة و  دارة والمعلمینلقاء اإل 15/3/2015 األحد

 .التحصیلي لالختبار القبلي التطبیق 11/3/2015 ثنیناال 
االتجاهات لمقیاس القبلي التطبیق 17/3/2015 ثالثاءال
في الجمهوریة العربیة السوریةزراعةال 19/3/2015 ربعاءاأل 
في الجمهوریة العربیة السوریة صناعةال 23/3/2015 ثنیناال 
 في الجمهوریة العربیة السوریة تجارةال 25/3/2015 ربعاءاأل 
 في سوریة السیاحة 30/3/2015 ثنیناال 

 التحصیلي لالختبار البعدي التطبیق 1/4/2015ربعاء األ 
 االتجاهات لمقیاس البعدي التطبیق 2/4/2015خمیس ال

 ش ر االدارة والمعلمین وتوزی  بعض التقدیرات على التالمذة 8/4/2015 الخمیس
 يالتَّحصیللالختبار  المؤجلالبعدي التطبیق  22/4/2015 األربعاء

 : النهائیةاإلجراءات التمهیدیة لتنفیذ التجربة  3-3
  وتس يم نسخ  من موافق  مديرين  ، ل تجري  الن ائي، ولقات مديرها اختيرتالتي  براهيم ن ام إمدرس  زيارة
وتوضننني  ال ننندف منننن البحنننث، وأهميتنننه، وآليننن  ( 12) رلنننم م حنننو ،ع نننى تطبينننو البحنننث دمشنننو مدينننن فننني  التربيننن 

تطبيننو التجربنن  دون تننأ ير ع ننى ح ننص المننواد  وتنسننيو البرنننام  الزمننني والجنندول المدرسنني بمننا يتنني  التطبيننو،
 أبدى الجمي  است دادهم ل ت اون. األخرى، ولد

 ع نى   ناال ندف منن المندخل وطبي تنه، واطيع ، لشنرحتجريبين   ال ف الذي اختينر كمجموعن  لقات م  م
 والتكنولوجيننا والمجتمنن دخل ال  ننم تنندري  الوحنندة الراب نن  وفننو مننلامننت الباح نن  بحيننث الوحنندة المختننارة ل تطبيننو، 

  ننيم، ولنند جننرى ت ننوير تطبيننو من ننا فنني االطننيع ع ننى المننداخل الحدي نن  فنني الت   رغبنن ً  ؛بحضننور م  منن  ال ننف
 .الخط  ال  ي  

 بظنننروف االجتماعي ننن  الد راسننناتوالط ننن  إلي نننا االسنننتمرار فننني ت  نننيم منننادة ،  الضنننابط  الشننن ب  لقنننات م  مننن 
 األول فني ت  نيم هنذه الد راسني نا خنيل ال  نل تع ي ا، والتني اتب  اعتادت  ي  عادي ، وباإلجراتات ن س ا التي 

كمننا  ،ل تن يننذ خبارهمننا بمواعينند تن يننذ االختبننارات القب ينن  والب دينن ،  ننم سنن مت نسننخ  عننن البرنننام  الزمنننياالمننادة، و 
 .منالش  القضايا المت  ق  بأدوات البحثر ل سالن ائي  ليستبتطبيو التجرب  ا جرى االت او ع ى لقات لبل البدت
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 وفق اآلتي:  ،تنفیذ التجربة النهائیة
  ب د التأكد من  يحي  أدوات البحث، وتيفي ال  وبات التي ظ رت في التجرب  االستطاعي ، واختيار

ع ى  االتجاهات ومقیاس يالتَّحصیلختبار اال ل من  اً قبلی عين  البحث والتحقو من تكافب المجموعتين، ط ِبو  
وفو  واالتجاهات، الد راسي الت ح يلالمجموعتين الضابط  والتجريبي ، ل تأكد من تكافب المجموعتين في 

 اآلتي: البرنام  الزمني الموض  في الجدول
  االتجاهات ومقیاس التَّحصیللتطبیق القبلي ل ل من اختبار ل الزمني  البرنامج (10جدول)

 مقیاس االتجاهات يالتَّحصیلاالختبار  الشعبة المدرسة المجموعة
 الحصة والتاریخ الیوم الحصة والتاریخ الیوم الثانیة إبراهیم نعامة الضابطة
 الخامسة 17/3/2015الثالثاء الخامسة 11/3/2015االثنین األولى التجریبیة

 
 مراعاة اآلتي: اً عند تطبيو االختبار لب ي م  م  المجموع  الضابط ولد ط بت الباح   من 

  .شرح ت  يمات االختبار، وال دف منه بوضوح ل تيمذة 
 . ت يئ  الجو المري  والمناس  وعدم است جال التيمذة في اإلجاب 
  م ظنم الح نص فني  ت م  من  ال نفحضنر إذ ، الخط  ال  ي  تن يذ بمتاب   لام المدير وم  م  ال ف

  ميحظات تت  و ألخذ أي   عطيما أ  تأكد من تن يذ التجرب  وفو الخط  المرسوم ، ومنالش  ل المجموع  التجريبي  
 رسي .تم  خيل الح   الد   كما اجتم ت الباح   م  م  م  المجموع  الضابط  لمنالش  ما ،بتدري  الباح  

   مدخل)رسي  وفو أعطت الباح   الوحدة الد(STS  نت األهداف المط و  تحقيق ا، ولامت بتوضي  ، وبي
 م سيدرسون محتوى الوحدة الراب  "دعائم االلت اد في الجم وري  ال ربي  السوري " مبينً  أن   فمحتوى هذه األهدا

 اجتماعي ، وسيمارسون األنشط  ال  ي  والي  ي . لضي    ع ى شكلِ 
 وفو مدخل   الم مم الخط  ال  ي  تدري  موضوعات  جرى(STS)   ح ص  أرب واستيرو التدري
،  أسبوعيًا، أي أن   ح تين، بوال  متتالي   ي  ل ت رف الوحدة بأسئ   لب تحتافتزمن تدري  المجموعتين متساو 

السابق  لدى تيمذة المجموع  التجريبي  حول دعائم االلت اد،  م ابتدات كل در   مع ى الخبرات والم اهي
بأنشط  مت  ق  بالقضي ، ت قب ا منالشات داخل مجموعات  ييرة ل ت رف ع ى اإليجابيات والس بيات 

حول محتوى فيديو سوات خيل إتاح  النقاش  - ، والبيئي ، ل ح ول المقترح  لكل مجموع ، وااللت ادي  االجتماعي  
 وفو الحاج    إال    والتكنولوجي  وال تقدم الم اهيم ال  مي   -أو إ ارة أنسئ  ، أو منالشات المجموعات، يت  و بالقضي 

 ع ى ت ك األنشط .إلي ا بنات ً 
  ي التَّحصیل)االختبار  ِبو  ط   الخط  ال  ي   تدري من نت ات االب د  :المباشرتطبیق القیاس البعدي– 

ن في بي  والضابط  وذلك وفو البرنام  الزمني المبي  ع ى المجموعتين التجري بعدیاً  مقیاس االتجاهات(
سبت المتوسطات الحسابي  واالنحرافات الم ياري  لدرجات المجموعتين التجريبي  والضابط ، ، وح  (11الجدول)
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 مستق   لقيا  ما إذا كانال ينات  ل اختبار"ت"ارن  تح ي  ما مستق تين، استخدم ا كانت ال ينتان المراد مقولم  
 .المباشر المجموعتين في االختبار الب ديتيمذة متوسطي درجات بين دالل  إح ائي   و ذوهناك فر 

  ومقیاس االتجاهات التَّحصیلل ل من اختبار المباشر  البعديلتطبیق الزمني ل  البرنامج (11جدول)

 :لامت ال  ي   الخط تقريبًا من االنت ات من تطبيو  أسابي    ي ب د  تطبیق القیاس البعدي المؤجل ،
  (.22/4/2015)الوال  في يوم األرب اتوذلك  (يالت ح ي الباح   بتطبيو)االختبار 

  المبج  ( بين أفراد المجموعتين التجريبي  والضابط   إجرات المقارنات )القب ي ، الب دي  المباشرة، الب دي
 نتائ  وعرض ا.الو ل إلى من خيل التح ييت اإلح ائي ، والت  

  وتن يذه  الخط  ال  ي  بجمي  مراحل ت ميم ت الوال  الميداني الذي أحاط منالش  النتائ  في ضو
السابق ، والتو ل إلى التو يات  الد راساتفي ضوت اإلطار النظري ل بحث، والمقارن  م  نتائ  وتطبيقه 

 والمقترحات.
 ألسالیب اإلحصائیة المتبعة:ا

حت إجابات التيمذة ور دت الدرجات في جداول ت ريغ حِ ،    البحثب د االنت ات من تطبيو أدوات     
شك   البحث، والو ول هذه الدرجات إح ائيًا ب دف التحقو من ال رضيات المتضمن  لم ع ولجتخا  ،  م 
 االست ان  باألسالي  اإلح ائي  المناسب  لم الج  البيانات والمتم    في: جرى، ولد إلى النتائ 

متوسطي  استخدم لمقارن   T – test (independent samples)   لعینتین مستقلتین اختبار استیودنت .1
 .تيمذة المجموعتين الضابط  والتجريبي درجات 

 تيمذة  درجات استخدم لمقارن  متوسطي (Paired-samples t-test:)مرتبطتین لعینتین ت" اختبار" .2
الب دي المباشر والب دي  ، وكذلك في التطبيقينالب دي المباشرالقب ي و في التطبيقين  الواحدة المجموع 
 في الواحدة المجموع  تيمذة لمقارن  متوسطي درجات هاستخدمإضافً  إلى  ،الت ح ي ي ختبارلي المبجل

 التطبيقين القب ي والب دي لمقيا  االتجاهات.
 محاول  دون( ت) التائي  ل نسب  اإلح ائي  الدالل  ع ى نتائج م تقرير في الباح ين ب ض ي تمد: األثر حجم .3

 دالل  ع ى اعتماداً  النتائ  ت سير في مياالة إلى يبدي مما المتييرين، بين القائم  ال يل  مقدار عن الكشف
 هأن   إال التاب ، المتيير في المستقل ل متيير تأ ير هناك يكون إح ائياً  دال  ليمت ا تكون وعندما ،(ت) ليم 
 عيل  وجود اإلح ائي  (ت) دالل  ت ني ال ولد المتييرين، بين ال يل  درج  أو األ ر حجم ع ى يدل ال

 تأكد من ويستخدم اختبار)مرب  إيتا( ل ،(األ ر لوة) أو ال يل  هذه لوة تحديد يج  لذا المتييرين، بين لوي 
( STSتأ ير المتيير المستقل )مدخل  وهل، تخدام اختبار)ت( هي فروو حقيقي حجم ال روو الناتج  باس أن  

 مقیاس االتجاهات يالتَّحصیلاالختبار  الشعبة المدرسة المجموعة
 إبراهیم الضابطة

 نعامة
 الحصة والتاریخ الیوم الحصة والتاریخ الیوم الثانیة

 الخامسة 2/4/2015الخمیس الخامسة 1/4/2015األربعاء األولى التجریبیة
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 اختبار في حال : ]ذلك ويتم ،هو تأ ير مباشر وجوهري ، االتجاهات(الد راسي)الت ح يل  ير التاب ع ى المتي
 : ال يل ب ( وحسبت يدوياً η2ويرمز ل ا )( 2من خيل )إيتا([ ت)

+ df)) 2/ (t 2η =√(t2 
2η2                 مرب     : إيتاT ليم :(test-t)  ل تربي        df الحري  : درج  

 

 

، 2013أبو جراد، ) Cohen's d ع ى مقدار حجم األن ر بناًت ع ى التراح كوهين م ايير الدالل  تاست خدم ولد   
 .(35 ،2012البارقي، )(، 351

 ( معیار حجم األثر12جدول)

 المعیار حجم األثر
 .حجم أثر  بیر ]0.90]أ بر من

 حجم أثر متوسط. ]0.90-0.50]من
 .صغیر أثرحجم  ]0.50-0.02]من

 .Mann –Whitney U-Test ))  ویتني –اختبار مان  .4
 (.STS  مدخل)سا  نسب  الكس  الم دل لقيا  فاع ي  حل معادلة بالك  .5
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 التي تتعلق بفرضيات ثانيًا: النتائج
 البحث ومناقشتها وتفسريها.

شتها البحث أسئلة   نتائج أوالً:
َ
 ومناق

 .وتفسريها

 اخلامس الفصل حملتويات العام املخطط
 "تحليل نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها"

 ثالثًا: خالصة نتائج البحث
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 :تمهيد
الباحثة نتائج البحث بداللة المتغيرات  ضعر  ت   فرضياته، من حققوالت   البحث أسئلة عنلإلجابة     

 بتس  ح  إحصائيًا، ثم  تل  ل  وح  النتائج استخرجت إذ ، (واالتجاهات الدِّراسي الت حصيل)ابعة للبحث وهي الت  
 بالطريقة لدى تالمذة الصف الرابع األساسي مقارنةً  الدِّراسي الت حصيل( في STSة استخدام مدخل )فاعلي  
ثم مناقشة النتائج ، بداللة نسبة الكسب المعدل لبالك نحو المادة المتعلمة هماتجاهات ته فيوفاعلي   ،بعةالم ت  

 .لنتائج البحث وفيما يأتي عرض  ظري، السابقة واإلطار الن   الدِّراساتفي ضوء 
 نتائج البحث:

تحقق من  قدمها، وللتأكدالنتائج التي يمكن الحكم عليه من جهة ي   بحث نجاح أي   مما ال شك فيه أن      
باستخدام أساليب المعالجة  (0.1.داللة)ت مجموعة من الفرضيات عند مستوى ر  اختب  البحث ف اهدأ

 وذلك على النحو اآلتي:(، SPSSاإلحصائية المالئمة في البرنامج اإلحصائي)
 التحقق من الفرضيات واإلجابة عن األسئلة:

 المجموعة الواحدة  تالمذة درجات متوسطي بين الفرق داللة بحساب المتعلقة الفرضيات من التحقق
 لالختبار المؤجل والبعدي المباشر البعدي وكذلك في التطبيقين المباشر والبعدي القبلي في التطبيقين

  .(Paired-samples t-testمرتبطتين )لعينتين  "ت" اختبار باستخدام يالت حصيل
 المجموعتين في  التالمذة درجات متوسطي بين الفرق داللة بحساب المتعلقة الفرضيات من التحقق

  .(Independent -samples t-test) مستقلتينلعينتين  "ت" اختبار باستخدامالضابطة والتجريبية 
 إحصائياً  "دالة ت قيم" كانت حال في بالك معامل وفق المعدل الكسب نسبة حساب. 
 مجموعة لكل الكسب فاقد متوسط حساب. 
 األثر حجم لقياس يتاإ مربع باستخدام األثر حجم حساب. 
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 :وتفسريها نتائج أسئلة البحث ومناقشتهاأوالً: 
 تالمذةتحصيل  في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلف فاعلية استخدام تعر  لسعى البحث      

، واتجاهاتهم نحوها من خالل اإلجابة عن السؤالين االجتماعي ة الدِّراساتفي مادة  األساسي الصف الرابع
 اآلتيين:

 الصف الرابع تالمذةتحصيل  في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلما فاعلية استخدام  -5
 ؟االجتماعيَّة الدِّراساتفي مادة  األساسي

 الصف الرابع تالمذةتحصيل  في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخللتعر ف فاعلية استخدام     
، قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لدرجات الم ت بعة بالطريقة أفراد عينة البحث مقارنةً  األساسي
 بتطبيقو القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة،  الدِّراسي الت حصيلاختبار  فيالتالمذة 
 :على ينص والذي الفاعلية الختبارBlack) )بالك قانون

                                                                                      

 (.452 ،4.52رمضان، نقاُل عن ) 

 : حيث
 (.القبلي) يالت حصيل االختبار في المجموعة لدرجات الحسابي المتوسط= 5م
 (.البعدي) يالت حصيل االختبار في المجموعة لدرجات الحسابي المتوسط=  4م
 .درجة في هذا البحث (.2) وهي يالت حصيل لالختبار العظمى الدرجة=  ع
 .بالك حسب( 504) المعدل الكسب نسبة تتجاوز  إذا فاعلية ذات الطريقة عد  وت  
 المجموعتينتالمذة  درجات متوسطي وبعد القيام بمعالجة البيانات إحصائيًا وتطبيق قانون بالك على   

 النتائج إلى التوصلتم   ،يالت حصيل الختبارل المباشر والبعدي القبلي ينفي التطبيق والضابطة التجريبية
 :اآلتي الجدول في المبينة

 التجريبية والضابطة للمجموعتين المباشر والبعدي القبلي يالتَّحصيل االختبار في المعدل الكسب نسبة )63( جدول

المتوسط الحسابي  العدد االختبار المجموعة
 لالختبار القبلي

الحسابي المتوسط 
 لالختبار البعدي المباشر

نسبة الكسب 
 المعدل

 5000 .0401 6026 26 يالتَّحصيلاالختبار  التجريبية

 5050 42016 60.4 22 يالتَّحصيلاالختبار  الضابطة

 .2=لالختبار الكلية رجةالدِّ   الـمجمـوع
ي الت حصيلأن  نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجريبية في االختبار  السابق الجدول من يتبيَّن     
 ا بالنسبة للمجموعة، أم  (504( وهي أعلى من نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك)3.11بلغت)

وهي لم تصل إلى نسبة الكسب  (5050ي)الت حصيلفقد بلغت نسبة الكسب المعدل لديها في االختبار  الضابطة



 حتليل نتائج البحث ومناقشتها وتفسريهاالفصل اخلامس                                                   

 

 

562 

شير إلى تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة (، وهذا ي  504المعدل المعيارية التي حددها بالك)
تحسين ل على فاعلية استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في مما يدِّ  (.04.=5050-5000بفارق قدره)
ست بها ر  التي د   الم ت بعة الطريقةوتفوق هذا المدخل على ، االجتماعي ة الدِّراساتمادة ب الدِّراسي الت حصيل

 . المجموعة الضابطة
كسب المعدل في االختبار ق بين المجموعتين التجريبية والضابطة على نسبة الالفر يوضح  اآلتي والشكل
 ي:الت حصيل

 
 حصيليوالضابطة في االختبار التَّ ( مخطط بياني لنسب الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية 31الشكل رقم)

ضح وجود فرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نسبة من خالل النظر إلى الرسم البياني يت      
 لصالح المجموعة التجريبية. الدِّراسي الت حصيلالكسب المعدل على اختبار 

باهتمامات التالمذة وحاجاتهم من خالل قضية  تم  البدء (STS)في مدخل هالباحثة ذلك بأن   وتفسر   
"دعائم االقتصاد في الجمهورية  رس األول من الوحدة المختارةالواردة في الدِّ  "الجوع ومصادر الغذاء"

وعلى المعرفة المسبقة والخبرات المباشرة للتالمذة باألفكار العلمية، على ربط  كما ركز  العربية السورية" 
ساعد على إتقان ي   أن ه على المفاهيم المجردة في المحتوى إال   مباشرةً  ي ركِّزال  (STS)مدخل أن   من الرغم

 .نظرًا الستخدام تلك المفاهيم في الحياة العملية بعةالم ت   الطريقةالمفاهيم األساسية أكثر من 
إيجابية من خالل ما  في توظيف حواس المتعلم بطريقة   تي أسهمالخطة الصفي ة التضاف إلى ذلك ي  

بوينت والصور الملونة وعرض الخرائط ملونة ومكبرة على من مثيرات كالفيديو وعروض البور  تضمنته
ومعالجة األمر الذي يؤدي إلى تنمية قدرة التالمذة على االنتباه وبالتالي تحسين قدرات اإلدراك  ،السبورة

سهم في تحسين التعلم، كل ذلك ي   ،اقف الحياةويسر وتطبيقها في مو  المعلومات وتخزينها بكل سهولة  
 حصيل.وبالتالي تحسين الت  

رت الوحدة فرصًا للمناقشة الجد ية في موضوعات الوحدة وات باع أساليب مختلفة للوصول إلى حل وف  كما   
 حصلون عليها ذات قيمة في حياتهم.المعلومات التي ي مما جعل  للقضايا المطروحة 

التجريبيةالضابطة

Series1 1.131.33

1.13

1.33

1

1.05

1.1

1.15

1.2

1.25

1.3

1.35

الضابطة

التجريبية
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التالمذة يذهبون إلى  ما جعل دمت المعلومات في سياق اجتماعيق   إذة الدِّراسيطبيعة الوحدة إضافًة إلى 
والمجتمع ساعد على تطبيق المعرفة  والتكنولوجياالعلم  مدخل أن   ، كماأبعد من مجرد تذكر الحقائق

اليومية،  مالعلمية لها عالقة واضحة بحياته ، وبالتالي تصبح المعرفةملتصبح المعرفة ملموسة لديهالعلمية 
الجوانب  وأن   خاصةً ب علم والت حصيلالذاتية للت   مدافعيتهذا معنى مما زاد من  موبذلك أصبح التعلم لديه
 شير هذه النتيجة إلى أن  ي، وت  الت حصيلة أكثر الجوانب التي تضمنها االختبار التطبيقية للمعرفة العلمي  

 ،المجموعة الضابطة فيها تالمذةأخفق  في حين   ،موعة التجريبية استطاعوا فهم تلك الجوانبالمج تالمذة
   وحدة تطبيق المعرفة السيما وأن  والمجتمع في فهم جوانب  والتكنولوجياالعلم  مدخلل على فاعلية ما يد  

غير المفاهيم على كثير من  يذاتها تحتو  في حدِّ "دعائم االقتصاد في الجمهورية العربية السورية" 
 فهمها واستيعابها.  المدخل فيأسهم إذ  ،للتالمذةالملموسة 

 تحسينفي ؤثر ي  العلم والتكنولوجيا والمجتمع  مدخل أن   (Yager & other,2009,193) فقد أشار   
المفاهيم، وعمليات العلم، والتطبيقات،  :هيالمتعلمين من خالل خمسة مستويات مستوى تحصيل 

  .عام واإلبداع، واالتجاهات بشكل  
 ي ركِّز ن هعلم ألساعد على الت  مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ي   أن  ( (Aikenhead, 2005شير كما ي     

 صياغة األهداف واالختبار ندع أخذته الباحثة بعين االعتباروهذا ما  (.p7)على تطبيق المعرفة العلمية
 .زت على مستوى التطبيق؛ إذ ركَّ التَّحصيلي

في إثارة دافعية اإلنجاز  العلم والتكنولوجيا والمجتمعفاعلية مدخل ( (2014سميثنت نتائج دراسة كما بي  
 .لدى المتعلمين

في  (STS)أهمية مدخل  أظهرتالسابقة التي  الدِّراساتمع نتائج العديد من  النتيجةوتتفق هذه     
أمبوسعيدي  .1..4،الحدابي وخان .4.52سميث،] كدراسة الدِّراسي الت حصيلمستوى  تحسين

 .5660،عبد الواحد .5662،نالزعاني .5666،وياجرويلد  .4..4،السيد .5666،عمر .1..4،والهاشمي
( 4..4)الظاهريو  1993))ياجركدراسة  الدِّراساتولقد أظهرت نتائج العديد من  .[5661،العبد .5660لو،
، الت حصيلتحصيل المتعلمين منخفضي  فيؤثر بفاعلية ( ي  STSوالمجتمع) امدخل العلم والتكنولوجي أن  

لمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع خاصية فاعلة في تدعيم مواقف أكثر إيجابية لدى  أي بمعنى أن  
رتكزة حول والمجتمع الم   اأنشطة مدخل العلم والتكنولوجي أن  و ، يالت حصيلالمتعلمين منخفضي المستوى 
 .ذو معنىعنها تعلم  المتعلمين واهتماماتهم قد نتج  

التي أشارت إلى عدم وجود فرق  (2..4الدبعي)دراسة في حين تختلف نتيجة البحث الحالي مع نتيجة    
ذلك إلى اختالف العينة، أو إلى  وربما عاد  ، الدِّراسي الت حصيلفي  والضابطة بين المجموعتين التجريبية
  .(STS)أخطاء في تطبيق مدخل 
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 الصف الرابع اتجاهات تالمذة في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلة استخدام ما فاعلي   -4
على مقياس االتجاهات ككل، وعلى كل محور من محاوره  االجتماعيَّة الدِّراساتفي مادة  األساسي

 ؟الفرعية
 الصف الرابع تالمذة اتجاهات في (STS)والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلف فاعلية استخدام لتعر      

ب  ، الم ت بعة بالطريقة أفراد عينة البحث مقارنةً  األساسي تالمذة المجموعتين المتوسط الحسابي لدرجات  ح س 
، القبلي والبعدي ينالفرعية في التطبيقعلى مقياس االتجاهات ككل وعلى محاوره التجريبية والضابطة 

 الدرجة، علمًا أن  الفاعلية الختبارBlack) )بالك قانون وبعد القيام بمعالجة البيانات إحصائيًا وتطبيق
 نسبة تتجاوز  إذا فاعلية ذات الطريقة عد  وت  درجة في هذا البحث،  (22) لمقياس االتجاهات هي العظمى
 .بالك حسب( 504) المعدل الكسب

 :اآلتي الجدول في المبينة النتائج إلى التوصل جرىو 
 في التطبيق القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة االتجاهات مقياس في المعدل الكسب نسبة )46( جدول

المتوسط الحسابي  العدد مقياس االتجاهات المجموعة
 القبلي للتطبيق

المتوسط الحسابي 
 البعدي  للتطبيق

الكسب  نسبة
 المعدل

 5001 16051 00055 26 االتجاهات ككل التجريبية

 5002 01066 56065 26 االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  التجريبية

 5002 .0204 .5604 26 المدخل المستخدم التجريبية

 026. 21066 04062 22 االتجاهات ككل الضابطة

 002. 40012 56025 22 االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  الضابطة

 .01. .4205 56050 22 المدخل المستخدم الضابطة

 22للمقياس= الكلية الدرجة  وعـمجمـال        
 24=لكل محور الكلية الدرجة

     
أن  نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجريبية على الدرجة الكلية  السابق من خالل الجدول يتبي ن   

 ،(504وهي أعلى من نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك) (5001لمقياس االتجاهات بلغت)
ا المجموعة الضابطة فقد بلغت نسبة الكسب المعدل لديها على الدرجة الكلية لمقياس أم  

(، 504وبالتالي فهي لم تصل إلى نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك) ،(026.االتجاهات)
ل ( مما يد  065.=026.-5001مجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة بفارق قدره)شير إلى تفوق الوهذا ي  

( في اتجاهات تالمذة الصف الرابع األساسي والذي جرى به تدريس STSة استخدام مدخل )على فاعلي  
رست بها المجموعة الضابطة، التي د   الم ت بعة الطريقةعلى المجموعة التجريبية وتفوق هذا المدخل 

نسبة الكسب المعدل للمجموعة  الحظ أن  وبالرجوع إلى المحاور التي يتضمنها مقياس االتجاهات ي  
وهي أعلى من  ،(5002بلغت) المادة( وعلى محور 5002بلغت ) المدخل المستخدمالتجريبية على محور 
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ا المجموعة الضابطة فقد بلغت نسبة الكسب أم   .(504نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك)
وبالتالي فهي لم تصل  ،(002.) المادة وعلى محور ،(.01.) المدخل المستخدممحور المعدل لديها على 

شير إلى تفوق المجموعة التجريبية على (، وهذا ي  504إلى نسبة الكسب المعدل المعيارية التي حددها بالك)
( في اتجاهات تالمذة الصف الرابع STSة استخدام مدخل )فاعلي   المجموعة الضابطة، مما يدل على

وضح ( ت  54 ،51األساسي على مقياس االتجاهات ككل، وعلى كل محور من محاوره الفرعية، واألشكال)
رجة الكلية لمقياس نسبة الكسب المعدل على الد   فيالفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

 وعلى كل محور من محاوره الفرعية: ،االتجاهات
 
 
 

 

 
 
 
 

 نسب الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات.مخطط بياني ل( 33)رقم  شكل

 

 

 

 
 
 
 
 

 االتجاهات. الفرعية لمقياسنسب الكسب المعدل لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة على المحاور مخطط بياني ل (31) رقم شكل
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بين المجموعتين التجريبية والضابطة في نسبة  ق واضحضح وجود فر النظر إلى الرسوم البيانية يت  ب     
وفي كل محور من محاوره الفرعية لصالح المجموعة  ،الكسب المعدل على مقياس االتجاهات ككل

 التجريبية.
العلم تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة إلى التدريس وفقًا لمدخل الباحثة  وتفسر     

 المدخل هذا وأن   خاصةً  ،التالمذة لدى يجابيةإ اتجاهات تنمية على ساعدالذي والتكنولوجيا والمجتمع 
 ،المحلية البيئة في فرةامتو  لمصادر واستخدامه ،والتكنولوجيا العلم بطبيعة المتعلم توعية في بدوره متميز
 على ساعده األمر الذيليجعل للعلم أهمية وظيفية في حياة المتعلم،  واهتماماته، المتعلم حول وتمركزه
ما يتعلمه يفيده ويساعده  الذي يشعر أن  ، فالمتعلم تعلملل ودافعية إقباالً  فزاده حياته في العلم أهمية إدراك

في حل مشكالته ومشكالت مجتمعه، يكون إقباله متزايدًا على دراستها ومختلفًا عن المتعلم الذي يشعر 
 .ساعده على اجتياز االمتحان ليس إال  بأن  ما يتعلمه مجرد حقائق ومفاهيم ت  

( في STSالتعامل مع عناصر مدخل )" أن  في (5666)إليه عمروهذه النتيجة تتفق مع ما أشار      
دخالها في المواقف   ،المتعلمينمادة مادًة حية وأكثر ارتباطًا ببيئة الية المختلفة تجعل من الت عليمالصف وا 

االتجاه اإليجابي  علمها، وقد أثبتت البحوث العلمية أن  ن ي  علمها وم  د لديهم اتجاهات إيجابية نحو ت  يول   مما
عام نتائج أفضل في ويحقق بشكل    ،أكبر ة )مادًة ومعلمًا( يقود إلى استيعاب  الدِّراسيللتالمذة نحو المادة 

 .(6ص) "الت عليم

التربية العالمية والعلمية والتكنولوجية في  تدريس مفاهيم وقيم أن   "(2، .4.5كما يؤكد )أبو شرار،    
 يجابية في اتجاهات وقيم المتعلمين".إداث تغييرات سهم في إحي   االجتماعي ةتب التربية محتوى ك

في تعديل ؤثر ي  والمجتمع  والتكنولوجياالعلم  مدخلبأن   Yager & other,2009,193)) دويؤكِّ     
 المتعلمة. مادةالنحو  المتعلميناتجاهات 

كسب العملي يستطيع أن ي   الت عليم أن  إلى ( 42، 5666، )عمر،(55-6 ،5661)زعرب، كما أشار     
وهذا متوفر في  واالتجاهات اإليجابية ،والكفاءة ،واإلبداع ،المتعلمين أربع سمات هي حب االستطالع

 العلم والتكنولوجيا والمجتمع. برامج
( في تنمية STSأهمية مدخل ) أظهرتالسابقة التي  الدِّراساتمع نتائج العديد من  النتيجةتتفق هذه    

 .5666،ويلد وياجر .5666،عمر .1..4،أمبوسعيدي والهاشمي .1..4،الحدابي وخان]كدراسة  االتجاهات
على المجموعة الضابطة في تنمية تفوق المجموعة التجريبية  الدِّراساتنتائج هذه  ظهرتأ إذ [5660،لو

التي ( 2..4)المحتسبوأيضًا تتالقى هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة التالمذة، اتجاهات 
  .دريسفي الت   (STSنت أهمية مدخل )بي  
االتجاهات في  وجود فرقعدم  نتبي   ( التي.4.5)الصلويواختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة   

 .والمجتمع والتكنولوجياالعلم  علم وفق مدخلنتيجة الت  
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 :الكسب فاقد متوسط حساب
 الدِّراسي الت حصيل في االجتماعي ة الدِّراساتمادة  تدريس في( STSمدخل ) استخدامفاعلية  من للتحقق  

ب   الكسب، فاقد متوسط وفق  ينالتطبيق في التجريبية المجموعة تالمذة درجات متوسطي بين الفرق   ح س 
 للمجموعة الكسب فاقد متوسط مع موازنته ثم ،الدِّراسي الت حصيل الختبار المؤجل البعديو  المباشر البعدي

 لدى علمالت   أثر لبقاء المئوية والنسبة الكسب فاقد لمتوسط المئوية النسبة حساب ثم   ومن الضابطة،
 :اآلتية الطريقة وفق وذلك، والضابطة التجريبية المجموعتين
 درجات متوسط – المباشر البعدي االختبار في التالمذة درجات متوسط= الكسب فاقد متوسط 

 .المؤجل االختبار البعدي في التالمذة
 البعدي االختبار في التالمذة درجات الكسب/ متوسط فاقد = متوسط الكسب لفاقد المئوية النسبة 

 ..5المباشر*
 المؤجل/ متوسط البعدي االختبار في التالمذة درجات متوسط=  التعلم أثر لبقاء المئوية النسبة 

 .(.44، 4.52رمضان،نقاًل عن ) ..5المباشر* البعدي االختبار في التالمذة درجات
 :ذلك يوضح اآلتي والجدول

 للمجموعتين الضابطة والتجريبية المئوية والنسبة المؤجل والبعدي المباشر البعدي التطبيقين بين الكسب فاقد متوسط (61)جدول 

 فاقد متوسط لالختبار الحسابي المتوسط      المجموعة
 الكسب

 المئوية النسبة
 الكسب لفاقد

المئوية  النسبة
 المؤجل البعدي المباشر البعدي التعلم أثر لبقاء

 %66014 %0021 5050 05001 .0401 التجريبية

 %21024 %.5401 006 41051 42016 الضابطة

( وهو أقل منه لدى 5050متوسط فاقد الكسب بلغ لدى المجموعة التجريبية) أن  السابق  الجدولظهر ي     
علم نسبة بقاء أثر الت   (، كما أن  4021وبفارق قدره) (006المجموعة الضابطة الذي يبلغ هذا المتوسط لديها)

فاعلية ل على للمجموعة الضابطة، وهذا يد   (%21024)مقابل ( %66014)بلغت لدى المجموعة التجريبية 
بصورة تالمذة المجموعة التجريبية لدى علم االحتفاظ بالمعلومات وبقاء أثر الت  في ( STSاستخدام مدخل )
 .الم ت بعة بالطريقةرست المجموعة الضابطة التي د  أفضل من تالمذة 

 (STS)مدخلباستخدام المادة رسوا تالمذة المجموعة التجريبية قد د   أن  بهذه النتيجة الباحثة وتفسر     
ؤكد على ي   ن هبالحياة، أل كثر فهمًا واتساعًا وصلةً هيئ البيئة والعوامل المناسبة لدراسة المادة بدرجة أالذي ي  

المرتبطة  االجتماعي ةالقضايا و  التطبيقات التكنولوجيةب االجتماعي ة الدِّراساتربط المادة العلمية بما فيها 
على اختالف مستوياتهم  التالمذةوجاذبية وقبواًل لدى  أكثر ألفةً  سهم في جعلهابحياة التالمذة مما ي  

قبالهم على دراستها والبحث عن  ،يةالت عليموقدراتهم العقلية، وبالتالي يزيد من تفاعل التالمذة مع المادة  وا 
استيعاب أكبر وفهم أعمق لها مما يزيد من رسوخها في إلى الذي يؤدي معلومات أخرى تتعلق بها، األمر 

خالف تالمذة المجموعة الضابطة الذين  ،نسيانهاوعدم  واحتفاظهم بها ألطول فترة ممكنة التالمذةأذهان 
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تالمذة  قفسر تفو ، وهذا ما ي  واعتمدوا على حفظها دون فهم وتنظيم الم ت بعة بالطريقة تلقوا المعلومات
المجموعة المؤجل على نظرائهم من تالمذة البعدي المجموعة التجريبية في تحصيلهم البعدي المباشر و 

مجرد حقائق ومفاهيم بعيدة عن  االجتماعي ة الدِّراسات لديهم شعور بأن   د  الضابطة، األمر الذي ول  
 تحصيلهم العلمي فيها. فير مشكالتهم الحياتية، مما قلل اهتمامهم بها وأث  

داللة إحصائية  يوجود فرق ذ نتبي   لنتائج البحث الحالي، إذ مؤيدةً  (5666دراسة عمر) وتأتي نتائج   
 الدِّراسي للت حصيللمؤجل االبعدي و المباشر البعدي التطبيقين في الضابطة والتجريبية  بين المجموعتين
مع نتيجة البحث الحالي، إذ  (2..4الدبعي)وعة التجريبية، في حين تختلف نتيجة دراسة لصالح المجم

يعزى لمتغير  الدِّراسي الت حصيللمجموعتين الضابطة والتجريبية في اأشارت إلى عدم وجود فرق بين 
 .الت دريس طريقة

 :وتفسريها ومناقشتها فرضيات البحثثانيًا: نتائج 
 :الفرضية األولىنتائج 

في  الضابطةو  التجريبية تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
 .دريسالتَّ  طريقةوفق متغير  الدِّراسي التَّحصيلختبار التطبيق البعدي المباشر ال

بت الفرضية من لتحققل    س   في التالمذة لدرجات المعيارية فاتاواالنحر  الحسابية المتوسطات ح 
 "ت"اختبار مواستخد ي،الت حصيل لالختبار المباشر البعدي التطبيق فيوالتجريبية  الضابطة المجموعتين

 :اآلتي الجدول في الموضح حوالن   على النتائج فجاءت ،مستقلتين لعينتين

 الدِّراسي التَّحصيلالختبار  المباشر الضابطة في التطبيق البعديو التجريبية  المجموعتينتالمذة وسطي درجات داللة الفرق بين مت (66جدول )

 القرار قيمة الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 دال 0.000 64 4.869 4.065 32.50 26 التجريبية
 3.294 28.79 22 الضابطة

 وبانحراف( 32.50)المجموعة التجريبية هوتالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح      
 معياري وبانحراف( 28.79)المجموعة الضابطةتالمذة  درجات متوسط بلغ حين في ،(4.065)قدره معياري

 حرية درجة عند( 4.869) بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من ن  تبي   الداللة حساب وعند(، 3.294)
 الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي ،دال الفرق أن   أي ،(0.05من ) أصغر( 0.000)قيمة الداللة و ( 92)

في  تينالمجموع تالمذةدرجات  يفرق بين متوسط بوجود ونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقول:
وضح ي   اآلتي والشكل، لصالح المجموعة التجريبية الدِّراسي التَّحصيلختبار التطبيق البعدي المباشر ال

 .قالفر 
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 .الدِّراسي التَّحصيلالضابطة في التطبيق البعدي المباشر الختبار التجريبية و  المجوعتينتالمذة توسطي درجات ممخطط بياني للفرق بين ( 50)رقم الشكل 

 الدِّراسيأن  هناك تفوقًا واضحًا لتالمذة المجموعة التجريبية في تحصيلهم  السابقالشكل الحظ من ي       
لفروق البيانية ذلك من خالل تتبع ا يتبي ن، و االجتماعي ة الدِّراساتعلى تالمذة المجموعة الضابطة في مادة 

   ي.الت حصيلالختبار ل في التطبيق البعدي المباشر الضابطةو التجريبية  بين أداء المجموعتين
التجريبية على المجموعة  ( يتضح تفوق المجموعة66في ضوء النتائج التي ع رضت في الجدول)و      

عزى مكن أن ي  وي  ، الم ت بعة الطريقةعلى  (STS)د تفوق مدخل ؤك  الضابطة في اختبار الت حصيل، وهذا ي  
هذا الفرق إلى التقليل من سرد المعلومات داخل الصف، وتشجيع التالمذة على طرح األسئلة التي تتعلق 

علم بالمفاهيم المفاهيم القبلية والخبرات المباشرة للت   على ربطالمدخل ز بالقضية المطروحة، كما رك  
على المفاهيم المجردة في المحتوى إال   مباشرةً  ي ركِّزال  (STS)مدخل  ة، وبالرغم من أن  واألفكار العلمي  

نظرًا الستخدام تلك المفاهيم في الحياة  الم ت بعة الطريقةأن ه يساعد على إتقان المفاهيم األساسية أكثر من 
يساعد في تنمية إدراك الطلبة  (STS)مدخل  ن  أ" (41، 1..4،الحدابي وخان)وهذا ما أكد ه  ،العملية

نتيجة فهم العالقة بين العلم والتكنولوجيا  االجتماعي ةواستيعاب المفاهيم ، ألهمية المفاهيم العلمية في الحياة
عت دائرة االطالع والدراسة من خالل كتابة سطرين تتعلق بالتطبيقات وس  أن  الوحدة كما والمجتمع". 

المفتوحة للتالمذة التفكير والمشاركة  األسئلةأتاحت و العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالقضية المطروحة، 
دون تقييد المعلم، كما أن  األنشطة اإلثرائية )استضافة خبير( وأوراق العمل والصور واألفالم المعروضة 

 عليهم شجع التالمذة على المشاركة وأسهم في اكتساب خبرات أكثر.
على نشاط المتعلم ويجعل منه محورًا للعملية  ي ركِّزمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع أن   كما   

، إضافًة لما يتصف به من كسر الجمود داخل الغرفة الصفية نتيجة توظيف فيها مشاركًا نشطاً و ية، الت عليم
      التقنيات الحديثة في تقديم المحتوى المعرفي، وعرض الصور ومقاطع فيديو تتعلق بالقضايا المطروحة، 

 ،المعلومات التي اكتسبوهالمناقشة  اً المرحلي الذي يتعدى الجانب المعرفي وفر فرصكما أن  التقويم 
مكانية تطبيقها في الحياةوبالتالي  ، كاقتراح حل لمشكلة نقص المياه في الزراعة، شهرة الشعور بقيمتها وا 
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هم من استيعاب ومك ن التالمذةأثار دافعية  الصناعات التقليدية السورية وأهمية دعم المنتجات الوطنية
 .وفهمها المادة العلمية

التي أشارت إلى  الدِّراساتنتائج راسة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدِّ  وعليه فإن     
حصيل بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة داللة إحصائية في الت   يوجود فرق ذ

 .[4..4،حسن .5660لو،  ..4.5،الصلوي .2..4حبيب، .4..4،السيد] الدِّراساتومن هذه التجريبية 
عدم وجود فرق  توجد إذ؛ (2..4الدبعي)هذه الدراسة فهي دراسة نتيجة  التي ال تتفق مع الدِّراساتأم ا    
وبين المجموعة الضابطة التي  (STS) رست بمدخلداللة إحصائية بين المجموعة التجريبية التي د   يذ
 قةتوصلت إلى وجود عال التي (0..4)وعلي مباجيارجو، ودراسة الت حصيلفي  الم ت بعة بالطريقةرست د  

المتغيرات  ةعزى ذلك إلى التصميم التجريبي أو كثر بما ي  ر و  .الت حصيل( و STSإيجابية ضعيفة بين مدخل )
 أو الفترة الزمنية.

 :الثانيةالفرضية نتائج   
التطبيقين درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يفرق ذو داللة إحصائية بين متوسط دال يوج    

 .الدِّراسيي التَّحصيلالختبار القبلي والبعدي المباشر ل
ب ت   الفرضية من لتحققل      س  المجموعة  تالمذة لدرجات المعيارية فاتاواالنحر  الحسابية المتوسطات ح 

 لعينتين "ت" اختبار مواستخد   ي،الت حصيل لالختبار المباشر البعديالقبلي و  التطبيقين التجريبية في
 :اآلتي الجدول فيموضح كما هو  ،مرتبطتين

 .الدِّراسي التَّحصيلالختبار  المباشر البعديو  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي تالمذة داللة الفرق بين متوسطي درجات (61جدول )

المتوسط  العدد التطبيق
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

-Effect القرار
1size 

حجم 
 االثر

 كبير 062. دال ...0. 21 .25002 40.14 6026 26 القبلي
 20.61 .0401 26 البعدي

المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من ضحيت      
المجموعة التجريبية في تالمذة  درجات متوسط بلغ   حين في ،(2.052)قدره معياري وبانحراف( 9.46)هو

" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(4.065) معياري وبانحراف( 32.50) التطبيق البعدي
مستوى الداللة من  أصغر( 0.000) تساويقيمة الداللة و ( 45) حرية درجة عند( .25002) بلغت المحسوبة

ونقبل الفرضية البديلة لها والتي  الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي ،دال الفرق أن   أي ،(0.05)االفتراضي 

                                                           
 www.uccs.eduالموقع االحصائي لجامعة كولورادو األمريكية  من خاللاألثر حجم  جرى التأكد من 1
 Effect Size Calculators (Lee Becker) | University of Colorado Springs 

 http://www.uccs.edu/lbecker/index.htmlالرابط  على

 

http://www.uccs.edu/lbecker/index.html
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التطبيقين القبلي والبعدي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يفرق بين متوسط دو وجبتقول: 
الفرق بين  يوضح اآلتي والشكل، لصالح التطبيق البعدي المباشر الدِّراسيي التَّحصيلالختبار المباشر ل

 :التطبيقين القبلي والبعدي المباشر
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .يالتَّحصيلالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر لالختبار تالمذة متوسطي درجات مخطط بياني للفرق بين  (52)رقم الشكل 

هناك تحسنًا واضحًا لتالمذة المجموعة  أن   السابقالشكل من خالل تتبع الفروق البيانية في  يتبي ن     
( STSشير إلى فاعلية مدخل )، وهذا ي  الدِّراسي الت حصيلختبار ال المباشر التجريبية في التطبيق البعدي

 .االجتماعي ة الدِّراساتفي مادة  الدِّراسي الت حصيل تحسين مستوىفي 
 (1.047)بلغت  قيمته أن   نفتبي  ( األثر حجم لقياس ايتا مربع) است خدم هنا األثر حجم فتعر   وبهدف    

 استخدام وفاعلية المعالجة التجريبية قوة على ليد   ما مرتفع أثر حجم أن ه يتبي ن( 64) الجدول إلى وبالعودة
 .االجتماعي ة الدِّراساتلمادة  الدِّراسي الت حصيل في والمجتمعمدخل العلم والتكنولوجيا 

 االجتماعي ة الدِّراساتفي تدريس مادة ( STSبفاعلية استخدام مدخل) مكن تفسير هذه النتيجةيُ    
 أن   توى الوحدة قبل  محبق االختبار القبلي الختبار معلومات التالمذة عن ه ط  للمجموعة التجريبية، ذلك أن  

(، وما حصلوا عليه من درجات كانت نتيجة معلوماتهم STSوفق مدخل ) ة  عد  الم   الخطة الصفي ةيتلقوا 
تعلموا الموضوعات ذاتها وفق  أن   بق االختبار البعدي المباشر بعد  وخبراتهم السابقة، في حين ط  

وه وما اكتسبوه من معارف عند تنفيذ مما تعلل   (، فجاءت درجاتهم في هذا االختبار نتيجةً STSمدخل)
 .الخطة الصفي ة

عبد  .1..4،شتيوي .1..4،أمبوسعيدي والهاشمي .5666،عمر]تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة     
إحصائيًا في درجات  أظهرت وجود فرق دالالتي  [1..4،الحدابي وخان .2..4،حبيب .0..4،الحليم

( التي بينت حدوث ...4دراسة الوسيمي)نتيجة وتختلف مع طبيق البعدي، حصيلي لصالح الت  االختبار الت  
 .حصيلنمو ضئيل في الت  
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 :ثالثةالفرضية النتائج  
الضابطة في و التجريبية  تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية    

 .الدِّراسي التَّحصيل ختبارالتطبيق البعدي المؤجل ال
بت الفرضية من لتحققل    المجموعتين  المذةت لدرجات المعيارية فاتاواالنحر  الحسابية المتوسطات ح س 

لمعرفة ما إذا كان الفرق دال و  ،يالت حصيل لالختبار المؤجل البعدي التطبيق التجريبية والضابطة في
 :اآلتي الجدول فيموضح كما هو  ،مستقلتين لعينتينبار "ت" قامت الباحثة بتطبيق اخت

 .الدِّراسي التَّحصيلالضابطة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار و التجريبية  تينموعمتوسطي درجات تالمذة المجالفرق بين  داللة (62جدول )

 القرار قيمة الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 دال ...0. 64 10615 20402 05001 26 التجريبية
 .0046 41051 22 الضابطة

 وبانحراف( 05001)المجموعة التجريبية هو تالمذة درجات متوسط أن   السابق الجدول من ضحيت       
 معياري وبانحراف( 41051)المجموعة الضابطةتالمذة  درجات متوسط بلغ   حين في ،(20402)قدره معياري

 حرية درجة عند( 10615) بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند، (.0046)
 الفرضية نرفض وبالتالي ،دال الفرق أن   أي ؛(0.05)من أصغر( 0.000) تساويوقيمة الداللة ( 92)

 تينالمجموع تالمذةدرجات  يفرق بين متوسط دو وجبونقبل الفرضية البديلة لها والتي تقول:  الصفرية
 .لصالح المجموعة التجريبية الدِّراسي التَّحصيل ختبارالتطبيق البعدي المؤجل الفي 
في  والضابطة المجموعتين التجريبيةتالمذة يوضح طبيعة الفرق بين متوسطي درجات والشكل اآلتي      

 .الدِّراسي الت حصيلالتطبيق البعدي المؤجل الختبار 
 
 

 

 

 

 

 .الدِّراسي التَّحصيلطبيق البعدي المؤجل الختبار الضابطة في التَّ المجموعتين التجريبية و  تالمذة درجات متوسطيمخطط بياني للفرق بين ( 31)رقم الشكل 

هناك تفوقًا واضحًا لتالمذة المجموعة التجريبية في  أن   السابق الشكلالحظ من خالل تتبع الفرق في ي     
في التطبيق البعدي على تالمذة المجموعة الضابطة  االجتماعي ة الدِّراساتمادة ب الدِّراسيتحصيلهم 
 المؤجل.
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الخطة بالمعلومات بعد مضي فترة زمنية إلى  في االحتفاظ STS)) فاعلية مدخلتفسر الباحثة و    
تصف بجودة العرض، واالستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم التي ت STS))وفق مدخل  ة  عد  الم   الصفي ة

، الم ت بعة الطريقةساعد في الخروج من الروتين وكسر الجمود الذي غالبًا ما تتصف به ما المادة العلمية 
 مترابطة ومتكاملة االحتفاظ بالمادة العلمية، واكتسابها بصورةمن المجموعة التجريبية  تالمذة مك نكل ذلك 

وعدم نسيانها، خالف  ااسترجاعه األمر الذي أتاح لهماليومية، وبقاء أثر التعلم لديهم، ومرتبطة بحياتهم 
 .تالمذة المجموعة الضابطة

أوراق العمل التي وزعت خالل تنفيذ الدروس جعلت التالمذة قادرين على تحديد األعمال التي  كما أن      
تحصيلهم  تحسينن من المادة العلمية وفهمها، وبالتالي ساعدهم على التمك   األمر الذيبها  نيقومو 

ظات وجهد المتعلم بمساعدة المعلم، ها اعتمدت على مالحألن   وقدرتهم على االحتفاظ بها وعدم فقدانها
بين االختبارين البعدي المباشر والبعدي  ن متوسط فاقد الكسب( الذي يبي  61الجدول) والنتائج المبينة في

 .ؤكد هذه النتيجةة ت  للمجموعتين الضابطة والتجريبيلبقاء أثر الت علم المؤجل والنسبة المئوية 
 الفرضية الرابعة:نتائج 

التطبيقين درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يفرق ذو داللة إحصائية بين متوسط دال يوج   
 .الدِّراسيي التَّحصيلالختبار البعدي المباشر والبعدي المؤجل 

بت الفرضية من لتحققل    التطبيقين  في الت المذة لدرجات المعيارية فاتاواالنحر  الحسابية المتوسطات ح س 
الباحثة لمعرفة ما إذا كان الفرق دال قامت و  ،يالت حصيل لالختبار المؤجل المباشر والبعدي البعدي

 :اآلتي الجدول فيكما هو موضح  ،مرتبطتين لعينتينبار "ت" بتطبيق اخت
 .الدِّراسيي التَّحصيلوالبعدي المؤجل الختبار المباشر متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي داللة الفرق بين  (66)جدول 

 القرار قيمة الداللة درجة الحرية قيمة ت المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد التطبيق
غير  0540. 21 .5011 20.61 .0401 26 بعدي مباشر

 20402 05001 26 بعدي مؤجل دال

في التطبيق البعدي المجموعة التجريبية تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح          
في التطبيق البعدي  همدرجات متوسط بلغ حين في ،(4.065)قدره معياري وبانحراف( 32.50)المباشر هو 

" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(20402) معياري وبانحراف( 05001)المؤجل 
 ؛(0.05من ) أكبر نجدها( 0540.) تساويقيمة الداللة و  (45) حرية درجة عند( 3.141) بلغت المحسوبة

درجات  يفرق بين متوسط بعدم وجودالتي تقول:  نقبل الفرضية الصفرية وبالتالي دالغير  الفرق أن   أي
 الدِّراسي التَّحصيلالختبار التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل تالمذة المجموعة التجريبية في 

نخلص إلى وبذلك  ،المؤجلالبعدي و البعدي المباشر  ينعلى الرغم من مرور ثالثة أسابيع بين التطبيق
 المباشر البعدي ينالتطبيق بقاء أثر التعلم نظرًا لتكافؤ نتيجتي له دور واضح في STS)مدخل ) أن  
 أطول، ةً لتعلم لدى التالمذة مد  ال على إيجابية المدخل وأهميته في االحتفاظ بما يد  المؤجل، البعدي و 
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 الت حصيلالبعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار  ينيوضح طبيعة الفرق بين التطبيقاآلتي  والشكل
 .المجموعة التجريبية لدى تالمذة الدِّراسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الدِّراسي التَّحصيلالمجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار تالمذة متوسطي درجات مخطط بياني ل (56)رقم الشكل 

البعدي المباشر           ينهناك فرق طفيف بين التطبيق ( أن  56)الشكل من خالل تتبع الفرق في  يتبي ن     
 .إال  أن  الفرق ليس ذو داللة إحصائية الدِّراسي الت حصيلالختبار  البعدي المؤجلو 
 الدِّراسي الت حصيل في العلم والتكنولوجيا والمجتمع استخدام مدخلالباحثة هذه النتيجة لفاعلية  تعزوو    

المدخل شجع التالمذة على رؤية القضايا المطروحة  بعد مضي فترة زمنية، ذلك أن   واالحتفاظ بالمعلومات
السيما الفيديو في و الوسائل  ساعد استخدامما ك، مومشكالت مجتمعه مفة وربطها بحياتهمن جوانب مختل
مراعاة الفروق  تعدد األنشطة أتاحأن   المدرسي، إضافًة إلىفكير المقيد المحدود بالكتاب التخلص من الت  

 االجتماعي ة الدِّراساتمادة  إلى تعلم أفضل وأبقى أثرًا، السيما أن  يؤدي الفردية بين التالمذة، وهذا بدوره 
حقق أهداف بتقديمها بأسلوب محبب وواقعي بما ي   STS)مختلفة من المعرفة ساعد مدخل ) اً تضم فروع

 .علم إعدادًا علميًا واجتماعيًا سليمًا لتخريجه للمجتمعالتي تسعى إلعداد المت   االجتماعي ة الدِّراساتمادة 
( في االحتفاظ STSنت فاعلية مدخل )بي   التي (5666)تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة عمر    

 .المؤجل" قبالمعلومات "التطبي
 :الخامسةالفرضية نتائج 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين  دال يوج   
 .الدِّراسي حصيلوالبعدي المؤجل الختبار التَّ  البعدي المباشر

الفرق  ب  س  للعينات المترابطة، إذ ح   (t-testللتحقق من هذه الفرضية قامت الباحثة باستخدام اختبار)   
ختبار ال بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل

 اآلتي:الجدول كما هو موضح في  الدِّراسيحصيل الت  
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 .الدِّراسي حصيلوالبعدي المؤجل الختبار التَّ  المباشر متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعديداللة الفرق بين  (.1جدول )

 القرار قيمة الداللة درجة الحرية قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التطبيق

 دال ...0. 21 60424 00462 42016 22 بعدي مباشر
 .0046 41051 22 بعدي مؤجل

المباشر في التطبيق البعدي  المجموعة الضابطةتالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح    
في التطبيق البعدي المؤجل  همدرجات متوسط بلغ حين في، (3.294)قدره معياري وبانحراف( 28.79)هو
 بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند، (.0046) معياري وبانحراف( 41051)
 دال الفرق أن   أي ؛(0.05من ) أصغر( 0.000) تساويوقيمة الداللة ( 47) حرية درجة عند( 60424)

 متوسطي بين قفر وجودبالتي تقول ونقبل الفرضية البديلة لها و  ،الصفرية الفرضية نرفض وبالتالي
 .لصالح التطبيق البعدي المباشر التطبيقين في الضابطة المجموعة تالمذة درجات
البعدي  التطبيقين في الضابطة المجموعة تالمذة درجات متوسطييوضح طبيعة الفرق بين  اآلتيوالشكل 

 .الدِّراسيالمباشر والبعدي المؤجل الختبار الت حصيل 
 
 

 

 

 

 
 .الدِّراسي حصيلوالبعدي المؤجل الختبار التَّ  المباشر متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعديلفرق بين مخطط بياني ل (51)رقم الشكل 

والبعدي البعدي المباشر  ينالتطبيق بينوجود فرق السابق الشكل من خالل تتبع الفرق في  يتبي ن     
 .لصالح التطبيق البعدي المباشرحصيلي في المجموعة الضابطة لالختبار الت  المؤجل 

تالمذة المجموعة الضابطة فقدوا الكثير من المعلومات بعد مرور  هذه النتيجة إلى أن  الباحثة فسر وتُ     
المعلومات  ما يدل على أن  حصيلي لالختبار الت  والتطبيق البعدي المباشر  الوحدةفترة زمنية من تدريس 

 طرائق التدريس التي ال تتمركز حول المتعلم ن  أو  نسى بسرعة،دون بذل جهد ت   التي يكتسبها المتعلم جاهزةً 
ساعد في االحتفاظ بالمعلومات وبقاء أثرها وتطبيقها في على الحفظ والتذكر فقط ال ت  بدورها والتي تعتمد 

نما ت    الم ت بعةآنية هدفها األقصى االمتحان، فالمعلم في الطريقة  كسب معرفةً مواقف جديدة مشابهة، وا 
ية التي الت عليميستخدم أسلوب الشرح والتوضيح الذي يتخلله طرح أسئلة لمناقشة التالمذة في بعض النقاط 

كل هذه األنشطة  ،ه قد يقوم في أثناء الدرس بعرض مصور أو شكل بيانييتألف منها الدرس، كما أن  

بعدي مؤجلبعدي مباشر
Series1 28.7925.17

28.79

25.17

23

24

25

26

27

28

29

30

بعدي مباشر

بعدي مؤجل



 حتليل نتائج البحث ومناقشتها وتفسريهاالفصل اخلامس                                                   

 

 

524 

تدني ، وهذا يدل على ل المؤجلحصيسهم في تحسين الت  ها لم ت  حصيل المباشر لكن  أفادت في تحسين الت  
، STS)على عكس مدخل ) في االحتفاظ بالمعلومات وبقاء أثرها لمدة أطول الم ت بعة الطريقةفاعلية 

البعدي المباشر والبعدي  التطبيقينن متوسط فاقد الكسب بين ( الذي يبي  61الجدول) والنتائج المبينة في
 د هذه النتيجة.ؤكِّ للمجموعتين الضابطة والتجريبية ت  والنسبة المئوية لالختبار التحصيلي المؤجل 

 :السادسةالفرضية نتائج 
في اتجاهات تالمذة المجموعة التجريبية  درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي ال   

للتحقق من هذه الفرضية  التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعية.
درجات تالمذة المجموعة  متوسطيسب الفرق بين ( للعينات المترابطة، إذ ح  t-testاستخدم اختبار )

كل محور من محاوره الفرعية في التطبيقين ولدرجة  ،التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات
 .اآلتي الجدولموضح في هو القبلي والبعدي كما 

 ككل وعلى كل محور من محاوره الفرعية. االتجاهات في التطبيقين القبلي والبعدي على مقياسالمجموعة التجريبية تالمذة الفرق بين متوسطي درجات  (15)جدول 

المجموعة  محاور االستبانة
 التجريبية

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

Effect القرار

-size 
حجم 

 ثراأل 
 المحور األول

 المدخل المستخدم
 كبير 0662. دال ...0. 21 .010.0 40256 .5604 26 قبليتطبيق 
 00406 .0204 26 بعديتطبيق 

 المحور الثاني
 "االجتماعيَّة الدِّراسات

 كبير 0614. دال ...0. 21 0.0140 .0052 56065 26 قبليتطبيق 
 00660 01066 26 بعديتطبيق 

 كبير 0616. دال ...0. 21 .20051 20041 00055 26 قبليتطبيق  المقياس ككل
 7.014 44.31 74 بعديتطبيق 

 المدخل المستخدم المحور األول:
التطبيق القبلي  التجريبية فيالمجموعة تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح     
( 38.20)البعدي في التطبيق  همدرجات متوسط بلغ حين في ،(2.419)قدره معياري وبانحراف (16.20)هو

 بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(3.236) معياري وبانحراف
 الفرق أن   أي ،(0.05من ) أصغر نجدها( 0.000) قيمة الداللة تساويو ( 45) حرية درجة عند( 35.030)

 .لصالح التطبيق البعدي دال
( 0662.)بلغت  قيمته أن   نفتبي  ( األثر حجم لقياس ايتا مربع) است خدم األثر حجم تعرف وبهدف     

إيجابية نحو مدخل العلم  ن اتجاهاتتكو   على ليدِّ  ما ،كبير أثر حجم هأن   يتبي ن( 64) الجدول إلى وبالعودة
 (.STSوالتكنولوجيا والمجتمع)
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 االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  :المحور الثاني
في التطبيق القبلي المجموعة التجريبية تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من ضحيت      
( 37.96)البعدي في التطبيق  همدرجات متوسط بلغ حين في ،(3.140)قدره معياري وبانحراف (16.91)هو

 بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(3.663) معياري وبانحراف
 دال الفرق أن   أي ،(0.05من ) أصغر( 0.000) قيمة الداللة تساويو ( 45) حرية درجة عند( 30.523)

 .لصالح التطبيق البعدي
 ،(0614.)بلغت  قيمته أن   نفتبي  ( األثر حجم لقياس ايتا مربع) است خدم األثر حجم فتعر   وبهدف      

تنمية  في STS)ة مدخل )فاعلي   على ليدِّ  ما كبير أثر حجم هأن   يتبي ن( 64) الجدول إلى وبالعودة
 .(االجتماعي ة الدِّراساتالمتعلمة ) مادةالنحو  إيجابيةاتجاهات 

 مقياس االتجاهات ككل:   
على مقياس المجموعة التجريبية تالمذة  درجات متوسط أن  ( 15)الجدول مما سبق ومن يتبي ن     

في  بلغ حين في ،(4.327) قدره معياري وبانحراف( 33.11)في التطبيق القبلي هواالتجاهات ككل 
" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(4.908) معياري وبانحراف( 76.15)التطبيق البعدي 

من  أصغر نجدها( 0.000) تساويقيمة الداللة و ( 45) حرية درجة عند( 43.170) بلغت المحسوبة
 .لصالح التطبيق البعدي دال الفرق أن   أي ،(0.05)
 (0616.)بلغت  قيمته أن   نفتبي  ( األثر حجم لقياس ايتا مربع) است خدم هنا األثر حجم فتعر   وبهدف    

تنمية  في STS)ة مدخل )فاعلي   على ليدِّ  ما ،كبير أثر حجم هأن   يتبي ن( 64) الجدول إلى وبالعودة
 .مقياس االتجاهات ككل اتجاهات التالمذة على

( أن  قيمة الداللة للدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ككل ولدرجة كل محور من 15من الجدول) يتبي ن    
إحصائيًا بين دال (، وهذا يشير إلى وجود فرق 0.1.محاوره الفرعية أصغر من مستوى الداللة االفتراضي)

متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ولدرجة كل محور من 
متوسط درجات تالمذة  والبعدي لصالح التطبيق البعدي، وذلك ألن   وره الفرعية في التطبيقين القبليمحا

رجة كل محور من محاوره في التطبيق المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ود
ونقبل الفرضية  الصفرية الفرضية نرفض بالتاليو البعدي أكبر من متوسط درجاتهم في التطبيق القبلي، 

في التطبيقين  التجريبية المجموعة بين متوسطي درجات تالمذةفرق  بوجود البديلة لها والتي تقول:
  .بعدياللصالح التطبيق محاوره الفرعية على كل محور من و القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات ككل 

 الفروق.وضح هذه ي   اآلتيل شكوال
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لمقياس االتجاهات ككل، وعلى كل محور لفرق بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي مخطط بياني ل( 52)رقم الشكل 

 .من محاوره الفرعية

 ةالمجموعأن  هناك تحسنًا واضحًا لتالمذة  يتبي ن السابق لالشكمن خالل تتبع الفروق البيانية في    
التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات ككل وفي كل محور من محاوره الفرعية، وهذا يشير إلى 

 الدِّراساتنحو مادة  مجتمع في تنمية اتجاهات التالمذةفاعلية استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا وال
لتشكل اتجاهات  STS)) وفق مدخل األساسي للت علم د تقبل تالمذة الصف الرابعكما يؤكِّ  ،االجتماعي ة

 إيجابية نحوه.
بتحصيل التالمذة  يتعلقنته مشكلة البحث فيما النتيجة منطقية تتفق مع ما بي   هذه إن  مكن القول ي     

 جافة ومجردة وبعيدة عن حياتهم.مادة ها على أن   االجتماعي ة الدِّراساتوالنظر لمادة 
قيامه  همية ما يتعلم، كما أن  ألالتلميذ  إدراك تنميةفي  أسهم (STS)استخدام مدخل  الباحثة أن   وتجد   

لمشكالت مجتمعه كتطوير التجارة، استثمار التكنولوجيا في  حلوالً  هباألنشطة وتنفيذه ألوراق العمل واقتراح
الذي يجعل التلميذ متفهمًا للمعلومات واألنشطة  راألمالصناعة، مشكلة شح الماء ومعاناة الفالحين، 

أوراق العمل أو خالل أثناء تنفيذ في ت سواء االعمل في مجموع ، كما أن  فيها متحمسًا للمشاركة
من المنافسة والمتعة أثناء  اً جو   وخلقالحصة ساعد على تبادل الخبرات  في أثناءالمناقشات الجماعية 

إذ أصبحت أكثر اتصااًل  ،االجتماعي ة الدِّراساتعلم وحببهم بمادة افعيتهم للت  دزاد  األمر الذيعلم، الت  
 بحياتهم.

( STSن  مدخل )أ" :(1..4كما أورده الحدابي وخان) (5622بايرن وجنستون)وهذا ما يشير إليه     
االهتمام بالمعلومات المبنية د لدى المتعلمين ول  االتجاهات، واالتجاهات بدورها ت  يعطي أولوية كبيرة لتنمية 

 بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع".وبذلك يفهمون العالقة المتبادلة  ،على حاجات المتعلم
 أمبوسعيدي .5666،عمر .1..4،شتيوي .5662،الزعانين] تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسةو      

مدخل العلم والتكنولوجيا استخدام فاعلية  نتبي   التي [1..4،وخان الحدابي .6..4،األشول .1..4،والهاشمي
التي أظهرت ( 5662،بوتون وبراون)ودراسة والمجتمع في تنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة المدروسة، 

بعدقبلبعدقبلبعدقبل 

التطبيق القبلي 16.238.216.9137.9633.1176.15
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نت عدم بي   التي( ...4الوسيمي)دراسة  نتائج مع، وتختلف STS)تقبل المتعلمين للتعلم وفق مدخل )
 حدوث نمو في االتجاهات.

خالل المالحظات الصفية التي سجلتها الباحثة الحظت حماس التالمذة وهم يمارسون األنشطة ومن     
وفر عددًا كبيرًا من األسئلة والتي كان  األمر الذي ،مناقشات بين المجموعات حول القضايا المطروحةوال

ة التجريبية في اتجاهات تالمذة المجموعارتفاع درجات  يعزو األمر الذي .عنهاعلى التالمذة اإلجابة 
( (STSل على أن  مدخلدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وهذا يد  م وفقالتطبيق البعدي إلى التدريس 

 .االجتماعي ة الدِّراساتمادة د لديهم دافعية أكبر نحو تعلم وول   التالمذةحقق رغبات 
 :السابعة الفرضيةنتائج 

التجريبية  تينتالمذة المجموعاتجاهات بين متوسطي درجات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية     
 .التطبيق البعدي على مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعية والضابطة في

بين متوسطي الفرق  ب  س  ، إذ ح  المستقلة( للعينات t-testللتحقق من هذه الفرضية استخدم اختبار )    
محاوره كل محور من وعلى مقياس االتجاهات ككل على والضابطة التجريبية  درجات تالمذة المجموعتين

 اآلتي: الجدولموضح في هو البعدي كما  في التطبيقالفرعية 
 ككل مقياس االتجاهاتلالتطبيق البعدي والضابطة في  لتجريبيةا تينالمجموعتالمذة اتجاهات لداللة الفرق بين متوسطي درجات " ت"نتائج اختبار  (14جدول )

 .وعلى محاوره الفرعية

المتوسط  العدد المجموعة االستبانة محاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

قيمة 
 الداللة

 القرار

 األول المحور
 المستخدم" المدخل" 

 دال ...0. 64 560.26 10.40 .4205 22 ضابطة
 00406 .0204 26 تجريبية

 الثاني المحور
 "االجتماعيَّة الدِّراسات مادة"

 دال ...0. 64 60426 60261 40012 22 ضابطة
 00660 01066 26 تجريبية

 دال ...0. 64 .56012 5.0601 21066 22 ضابطة ككل المقياس
 206.2 16051 26 تجريبية

 المستخدم المدخل المحور األول:
 وبانحراف( 38.20)المجموعة التجريبية هوتالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح    

 معياري وبانحراف( 24.10)المجموعة الضابطة تالمذة  درجات متوسط بلغ حين في (3.236)قدره معياري
 حرية درجة عند( 16.089) بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(5.023)
بين متوسطي درجات  دال الفرق أن   أي ،(0.05من ) أصغر نجدها( 0.000) قيمة الداللة تساويو ( 92)

محور المدخل المستخدم لصالح المجموعة  اتجاهات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية على
 التجريبية.
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 االجتماعيَّة الدِّراسات الثاني: مادة المحور

على محور المادة المجموعة التجريبية تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح    
( 23.58)المجموعة الضابطة  درجات متوسط بلغ حين في ،(3.663)قدره معياري وبانحراف( 37.96)هو

( 9.286) بلغت المحسوبة" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(9.865) معياري وبانحراف
بين  دال الفرق أن   أي ،(0.05من ) أصغر نجدها( 0.000) قيمة الداللة تساويو ( 92) حرية درجة عند

 االجتماعي ة الدِّراساتمتوسطي درجات اتجاهات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية على محور مادة 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 مقياس االتجاهات ككل:

على مقياس االتجاهات المجموعة التجريبية تالمذة  درجات متوسط أن   السابق الجدول من يتضح     
المجموعة تالمذة  درجات متوسط بلغ   حين في ،(4.908) قدره معياري وبانحراف( 76.15)هوككل 

" ت" قيمة أن   الجدول من نتبي   الداللة حساب وعند ،(10.635) معياري وبانحراف( 47.69)الضابطة 
 أي ،(0.05من ) أصغر( 0.000) تساويقيمة الداللة و ( 92) حرية درجة عند( 16.540) بلغت المحسوبة

بين متوسطي درجات اتجاهات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس  دال الفرق أن  
 .االتجاهات ككل لصالح المجموعة التجريبية

ولدرجة كل محور ( أن  قيمة الداللة للدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ككل 14من الجدول) يتبي نحيث    
(، وهذا يشير إلى وجود فرق دال إحصائيًا 0.1.من محاوره الفرعية أصغر من مستوى الداللة االفتراضي)

تالمذة المجموعتين التجريبية والضابطة على الدرجة الكلية لمقياس اتجاهات بين متوسطي درجات 
، وذلك المجموعة التجريبيةلصالح البعدي التطبيق االتجاهات ولدرجة كل محور من محاوره الفرعية في 

متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ودرجة كل محور  ألن  
 نرفض وبالتالي ،درجات تالمذة المجموعة الضابطةمن محاوره في التطبيق البعدي أكبر من متوسط 

تالمذة اتجاهات بين متوسطي درجات فرق  بوجودونقبل الفرضية البديلة والتي تقول:  الصفرية الفرضية
ل والشك  .لصالح المجموعة التجريبيةوعلى محاوره الفرعية على مقياس االتجاهات ككل  المجموعتين

 .وضح هذا الفرقياآلتي 
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 في التطبيق البعدي. ة على محور المدخل المستخدمالضابطة والتجريبي بين متوسطي درجات تالمذة المجموعتينلفرق مخطط بياني ل( 56)رقم الشكل 

( يتضح أن  هناك تفوقًا 56)ل ومن خالل الشك ،(14)في الجدول  سابقاً في ضوء النتائج التي ع رضت     
ذلك من خالل  يتبي نلتالمذة المجموعة التجريبية في اتجاهاتهم على تالمذة المجموعة الضابطة، و واضحًا 
على الدرجة الكلية لمقياس االتجاهات،  لفروق البيانية بين أداء المجموعتين التجريبية والضابطةتتبع ا

 وعلى كل محور من محاوره الفرعية.
في تدريس تالمذة المجموعة التجريبية جعلهم ( STSاستخدام مدخل)أن  بالباحثة هذه النتيجة  وتفسر     

حول أهميتها  اً واضح اً د لديهم تصور ول  مادة حية ومرتبطة ببيئتهم، كما  االجتماعي ة الدِّراسات يشعرون بأن  
يجابية لديهم نحو مادة إفي حياتهم ودورها في حل مشكالتهم، األمر الذي أسهم في نمو اتجاهات 

د ولذا تول   ،الم ت بعة بالطريقةسوا رِّ على عكس تالمذة المجموعة الضابطة الذين د   االجتماعي ة الدِّراسات
بعيدة عن واقع حياتهم، مما قلل من  ممجرد حقائق ومفاهي االجتماعي ة الدِّراساتمادة  لديهم شعور بأن  

قبالهم عليها، وهذا ما ي   بنظرائهم مقارنة ً  االجتماعي ة الدِّراسات مادة اتجاهاتهم نحوفسر تدني حماسهم لها وا 
 من تالمذة المجموعة التجريبية.

 في والتكنولوجيا العلم لتطبيقات للوحدة دراستهم أثناء تعرضوا التجريبية المجموعة تالمذة كما أن      
 وال ،ممشكالته حل في سهموي   االجتماعي ة بالفائدة يعود هونيدرس ما أن   مما جعلهم يستنتجون المجتمع،

 كما علم،بالت   ممتعته فزادت ،ملحياته فائدة دون الدرجات أجل من المعلومات بتذكر ينمكلف مهبأن   وايشعر 
 هأكد   ما وهذا ،االجتماعي ة الدِّراساتمادة  نحو االتجاهاتلنمو  فرصاً  الجماعية المناقشة أسلوب وفر

 .(5662)الزعانين
 يتصل وما األنشطة في المشاركة من قدرًا كبيراً  للتالمذة أتاحت (STS)المصممة وفق مدخل الوحدة ف    
 عن حفظها مجرد األساسي دورهم يكون تقليدية صورة في المعلومات إليهم تقدم ولم موضوعات، من بها

 الذي بالقدر األساسيتالمذة الصف الرابع  واحتياجات مطالب وافقت، و بالفهم االهتمام دون قلب ظهر
 في يجابيةاإل المشاركة على التالمذة حرص وبالتالي ،القضايا المطروحة معالتالمذة  تفاعل على ساعد
في جو من األلفة والحيوية داخل الصف، والخروج من نطاق التدريس  فيها واالندماج األنشطة تلك تنفيذ

 قياس االتجاهات ككلم االجتماعيَّة الدِّراساتمادة  المدخل المستخدم
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التي ترسخت  االجتماعي ة الدِّراساتال سيما مادة و شعرهم بالملل والذي ي   التالمذةد عليه الروتيني الذي تعو  
راسة االستطالعية التي أجرتها نته الدِّ وهذا ما بي   ،على أن ها مادة جافة وبعيدة عن الحياة ومملةأذهانهم في 

نحو المدخل المستخدم،  التالمذةالباحثة "الفصل األول" األمر الذي أدى إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى 
 . االجتماعي ة الدِّراساتتكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة  إلى أدىومما 

إطار منهاج  في  (STS)م والتكنولوجيا والمجتمعتدريس قضايا العل "أن   (11، 1..4)سالم، ن  ي  كما ب       
ا كم العلم،ظًا في مهارات عمليات ملحو ونموًا  ،نحو العلم المتعلمينوية في اتجاهات تغيرات ق حدثسليم ي  

  ".يزيد من إدراك المفاهيم المختلفة المتعلقة بالعلم
مالهما آعلم والمجتمع تتغير حاجاتهما وأهدافهما وتطلعاتهما و المت  " أن  (51 ،6..4،)عبابنةشير وي      

التغيرات المستمرة من حولها في التي يحتاج إليها وفق  ، وتتغير طرق التفكيررخآ إلىومعارفهما من حين   
 وفر هذه الحاجاتي   (STS)م والتكنولوجيا والمجتمعالعل ومدخل ،قبل عالم يتغير بسرعة غير مشهودة من
 ."واألهداف والتطلعات في المستقبل

التي أشارت إلى  الدِّراساتنتائج وعليه فإن  النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذا البحث تتفق مع     
 الدِّراساتومن هذه  ،(STSست وفق مدخل )لصالح المجموعة التجريبية التي د رِّ دال إحصائيًا وجود فرق 

 .[5666،عمر .5666،ويلد وياجر .1..4،أمبوسعيدي والهاشمي .1..4،الحدابي وخان]
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 خالصة نتائج البحث:
  من نتائج: إليه البحث الحالي ص  لُ أهم ما خ  

 حصيلالت   تحسين في االجتماعي ة الدِّراساتتدريس مادة  في STS)) مدخل فاعلية إلى النتائج تدل   50
 حيث من نتائجهم وفق الضابطة المجموعة تالمذة على المجموعة التجريبية تالمذة تفوق إذ ،الدِّراسي
 ) .بالمعلومات االحتفاظ (الكسب فاقد ومتوسط المعدل الكسب نسبة زيادة

 مادة)المتعلمة نحو المادة  تنمية اتجاهات إيجابية في STS)مدخل ) فاعلية إلى النتائج تدل  كما  40
 تالمذة تفوق إذ ،نفسه (STS)(، إضافًة إلى تكون اتجاهات إيجابية نحو مدخل االجتماعي ة الدِّراسات

على مقياس االتجاهات ككل وعلى  نتائجهم وفق الضابطة المجموعة تالمذة على المجموعة التجريبية
 محاوره الفرعية.

في  الضابطةو  التجريبية تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط فرق ذو داللة إحصائية يوجد 00
 .لصالح المجموعة التجريبية الدِّراسيحصيل ختبار الت  التطبيق البعدي المباشر ال

التطبيقين القبلي درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يفرق ذو داللة إحصائية بين متوسط يوجد 20
 .لصالح التطبيق البعدي المباشر الدِّراسي حصيلختبار الت  والبعدي المباشر ال

الضابطة في و التجريبية  تينالمجموع تالمذةدرجات  يبين متوسط فرق ذو داللة إحصائية يوجد 10
 .لصالح المجموعة التجريبية الدِّراسيحصيل الت   ختبارالتطبيق البعدي المؤجل ال

التطبيقين درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  يفرق ذو داللة إحصائية بين متوسط يوجدال  60
 .الدِّراسي حصيلالختبار الت  البعدي المباشر والبعدي المؤجل 

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي  ديوج 10
 .لصالح التطبيق البعدي المباشر الدِّراسي حصيلوالبعدي المؤجل الختبار الت   المباشر

في التطبيقين اتجاهات تالمذة المجموعة التجريبية  درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي 20
 البعدي. لصالح التطبيق قبلي والبعدي على مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعيةال

التجريبية والضابطة  تينتالمذة المجموعاتجاهات بين متوسطي درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية  60
 .لصالح المجموعة التجريبية مقياس االتجاهات ككل، وعلى محاوره الفرعية في التطبيق البعدي على
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 عامة: خالصة

  َّمدخل  استخدام إمكانية البحث نتائج حتوض(STS) دمت التسهيالتقُ  لو فيما المدارس في 
 .والجهات المعنية اإلدارة قبل من الالزمة واإلمكانيات

 مدخل  تالءمي((STS ضرورة على دؤكِّ التي تُ  السورية العربية الجمهورية في التربية وزارة توجهات مع 
 .المعرفي التسارع لمواكبة حديثة تدريسية استراتيجيات استخدام

  ُمكن اعتبار مدخل)ي(STS  َّوتنمية  الدِّراسيحصيل مستوى التَّ  تحسينالة في واحدًا من المداخل الفع
حث ه ي  أنَّ  كماقابل للتطوير،  STS)مدخل) ه من الضروري إدراك أنَّ االتجاهات لدى التالمذة، كما أن  

، ثقافة مجتمعهم الذي يعيشون فيهومناقشتها في ضوء  االجتماعيَّة االهتمام بالقضاياالمعلمين على 
أبرز هذه المداخل وأكثرها من و  ،وأساليب تدريسية جديدةتخدام مداخل لحة السوهذا ما يبرز الحاجة المُ 

غلب ساعد في التَّ يُ ا معًا، ممَّ  ة( لتناوله العناصر الثالثSTSمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) مالءمةً 
نحو  التالمذةيجابية لدى إسهم في بناء اتجاهات كما يُ ، االجتماعيَّة الدِّراساتم على صعوبات تعل  
اتجاهات  التالمذةكما أبدى  ،علمنحو التَّ رغبتهم يزيد من إذ ، (االجتماعيَّة الدِّراساتالمادة المتعلمة )

  إيجابية نحو المدخل ذاته.
  التي سبقتها والتي  الدِّراساتبشكل عام مع نتائج العديد من  ومتفقةً  البحث منسجمةً جاءت نتائج هذا

 .ا التفاعل بين عناصره في التدريسوتضمين قضاي STS))بحثت في فاعلية استخدام مدخل 
  إمكانية استخدام مدخل ) البحثبينت نتائج(STS  في مواد دراسية عد ة، وعدم االقتصار على المواد

 السابقة. الدِّراساتذات الصبغة العلمية والتي اقتصرت عليها 
يرجع إلى حصيل التَّ  أنَّ إلى من اإلشارة  وفي نهاية مناقشة النتائج التي توصل إليها البحث ال بدَّ      

علم، فهو عامل تابع يتأثر بعدة عوامل عملية التَّ المحصلة النهائية للمعارف والمهارات والميول نتيجة 
واتجاهات المتعلم نحو المادة)مادًة ، الُمتَّبعة دريسالتَّ مستقلة منها المعلم والكتاب المدرسي وطرائق 

على فهم المعرفة العلمية  التالمذةفهي تساعد  ،علمتؤدي االتجاهات دورًا بارزًا في عملية التَّ ومعلمًا(، إذ 
ف فاعلية مدخل الباحثة لتعر   ما دفع، هذا علموتعمل على تحسين أدائهم وزيادة دافعيتهم نحو التَّ  ،وتفسيرها

مدخل  من اإلشارة إلى أنَّ  ه ال بدَّ واالتجاهات، كما أنَّ  الدِّراسيحصيل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في التَّ 
ر نموذج يعتبر عدد من المربين النموذج البنائي أكثنموذجًا بنائيًا، إذ  يعد  العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

جهدًا كثيرًا في مجال البحث في غضون  أنَّ  (Yager,1991)رجفقد ذكر يا ،مبدع في التربية العلمية
السنوات الماضية قد استهلك إليجاد نموذج جديد للتعلم. وكان أفضل ما توصل إليه المربون هو نموذج 

 األكثرهذا النموذج الفكرة  إذ يعد   ؛(CLM) (Constructivist learning model) البنائيالتعلم 
 الصفي.  التَّعليمجاذبية في مجال التعلم و 

 " أنَّ .(Yager, 2007,55)ومن المداخل األكثر فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع إذ يشير ياجر    
ه لالستراتيجيات المستخدمة إلنجاز األهداف المطلوبة، كما أنَّ ( هو تطوير STSوفق مدخل ) التَّعليم

( هذه (Akcay & Yager, 2010,387د ياجر واكسايؤكِّ المنهجيات. ويُ و ضروري لتغيير االتجاهات 
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مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع يعمل على تطوير المهارات الشخصية من أجل  الرؤية، إذ يتوقعا أنَّ 
 استيعاب المعرفة العلمية.

دريس وفق طرائق واستراتيجيات حديثة ال تلغي أن  البحث عن فاعلية الت   أخيرًا ال بدَّ من القول:    
ن ما ت كمل بعضها البعض وترفع من فاعلية العملية  أي مجهود أن  علمية، كما ية الت  الت عليمسابقتها، وا 

طوير المعلم والعناية ببرامج إعداده سرعان ما يذهب أدراج الرياح إذا لم تشمل خطة الت   الت عليملتطوير 
ه ال توجد وصفة جاهزة نتمكن من وتدريبه لرفع مستوى أدائه ومساعدته على أن ينمو مهنيًا، كما أن  

معلمًا قادرًا على  عد  ن   مكن أن  ه بالعمل ال بالشعارات ي  لكن يجب التركيز على أن  خاللها خلق هذا المعلم 
ية إصالح أو تجديد في العمل أي  أن  و  ،بناء السلوك البشري ومواكبة ثورة المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

ى مع المناهج المتخلفة حت  فالمعلم الجيد جيد؛ ٍ   إذ ال تربية جيدة بدون معلم ،التربوية يجب أن يبدأ بالمعلم
 .اً شيئ ي قد م مكنه أن  لجيدة ال ي  بينما المعلم السيئ حتى مع المناهج ا ،تالمذتهفي  طيباً  حدث أثراً مكن أن ي  ي  
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 مقترحات البحث:
 ة:راسات اآلتي  تقترح الباحثة إجراء الد   البحث الحاليونتائج  إجراءاتفي ضوء 

 فاعلي   تتناول التي راساتالد   من مزيد إجراء( ة استخدام مدخلSTS:في ) 
 .العلمي التنور ةتنمي   .2
 ة لدى الطلبة المعلمين.تنمية المهارات االجتماعي   .1
 ة. راسات االجتماعي  الد  مادة تحقيق أهداف تدريس  .3
 دريس.تنمية االتجاه الستخدام التكنولوجيا في الت   .4
 ة الخاطئة.تصحيح المفاهيم العلمي   .5
 .اقد واالبداعيالن  التفكير تنمية  .6
 .راسيالد   حصيلالت   .7
 .(دريسالت   مهنة"، ومعلما   مادة  " راسيةالد   المادة) نحو االتجاهات .8
 ة.تنمية المهارات الحياتي   .9
 .ةراسات االجتماعي  تحقيق الجودة الشاملة في مناهج الد   .21

 متغيرات، واختبار مختلفة، ةعلمي   وموضوعات ة،دراسي   ومراحل تعليمية مواد   في المتعلمين لدى
 حةص   من لتأكدل المختلفة السورية البيئات تمثل المدارس من أكبر عدد في أخرى ةتحصيلي   ومستويات

 .الثقة من أعلى بدرجة   وتعميمها البحث إليها توصل التي النتائج
  لحلقة الثانية للقضايا في اة راسات االجتماعي  كتب الد   تناولدرجة ف لتعر  إجراء دراسات مماثلة

 والمجتمع.الناجمة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا 
  مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع.قضايا  السورية وفقمناهج التحليل 
  خاصة  بالحديثة  لتوجهات  امراعاتها  مستوى السورية لمعرفةتقويم المناهج ( مدخلSTS.) 
  دريس من المعلمين للت   كبير   واختيار عدد   ،مختلفة دراسية   دراسة واسعة النطاق على صفوف  إجراء

 لفترات زمنية طويلة. (STS)وفق مدخل 
  مدخلقياس اتجاهات المعلمين نحو STS)) .بعد تدريبهم عليه في الكليات وأثناء الخدمة 
 العلم بين التفاعل قضايا تضمين نحو والمتعلمين المعلمين باتجاهات تتعلق دراسات إجراء 

بناء   تدريسها في بعةت  الم   األساليب تعديل ثم   ومن تعديلها، بغية المناهج في والمجتمع والتكنولوجيا
 .راساتالد   هذه نتائج   على

 العلم لقضايا المختلفة يةالت عليم المراحل في علمينوالمت   المعلمين فهم مستوى لقياس دراسات إجراء 
 .والمجتمع والتكنولوجيا
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 التوصيات:
 وصناع القرار التربوي بالميدان لعامليناعنها البحث توصي الباحثة  في ضوء النتائج التي أسفر     

 بما يأتي: التربوي
 دريست  ال في حديثةال ستراتيجياتاال استخدام على "معلم صف تخصص " التربية كليات طلبة تأهيل 

 .العملية والتربية دريسطرائق الت   مقرر خالل من والمجتمع والتكنولوجيا العلم مدخل خاصة  ب
 اسييييتخدام بضييييرورة خيييياص بشييييكل   األولييييى الحلقيييية ومعلمييييي عييييام، بشييييكل   المعلمييييين الدراسيييية توصييييي 

 تحسيين فيي ةفاعلي ي مين ليه لميا اليالزم، التيدريب يهمتلق ي وبعيد للميادة تدريسيهم أثنياء في( STS)مدخل
إيجابييية نحييو  اتجاهييات وتنمييية علمييين،المت   لييدى بالمعلومييات واالحتفييا  الدراسييي، حصيييلالت   مسييتوى

  المتعلمة. المادة  
  راسييييات الد   ومنيييياهج عييييامٍ   بشييييكل المنيييياهجبتطييييوير توصييييي الدراسيييية واضييييعي المنيييياهج ومطوريهييييا

بحيييث تتضييمن قضييايا العلييم والتكنولوجيييا ، المختلفيية الت عليييم مراحييل فييي خيياصٍ   بشييكل االجتماعييية
 هذا الموضوع من دراسات لتحقيق هذه الغاية. حول   والمجتمع من خالل االسترشاد بما جاء  

 والمجتميع، والتكنولوجييا العليم ميدخل السيتخدام والميوجهين للمعلميين التدريبيية واليدورات الندوات عقد 
 .المدخل لهذا المتعددة التربوية المزايا على والت عرف

   راسيية القييائمين علييى بييرامج إعييداد المعلمييين قبييل الخدميية فييي الجامعييات السييورية خاصيية  توصييي الد 
فيييي المنهيييام الجيييامعي حيييول قضيييايا العليييم والتكنولوجييييا والمجتميييع،  ميييا جييياءبتعمييييق  والعربيييية عامييية  

 خاص. وتدريس الدراسات االجتماعية بشكل   عامبشكل    دريسوكيفية استخدامها في الت  
 ييي إلمكانيييات إليييى اإضيييافة   ييييةالت عليم والوسيييائل األدوات تيييوفيرفية و تن ييييم الييييوم المدرسيييي والبيئييية الص 

 (.STSبما يتناسب مع تطبيق مدخل) الالزمةالمادية والمعنوية 
  األساسي بحيث يحتوي أمثلة تطبيقيية ونمياذم  الت عليممرحلة تصميم دليل لمعلمي الحلقة األولى من

 صاغة وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع.م   دراسية   ة لوحدات  عد  م  
  ريية والعمليية العميقية عين ميدخل ة الن  بالخلفييالتربية تزويد مناهج إعداد الطلبة المعلمين في كليات 

(STSأل)  على  تدريبات   همتضمين برامج إعدادو  ،والبحث العلمي ه لم ينل ح ه في األدب التربوين
إلحييداث  ،يييةالت عليمفييي مختلييف المراحييل  ميييةتعل  ٍ   تعليميييةٍ   كييأداةدريس الت ييفييي  خطييوات اسييتخدامه

 التربية والتعليم. يالحاصلة في ميدان واكب التطوراتما يين لالتغيير والتطوير المناسب
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 عنوان البحث:
حصيليف  STS))واجملتمع فاعلية استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا 

َّ
راسي الت

ِّ
لدى  الد

راساتتالمذة الصف الرابع األساسي يف مادة 
ِّ
ة الد

َّ
 ، واجتاهاتهم حنوها.االجتماعي

 مقدمة:
عد مجال نقاا،  لال بحالحت عملية التجديد والتحديث في مجال طرائق واستراتيجيات التدريس لم ت      

من األمور الملحة من بجل إحداث التوازن في حياة سريعة التغييار فاي عحار العولماة   يماا يلاير العدياد 
حاجاااات ال ااارد مااان اللااااحىين إلااال الااادور اليليااار الاااتر يجاااف بن يلعلاااه الترلوياااون فاااي جعااال المناااا   تللاااي 

والمجتمع  وتتالءم مع ما يلهده العالم من تطورات  فال رد في العحر الحالي يعي، ضارورتين  ماا العلام 
حاايط لااه فااي ياال ميااان  فماااتا ت عاال الترليااة والتينولوجياااا العلاام ينهماار عليااه ماان ياال جاناافا والتينولوجيااا ت  

 لمساعدة المتعلم علل التييف مع مجتمع العلم والتينولوجيا؟

وفقًا لاتل  ياان ب لادن مان اللحاث عان فاعلياة اساتراتيجيات التادريس المساتلدمةا بر اليي ياة التاي يعمال 
لهااااا المعلاااام والمتعلمااااون والتااااي لمساااااعدتها يتوحاااال المتعلمااااون إلاااال اسااااتيعاف المعااااارف وتيااااوين القاااادرات 

ي  وتيساير السالل بماام المتعلماين للقياام لملتلاف بوجاه النلااط التنعليماوالمهارات مان لاالل تنمايم المو اف 
نجاحاه بو فلاله فاي تحقياق  اته  درجاةالموجه علل نحو ماا تلغياه مان ب اداف  وتقاويم  اتا النلااط لمعرفاة 

العلمم   ماان ب اام  ااته الحريااات يااة  ويااان  التنعليمة إلحااالا العمليااة حريااات عاادن تحديااد األ ااداف  لااتا جاار  
معووالتكنولوجيا    يماا  اام المجلاس الاوطني األمريياي Science/Technology/Society (STS)المجت

  حياث STS )يان من لينها محاور العلام والتينولوجياا والمجتماع   ابجتماعينةراسات ة محاور حديىة للد  لوضع عدن 
علااال ممارساااات تتضااامن دراساااة العال اااة لاااين العلااام  ابجتماعيناااة الد راسااااته بلااادن بن تلااامل مناااا   علااال بننااا بيااادن 

 والتينولوجيا والمجتمع.

 مشكلة البحث:
 تحددت مليلة اللحث لالسؤال الرئيس اآلتي:

لدى تالمذة  الدِّراسيحصيل ( في التَّ STSمدخل العل  والتكنولوجيا والمجتمع)استخدا  ما فاعليَّة 
 نحوها؟، واتجاهاِته  االجتماعيَّة الدِّراساتالصف الرابع األساسي في مادة 

 أسئلة البحث:
 سعل اللحث لإلجالة عن األسئلة اآلتية:  

 لاد  تالماتة الد راسايححايل فاي التن  (STS)ما فاعلية استلدام مدلل العلم والتينولوجيا والمجتماع  -1
 ؟ابجتماعينة الد راساتالحف الرالع األساسي في مادة 
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الحاف الرالاع  اتجا اات تالماتةفاي  (STS)ما فاعلية استلدام مدلل العلم والتينولوجياا والمجتماع  -2
علااال مقيااااس ابتجا اااات ييااال  وعلااال يااال محاااور مااان محااااوره  ابجتماعيناااة الد راسااااتاألساساااي فاااي ماااادة 

 ال رعية؟

 منهج البحث وعينته:
التر يقوم علل تغيير عامل من العوامل تات العال ة لموضوع  التجريبي المنهج اعتمدت اللاحىة:    

اللحث من بجل تحديد األىر النات  عن  تا التغير  ويتضامن التغييار عاادًة ضالط المتغيارات جميعهاا التاي 
ت ؤىر في اللحث  لاستىناء متغير واحد تجرر دراسة بىره  و نا  دائمًا متغير مستقل ومتغيار تاالع والطريقاة 

إللقاااء جميااع العواماال ىالتااة ماعاادا المتغياار التااالع الااتر يساامب لااه لااالتغير اسااتجالة لتاا ىير المتغياار  الوحياادة
          التجريلياااااةم  إحااااادا ما مالمجموعاااااةالمساااااتقل   اااااي اساااااتعمال مجماااااوعتين متمااااااىلتين فاااااي التجرلاااااة  تلضاااااع 

  (Experimental Group الىانياة لتا ىير العامال التجريلاي موضاوع اللحاث  لينماا ب تلضاع المجموعاة
المجموعاة التجريلياة لمادلل لاتا د رسسات  .مىال  اتا التا ىيرل  (Control Group) الضاالطةم  مالمجموعاة

 STS لعةالم تن  ست لالطرائقفد رس ا المجموعة الضالطة (  بمن. 

نعامااة   إلاارا يمماان تالمااتة الحااف الرالااع األساسااي ماان مدرسااة  مجموعااةتيوناات عينااة اللحااث ماان و   
ام تا العيناة  إلال مجماوعتين ضاالطة د رسسنات لاالطرائق  مان  الم تلعاةالتيروا لالطريقة العلوائية اللسايطة  و  سس

 لاال اللاحىاااة   ( مااانSTS لاال معلاام الحاااف  وتجريليااة د رسسنااات وفااق مااادلل العلاام والتينولوجياااا والمجتمااع  
 اآلتي:الجدول ن يما يلي   توزعوا

 توزع أفراد عينة البحث على المجموعتين الضابطة والتجريبية( 37جدول)

 المجموع الكلي تجريبيةالمجموعة ال ضابطةالمجموعة ال
14 14 99 

 أدوات البحث:
 قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية:

 للحااااف الرالااااع األساسااااي مدعااااائم  ابجتماعينااااة الد راساااااتللوحاااادة الرالعااااة ماااان يتاااااف  لطااااة حاااا ي ة
اب تحااااد فاااي الجمهورياااة العرلياااة الساااوريةم محااامم وفاااق مااادلل العلااام والتينولوجياااا والمجتماااع  مااان إعاااداد 

 اللاحىة(.
 وفاااق  ةالمعاااد   للطاااة الحااا ي ةالتلاااار تححااايلي   لليملعااادر ملالااارملعدر مؤجااال( لقيااااس فاعلياااة ا

ل تالماتة المجموعاة التجريلياة لالمقارناة ماع تححايل ( فاي تححايSTSمدلل العلام والتينولوجياا والمجتماع 
 . الم تلعةلالطرائق  د رستتالمتة المجموعة الضالطة التي 

  للااي م لعاادر( لتعاارف فاعليااة اسااتلدام ماادلل اتجا ااات  مقياااس STS المتعلمااين( فااي اتجا ااات 
 . ابجتماعينة الد راساتنحو المدلل المستلدم ومادة 
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 حدود البحث:
 البحث ضمن الحدود اآلتية:جري أ  
 :الد راسايححايل ف فاعلية استلدام مادلل العلام والتينولوجياا والمجتماع فاي التن تعر   الحدود العلمية 

يتناااااول اللحااااث الوحاااادة الرالعااااة المعنونااااة لااااام دعااااائم  إت  نحو ااااا وابتجا ااااات ابجتماعينااااة الد راساااااتمااااادة ل
ماان  STS)ماادلل  اب تحاااد فااي الجمهوريااة العرليااة السااورية موالتااي تتضاامن برلعااة دروس محااممة وفااق 

للحااااف الرالااااع األساسااااي والمقاااارر ماااان وزارة الترليااااة فااااي الجمهوريااااة العرليااااة  ابجتماعينااااة الد راساااااتيتااااف 
 .م9244/ 9242لتاريخ السورية  والمطلوع 

  وتلميتة. ( تلميت422من تالمتة الحف الرالع األساسي اللالغ عدد م   عينة البشرية:الحدود 
  دملق. مدينةاللحث  في مدرسة الرا يم نعامة للتعليم األساسي في  ط لسق   المكانية:الحدود 
  مااع م9241/9241 الد راسايالىاااني مان العاام  الد راساياللحااث فاي ال حال  ب جارر الزمانيمة:الحمدود  

   والمحدد لححتين بسلوعيًا.ابجتماعينة الد راساتالتقيد لالجدول الزمني الملحص لتدريس مادة 

 نتائج البحث:
 تحسينفي  ابجتماعينة الد راساتتدريس مادة  في STS)استلدام مدلل   فاعلية إلل النتائ  تدلن  .4

 من نتائجهم وفق الضالطة المجموعة تالمتة علل التجريليةالمجموعة  تالمتة ت وق إت  الد راسي التنححيل
 ) .لالمعلومات ابحت ام (اليسف فا د ومتوسط المعدل اليسف نسلة زيادة حيث
نحو الماادة المتعلماة  ماادة  تنمية اتجا ات إيجالية في STS)مدلل   فاعلية إلل النتائ  تيما دلن  .9

 تالماتة ت اوق ن ساه  إت (STS)(  إضاافًة إلال تياون اتجا اات إيجالياة نحاو مادلل ابجتماعيناة الد راساات
علال مقيااس ابتجا اات ييال وعلال  نتاائجهم وفاق الضاالطة المجموعاة تالماتة علال المجموعاة التجريلياة

 محاوره ال رعية.
ي الضاالطة فاو  فرق تو دبلاة إححاائية لاين متوساطي درجاات تالماتة المجماوعتين التجريلياة يوجد .7

 .لحالب المجموعة التجريلية الد راسيالتطليق اللعدر الملالر بلتلار التنححيل 
فاارق تو دبلااة إححااائية لااين متوسااطي درجااات تالمااتة المجموعااة التجريليااة فااي التطليقااين  يوجااد .1

 لحالب التطليق اللعدر الملالر. الد راسيالقللي واللعدر الملالر بلتلار التنححيل 
الضاالطة فاي و فرق تو دبلاة إححاائية لاين متوساطي درجاات تالماتة المجماوعتين التجريلياة  يوجد .1

 .لحالب المجموعة التجريلية الد راسيالتطليق اللعدر المؤجل بلتلار التنححيل 
فرق تو دبلاة إححاائية لاين متوساطي درجاات تالماتة المجموعاة التجريلياة فاي التطليقاين  ب يوجد .4

 .الد راسيللعدر المؤجل بلتلار التنححيل اللعدر الملالر وا
يوجااد فاارق تو دبلااة إححااائية لااين متوسااطي درجااات تالمااتة المجموعااة الضااالطة فااي التطليقااين  .3

 لحالب التطليق اللعدر الملالر. الد راسياللعدر الملالر واللعدر المؤجل بلتلار التنححيل 
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اتجا اااات تالماااتة المجموعاااة التجريلياااة فاااي يوجاااد فااارق تو دبلاااة إححاااائية لاااين متوساااطي درجاااات  .4
 اللعدر. لحالب التطليق التطليقين القللي واللعدر علل مقياس ابتجا ات ييل  وعلل محاوره ال رعية

تالماااتة المجماااوعتين التجريليااااة اتجا اااات يوجاااد فااارق تو دبلاااة إححاااائية لاااين متوساااطي درجاااات  .9
ياال  وعلاال محاااوره ال رعيااة لحااالب المجموعااة مقياااس ابتجا ااات ي والضااالطة فااي التطليااق اللعاادر علاال

 التجريلية.

 :وتوصياته مقترحات البحث
 في ضوء إجراءات ونتائج البحث الحالي تقترح الباحثة ما يأتي:

  علميااااة وموضااااوعات   دراسااااية ومراحاااال   تعلميااااة مااااواد  الملااااالهة فااااي  الد راساااااتإجااااراء مزيااااد ماااان 
 .بلر والتلار متغيرات ومستويات تححيلية  ملتل ة ٍ  

  علاال اسااتلدام ماادلل العلاام والتينولوجيااا والمجتمااع  معلاام حاف للاحااةً ت  يال طللااة يليااات الترليااة
 .وغير ا من المقررات من لالل مقرر طرائق التدريس والترلية العملية

  ماادلل العلاام والتينولوجيااا والمجتمااع فااي  لتن يااتيااة الالزمااة التنعليمضاارورة تااوفير األدوات والوسااائل
 المدارس.

  تطليقياااة  األساساااي لحياااث يحتاااور بمىلاااةً  التنعلااايممرحلاااة تحاااميم دليااال لمعلماااي الحلقاااة األولااال مااان
 حاغة وفق مدلل العلم والتينولوجيا والمجتمع.دراسية م  ٍ   ة لوحداتعدن ونماتج م  

   ت فااي اللحااث وضاارورة تضاامينها عاادن اإلفااادة ماان  ائمااة  ضااايا العلاام والتينولوجيااا والمجتمااع التااي ب
 .ابجتماعينة الد راساتودمجها في محتو  منا   

 عاااام  وماااادة  ة الملتل اااة للااايل  الد راسااايس الماااواد ضااارورة اساااتلدام اساااتراتيجيات حديىاااة فاااي تااادري
 ية.التنعليملاص وفي ملتلف المراحل  لليل   ابجتماعينة الد راسات

   إعااداد المعلمااين  لاال اللدمااة فااي الجامعااات السااورية لاحااًة توحااي الدراسااة القااائمين علاال لاارام
يي يااة والعرليااة عامااًة لتعميااق مااا جاااء فااي المنهاااج الجااامعي حااول  ضااايا العلاام والتينولوجيااا والمجتمااع  و 

 لاص. لليل   ابجتماعينة الد راساتعام وتدريس  دريس لليل  استلدامها في التن 
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 العربية املراجع
  ،تقوم على  فاعلية وحدة مقترحة في علم الفيزياء للصف األول الثانوي .(3002)أماني. إبراهيم

 .واالتجاه نحو البيئة التفكير العلميوأثرها على تنمية  (STSالتفاعل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع)
 )القاهرة(، كلية التربية. منشورة(، جامعة حلوان، غير)ماجستير رسالة 

  األساسي في  التَّعليمالخاصة في  قالطرائ (.3022)علي.  وحسن، سلوى حسناء ومرتضى، النور،أبو
 منشورات جامعة دمشق. :التربية ة. كلي(3الحلقة األولى )

  .(. قوة االختبارات اإلحصائية وحجم األثر في البحوث التربوية المنشورة في 3022)أبو جراد، حمدي
 .263-253(:2)41، مجلة العلوم التربوية والنفسية. الدِّراساتلألبحاث و مجلة جامعة القدس المفتوحة 

  .تاريخ  .تطوير مقياس لالتجاهات نحو الدِّراسات االجتماعيَّةد.ت(. )أبو حلو، يعقوب والعمر، علي

     on line. com www.Kenana    3022 مايو33 االستعالم
  محافظة شمال  التنور العلمي لدى طلبة الصف التاسع في (. مستوى3002) .عبد النبي سلطان،أبو

  .)غير منشورة(، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزةماجستير رسالة  .غزة
  .قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهاج الجغرافية لطلبة (. 3020)أبو شرار، ياسر

، التَّعليمرسالة ماجستير غير منشورة. قسم المناهج وتكنولوجيا  الثانوي ومدى فهمهم له.الصف الثاني 
 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة.

  ،القاهرة: دار النشر .4ط. ةة والتربوي  مناهج البحث في العلوم النفسي  (. 4300)رجاء محمود. أبو عالم
 .للجامعات

  .جامعة دمشق: منشورات جامعة دمشق.سالرياضيات "القيا(. 3024)أبو يونس، الياس وآخرون ." 
  ،التدريس  برنامج تدريبي لمدرسي الفيزياء وفق نموذج مارزانو في ةفاعلي (.3023)محاسن. أحمد

رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج  .لدى تالميذهم الت حصيلوأثره في تنمية مهارات التفكير و 
 .وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق

 مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية بعض المفاهيم العلمية  ةفعالي (.3004، هالة. )أحمد
غير منشورة، مصر: جامعة  رسالة ماجستير. والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 عين شمس.
  كلية التربية ـ جامعة المنيا، االتجاه نحو تدريس  ،االجتماعيَّة الدِّراساتإدريس سلطان صالح، تعليم

  3022Kenana online.comابريل،3الجغرافيا، 
  ،الكويت.544، العدد مجلة العربي .الدِّراسي الت حصيل .(3004)بسماء. آدم ، 
  ،في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة  الت حصيلالعوامل المؤدية إلى تدني (. 3020)كمال. األسطل

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج  .األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة
 العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة. الدِّراساتوطرق التدريس، كلية التربية، عمادة 

http://www.kenana/
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 (3006).األشول، هند. (أثر استخدام منحى العلوم والتكنولوجيا والمجتمعSTS في تعديل الفهم الخطأ )
رسالة  .لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي للبنات بأمانة العاصمة صنعاء

 http://www.yemen. 3/20/3020تاريخ االستعالم ماجستير.
 رأث (.3005)والهاشمي، رضية.  أمبوسعيدي، عبد اهلل ( استخدام منحى العلم والتقانة والمجتمعSTS )

 رسالة ماجستير غير منشورة، سلطنة عمان. .واالتجاهات نحو مادة العلوم الدِّراسي الت حصيلعلى 
  .المنشورة بمجلة (. واقع الداللة اإلحصائية والداللة العملية للبحوث 3023)البارقي، طالع هيازع

واإلنسانية في المدة. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم  االجتماعيَّةجامعة أم القرى للعلوم التربوية و 
 إحصاء بحوث"، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، السعودية. صعلم النفس "تخص

 ( .3003برغوت، عطا ومحمود، فؤاد.)  على  المشكلةستراتيجية التعلم المتمركز حول اأثر استخدام
رسالة ماجستير غير منشورة،  .الصف السادس األساسي تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب

 .الجامعة اإلسالمية :غزة ،المناهج وطرق التدريس قسم
  .(. مدى تحقيق أسئلة االمتحانات النهائية في جامعة القدس 3002)بركات، زياد وصباح، عبد الهادي

 :9 .الدِّراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و ية تبعًا لهرم بلوم. التَّعليمالمفتوحة لألهداف 
232-256. 

  .المفتوح، جامعة دمشق التَّعليم. مركز المناهج التربوية(. 3006)بشارة، جبرائيل والياس، أسما. 
 منشورات كلية التربية. :جامعة دمشق .المناهج التربوية .(3024)أسما. الياس، و  بشارة، جبرائيل 
  .أسيوط، مصر: مطبعة هابي مستحدثاتها وتطبيقاتها التَّعليمتكنولوجيا (. 3002)التودري، عوض .

 رايت.
 ،ترجمة عبد اهلل  .والتقويم في علم النفس التربوي (. القياس2232اليزابيت. )هيجن، و  روبرت ثورندايك

 الكتب األردني.مركز عمان:  زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس،
  بيروت، لبنان: دار . 1ط .التَّعليممصطلحات التربية و  معجم(. 3005)جرجس. جرجس، ميشال

 .النهضة العربية
  ،دمشق: عالء . 1ط. أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(. 3005)سوسن. الجلبي

 .الدين للطباعة والنشر
 ،بنائية )دورة التعلم( في تحصيل طالب الثاني  استراتيجية. فاعلية (3022)داود. طارق كامل  الجنابي

 .325-364 :4 ،مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية .المتوسط بمادة علم اإلحياء واتجاهاتهم نحوها
  ترجمة  .العلم والتكنولوجيا والتنمية: قضايا العصر الشائكة(. 2223)وآخرون. جين جاك سالمون

 الدايم، سلسة الكتب المترجمة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.محمد أحمد عبد 
  .(. فاعلية المدخل المنظومي في بناء وحدة تبرز التكامل بين العلم والتكنولوجيا 3004)حبيب، إيمان

والمجتمع على تنمية التفكير االبتكاري والت حصيل الدِّراسي لتالميذ المرحلة اإلعدادية. المؤتمر العربي 
 حول المدخل المنظومي في التدريس والتَّعليم: مصر.الرابع 

http://www.yemen/
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 ،للصف الرابع من الحلقة  االجتماعيَّة الدِّراساتتقويم تجربة تطوير منهاج (. 3025)عال.  حبيب
ماجستير  ة. رسالالسوريةاألساسي من وجهة نظر المعلمين في الجمهورية العربية  التَّعليماألولى من 
 وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق.قسم المناهج  غير منشورة،

  .(. أثر تدريس وحدة الطاقة الكهربائية وفق مدخل العلم والتكنولوجيا 3002)الحدابي، داود وخان، خالد
وعمليات العلم واالتجاهات نحو الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني  الت حصيل( على S.T.Sوالمجتمع)

 ديسمبر. –( يوليو 35، العدد)االجتماعيَّة الدِّراساتمجلة . الثانوي في الجمهورية اليمنية
  (. التنور العلمي في كتب العلوم للمرحلة األساسية في 3022). ، عبد اهللزيدو الحدابي، داوود

 .223-22 :23، االجتماعيَّة الدِّراساتمجلة  .الجمهورية اليمنية
  .قسم المناهج وطرائق التدريس، كلية العامةطرائق التدريس (. 3002)حسب اهلل، محمد عبد الحليم .

 العلوم واآلداب بالرس، جامعة القصيم.
  ،في تدريس  أثر استخدام مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع .(3003)عائشة. حسن

ماجستير رسالة  .األساسي التَّعليمالعلوم على تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة الثانية من 
 البنات.)غير منشورة( جامعة عين شمس، كلية 

  العلمية لدى طلبة المرحلة الثالثة  (. االتجاهات3003)ساجد. براهيم، هديل ا  حسين، نجلة محمود و
 .422-433 :24، مجلة الفتح .قسم علوم الحياة نحو مادة األنسجة الحيوانية

  ،كفايتها من وجهة نظر المدرسين والموجهينمفاهيم حقوق اإلنسان ومدى (. 3002)شكرية. حقي 
 .. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة دمشقاالختصاصيين

  ،برنامج تدريبي إلكساب معلمي الصف الرابع مهارات العلم، وأثره في تحصيل (. 3022)شكرية. حقي
 كلية التربية، جامعة دمشق.رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج وطرائق التدريس،  .تالمذتهم

  ،طرائق ومناهج التدريس والعلوم المساعدة وصفات المدرس الناجح.(. 3006)حسان. الحالق 
 .بيروت: دار النهضة العربية

 ( .دليل الباحث في تنظيم وتوضيح البحث العلمي في العلوم 3006حلس، داود بن درويش .)
  www.softwarelabs.comالسلوكية، 

 القدس جامعة في التربية لبرنامج النصفية االمتحانات أسئلة ة(. جود3022)علي.  حماد، شريف 
 ية، ورقةالتَّعليم يونس خان المفتوحة، منطقة القدس االمتحان، جامعة جودة ضوء معايير في المفتوحة

 33/4/3022 والمأمول الواقع" الجامعية االمتحانات جودة" الدِّراسي اليوم إلى مقدمة عمل

www.qou.edu/.../researchPr 
  دار التربية  :دمشق .1ط ."حلول-مشاكل-مفاهيم "الدِّراسي الت حصيل .(2226)زياد. حمدان، محمد

 الحديثة.
 وزارة التربية، دمشق .وتقنياتها االجتماعيَّةطرق تعليم المواد  (.3002)وآخرون.  حمصي، هيام: 

 المؤسسة العامة للمطبوعات

http://www.softwarelabs.com/
http://www.qou.edu/.../researchPr
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  مكتبة زهراء  :القاهرة .العام التَّعليمفي  االجتماعيَّة الدِّراساتتدريس  .(3000)وآخرون. حميدة، إمام
 .3جالشرق، 

  .في  التَّعليمنحو االنترنت واستخداماتها في  نالمشرفين األكاديميي تاتجاها (.3005)حناوي، مجدي
العليا، جامعة  الدِّراسات. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية جامعة القدس المفتوحة في فلسطين

 النجاح الوطنية: فلسطين.
 ،في  منهاج العلوم(. توجه تعليم العلوم والتكنولوجيا والمجتمع كجزء من 3000)محمد. موسى  الخالدي

  .55- 50 (،25)22، المجلة العربية للعلوم ومبررات ".فلسطين " أهداف 
  ،في األردن للحاسوب واالنترنت االجتماعيَّة الدِّراسات(. واقع استخدام معلمي 3022)علي. خريشة. 

  .620-652 :(3-2)32، مجلة جامعة دمشق
  ،المسيرة.دارة  :عمان. 1ط .االجتماعيَّة الدِّراساتطرق تدريس  .(3006)فخري. خضر 

(. مستوى الثقافة العلمية كما يراها طلبة كلية التربية 3003)عبد اهلل. وأمبوسعيدي،  عبد اهللالخطايبة، 
 الدِّراساتمؤتة للبحوث و سلطنة ُعمان،  –)تخصصي العلوم والرياضيات( بجامعة السلطان قابوس 

 .322-342 (،4) 22، "االجتماعيَّة"سلسلة العلوم اإلنسانية و 
  ،توجهات حديثة في تطوير المناهج لتستوعب التفاعل بين العلم والتكنولوجيا  (.2232)خليل. الخليلي

 ركز البحوث والتطوير التربوي، جامعة اليرموك، أربد، األردن.م .والمجتمع
  ،والمجتمع  العلوم والتكنولوجيامنحى  فقأثر تدريس وحدة مطورة في الفيزياء و  .(3004)رنا. الدبعي

(STS) رسالة  .على اتخاذ القرار في اليمن في تحصيل طالبات الصف الثاني الثانوي وفي مقدرتهن
  .: اليمنالتربية، جامعة صنعاء كلية منشورة،ماجستير غير 

  ،للنشر والتوزيع.ان: دار الشروق عم .1ط .ية والتقييم المدرسيالتَّعليماألسئلة (. 3005)أفنان. دروزة 
  القضايا  مفاهيم طالب المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو .(2223)أبو المعاطي. الدسوقي، عيد

، دراسات في التدريس الجمعية المصرية للمناهج وطرق .المتصلة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع
 (.55)المناهج وطرق التدريس، العدد 

  ،مكتبة آفاق. غزة: .العلمي أدواته وأساليبهمناهج البحث (. 3002)سهيل. دياب 
 والمشكالت البيئية الناتجة عن التفاعل بين العلم  االقضاي (.2223). الرافعي، محب محمود

والتكنولوجيا والمجتمع في محتوى منهج العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية للبنات بالمملكة العربية 
، دراسات في المناهج وطرق التدريس، وطرق التدريسالجمعية المصرية للمناهج السعودية. 

 .252-232(، ص55)العدد
 ( .3004الرمحي، حمود.)  عمان في  " األساسي بسلطنة التَّعليمتحليل كتب العلوم بالحلقة الثانية من

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السلطان  STSE) ). ضوء منحى العلوم والتقانة والمجتمع والبيئة
 http://www.almorappi.com/vb/archive/index.php/t209.htmlقابوس، سلطنة عمان ،

http://www.almorappi.com/vb/archive/index.php/t209.html
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  .الت حصيلالتدريس بالفريق وفق نموذج التفكير االستقرائي في  ةفاعلي (.3024)رمضان، عصمت اهلل 
 التَّعليمتجريبية لدى طلبة الصف السابع من مرحلة  ةالجغرافي "دراسالتفكير  مهاراتوتنمية  الدِّراسي

رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج  .األساسي/الحلقة الثانية/ في المدارس الرسمية بمدينة دمشق
 وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق.

 ،العام في المملكة العربية  التَّعليمالعلوم والتقنية في خطط منهج (. 2222)فواز. موافق  الرويلي
 .الرياض: مركز البحوث التربوية ." دراسة تحليلية نقدية " السعودية

  ،الدِّراسي الت حصيلاالبتكاري و  تنمية التفكيرأثر استخدام الحاسب اآللي في (. 3002)ندى. زرنوقي 
 رسالة ماجستير غير منشورة، جدة. .في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف الثانوي بمدينة جدة

  .(. مدى توافر عناصر التنور العلمي في كتب 3000)الزعانين، جمال عبد ربه واألغا، إحسان خليل
ول، الجمعية علوم المرحلة االبتدائية. المؤتمر العلمي الرابع "التربية العلمية للجميع". المجلد األ

المصرية للتربية العلمية، مركز تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، القرية الرياضية، 
 .232-262أغسطس(، ص2-يوليو22اإلسماعيلية، في الفترة من)

  ،اتجاه التفاعل بين  إطار مقترح لمناهج العلوم للصف الثامن األساسي وفق" .(2223)جمال. الزعانين
)غير منشورة(، جامعة  رسالة دكتوراه .في محافظات غزة (STSوالتكنولوجيا والمجتمع )العلوم 

 األقصى، غزة )البرنامج المشترك، عين شمس(.
  ،الت حصيلأثر االستخدام التكاملي الستراتيجيتي االكتشاف واالستقصاء في (. 3024)زكريا. الزعبي 

"دراسة تجريبية في مدارس  لمادة علم األحياء لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي الدِّراسي
. رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة محافظة درعا"

 .دمشق
  .مع في (. دعوة إلدخال مساقات علمية تتعلق بالعلم والتكنولوجيا والمجت2222)زعرب، عبد الرحمن

 .26-3( 5، العدد)مجلة تعليم العلومة. الدِّراسيالمراحل 
  ،مستوى التنور التكنولوجي وعالقته باألداء الصفي لدى معلمي العلوم في (. 3022)شيماء. زقوت

. رسالة ماجستير غير منشورة، برنامج ماجستير مناهج المرحلة األساسية العليا في محافظات غزة
 العليا والبحث العلمي، جامعة األزهر، غزة. الدِّراساتوطرق التدريس، كلية التربية، عمادة 

 ،دار الشروق للنشر والتوزيع :األردن عمان، .أساليب تدريس العلوم (.3002)محمود. عايش  زيتون.  
  ( لدى 3062مستوى فهم طبيعة المسعى العلمي في ضوء المشروع) .(3022)محمود. زيتون، عايش

 ،التربويةالمجلة األردنية في العلوم  .معلمي العلوم في األردن وعالقته ببعض المتغيرات الديمغرافية
2(3:) 222-222. 

  ،دار  عمَّان:. 1ط. العلوم وتدريسها االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج(. 3020)عايش. زيتون
 .والتوزيع الشروق للنشر

  .القاهرة: عالم الكتب1ط .التدريس، نماذجه ومهاراته(. 3002)زيتون، كمال عبد الحميد .. 
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  .القاهرة: عالم الكتب.التدريس، نماذجه ومهاراته(. 3005)زيتون، كمال عبد الحميد . 
  .والمجتمع. الجمعيةمعلمي العلوم للقضايا المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا  ر(. منظو 2222)زيتون، كمال 

 (أغسطس.3-4، المؤتمر العلمي الثالث، المجلد الثاني)المصرية للمناهج وطرق التدريس
 ،نعما. 3ط. التربيةالقياس والتقويم في  ئمباد(. 2223)عامر.  وعليان، هشامنادر فهمي  الزيود :

 .دار الفكر
 بمحتوى مناهج  فعالية تضمين قضايا العلوم والتكنولوجيا والمجتمع (.3005) صالح الدين.، سالم

وقدراتهم على اتخاذ القرار حيالها  العلوم للتعليم الثانوي الصناعي في تنمية فهم الطالب لهذه لقضايا
( 3205، العدد)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. واتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا

 أغسطس، مصر.
  ،التَّعليمالحاسوب واالنترنت في ميادين التربية و  استخدام (.3002)عادل. سعادة، جودت والسرطاوي .

 .دار الشروق للنشر والتوزيع :عمان
 ( .االتجاهات العلمية الحديثة في إعداد معلم المواد 2236سعادة، يوسف جعفر .)القاهرة: االجتماعيَّة .

 .العربي للطباعة والنشرمؤسسة الخليج 
 طرق التدريس واالستراتيجيات االجتماعيَّة الدِّراسات .(3003)جاسم. هلل،  عبدو  سعيد، عاطف محمد .

 .دار الفكر العربي :القاهرة. 1ط
  .المعلمين نحو برنامج حاسوبي لتدريبهم على تعليم وحدتي الماء  تاتجاها (.3003)السفره جي، فاتن

. رسالة ماجستير والغذاء في الصف الثالث االبتدائي وأثرها في تحصيل التالميذ في هاتين الوحدتين
 غير منشورة، قسم المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق.

  ،الشروق.دار  :عمان. 3ط .االجتماعيَّة الدِّراساتأساليب تدريس  .(3000)محمد. السكران 
  .(. فاعلية منحيي التكامل والتعاون في المشروعات في تشكيل 3005)سلوم، طاهر عبد الكريم

 .30-22 :(2)23، مجلة جامعة دمشقاالتجاهات البيئية والتدريسية. 
  .جامعة تدمشق: منشوراالتربية، جامعة  كلية (. طرائق التدريس العامة.3025)سليمان وآخرون 

 .دمشق
 ،تالتربية، جامعة دمشق: منشورا . كلية(1) التَّعليم تصميم .(2013) .طاهر ،سلومجمال و  سليمان 

 .دمشق جامعة
 ،تالتربية، جامعة دمشق: منشورا . كلية(2) التَّعليم تصميم .(2013) .طاهر ،سلومو  جمال سليمان 

 .دمشق جامعة
  .لدى بها واالحتفاظ الهندسي التفكير مهارات تنمية في هايل فان نموذج (.3002)السنكري، بدر 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية: غزة .األساسي التاسع الصف طالب



 مراجع البحث                                                                                     

 205 

 برنامج مقترح لتطوير إعداد معلم العلوم بكليات التربية في ضوء مدخل (. 3005). سوزان، السيد علي
. رسالة دكتوراه غير ( وأثره على التنوير العلمي وأداء الطالب المعلمSTSوالتكنولوجيا والمجتمع )العلم 

 .منشورة، مصر: جامعة الزقازيق
  ،البيئية الناتجة عن  وحدة مقترحة في الجغرافيا قائمة على القضايا (. فاعلية3003جيهان. )السيد

القرارات البيئية المناسبة لدى  واتخاذ الت حصيلالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع على تنمية 
 (.(، السنة الثانية )مارس6)، العدد عالم التربية مجلة ة.تلميذات الصف الثالث من المرحلة المتوسط

  .مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم في إطار مدخل )العلم والتقنية  (.2224)الشافعي، سنية
، دراسات في المناهج وطرق التدريسوالمجتمع( بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية. 

 جامعة عين شمس. :(، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، مصر34العدد)
  ،العلم والمجتمع  منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء التكامل بينتطوير  .(3005)آمال. شتيوي

 شمس. رسالة دكتوراه )غير منشورة(، كلية البنات، جامعة عين .والتكنولوجيا
  .اهرة: الدار الق .1ط معجم المصطلحات التربوية والنفسية.(. 3002)شحاتة، حسن والنجار، زينب

 المصرية اللبنانية.
  .القاهرة: المكتب االجتماعيَّة الدِّراساتالبحث العلمي مع تطبيقات في مجال  (.3006)شفيق، محمد .

 الجامعي الحديث.
  .التربية،  كلية. مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 3025)الشماس، عيسى وميالد، محمود

 .دمشق جامعة تجامعة دمشق: منشورا
  .طلبة كلية العلوم في الجامعات الفلسطينية نحو التكنولوجيا تاتجاها (.3000)الشمالي، محمود .

 .العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين الدِّراساترسالة ماجستير غير منشورة، كلية 
  .وحدة متضمنة لقضايا (.3002)شهاب، موسى (STSE) للصف التاسع في محتوى منهج العلوم

 التربية،كلية  (،رسالة ماجستير )غير منشورة. لدى الطالبات وأثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي
 غزة.-اإلسالميةالجامعة 

  .ر: مص .1ط (. أسس ومبادئ البحث العلمي.3003)صابر، فاطمة عوض وخفاجة، ميرفت علي
 مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية.

 (. تصميم أنموذج لمحتوى كتب التربية االجتماعيَّة 3023)، محمود. نالصبحيين، عيد وعبد الرحم
والوطنية للمرحلة األساسية في األردن في ضوء مفاهيم وقيم التربية العالمية والعلمية والتكنولوجية. 

 .244-232 :(4)3 ،المجلة األردنية في العلوم التربوية
  .العلوم" تقرير غير منشور مقدم (. اتجاهات حديثة في تقويم تدريس 2226)صبري، ماهر اسماعيل

 للجنة العلمية الدائمة لترقية األساتذة" جمهورية مصر العربية.
  .الرياض: التنوير العلمي التقني مدخل للتربية في القرن الجديد(. 3003)صبري، ماهر اسماعيل .

 مكتب التربية العربية لدول الخليج.
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  .الرياضالتَّعليمالموسوعة العربية لمصطلحات التربية وتكنولوجيا (. 3003)صبري، ماهر اسماعيل .: 
 مكتبة الرشد.

  .دراسات عربية في (. مفاهيم مفتاحية في المناهج وطرق التدريس. 3002)صبري، ماهر اسماعيل
 .2(3:) 22-34 (،ASEP)التربية وعلم النفس

 أثر استخدام مدخل التكامل بين العلم (.3020)، وداد. الصلوي (والتكنولوجيا والمجتمعSTS)  في تنمية
. رسالة ماجستير الفيزياء لدى طالبات الصف األول الثانوي واالتجاهات نحومهارات اتخاذ القرار 

 .الجمهورية اليمنية: جامعـة تعز، كلية التربية، قسم المناهج وطرائق التدريسغير منشورة، 
  .منشورات جامعة دمشقدمشق: . والمعلومات التَّعليمتكنولوجيا (. 3023)صيام، وحيد وآخرون.  
 .تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ضوء مدخل العلوم (2223) الضبيان، صالح .

التربوية والثقافية  الدِّراساتمجلة فصلية محكمة تعنى ب)رسالة الخليج العربي والتقنية والمجتمع. 
 ربية العربي لدول الخليج، الرياض: المملكة العربية السعودية.(، مكتب الت63العدد) العامة(،

  .ة )األكاديمية( الدِّراسينحو مهنة التدريس وعالقته ببعض المتغيرات  هاالتجا (.2222)الطاهر، مهدي
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علم النفس، كلية التربية، المملكة العربية  لدى طالب كلية التربية.

 السعودية.
  ،المفرد عن طريق صحائف األعمال مقارنة مع الطريقة التقليدية  التَّعليم(. أثر 3002)محمد. الطراونة

مجلة جامعة  .في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في مادة قواعد اللغة العربية في منطقة معان
 .404-262 (:3+2)32 – دمشق

  .ن: دار حمورابي للنشر عمَّا. 1ط. الحديثةأساليب وطرق التدريس (. 3003)طربيه، محمد عصام
 والتوزيع.

  .1.طالقياس الن فسي والت ربوي: نظريته. أسسه. تطبيقاته(. 2222)الطريري، عبد الرحمن سليمان .
 الرياض: مكتبة الرشد.

  (. اتجاهات طلبة المرحلة األساسية في األردن 3023)حتمل. طوالبة، هادي محمد وعبيدات، هاني
-202 :(4)3 ،المجلة األردنية في العلوم التربوية .الدِّراسات االجتماعيَّة من خالل الرسمنحو مباحث 

224. 
  ،لدى  االجتماعيَّةفاعلية برنامج حاسوبي متعدد الوسائط في اكتساب المفاهيم (. 3022)لينا. طيار

غير منشورة، قسم ، رسالة ماجستير االجتماعيَّة الدِّراساتتالمذة الصف األول األساسي في مادة 
 المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق.

  1ط .تدريسها طرائق-أهدافها –: طبيعتها االجتماعيَّة الدِّراسات .(3003)حمد. الطيطي، محمد .
 .عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

  .الثانوية في ضوء مدخل العلم والتقنية تحليل محتوى كتب الفيزياء بالمرحلة  (.3003)الظاهري، يحيى
 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى.والمجتمع
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  المقررة في مرحلة  درجة تضمين كتب العلوم .( 3003)اهلل. عابد، اسامة حسن والمومني، ابراهيم عبد
 ،دراسات الدورية: األردن،-عمان والمجتمع. التَّعليم األساسي في األردن لمنحى العلم والتكنولوجيا 

 .3 العدد ،32المجلد 
  ،وتنمية مهارات التفكير لدى تالمذة  الت حصيلاستراتيجية باير في  رأث (.3022)سندس. العاتكي

رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم  .االجتماعيَّة الدِّراساتالصف الرابع األساسي من خالل مادة 
 المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة دمشق.

 امناهج وأساليب تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدني(. 3002)محمد. العبسي، و  عباس، محمد. 
 .عمان: دار المسيرة . 1ط

  .مجلة (. دراسة موازنة لالتجاهات العلمية لطلبة المرحلة المتوسطة. 3003)العبايجي، أمل فتاح زيدان
 (، الجامعة المستنصرية، العراق.2، العدد)كلية المعلمين

  ،التالميذ في  التكنولوجي لدىمقترحة في مادة العلوم لتنمية الوعي  وحدة(. 3002)محمد. عبد الحليم
ماجستير )غير منشورة(، جامعة رسالة  .(STSضوء التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع)

 .، القاهرةكلية التربيةحلوان، 
 منهج الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية على ضوء  رتطوي (.2222). عبد السالم، عبد السالم مصطفى

، الجمعية مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع. 
 .22-2 :(4)3 للمناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس: مصر،المصرية 

 دار ةالقاهر . 1ط. الحديثة في تدريس العلوم تاالتجاها (.3002). عبد السالم، عبد السالم مصطفى :
 الفكر العربي.

  .جامعة  :مصر. 1ط. تدريس العلوم ومتطلبات العصر(. 3006)عبد السالم، عبد السالم مصطفى
 المنصورة.

  ،فاعلية طريقتي حل المشكالت واالستقصاء في تدريس مادة التربية (. 3002)محمد. العبد اهلل
 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة دمشق. سورية.. اإلسالمية

  لتحقيق التكامل بين  وحدة مقترحة في العلوم للمرحلة اإلعدادية .(2222)حسن. عبد الواحد، نعيمة
 القاهرة.جامعة شمس،  رسالة ماجستير )غير منشورة(، .العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 ( .3002العبد، عاطف عدلي .)القاهرة: دار  .تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث اإلعالم والرأي العام
 .النشر للجامعات

  والتكنولوجيا  بالعلمفاعلية وحدة متضمنة القضايا العالمية المرتبطة  .(2222)علي. العبد، محمد
البيئة لدى طالب المرحلة  والقدرة على التفكير الناقد واالتجاه نحو الت حصيلوالمجتمع على تنمية 

 )غير منشورة(، جامعة اإلسكندرية.ماجستير رسالة  .الثانوية
  .مجلة منحى العلم والتقنية في المجتمع في تدريس العلوم.  ر(. دو 2222)عبده، شحادة مصطفى

 .33-22(،5، العدد)تعليم العلوم
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  نحو تنمية مهارات  االجتماعيَّة الدِّراسات(. اتجاهات معلمي 3022)الفتاح. العساف، جمال عبد
مجلة الجامعة  .التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة

 .3022ISSN 1726-6807يناير  323- 362 (:2)32، اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية
 ( .(. أثر تدريس العلوم وفق منحى العلوم والتكنولوجيا والمجتمع)3002علي، طاللSTS في تنمية )

رسالة ماجستير غير منشورة،  .الصف السابع األساسي بأمانة العاصمةالتفكير االبداعي لدى تالميذ 
 http://www.yemen-3020/ 3/20تاريخ جامعة صنعاء.

 nic.info/contents/studies/section.php?&SECTION_ID=216 

  (. نقل وتوطين التكنولوجيا وأثرها في تنمية الموارد 3020)مزهر. وحميد، عذاب  عبد اهللعلي، فياض
-252، ص(35(، العددمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة. البشرية" دراسة نظرية تطبيقية"

226. 
  .أثر استخدام منحى العلم والتقنية في المجتمع على اتجاهات طلبة الصف (. 2222)عمر، صبحي

الحكومية التابعة العاشر األساسي نحو مادة الفيزياء وتحصيلهم الفوري والمؤجل فيها في المدارس 
العليا، نابلس:  الدِّراسات. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية لمديرية تربية وتعليم محافظة طولكرم

 فلسطين.
  .عمان: دار المسيرة.التربية العلمية وتدريس العلوم(. 3002)عميرة، إبراهيم بسيوني . 
 ( .2223عوض، عباس .)مصر: دار المعرفة الجامعية.. القياس النفسي بين النظرية والتطبيق 
  العليا من تحقيق التنمية النوعية اقتصاديًا  الدِّراسات(. محددات 3003)ناصر. العيساوي، رهيف

 المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية، جامعة واسط، العراق. ".العراق أنموذجاً  واجتماعيًا"
 ( .قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع3022عيطة، بسام .)  والبيئة المتضمنة في مقررات العلوم العامة

، المجلد مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية .للمرحلة األساسية األولى بفلسطين
.ISSN 1726-6807 يناير  250– 222الحادي والعشرون، العدد األول، 

http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/224-250. 

  .تقويم محتوى كتب العلوم المطورة بالصفوف الدنيا من المرحلة (. 3023)الغامدي، ماجد شباب سعد
. رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناهج وطرائق التدريس، كلية االبتدائية في ضوء معايير مختارة
 العالي، السعودية. التَّعليمالتربية، جامعة أم القرى، وزارة 

 ترجمة: ) .االجتماعيَّة"التقنيات في خدمة العلوم  االجتماعيَّةمناهج العلوم  (.2226)مادلين. ز، تغراوي
 والنشر.مغرب للثقافة والطباعة  –دار مشرق  :دمشق، سورية. 1.طعمار( سام

  .(. العوامل المؤثرة في مستوى رضا معلمي ومعلمات االجتماعيات 2223)الغزيوات، محمد ابراهيم
 (.24، العدد)مجلة اتحاد الجامعات العربيةفي محافظة الكرك عن مهنتهم. 

  ،في إعداد وتأهيل المعلم )أنموذج في القياس والتقويم( التَّعليمتفريد (. 3004)سهيلة. الفتالوي. 
 .: دار الشروقانعمَّ 

http://www.yemen-nic.info/contents/studies/section.php?&SECTION_ID=216
http://www.yemen-nic.info/contents/studies/section.php?&SECTION_ID=216
http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical/114-150
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  .منشورات جامعة دمشق: . التدريس العامة قطرائ (.3022)الفوال، محمد خير وسليمان، جمال
 دمشق، كلية التربية.

  ،اليونسكو،  .وثقافاته()العلم  االجتماعيَّةالمجلة الدولية للعلوم  .(. العلم والثقافة3002)هيبى. فيسوري
 .263عددبونية، 

 الرياض: مكتبة العبيكان .منهج البحث في العلوم السلوكية .(3004)وآخرون. لقحطاني، سالم ا. 
 ،العلمية  في محتوى منهاج الثقافة والمجتمع المتضمنةقضايا العلم والتكنولوجيا  .(3003)ماجد.  القدرة

الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية. لهالطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى فهمهم 
 : غزة.اإلسالمية

  ،(. فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج في 3022)رمضان. وحجة، حكم  أحمد عودةالقرارعة
 المعرفة.وراء  تدريس العلوم في تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي وتنمية مهارات التفكير ما

 .603-565 (:3)24، يونيو، بوية والنفسيةمجلة العلوم التر 
  ،مجلة . للمرحلة االبتدائية االجتماعيَّة(. واقع األداء التدريسي لمعلمي المواد 3022)عائدة. القريشي

 .23-2 :22، البحوث التربوية والنفسية

  .والتكنولوجيا اعتقادات خريجي المدارس الثانوية في محافظة قلقيلية نحو العلوم (. 2222)قشمر، علي
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية: فلسطين.والمجتمع

  (. تأثير التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الثقافة العلمية 3002)إبراهيم. قنديل، أحمد
 .222-22(، 2)4، مجلة التربية العلمية .في العلوم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي الدِّراسي الت حصيلو 

  .العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية: أسسه، لبحث ا (.3003)قنديلجي، عامر
 ان: دار المسيرة للطباعة والنشر.عمَّ  .أساليبه، مفاهيمه، أدواته

  .مصر: ورؤساء األقسام والمشرفين اإليجابية للمديرين االتجاهات .(3022)كردي، أحمد السيد .
 أكاديمية رسالة للتدريب.

  .(. وظيفة التربية الفنية في تنمية التخيل وبناء 3023)الكناني، ماجد نافع وديوان، نضال، ناصر
سهامها في تمثيل التفكير البصري. األستاذ، العدد)  .603-522(، 302الصور الذهنية لدى المتعلم وا 

 عمان: مكتبة .االجتماعيَّة الدِّراساتتدريس  أساليب .(2222)عودة. أبوسنينة، و  اللقاني، أحمد حسين 
 دار الثقافة.

  .دار صفاء.نبداعي والناقد. عما(. تنمية مهارات التفكير اإل3003)مجيد، سوسن : 
  .(. اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو علم النفس "دراسة ميدانية على عينة من 3002)المحاميد، شاكر

 (.2)32.مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسيةطلبة جامعة مؤتة". 
  .المجتمع -التكنولوجيا –(. فاعلية تعليم العلوم القائم على توجه العلوم 3004)المحتسب، سمية عزمي

(S.T.S ،في اكتساب طالبات الصف التاسع األساسي متطلبات التنور العلمي ) مجلة العلوم التربوية
 .33-24 (:2)5 ،والنفسية
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  ،محافظة عمان (. مستوى التنور العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في 3006)سمية. المحتسب
 .500-435 (:3)22 ،دراسات العلوم التربوية .وعالقته باتجاهاتهم نحو العلم والتكنولوجيا

 ،استراتيجية اتقان  إطارأثر استخدام ثالث طرق عالجية في  (.3002)عباس. عبد اهلل  المحرزي
دكتوراه . رسالة التعلم على تحصيل طلبة المرحلة االساسية في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

 جامعة بغداد.الهيثم(، كلية التربية )ابن  منشورة(،)غير 
 (. فعالية استخدام نموذج التدريس 3000)الراضي. والنوبي، ناهد عبد  إسماعيل صبري، ماهر محمد

الواقعي في تنمية فهم القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، والقدرة على اتخاذ 
 للبنات حيالها لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختلفة بكلية التربية القرار

، العدد الرابع، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مركز مجلة التربية العلمية .)سلطنة عمان(بالرستاق 
 .222-222(: 4)2تطوير تدريس العلوم، جامعة عين شمس، 

  .3000شبابمكتبة  :بنها . 1ط ."التدريس "مبادؤه ومهارات(. 3004)محمد، ماهر اسماعيل صبري. 
 ،االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية: خطوات (. 3003)أمين.  وسليمان،صالح  مراد

 .: دار الكتاب الحديثةالقاهر  وخصائصها.إعدادها 
  .الطرائق الخاصة في (. 3022)مرتضى، سلوى وسليمان، جمال وأبو النور، حسناء وحمدان، رويدا

 .منشورات جامعة دمشق :دمشق .(1)األساسي الحلقة األولى التَّعليم
 ،35/2/3024االستعالم: تاريخ المركز الوطني للمعلومات، الجمهورية اليمينة.-www.yemen 

nic.info 
 ،لعناصر الثقافة  مدى اكتساب طلبة الصف الرابع المعاقين بصرياً  .(3003)الهادي. عبد  مصالحة

جامعة عين  التربية،كلية  (،منشورة رسالة ماجستير )غير .العلمية المتضمنة في كتب العلوم المدرسية
 شمس.

  .ذات الصلة بالعلم والتقنية  االجتماعيَّةدراسة مسحية تحليلية ألولويات القضايا  (.2224)مطر، وفاء
. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية وعالقتها بمحتوى مناهج العلوم الموحدة لدول الخليج العربية

 التربية، جامعة البحرين. 
  ،طلبة األقسام  مستوى فهم التفاعل بين العلم والتقنية والمجتمع لدى (.3002)سليمان. المعمري

منشورة(، كلية التربية، جامعة  ماجستير )غير ة. رسالصنعاء جامعة-العلمية في كليات التربية 
 .صنعاء

  .مستوى تناول محتوى مقررات العلوم بالمرحلة الثانوية في الجمهورية ( 3002)المقطري، فيصل
. رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم اليمنية للقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتقنية والمجتمع والبيئة

 المناهج وطرائق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى.
  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان. القياس والتقويم في التربية وعلم النفس(. 3000)سامي. ملحم. 
 ،المسيرة.دار  :عمان .2ط. والتقويم في التربية وعلم النفس (. القياس3005سامي. ) ملحم 
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 .جامعة منشوراتدمشق: . النفس وعلم التربية في البحث جمناه (.3002) منصور، علي وآخرون 
 األطفال. رياض قسم-المفتوح التَّعليم دمشق، مركز

  االجتماعيَّةموقع مجلة العلومhttp://www.swmsa.com 
  20/23/3024موقع وزارة التربية السورية، تاريخ االستعالم moed.gov.sy 
 ،فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تدريس العلوم للصف الثالث  (.3003)إبراهيم.  المومني

 .25-32 (:2)32 ،التربويةدراسات في العلوم  األردن.األساسي في 
  ،منشورات جامعة دمشق.دمشق:  .القياس والتقويم في التربية الحديثة .(2222)امطانيوس. ميخائيل 
  ،(. دمشق: منشورات جامعة دمشق.2)جالقياس النفسي (.3006امطانيوس. )ميخائيل 
  ،منشورات جامعة دمشق :دمشق .القياس والتقويم في التربية الحديثة .(3002)امطانيوس. ميخائيل. 
  عمان: دار الفرقانطرق تدريس العلوم(. 2222)زكي. الناشف، سلمى .. 
 ( .3004النبهان، موسى .) عمان: دار الشروق.2ط. العلوم السلوكيةأساسيات القياس في.  
  3ط .المدخل في تدريس العلوم :تدريس العلوم في العالم المعاصر(. 3003)وآخرون. النجدي، أحمد. 

 .دار الفكر العربي القاهرة:
 ،دار الفرقان للنشر والتوزيع :عمان .2ط .في تعليم العلوم الجديد (.3002)حسين. يعقوب  نشوان.  
 .(. دراسة استقصائية لمعتقدات معلمي العلوم الطبيعية قبل وأثناء الخدمة في 2225) نعيم، عرفة

علمية محكمة للبحوث التربوية المجلة التربية مصر حول العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع. 
 .304-332(، ص43، كلية التربية، جامعة األزهر، العدد)والنفسية

  ،دار  :دمشق. "التكنولوجيا والعالم النامي والمجتمع "نقلالعلم والتكنولوجيا (. 3000)معن. النقري
 .حازم

  ،دار التوحيدي :دمشق.2ط .التقنية –االتجاهات األساسية للثورة العلمية (. 3002)معن. النقري.  
  واحة قطر للعلوم والتكنولوجياhttp://www.qstp.org.qa/ar/home 

 ،الجمهورية العربية السورية وزارة التربية، وزارة  الورشة الوطنية لمتطلبات المناهج وفق مدخل المعايير
تشرين  26إلى  24ذوق مصبح، مركز البحوث التربوية، دمشق من  – بيروت-لبنانالعالي،  التَّعليم

 مبنى كلية التربية في جامعة دمشق. م3024األول )أكتوبر( 
 ( .دليل المعلم للدِّ 3022/ 3020وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية .) في  االجتماعيَّةراسات

 األساسي الصف الرابع. سورية: المؤسسة العامة للطباعة. التَّعليممرحلة 
 للصف الرابع  االجتماعيَّة الدِّراساتكتاب ، وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية

 سورية: المؤسسة العامة للطباعة. ،(3022-3020األساسي)
 ( .المعايير الوطنية لمناهج 3002وزارة التربية .)العام ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية  التَّعليم

 السورية. المجلد األول.

http://www.swmsa.com/
http://www.qstp.org.qa/ar/home
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  قبل الجامعي في الجمهورية العربية  العام ما التَّعليمالمعايير الوطنية لمناهج  .(3002)التربية. وزارة
 السورية.

  .(. فاعلية محتوى مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية بالسعودية في تنمية 3000)الوسيمي، عماد الدين
مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذا تنمية اتجاهاتهم نحو العلم 

، المجلد الثالث، العدد األول، الجمعية المصرية للتربية العلمية، جلة التربية العلميةموالتكنولوجيا. 
  .324-262 (:2)2مركز تطوير تدريس العلوم، 

  ،(. تحصيل الطلبة في العلوم، واتجاهاتهم الحالية نحوها، ووعيهم بقدرتهم على 3003)محمود. الوهر
 .224-265 (:3)34، مجلة جامعة دمشقالنجاح فيها، كمتنبئات في اتجاهاتهم المستقبلية نحوها، 

 ،رات منشو  .السياسية العلوم طرائق تدريس .(2009) .منير علي الحصري، حيدر، آصف يوسف
 .التربية كلية ،دمشق جامعة
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   )1(رقم ملحق

َّ مناهج بناء يف املعتمدة الوظيفية األسس
 
 قبل ما العام عليمالت

َّاجلامعي
 

 العمرية المرحلة مع وانسجامها والكتابي الشفهي، اللغوي التواصل مهارات على التأكيد 
 .للمتعلم

 كافة بمستوياتها فكيرالت َّ بمهارات االهتمام. 
 النتائج واستخالص وتحليلها، البيانات، جمع في الحديثة التقانات استخدام. 

 نتاجها المعرفة توظيف  ة،التربي وزارة) المعرفة واقتصاد المعرفة، مجتمع لبناء كأساس وا 
2117) 
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 (9)رقمملحق 

 املعايري املتعلقة مبحور 
 
  ربية العامليةالت

 
 والعلمي

 
 ةة والتكنولوجي

 :1يحقق يتوقع من المتعلم أن  
 يجابي، والتأثر السلبي بثقافات األمم األخرى. أمثلة على التغير الثقافي اإل يعطي .1
 العلم والتكنولوجيا في االقتصاد الوطني.  ثيرأت يةفسر كيفي    .9
 ن أثر العلم والتكنولوجيا في االتصال والمعرفة وتدعيم القوة والسلطة والدولة. يبي    .3
 م والتكنولوجيا في حياة الناس ومعتقداتهم وأفكارهم. العل تأثير يةكيف وضحي    .4
تطور هذه العلوم  يةدرك دور العلم والتكنولوجيا الحديثة في تقدم األمم، وكيفي    .5

 والتكنولوجيا. 
 يتعرف إلى دور العلم والتكنولوجيا في تقارب الشعوب وانتقال الثقافات.   .6
 لمؤسسات والدول في تحقيق الحاجات. ن أهمية االعتماد المتبادل بين األفراد وايبي    .7
 لها.  يتعرف إلى مشكالت استخدامات العلم والتكنولوجيا في حياة البشر ويقترح حلوالا   .8
أمة يرتبط بتقدم ثقافتها باالستفادة من الثقافات األخرى  ةالتطور الحضاري ألي   درك أن  ي     .2

 وتكنولوجيا العصر. 
خالقية المحلية والعالمية التي تضبط استخدامات يتعرف إلى الضوابط القانونية واأل  .11

 كقوانين حماية البيئة. العلوم والتكنولوجيا،
 فيوأثر ذلك  وتكنولوجياا  درك األخطار الناجمة عن تخلف األمة العربية علمياا ي     .11

 األخرى. مستقبلها وعالقاتها مع الدول
وضح بأمثلة كيفية استخدام العلم والتكنولوجيا في تطويع البيئة الطبيعية لخدمة ي    .19

 اإلنسان. 
 بالقضايا واألحداث العربية والعالمية.  يبدي اهتماماا   .13
 من الصراع والتعاون بين الجماعات واألمم. ل بأمثلة على كل   يد    .14
  .العلمية والتكنولوجي ةفي االستخدامات  درك أهمية احترام اإلنسان وحقوقهي    .15

                                                           

 التربية كتب لمحتوى أنموذج تصميم(. 9119)محمود.  وعبد الرحمن، عيد الصبحيين،  -1
 والعلمية العالمية التربية وقيم مفاهيم ضوء في األردن في األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعية

 .344-392 ،4عدد ،8مجلد التربوية، العلوم في األردنية المجلة والتكنولوجية،
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ن كيفية توظيف العلم والتكنولوجيا في التواصل والتعاون العالمي كمكافحة األمراض يبي   .16
 وبناء السدود. 

كالتلوث وشح الموارد والكوارث والجريمة  ،يتعرف أهم القضايا والمشكالت العالمية  .17
 والمخدرات واإلرهاب. 

أخرى كالتلوث البيئي ومشكلة المياه يتعرف كيفية تأثر المجتمعات بأنشطة دول  .18
 واألنهار. 

 ثر اللغة والمعتقدات والثقافة والفن والموسيقى في تقارب الشعوب وتباعدها. أيستكشف  .12
 يحلل أسباب الصراع بين الدول وما يقابله من أسباب السالم.  .91
يجابي مع الشعوب سالمية في طلب العلم والتواصل اإلن دور الثقافة العربية واإليثم   .91

 األخرى. 
 يتعرف إلى توجهات الدولة والعالم نحو االنفتاح االقتصادي والعولمة.  .99
يستخلص من التاريخ اآلثار السلبية للصراع العالمي واالستخدام الخاطئ للتكنولوجيا في  .93

 تدمير حياة الناس. 
 يجابي في المجتمع وخدمة أفراده. غيير اإلطوير والت  ر دور المؤسسات التعليمية في الت  قد  ي   .94
ن دور العلم والعلماء والباحثين في ثم  يرفض الخرافات واألوهام والمعتقدات الخاطئة، وي   .95

 خدمة البشرية. 
عصب المبني على اللون أو الجنس أو العقيدة أو أشكال الت   عبر عن رفضه لكافة  ي   .96

 .الثقافة
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 (3)رقمملحق 
 (STS)قضايا العلم والتكنولوجيا واجملتمع استمارة حتكيم قائمة 

 

 الجمهورية العربية السورية                                                                

 جامعة دمشق    

 كلية التربية     

 قسم املناهج وطرائق التدريس

 

 (STS)قضايا مدخل العلم والتكنولوجيا واملجتمعاملوضوع/ قائمة 

                 الفاضل: .......................األستاذ 
في  (STSفاعلية استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا واملجتمع ) :عنوانهادراسة بتقوم الباحثة      

 
 
واتجاهاتهم  اس ي في مادة الدراسات الاجتماعيةراس ي لدى تالمذة الصف الرابع ألاسحصيل الد  الت

 .نحوها

بناء قائمة بالقضايا الرئيسة والفرعية الناجمة عن التفاعل بين العلم  ةالدراسوأحد أهداف هذه     

قامت الباحثة بإعداد قائمة ة، وقد راسات الاجتماعي  والتكنولوجيا واملجتمع التي تتناولها كتب الد  

القضايا الرئيسة الناجمة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا واملجتمع، والقضايا الفرعية التي تندرج 

 تحت كل قضية من هذه القضايا.

 لخبرتكم في هذا        
ً
 التكرم بتحكيم القائمة املرفقة وإبداء رأيكم من حيث: يؤمل املجال،ونظرا

  مالئمة كل قضية من القضايا الرئيسة بالقائمة باعتبارها قضية ناجمة عن  درجةالحكم على

راسات الاجتماعية، وذلك التفاعل بين العلم والتكنولوجيا واملجتمع ينبغي تناولها في كتب الد  

 فيما إذا كانت هذه القضية مالئمة أو غير مالئمة أو مالئمة بعد التعديل.

  يا الفرعية الواردة تحت كل قضية رئيسة، وذلك فيما إذا مالئمة القضا درجةالحكم على

 كانت مالئمة أو غير مالئمة أو مالئمة بعد التعديل.

  ومن ثم اقتراح القضايا الفرعية التي تندرج تحت هذه  امالءمتهإضافة أي قضية رئيسة ترون

 القضية.

  أي قضية رئيسة.إضافة أي قضية فرعية ترون ضرورة إضافتها إلى القضايا املندرجة تحت 
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 قضايا رئيسة تقترحون إضافتها

 قضايا فرعية مقترحة قضايا رئيسة مقترحة
(1) 1- 

2-  
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

11- 
(2) 1- 

2-  
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

11- 
(3) 1- 

2-  
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 
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11- 

 

 

 

 بيانات عن احملكم
  الاسم

  الدرجة العلمية

  التخصص

  الحاليالعمل 

  مكان العمل

 شاكرة لكم تعاونكم

                                                                             

 محمود النعيمي  الطالبة: ريم                                                                          

 الدكتور آصف حيدر يوسفألاستاذ إشراف:                                                                             
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 (STS)قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا واجملتمع
 

 الرئيسة: (STS)مدخل قضايا 

 القضايا الرئيسة م
 الجوع ومصادر الغذاء في العالم. 2
 النمو السكاني. 2
 الهواء والغالف الجوي. 3
 الموارد المائية. 2
 البيئة ومصادر الطاقة. 5
 استخدام األرض)التربة(. 6
 المواد الخطرة. 7
 الصناعة والتجارة والتعدين. 8
 الثروة النباتية والحيوانية. 9
 التكنولوجيا الحديثة. 21

 رئيسة:الفرعية المتضمنة في كل قضية قضايا ال   

 الجوع ومصادر الغذاء في العالم
 الهندسة الغذاء، دور نقص مواجهة في الزراعة في الرأسي التوسع للبقاء، دور القابل الغذاء كميات تقدير

 البديلة، تحسين الغذاء مصادر عن الغذاء، البحث استهالك الغذاء، ترشيد نقص مشكلة حل في الوراثية
 الزراعية، مصادر األراضي على السمكية، الحفاظ الثروة الحيواني، استثمار اإلنتاج تحسين، النباتي اإلنتاج

الغذاء،  إنتاج الزراعية، ضعف المحاصيل على ، المحافظة(األراضي استصالح)التصحر  من الغذاء، الحد
 .الزراعية الزراعي، المشكالت الغذاء، اإلرشاد لزيادة الالزمة الطاقة، الغذاء تلوث

 النمو السكاني
 الهجرة)المدن  إلى الريف من السكانية، الهجرة بالزيادة التنبؤ الرأسي، أساليب السكانية، البناء التربية

 الغذاء، نقص استهالك االستيعاب، زيادة على المتاحة المساحة الموارد، قدرة استعمال سراف فياإل، (الداخلية
، (والثانوية األساسية) اإلنسان األسرة، حاجات تنظيمواالزدحام،  ، التكدس(الخدمات استهالك)الخدمة  كفاءات

 .الوطني االقتصاد تنمية
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 الجوي والغالف الهواء
 الجوي، تأثير والغالف الهواء ، الحرائق، تلوث(الدخان)المعلقة ، الملوثات(الحراري االحتباس)العالمي  الدفء

 .الضوضائي الحّية، التلوث الكائنات على التلوث
 المائيةالموارد 

 جديدة مصادر عن المائي، البحث المخزون الماء، نقص استهالك التلوث، ترشيد من الماء على المحافظة
 السكانية، تحلية التجمعات في المياه المياه، توزيع تلوث من واألسمدة، الحد بالمبيدات المياه للمياه، تلوث

 .المزروعات ري البحرية، طرق األسرار عن البحر، الكشف مياه
 البيئة ومصادر الطاقة

 وتخزين استهالكها، نقل وترشيد الطاقة على المتجددة، المحافظة وغير المتجددة الطبيعية، الموارد البيئات
 الغاز عن الناتجة االحفوري، الطاقة والوقود البترول الكهربائية، إنتاج الشمسية، الطاقة الطاقة، الطاقة

 المتجددة، تدهور غير للطاقة البديلة الرياح، المصادر والشالالت، طاقة السدود عن الناتجة الطاقة، الطبيعي
 (.والغابات األشجار قطع)الغابات 

 استخدام األرض)التربة(
 الوطني، الزالزل االقتصاد لدعم هامة وسيلة الجائر، األرض وانجرافها، الرعي التربة األراضي، تآكل استصالح
 من أجزاء الزراعية، تجفيف األراضي نحو العمراني البرية، الزحف الحياة مواطن والفيضانات، فقدان والبراكين

 .الزراعية األراضي والبحيرات، استعمال البحار
 المواد الخطرة

 الكيماوية ، المواد"بأنواعها "تدويرها النفايات النفايات، معالجة من الطالء، التخلص السامة، أنواع المواد
 .الكيماوية سمدةواأل المبيدات المتداولة، استخدام

 الصناعة والتجارة والتعدين
 الصناعةالغذائية،  الصناعة، الصناعة مقومات، وتصنيعها المعادن استخراج، للمعادن كمصدر البحر قاع

 التجارة، الداخلية التجارة، الجائر التعدين، الصناعة في المعادن أهميةالمعدنية،  الصناعة، النسيجية
 (.السياحة مقومات) السياحة صناعة، الخارجية

 الثروة النباتية والحيوانية
الطبيعية،  الوراثية، المحميات الجائر، الهندسة والحيوانات، الصيد النباتات البيئي، انقراض التوازن اختالل

 الوطني. االقتصاد دعم في والحيوانية النباتية الثروة أهمية
 التكنولوجيا الحديثة

 والتصدير، شحن النقل، االستيراد االتصال، وسائل الحاسوب، وسائل النقالة، تأثيرات لهواتفا تأثيرات
 .اإلعالم الحديث، وسائل التعدين الحديثة، تكنولوجيا الحديثة، اآلالت الري البضائع، وسائل
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 ((STS تحليل محتوى منهاج الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي وفقًا لقضايااستمارة 

 
 

 فئات التحليل

 دروس عينة التحليل 

المجموع
 

النسب
%

 
الترتيب

 

 المعالجة الدرس الرابع المعالجة الدرس الثالث المعالجة الدرس الثاني المعالجة الدرس األول
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 فرعية رئيسة المئوية

الجوع
 

ومصادر
 

الغذاء
 

في
 

العالم
 

   

 الغذاء كميات تقدير 1
 .للبقاء القابل

                    

 الرأسي التوسع دور 2
 في الزراعة في

 .الغذاء نقص مواجهة

                   

 استهالك ترشيد 3
 .الغذاء

                   

 مصادر عن البحث 4
 .البديلة الغذاء

                   

 اإلنتاج تحسين 5
 .النباتي

                   

 اإلنتاج تحسين 6
 .الحيواني

                   

                    الثروة استثمار 7
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 .السمكية
 على الحفاظ 8

 .الزراعية األراضي
                   

                    .الغذاء مصادر 9
 التصحر من الحد-11
األراضي( استصالح)  

                   

 على المحافظة 11
 .الزراعية المحاصيل

                   

 إنتاج ضعف 12
 .الغذاء

                   

                    .الغذاء تلوث 13
 الالزمة الطاقة 14

 .الغذاء لزيادة
                   

                    الصناعية األغذية 15
                    .الزراعي اإلرشاد 16

 المشكالت 17
 .الزراعية

                   

                    المجموع
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 ((STS تحليل محتوى منهاج الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي وفقًا لقضايا استمارة

 
 فئات التحليل

 دروس عينة التحليل 

المجموع
النسب% 
الترتيب 
 

 المعالجة الدرس الرابع المعالجة الدرس الثالث المعالجة الدرس الثاني المعالجة الدرس األول
النسبة  التكرار

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 المئوية
النسبة  التكرار فرعية رئيسة

 فرعية رئيسة المئوية

النمو السكاني
 

   

                    .السكانية التربية 1
                    .الرأسي البناء 2
 التنبؤ أساليب 3

 .السكانية بالزيادة
                   

 الريف من الهجرة 4
 الهجرة)المدن  إلى

 (.الداخلية

                   

 االسراف في 5
 .الموارد استعمال

                   

 المساحة قدرة 6
 على المتاحة

 .االستيعاب

                   

                    استهالك زيادة 7
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 .الغذاء
 كفاءات نقص 8

 استهالك)الخدمة 
 (.الخدمات

                   

                    .واالزدحام التكدس 9
.األسرة تنظيم 10-                    

 اإلنسان حاجات 11
 (.والثانوية األساسية)

                   

 االقتصاد تنمية 12
 .الوطني

                   

                    المجموع

 

 

 

 



 ملحق البحث
 

 (4ملحق رقم)   
  ةاستمارمنوذج 

 
 حتليل حمتوى كتاب الد

 
 (STS)ة للصف الرابع األساسي وفق قضاياراسات االجتماعي

 

 232 

 

 ((STS تحليل محتوى منهاج الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي وفقًا لقضايا استمارة

 
 فئات التحليل     

 دروس عينة التحليل

المجموع
النسب% 
 

الترتيب
 المعالجة الدرس الرابع المعالجة الدرس الثالث المعالجة الدرس الثاني المعالجة الدرس األول 

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار فرعية رئيسة
 المئوية

النسبة  التكرار فرعية رئيسة
 المئوية

النسبة  التكرار فرعية رئيسة
 فرعية رئيسة المئوية

التكنولوجيا الحديثة
 

   

تأثيرات  1
الهواتف 
 النقالة.

                   

تأثيرات  2
 الحاسوب.

                   

وسائل  3
 االتصال.

                   

وسائل  4
 النقل.

                   

االستيراد  5
 والتصدير.
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شحن  .2
 .الضائع

                   

. وسائل الري 2
 الحديثة.

                   

. اآلالت 2
 الحديثة.

                   

تكنولوجيا  .2
التعدين 
 الحديث.

                   

.وسائل 12
 اإلعالم.

                   

                    المجموع
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   (5)رقمملحق 
راسات كتاب نتائج حتليل حمتوى

ِّ
  الد

 
 األساسي للصف الرابع ةاالجتماعي

 .واجملتمع والتكنولوجيا العلم مدخل قضاياوفق 
 لهذا ةعد  الم   التحليل أداة وفقاالجتماعية للصف الرابع األساسي  الدِّراسات باكت محتوى الباحثة حللت  

 ثم   منها، كل على الدالة المؤشرات تكرارات مجموع حساب خالل من قضية كل تكرارات وحسبت ،الغرض
العلم والتكنولوجيا والمجتمع  لقضايا الكلي بالمجموع بمقارنتها منها قضية لكلِّ  المئوية النسبة تبحس

 الرئيسة STS)) والمجتمع والتكنولوجيا العلم قضايااآلتي  الجدول ظهري  و ، محتوىال في المتضمنة
  للصف الرابع األساسي. ةاالجتماعي   الدِّراسات كتاب محتوى في المتضمنة

 للصف الرابع األساسي. االجتماعية الدِّراساتكتاب  محتوى في المتضمنة الرئيسة والمجتمع والتكنولوجيا العلم قضايا (47)جدول 

 
 

 فئات التحليل

النسبة المئوية .الرابع للصف االجتماعية التلميذ للدراسات كتاب
 

الترتيب
 

المجموع الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى
 

التكرار
 

النسبة
التكرار %
 

النسبة
التكرار %
 

النسبة
التكرار %
 

النسبة
التكرار %
 

النسبة
% 

القضايا الرئيسة
 

الجوع ومصادر 
 الغذاء في العالم.

3 41.7   . 21.3 4 .176   .. 71.. 5 

.1.. 36 ..1.. . 5147. 4. .3712 3. .215 . 2136 . النمو السكاني.

0 

2 

الهواء والغالف 
 الجوي.

. 2136   3 4167   . ..1.. 5 21.. 6 

 . 7123 0.   2144 3 .512 2   170.. 5 الموارد المائية.

البيئة ومصادر 
 الطاقة.

27 541.7   . 21.3 5 71.2 2 22122 32 .315

5 

7 

استخدام 
 األرض)التربة(.

2 714.     7 6133   .. 71.. 5 

 4 .217 4   71.2 5       المواد الخطرة.

الصناعة والتجارة 
 والتعدين.

  2 51.2 4 .6172 27 22122   33 .317

6 

3 

الثروة النباتية 
 والحيوانية.

7 7215 2 51.2 3 4167 .. .716.   25 .015

7 

5 

التكنولوجيا 
 الحديثة.

2 714. 37 641.

4 

. .5146 22 20134   .7 241.

. 

. 

15.. 37 4147. 72 المجموع الكلي

2 

36 ..1.0 .06 7514. 7 316. 23. 
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 األساسي للصف الرابع االجتماعية الدِّراسات كتاب محتوى في المتضمنة الفرعية والمجتمع والتكنولوجيا العلم قضايا (45)جدول 

  موعمجال الوحدة الخامسة الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى الفئات
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

            .للبقاء القابل الغذاء كميات تقدير
 في الزراعة في الرأسي التوسع دور

 .الغذاء نقص مواجهة
           

 مشكلة حل في الوراثية الهندسة دور
 .الغذاء نقص

           

            .الغذاء استهالك ترشيد

            .البديلة الغذاء مصادر عن البحث

 2    .      . .النباتي اإلنتاج تحسين

            .الحيواني اإلنتاج تحسين

            .السمكية الثروة استثمار

            الزراعية األراضي على الحفاظ

 2    2       مصادر الغذاء.

 استصالح)التصحر  من الحد
 (.األراضي

.          . 

 2    .      . .الزراعية المحاصيل على المحافظة

 .      .     .الغذاء إنتاج ضعف

            .الغذاء تلوث

            .الغذاء لزيادة الالزمة الطاقة

 3    3       1اإلرشاد الزراعي

            المشكالت الزراعية.

لقضية: مجموع القضايا الفرعية 
 ومصادر الغذاء في العالم الجوع

3  . 4  .. 

            .السكانية التربية

            .الرأسي البناء

            .السكانية بالزيادة التنبؤ أساليب

 الهجرة)المدن  إلى الريف من الهجرة
 (.الداخلية

    3      3 

            .الموارد استعمال االسراف في

            .التلوث من الماء على المحافظة

 على المتاحة المساحة قدرة
 .االستيعاب

           

            .الغذاء استهالك زيادة
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 استهالك)الخدمة  كفاءات نقص
 (.الخدمات

           

 2      2     .واالزدحام التكدس

            .األسرة تنظيم

 األساسية) اإلنسان حاجات
 (.والثانوية

  .  5  .0  5  2. 

 2.  .  4  3  .  . .الوطني االقتصاد تنمية

 36 . 4. 3. . . السكاني النمو مج

            (.الحراري االحتباس)العالمي  الدفء

 .      .     (.الدخان)المعلقة الملوثات

 .          . .الحرائق

            الجوي والغالف الهواء تلوث

            .الحّية الكائنات على التلوث تأثير

 .      .     .الضوضائي التلوث

 5 .  3  . الجوي والغالف الهواء مج

 2    .      . .الماء استهالك ترشيد

 .      .     .المائي المخزون نقص

 .          . .للمياه جديدة مصادر عن البحث

            .واألسمدة بالمبيدات المياه تلوث

 2      .    . .المياه تلوث من الحد

 .          . .السكانية التجمعات في المياه توزيع

            .البحر مياه تحلية

            .البحرية األسرار عن الكشف

 3    2      . .المزروعات ري طرق

 0.  3 2  5 المائية الموارد مج

 3.    3      .. .الطبيعية البيئات

 3          3 .المتجددة وغير المتجددة الموارد

 وترشيد الطاقة على المحافظة
 .استهالكها

.      .  .  3 

            .الطاقة وتخزين نقل

 2          2 .الشمسية الطاقة

 3    .  .    . .الكهربائية الطاقة

 2          2 .ريو االحف والوقود البترول إنتاج

 2          2 .الطبيعي الغاز عن الناتجة الطاقة

 السدود عن الناتجة الطاقة
 .والشالالت

.          . 

            .الرياح طاقة
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 غير للطاقة البديلة المصادر
 .المتجددة

           

 األشجار قطع)الغابات  تدهور
 (.والغابات

.        .  2 

 32 2 5 .  27 الطاقة ومصادر البيئة مج

            .األراضي استصالح

            .وانجرافها التربة تآكل

 .          . .الجائر الرعي

 االقتصاد لدعم هامة وسيلة األرض
 .الوطني

.      7    .0 

            .والفيضانات كيناوالبر  الزالزل

            .البرية الحياة مواطن فقدان

 األراضي نحو العمراني الزحف
 .الزراعية

           

            .والبحيرات البحار من أجزاء تجفيف

            .الزراعية األراضي استعمال

 ..  7   2 (التربة) األرض استخدام مج

            .السامة المواد

            .الطالء أنواع

 .      .     .النفايات من التخلص

            ".بأنواعها "تدويرها النفايات معالجة

 2    2       .المتداولة الكيماوية المواد

 واالسمدة المبيدات استخدام
 .الكيماوية

    .  3    7 

 4  5 2   الخطرة المواد مج

            .للمعادن كمصدر البحر قاع

 .    .       .وتصنيعها المعادن استخراج

 .    .       .الصناعة مقومات

 7    7       الغذائية الصناعة

 .    .       .النسيجية الصناعة

 5    .  7     .المعدنية الصناعة

 .    2       .الصناعة في المعادن أهمية

            .الجائر التعدين

 3    2  .     .الداخلية التجارة

 2    2       .الخارجية التجارة

 7    5  2  2   (.السياحة )مقومات السياحة صناعة

 33  27 4 2  .الصناعة والتجارة والتعدين مج
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 .          . .البيئي التوازن اختالل

 .          . .والحيوانات النباتات انقراض

 .          . .الجائر الصيد

            .الوراثية الهندسة

            .الطبيعية المحميات

 في والحيوانية النباتية الثروة أهمية
 الوطني االقتصاد دعم

.  2  3  ..    22 

 25  .. 3 2 7 والحيوانية النباتية الثروة مج

 2        2   .النقالة للهواتف تأثيرات

            .الحاسوب تأثيرات

 7        7   .االتصال وسائل

 7.    7  2  6   .النقل وسائل

 7    .    3   والتصدير االستيراد

 7    .  .  2   .الضائع شحن

 7    2  .    . .الحديثة الري وسائل

 0.    3  .  5  . .الحديثة اآلالت

 5    7  .     .الحديث التعدين تكنولوجيا

 6    3    5   .اإلعالم وسائل

 7.  22 . 37 2 .الحديثة التكنولوجيا مج

 .23 7 06. 36 37 72 الكلي المجموع

 
 االجتماعية للصف الرابع األساسي الدِّراسات كتابمحتوى حسب ورودها في ترتيب القضايا  (47)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيسةالقضايا  الرقم
 التكنولوجيا الحديثة  1
 النمو السكاني 2
 جارة والتعدينالصناعة والتِّ  3
 البيئة ومصادر الطاقة  7
 استخدام األرض)التربة( 5
 الجوع ومصادر الغذاء 5
 الثروة النباتية والحيوانية  5
 الموارد المائية 7
 المواد الخطرة 4
 الهواء والغالف الجوي 8
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 :اآلتية النتائج السابقة الجداول من ُيستدل
 من حيث القضايا:

 في( % ..241)قدرها مئوية بنسبة المرتبة األولى احتلت" التكنولوجيا الحديثة"قضية  الحظ أن  ي     
  من كل في القضية هذه ظهرت قدو ، المحتوى في ومتكامل مناسب بشكل تناولها وجرىالكتاب،  إجمالي
، والوحدة الثالثة (%641.4) مئوية قدرها والوحدة الثانية بنسبة( %.714) قدرها مئوية بنسبة األولى  الوحدة
الوحدة  في تظهر ولم ( %20134) مئوية قدرها والوحدة الرابعة بنسبة( %5146.) قدرها مئوية بنسبة

 قدرها مئوية بنسبة الثانية المرتبة احتلت إذ" النمو السكاني " ذلك قضية يلي، الكتاب الخامسة من
( %2136) قدرها بنسبة مئوية الوحدة األولى والثانية  في ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم  ، (1.0%..)

والوحدة ( %5147.) قدرها مئوية بنسبة والوحدة الرابعة( %.3712) قدرها مئوية بنسبة الثالثة والوحدة
 المرتبة لتحتل"  نالصناعة والتجارة والتعدي "قضية جاءت ثم   (،%..1..الخامسة بنسبة مئوية قدرها)

 الثانية في الوحدات القضية هذه ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم   ،(%3176.) مئوية قدرها بنسبة الثالثة
 ذلك يلي(، %22122(،)%6172.(،)%51.2والوحدة الثالثة والوحدة الرابعة بنسب مئوية على التتالي)

 وحدات في اأم  ، (%3155.) قدرها مئوية بنسبة المرتبة الرابعة لتحتل"  البيئة ومصادر الطاقة "قضية
 الوحدة الخامسة  بنسبة يلي( %541.7األولى  بنسبة )  الوحدة وهي وحدات أربع في ظهرت فقد الكتاب
، والوحدة الثالثة بنسبة (%71.2) قدرها مئوية الرابعة بنسبة الوحدة ذلك يلي (%32) قدرها مئوية

 الفرعية القضايا بعض من خالل إبراز القضية هذه تناول جرىإذ  في الثانية، تظهر ولم (،%21.3مئوية)
 العلم بين التفاعل إبراز ودون موجز والثانية بشكل األولى الوحدة في القضية هذه ضمن المندرجة

 أهمية ذات عد  ت   والتي األخرى الفرعية القضايا بعض إلى المحتوى يتطرق والمجتمع، ولم والتكنولوجيا
" "الثروة النباتية والحيوانيةذلك قضية  يلي .استهالك الطاقة وترشيد الشمسية الطاقة استغالل قضية: مثل

 الوحدة في ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم   ،(%0157.قدرها) مئوية الخامسة بنسبة المرتبة لتحتل
(، والوحدة الثالثة %51.2)قدرها مئوية الثانية بنسبة الوحدة ذلك يلي( %7215) قدرها مئوية بنسبة األولى

، ( ولم تظهر في الوحدة الخامسة%71.6.(، والوحدة الرابعة بنسبة مئوية قدرها)%4167بنسبة مئوية قدرها)
السادسة  المرتبة "لتحتل العالم الجوع ومصادر الغذاء في، قضية" "األرض "استخدامذلك قضيتي  يلي

قضية استخدام " ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم   الكتاب، إجمالي في( %..71قدرها) مئوية بنسبة
 مئوية الرابعة بنسبة  الوحدة ذلك يلي( %.714) قدرها مئوية بنسبة األولى " في الوحدةاألرض)التربة(

 ( ولم تظهر بباقي وحدات الكتاب.%6133) قدرها
 لم القضايا باقي .الدولة وتطوير تنمية عمليةب الخامسة الوحدة في القضية هذه ربط األفضل وكان من  

 التخلص من-بالمبيدات التربة المتعلم كتلوث واقع وتمس أهمية ها ذاتأن   مع المحتوى، في نهائيا   ترد
 بالقضايا الفرعية دون المتعلقة العلمية المعرفة المحتوى اقتصر على كما أن   الجائر، الرعي – النفايات
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الجوع ومصادر الغذاء في " . وظهرت قضيةاالجتماعية وتضميناتهاالتكنولوجية  تطبيقاتها إلى اإلشارة
(، %21.3(، والوحدة الثالثة بنسبة مئوية قدرها )%41.7في الوحدة األولى بنسبة مئوية قدرها) "العالم

 القضية هذه ضمن المندرجة الفرعية القضايا بعض على التركيز جرى إذ ،(%176.والوحدة الرابعة)
 القضايا، وهذه النباتي اإلنتاج تحسين – الزراعية المحاصيل على المحافظة – الزراعة إهمال: قضيةك

 القضايا بعض هملتأ  ، كما والرابعة والثالثة األولى الوحدة في موجز بشكل تناولها جرى الواردة الفرعية
 الحيواني اإلنتاج تحسين – الغذاء تلوث – النبات إنتاج ضعف: قضيةك المحتوى إليها يتطرق ولم الفرعية

 المرتبة لتحتل"   الموارد المائية  قضية" ذلك يلي .أهمية ذات قضايا هاأن   مع الغذاء، استهالك ترشيد –
  الوحدة وحدات، ثالث في ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم  ، (%7123) قدرها مئوية بنسبة السابعة

  الوحدة ( يلي ذلك%.512) قدرها مئوية بنسبة الوحدة الثالثة ذلك يلي  ( %170..مئوية ) األولى  بنسبة
" المواد الخطرة قضية" واحتلت الكتاب، وحدات باقي في تظهر ولم( %2144) قدرها مئوية الرابعة  بنسبة

 الرابعة فقط الوحدة في ظهرت فقد الكتاب وحدات في اأم   ،(%.217) قدرها مئوية بنسبة الثامنة المرتبة
كتاب  محتوى تناول، وترى الباحثة أن  فيها تظهر فلم الكتاب وحدات باقي اأم  ( %71.2)مئوية قدرها بنسبة

 على واقتصر، جدا   ضعيف فرعية قضايا من ضمنها يندرج وما القضية لهذهاالجتماعية  الدِّراسات
 العلمية المعرفة على اقتصر، إذ موجز بشكل المتداولة الكيميائية وهي: المواد واحدة فرعية قضية تضمين
 يوجد ال إذ القضية بهذهوالمتعلم  المجتمع ثقافة ضعف وتعزو الباحثة ذلك إلى ،القضية بهذه المتعلقة
 صناعيا   المتقدمة الدول في ثيحد كما تدويرها أو وصحية تقنية بطريقة النفايات من تخلصلل أساليب

 النباتية الحياة في المواد هذه أثر حيث من األولى الوحدة في ذكرها األفضل من وكان، وتكنولوجيا  
 اأم   ،(% ..21) قدرها مئوية بنسبةالتاسعة  المرتبةب" الهواء والغالف الجوي" ذلك قضية يلي. والحيوانية

 ذلك يلي (%2136قدرها ) مئوية الوحدة األولى بنسبة وحدات ثالث في ظهرت فقد الكتاب وحدات في
 تظهر فلم الكتاب وحدات باقي ا( أم  %..1..) (،%4167) قدرها مئوية والخامسة بنسبةالثالثة  الوحدتين

ي ثار  ما رغم القضية، بتلك المنهاج واضعي اهتمام ضعف على ليدِّ  هذا أن   الباحثة وترى، القضية فيها
  .أهميتها حول ومحليا   عالميا  

 من حيث الوحدات:
 الوحدة احتلت إذ متفاوت، بشكل القضايا هذه تناولت الكتاب وحدات أن   يتضح( 47) الجدول خالل من    

 ،(%.7514) قدرها مئوية بنسبة األولى المرتبة (دعائم االقتصاد في الجمهورية العربية السورية )الرابعة
 على الوحدات مجموع وحصلت الوحدات، مجموع من األكبر النسبة على حصلت قد الوحدة هذه تكون وبذلك
الطبيعة في األولى)  الوحدة حصلتيأتي:  ما في موضحة هي كما ،(%57122)قدرها مئوية نسبه

( سورية والتاريخ)الثانية  الوحدة ذلك يلي ،(%4147.)قدرها مئوية نسبة( على الجمهورية العربية السورية
 بنسبة( السوريةالحياة في الجمهورية العربية  )الثالثة  الوحدة ذلك يلي ،(%152..) قدرها مئوية بنسبة
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 مئوية بنسبة(  المواطنة في الجمهورية العربية السورية)الخامسة الوحدة ذلك يلي ، (%1.0..) قدرها مئوية
 1(%.316) قدرها

 :أن   يتضح الكتاب محتوى تحليل عملية لنتائج السابق العرض من   
 هي:  القضايا وهذه ،والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل وأظهرت المحتوى تضمنها القضايا بعض

 والكيف بالكم وكانت ،الثروة النباتية والحيوانية –عدينجارة والتِّ ناعة والتِّ الصِّ  –التكنولوجيا الحديثة
 .STS))قضايا  عززي   المناسب الذي

 تظهر وبالكيفية التي المطلوب بالمستوى ليس ولكن المطروحة، القضايا بعض المحتوى نتضم 
 وهذه ،جدا   عشوائية وموجزة التضمين بصورة عملية تمت إذ والمجتمع، والتكنولوجيا العلم بين التفاعل
 ...(.الموارد المائية-"ةاستخدام األرض "الترب – البيئة ومصادر الطاقة):هي القضايا

    الحلول، واقتراح التوعية، وأسلوب التحليلي،الوصفي  األسلوب بين القضايا هذه تناول أسلوب تنوع 
 المتعلقة المفاهيم توضيح حيث من القضايا بتلك المتعلق العلمي الجانب على التركيز جرى كما

 في مناسب بشكل التكنولوجية بالنواحي المطروحة القضايا وربط المناسبة، األشكال واستخدام بالقضايا
 -االتصال وسائل تطور-الحديثة الري وسائلعن  صورال ضخالل: عر  من ذلك وظهر ،المحتوى

 المشكالت حل في والتكنولوجي العلمي التقدم دور عن للبحث التالمذة نظر لفت النقل، وسائل
 من ذلك ويظهر المطروحة، الفرعية للقضايا االجتماعية الناحية على أيضا   التركيز تم   كما الزراعية،

 .المحتوى ضمن للنقاش القضايا بعض طرح خالل
 اإلنسان إعداد في همسي   بالبحث والدراسة، كي (STSيأخذ قضايا)يجب أن  المنهاج أن   ةالباحث رىتو 

 وتطبيقاته للعلم المستمر والتطور التقدم مواكبة على والقادر وتكنولوجيا   علميا   المثقف العصري
، (2006)والقدرة(، 20.0التي توصل إليها أبو شرار) نتائجال مع النتيجة هذه وتتفق التكنولوجية،

لقضايا العلم التكنولوجيا  الدراسيةمناهج الأهمية تضمين على إذ جرى التأكيد  (2002)الظاهريو 
 .((STSوالمجتمع

االجتماعية للصف الرابع األساسي في ضوء قضايا  الدِّراساتومن خالل نتائج تحليل محتوى كتاب 
 ( فإن  الباحثة تقترح:STSمدخل)

 األساسي،  للصف الرابع االجتماعية الدِّراسات كتاب في معالجة أي ة لها ترد لم التي بالقضايا االهتمام
 .الحالي البحث في عّدةالم   القائمة من واالستفادة

 قضايا تضمين في والتكامل التدرج مبدأ مراعاة ((STS من االجتماعية الدِّراسات منهاج محتوى في 
 .الواحد الدراسي الصف وفي آلخر صف

 المرحلة-الثانية الحلقة) أخرى صفوف في االجتماعية الدِّراسات مادة لمنهاج تحليلية دراسة إجراء 
 (.STSقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ضوء في( الثانوية
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 الخدمة قبل معلمين إعداد برامج تبني(Pre-Service)  صريحة   بصورة   خططها تتضمن بحيث 
 اأم  . عالمي واجتماعي إنساني كمشروعبقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع  المعلمين تعريف وهادفة
 عمل ورش فيمهنيا   وتدريبهم تأهيلهم بلطيت فإنَّه in Service)) الخدمة أثناء في نمعلميلل بالنسبة

عليمي الت   سلوكهم في ذلك أثر وتقصيطبيعة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع،  على
 .دريسيةالت   وممارساتهم
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 (6)رقمملحق 

عليماألهداف 
َّ
ةية اخلاصة واحملددة الت

َّ
  للخطة الصفي

م
 ال

 
وفق مدخل العلم  ةعد

 STS)) واجملتمعوالتكنولوجيا 
    ............................... الفاضل: األســـــتاذ 

 وبعد...تحية 
والمجتمع  ة استخدام مدخل العلم والتكنولوجيافاعلي   إجراء دراسة ميدانية بعنوان"بتقوم الباحثة       

(STS)   االجتماعي ة الدِّراساتلدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة  الد راسيحصيل في الت، 
، وذلك الستيفاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير في مناهج وطرائق "واتجاهاتهم نحوها

 االجتماعي ة الدِّراساتولتحقيق هدف البحث قامت الباحثة بتحضير الوحدة الرابعة من كتاب التدريس، 
مدخل العلم " وفق دعائم االقتصاد في الجمهورية العربية السوريةللصف الرابع األساسي" 

 .(STSوالمجتمع ) والتكنولوجيا

  :بين أيديكم للوقوف على الخطة الصفي ةخبرتكم الطويلة في هذا المجال جعلت الباحثة تضع  إن  
 اوصدقه اصحة محتواه.  
 راسةلموضوع الدِّ  امالئمته درجة.  
 صحة المعلومات المقدمة فيها.  
 صدق المحتوى في التعبير عن األهداف.  
 وضوح اللغة المستخدمة.  
  تحديد(األهداف وفق مدخلSTS).  
 (استخدام الوسائل والطرائق وأساليب التقويم بما يالئم مدخلSTS).  
خذ بها، ومن المؤمل أن يكون لهذه الحظاتكم وآرائكم النيرة التي سيؤ  تتطلع الباحثة إلى م      

بالمنهجية العلمية، وذلك بإجراء تعديالت  الخطة الصفي ة متسمة  المالحظات الدور األكبر في إخراج 
 ونها مناسبة.و إضافات أو مالحظات تر أ

         لوا بقبول فائق التقدير وتفض

 الطالبة: ريم حممود النعيمي                                                                                             
 حيدر يوسف الدكتور: آصفبإشراف                                                                                          
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  اخلطوات
م
 ال
َّ
 (STS) الـ مدخل الستخدام بعةت

  ويمكن تكون متنوعة وتتضمن عناصر المدخلتحديد أهداف الموضوعات التي ستدرس بحيث ،
 .سهاوقيا تهامالحظ

  استخدام وسائل تعليمية تتناسب مع تقدم العصر، وتحقق أهداف المدخل، وموضوعات
 الدروس.

  تدريس.كاستراتيجية المدخل خطوات تنفيذ الموضوعات باستخدام 
 :تتكون من يوالت STS)(توضيح جوانب مدخل 

 :عرض القضية في سياق اجتماعي. إثارة الدافعية 
 ويمكن عرض المحتوى العلمي باستخدام ..إلخ(.، وحقائق، وقوانين،هيممفا:)يالمحتوى العلم ،

 طرائق تدريسية متعددة.
 :وموضوع  االستعانة بقضايا العصر المرتبطة بالمدخل هيو التطبيقات العلمية والتكنولوجية

 باالستعانة بمصادر التعلم المختلفة. المتعلمينالمعلم أو  يعدُّهاالدرس التي 
  يهاأو الحصول عل حهايمكن توضي يالمستخدمة والت التقنياتذكر. 
  إيجابيا .أو  على المجتمع سواء سلبا   ةة والتكنولوجي  تأثير التطبيقات العلمي  ذكر 
 مدخل ضوء جوانب  فيوذلك  التقويم(STS)  علي السيد) المتعلمينوبما يتناسب ومستوى 

 (.1002(، )الحدابي وخان،1022(، )عيطة،1002،
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 مالئمة بعد التعديل غير مالئمة  مالئمة 

 بالنسبة لقائمة األهداف

    لمستويات بلوم المعرفية. شاملة
    تغطي المحتوى المعرفي.

    .دقيقة
    .واضحة

 بالنسبة للمواد المستخدمة

    .لألهداف مالئمة
     .للمدخل مالئمة
    .لمستوى التالمذة مالئمة
    .للمحتوى المعرفي مالئمة

 بالنسبة لإلجراءات المتبعة في كل درس

    .واضحة
    .متكاملة

    .تحقق األهداف المحددة
    .لمستوى التالمذة مالئمة

    .ز على قضايا المدخلترك  
    .توفر الفرصة للتالمذة للمشاركة والتفاعل

 بالنسبة للتقويم

    .تحقق األهداف درجةيقيس 
    .شامل
    .لمستوى التالمذة مالئم

    .يتالءم مع المدخل
 

 مالحظات أخرى ترغب بإضافتها: 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.......................................................................................... 
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 النهائي: التقييم

 جيدة الخطةلدروس المقدمة ضمن ا
..........................ها.....................ألن  

........ 
...........................................................

... 
...........................................................

... 
...........................................................

.. 

تطويرها من مكن ي   الخطةالدروس المقدمة ضمن 
خالل......................................................

......... 
...................................................................

. 
...................................................................

.. 
...................................................................

. 
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 والتكنولوجية المرتبطة بها.يتعرف التلميذ أهمية الزراعة في سورية، والتطبيقات العلمية  :للدرس العام الهدف

 حسب واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 التربية وزارة من قبل المعد المعلم دليل

 مستويات األهداف

 والقيام الدرس هذا محتوى دراسة بعد المتعلم من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون أن المرافقة باألنشطة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

  √     ة الزراعة في سورية.أهمي   يشرح .2
يستنتج من الخريطة أهم الحاصالت الزراعية في  .1

 سورية
  √    

 باستخدام يحدد مناطق زراعة الحاصالت الزراعية .2
 .الخريطة

  √    

     √  يعلل تنوع الحاصالت الزراعية في سورية. .4
      √ يعر ف الحاصالت الصناعّية. .2
   √    الزراعية.يصنف الحاصالت  .6
    √   يعطي أمثلة عن الحاصالت الصناعية. .2
 استخدمهاالتي  الزراعية األدوات يوضح تطور .8

  .الفالحون في سورية
 √     

ن التطبيقات العلمية والتكنولوجية في الزراعة يبيّ  .9
 في سورية.

  √    

طبيقات العلمية يَصف نتائج استخدام الت   .20
 في سورية. التكنولوجية في الزراعةو 

   √   

ن رأيه في الخدمات التي توفرها الدولة يبيّ  .22
 للفالحين.

     √ 

ف ييقترح حاًل للمشكالت الزراعية من خالل توظ .21
 .ةة والتكنولوجي  المعرفة العلمي  

    √  

 

عليم األهداف
َّ
 :األول للدرس يةالت

 العمل يف الزراعة يف اجلمهورية العربية السورية
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 .الدرس هذا في المحددة الحركية والحس الوجدانية واألهداف المهارات

  المهارية األهداف الوجدانية األهداف

 هذا الدرس من اكتسابها المهارات المتوقع )الحركية الحس( 

 الدولة تقدمها التي الخدمات أهمية يقّدر
 .للمزارعين

 مثمرة ألشجار صوراً  يجمع
 .صناعية ولحاصالت وحبوب

 الخريطة. قراءة
 .االستنتاج

 حل في والتكنولوجيا العلم دور نيثمّ 
 .المشكالت

 .المالحظة

 

 

 

 

 .بها المرتبطة والتكنولوجية العلمية والتطبيقات سورية، في الصناعة أهمية التلميذ يتعرف :للدرس العام الهدف

 حسب واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .التربية وزارة قبلمن  المعد المعلم دليل

 مستويات األهداف

 والقيام الدرس هذا محتوى دراسة بعد المتعلم من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون أن المرافقة باألنشطة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

      √ .يعّرف الصناعة .2
     √  يوضح أهمية الصناعة في سورية. .1
     √  يستنتج مقومات الصناعة في سورية. .2
    √    .يستنتج من الخريطة أهم الصناعات في سورية .4
 أهم الصناعات في سورية مناطق تركز يحدد .2

 .الخريطة باستخدام
  √    

    √   يعطي أمثلة لصناعة تقليدية. .6
 √      الصناعات التقليدية السورية في العالم. مكانة  يقي م .2

    √   يعطي أمثلة لصناعة حديثة. .8
الصناعات الموجودة في مدينته باستخدام يحدد  .9

 الخريطة.
  √    

عليم األهداف
َّ
 :الثاني للدرس يةالت

 العمل يف الصناعة يف اجلمهورية العربية السورية
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   √    الصناعات التقليدية والحديثة. يقارن بين .20
   √    .إلى أنواعها يصنف الصناعات في سورية .22
ن التطبيقات العلمية والتكنولوجية الخاصة يبيّ  .21

 بموضوع الدرس.
  √    

 الخاصةوالتكنولوجية يربط بين التطبيقات العلمية  .22
 بموضوع الدرس.

  √    

 والتكنولوجية الخاصةالتطبيقات العلمية  يّصف نتائج .24
 في الصناعة في سورية.

   √   

 .الدرس هذا في المحددة الحركية والحس الوجدانية واألهداف المهارات

 الدرسهذا  من اكتسابها المهارات المتوقع )الحركية الحس( المهارية األهداف الوجدانية األهداف
 تقليدية لصناعات صوراً  يجمع .الوطنية بالصناعة يعتز

 .سورية في حديثة وصناعات
 الخريطة. قراءة

 في الصناعة أهمية ريقد  
 .لسورية الوطني االقتصاد

 االستنتاج.
 المقارنة والتصنيف.

 

 

 

 

 يتعرف التلميذ أهمية التجارة في سورية، والتطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بها. :للدرس العام الهدف

 حسب واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .التربية وزارة من قبل المعد المعلم دليل

 مستويات األهداف

 والقيام الدرس هذا محتوى دراسة بعد المتعلم من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون أن المرافقة باألنشطة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

      √ التجارة. عّرفي .2
   √    .يصنف المواد إلى صادرات وواردات .1
     √  ن دور الصادرات في دعم االقتصاد الوطني.يبيّ  .2
      √ أنواع التجارة. يعدد .4
   √    التجارة الداخلية والخارجية. يقارن بين .2
     √ السلع في أوقات أنواع من يفسر ارتفاع أسعار  .6

عليم األهداف
َّ
 :الثالث للدرس يةالت

 السوريةالعمل يف التجارة يف اجلمهورية العربية 
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 معينة من السنة.
   √    يصنف الحاجات األساسية والثانوية للسكان. .2
    √   .زمني خط خالل من التجارة تطور يمثل .8
   √    سورية.في  التجارة  ستنبط أهميةي .9
السنة من  أوقات خالل ما سلعة أسعار تغير يمثل .20

 .بياني شكل خالل
  √    

التطبيقات العلمية والتكنولوجية  عطي أمثلة عني .22
 الخاصة بموضوع الدرس.

  √    

ف تأثيري .21 في التكنولوجية التطبيقات العلمية و  ص 
 .التجارة في سورية

   √   

منتجاتها الدولة تصدير  أسباب فين رأيه يبيّ  .22
 الزراعية والصناعية.

     √ 

 .الدرس هذا في المحددة الحركية والحس الوجدانية واألهداف المهارات

 هذا الدرس من اكتسابها المهارات المتوقع )الحركية الحس(   المهارية األهداف   الوجدانية األهداف
 الجماعة مع العمل إلى يميل

 .لرفاقه اإليجابية والمشاركة
 سوريةالجمهورية العربية ال مصور يقرأ

 .البرية المواصالت طرق أهم ليحدد
 قراءة الخريطة

 الغش منع في الدولة دور يقد ر
 باألسعار. والتالعب

 االستنتاج
  المقارنة والتصنيف

 

 

 

 المواقع انتشار ومناطق مقوماتها، أهم مبيناً  سورية في السياحة أهمية التلميذ يتعرف :للدرس العام الهدف
 .بها المرتبطة والتكنولوجية العلمية والتطبيقات الوطني، االقتصاد دعم في ودورها والسياحية، األثرية

 حسب واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .التربية وزارة من قبل المعد المعلم دليل

 مستويات األهداف

 والقيام الدرس هذا محتوى دراسة بعد المتعلم من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون أن المرافقة باألنشطة

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

    √  المواقع األثرية والسياحية على مصور أهم يحدد  .2

عليم األهداف
َّ
 :الرابع للدرس يةالت

 السياحة يف اجلمهورية العربية السورية
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 الجمهورية العربية السورية.
الجمهورية العربية يوضح أهمية السياحة في  .1

 .سوريةال
 √     

   √    يقارن بين السياحة الداخلية والسياحة الخارجية. .2
   √    الطبيعية. والسياحة األثرية السياحة بين يقارن .4
      √ مقومات السياحة في سورية. يعدد .2
 في دعم االقتصادالسياحة  ن رأيه في دوريبيّ  .6

 .الوطني
     √ 

  √     يقترح أساليب لتنشيط السياحة في سورية. .2
    √   .أمثلة عن األماكن السياحية في منطقتهيعطي  .8
التطبيقات العلمية والتكنولوجية يعطي أمثلة عن  .9

 في الترويج للسياحة. المستخدمة
  √    

 .الدرس هذا في المحددة الحركية والحس الوجدانية واألهداف المهارات

 هذا الدرس من اكتسابها المتوقعالمهارات  )الحركية الحس( المهارية األهداف الوجدانية األهداف
 ويقدر سورية وحضارة بتاريخ يعتز
 .تشييدها في أجداده جهود

 
 في األثرية للمناطق صوراً  يجمع
 .سورية

 .الخريطة قراءة

 نحو إيجابية اتجاهات ينمي
 .السائحين

 .المالحظة واالستنتاج

 تقدمها التي الخدمات أهمية يقّدر
 .السياحة لتطوير الدولة

 .المقارنة
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ة
َّ
 وفق مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع ةالعد اخلطة الصفي

 المحتوى المعرفي: -2
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دعائم االقتصاد يف اجلمهورية  "الوحدة الرابعة لتدريساخلطة الصفية  -1
 (STS)وفق مدخل العلم والتكنولوجيا واجملتمع "العربية السورية

 العامة للوحدةألهداف ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التلميذ في نهاية الوحدة أن:من يتوقع 
   الزراعة أهميةف يتعر. 
  وأماكن زراعة كل منها.الحاصالت الزراعية في سورية أهميستنتج ، 
 .يوضح أهمية الصناعة مبينا  أهم الصناعات في سورية، وتوزعها الجغرافي 
 .يقارن بين الصناعة الحرفية والصناعة الحديثة في سورية، وأهميتها االقتصادية 
   وأهم النشاطات ،سورية، وطرق النقل والمواصالت فيالتجارة  أهميةف يتعر 

 االقتصادية الخدمية.
 .يستنتج مقومات السياحة، وأهم المناطق السياحية 
 .يقدِّر أهمية المناطق السياحية في سورية، وأهمية الحفاظ عليها 
 تصادية يستخدم بعض األساليب المبسطة في جمع المعلومات عن األنشطة االق

 المختلفة.
 .يثّمن دور العلم والتكنولوجيا في حل المشكالت 
   ف تأثير العلم والتكنولوجيا في االقتصاد الوطنييتعر. 
 االجتماعي ة الدِّراسات نحو إيجابية اتجاهات ينمي. 
 االقتصاد في حياته اليومية بدعائم المتعلقة العلمية المفاهيم يطبق. 
 في المشكالت حلتوظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية في  كيفية حول فهما   ينمي 

 .اليومية الحياة
   عليها بنيت التي واألسس الحديثة، التكنولوجيا تطبيقات من يستجد ما فيتعر. 
 لرفاقه اإليجابية والمشاركة الجماعة مع العمل إلى يميل. 
 فيه يعيش الذي المجتمع تجاه إيجابية مواقف يتبنى. 
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 المفاهيم المتضمنة دروس الوحدة
 

 العمل في الزراعة في سورية
 الزراعة  
 الصناعةالحاصالت 

 اإلرشادية الزراعيةالخدمات 
 
 

 العمل في الصناعة في سورية

 الصناعة
 المواد األولية
 رأس المال

 الع مَال   المدر بونَ 
 القوى المحركة

 
 
 

 العمل في التجارة في سورية

 التجارة  
 األسواق  

 العرض  والطلب
 التجارة الداخلية
 التجارة الخارجية

 الصادرات
 الواردات

 
 السياحة في الجمهورية العربية السورية

 السياحة  
 مقومات السياحة 
 السياحة الطبيعية
 السياحة األثرية

 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم الوحدة 
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 الدرس األول)أنموذجًا(
  

 

 دقيقة 54الزمن: الصف: الرابع
 واحدة دراسية: حصة عدد الحصص المقترحة االجتماعي ة الد راساتالمادة: 
 STS( 1التدريس وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) .28/2/1022األربعاء  التاريخ:

 

 

  واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .وزارة التربية من قبل المعد المعلم دليل حسب

 المهارات المتوقع اكتسابها

 الدرس هذا دراسة محتوى بعد التلميذ من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون المرافقة أن باألنشطة والقيام

 الخريطة. قراءة

 .االستنتاج أهمية الزراعة في سورية. يشرح .2
يستنتج من الخريطة أهم الحاصالت الزراعية  .1

 .في سورية
 .المالحظة

يحدد مناطق زراعة الحاصالت الزراعية  .2
 الخريطة. باستخدام

 :ووسائطه التعلم مواد
 

 ونصوصه صور الكتاب يعلل تنوع الحاصالت الزراعية في سورية. .4
 السبورة يعر ف الحاصالت الصناعّية. .2
 الحاسوب الزراعية.يصنف الحاصالت  .6
 شو الداتا يعطي أمثلة عن الحاصالت الصناعية. .2
 استخدمهاالتي  الزراعية األدوات يوضح تطور .8

  .الفالحون في سورية
 العربية الجمهورية في الزراعية الحاصالت خريطة

 الطبيعية البيئات السورية، مصور

يبين التطبيقات العلمية والتكنولوجية في  .9
 سورية.الزراعة في 

 .سورية في الري، الزراعة طرق :عن فيديو

                                                           
ِضَرت الوحدة  1 االقتصاد في الجمهورية العربية السورية" وفق خطوات مدخل العلم والتكنولوجيا  الرابعة "دعائمح 

وتم  الحصول ، (1002)(، والسيد علي1002، والحدابي وخان)(1022)عيطة أوردها: ( وفق ما STSوالمجتمع )
 )االنترنت(.للصف الرابع األساسي والشابكة االجتماعي ة الد راساتعلى الصور بالرجوع إلى كتاب 

 

 العمل في الزراعة في سورية

 ف التلميذ أهمية الزراعة في سورية، والتطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بها.يتعرّ : الهدف العام
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 يَصف نتائج استخدام التطبيقات العلمية .20
 .والتكنولوجية في الزراعة في سورية 

 (الحركية الحس)المهارية  األهداف
 ولحاصالت وحبوب مثمرة ألشجار صوراً  يجمع

 .صناعية
 ن رأيه في الخدمات التي توفرها الدولةيبيّ  .22
 للفالحين. 

 الوجدانية األهداف
 للمزارعين الدولة تقدمها التي الخدمات أهمية يقّدر. 
 المشكالت حل في والتكنولوجيا العلم دور يثّمن. 

يقترح حاًل للمشكالت الزراعية من خالل  .21
 .ف المعرفة العلمية والتكنولوجيةيتوظ

 الرئيسة والفرعية المتضمنة في الدرس األول: ( STS)قضايا 

 ومصادر الغذاء في العالمالجوع 
 .المحاصيل الزراعية
 النمو السكاني

 .تنمية االقتصاد الوطني، حاجات اإلنسان )األساسية والثانوية(، فرص العمل
 الموارد المائية

 المحافظة على الماء، طرق ري المزروعات.
 البيئة ومصادر الطاقة

 الحفاظ على األراضي الزراعية.
 استخدام األرض)التربة(

 استصالح األراضي، األرض وسيلة هامة لدعم االقتصاد الوطني، خدمات اإلرشاد الزراعي.
 المواد الخطرة

 استخدام المبيدات واألسمدة الكيماوية.
 الصناعة والتجارة والتعدين

 .الحاصالت الصناعية
 الثروة النباتية والحيوانية

 .الوطنيأهمية الثروة النباتية والحيوانية في دعم االقتصاد 
 التكنولوجيا الحديثة

 استخدام التكنولوجيا في اإلرشاد الزراعي، اآلالت الحديثة، وسائل ري حديثة.
 بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس:

 النشاط اإلثرائي إغالق الدرس  التقويم التطبيقات العلمية والتكنولوجية عرض المحتوى العلمي إثارة الدافعية 
5 54 54 7 5 
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 إثارة الدافعية:

يتم إلقاء التحية على التالمذة، وعرض قضية الدرس في سياق اجتماعي لتهيئة التالمذة للقضية      
ثارة فضولهم للمشاركة في النشاطات، وذلك من خالل عرض مقدمة إيمائية من  التي يتم تناولها، وا 

تناولها، ومن  خالل تمثيل مراحل زراعة شتلة وسؤال التالمذة عن المعنى الستنتاج القضية التي يتم
 قضية الزراعة من خالل:  عرضثم 

 
لهم قواعد  ويحدد( تالمذة، 6-2التالمذة إلى مجموعات عدد أفراد المجموعة الواحدة من ) يوزع المعلم

موعة، ، تحديد عريف المجلوقت المحدد للعمل، بداية العمل ونهايته)استثمار ا:العمل وفق اآلتي
 المناقشة وقراءة التقرير(.

 المحتوى العلمي:عرض 
ن المحاصيل تبيّ والتي  الصور الموجودة في الكتاب التالمذة مجموعةعلى المعلم  يعرض األول:النشاط  

 .المحلية أهم المحاصيل الزراعية في بيئة التالمذةالزراعية في سورية ثم يسأل عن 

 

 (2صورة)

 خطوات السير في الدرس

            عرف اإلنسان الزراعة منذ القديم
 من أكثر األنشطة  والتي تعد  

 االقتصادية انتشارًا في العالم 
 وذلك الرتفاع نسبة العاملين بها،

 إذ كان اإلنسان جامعًا للثمار 
 أو صيادًا في بادئ األمر،  

 وتحول من مستهلك للطعام إلى منتج 
 (5صورة )                                                                .لها

كما عاش اإلنسان فترة مشاركة مع عدد من الحيوانات التي كان يعتمد عليها في حياته اليومية 
سواء لحمايته كالكلب، أو إلطعامه كالدجاج، أو للتنقل كالحمار، أو في كسائه، والزراعة هي الحرفة 

فيما بعد إلى التي ساعدت اإلنسان على االستقرار في أماكن عمله وبناء البيوت والقرى التي تحولت 
سنة خاصة على ضفاف دجلة والفرات،  (2000)حوالي مدن، ظهرت حرفة الزراعة في سورية منذ 

 وال يزال العمل في الزراعة يترافق مع تربية المواشي.  
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لمناقشة إجابات المجموعات للتوصل إلى أفكار بشأن القضية يتم عقد جلسة حوار جماعية 
 أن  توضح اجات التالمذة، وعرض شفافية "، ثم يتم تنظيم استنتالمحاصيل الزراعيةالمطروحة "
  وهما: ننوعي إلى تنقسم سورية في الزراعية المحاصيل

 مناطق زراعة:  يسأل المعلم يمثل الرمز 
 القمح-بالحبوب والبقول         -أ
 المثمرة. األشجار-دالسكري        الشوندر-ج    

 ف كيفية قراءة الخريطة منلمساعدة التالمذة على تعرّ 
 إلى التالمذة قراءة خريطة يطلب، ثم الخريطة خالل مفتاح

 ورية باستخدام مفتاح المصور بشكلالجمهورية العربية الس
 الحاصالتواستنتاج أهم بعد عرضها على السبورة، فردي 

 (3صورة )         كل منها.في سورية، ومناطق زراعة  الزراعية

 زراعة الحبوب. الزراعية أماكن سورية خريطة على حدد / التلميذ عزيزي 

يعرض المعلم على السبورة شفافية خريطتي الحاصالت الزراعية والبيئات الطبيعية  النشاط الثاني:
الطبيعية ومقارنته بمصور  مصور البيئاتالعودة إلى المجموعات  في سورية، يطلب المعلم من

 ،  لكل محصولالمناسبة استنتاج البيئة الطبيعية وتحديد المحاصيل الزراعية و الحاصالت الزراعية، 
 يثير مناقشة جماعية حول المحاصيل الزراعية والبيئات التي تزرع بها.

 

 

  

 

 (5صورة)                                                      

   

 
 

 .وفيرة ومياه معتدلة حرارة إلى تحتاج التي الحمضيات أشجار بزراعة تشتهر :الساحلية المناطق
دلب، ودرعا حلب ريف الساحلية، وفي الجبلية على السفوح الزيتون أشجار وتزرع  .وا 

 .لتنمو منخفضة حرارة إلى تحتاج كونها التفاح أشجار والجبال: تزرع المرتفعة المناطق
 .السويداء في وخاصة الكرمة بزراعة وتشتهر :الجنوبية المناطق

 الحبوبو  المثمرة األشجار   
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 :طرح األسئلة التي تثير تفكير التالمذة يتم
 ماذا نستنتج بعد مقارنة مصور البيئات الطبيعية والحاصالت الزراعية؟ 
 الزراعية؟ المحاصيل تنوع سبب ما 

إجابات التالمذة واستنتاجاتهم للتوصل إلى تعميم يربط البيئات الطبيعية والحاصالت  تنظم   
على  "الجوع ومصادر الغذاء"و "البيئة ومصادر الطاقة"الزراعية، وهما قضيتين فرعيتين لقضية 

 التتالي: 
 

 ن األلبسة القطنية، والحريرية، ومن ثم يعرض الشكل اآلتي:تتضمن مجموعة م يعرض المعلم شفافية

 

 

 

الفرعية ويطرح مجموعة من األسئلة التي تثير تفكير التالمذة، وتحفزهم على استنتاج القضية 
 ":الصناعية "الحاصالت

 كيف حّول محصول القطن إلى ألبسة قطنية؟ 
 تستخدم في الصناعة؟ماذا نسمي الحاصالت الزراعية التي  

 "حاصالتالصناعة ي يطلب المعلم من التالمذة إعطاء أمثلة عن محاصيل زراعية تستخدم ف
 "صناعية
  (5عمل ورقة: )المرحلي التقويم

  
 .المجموعة: ...........................اسم      .التاريخ: ...................................

         األعضاء
         األدوار
 أنواعها:الجمهورية العربية السورية، بحسب  الواردة في خريطةالحاصالت الزراعية  صنف
 ، الذرة القمح، التفاح،الزيتون، الحمضيات،       

 .القطن، الشوندر السكري، شعير، ذرة         
 حبوب   حاصالت تستخدم في الصناعةِ  أشجار

   
 

 سورية بسبب تنو ع البيئاِت الطبيعيِة.تتنوع الحاصالت  الزراعي ة في 

 

 حاصالت صناعية
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عدد الفالحين الذين يعملون في الزراعة،  ن فيهعن الزراعة في سورية، يبي   فيديويتم عرض 
 ومن ثم يثير المعلم مناقشات بين التالمذة من خالل طرح األسئلة: 

 ماذا نستفيد من المنتجات الزراعية؟ 
 ما النتائج المترتبة على قلة الغذاء؟ 
 ما أهمية الزراعة في سورية؟ 

 

 

التطورات العلمية والتكنولوجية  تطبيق وربط )التطبيقات العلمية والتكنولوجية لموضوع الدرس:
 بالقضية المطروحة(

قائمة  و الفالحون قديما ،  استخدمهاقائمة  باألدوات والوسائل التي  يطلب المعلم من المجموعات وضع    
ور والنصوص الموجودة في الكتابحديثا  باألدوات التي يستخدمها الفالحون  ، ، من خالل االستعانة بالص 
 يعرض فيلم قصير عن تطور األدوات المستخدمة في الزراعة.يناقش جميع اإلجابات، ومن ثم   

 بين تالمذة المجموعة من خالل طرح السؤال: يثير المعلم مناقشة

 

التقدم العلمي التكنولوجي من أهم  بعد مناقشة إجابات التالمذة عن النشاط، يتم اإلشارة إلى أن     
العوامل البشرية المؤثرة في الزراعة واإلنتاج الزراعي، منذ أن عرف اإلنسان الزراعة بدأ البحث عن 

زراعة مساحات واسعة، أيضا  البيوت  علىوسائل لتطويرها، حيث اخترع اآللة التي ساعدت اإلنسان 
ف الفصول، طرق النقل بمختلف أشكالها عامال  مهما  البالستيكية وفرت المحاصيل الزراعية في مختل

نتاج المحاصيل بمناطق االستهالك  في الزراعة واإلنتاج الزراعي، إذ تسهم في ربط مناطق زراعة وا 
والتوزيع، وكلما كانت طرق المواصالت متوافرة ووسائل النقل جيدة في نقل المحاصيل الزراعية 

انتقال السلع في األسواق أسرع، استثمار المواد الخام الزراعية في كالجرارات والشاحنات الزراعية كان 
الصناعة، من خالل عرض مجموعة من الصور لحاصالت صناعية، واستخدام اآلالت في تحويل 

 المواد الخام إلى منتجات صناعية أو غذائية.
 

 

 (2صورة)          

 يعمل حيث الدخل الوطني، مصادر أهم من سورية في الزراعة تعد  
  األساسية السكان حاجات توفر هاأن   كما السكان، من كبير عدد بالزراعة

  في خام كمادة يدخل الزراعية المنتجات بعض أن   بجانب الغذاء، من
  من فالزراعة السكان، حاجة عن الفائض تصدر الدولة أن   كما الصناعة،
 .سورية في االقتصاد مقومات

 الزراعةفي  المستخدمةاذكر مثااًل ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية 
 



 مالحق البحث

 
162 

راعي والتكنولوجية المستخدمة في المجال الز يعرض فيديو يتضمن مجموعة من التطبيقات العلمية 
 يناقش التالمذة حول فوائد استخدام التكنولوجيا في الزراعة.متضمنة وسائل الري الحديثة، 

 
 

 

 

 

 (6صورة)                                                  

ومناقشة  "اإلرشاد الزراعي"اإلرشاد الزراعي للفالحين، وعرض قضية  استخدام وسائل اإلعالم في  
ذلك في  الزراعي، وتأثيرالتالمذة في كيفية اإلفادة من التطبيقات العلمية والتكنولوجية في اإلرشاد 

لخدمات التي ا إلى إضافة، الوطني والمجتمع والدخلعلى األفراد  هالمحاصيل الزراعية، وانعكاس
 للفالحين.تقدمها 

   

 (2صورة)                                     

استخدم اإلنسان المبيدات الحشرية واألدوية الزراعية لمكافحة الحشرات التي تسبب أضرارا  اقتصادية 
 المحاصيل الزراعية. على

 

يناقش المعلم إجابة التالمذة في الصف، وينظم استنتاجاتهم، يمكن أن يصل المعلم مع التالمذة إلى 
 اإلجابات اآلتية:

  "استخدام المبيدات الحشرية" األدوية الزراعية
 اإليجابي والسلبي(. )تأثيرها

تعد المبيدات الحشرية مواد كيماوية سامة لها 
آثار سلبية على البيئة وصحة اإلنسان والحيوان 

 غسلوالنبات، كتسمم المواد الغذائية، لذا يجب 
 .جيدًا قبل أكلها، وعدم رمي األدوات المستخدمة في رش المبيدات الحشرية في المياهالمحاصيل 

 ( األسمدة .)تأثيرها اإليجابي والسلبي 
 همال الزراعة.ا  ستغالل التقانات في مكافحة تصحر األراضي الزراعية، وا 

يعتمد على تطويف المياه الذي الري التقليدي بداًل من طرق الري الحديثة، من خالل اّتباع توفير المياه 
 .األرضلموجودة في التربة على سطح ظهور األمالح ا إلىمما يؤدي المسكوبة بكميات كبيرة 

 .وهذه قضية رئيسة لمدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، وتم تناولها في الوحدة األولى من الكتاب 

 

 اذكر تأثيرًا ضارًا وآخر مفيدًا عن أحد تلك التطبيقات العلمية والتكنولوجية السابق ذكرها على المجتمع.
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 التقويم النهائي:
كل عناصر المدخل من علم وتطبيقاته التكنولوجية وآثاره في المجتمع،  أن يشتمليراعي المعلم في التقويم       
 التوصل إليه من مناقشات في الحياة اليومية، وباألحداث الجارية. م  ما توربط 

 فسر: -2
 تنوع المحاصيل الزراعية في سورية. 
 .توفير الدولة خدمات اإلرشاد الزراعي 

  :يأتيأمام كل عبارة مما )×( أو  (√)عالمة ضع  -1
 .الزراعة من أهم مقومات االقتصاد الوطني ُتعد(  ) -أ

 .يةر الصناعية في سو  حاصالتمن أمثلة الالقطن ) (  -ب
 .الزيتون، الحمضيات()حدد على خريطة الجمهورية العربية السورية مناطق زراعة كل من  -2

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة الجمهورية العربية السورية                                                                  

 المزروعات وتوفير المياه. تمر بالدنا بأزمة في مجال المياه، اقترح طرقًا لسقاية -4
رأيك في ن بيّ ، تنمية الزراعة وتطويرهاتقوم الدولة بدور كبير من أجل  اعةر ز ألهمية ال ا  ر نظ  -2

 الممكن استخدامها.الخدمات التي تقدمها الدولة للفالحين، والوسائل التكنولوجية التي من 

 

 

 
 
 
 

 يمكن أن يناقش المعلم مع التالمذة اإلجابات المحتملة اآلتية:
 .استخدام وسائل الري الحديثة كالري بالرش والري بالتنقيط-١
 .توفير خدمات اإلرشاد الزراعي-٢
 .ملهواالحتياجات المطلوبة وتوفير الخدمات  ،مزارعينبال االهتمام-٣
 .باألراضي الزراعيةالعقوبات على من يعبث  تشديد-٤
 .تزويد المزارعين بالمبيدات واألدوية الزراعية المناسبة-٥
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 إغالق الدرس:
، وتطبيقاتها الواقعية الممكنة، والتطبيقات العلمية تناوله في القضية المطروحة تلخيص ما تم     

 (1مشكلة زراعية ذات جانب اجتماعي ورقة عمل ) والتكنولوجية المحتملة لحلها، من خالل عرض
 طلب المعلم مني ،االجتماعي ةيستنتج التالمذة تأثير العلم والتكنولوجيا في الحياة اليومية والمشكالت 

مستعينا  بالتطبيقات العلمية والتكنولوجية التي  لمشكلة المياه مناسبة حلوال   تقترح أن المجموعات
 انتهاء بعد، يحتاجها لمن والمساعدة الدعم لتقديم التالمذة بين المعلم يتجولالصف،  فينوقشت 
 إتاحة مع مجموعته نجازإ عرض مجموعة كل رئيس من يطلب المجموعات لعمل المحدد الوقت

 .األخرى المجموعات قبل من للمناقشة الفرصة
 

   

 .المجموعة: ...........................اسم      .التاريخ: ...................................

         األعضاء
         األدوار

 المحتوى العلمي للنشاط:

 

 األسئلة:
 ؟للمحافظة على المحاصيل الزراعيةما الذي يمكن أن تفعله الدولة  
 ما الوسائل التي يمكن استخدامها؟ 
 .اقترح وسائل أخرى لتطوير الزراعة 

 

 اإلثرائي:النشاط 

 

 

  ماذا نزرع في بلدي :: عنوان النشاطأوالً 
 النشاط:: فكرة ثانياً 
 
 
 

بمناقشة  االستضافةمن خالل هذه  التالمذةويقوم  المرشدين في الزراعةأحد  استضافةفكرة هذا النشاط على  تعتمد
المعلم ، حيث يوزع لتنمية وتطوير الزراعة وجهود الدولة المحاصيل الزراعية، وأنواعأهمية الزراعة حول  المرشد

 .االستضافةوليات المطلوبة منه إلدارة هذا الموضوع من خالل هذه ؤ والمهام والمس األدوار على كل تلميذ
 

 وآفات  قد تؤدي إلى ضياع المحصول وخسارةٍ كبيرٍة في الوقت والجهد والمال!تصيب المحاصيل الزراعية أمراٌض 

 

 استضافة شخصية
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 :على أن اً من التلميذ بعد ممارسة هذا النشاط أن يكون قادر  يتوقع :النشاط هداف: أثالثاً 
  أهمية الزراعةيتعرف. 
 الخريطة. من خالل في سوريةالموجودة  الزراعيةمحاصيل يتعرف أهم ال 
  تنمية وتطوير الزراعية في سورية من خاللهايقترح أساليب يمكن . 

 المسرح. –الصف غرفة  :: مكان النشاطرابعاً 
 :يأتيالمعلم بما  يقوم :: أدوار المعلمخامساً 

  بأهداف هذا النشاط.  التالمذةتعريف 
  رؤساء الفرق.ليكونوا  تالمذةاختيار خمسة 
  ولياته. ؤ وتعريفه بمهامه ومس المرشداختيار 
  معًا فريق عمل متكامل  ليكونواالخمسة  التالمذةإلى خمسة مجموعات تتبع كل مجموعة أحد  التالمذةتقسيم

 وليات المتطلبة منهم.ؤ منهم بالمهام والمس كل وتعريف وع الزراعة،لبحث جوانب موض
  اعةر ز فزيونية عن الوتل إذاعية مجاكتب معينة ومتابعة بر  في عهذا الموضو ءة حول اإلى القر  التالمذةتوجيه. 
  التالمذةأمام  سورية في اعةر ز للتحدث عن موضوع ال اعةر ز ال المرشدين فيءات استضافة أحد االقيام بإجر. 
  ؟الزراعةأهمية  ما لسؤال اآلتي:موضوع عن طريق طرح االسة اوحماسهم لدر  التالمذةإثارة انتباه  
  المرشدعاة عدم مقاطعة امر . 
 .طرح األسئلة على المرشد من قبل التالمذة 
  تضمنها النشاط.  يالجوانب الت يف التالمذةتقويم 

 :يأتيبما  التالمذة يقوم: التالمذة: أدوار اً سادس
   إليها. ينتمي التيالمجموعة  داخلواالستعداد له سوف يقوم به  يف كل تلميذ على الدور الذتعر 
  وتجهيز بعض الوسائل.  أثاثتجهيز بيئة التعلم من  فيمساعدة المعلم 
 يقدمها المعلم.  يمشاهدة الصور الت 
  .مناقشة المعلم فيما تتضمنه كل صورة 
  المشارك بالمرشدالترحيب . 
 توضيحتحتاج إلى  يتسجيل المالحظات الت . 
  التالمذةومع  )الضيف المشارك( ومع المعلمد المرشسوف يناقشه مع  يم كل مجموعة بالجانب الذاالتز. 
  يطرحها المعلم.  ياألسئلة الت عناإلجابة 
  .مناقشة المعلم حول موضوع النشاط 
  .اإلجابة على األسئلة الخاصة بتقويم النشاط   

 : متطلبات النشاطسابعاً 
 
 
 
 
 

اصات صحف قص، مرتبطة بموضوع النشاطصور ورسوم 
فيديو  اكامير  ،تهتم بالزراعة والمحاصيل الزراعيةومجالت 
 عليها. اعةر ز لتوضيح أماكن ال سوريةخريطة ، النشاطلتسجيل 
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 : محتوى النشاطثامناً 
 أهمية الزراعة . 
  المحاصيل الزراعيةأنواع . 
  تنوع المحاصيل الزراعيةأسباب. 
 الت الصناعيةصحاأهمية ال. 
 اعةر ز جهود الدولة للمحافظة على ال . 

  الزراعة.وسائل تطوير 
 : تقويم النشاطتاسعاً 

  .من المحاصيل الزراعية السورية ةذكر ثالثا 
 تفسر:بم  

 أسباب تنوع المحاصيل الزراعية. 
 .أهمية الزراعة في االقتصاد السوري 

 اقترح وسائل لتطوير الزراعة في سورية. 
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 )أنموذجًا(الثانيالدرس 
  

 

 دقيقة 42الزمن: الرابعالصف: 
 واحدة دراسية: حصة عدد الحصص المقترحة االجتماعي ة الد راساتالمادة: 
 STS))والمجتمع التدريس وفق مدخل العلم والتكنولوجيا  .12/2/1022االثنين  التاريخ:

 

 

  واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .وزارة التربية من قبل المعد المعلم دليل حسب

 المهارات المتوقع اكتسابها

 الدرس هذا دراسة محتوى بعد التلميذ من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون المرافقة أن باألنشطة والقيام

 الخريطة. قراءة

  .االستنتاج .يعّرف الصناعة .2
 المقارنة والتصنيف. يوضح أهمية الصناعة في سورية. .1
 :ووسائطه التعلم مواد يستنتج مقومات الصناعة في سورية. .2

 
 .ونصوصه الكتاب صور  .يستنتج من الخريطة أهم الصناعات في سورية .4
 أهم الصناعات في سورية زمناطق تركّ  يحدد .2

 .الخريطة باستخدام
 .السبورة

 .الشرائح عارض يعطي أمثلة لصناعة تقليدية. .6
الصناعات التقليدية السورية في مكانة  يقي م .2

 العالم. 
 تمثل صور، الحرفية الصناعات تمثل صور

 .وطنية لصناعات صور، الحديثة الصناعات

 السورية العربية الجمهورية في الصناعات خريطة يعطي أمثلة لصناعة حديثة. .8
الصناعات الموجودة في مدينته يحدد  .9

 باستخدام الخريطة.
عن  فيديو سورية، في الصناعة تطور عن فيديو
 السوري)شام(. السيارات مصنع

 (الحركية الحس)المهارية األهداف الصناعات التقليدية والحديثة. يقارن بين .20
إلى  يصنف الصناعات في سورية .22

 .أنواعها
 في حديثة وصناعات تقليدية لصناعات صوراً  يجمع
 .سورية

ن التطبيقات العلمية والتكنولوجية يبيّ  .21
 الخاصة بموضوع الدرس.

 الوجدانية األهداف
 الوطنية بالصناعة يعتز. 

 في سورية الصناعةالعمل في 

 .بها المرتبطة والتكنولوجية العلمية والتطبيقات سورية، في الصناعة أهمية التلميذ يتعرف: الهدف العام
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والتكنولوجية يربط بين التطبيقات العلمية  .22
 بموضوع الدرس. الخاصة

  الوطني االقتصاد في الصناعة أهمية يقد ر 
 .لسورية
والتكنولوجية التطبيقات العلمية  يّصف نتائج .24 

 في الصناعة في سورية. الخاصة
 :الثانيالرئيسة والفرعية المتضمنة في الدرس  (STS)قضايا 

 الجوع ومصادر الغذاء في العالم
 .المحاصيل الزراعية
 النمو السكاني

 .تنمية االقتصاد الوطني، حاجات اإلنسان )األساسية والثانوية(، فرص العمل
 الجوي والغالف الهواء

 الملوثات المعلقة)الدخان(.
 الموارد المائية

 .المياه تلوث
 البيئة ومصادر الطاقة
 الطاقة الكهربائية

 استخدام األرض)التربة(
 .سيلة هامة لدعم االقتصاد الوطنياألرض و 

 المواد الخطرة
 .التخلص من النفايات

 الصناعة والتجارة والتعدين
 ،المعدنية الصناعة، الغذائية الصناعة، النسيجية الصناعات، الصناعية الحاصالت، الحديثة الصناعة مقومات

 أهمية المعادن في الصناعة.
 الثروة النباتية والحيوانية

 أهمية الثروة النباتية والحيوانية في دعم االقتصاد الوطني
 التكنولوجيا الحديثة

 .النقل، اآلالت الحديثة، وسائل الصناعة في استخدام التكنولوجيا
 بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس:

 النشاط اإلثرائي إغالق الدرس  التقويم التطبيقات العلمية والتكنولوجية عرض المحتوى العلمي إثارة الدافعية 
5 54 54 7 5 
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 إثارة الدافعية:
لتهيئة التالمذة للقضية التي  على التالمذة، وعرض قضية الدرس في سياق اجتماعييتم إلقاء التحية 

ثارة فضولهم للمشاركة في النشاطات، وذلك من خالل عرض الصناعة في  عنفيديو  يتم تناولها، وا 
 قميص-صوفيةكنزة  –خبز  التالمذة رغيفعلى  يُعرض ثم"، "الصناعةقضية الستنتاج ، سورية
  :وتحفيزهموطرح أسئلة إلثارة تفكيرهم ، حريري

 نعت هذه المنتجات؟مما صُ  
 ولت المادة األولية الخام إلى هذه المنتجات؟ كيف حُ  
 "؟صناعةماذا تعني كلمة " 

 عرض المحتوى العلمي:
  ،السورية للجمهورية العربيةيتم عرض خريطة الصناعات    
 مفتاحخريطة باستخدام الة ءإلى التالمذة قراالمعلم طلب يو    
 ومناطق، واستنتاج أهم الصناعات في سورية، الخريطة    
 المعلم نقاشا  حول الصناعات في  يثير ز كل منها،تركّ     
 ويوزع ورقة ظم إجابات التالمذة واستنتاجاتهم، سورية، ين   
 في تصنيف الصناعات مجموعات ( يطلب من ال2عمل )  

 جدول:الفي سورية 
 

 

 .المجموعة: ...........................اسم      .التاريخ: ...................................
         األعضاء
         األدوار

ف الصناعات السورية، وتصنيفها في الجدول بحسب أنواعها.تعر  المحتوى العلمي للنشاط
في الجهورية العربية السورية، ثم يعرض مجموعة من  يراجع المعلم مع التالمذة أنواع الصناعاتإجراءات النشاط

الصناعات ويطلب من التالمذة تصنيفها بحسب أنواعها:
 صنف الصناعات اآلتية بحسب أنواعها: .2
 .الحرير-والغساالتالبرادات  تجميع-المعلبة الخضار-الحديدية القضبان-القطن-االسمنت صناعة-الحبوبطحن   

 صناعات معدنية صناعة مواد البناء صناعات نسيجية صناعات غذائية
    

 خطوات السير في الدرس
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حول محتوى  نقاشا  يتم عرض فيديو عن تطور الصناعات في سورية، ويثير المعلم (: 1نشاط)
  .الفيديو
 كيف بدأت الصناعة؟  
 كيف تطورت؟  
 ساعد على تطور الصناعة؟  الذي ما 
 ماذا نسمي الصناعة التي تعتمد على القوة العضلية؟  
 ماذا نسمي الصناعة التي تعتمد على اآلالت؟  
 هما تفضل الصناعة التقليدية أم الصناعة الحديثة؟أيّ  

 .ة بين الصناعات القديمة والحديثةالمقارنيطلب من كل مجموعة ( 1ثم يوزع ورقة عمل )
 
 

 .المجموعة: .......................اسم      .التاريخ: ...................................
       األعضاء
       األدوار

نوع  –كميات اإلنتاج  – )اآلالتالمقارنة بين الصناعات القديمة والحديثة من حيث :المحتوى العلمي للنشاط
.السعر( –في العمل  الدقة-المستخدمةالطاقة 

عن  ويسأليعرض المعلم على التالمذة مجموعة من الصور تمثل صناعات حديثة وتقليدية،  إجراءات النشاط:
 .الفرق بين الصور، وماذا نسمي كل صناعة، وبماذا تتميز كل صناعة

، وتضع التبين الصناعة القديمة والحديثة من حيث اآل األولى مقارنةالتالمذة إلى خمس مجموعات تضع  يوزع  
بين الصناعة القديمة  مقارنةالثالثة الثانية مقارنة بين الصناعة القديمة والحديثة من حيث كميات اإلنتاج، وتضع 

والحديثة من حيث نوع الطاقة المستخدمة، وتضع الرابعة مقارنة بين الصناعة القديمة والحديثة من حيث الدقة في 
 .العمل، وتضع الخامسة مقارنة بين الصناعة القديمة والحديثة من حيث السعر

 السعر في العملالدقة  نوع الطاقة المستخدمة كميات اإلنتاج اآلالت الصناعة
      التقليدية
      الحديثة

 

يتم عقد جلسة حوار جماعية للمجموعة بأكملها لمناقشة إجابات المجموعات للتوصل إلى أفكار   
"، ثم يتم تنظيم استنتاجات التالمذة، وعرض الصناعات التقليدية والحديثةبشأن القضية المطروحة "
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التقليدية، يطلب المعلم من المجموعات إعطاء أمثلة عن و شفافية توضح الفرق بين الصناعة الحديثة 
 صناعات تقليدية وأخرى حديثة في سورية.

األسئلة التي تثير  المستقبل، يتم طرحيطلب المعلم من التالمذة اختيار نوع مصنع يريد إدارته في 
 تفكير التالمذة: 

 المصنع؟ماذا تحتاج إلقامة  
 األولية التي تحتاجها؟ ما المواد 
وما هل تفضل الصناعة التقليدية أم الحديثة؟  

 ؟السبب
  ماذا تحتاج لكل صناعة؟ 

وينظم استنتاجاتهم،  يتلقى المعلم إجابات التالمذةمقومات قيام الصناعة،  يثير المعلم نقاش حول    
 في سورية. مقومات قيام الصناعة ومن ثم يعرض شريحة تتضمن

 

 

 

 

عام والصناعات الوطنية خاصة للتوصل إلى أهمية بشكل    أهمية الصناعةيناقش المعلم     
العتزاز بالصناعات الوطنية الصناعات التقليدية السورية واألسباب التي أدت إلى شهرتها، وتنمية ا

ودورها في دعم االقتصاد الوطني، من خالل عرض فيديو عن مصنع شام للسيارات، وطرح مجموعة 
التي تثير تفكير التالمذة، وتحفزهم على استنتاج القضايا الفرعية التي يتم مناقشتها من من األسئلة 

محتوى الفيديو:خالل 
 الصناعة؟ أهميةما  
 ؟وما السببهل تفضل المنتجات الوطنية أم المستوردة؟  
 صنع في سورية؟ما أهمية أن نقوم بشراء المنتجات التي تُ  
 ما أهمية وجود الصناعة في سورية بالنسبة للدخل الوطني؟ 
 برأيك؟ للسيارات، سوري معمل إنشاء في اإليجابي مؤخرا ، ما للسيارات معمل سورية أنشأت 

يتم تنظيم إجابات التالمذة واستنتاجاتهم للتوصل إلى أهمية الصناعة، ودورها في دعم    
االقتصاد الوطني، ونقل حضارة وتقدم سورية للدول األخرى، ومن ثم يعزز أهمية دعم االقتصاد 

 توفير المواد األولية الزراعية والحيوانية.
 توفير المواد األولية المعدنية. 

 المحركة أو الطاقة. ىالقو توفير 
 .المدربين العمالوجود 

 الالزمة.توفير األموال 
 .سوق لتصريف المنتجات الصناعية إيجاد
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نجازات الصناعة المحلية إنشاء معمل شام إدعم الصناعات المحلية، ومن أهم الوطني من خالل 
 رات.للسيا

 التطبيقات العلمية والتكنولوجية لموضوع الدرس:
 يطلب المعلم من التالمذة:

 

 

عقد جلسة حوار جماعية للمجموعة بأكملها لمناقشة إجابات المجموعات للتوصل إلى أفكار بشأن ي
التالمذة، " ثم يتم تنظيم استنتاجات التطبيقات العلمية والتكنولوجية في الصناعةالقضية المطروحة "

مصنع السيارات السوري، استخدام الحاسوب في المصانع، االستفادة من  الحديثة،اآلالت والتوصل إلى إجابات: 
 .الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

 يعرض المعلم مجموعة صور للتطبيقات العلمية والتكنولوجية 
 لسؤال اآلتي:يطرح اي دخلت القطاع الصناعي وأثرت فيه، ثم الت
 

 

هذه المنجزات العلمية والتكنولوجية  تأثيرالعلم والتكنولوجيا وسيلة للوصول إلى التطور والنجاح ورغم ف
ونافعة في نفس الوقت التكنولوجي تأثيرات ضارة العلمي تقدم لل في أدق تفاصيل حياة اإلنسان إال أن  

 على المجتمع، يمكن أن يتوصل المعلم مع التالمذة إلى االستنتاجات اآلتية:

 

 
  

يراعى في التقويم النهائي أن يشتمل كل عناصر المدخل من علم وتطبيقاته  التقويم النهائي:
 .التكنولوجية وآثاره على المجتمع

 :فسر 
  التقليدية السورية.شهرة الصناعات 
 .قيام صناعات متنوعة في سورية 

 ت اآلتية:االعبار  عبر عنيُ  يالذذكر المصطلح ا 
 اإلنسانمنتجات يستفاد منها  تحويل المواد الخام إلى ( ). 

دخل للدولة فهي مصدر أذى للبيئة المحيطة بها بسبب دخان على الرغم من أهمية الصناعة بما تقدمه من 
عند بناء المصانع من أن يتم اختيار مواقعها  المصانع، والمياه الملوثة، والفضالت التي تنتج عنها، لذلك البد  

يقلل من  مصنع أنفي مناطق بعيدة عن األراضي الزراعية والغابات، ومناطق السكن، كما يجب على أي 
 الزراعية. التي تلوث الهواء والماء والتربة لوثاتمال

 كما أن استخدام اآلالت الحديثة قلل من اليد العاملة.

 

 ذكر مثااًل ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالصناعة.

 المجتمع في بالصناعة المرتبطة والتكنولوجية العلمية التطبيقات تلك أحد عن سلبي وآخر إيجابي تأثير اذكر
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 الصناعة في سورية

  (  الزراعية) صناعة تعتمد على الحاصالت. 

 وتأثيرها على المجتمع.عط أمثلة عن التطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالصناعة، ا 

 إغالق الدرس:

، والتطبيقات العلمية والتكنولوجية المحتملة لحلها، ا تم تناوله في القضية المطروحةتلخيص م        
عدم استمرار الصناعة  نتائجيناقش مع التالمذة  ثم، عرض مجموعة من الصور خالل وذلك من

 التقليدية السورية، وتأثير ذلك على الدخل الوطني، وثقافة سورية وتاريخها الحضاري.

 النشاط اإلثرائي:

    
 

 
 .سورية وأهميتها فية عاصنأنواع ال :أواًل: عنوان النشاط
 :ثانيًا: فكرة النشاط

 
 
 
 
 

 على أن: اً يتوقع من التلميذ بعد ممارسة هذا النشاط أن يكون قادر  النشاط: هدافأ ثالثًا:
  سورية.  في الصناعاتيحدد أهم 
  سورية.  في الصناعة الحديثةقيام يشرح مقومات 
  ّسوريةفي ة عاصنر أهمية اليقد . 
 عاتاصنعلى خريطة سورية أهم ال يحدد . 
 .غرفة مصادر التعلم – الصف النشاط:: مكان رابعاً 

 :يأتييقوم المعلم بما  :أدوار المعلم: خامساً 
  ة.جللموضوع الم التالمذةإثارة انتباه واهتمام 
  حتى يقوموا بإعداد ما يطلبه منهم المعلم.  للتالمذةشرح موضوع النشاط 
  جمع معلومات عن موضوع النشاط. ييمكن االستفادة منها ف يأهم المصادر الت للتالمذةيوضح 
  في جزء من العملفكل مجموعة تقوم بالبحث  التالمذةتوزيع األدوار على. 
  الصحف والمجالت والورقة  صور ورسوم وقصاصات من بعضمن  التالمذةإعداد األدوات الالزمة مع

 عليها. المجلةوتجميع  يتم الكتابة التي
 المجلةإعداد  يف التالمذةسورية ومقوماتها ليستفيد منها في ة عاصنعن أنواع ال يعرض فيلم تعليم. 
 (تناسبها التية )تنظيم الصور مع المقاالت جلالقيام بتنظيم الم . 

 بلدي يف الصناعة
 سورية

" بحيث تتضمن هذه سورية فية عاصنة بعنوان "الجلعمل مبمع المعلم  التالمذةتعتمد فكرة هذا النشاط على قيام 
 فية عاصنال وكذلك أهميةقيامها، سورية ومقومات  في الصناعاتالموضوعات عن أنواع  ة عددًا منجلالم

لموضوعها وتساعدهم  التالمذةانتباه  صورة شيقة تثير فيسورية مع تدعيمها بالصور المعبرة عنها وعرضها 
 على فهمها.
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  للتالمذةيكتبها المعلم على السبورة  التيتقويم النشاط من خالل األسئلة.  
 :يأتيبما  التالمذةيقوم  :التالمذة: أدوار سادساً 
 تهم واستعداداتهم. ايتناسب مع قدر  ياختيار الموضوع الذ 
 تم اختياره.  يجمع المعلومات حول الموضوع الذ 
 ة. جلالم يجمع الصور والرسوم الالزمة لتضمينها ف 
 هذا الموضوع.  يجمع عدد من المقاالت المتخصصة ف 
  وكتابة التعليقات.  معروضي الالت عليماالستماع واإلنصات إلى الفيلم 
 عدادهة جلتنظيم الم  مع المعلم.  اوا 
 نهاية النشاط.  فييطرحها المعلم  ياإلجابة على األسئلة الت 
  :: متطلبات النشاطسابعاً 
 سم( ١١١× سم ١٦١ (مقاس ورقية لوحة.  
 عاتاصنمجموعة من الصور عن أنواع ال.  
  .مجموعة من المقاالت المتخصصة 
  ة.عاصنال لمقوماتمجموعة من الصور واألشكال 
  سوريةبلدي  ية فعاصنال هميةعن أ يفيلم تعليم . 
  :: محتوى النشاطثامناً 
 سورية.  في عاتاصنأنواع ال 
  سورية. فيالصناعات الحديثة مقومات 
   سورية. فية عاصنأهمية ال 
 :: تقويم النشاطتاسعاً 

 .سوريةفي ة عاصنأهمية ال اشرح 

 التطبيقات العلمية والتكنولوجية التي ساعدت في تطوير الصناعة.بين  
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 )أنموذجًا(الثالثالدرس 
  

 

 دقيقة 42الزمن: الصف: الرابع
 واحدة دراسية: حصة عدد الحصص المقترحة االجتماعي ة الد راساتالمادة: 
 STS( 2التدريس وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) .12/2/1022األربعاء  التاريخ:

 

 

                                                           
 على المعلم عند إعداد أوراق العمل الخاصة بالمجموعات أن يراعي ما يأتي: 2

 تقسيم المحتوى إلى:             
  بحيث  بموضوع الدرس...إلخ( المرتبطة القوانين –الحقائق  –التعريفات  – )المفاهيممادة علمية تتضمن

 .اهالمجموعة كلها عناصر الدرس ومحتو  تمتلك
 األدوار اإلدارية على التالمذة، ثم يقوم المعلم بعرض سريع ألهم نقاط الدرس ثم يترك المجموعات  تقسيم

 لتبدأ في العمل.
 .تقسيم التطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بموضوع الدرس على التالمذة 
 ًا.ذكر تأثير تلك التطبيقات العلمية والتكنولوجية على المجتمع سواء سلبًا أو إيجاب 

 

 

  واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 وزارة التربية من قبل المعد المعلم دليل حسب

 المتوقع اكتسابهاالمهارات 

 الدرس هذا دراسة محتوى بعد التلميذ من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون المرافقة أن باألنشطة والقيام

 الخريطة. قراءة

 .االستنتاج التجارة. عّرفي .2
 المقارنة والتصنيف .يصنف المواد إلى صادرات وواردات .1
ن دور الصادرات في دعم االقتصاد يبيّ  .2

 الوطني.
 :ووسائطه التعلم مواد

 

 أنواع التجارة. يعدد .4
 ونصوصه صور الكتاب التجارة الداخلية والخارجية. يقارن بين .2
 السبورةالسلع في أنواع من يفسر ارتفاع أسعار  .6

 في سورية التجارةالعمل في 

 .علمية والتكنولوجية المرتبطة بهايتعرف التلميذ أهمية التجارة في سورية، والتطبيقات ال: الهدف العام
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 :الثالثالرئيسة والفرعية المتضمنة في الدرس  ( STS)قضايا 

 النمو السكاني
 .تنمية االقتصاد الوطني، حاجات اإلنسان )األساسية والثانوية(، فرص العمل

 ومصادر الطاقةالبيئة 
 الحفاظ على األراضي الزراعية.

 استخدام األرض)التربة(
 .األرض وسيلة هامة لدعم االقتصاد الوطني

 الصناعة والتجارة والتعدين
 .الخارجية التجارة-الداخلية التجارة

 الثروة النباتية والحيوانية
 .أهمية الثروة النباتية والحيوانية في دعم االقتصاد الوطني

 التكنولوجيا الحديثة
 شحن، والتصدير االستيراد، النقل وسائل، االتصال وسائل، الحديثة اآلالت، التجارة في التكنولوجيا استخدام

 .اإلعالم وسائل، عالبضائ
 بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس:

 النشاط اإلثرائي إغالق الدرس  التقويم عرض المحتوى العلمي والتطبيقات العلمية والتكنولوجية إثارة الدافعية 
5 33 7 5 

  أوقات معينة من السنة.
 ، صور ألسواق دمشق.عارض الشرائح يصنف الحاجات األساسية والثانوية للسكان. .2
 السورية العربية الجمهورية في المواصالت خريطة .زمني خط خالل من التجارة تطور يمثل .8
 .سورية في التجارة في العمل عن فيديو سورية.في  التجارة  ستنبط أهميةي .9

 أوقات خالل ما سلعة أسعار تغير يمثل .20
 .بياني شكل السنة من خالل

 (الحركية الحس)المهارية  األهداف
 أهم ليحدد سوريةالالجمهورية العربية  مصور يقرأ 

 .البرية المواصالت طرق
التطبيقات العلمية  عطي أمثلة عني .22

 والتكنولوجية الخاصة بموضوع الدرس.
التطبيقات العلمية والتكنولوجية  ص ف تأثيري .21

 .في التجارة في سورية
 الوجدانية األهداف

 اإليجابية والمشاركة الجماعة مع العمل إلى يميل 
 .لرفاقه

 باألسعار. والتالعب الغش منع في الدولة دور يقد ر 
منتجاتها الدولة تصدير  ن رأيه في أسبابيبيّ  .22

 الزراعية والصناعية.
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 العالقة بني الفاهيم العلمية والتطبيقات التكنولوجية
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 إثارة الدافعية:
يثير نقاشا  حول رض دمشق الدولي، فيديو لمع يعرض المعلم    

معهم إلى  التوصلبعد مناقشة إجابات التالمذة يتم و  محتوى الفيديو،
ومن ثّم يطرح  عرض منتجات  وطنية بقصد بيعها والترويج لها،ه يأن  

الستنتاج القضية  مالمعلم أسئلة تثير تفكير التالمذة، وتدفعه
 اجتماعي من خاللقضية في سياق   العرض ، تُ "التجارةالمطروحة "

فيقوم السكان في  إلى أخرى،المنتجات الزراعّية والصناعّية تتنوع في سورية من منطقة    شارة إلى أن  اإل
 ويبيعون ما يفيض عن حاجتهم لدول المناطق المختلفة بتبادل هذه المنتجات لتلبية حاجاتهم األساسّية،

 أخرى، ويشترون بثمنها منتجات جديدة غير موجودة في سورية.ٍ  
 عرض المحتوى العلمي:

 ، يتمثل دورهم باآلتي:( أفراد6التالمذة إلى مجموعات، تضم كل مجموعة )قسيم يتم ت

 األدوار اخلاصة بالتلميذ األول
 
 
 
 
 
 

 دوره في المحتوى

ورقة العمل الخاصة  بكتابته فييقوم المعلم بتحديد جزء من محتوى الدرس سواء 
بهذا التلميذ أو أن يحدده له في كتاب وزارة التربية، ثم يقوم التلميذ بقراءة هذا 
الجزء وفهمه جيدًا والرجوع للمعلم فيما يصعب عليه فهمه ثم يقوم بشرحه 

 :تعّرف اآلتيومناقشته مع باقي أفراد المجموعة، يكون دوره في المحتوى 
 تعريف التجارة

 التجارةتطور 
ا وتعرف تطور التجارة من أن كل فرد في مجموعة أتقن تعريفهيتأكد التلميذ من 

 .المقايضة للتعامل بالنقود
 
 
 
 
 
 
 الفئات النقدية للعملة لسورية                             

 :ة عنهجابإلوفي النهاية يطرح التلميذ السؤال التقويمي اآلتي على رفاقه ل

 خطوات السير في الدرس
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  ّف التجارة.عر 
  ّف المقايضة.عر 

 يعرض المعلم فيديو عن تطور التجارة.
 
 
 

التطبيقات العملية 
والتكنولوجية وأثرها على 

 المجتمع

 عنهااألول ليجيب  بالتلميذيحدد المعلم النشاط اآلتي في ورقة العمل الخاصة 
 بالتعاون مع باقي مجموعته ويسلم اإلجابة للمعلم فيما يأتي:

 (: 2نشاط)
واحدًا عن أحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية في التجارة، وأثرها على اذكر مثااًل 
 المجتمع؟

يقوم أعضاء المجموعة بطرح أمثلة لذلك وانتقاء أفضلها وتقديمه من قبل قائد 
 المجموعة لمناقشته مع باقي التالمذة.

بعد انتهاء المناقشات يعطي المعلم مثااًل واضحًا مكتوبًا ويسلمه للتلميذ األول 
 لعرضه على المجموعة.

 
 
 

 
 دوره اإلداري

 القائد ومشجع المشاركة. 
اإلدارية األخرى أثناء قيام التلميذ بدوره اإلداري يقوم باقي األفراد بممارسة أدوارهم 

 بالترتيب.

 األدوار اخلاصة بالتلميذ الثاني
 
 
 
 
 

 دوره في المحتوى    

الثاني يقوم التلميذ بمناقشة هذا  بالتلميذجزء المحتوى الخاص بعد تحديد المعلم 
 ،الجزء مع أفراد مجموعته وشرحه لهم واالستعانة بالمعلم عند مواجهة أي مشكلة

 ودور هذا التلميذ في المحتوى كما يأتي:
 حاجات اإلنسان، أهمية التجارة.

، ومن ثم مناقشة زمالئه انويةيقوم التلميذ بمناقشة زمالئه بالحاجات األساسية والث
 ات.ية التجارة في تأمين هذه الحاجهمبأ

 ثم يقوم التلميذ بطرح السؤال اآلتي على أفراد مجموعته ومناقشتهم فيه.
 ؟التجارة للمجتمع ما أهمية

ثم يقوم التلميذ بطرح النشاط على أفراد المجموعة ومشاركتهم في أداء النشاط كما 
 يأتي:
 تحديدالحاجات مع  هذهصنف أمامك مجموعة من الحاجات لإلنسان،  (:1نشاط)

 .معيار للتصنيف
 
 

بعد االنتهاء من هذا النشاط، ومناقشة نتائج المجموعة تسلم أوراق اإلجابة 

 بالمنتجوبالتالي تعريف المستهلكين  ،ؤدي إلى تسويقهاياإلعالن للمنتجات 
 فرة في األسواق.ان األنواع المتو األفضل ويبيّ 

 المنزلية. الكهربائية األدوات-الدواء-اللباس-السيارة-الغذاء
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 .هبواسطة قائد المجموعة للمعلم الذي يقوم بشرح ما تعسر عليهم فهمه وتوضيح
 ينتقل التلميذ لعنصر آخر من دوره في المحتوى وهو: 

 :التجارةأنواع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بعد ذلك يقوم التلميذ بطرح النشاط اآلتي على أفراد المجموعة لمناقشته:
 منها يصلح للتجارة الداخلية، وأي   منها لديك مجموعة من المنتجات أي   (:2نشاط)

 للتجارة الخارجية.
 
 
 

ما توصلوا إليه ويقدمه القائد  يكتب التالمذة ،بعد إجراء مناقشات داخل المجموعة
 ثم يقوم المعلم بعرض ما يأتي: ،للمعلم لمناقشته مع باقي الصف

 يتم االكتفاء الذاتي من منتجاتنا، ومن ثم يتم تبادلها وبيعها.
 
 
 

التطبيقات العلمية 
 والتكنولوجية

 عنهاالثاني ليجيب  بالتلميذيحدد المعلم النشاط اآلتي في ورقة العمل الخاصة 
 ، وتسليم اإلجابة للمعلم فيما يأتي:باقي مجموعتهبالتعاون مع 

التطبيقات العلمية والتكنولوجية في مجال  عن أحداذكر مثااًل واحدًا  (:4نشاط)
 المجتمع. فيالتجارة، وأثرها 

يتعاون أفراد المجموعة مع التلميذ الثاني في ذكر األمثلة ويتم اختيار أفضلها 
 وكتابته ويقوم القائد بتسليمه للمعلم لمناقشته مع باقي المجموعات.

يقوم المعلم بإعطاء ورقة بها مجموعة أمثلة للتلميذ الثاني لعرضها على مجموعته 
 كما يأتي:

 
 
 
 

أجهزة -الحمضيات-الزراعية اآلالت-القمح-األدوات الكهربائية  –القطن 
 .الخضار-المصانع

 

 :تجارة داخلية

 

جارة مثل البيع والشراء من خالل التكنولوجيا دورًا في مجال الت  بدأت تلعب 
االنترنت، االعالنات، تحسين المنتجات من خالل استخدام اآلالت، تحسين 

 طرق المواصالت ...
 

 خارجية:تجارة 
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تأثير تلك التطبيقات 

 على المجتمع

ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي عندما يستغل بشكل صحيح يفيد المجتمع من  إنّ 
خالل تطوير التجارة سواء استخدام التلفاز لإلعالن عن المنتجات، تحسين طرق 

 المواصالت، إقامة المعارض، تحسين الدخل الوطني.
لة، وأيضًا اليد العاممن اآلالت بداًل من اليد العاملة فذلك يقلل  تستخدمولكن عندما 

 .االجتماعي ةاالعتماد على الشراء والبيع من خالل االنترنت يقلل التعامالت 
اد المجموعة بأدوارهم اإلدارية أثناء قيامه بدوره يقوم أفر وفي  ،المالحظ + المسجل دوره اإلداري

 األخرى.

 األدوار اخلاصة بالتلميذ الثالث
 
 
 
 
 
 
 دوره في المحتوى   

حيث ، ويتفهمهيقوم التلميذ بتسلم ورقة العمل الخاصة بدوره في المحتوى، ويقرأه 
يتم عرض عدد من األشكال البيانية التي تمثل أسعار سلع عدة في فصول السنة، 

نتباه إلى ثم يطلب تفسير التغيير في أسعار تلك السلع، يوجه المعلم إلى ضرورة اال 
أفراد مالحظة سعرها في بداية الموسم ونهايته، يتناقش وع السلعة وموسمها و ن

انخفاض سعر سلعة معينة يعود إلى توافرها  ، قد يتوصل التالمذة إلى أنّ المجموعة
بشكل كبير في موسمها، بينما يرتفع سعرها في نهاية الموسم بسبب طلبها بشكل 

 .كبير من قبل الناس
 
 

أو انخفاض أسعار بعض السلع كالمنتجات الزراعية أو يالحظ عادة ارتفاع 
الصناعية أو غيرها من المنتجات، وهذا يعود إلى عاملين أساسيين هما العرض 

 والطلب.
 ه معهم:ناقشياآلتي على رفاقه من المجموعة و  التساؤلثم يطرح التلميذ 

 انخفاض أسعار الخضروات الصيفية في فصل الصيف 
  في األعياد.ارتفاع أسعار األلبسة 

 
التطبيقات العملية 

والتكنولوجية وأثرها على 
 المجتمع

يعرض التلميذ رسم بياني لسعر منتج، ومن ثم يتتبع التالمذة ارتفاع سعره 
 وانخفاضه حسب الموسم.

التلميذ الثالث بالتعاون مع رفاقه  عنهثم يحدد المعلم النشاط اآلتي ليجيب 
 بالمجموعة.

أسعار بعض  اذكر مثااًل ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية لتتبع (:2نشاط)
 .وضبطها السلع

 السلع من وقت آلخر ومن نوع آلخر تتغير أسعار
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بعد االنتهاء من مناقشة هذا النشاط مع باقي المجموعة يقوم القائد بتسليم اإلجابة 
 ورقة عملالثالث  التلميذللمعلم ومناقشتها مع المجموعات األخرى، ثم يسلم 

تكنولوجية في مجال التجارة، وأثرها على المجتمع ليقرأها تطبيقات علمية و تتضمن 
 المجموعة كما يأتي:على باقي أفراد 

 .الئحة المشتريات 
 .التلفاز 
 .برامج التوعية حول األسعار ومنع االحتكار 

من خالل ضبط األسعار تعمل على منع الغش واالحتكار، باإلضافة إلى أن ضبط    
 لفرد، وبالتالي تحسين الدخل الوطني.األسعار يساعد على توفير دخل ا

 
 دوره اإلداري

 المراجعة وتصحيح الفهم
أثناء قيام التلميذ الثالث بدوره في المحتوى يقوم باقي أعضاء المجموعة بأداء في 

 وممارسة أدوارهم اإلدارية.

 األدوار اخلاصة بالتلميذ الرابع
 
 
 
 
 
 
 

 دوره في المحتوى

في المحتوى من قبل المعلم سواء مكتوبًا أو من الكتاب  يتسلم التلميذ الرابع دوره
ويلجأ للمعلم إذا تعسر  ،المقرر، ويقرأه جيدًا ويتفهمه ثم يشرحه لتالمذته ويناقشهم

 عليهم فهم شيء ويكون دوره في المحتوى كما يأتي:
 
 

 والتجارة الخارجية.جارة الداخلية توذلك من خالل مفهومي ال
ثم يعرض المعلم فيديو عن بعض الصادرات والواردات وطرق تبادل السلع 

 والمنتجات بين المحافظات وبين الدول.
  

 
 
 
 
 
 
 

التطبيقات العلمية 
 والتكنولوجية

التطبيقات  وتأثير تلك
 على المجتمع

 عنهايحدد المعلم النشاط اآلتي في ورقة العمل الخاصة بالتلميذ الرابع ليجيب 
 بالتعاون مع باقي مجموعته وتسليم اإلجابة للمعلم فيما يأتي:

اذكر مثااًل ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية التي تسهم في تنشيط الصادرات 
 المجتمع. فيوالواردات، وأثر ذلك 
ناقشته مع باقي المجموعة يقوم القائد بتسليم اإلجابة للمعلم بعد طرح النشاط وم

 تعرف مفهومي الصادرات والواردات
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ليناقشه مع باقي المجموعات بالصف، ثم يعطي المعلم التلميذ الرابع ورقة عمل 
 المجتمع كما يأتي: فيمكتوب عليها مثال لتلك التطبيقات وأثرها 

 والواردات:في تنشيط الصادرات  ةمن التطبيقات العلمية والتكنولوجي
االهتمام بالمنتجات من خالل استخدام اآلالت  –االهتمام بطرق النقل والمواصالت 

 ترويج المنتجات ... –الحديثة 
 المجتمع: فيتأثير ذلك 

كلما زادت الصادرات يرتفع الدخل الوطني، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع دخل الفرد      
وعندما تكون الصادرات أكثر من الواردات يؤدي ذلك إلى ارتفاع الدخل الوطني 

 وعندما تكون الواردات يكون الميزان التجاري للدولة خاسر.
 يناقش المعلم األمثلة التي يذكرها التالمذة في غرفة الصف.

لتفصيل أي غموض(، يقوم باقي أفراد المجموعة  المجتهد)-الباحث – المنسق دوره اإلداري     
 بأدوارهم اإلدارية.

 األدوار اخلاصة بالتلميذ اخلامس
 
 
 
 
 
 

 دوره في المحتوى

يقوم التلميذ الخامس بقراءة الجزء المخصص له من المحتوى والذي يحدده له      
ثم يشرحه لباقي رفاقه بالمجموعة ويتناقش معهم فيه،  المعلم في ورقة العمل،
 ويكون دوره كما يأتي:

 األفراد والدخل الوطني. فيدور الدولة في تطوير التجارة، وأثر ذلك  
 يقوم التلميذ الخامس بطرح السؤال اآلتي لمناقشته مع رفاقه بالمجموعة:

  ؟الدولة في تشجيع التجارة وتطويرها ما دور 
 ؟األفراد والمجتمع والدخل الوطني فيأثر ذلك ما  

 فيما يأتي: ةلمناقشة يذكر دور الدولابعد انتهاء 
 
 
 
 
 

 
 

بعض التقنيات 
 في التجارةالمستخدمة 

 في العصر الحديث.

رفاقه  شاركيإذ ة العمل الخاصة بالتلميذ الخامس يحدد المعلم النشاط اآلتي في ورق
 بالمجموعة باإلجابة عنه، وتسليم اإلجابة للمعلم كما يأتي:

 : (7نشاط)
 اذكر مثاليين لبعض التقنيات المستخدمة في التجارة في العصر الحديث. 

يتعاون أفراد المجموعة في إعطاء أمثلة متعددة، ويتم انتقاء اثنين ويسلمها القائد 
للمعلم لمناقشتها مع باقي المجموعات بالصف، ثم يقوم المعلم بتسليم ورقة عمل 

 وعرضها ومناقشتها مع رفاقه كما يأتي: لقراءتهاللتلميذ بها مجموعة من التقنيات 
 .ادخال أجهزة الكومبيوتر 

 .زيادة الصادرات عن طرق المعارض 
 .تشجع المنتجين على بيع منتجاتهم للخارج 
 تحسين طرق نقل البضائع والمواصالت 
 األسعار. ضبط 
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 تصنيع المنتجات. استخدام المعامل واآلالت في 
  تحسين طرق المواصالت ووسائل النقل، ثم يعرض المعلم خريطة سورية

، مبينًا طرق المواصالت
 .وأهم الموانئ في سورية
                                     

طرق المواصالت في الجمهورية العربية 
 السورية

 الملخص. دوره اإلداري

هاية الدرس تكافأ المجموعات التي مارست أدوارها بشكل جيد وحصلت على نفي  ملحوظة:  
المكافأة األخرى، وتكون  مقارنًة مع المجموعاتأعلى الدرجات، كما حققت أفضل تعاون 

  .أو معنوية( مادية)
 :النهائي التقويم

 
 

ه المعلم بحيث يعدّ 
يشمل التقويم عناصر 

المدخل الثالث: 
العلمي المحتوى 

وتطبيقاته التكنولوجية 
وتأثيره على المجتمع

ويعطى للتالمذة بصورة 
 فردية.

 :ًا لكل مما يأتيفسر اعِط ت 
 .تشجيع الدولة على تصدير منتجاتها الزراعية والصناعية 
  األطفال في األعياد.ارتفاع ألبسة 
 .قيام المحال التجارية بتنزيالت على األلبسة الشتوية في شهر شباط 
 .أهمية التجارة 

 منها: المغلوطأمام العبارات، وصحح  غلطضع كلمة صح أو  
 المحافظات السورية. نالصادرات هي السلع والمنتجات بي ) (
 يتم تبادل المنتجات داخل سورية عبر الموانئ. () 
 تشجع الدولة الصادرات عن طريق المعارض. ) (
 المقايضة هي بيع السلع إلى الدول األخرى.  ( )

 ما الذي يمكن أن يحدث في حال زادت الواردات السورية وقلت الصادرات؟ 
 لتطوير التجارة في الجمهورية العربية السورية. اً اقترح أساليب 
، وما تنمية التجارةالتكنولوجية في العلمية كيف يمكن توظيف التطورات  

 تأثير ذلك في المجتمع؟

تناوله في القضية  جرىتلخيص ما عقد جلسة حوار جماعية بين المجموعات ل الدرس:إغالق 
  .المطروحة، وتطبيقاتها الواقعية الممكنة، والتطبيقات العلمية والتكنولوجية المحتملة لحلها

 النشاط اإلثرائي:
 الخضروات، والمطلوب: بيع بعضقررت  

 ؟في أي الفصول تفضل عمل المشروع 

 ؟ماذا تحتاج للبدء بالتجارة 

  ؟تفعل بالفائضسماذا 
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 ؟لتطوير تجارتك ا  اقترح طرق 

 .لتمثيل عملية البيع والشراء، وتعرف آدابهادور البائع والشاري  لعب 
 )أنموذجًا(الرابعالدرس 

  

 

 دقيقة 42الزمن: الصف: الرابع
 : حصة دراسية واحدةعدد الحصص المقترحة االجتماعي ة الد راساتالمادة: 
 )STS)التدريس وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  .20/2/1022االثنين  التاريخ:

 

 
 

  واحدة دراسية حصة: الدرس لتنفيذ المخصص الزمن
 .وزارة التربية من قبل المعد المعلم دليل حسب

 المهارات المتوقع اكتسابها

 الدرس هذا دراسة محتوى بعد التلميذ من يتوقع
 :أن قادرًا على يكون المرافقة أن باألنشطة والقيام

 الخريطة. قراءة

يحدد المواقع األثرية والسياحية على  .2
 مصور الجمهورية العربية السورية.

 .االستنتاجو  المالحظة

 .المقارنة يعدد مقومات السياحة في سورية. .1
يقارن بين السياحة الداخلية والسياحة  .2

 الخارجية.
 :ووسائطه التعلم مواد

 

 والسياحة األثرية السياحة بين يقارن .4
 الطبيعية.

 ونصوصه صور الكتاب

الجمهورية يوضح أهمية السياحة في  .2
 العربية السورية.

 ، الحاسوب، جهاز اإلسقاط.السبورة

ن رأيه في دور السياحة في دعم يبيّ  .6
 الوطني.االقتصاد 

خريطة المواقع السياحية في سورية، مصور طرق 
 المواصالت في سورية.

فيديو عن السياحة في سورية، عرض ألهم المواقع  يقترح أساليب لتنشيط السياحة في سورية. .2
 السياحية في سورية.

يعطي أمثلة عن األماكن السياحية في  .8
 منطقته

 (الحركية الحس)المهارية  األهداف
 سورية في األثرية للمناطق صوراً  يجمع. 

 سوريةالجمهورية العربية الفي  السياحة

 المواقع انتشار ومناطق مقوماتها، مبينًا أهم سورية في السياحة أهمية التلميذ يتعرف: الهدف العام
 .بها المرتبطة والتكنولوجية العلمية والتطبيقات الوطني، االقتصاد دعم في ودورها والسياحية، األثرية
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التطبيقات العلمية يعطي أمثلة عن  .9
في الترويج  المستخدمةوالتكنولوجية 

 للسياحة.

 الوجدانية األهداف
 سورية وحضارة بتاريخ يعتز. 
  تشييدها في أجداده جهود يقدر. 
 السائحين نحو إيجابية اتجاهات ينمي. 
 لتطوير الدولة تقدمها التي الخدمات أهمية يقّدر 

 .السياحة
 :الرابعالرئيسة والفرعية المتضمنة في الدرس  (STS)قضايا 

 النمو السكاني
 .تنمية االقتصاد الوطني، حاجات اإلنسان )األساسية والثانوية(، فرص العمل
 الهواء والغالف الجوي

 .قة)الدخان(الملوثات المعل  
 البيئة ومصادر الطاقة

 .البيئات الطبيعية
 استخدام األرض)التربة(

 األرض وسيلة هامة لدعم االقتصاد الوطني.
 المواد الخطرة

 .التخلص من النفايات
 الصناعة والتجارة والتعدين

 .مقومات السياحة، صناعة السياحة
 النباتية والحيوانيةالثروة 

 ، المحميات الطبيعية.أهمية الثروة النباتية والحيوانية في دعم االقتصاد الوطني
 التكنولوجيا الحديثة

 .اإلعالم وسائل، النقل وسائلاالتصال،  وسائل، للسياحة الترويج في التكنولوجيا استخدام
 بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس:

 النشاط اإلثرائي إغالق الدرس  التقويم ةة والتكنولوجيّ التطبيقات العلميّ  عرض المحتوى العلمي افعية إثارة الد  
5 54 54 7 5 
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 على تعمل التي المقومات أو الخصائص من مجموعة توافرت إذا إال تنشط أو مكان في تقوم أن للسياحة ال يمكن
                         .المقومات هذه المتالكها وذلك السياحة، في العالم بالد أغلى من فهي في سورية، كما إليها، السياح جذب

 سورية فيمقومات السياحة 
 

 

 

 إثارة الدافعية:
ثارة فضولهم للمشاركة في النشاطات، لتهيئةيتم إلقاء التحية على التالمذة،       الستنتاجالتالمذة  وا 

شد انتباههم بأّنهم سيذهبون في جولة في سورية، يطلب المعلم وذلك من خالل  القضية المطروحة،
من التالمذة شد األحزمة والتهيؤ، ويعرض فيديو عن األماكن السياحية في سورية، ثم يثير نقاشا  

 قع السياحية التي وردت في الفيديو:واميسأل عن أماكن ال، حول محتوى الفيديو
 توجد النواعير؟أين  
 ض؟ ر  ما اسم الجامع الذي عُ  
 في أي محافظة يوجد؟ 

  ."ياحةالس   قضية"لتوصل إلى ينظم المعلم إجابات التالمذة، ل

 عرض المحتوى العلمي:
يقوم المعلم بعد مناقشة السؤال التمهيدي مع التالمذة بعرض شفافية مكتوب عليها عناصر الدرس   

يعرض خريطة المواقع األثرية في سورية، ويطلب من التالمذة تحديد أهم المناطق األثرية الرئيسة، ثم 
 في سورية، ذكر المواقع السياحية في محافظته.

 السياحة في سورية" وهو "مقوماتينتقل المعلم إلى عنصر آخر من عناصر الدرس 
 :يطرح المعلم السؤال اآلتي على التالمذة

 ؟السائحين لزيارة سوريةاألسباب التي تدعو ما  
بعد إجابة التالمذة عن السؤال السابق يتناقش معهم للتوصل  

إلجابة نموذجية له ويتم عرض إجابة السؤال على شريحة من 
 .خالل جهاز اإلسقاط

 
 

 
 
 
 
 

 رسير في الد  خطوات الس  

 الطبيعية المقومات البشرية المقومات
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 (5عمل ورقة: )المرحلي التقويم           
  

 .المجموعة: ............................     اسم التاريخ: ...................................
         األعضاء
         األدوار
 ما يأتي: أكمل

 
 
 
 

 
 من الممكن أن يصل التالمذة إلى االستنتاجات اآلتية:

 

 

 

 

 التالمذة، وتحفيزهم الستنتاج أنواع السياحة:يطرح المعلم مجموعة من األسئلة إلثارة انتباه 
 من زار منكم مدينة تدمر األثرية؟  
 هل تقتصر السياحة على األجانب؟  
 ماذا نسمي السياحة التي تتم داخل سورية؟ 
 ما معنى السياحة الخارجية؟  

إجابات التالمذة المختلفة، يشجعهم على إبداء األفكار، ومن ثم يعرض شفافية توضح يتلقى المعلم 
 أنواع السياحة:

 
 

 لماذا يزور السياح سورية؟ 
مجموعة من الصور ويطلب من التالمذة مالحظتها يتلقى المعلم إجابات التالمذة ومن ثم يعرض 

 والتمييز بينها:

 من أمثلة المقومات البشرية من أمثلة المقومات الطبيعية
  

استند بإجابتك عن السؤال على 
المعلومات الموجودة في الجدول 

  .والصورة المرافقة

 

                                         .العالم في مكان كل من ياحالس   إقبال على ساعد والذي العالم يتوسط الذي المتميز الجغرافي سورية موقع
       .الطبيعية المحميات أو الجبال أو الشواطئ على الطبيعة جمال
 . المعتدل المناخ
 .وغيرها والكبريتية المعدنية لالستشفاء بالمياه السياح يقصدها التي العالجية الصحية األماكن بعض وجود

 توافر طرق المواصالت، وجود مؤسسات لتشجيع السياحة، طبيعة الشعب السوري المضياف.
 

 أنواع السياحة:
 السياحة الداخلية               السياحة الخارجية
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السياحة في سورية، ودورها في دعم االقتصاد الوطني، وتنمية االعتزاز بالتراث أهمية يناقش المعلم 
التي والحضارة السورية، من خالل عرض فيديو عن السياحة في سورية، وطرح مجموعة من األسئلة 
محتوى تثير تفكير التالمذة، وتحفزهم على استنتاج القضايا الفرعية التي يتم مناقشتها من خالل 

الفيديو:

 
 الدرس:التطبيقات العلمية والتكنولوجية لموضوع 

 بين تالمذة المجموعة من خالل طرح السؤال: نقاشا  يثير المعلم 
  

 .بالسياحة المرتبطة والتكنولوجية العلمية التطبيقات ألحد مثاالً  اذكر 

التقدم العلمي التكنولوجي من أهم  بعد مناقشة إجابات التالمذة عن النشاط، يتم اإلشارة إلى أن  
 السياحي وذلك من خالل:التي تسهم في المجال  العوامل

 
 

 السياحة الطبيعية 
 السياحة األثرية 

 .الجميلة ومناظرها طبيعتها، بجمال للتمتع أو الحضاري تراثها لتعرفسورية  السياحيقصد  يعمم ثم ومن

تساعد على بناء  والتيزيادة واردات الدولة، حيث تنشط عمليات البيع والشراء،  فيالسياحة  تسهم
 الداخلية والخارجية.الفنادق والمدارس والمستشفيات والطرق الجديدة ورواج التجارة 

الفنادق والمطاعم وشركات السياحة ووسائل النقل  فيتعمل السياحة على توفير فرص عمل للشباب 
حل مشكلة  فيواألماكن السياحية مما يساهم  السياحيوالمواصالت ومحالت بيع الهدايا واإلرشاد 

 البطالة.
القديمة  السوريةمن مظاهر الحضارة  ترفع اسم سورية عاليًا بين دول العالم بما يشاهده السائح

 والحديثة والمعاملة الطيبة من شعب سورية له.
لدى السوريين مما يشاهدونه من معالم سياحية قديمة  حب الوطن واالعتزاز بهتنمى السياحة 

 وحديثة.
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يراعى في التقويم النهائي أن يشتمل كل عناصر المدخل من علم وتطبيقاته التكنولوجية وآثاره ) النهائي: التقويم
 (على المجتمع

 اختر اإلجابة الصحيحة: 
  مدينة الالذقية:من القالع األثرية في 

 صالح الدين.-د سمعان.-ج المرقب.-ب الحصن. -أ
 :طلب منك صديقك تجنب التعامل مع السّياح األجانب فهل 

  صدقائك إلى تجنب التعامل معهم.باقي أ تدعو-ب  توافق على هذا الطلب. –أ 
 طلبه وتتعامل معهم باحترام. ترفض-ج

 فسر: 
  اهتمام الدولة بتشجيع السياحة. -أ
 .زيادة عدد السياح في سورية -ب

 .منطقتين أثريتينالخريطة  حدد على
 

 اقترح اثنين من اإلجراءات للمحافظة على المناطق األثرية. 
................................................................................... 
.................................................................................. 

 

 

 

 

 تمهيد الطرق وتوفير وسائل النقل من قطارات وبواخر وطائرات بالمناطق السياحية. 
 االهتمام بنظافة وتجميل المناطق األثرية والسياحية.  
 يستمتع بها الّسياح.  التيإقامة المهرجانات الثقافية والرياضية والفنية  
 التاريخ.األثرية تبرز قيمة اآلثار وتحكي قصتها عبر  عن األماكننشرات إعالنية  
تعيين مشرفين مدربين ومرشدين سياحيين لمرافقة الزوار إلى األماكن السياحية إلظهار عظمتها  

 وقيمتها.
المختلفة المرئية والمسموعة  نشر الثقافة السياحية لكافة األفراد من خالل وسائل اإلعالم 

  .والمقروءة
 والترويج للسياحة. السياحيةواألماكن على اآلثار  للدعوة للمحافظةاستثمار وسائل اإلعالم  
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 إغالق الدرس:
وتطبيقاتها الواقعية الممكنة، والتطبيقات العلمية  المطروحة،تلخيص ما تم تناوله في القضية 
  :ياجتماعبسياق  تنشيط السياحة"طرح قضية"  والتكنولوجية المحتملة لحلها، من خالل

 
 
 

 النشاط اإلثرائي:
 

 

 .نشاط السكان في المناطق السياحية وعاداتهم وتقاليدهم النشاط:عنوان  أواًل:
 النشاط:فكرة  ثانيًا:

 
 
 
 

 :أنعلى قادرًا ممارسة هذا النشاط أن يكون  يتوقع من التلميذ بعد النشاط: افهدأ ثالثًا:
  الحفالت الفلكلورية.  – السياحييتعرف المقصود باإلرشاد 
  المناطق السياحية.  فييحدد أهم أنشطة السكان 
  يتميز بها سكان المناطق السياحية.  التييحدد أهم العادات والتقاليد 
 السياحيالعاملين بالمجال  يحترم . 
 المسرح. – الصف النشاط:مكان  رابعًا:

 يأتي:يقوم المعلم بما  المعلم:أدوار  خامسًا:
  المدرسيتناسب طبيعة المسرح  مسرحيصورة نص  فياإلعداد الجيد للنص. 
  والمرحلة العمرية لهم. مكاناتهما  و  التالمذةت امالئمًا لقدر  المسرحيعاة أن يكون النص امر 
  .)... تجهيز األدوات الالزمة مثل )الديكور والمالبس والصور والرسوم 
  اثارة حماسهم لتمثيل ولعب األدوار وتحفيزهم لالشتر  التالمذةتهيئة فريق التمثيل بتوضيح النص  فيك او 

 لهم. المسرحي
  التمثيل.  فيللمشاركة  التالمذةإتاحة فرص متساوية أمام 
  تتناسب مع ميولهم.  التياختيار األدوار  فيالحرية  التالمذةإعطاء 
  .تحديد فريق التمثيل وتوزيع األدوار عليهم وتوجيههم 
 المسرحيأثناء العرض  التالمذةتوجيه لمشرف الاالستعانة ب . 

 مسرحية

 فيفيه بحفظ األدوار واندماجهم  التالمذةيقوم  مسرحيتعتمد فكرة النشاط على تناول الدرس على هيئة نص 
ت اوالمهار  جو يسوده المرح مما يؤدى إلى اكتسابهم للمعلومات فيفيؤدونها  يقومون بتمثيلها التياألدوار 

 الثقافة السياحية لديهم. تنمية بعض أبعاد فيتسهم بدورها  والتيوالقيم المتضمنة بهذا النشاط 
 

يزور سورية آالف األجانب سنويًا للتمتع بجمال طبيعتها ورؤية آثارها المتنوعة، اقترح أساليب 
 لتشجيع السياحة في سورية.
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  اعادة مشاهدتها مع  .الصفداخل  التالمذةالقيام بتسجيل المسرحية و 
  التالمذةالتعليق على المسرحية بصورة مبسطة وتقويم أدوار. 
  يكتبها على السبورة وتعرف إيجابيات وسلبيات كل منهم. التيتقويم النشاط من خالل األسئلة 
 :يأتيبما  التالمذةيقوم : التالمذةأدوار  سادسًا:
  مكاناتهما  و تهم ايتناسب وميولهم وقدر  الذياختيار الدور . 
   يقوم بتمثيله وفهمهم وحفظهم له.  الذيإتقان كل تلميذ الدور 
  إعداد األدوات الالزمة لتنفيذ النشاط. يتجهيز المكان وف فيمساعدة المعلم 
  التمثيل بعرض المسرحية وتقديمهايقوم فريق. 
  تحقيق الهدف منها. فيودورها  ،سلبياتواليجابيات اإلمشاهدة المسرحية بعد تسجيلها للتعرف على 
  نهاية النشاط.  فييطرحها المعلم  التياألسئلة  عناإلجابة 
 :متطلبات النشاط سابعًا:
  ومنها:مرتبطة بموضوع النشاط صور ورسوم      
  ياح. مع السّ  سياحيصورة مرشد 
  األماكن السياحية. فيصورة للعاملين بالنقل والمواصالت 
  .صورة للعاملين بالتجارة مع السياح 
  السياحي.مالبس مميزة لمن يقوم بدور المرشد  الحميدية.سوق صورة لبعض منتجات  
  لتسجيل المسرحية.  اكامير 
 :محتوى النشاط ثامنًا:

 
 
 

 .المقصود بالمناطق السياحية 
  المناطق السياحية. فيأهم أنشطة السكان 
  المناطق السياحية. فيعادات وتقاليد السكان 

 
 :تقويم النشاط تاسعًا:

 :فسر 
  اللغات األجنبية السياحيضرورة أن يجيد المرشد.  

 :(X)أو  √() إشارةضع  
  على عمل واحد ) ( السياحيةالمناطق  فييقتصر العمل. 
  ء ) (االبيع والشر عمليات  في األجنبياستغالل السائح. 
  والمواصالت وسائل النقل  فيالمناطق السياحية  فييعمل بعض السكان( ). 
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 (7)رقم ملحق

 اختبار  
 
راسي صيلحالت

ِّ
  املؤجل(البعدي /املباشر القبلي/البعدي) الد

ِّ
 راساتملادة الد

 
 
دعائم االقتصاد يف اجلمهورية  "الرابعة األساسي الوحدة الرابع ة للصفاالجتماعي

 "العربية السورية
 

 

 

 أعزائي التالمذة:

 .اقرأ التعليمات جيدًا قبل البدء في اإلجابة عن األسئلة 
 اإلجابة على نفس الورقة. 
 :( درجة   04) الدرجة الكلية 
 ( دقيقة 04: )زمن االختبار 
  :العالمة المستحقة 

 

 

                                                                       االسم:

   المدرسة:

   الشعبة:

 

 

 

 

 

حصيلتعليمات الاختبار 
َّ
 يالت
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 (درجة 22) :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي        

 استخدم الفالحون الحيوانات في العمل الزراعي قديمًا بهدف: .1
رش المزروعات  -أ

 بالمبيدات الزراعية.
 حراثة األراضي. -ب

 
المحاصيل  جني -ج

 الزراعية.
 .رش األرض بالسماد-د

 
 من شروط قيام الصناعة في الجمهورية العربية السورية: .2

األعداد الكبيرة من  -أ
 السكان.

مساحة الجمهورية العربية  -ب
 السورية.

وجود العمال  -ج
 المدربين.

توافر طرق  -د
 المواصالت.

 أحد الحاجات األساسية للسكان: عد  ي   .2
 .السيارة-د الشخصي. الحاسوب-ج الكهرباء. -ب اللباس. -أ

 من مقومات السياحة في سورية:  .0
 توافر األمطار. -أ

 
 توافر األراضي الزراعية. -ب

 
توافر المناطق األثرية -ج

 والتاريخية.
 توافر السكان.-د

 
 للزراعة في سورية أهمية كبيرة ألنها: .4

  
 

تستخدم وسائل الري -أ
 الحديثة.

 تعد مصدرًا للدخل الوطني-ب
 

يعمل بها ربع -ج
 السكان.

تخضع إلشراف -د
 الدولة فقط.

 اشتهرت الصناعة اليدوية السورية بسبب: .6
 وفرة إنتاجها.-أ

 
كثرة المحالت التي تعرض -ب

 منتجاتها.
كثرة المصانع اليدوية -ج

 السورية.
مهارة الحرفيين -د

 السوريين.
  والسبب: ،السنةيرتفع سعر الخضراوات الصيفية في شهر آب مقارنة ببقية أشهر  .7

شهر آب هو نهاية  -أ
 فصل الصيف.

الطلب الكثير عليها للتموين -ب
 لبقية أشهر السنة.

ندرة وجودها في هذا -ج
 الشهر.

 العرض الكبير منها.-د
 

 بهدف:يزور سورية سنويًا آالف السياح من جميع أنحاء العالم   .8
تنظيم رحالت سياحية  -أ

 لمختلف المناطق السورية.
اآلثار التاريخية  لرؤية-ج المنتجات. تبادلتنشيط  -ب

 المتنوعة.
لالستقرار في -د

 سورية.

 حديثة هو:زراعية  آلة لال يمثالرقم الذي  .9

 

1 2  3  
4  
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المحصول، من طرق المحافظة على  ضياع إلى تؤدي قد وآفات   أمراض   الزراعية المحاصيل تصيب   .14
 :المحاصيل الزراعية

األدوية  استخدام-ج الجائر. الرعي-ب .حرق بقايا المحاصيل-أ
 والمبيدات.

 األسمدة. استخدام-د

تمر بالدنا بأزمة في مجال المياه، من وسائل الري الحديثة التي تساعد الفالحين في سقاية  .11
 المزروعات، وتوفير المياه.

 أ+ج.-د الري بالتنقيط.-ج الري بالغمر.-ب الري بالرش.-أ
 مالئمة لزراعة:( منطقة 1تعد المنطقة) .12

 
 
 
 
 
 

 الشعير. -د التفاح.-ج البطاطا. -ب الحمضيات. -أ

 ق بيع:اسو أإذا أردت أن تهدي صديقك هدية تتميز بدقة صنعها المحلي، فإنك تشتريها من أحد  .12
 المنسوج الحرير أقمشة -ب .وردةتالمس األقمشة-أ -أ

 .حديثة بآالت
أقمشة البروكار  -ج

 السوري.
 .الصناعية الجلود الجلود الصناعية.-د

 : الرقم الذي يمثل صناعة حديثة هو .10
    -ب

 
 
 

 .الصناعية الجلود  

 :الرقم الذي يمثل تطبيقات علمية تكنولوجية مرتبطة بالصناعة .14
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 صناعة:ل( منطقة مالئمة 1المنطقة) تعد  .16
 

2  3  4  

1  2

  
3  4  

1 
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 المواد المعدنية.-د .السكر-ج .االسمنت-ب .الحبوبطحن -أ
 :من مناطق صناعة االسمنت .17

 
 
 
 
 
 

 
 دير الزور.-د .الالذقية-ج .حمص-ب الرقة.-أ

إذا طلب منك أحد األصدقاء أخذه في زيارة إلى المكان الذي يتم عن طريقه تصدير النفط إلى خارج  .18
 إلى: ستصحبهسورية، فإنك 

 انطالق مراكز-د .النفط محطات -ج .المطارات -ب الموانئ. -أ
 الشاحنا انطالق مراكز .الشاحنات

 يمثل موقع مدينة تدمر األثرية على مصور الجمهورية العربية السورية:الذي الرقم  .19
 
 

 
 

 
 
 

 4-د 3-ج ٢-ب ١-أ
 :هي والتاريخية األثرية لسياحةل الصورة التي تعد مثاالً  .24

                         1   
  -أ

 4             3                        -ب                        2                               
 
 
 

 من نتائج استخدام وسائل الري الحديثة في الزراعة: .21
 المياه. توفير-دالمحاصيل  تنوع-ج زيادة التكلفة-ب الوقت هدر-أ
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 الزراعية
 :ـالصناعة الحديثة عن الصناعة القديمة بتتميز  .22

 سرعة اإلنتاج. -أ
 

 التكاليف. قلَّة-ج االعتماد على الجهد العضلي. -ب
 

 قلَّة اإلنتاج. -د
 

 :بأنهاناعات الحديثة في سورية الص   تتميز .22
أسواق لتصريف  توفر-ج العمال المدربين توفر-ب اآلالت الحديثة تستخدم-أ

 المنتجات
المنتجات  على تعتمد-د

 الزراعية والحيوانية
 الخارجية في:التجارة يتمثل الفرق األساسي بين التجارة الداخلية و  .20

الحدود الجغرافية لتبادل -ب األرباح نسبة-أ
 .المنتجات

 األهمية-د نقل المنتجات وسائط-ج

 .للمنتجات والتسويق التجارة، في التكنولوجيا استثمار أساليب من ليست .22
 .المعارض- د طرق المواصالت.-ج الشابكة.-ب اإلعالم. وسائل-أ

 :بأنهالتجارة تتميز ا .22
تحول المواد األولية الخام -أ

 لإلنسان. ةإلى مواد مفيد
تؤمن الحاجات األساسية -ب

 للسكان.
في دعم  تسهم-ج

 االقتصاد الوطني.
 توفر المواد األولية.-د

 الداخلية والخارجية في: السياحةيتمثل الفرق األساسي بين  .22
في الدخل  إسهامها-ج .الحدود الجغرافية-ب .األهمية-أ

 الوطني.
 من السياحة. الهدف-د

 الشمس(: دوار-السكري الشوندر-)القطنالصفة المميزة لمحاصيل  .22
تستخدم كعلف  -أ

 .تللحيوانا
تستخدم كمواد خام  -ب

 في الصناعة.
 تباع في أسواق خاصة.-ج -ت

 
تزرع في كافة -د

 المناطق السورية.
 

 اح على زيارة المناطق األثرية في سورية هو:لتشجيع السيَّ  األفضلاالقتراح  .22
 

 
أ. توفير أدالء سياحيين 

 .أكفياء
 .ب.تأمين المواصالت

 
من وسائل  االستفادة-ج

 .اإلعالم
مهرجانات في  إقامة-د

 .مواقع المناطق األثرية
 للفالحين برأيك هي:التي تقدمها الدولة أهم الخدمات من  .33

 مواقيت الزراعة.-د اآلالت الزراعية.-ج .الزراعية والمبيداتاألدوية  -ب أسماء الفالحين. -أ

 :برأيك هو الصناعة مصدر أذى للبيئة الرئيس العتبارالسبب  .31
الكهرباء  استخدام -أ

لتشغيل اآلالت 
رمي فضالت المصانع  -ب

 .في المياه
استهالك المواد  -ج

 الزراعيةاألولية 
حاجة الصناعة  -د

لألسواق لتصريف 
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 منتجاتها. .والحيوانية في الصناعة  الصناعية.

 تصدير الدولة منتجاتها الزراعية والصناعية برأيك أنها:من أهم أسباب  .32
تريد الحصول على -أ

 النقود.
 

تريد التخلص من الفائض من -ب
 هذه المنتجات.

تجعل ميزانها التجاري -ج
 رابح.

تريد استيراد -د
 أخرى تحتاجها. منتجات

 يمكن الحكم على دور السياحة في دعم االقتصاد الوطني من خالل: .33
األجانب بجمال  تعريف-أ

 الطبيعة.
طرق  توفير-ج عمليات البيع والشراء. تنشيط-ب

 المواصالت.
األجانب  تعريف-د

 بالتراث الحضاري.
 

  

، مع وما نشتريهللدول األخرى  ما نبيعهبحسب  المنتجات اآلتية صنف-20: الثانيالسؤال  
 درجات( 4)للمجموعتين: الصحيحة ذكر التسمية

 .الكهربائية األدوات-الحمضيات-النقل وسائط-النفط-الزراعية اآلالت-القطن           

 

 

 المجموعة الثانية المجموعة األولى المجموعة
   اسم المجموعة:

   المنتجات التي تتضمنها:
 

 
 د 2    بخط زمني تطور عملية التجارة. لث  م  -24

  
 
 

                                                                                                     

 ألاسئلة انتهت                                                            

 لتعاونكم                                                       
ً
 شكرا
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 ( 2) رقم ملحق
 
 
 مفتاح إجابة االختبار الت

 
 حصيلي ملادة الد

 
 ة يف الصف الرابع األساسيراسات االجتماعي

  :درجة. (40)ة:الكلي الدرجة- سؤال (35)عدد األسئلة 
 درجة، درجة واحدة لكل سؤال(. 33 (يأتياإلجابة الصحيحة مما  األول: اخترالسؤال 

 اإلجابة رقم السؤال اإلجابة رقم السؤال
 د ج ب أ د ج ب أ

1     12     
8     19     
3     80     
4     81     
5     88     
6     83     
7     84     
2     85     
9     86     
10     87     
11     82     
18     89     
13     30     
14     31     
15     38     
16     33     
17     

 السؤال الثاني:
، مع ذكر التسمية وما نشتريهللدول األخرى،  ما نبيعهالمنتجات اآلتية بحسب  صنف -34

 (.درجة لكل منتجدرجة السم المجموعة، نصف درجات،  5)    :لكل مجموعةالصحيحة 
 املجموعة الثانية املجموعة ألاولى املجموعة

 الواردات الصادرات اسم املجموعة

 ألادوات الكهربائية.-النقل وسائط-الزراعيةآلاالت  الحمضيات-النفط-القطن املنتجات التي تتضمنها

 

      (.درجتانالمقايضة )                                      استخدام النقود -35
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 (9)رقم ملحق
 مقياس اجتاهات تالمذة الصف الرابع األساسي 

 الجمهورية العربية السورية

 جامـــــــــــــعة دمـــــــــــشق     

 كـليـــــــــــة التربيـــــــــــة       

 التدريسقسم املناهج وطرائق 

 أداةتحكيم 
 المحترمالدكتور..........................

 تحية وبعد...

والمجتمع  استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا فاعلية "بعنوان بحث علمي تجريبي الباحثة بإعدادتقوم      
(STS)  االجتماعية  الد راساتراسي لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الد   التَّحصيلفي

مناهج وطرائق ال، وذلك الستيفاء متطلبات الحصول على درجة الماجستير في "واتجاهاتهم نحوها
على متغيرات الدراسة بناًء  مقياس اتجاهاتإعداد وكجزء من متطلبات الدراسة قامت الباحثة بالتدريس، 

  .ة للباحثةإلى الخبرة الشخصي السابقة إضافةً  الدِّراساتوالمقاييس التي توفرت من وفرضياتها 
ضررا اسررتبانة الدراسررة المرفقررة بررين قيررديكم للوقررو  ت تكم الطويلررة فرري هررذا المجررال جعلررت الباحثررةخبرر  إن      
 : على
 (درجة مناسبة البنود لتعّر  فاعلية مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتما (STS  في اتجاهات تالمذة

 الص  الرابا األساسي نحو مادة الدِّراسات االجتماعية.
 صحة محتواها وصدقه.  
 صالحية عباراتها.  
 لموضوع الدراسة مالءمتها.  
 مالءمتها للخصائص العمرية والنمائية للتالمذة. 
 السالمة اللغوية . 

أخذ بها، ومن المؤمل قن يكون لهذه المالحظات مالحظاتكم وآرائكم النيرة التي ستتتطلا الباحثة إلى     
      و إضافاتة العلمية، وذلك بإجراء تعديالت قبالمنهجيمتسمًة الدور األكبر في إخراج هذه االستبانة 

 .األداةونها مناسبة تثري هذه قو مالحظات تر 
 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

 الباحثة: ريم محمود النعيمي                                                   
 حيدر يوسف الدكتور: آصفبإشراف                                                                     
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 التالمذة: يأعزائ
 

ف فاعلية مدخل العلم ، تهدف إلى تعر  ( عبارة82استبانة مكونة من ) ميديكأبين 
راساتنحو مادة  مكاتوالتكنولوجيا واملجتمع في اتجاه ِّ

 ملطلو  منكالاجتماعية. وامل الد 
 بصدق. عبارةفي كل  متحديد رأيك

املعلومات التي  منها. مع العلم بأن   م( أمام كل عبارة بحسب موقفك√وضع عالمة ) رجاء  
  ستعامل بسرية   تعلطونها

 
وقبل البدء ،  غأررا  البح  العلم تامة ولن تستخدم إّل

 .واملدرسة والشعبة في املكان املخصصكتابة اسمك رجى باإلجابة على الفقرات ي  
 

 

 امأل المعلومات اآلتية: 

 االسم:      

   المدرسة: 

 :الشعبة 

 

 

 

                                                              

                                                               
 

 الاجتماعية راساتالد  مقياس الاتجاه نحو مادة 

 لتعاونكم
 
 شــــكرا
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 بدائل اإلجابة باراتـــــــــــــــالع ارةـــم العبــــــــرق
 غير موافق ال رأي لي  موافق

 المحور األول:" المدخل المستخدم"
 ه:ألنَّ  االجتماعيَّة الد راساتالعلم والتكنولوجيا والمجتمع في تعل م مادة  ُل استخدام مدخلأفض  

    مادة.ال دراسة يسهل    .1
    مادة.الب يزيد اهتمامي  .2
    يساعد في تثبيت المعلومات في الذهن.  .3
    .بصورة أفضل المجتمعفي فهم مشكالت يساعد   .4
    .المادةالمفاهيم المستخدمة في  استيعابفي  يساعد  .5
    .واألفكار األسئلة يتيح طرح  .6
    .اليومية يبحيات المادةربط ي  .7
    .مادةالفي  المنزلية المطلوبةالواجبات  سهلَّ إنجازي  .8
    .الدراسية حصةالمجااًل للمناقشة والحوار في أثناء  يتيح  .9

    مادة.ال بأنشطةعند القيام  بالمتعة يشعرني  .11
    .مادةالفي المطلوبة تنفيذ الرسومات  ساعد فيي  .11
    .يعطي إجابات دقيقة ألسئلتي  .12
    مادة في تقدم المجتمع ورقيه.السهم ن كيف تُ يبي    .13
    يساعد على استغالل كامل الوقت المخصص للتعلم.  .14

 "ةاالجتماعيَّ  الد راساتالمحور الثاني:" مادة 
 :هاة ألنَّ االجتماعيَّ  الد راساتمادة  أحب     

    ممتعة.  .51
    .الحياة المختلفة مجاالت في تبحث  .51
    .الوطني االقتصاد في والتكنولوجيا العلم تأثير رتفس    .51
    .وأفكارهم الناس أسلوب حياة في والتكنولوجيا العلم تأثير تصف  .52
    .الثقافات وانتقال الشعوب تقارب في والتكنولوجيا العلم دور نتبي    .59
    التواصل مع اآلخرين. فيوالتكنولوجيا  توظيف العلم كيفية حوض  تُ   .82
    الخرافات.ورفض التفكير العلمي  متعل    .85
    حب االستطالع والبحث الذاتي. تنمي    .88
    الحياتية. حل المشكالت يةكيفح توض    .82
    المادة. مجالجديد في كل  لمعرفة تشوقني  .82
    .الدراسية حصةال في أثناءبالملل  تشعرني  .81
    .الدراسية صحصال لحضورتشدني   .81
    .مادةال اختبار أثناء بالخوف تشعرني  .81
    .دراسةال في أطول وقت لقضاءتدفعني   .82
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 (00قم)ر ملحق 
 قائمة ب

 
 أدوات البحث ادة حمكميأمساء الس

 مكان العمل 1االسم والصفة العلمية الرقم

 في جامعة دمشق. قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية جبرائيل بشارةأ.د   .0
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. جالل سنادأ.د   .3
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق فواز العبد اهللأ.د   .2
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. جمال سليمانأ.د   .4
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. طاهر سلومأ.د   .5
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. أحمد الدبسيأ.د   .6
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. هاشم ابراهيمأ.د   .7
 التربية في جامعة دمشق. قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية جمعة ابراهيمأ.د   .8
رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، مدير مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة  عوض التودريأ.د   .9

 .أسيوط، ج.م.ع، كلية معتمدة من الهيئة القومية لالعتماد األكاديمي. مصر
 كلية اآلداب قسم الجغرافية قاسم الربداويأ.د   .00
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق أوصاف ديبأ.م. د   .00
03.   

 صالح سعدأ.م. د 
 :بعنوان رسالة الدكتوراه-كلية التربية بالعريش -قسم المناهج وطرق التدريس

تطوير مناهج العلوم لتالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا  
 والمجتمع.

 مصر-كلية التربية بجامعة أسيوط منتصر سليمانأ.م. د   .02
 قسم القياس والتقويم في كلية التربية جامعة دمشق جاموس ياسر د.  .04
05.   

 النقري معن. د
 والدكتوراه ،م0977 عام التكنولوجية الهندسة في ماجستير تربوي، باحث 

(PHD )أطروحته موضوع وتناول واالجتماعية، الفلسفية الدراسات في 0985 عام 
 الكتاب اتحاد عضو وهو القني،-العلمي والتقدم النامي والعالم( العولمة) الكوكبة قضايا

 ومحلية، عربية دوريات في المنشورات مئات لديه والدراسات، البحوث وجمعية العرب
 .منشورا   كتابا   37 إلى إضافة

 جامعة دمشق قسم رياض األطفال بكلية التربية نجاح محرزد.   .06
 قسم القياس والتقويم في كلية التربية جامعة دمشق العبد اهلل اعتدال د.  .07
 قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية في جامعة دمشق. الجزائري خلود د.  .08
 جامعة دمشق.بأصول التربية في كلية التربية قسم  الخلف غسان د.  .09
 كلية التربية بالحسكة العمري سماعيلا د.  .30
 القياس والتقويم في كلية التربية جامعة دمشققسم  قوشحة رنا د.  .30
 جامعة دمشق بكلية التربية قسم المناهج وطرائق التدريس الشماط وفا د.  .33

                                                           
1
 والتسلسل الهجائي.رتبت أسماء السادة المحكمين تبعا  للمرتبة العلمية  
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 جامعة دمشقبقسم المناهج وطرائق التدريس في كلية التربية  العاتكي سندس د.  .32
 حماه.جامعة  كلية التربية حقي شكرية د.  .34
 وطرائق التدريس في كلية التربية جامعة تشرين.قسم المناهج  الصافتلي بسام د.  .35
 بجامعة دمشق قائم باألعمال في قسم المناهج وطرائق التدريس شيخ محمد أمين د.  .36
 جامعة دمشق محاضر قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية اهلل رمضان عصمت د.  .37
 جامعة دمشق قسم المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية محاسن أحمدد.   .38
 جامعة عين شمس-المناهج وطرق التدريس كلية التربية قسم هبه هاشم محمد هاشمد.   .39
 .كلية التربية بدرعا الزعبي زكريا د.  .20
 جامعة دمشقبقسم المناهج وطرائق التدريس في كلية التربية  خالد الجهماني .أ  .20
 الدراسات االجتماعية.رئيس شعبة المناهج في مديرية التربية اختصاص  حسين معروف .أ  .23
 كلية التربية بالحسكة رياض العيسى .أ  .22
رئيس المناهج والتوجيه في وزارة التربية، أحد مؤلفي منهاج الدراسات االجتماعية  مثنى خضور .أ  .24

 للصف الرابع.
 .بمديرية التربية بالحسكة موجه تربوي للتعليم األساسي عبد اهلل الجبر .أ  .25
 بالحسكة سعيد الريفيةمدير مدرسة بور  محمد بكرو .أ  .26
 في مدينة دمشق مرشدة اجتماعية في مدرسة ابراهيم نعامة رشا صقر .أ  .27
 مدرسة سليمان العلو-معلمة  ريا الحمادة .أ  .28
 مدرسة ابراهيم نعامة-معلمة  ريما حماد .أ  .29
 مدرسة المثنى بن حارثة-معلمة  سوسن السالم .أ  .40
 مدرسة المثنى بن حارثة-معلمة  فاطمة خليل .أ  .40
 مدرسة ابراهيم نعامة-معلمة  أسودوفاء  .أ  .43
 مدرسة نصير شورى-معلمة  منال األحمد .أ  .42
 المثنى بن حارثة-معلمة  مها العبد اهلل .أ  .44
 المثنى بن حارثة-معلمة  هند اللجي .أ  .45

 

 
  

تحليل 
 المحتوى

 دارين سوداح
 طرائق تدريس طالب التعليم األساسي. اختصاص-التدريسمعيدة في جامعة البعث قسم المناهج وطرائق 

  قصوعة تمارة
 .طالبة ماجستير قياس وتقويم

الخبير 
 الزراعي

 ماجستير هندسة زراعية.- عبد عبد الرحمنالمهندسة فجر 
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 ( 11ملحق رقم)

 ةالدراسة االستطالعينتائج 
 

 التَّحصيلتوزع تالمذة العينة االستطالعية وفقًا لمستويات  (1)جدول

العينة  عدد التالميذ المدرسة
 المأخوذة

 التَّحصيلمستويات 
 ضعيف وسط جيد جيد جداً  ممتاز

 4 4 4 1 2 11 101 نصير شورى

 2 1 3 3 1 14 100 ابراهيم نعامة

 6 2 3 1 3 11 98 النيربين

 12 7 10 1 10 44 284 المجموع
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 يف الدراسة االستطالعية: اجملتمع( املستخدمة –التكنولوجيا  –)العلم فهم قضايا وصف استبانة 

استبانة المعلمين لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع، استخدمت الباحثة  فهم مستوىللوقوف على      
( عن استبانة تحمل العنوان نفسه أعدها 2004( التي طورتها المحتسب)المجتمع-التكنولوجيا –العلم )

( مثل: STSمواضيع )لالمعلمين  فهم مستوىللكشف عن  ((Aikenhead & Rayan,1992 أيكنهيد وريان
( التي ُحِدَدت STSمتطلبات مدخل )طبيعة المعرفة العلمية، التركيب االجتماعي للمعرفة، وتقيس االستبانة 

 بالدراسة النظرية، على النحو اآلتي:
 جهة، وبينهما  نوالتكنولوجيا م: من حيث طبيعة التكنولوجيا، العالقة بين العلم فهم اجتماعية العلم

 وبين المجتمع من جهة أخرى.
 والمرتبطة بالعلم  ،دور المجتمع والفرد في اتخاذ القرارات حيال المشكالت التي تواجه المجتمع

 والتكنولوجيا، ودور المعرفة العلمية والتكنولوجيا في حل المشكالت المجتمعية.
 االتجاهات نحو العلم. 

( عبارة مختارة من فقرات)أيكنهيد(، تليها عرضًا لحالة تتعرض فيها فئة 20)االستبانة بترجمة ُطورت       
تجريبها لفحص  األولية قبلوتألفت االستبانة في صورتها  اجتماعية لمشكلة ذات صلة بالعلم والتكنولوجيا،

( بدائل 1-3من)( عبارة، كل منها يعرف حالة، أو سؤااًل يليه 22صدقها وثباتها من جزأين: األول يتكون من)
لالستجابة، ويمثل كل منها موقفًا حيال الحالة، أو إجابة عن السؤال موضوع الفقرة، وال يعد أحدها إجابة 

 بصورة مطلقة.صحيحة 
 :صدق االستبانة

، وقد أبدوا عينة من المختصين( االستبانة على 2004للتحقق من صدق االستبانة عرضت المحتسب)   
وعلى المواقف المقبولة حيالها، مع  موافقتهم على مالئمة فقراتها لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع

للمصطلحات الواردة فيها، كما اقترحوا دمج بعض استبعاد ثالث فقرات لتوقع صعوبة فهم المعلمين 
ائية مكونة وأصبحت االستبانة في صورتها النه ،البدائل؛ لكونها تحمل دالالت مشتركة على الموقف نفسه

معلمي ، و االجتماعيَّة الدِّراساتموجهي قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على عينة من قد و  ( بندًا.20من )
الواردة فيها، وأصبحت  والتعابير التعليمات ووضوح ،متهاللوقوف على مالء األساسيالصف الرابع 

 ( فقرة.19ها النهائية مكونة من )االستبانة في صورت
 :ثبات االستبانة

، ُأعطيت عالمة واحدة لكل فقرة، إذ أجيب عنها باختيار بديل لها يتفق ثبات االستبانةألغراض قياس    
والموقف المقبول، بحسب رأي المحكمين، وصفر عند اختيار البدائل األخرى، ومن ثم ُحسب معامل 
ارتباط بيرسون بين عالمات المفحوصين على االستبانة عند تطبيقها وعالماتهم عند إعادة تطبيقها على 
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( طالبة من خارج عينة الدراسة، بفارق زمني امتدَّ أسبوعين وقد ُوجد أنَّ معامل 19لطالبات )مجموعة من ا
 هذه القيمة مقبولة ألغراض الدراسة. عد  ( وتُ 0891االرتباط يساوي)

وأصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من ثمانية عشر بندًا، وأضافت الباحثة سؤال مفتوح      
 (.STSتلكه المعلمون من معلومات حول مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)يتعلق بما يم

(، فبلغ معامل الثبات Cronbach-Alphaمعامل الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ) ُحسبوقد    
 بمستوى ثبات مرتفع. وتمتعها، ةهناك ترابط بين بنود االستبان أنَّ وهذا يدل على ( 0898) ةالستبانل

 (المجتمع-التكنولوجيا-( فقرات االستبانة موزعة على أبعاد )العلم2جدول )

 العناصر جوانب البعد البعد
 
 

 طبيعة العلم والمعرفة العلمية

 ماهية العلم ماهية العلم -1
 طبيعة الطريقة العلمية تولد المعرفة العلمية -2
 مدى شيوع استخدام الطريقة العلمية تغير المعرفة العلمية -3

 استجابة المعرفة العلمية للتغيير المعرفة العلميةموضوعية  -4
 اختالف العلماء في تفسير الظاهر

 العناصر جوانب البعد البعد
 
 
 
 
 

 اجتماعية العلم

 طبيعة التكنولوجيا. طبيعة التكنولوجيا -1
 العالقة بين العلم، التكنولوجيا، لمجتمع. العالقة بين العلم والتكنولوجيا -2

والتكنولوجيا تأثير العلم  -3
 في المجتمع

 دور العلم والتكنولوجيا في حل المشكالت.

تأثير المجتمع في العلم  -4
 .والتكنولوجيا

 مقارنة النتائج اإليجابية بالنتائج السلبية.
 

 على العمل العلمي ودعمه االجتماعيَّةأثر البنية  سمات سلوك العلماء -5
 التكنولوجيدور المجتمع في السيطرة على التطور 

 إظهار االتجاهات العلمية.
 للعالم في حياته العلمية االجتماعيَّةتأثير البيئة 

 العناصر جوانب البعد البعد
اتخاذ القرارات حيال المشكالت 

 المتصلة بالعلم والتكنولوجيا
 الجهة المعنية باتخاذ القرار. الجهة المعنية باتخاذ القرار. -1
 دور المعرفة العلمية والتكنولوجيا في اتخاذ القرار. اتخاذ القراردور المعرفة في  -2

 العناصر جوانب البعد البعد
االتجاهات نحو العلم 

والتكنولوجيا وممارسة مهنة 
 مرتبطة بهما

 القيام بأنشطة مرتبطة بهما االتجاه نحو العلم والتكنولوجيا -1
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 نتائج استبانة الدراسة االستطالعية
 (، أجابت الباحثة عن السؤال اآلتي:STSفهم معلمي العينة االستطالعية لقضايا )لتعرف مستوى 

تربوياً هذا الفهم عن المستوى المقبول مستوى ؟ وهل يختلف STS))لقضايا فهم المعلمين  ما مستوى
الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألخطاء المعيارية لدرجات  المتوسطات ُحِسبت السؤال هذا عن لإلجابة ؟(90%)

 :النتائج نيبي  اآلتي والجدول ، STS))معلمي الصف الرابع األساسي على استبانة فهم قضايا 
 (.STSقضايا) فهم استبانة علىاألساسي  الصف الرابع معلمي لدرجات المعياري والخطأ المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط(: 3) جدول

 مستوى
 STS))قضايا فهم     

المتوسط  أعلى درجة أقل درجة أفراد العينة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة%  الخطأ المعياري
 للمتوسط

20 4 17 88023 28362 08213 298187 

 تراوح الصف الرابع األساسي معلمي لدى STS)قضايا) فهم درجات مدى أن( 3) الجدول من يتبين  
 مئوية وبنسبة ،درجة( 88023)بلغ حسابي وبمتوسط ،(درجة 36) القصوى العالمة من درجة( 17و 4)بين

 بالمستوى مقارنة جداً ( متدنية) النتيجة هذه عدوتُ  ،درجة( 28362)معياري وانحراف ،(%298187)بلغت
 غير بشكل القضايا تناول الكتاب أنَّ  :منها عّدة سبابأل هذه النتيجة ةالباحث ، وتعزو(%90)تربوياً  المقبول
برامج إعداد المعلمين قد ال تحتوي مواد تعليمية تربوية تتعلق بالتفاعل  كما أنَّ ، المنهاج تكدس، و متوازن

ضعف فهم المعلمين لطبيعة  بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع كمشروع إنساني واجتماعي عالمي، كما أنَّ 
ارتباط  مدى إلى باإلضافة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع قد يسهم في ضعف فهم قضاياه، هذا

 من فيه يعلمون الذي العام التربوي سياق النظام في التربوي العمل واقع عن ورضاهم التعليم بمهنة المعلمين
 ال فهم ةثمّ  تبين إذ أخرى، جهة من وتدريسها االجتماعيَّة ساتالدِّرا مناهج فهمهم لخصائص ومدى جهة،
 الحركات ضوء في االجتماعيَّة الدِّراسات مناهج فهم على سلباً  قد ينعكس مما المعلمين لدى تقليدياً  يزال

أبو  دراسةنتائج  مع نتيجةهذه ال تتفق وتفسيرها. النتيجة مصداقية يعزز مما العالم، اإلصالحية في
 ودراسة، (STS)، التي بينت انخفاض مستوى فهم الطلبة لقضايا(2009) القدرة(، و 2010شرار)
وتختلف مع  ،لدى الخريجين (STSلقضايا) أن هناك فهمًا خاطئاً  التي بينت( 1888قشمر)(، و 1887شيسن)

 (.STS( الذي وجد أن هناك فهمًا جيدًا لقضايا)2001النتيجة التي توصل إليها المعمري )
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 الجمهورية العربية السورية  

 جامعة دمشق         

  كلية التربية         

 ماجستير مناهج وطرائق التدريس

 

 

 (STS)واجملتمع والتكنولوجياالعلم قضايا معلمي الصف الرابع  فهماســــتبانة 
 

 عزيزي المعلم ...عزيزتي المعلمة
      
بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع،  ةمواضيع تتعلق بالعالقفهمكم لمستوى  فتعر  تهدف هذه االستبانة إلى    

ويشكل كل بديل وجهة نظر حول  ويتكون كل بند في هذه االستبانة من سؤال تتبعه عدة إجابات أو بدائل
 موضوع السؤال.

ما يكون  الرجاء قراءة كل سؤال بتمعن وقراءة كل البدائل، ومن ثم اختيار بديل واحد فقط تجده أقرب     
إلى رأيك الشخصي حول الموضوع، ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة حول الموضوع، وهذه االستبانة 

ف أفكار المعلمين حول مواضيع تتعلق بطبيعة العلم وعالقة العلم امتحان، الهدف األساسي منها تعر   تليس
 .(STS) بالتكنولوجيا والمجتمع

  ليها أحد، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.اإلجابات لن يطلع ع نَّ أعلمًا    
 

 كمــــــــــتعاون اكرةً ـــــــــش
 

                    الباحثة                                            
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 لرمز البديل الذي يعبر عن رأيك (√)ضع إشارة أواًل: 

والتكنولوجيا، ومن األمثلة على هذه المشكالت تلك  هناك عدة مشكالت تواجه المجتمع مرتبطة بالعلم -1
المتعلقة بتحديد المستويات المقبولة للملوثات المختلفة في البيئة، وكيفية التخلص من النفايات، وكيفية 

ن يجب أن يتخذ القرارات مَ  ،تأمين احتياجاتنا من الطاقة بشكل عام، أو من الكهرباء بشكل خاص
 المشكالت، حسب رأيك؟حول كيفية حل هذه 

 العلماء والمهندسون، فهم أكثر الناس علمًا بهذه األمور. -أ
 الحكومة أو السلطات المحلية، فمعظم هذه المشكالت أساسًا مشكالت سياسية. -ب
العلماء والمهندسون والحكومة وعامة الشعب، فالجميع يجب أن يشارك بالتساوي في اتخاذ  -ت

 القرارات.
 

، والبطالة، والزيادة السكانية، )كالفقرالعلم بالتكنولوجيا بالمشكالت التي يعاني منها المجتمع  ةما عالق  -2
 والضعف االقتصادي، وارتفاع نسبة األمية، وسوء الوضع السكني، وانخفاض المستوى الصحي(؟

 يستطيع العلم والتكنولوجيا أن تلعب دورًا مهمًا ورئيسًا في هذه المشاكل.   -أ
 أن تحل هذه المشكالت، ولكنها تسبب أيضًا بعضًا منها. والتكنولوجياعلم يستطيع ال  -ب

للعلم والتكنولوجيا أن تحل هذه المشكالت، فهذه المشكالت سياسية، أو تتعلق  نال يمك -ت
 بغايات إنسانية أساسًا، وال عالقة لها بالعلم والتكنولوجيا.

 
 المجتمع على العلماء؟لواجب ممارستها من الحكومة و االرقابة والدعم  عما نو  -3

يجب إعطاؤهم كافة الدعم المطلوب دون أية رقابة أو تدخل، فعلى الرغم من أنه ال يمكن  -أ
التنبؤ بالفوائد المحددة لالكتشاف العلمي، نجد أن نتائجه اإليجابية على المجتمع ستظهر فيما 

 بعد.
هم حول المواضيع في معظم األحيان يجب إعطاء العلماء الدعم الكافي وترك القرارات ل -ب

والظواهر التي يعملون عليها، ولكن يجب حث بعضهم ودعمهم للعمل على مواضيع ذات أثر 
 مهم في المجتمع.

يجب دعم العلماء فقط في مجاالت ومواضيع ترى الحكومة والمجتمع أن لها أهمية كبيرة،  -ت
 وينتج عنها فوائد مباشرة للمجتمع.

 
 ما أفضل وصف للعلم، حسب رأيك؟ -4
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يجاد عالج  -أ اختراع وتصميم أشياء )كالقلب االصطناعي، الكمبيوتر، مركبات الفضاء(، وا 
 لألمراض، وتحسين أساليب الزراعة...إلخ.

 بناء نظريات وأفكار مهمة لفهم العالم من خاللها. -ب
صحتها،  الفرضيات، فاختباراكتشاف المعرفة باستخدام الطريقة العلمية )المالحظة، فطرح  -ت

 فتفسير المعلومات، فاالستنتاج والتعميم(.
 

 أفضل وصف للتكنولوجيا، حسب رأيك؟ وما ه -1
 تطبيق العلم.  -أ

 (.خالتصوير، إلوآالت  واألسلحة،أدوات وأجهزة )كالكمبيوتر،  -ب
 اختراع طرق وأجهزة وأدوات وتصميمها وفحصها لحل مشكالت عملية. -ت

 
 رأيك؟ لعالقة بين العلم والتكنولوجيا، حسبا ما -6

 العلم أساس التكنولوجيا، حيث تطبق التكنولوجيا االكتشافات العلمية. -أ
 ، ولكن التكنولوجيا تساعد في تحقيق االكتشافات العلمية أيضًا.العلم له تطبيقات تكنولوجية -ب
 العلم والتكنولوجيا الشيء نفسه تمامًا. -ت

 
، حضور المؤتمرات( في النتائج االجتماعيَّة، عالقات العالم )مثالً /الثقافية االجتماعيَّةهل تؤثر البيئة  -7

 التي يتوصل إليها العالم في عمله؟
 نعم، تؤثر كثيرًا، فالعلم نتائج بيئة اجتماعية /ثقافية في تاريخ محدد. -أ

 تؤثر نوعًا ما. -ب
 /الثقافية ال عالقة لها بنتائج البحث العلمي.االجتماعيَّةال تؤثر إطالقًا، فالحياة  -ت

 
 تتغير المعرفة العلمية التي يكتشفها العلماء في المستقبل؟ نهل من الممكن أ -9

ال، فإذا كانت األبحاث العلمية قد تمت بطريقة صحيحة ال يمكن أن ينتج عنها معرفة تتغير  -أ
 مستقباًل.

 ،ن المعرفة الجديدة تضاف إلى المعرفة القديمةال، ولكن المعرفة العلمية تبدو أنها تتغير، أل -ب
 ة ال تتغير.أما المعرفة القديم

نعم، وذلك ألن المعرفة القديمة ُيعاد تفسيرها في ضوء االكتشافات العلمية الجديدة، وألن  -ت
 العلماء المحدثين يثبتون خطأ نظريات، أو اكتشافات العلماء السابقين.
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 ما الطريقة العلمية، حسب اعتقادك؟ -8
 المالحظة الدقيقة، وجمع البيانات، فالوصول إلى التعميمات. -أ

 نظرية، أو فرضية، ثم إجراء تجارب في محاولة إلثبات خطأ هذه الفرضية. طرح -ب
 من مالحظة سلوك العلماء، ال توجد طريقة علمية يتبعها العلماء. -ت

 
 هل يتبع العلماء الطريقة العلمية في أبحاثهم؟ -10

 دائمًا، حيث إنه يتبعون هذه الطريقة في جمع أبحاثهم. -أ
بداع واالبتكار، ويستخدمون أكثر من طريقة تساعدهم على أحيانًا، فهم يعتمدون أيضًا على اإل -ب

 االكتشاف أو االختراع.
 نادرًا، فكثير من االكتشافات تأتي بطريقة الصدفة، وليس نتيجة استخدام الطريقة العلمية. -ت

 
 

 لماذا يختلف العلماء أحيانًا حول قضايا علمية؟ -11
تفسير الحقائق المتعلقة بالقضية، والتي ال تعلمية مختلفة في ت ألن العلماء يعتمدون على نظريا -أ

 يمتلكها جميع العلماء.
ألن العلماء يحملون نظريات، وآراء، وأولويات، وقيمًا شخصية مختلفة، ويتأثرون بالضغوط  -ب

 التي تمارس عليهم.
 

ًا تأثر باألفكار والنظريات التي يحملها مسبقيالعالم الجيد يجمع كافة الحقائق بموضوعية مطلقة، وال  -12
 حول الموضوع، هل توافق؟

 نعم، فالموضوعية من أهم خصائص العلم والعلماء. -أ
 أوافق نوعًا ما، فالعلماء يجب أن يكونوا موضوعيين، ولكن بعضهم ال يكون كذلك أحيانًا. -ب
ال اوافق، فالموضوعية المطلقة غير مكنة، ألن العالم يأتي للمشكلة بأفكار وتوقعات مسبقة  -ت

 وصفه لما يالحظ.تأثر فيما يدرس وفي 
 

الفكرية، والتفتح الذهني،  )كاألمانةأو االتجاهات العلمية  هل يتصف سلوك العلماء ببعض الخصائص -13
 والعقالنية، والموضوعية، والتريث في إصدار األحكام...إلخ.(؟



 مالحق البحث

 

413 

عملهم العلمي العام )إلقاء المحاضرات(، وعملهم وحياتهم  دائمًا، وتظهر هذه الخصائص أثناء -أ
 الخاصة، وعند تعاملهم مع قضايا اجتماعية ...إلخ(.

أحيانًا، فالعلماء يظهرون هذه الخصائص في حياتهم  العلمية العامة، ولكن ليس في حياتهم  -ب
 .االجتماعيَّةالعلمية الخاصة، أو في مواجهة القضايا 

باكتساب نادرًا، فمعظم العلماء متزمتون في آرائهم، ضيقو الخلق، غير موضوعيين، مهتمون  -ت
 الشهرة أو المال، وهذه الخصائص تميز سلوكهم حتى أثناء عملهم العلمي الخاص والعام.

 
 هل تعتقد أن دور العلم والعلماء كان إيجابيًا في خدمة اإلنسان مقارنة بالنتائج السلبية للعلم؟ -14

لسلبية نعم، فقد كان دور العلم كبيرًا في تحسين وضع اإلنسان على الرغم من بعض النتائج ا -أ
 لتقدم العلم.

 يجابية لتقدم العلم تعادل نتائج هذا التقدم السلبية.أن النتائج اإل -ب
ال، فالنتائج السلبية للتقدم العلمي على اإلنسان، ومجتمعه، وبيئته، تفوق كثيرًا إيجابيات هذا  -ت

 التقدم.
 

ب علمي، تطوير هواية هل تقوم بأنشطة مرتبطة بالعلم )كمشاهدة برنامج علمي على التلفاز، قراءة كتا -11
 علمية...إلخ( أثناء الفراغ؟

 نعم، عادة أقوم بأنشطة من هذا النوع. -أ
 أحيانًا أقوم ببعض من هذه األنشطة. -ب
 ال أقوم بأية أنشطة علمية أثناء الفراغ. -ت

 
 هل ترغب في ممارسة مهنة مرتبطة بالعلم في المستقبل؟ -16

 نعم. -أ
 لم أقرر بعد. -ب
 ال. -ت

 
والتكنولوجية أن تساعد القاضي في إصدار حكم على أن شخصًا ما متهم في هل يمكن للمعرفة العلمية  -17

 قضية قانونية مذنب، أو بريء؟
 ال يمكن، ألن القرارات تستند فقط للقوانين. -أ
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 يمكن، من خالل االستفادة من المعرفة العلمية، واألدوات التكنولوجية في اتباع طرق لجمع -ب
 المرتبطة بالقضية.األدلة، واختبار الحقائق المادية 

 
 هل يمكن السيطرة على التطور التكنولوجي من قبل المواطنين؟ -19

 نعم، عندما تتحد أصوات المواطنين للتأثير في التقدم  التكنولوجي. -أ
 ال دور للمواطنين في السيطرة على التقدم التكنولوجي. -ب

 
 

 (STS) فه عن مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمعتعر   اكتب ما ثانيًا:
......................................................................................... 
.......................................................................................... 

......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 

 

 لتعاونــــكمــــــــــــشـــــ
ً
 ـكرا
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 تسهيل املهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/3/3025-1/4/1025 



 مالحق البحث

 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 413 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 413 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 422 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مالحق البحث

 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary Of Research 

 

 

I 

Research Title: 

The effectiveness of using science, technology and society (STS) approach 

on academic achievement among primary fourth grade pupils in social studies 

subject and their attitudes towards it. 

Introduction 

     Renewal and modernization process in the field of methods and teaching 

strategies is no longer a field of debate, but has become a matter of urgency in 

order to bring balance in the rapidly changing life in the era of globalization. 

Many researchers refer to the significant role which should be played by 

educators in making the curricula meet individual and community needs , and fit 

in with the world developments, where the individual in the current era lives two 

necessary needs; science and technology; science pouring on him from every 

side; and technology surrounding him everywhere. So, what can education do to 

help the learner to adapt to the science and technology community? 

   Accordingly, it was necessary to search for the effectiveness of the teaching 

strategies to be used; that is way the teacher and the learners work and with its 

help, they reach to absorbing knowledge and forming capacities and skills 

through organizing the educational situation. In addition, it is necessary to 

facilitate ways for learners to do oriented activities of many aspects, and to 

evaluate this activity in order to see the degree of its success or failure in 

achieving these goals.  

    Therefore, several movements to reform the educational process were 

identified, among the most important was the movement of Science- 

Technology - Society (STS), also the US National Council developed several 

modern fields for social studies among them was the field of science, technology 

and society (STS) where it confirmed that social studies curricula must include 

practices involving the study of the relationship between science, technology 

and society. 

Research problem: 

   The research problem was identified in the following main question: 

What is the effectiveness of using science, technology and society (STS) 

approach on academic achievement among primary fourth grade pupils in 

social studies subject and their attitudes towards it? 

Questions of the Research: 

The research tried to answer the following questions: 

1- What is the effectiveness of using science, technology and society 

(STS) approach on academic achievement among primary fourth grade 

pupils in social studies subject? 
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2-  What is the effectiveness of using the science, technology and 

society (STS) approach on the attitudes' of primary fourth grade pupils in 

social studies subject in relation to the overall attitudes scale and in 

relation to each of its dimensions? 

Methodology and Sample: 

   The researcher adopted the experimental method, which depend on 

changing one of the variables or factors related to the subject of the research to 

specify the effect resulting from this change. This change usually includes 

adjusting all the variables influencing the research with the exception of one 

variable to be studied for its effect. There are always independent variable and 

dependent variable, where the only method for keeping all variables fixed except 

the dependent variable is to use two similar groups in the experiment; “the 

experimental group” is subject to the effect of the experimental variable, while 

the “the control group” doesn't. Hence, “the experimental group” will subject to 

the (STS) approach, while “the control group” will be taught using the followed 

traditional method. 

   The sample of the research consisted of a group of basic fourth grade pupils 

from "Ibrahim Naameh" school, where they were selected using the random 

simple method. The sample was divided into two groups: “control group” taught 

using the followed traditional method, and “experimental group” taught using 

the (STS) approach.  

Table (73) the distribution of the sample into the control and experimental groups  

The complete total Experimental Group Control Group 

29 64 48 

Research Tools: 

The researcher prepared the following tools: 

 Educational program prepared according to the approach of 

science, technology and society (STS) approach for the fourth unit of the 

book of Social Studies for basic fourth grade entitled with "pillars of the 

economy in the Syrian Arab Republic". 

  Achievement test (pre / post direct /post delayed) to measure the 

effectiveness of the program prepared according to the approach of 

science, technology and society (STS) on the achievement of the 

experimental group pupils compared with the achievement of control 

group pupils. 

  Attitudes Scale (pre / post) to know the effectiveness of using the 

(STS) approach in the teachers' attitudes towards this approach and 

towards the Social Studies subject. 
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Research Limitations: 

The research was carried out within the following limitations: 

 scientific limitations: knowing the effectiveness of using the science, 

technology and society (STS) approach in the academic achievement of 

pupils and in the Social Studies subject, and the attitudes towards it, where 

the research deals with the fourth unit entitled with "pillars of the economy in 

the Syrian Arab Republic," which includes four lessons were prepared 

according to the (STS) approach. The book is the Social Studies book for 

primary fourth grade printed in 2010/2011. 

 Human limitations: a sample of primary fourth grade pupils; the number of 

which was (100) male and female pupils. 

 Place limitation: the research tools were implemented in the school of 

"Ibrahim Naameh" in Damascus city. 

 Time limitation: The research was conducted in the second semester of the 

academic year 2014/2015, in compliance with provision for the teaching of 

social studies schedule, which was two classes a week. 

The RESULTS of the research: 

1. The results showed the effectiveness of using the (STS) approach in teaching 

social studies subject in improving academic achievement, where pupils of 

the experimental group surpassed pupils of the control group according to 

their scores in terms of increasing the proportion of modified earnings and 

the average of earnings loss (retain information). 

2.  The results showed the effectiveness of the (STS) approach in developing 

positive attitudes towards the Social Studies subject, in addition to the 

formation of positive attitudes towards the (STS) approach itself, where 

pupils of the experimental group surpassed pupils of the control group 

according to their scores on the overall attitudes and in relation to its sub-

dimensions.  

3.  There was a statistically significant difference between mean scores of 

pupils in the experimental and control groups in the application of direct 

posttest of the achievement test, in favor of the experimental group. 

4.  There is a statistically significant difference between mean scores of pupils 

in the experimental group in the pretest and the direct posttest applications of 

the achievement test, in favor of the experimental group. 

5.  There is a statistically significant difference between mean scores of pupils 

in the experimental and control groups in the delayed-post application of the 

achievement test, in favor of the experimental group. 

6.  There was no statistically significant difference between mean scores of 

pupils in the experimental group in the direct-post and delayed-post 

applications of the achievement test. 
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7. There was a statistically significant difference between mean scores of pupils 

in the control group in the direct-post and delayed-post applications of the 

achievement test, in favor of the direct-post application. 

8. There was a statistically significant difference between mean scores of pupils' 

attitudes in the experimental group in the pre and post applications on the 

overall attitudes scale and on its sub-dimensions, in favor of the post 

application. 

9. There was a statistically significant difference between mean scores of pupils 

in the experimental and control groups in the post application on the overall 

attitudes scale and on its sub-dimensions, in favor of the experimental group. 

Research suggestions: 
    In the light of the procedures and the results of current research, the researcher 

suggested the following: 

1. Performing more similar studies on learning materials, learning stages, and 

various scientific subjects, and also variables test and other achievement 

levels. 

2.  Rehabilitation of pupils of education colleges in particular classroom teacher 

specialization to use the science, technology and society (STS) approach 

through the courses of teaching methods and field education and other 

courses. 

3.  The need to provide educational tools and means necessary to implement the 

science, technology and society (STS) approach in schools. 

4.  Designing a guide for teachers of the first cycle of basic education so that it 

contains practical examples and prepared models of the course units 

formulated according to the science, technology and society (STS) approach. 

5. Getting benefit from the list of science, technology and society (STS) issues 

which has been prepared in the search, and the need to be included and 

integrated into the social studies curriculum content. 

6.  the need to use modern strategies in the teaching of different subjects in 

general, and social studies in particular and in various stages of education. 

7.  The study recommends those, especially in the Syrian universities and the 

Arab universities in general, in charge of teacher preparation programs 

before service to deepen what came in the university curriculum on science, 

technology and society issues, and how to use them in teaching in general 

and teaching social studies in particular. 
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