
  
  

  قجامعة الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
        

  
  برنامــج مقتـرح لتطويـــر إعداد معلــم  العـلـــوم

  بكليات التربية في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
(S.T.S) وأثره علي التنوير العلمي وأداء الطالب المعلم  

                     
  

  سة مقدمة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربيةدرا

  )تخصص المناھج وطرق تدريس العلوم( 
  

 إعداد

  سوزان محمد حسن السيد على
  المــــــدرس المساعــــد بالقســـــم

  

  

  إشـــــراف
  األستـاذ الدكتـور 

  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
 األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  طــرق تدريـــسأستـــاذ المناھــج و

  العلــــــوم المتفرغ 
جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور
  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى

  العلوم المساعدأستاذ المناھج وطرق تدريس 
  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 

 المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية
  

  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥

  



  

  

  شكر و تقد ير
  

والصالة والسالم ، وال معبود سواه ، وال مانع لعطائه ، الحمد  الذي ال راد لفضله 
  ....على خير المرسلين سيدنا محمد صالة وسالما ً عليك يا سيدي يا رسول هللا  أما بعد 

، الشكر  اقدُم أسمي آياتِ ، شارك في ھذا العمل ، وكل نقٍد بناٍء ، وكل عقٍل ، فإلى كل يٍد 
  . وأرفَع مَراتَِب التقدير  والعرفان بالفضل والجميل 

الذي ، ويطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى ذلك الصرِح العلمي الشامخ 
أستاذي الجليل ، فكان خير مثل وقدوة يحتذي بھا ، جمع بين العلم ِ وإنسانيتِه في آن واحد 

الذي تحمل معي كثيرا من عناِء ھذا العمل ، األستاذ الدكتور السيد على السيد شھده 
وكان ، فكان مخلصا ً وأمينا ً وصبوراً  في إشرافه على ، وأعطاني غالى وقته  وكريم علمه 

كما كانت إلسھاماته الطيبة وآرائه ، لمواقِفه الطيبة عظيُم األثر اإليجابي  على ھذا العمل 
أستاذي الكريم أدام هللا ، إال أن ا قول له فال يسعني ، المثمرة فضُل كبير على ھذا العمل 

لتعطينا الكثير ، وأعانك هللا على حملِ  لواِء العلمِ  والمعرفة ، عليك موفور الصحِة والعافية 
محافظة على ما ، وتعلمنا المبادئ والقيم الغالية ، وسأظل دوماً  وفية ومخلصة لك ، والكثير 

  . وكريُم الوفاء ، ومنى عظيُم الشكر ، اء فلَك من هللاِ خيُر الجز، تعلمته منك 
، كما يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى تلك المنارِة العلميِة المضيئِة 

، ورعاني طيلة وقت العمل ، العالم ِ الجليل الذي غمرني بفيض علمه وشملني بَدَماثِة خلقه 
الذي قام عيد أبو المعاطى الدسوقى  الدكتور  أستاذي  الكريم، وأعطاني غالى وقته وعلمه 

من أجل الوصول بھذا البحث إلى افضِل ، بتذليل كافة الصعاب التي كانت تعترض الباحثة 
وقد كانت آلرائه ورؤيته الصائبة وبصماته الفنية الطيبة في معالجة موضوع ، صورة 

العمل ، فله من هللا الدراسة بموضوعية ومنھجية علمية عظيُمً◌ األثر اإليجابي في إتمام ھذا 
  . ومنى عظيُم الشكِر والوفاء، خير الجزاء 

محمد عبد السميع   الدكتور األستاذ كما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى المرحوم
الذى ذلل الكثير من الصعاب أثناء تسجيل ھذا الموضوع ، وكان  رئيس القسم السابق محمد

  . هَ هللا برحمته ويسِكنَه فسيح جناتهمخلصا فترة إشرافه على ھذا العمل ، فليتغمدَ 
على ،   فوزي احمد الحبشى الدكتور األستاذكما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى 

وعلى توجيھاته الطيبة للباحثة ، مجھوده الطيب الكريم معي منذ بداية تسجيل ھذا العمل 
  .وقت إشرافه على ھذا العمل ، فله منى عظيم الشكر والتقدير 

احمد  الرفاعى   الدكتور األستاذب لى أن أتقدم بعظيم شكري وتقديري إلى كما يطي
عميد الكلية ، لمعاونته الصادقة والكريمة في تذليل كافة العقبات اإلدارية التي كانت بھجت 

تعترض الباحثة ، وكانت لمواقف سيادته عظيُم األثر اإليجابى فى إتمام ھذا العمل ، فله منى 
  . والتقدير أسمي آيات الشكر 

  
  
  
  

  



  

رئيس القسم  األستاذ الدكتور سامى الفطايرىكما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى 
وأعضاء ھيئة التدريس بقسم المناھج وطرق التدريس ومعاونيھم بكلية التربية جامعة 

وخاصة أعضاء الھيئة المعاونة ألسرة تدريس العلوم . الزقازيق على معاونتھم الصادقِة لي
  .وعلى األخص الزميلة الفاضلة تھانى ُسليمانبالقسم 

  بخالص شكري  وتقديري إلى أستاذي الفاضل  مكما يطيُب لي أن أتقد

الذي جمع بين عالمية اإلنسان وتواضع العلماء ، ، العالم اإلنسان  إبراھيم عطية الدكتور
اصح والمرشد والذى شاركني الكثير من أعباِء وصعاِب ھذا العمل ، وكان لي خير األب والن

، وكان لتوجيھاته الرشيدة  عظيُم األثر اإليجابى على مسيرِة ھذا العمل ، فأدعوا هللا أن 
  . يبارك له في عمرِه وعلمِه وذريتِه ، وله منى أسمي آياِت الشكر والوفاِء والعرفان بالجميل 

ى  ه إل دم ب دكتور األستاذوالشكر الواجب أتق د عوض،  و  ال رحمن محم د ال  ستاذاألعب
دكتور ار شبارة ال د مخت الة ،  أحم ى مناقشة  الرس ة عل ا بالموافق قة ، لتكرمھم ا مش وتحملھم

ا ٍمنى  اء ، فلھم ة وتواضع العلم رم المقابل ِة األخالق ، وك ا من دماث السفر، ولما لمستهُ منھم
  . أسمى آيات الشكر والتقدير

لذين شجعوني كما أتقدم بخالص وعظيم شكري وتقديري إلي أحبائي وأعزائي ا
إلى اخوتي وأفراد عائلتي األعزاء لھم منى كل آيات الشكر ، وغمروني بحبھم ومساعدتھم 

  . والتقدير والوفاء 

  -:شكر 
إلي من ، والحِب  صِ إلي رمِز اإلخال، كما أتقدم بعظيم شكرى إلي نھري العطاء الدائم 

ل يديھما دائما ، إلي من تعجز إلى من أٌقب، شجعاني وساعداني  بكل ما أعطاھما هللا من قوة 
أدام هللا عليھما الصحة والعافية ، ، والدتي ووالدي الحبيبين .....الكلمات عن شكرھما إلي 

 .وفاًء وإخالصا ً منى لكما ، واعترافاً بفضلكما على، أھديكما ھذا العمل 
مي إلي أستاذي ومعل، كما يطيب لى أن أتقدم بخالص شكرى إلى رفيِق عمري وكفاحي 

فكان خير عون ،إلي من تحمل معي الكثيَر والكثيَر من األعباِء والمشكالِت طيلة ھذا العمل ، 
الذي شاركني  الدكتور أحمد نجم الدين عيداروسإلي زوجي الحبيب ، ومشجع ومساعد 

 . عرفانا ً منى بفضلك وإخالصا ً ووفاًء منى لك، الجھد والمشقة فى ھذا العمل 
إلى ، وھدية الرحمن الغالية لي ، كرى وتقديرى إلى  قرة عيني كما أتقدم بخالص ش 

 . نورھان  و رنا و مياربناتي األعزاء 
وختاما فإن ھذا العمل العلمى المتواضع أرجو به وجه هللا عز وجل ، وھو بطبيعة 
الحال عمل بشرى ، فإن تكاملت فيه بعُض أجزاءه ، فتلك منة ٌ من هللا ، وإن كان فيه تقصير 

ِ وحده،    .فعزائى الوحيد أن الكماَل 
  "وقل ربى ذدنى علما "  وختاُم حديثي قوله تعالى  

  

  .واخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين   
  

  الباحثة
  سوزان محمد حسن السيد على



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  فھـرس الدراســة
  



     
  

  
   ب  

  فھرس الدراسة

  

  فھــــرس المحتويــــات :أوال

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــوع
  

  ١  ...........................................................  اإلطار العام للدراسة :الفصل األول

  ٢  ..............................................................................  .مقدمـة الدراســـة -

 ٩  .............................................................................  .مشكلــة الدراســة -

 ١٠  .............................................................................  .أھـداف الدراســـة -

 ١٠  ..............................................................................  .أھميـة الدراســـة -

 ١٠  .............................................................................  .حـدود الدراســــة -

 ١١  ............................................................................  .فـروض الدراســـة -

 ١١  ...........................................................................  .إجراءات الدراســة -

 ١٤  ..........................................................................  .مصطلحات الدراسـة -
  

  ١٨  .................................................  .الدراسات والبحوث السابقة :الفصل الثانى

 ١٩  .دراسات وبحوث اھتمت بتطوير اإلعداد المھنى لمعلمى العلوم :المحور األول  

  ٢٣  .....................  .تعليق على دراسات وبحوث المحور األول وأوجه اإلستفادة منھا -

 انى ور الث وث تنا :المح ات وبح ع دراس ا والمجتم م والتكنولوجي دخل العل ت م ول

(S.T.S) 

  ٢٥  .............................................................................   وتضمنــت   

 فى برامج إعداد المعلم ومناھج  (S.T.S)دراسات وبحوث تناولت استخدام مدخل الـ  -

  ٢٥  ................................................................................  .التعليم العام  

 ٢٧  .....  (S.T.S)دراسات وبحوث تناولت القضايا العلمية والعالمية المرتبطة بمدخل الـ  -

 ٢٨  ..  (S.T.S)الطالب والمعلمين والخبراء فى مدخل الـ دراسات وبحوث  تناولت آراء  -

 ٣٠  .....................  .تعليق على دراسات وبحوث المحور الثانى وأوجه اإلستفادة منھا -

  ٣٢  ...................  .دراسات وبحوث تناولت التنور العلمى وأبعاده :المحور الثالث  

 ٣٦  .....................  .تعليق على دراسات وبحوث المحور الثالث وأوجه اإلستفادة منھا -

 ٣٧  ............  .وبحوث  اھتمت بتحسين أداء الطالب المعلم دراسات :المحور الرابع 

 ٤١  .....................  .تعليق على دراسات وبحوث المحور الرابع وأوجه اإلستفادة منھا -

 تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة وأوجه اإلستفادة منھا فى :خامسا 

  ٤٢  ...........................................................................  الدراسة الحالية  
  

  ٤٥  .....................................................  .اإلطار النظرى للدراسة :الفصل الثالث



     
  

  
   ت  

  فھرس الدراسة

 ٤٦  ................................  :اإلعداد المھنى للمعلم ويتضمن تطوير  :القسم األول  

  ٤٦  .............  .أھداف التطوير وأھميته لبرامج إعداد المعلم فى ظل متغيرات العصر) ١/١(

  ٤٨  .  .أھداف تطوير برامج اإلعداد المھنى لمعلم العلوم فى ظل متغيرات العصر) ١/١/١(

  ٥٠  ...  .رأھمية تطوير برامج اإلعداد المھنى لمعلم العلوم فى ظل متغيرات العص) ١/١/٢(

  ٥١  ...........................................  .بعض سمات معلم البيولوجى الناجح)  ١/١/٣(

  ٥٨  .........................................................  .جوانب إعداد معلم البيولوجى) ١/٢( 

 مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع   :القسم الثانى(S.T.S) ٦١  ............  ويتضمن  

  ٦١  .........................................................................................  :مقدمة  -

  ٦٢  ..................................  .(S.T.S) نشأة مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)  ٢/١(

  ٦٢  ................................  .(S.T.S)ا والمجتمع تعريف مدخل العلم والتكنولوجي) ٢/٢(

  ٦٣  .............................  .(S.T.S) خصائص مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ٢/٣(

  ٦٤  ................................  .(S.T.S)أھداف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٢/٤(

  ٦٥  ........  .وإعادة تشكيل وإصالح التربية العلمية وتدريس العلوم S.T.S)(مدخل الــ ) ٢/٥(

  ٦٧  ..........  .برامج إعداد معلمى البيولوجى فى S.T.S)(دواعى إستخدام مدخل الــ )  ٢/٦(

  ٧٢  .............  .فى تدريس البيولوجى S.T.S)(الخطوات العلمية إلستخدام مدخل الــ ) ٢/٧(

 ٧٣  ...........................  .التنور العلمى فى القرن الحادى والعشرين  :القسم الثالث  

  ٧٤  .....................................................  .العالقة بين التنور العلمى والتعلم)  ٣/١(

  ٧٥  ......  .تنور العلمى لدى الطالببعض الممارسات التى تؤدى إلى التنوير وال)  ٣/١/١(

  ٧٨  .....................................................................  أبعاد التنور العلمى ) ٣/٢(

  ٨٠  ..........  .أساليب ومصادر التنور العلمى فى عصر المعلوماتية والتقدم التكنولوجى) ٣/٣(

  ٨٤  ........................................................  .مظاھر وأشكال التنور العلمى)  ٣/٤(

  ٨٦  .........................................  .دور المعلم فى إعداد الطالب المتنور علميا)  ٣/٥( 

 ٨٧  .............................................................  تقويم آداء المعلم  :القسم الرابع  

  ٨٧  .........................................  تعريف تقويم اآلداء التدريسى للمعلم وأھدافه ) ٤/١(

  ٨٩  ...................................  .المھارات التدريسية الرئيسة والفرعية لمعلم العلوم) ٤/٢(
    



     
  

  
   ث  

  فھرس الدراسة

  ٩٢  ...............................................................  إجراءات الدراسة :الفصل الرابع

  ٩٣  ......................................................  إجراءات إعداد البرنامج المقترح :أوال

  ٩٥  ...................................................................  إعداد دليل كتاب المعلم :ثانيا

  ٩٦  ...........................................................................  إعداد دليل المعلم :ثالثا

  ٩٧  ...........................................................................  أدوات الدرسة  :عاراب

  ٩٧  .............................................................  إعداد اختبار التنور العلمى ) ٤/١(

ى ) ٤/٢( ة اآلداء التدريس ة مالحظ داد بطاق إع

  ١٠١  

ا ة :خامس ى للدراس يط التجريب .التخط

  ١٠٣  
  

نتائج الدراسة وتفسيرھا  :الفصل الخامس
  ١٠٧  

تخدمة: أوال ائية المس اليب اإلحص .األس

  ١٠٨  

ا ة وتفس: ثاني ائج الدراس ة نت .يرھامناقش

  ١١٠  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................    

.ملخص الدراسة وتوصياتھا :الفصل السادس

  ١١٧  

ـة - ـة الدراس .مقدم

  ١١٨  

ـة - ـة الدراس .مشكل

  ١١٨ 

ـة - ـداف الدراس .أھ

  ١١٩ 

ـة - ـة الدراس .أھمي

  ١١٩ 

ـة - ـدود الدراس .حـ

  ١١٩ 

ـة - ـروض الدراس .ف

  ١١٩ 

ة - رات الدراس .متغي

  ١٢٠ 



     
  

  
   ج  

  فھرس الدراسة

ة - راءات الدراس . إج

  ١٢٠ 

ـة - ـج الدراســ .منھ

  ١٢٠ 

ـج الدرا - ـةنتائـ .س

  ١٢٢ 

ة - يات الدراس .توص

  ١٢٢ 

ة - ات الدراس . مقترح

  ١٢٣  
  

مراجـــع الدراســـــة
  ١٢٤  

.المراجــع العربيـــة: أوال

  ١٢٥  

ا ـة: ثاني ـع األجنبي .المراجـ

  ١٤١  
    

ـة ـق الدراســ مـالحــ
  ١٤٧  

  

  فھــــرس الجـــداول  :ثانيا
  

الصفحــة الجــــدول م

 ١٠٠ ر العلمى أثناء الضبط العلمىمفردات إختبار التنو توزيع يوضح ١
 ١٠٤ اإلتفاق بين الباحثين فى مالحظة أداء عينة من الطالب المعلمين نسبة يوضح ٢
المالحظة ويتضمن المھارات الرئيسة والفرعية ونھاياتھا  بطاقة مواصفات ٣

 العظمى
١٠٤ 

 بعد كلفى ) عينة البحث(للفروق بين متوسطى درجات الطالبات ) ت( قيمة ٤
 )٢٥= ن ( التنور العلمى قبليا وبعديا  إلختبار وفى الدرجة الكلية

١١٠ 

قوة تأثير البرنامج المقترح فى  لبيان (W2(قيمة معامل مربع أوميجا  يوضح ٥
المعلمات  التنور العلمى إكساب الطالبات

١١١ 

عاد إختبار التنور العلمى الكسب المعدل والفعالية لكل بعد من أب نسبة يوضح ٦
 واإلختبار ككل

١١١ 

المعلمات  الطالباتواإلنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات  المتوسطات ٧
 )٢٥= ن (فى المھارات الرئيسة لبطاقة المالحظة واآلداء ككل  عينة الدراسة(

١١٣ 



     
  

  
   ح  

  فھرس الدراسة

العلمى  التنورمعامالت اإلرتباط بين درجات الطالبات المعلمات فى إختبار  يمق ٨
الرئيسة  المھاراتالطالبات المعلمات فى كل مھارة من  درجاتوأبعاده وبين 

) ٢٥= ن ( األداء ككل  لبطاقة المالحظة ودرجاتھن فى

١١٦ 

  

  ــة فھــــرس األشكــــال التوضيحيــ  :ثالثا
الصفحــة الشكـــــــل م

 ٥٨ تخطيطى لسمات المعلم الناجح رسم يمثل ١
 ٦٠ تدريس العلوم المستقبلية المقترحة للقرن الحادى والعشرين أھداف يوضح ٢
 ٦٩ التى تواجه معلم البيولوجى فى العصر الحالى التحديات يوضح ٣
 ٨٣ فة العلميةتكنولوجيا تدريس األحياء فى تنمية الثقا دور يوضح ٤

  

  فھــــرس المالحــــق   :رابعا
الصفحــة الملحـــــق م

للبرنامج المقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى بكليات  العام اإلطار ١
 (S.T.S)مدخل الــ  ضوءالتربية فى 

١٤٧ 

 ١٥٧ المعلم بعض الموضوعات المختارة فى تدريس البيولوجى الطالب كتاب ٢
 ٢٦٩ المعلم لتدريس كتاب الطالب معلم دليل ٣
 ٣٠٦ العلمى ومفتاح التصحيح التنور إختبار ٤
 ٣١٤ اآلداء التدريسى مالحظة بطاقة ٥
 ٣١٩ السھولة والصعوبة والتمييز لمفردات إختبار التنور العلمى معامالت جدول ٦
 ٣٢٢ المحكمين على أدوات الدراسة والبرنامج المقترح السادة أسماء ٧

  



  

  

  
  
  
  

  الفصــل األول

  اإلطــار العـــام للدراســــة 
 

 مقدمــــــة الدراســــة.  

 مشكلــــــة الدراســــة . 

 أھــــــداف الدراســــة. 

 أھميـــــــة الدراســــة . 

 حــــــــدود الدراســــة . 

 فـــــــروض الدراســــة . 

 إجــــراءات الدراســــة. 

 مصطلحـــات الدراســــة.  
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  الفصــل األول
  اإلطــار العـــام للدراســــة 

  :مقدمـة الدراســة
لقد أصبحت المجتمعات المعاصرة الراجية للتنمية الشاملة مطالبة بمواكبة كافة التحوالت 

المتسارعة، والتى فرضھا العصر الحالى وطبيعة متغيراته المتعددة، األمر الذى عزا بمعظم الباحثين 

عصر العلم ، عصر ما بعد الصناعة، عصر المعلوماتية، عصر العولمة"صر بأنه إلى وصف ھذا الع

عصر الغزو ، عصر الموجة الثالثة، عصر التكتالت، عصر السماوات المفتوحة ، والتكنولوجيا 

  )١(".الثقافى

، يواجه مجموعة من التحديات كجزء من المجتمع اإلنسانى"األمر الذى جعل التعليم العالى 

تحديات الثورة التكنولوجية والعلمية  - :تتمثل فى، ا يتعرض له ھذا المجتمع من متغيرات يتعرض لم

، تحديات سكانية، تحديات إجتماعية، تحديات اقتصادية، تحديات الديمقراطية ، تحديات العولمة، 

  )٢(." إلخ...تحديات بيئية 

تقليدية عن الوفاء وھى عجز نظم التعليم ال، نواجه أزمة تربوية حادة " كما أصبحنا 

  )٣(."بالمطالب الراھنة التى يتطلبھا العصر والرقى بفكرنا الثقافى

ولئن كانت مواجھة ھذه التغيرات والتحديات تستلزم تطوير برامج ومناھج التعليم فى كافة 

فمن الضرورى االھتمام ببرامج إعداد المعلم الذى سيقوم بتدريس تلك المناھج ، المراحل التعليمية

ولن ، يُجمع التربويون على أن المعلم يعد حجر الزاوية فى العملية التعليمية "حيُث ، طورةالم

  )٤(."إال إذا نال نصيبا وافرا من اإلعداد، يستطيع القيام بمھمته على أكمل وجه 

ويتضح من ذلك ضرورة اإلھتمام بتطوير برامج إعداد المعلم حتى تواكب متطلبات القرن 

األبعاد المختلفة المھنية واألكاديمية والثقافية واإلجتماعية "متضمنة فى ھذا ، الحادى والعشرين

  )٥(."المختلفة

                                                 
أساليب مقترحة لتفعيل مناھج كليات ومعاھد تكوين المعلم العربى فى تنمية بعض أنماط ): "٢٠٠٠(محمد على نصر) ١(

الجمعية المصرية ، المجلد األول ،  مناھج التعليم وتنمية التفكير: المؤتمر العلمى الثانى عشر، " التفكير لدى الطالب
  . ١٥صـ ، يوليو ) ٢٦-٢٥(فى الفترة من ، مس جامعة عين ش، للمناھج وطرق التدريس 

مركز آيات للطباعة ،  قضايا فى التعليم العالى والجامعى(دراسات تربوية ): ٢٠٠٣(سعيد طه محمود والسيد محمد ناس) ٢( 
  .٣٦٨صـ ، الزقازيق ، والكمبيوتر 

ى ضوء تحديات اإلنفتاح الثقافى فى عصر تطوير رعاية الطالب فى الجامعات المصرية ف) : " ٢٠٠٢(مختار عبد الجواد ) ٣(
الجمعية المصرية للتربية ،  )الجامعة وقضايا المجتمع العربى فى عصر المعلومات(المؤتمر السنوى العاشر ، " المعلومات

العربى  دار الفكر، يناير ) ٢٧-٢٦(فى الفترة من ، المقارنة واإلدارة التعليمية باإلشتراك مع كلية التربية جامعة الزقازيق 
  ١٥٧صـ، القاھرة ، 

النظام العالمى الجديد وصيغة مقترحة إلعداد المعلم ): "١٩٩٢(عطية منصور عبد الصادق وحمزة عبد الحكم الرياش ) ٤(
رابطة التربية الحديثة ، المجلد األول ،  السياسات التعليمية فى الوطن العربى -:المؤتمر الثانى عشر ، " العربى 

  .٤٥٢صـ، يوليو ) ٩-٧(فى الفترة من، ة التربية جامعة المنصورة باإلشتراك مع كلي

(5) Blandford, S.(2000): Managing Professional Development in School, Reutledge, Newyork, 
USA, P65-66. 
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أن " نجد   ، وتحت مظلة التقدم العلمى والتكنولوجى وباألخص مفردات الثورة المعلوماتية

، تناقص ألن دوره لن ي، مناھج المستقبل تتطلب زيادة اإلھتمام بإعداد المعلم وتطوير مصادر إعداده 

  )١(."األمر الذى يتطلب زيادة متطلبات تمھينه  معرفيا وبحثيا وثقافيا،بل سيزداد أھمية 

بحيث تتضمن وعيه ، األمر الذى استوجب تغييراً فى كينونة أھداف إعداد معلم المستقبل

والعالقة ، إدراك أھمية التعرف على فعاليات التقدم العلمى والتكنولوجى المستقبلى"بضرورة 

تساعدھم ، وتزويد الطالب المعلمين بثقافة علمية ، لمتبادلة بين كل ھذا التقدم العلمى والمجتمع ا

وكذلك تنمية التعلم الذاتى لديھم حتى يعتمدوا على أنفسھم فى التوصل ، على إكتساب خلفيات ثقافية 

  )٢(." للمعرفة

يجابية وحيوية بحيث وبالتالى سيتغير دور المعلم فى ھذا القرن ويصبح أكثر نشاطا وإ

، تحسين جودة التعليم على إنتقاء المعلمين وتدريبھم واالرتفاع بمكانتھم وظروف عملھم "يتوقف 

وأيضا ، وامتالك خصائص شخصية ذات صفات معينة ، وھذا يتطلب منھم معرفة مھارات مناسبة 

  )٣(."وذلك بھدف االرتقاء بھم، رؤى مھنية ودافعية عالية 

بمعلم العلوم مھنيا وأكاديميا نقطة محورية فى إصالح التربية العلمية ويعد اإلرتقاء 

والممارسات الخاصة بإعداد ، لذلك فنحن بحاجة إلى الفھم الجيد للبرامج الحالية" وتدريس العلوم 

وأنه من  )٤(."وأنھا ال ترتكز على األبحاث العلمية الحديثة فى ھذا المجال -خاصة  -المعلم 

لما لھا من دور فعال فى إحداث التفاعل ، وتنمية ثقافته، لكفاءة التقنية لمعلم العلومرفع ا"الضرورى 

  )٥(."بين التكنولوجيا والمجتمع

 إلى أن ظھور الثورة البيولوجية فى ھذا العصر ) ١٩٩٩(كما أشار حسام الدين مازن 

Biological Revolution  ،قد  ، نية البيولوجية والتى أطلق عليھا بعض العلماء إسم القنبلة الزم

ساھم فى رفع الستار وكشف النقاب عن عصر جديد من الھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية فيما 

  )٦(.يعرف بثورة التاءات الثالثة وھى التكاثر والتوليف والتصحيح

                                                                                                                                                    
مكتبة ، ٢ط،  شرينرؤى تربوية للقرن الحادى والع -تنظيمات معاصرة للمناھج): ١٩٩٩(وليم عبيد ومجدى عزيز إبراھيم ) ١(

  .٢٢٨صـ، القاھرة ، األنجلو المصرية 

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السنوى ، " اعداد المعلم وتدريبة بين العولمة والھوية القومية): "١٩٩٩(محمد على نصر ) ٢(
جامعة عين ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، الورقة الرابعة ،  )العولمة والمناھج والتعليم(الحادى عشر

  .٧٨صـ ، ديسمبر ، شمس 

،  تقرير اللجنة الدولية للتربية للتربية للقرن الحادى والعشرين: التعلم ذلك الكنز الكامن ): ١٩٩٧(جاك ديلور وآخرون ) ٣( 
  .١٧٩-١٧٨صـ ، القاھرة ، دار النھضة العربية ، ترجمة جابر عبد الحميد 

(4) Adams, P.E.& Tilloston, J.W., (1995): “Why Research in Service of Science Teacher 
Education is Needed”, journal of Research in Science Teaching, Vol.32, No.5, pp441-443 

رفع الكفاءة التقنية للمعلمات واإلداريات فى بعض المدارس الثانوية للبنات فى مجال ): " ٢٠٠٢(ألفت محمد فودة ) ٥(
الجمعية المصرية للمناھج ، ) ٧٩(العدد ،  مجلة دراسات فى المناھج وطرق التدريس، )" أثناء الخدمةتدريب (الحاسوب 

  .١٨ - ١٧صـ، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، وطرق التدريس 

، " الحاجة إلى مناھج عصرية لمواجھة التغيرات العالمية فى مطلع القرن الجديد): "١٩٩٩(حسام الدين محمد مازن ) ٦(
الجمعية المصرية ،الورقة السادسة ، )العولمة ومناھج التعليم(رقة عمل مقدمة للمؤتمر القومى السنوى الحادى عشر و

  .٩٦- ٩٥ديسمبر صـ، للمناھج وطرق التدريس 
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أصبحت أكثر إلحاحا فى ھذا العصر بعد ظھور الكثير "نجد أن قضية تطوير التعليم ، ومن ثم

وقد حشدت معظم الدول علماءھا من التربويين ، المستحدثات فى معظم العلوم والفنون من 

  )١(."تحسبا لما يحمله الغد من بشير ونذير، واألكاديميين لتطوير مناھجھا

يجب أن يراعى فى تخطيط برامج إعداد معلمى العلوم فى مراحل التعليم ، وبناًء عليه

وظيفى مناسب بين مكونات الثقافة العامة والمكونات العلمية أن يتم الجمع فى تكامل " المختلفة 

حيث يعد التمكن من كال )  ٢(."التخصصية والمكونات التربوية المھنية النظرية منھا والعملية

  .الجانبين المھنى واألكاديمى للمعلم من أھم أھداف تطوير التعليم الجامعى 

 Howell, K.W. & Nolet, V., 2000)( وقد خص كثير من الباحثين من بينھم ھويل ونولت

، وانتھيا بتأكيد مھم على قضية اإلعداد المھنى للمعلم، قضية إعداد المعلم بالدراسة المستفيضة 

  )٣(.وذلك بما يتوافق والتغيرات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية فى عالم اليوم

برامج اإلعداد المھنى للمعلم  ولقد تناولت العديد من الدراسات السابقة القصور الواضح فى

وأظھرت بعضھا أن بعض البرامج ال تتناسب مع تغيرات ، ولمعلم العلوم بشكل خاص ، بشكل عام

، التى بينت أن التغير الواضح في دور ) ١٩٩٣()٤(" أحمد غانم"منھا دراسة ، وتطورات العصر 

دم قدرته علي إدراك التأثيرات وع، المعلم الذي يجب أن نلقي تبعاته علي مؤسسات إعداد المعلم

، السلبية واإليجابية للتكنولوجيا الحديثة علي المجتمع خاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  . وابرازھا لطالبه أثناء التدريس

دراسة أظھرت ) Digisi, L.L. & Wilett,. J.B., 1995( ) ٥(كما أجرى ديجيس وويليت

والتى لھا دور كبير فى ، ءية والقراءة العلمية فى مجال األحياءتجاھل معلم األحياء لألنشطة القرا

  .تعلم األحياء وإكتساب أبعاد الثقافة العلمية وإكسابھا للطالب

، فى دراستھما أن ) (Tobin,k.&,lamaster,S.U.1995)٦(وأكد توبين والماستر  

تدريس القائمة على القصور فى إعداد المعلم العلوم يتمثل فى قلة استخدام استراتيجيات ال

                                                 
  .٧صـ، القاھرة ، مكتبة األنجلو المصرية،  المنھج والقرن الحادى والعشرين: ) ١٩٩٩(أحمد عبد الرحمن النجدى ) ١(

ورقة عمل حول إعداد معلمى العلوم لمراحل التعليم األساسى ) : ١٩٩٧(وفتحى عبد المقصود الديب ، مد خيرى كاظم أح) ٢(
دراسات مقدمة لورشة العمل ) المؤتمر القومى لتطوير إعداد المعلم وتدريبة ورعايته ، " العام وفق نظام الساعات المعتمدة 

المركز ، الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم  ، )آراء حول إعداد المعلم ) ١(التحضيرية 
  .٧صـ،مطابع روز اليوسف الجديدة ، القومى للبحوث التربوية 

(3) Howell, k.w. & Nolet, v.(2000); Curriculum-Based-Evaluation Teaching and Decision-
Making, Third edition, wadsorth, Canada, p39. 

المؤتمر السنوى األول ، " مھنياتصور مقترح لدور كليات التربية فى تنمية المعلمين ): " ١٩٩٣(أحمد محمد غانم ) ٤(
، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ، الجزء الثانى،  )كليات التربية فى الوطن العربى فى عالم متغير(

  .٣٢٣-٢٨٣صـ، يناير ) ٢٥-٢٣(فى الفترة  من   

(5) Digisi, L.L.&Willett,j.B.(1995); “What High school Biology Teachers say about Their Text 
Book use; Description Study”, journal of Research inscience Teaching, V.32, No.2, pp123-
142. 

(6)Tobin, K.&Lamaster, S.U.(1995): “Relationships Between Metaphors, Beliefs, and Actions 
in Context of Science Curriculum Change”, journal of research in science Teaching, 
vol.32,No.3, pp225-242. 
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حتى يتم فتح المجال للتدريس فى ، االستنتاجية والبنائية للمعرفة أو تقديم المعلومات فى شكل تعاونى

  .إطار إجتماعى لتحقيق أفضل تعلم

أنه من الضرورى جعل ) strage, A. A & Bol, L., 1996( )١(وأوضح استراج وبول

األھداف ، الوسائل ، والمحتوى (والطالب من حيث مناھج األحياء مليئة بالتحديات لفكر المعلم 

لذا أصبح االھتمام بتحسين وإصالح التربية العلمية وإعداد ) المعرفى ، وطرق التدريس ، والتقويم

معلم أحياء ناجح قادر على مواجھة التحديات المستقبلية أمرا حيويا ترجوه مقتضيات الحياة 

  .وتطوير برامج إعداده المھنى واالكاديمىالمعاصرة  ، وھذا ال يتأتى إال بتجويد 

، )Palmquist, B.C. & Finley, F.N., 1997( )٢(وفاينالى كما تناولت دراسة بالميكويست 

، آراء بعض الطالب المعلمين فى برامج إعدادھم ، وقد أكدوا على قصور برامج إعداد معلم العلوم

ك ندرة استخدام مداخل واستراتيجيات تدريس وكذل، والمتمثلة فى عدم اشتمالھا على طبيعة العلم

  .تعتمد على العالقات اإلجتماعية مثل التعلم التعاونى أو تصحيح المفاھيم التصورات البديلة

وفر أن ، )Adams,P.E., Kvockover,G.H.,1997(  )٣(وأوضحت دراسة آدمزو كروك

ة المتضمنة ة العلمي ة التربي ى لطبيع م الحقيق ى الفھ اك قصوراً ف وم ،  ھن م العل داد معل رامج إع ى ب ف

تعلم ، فھى  وايضا فى كيفية توصيل المعارف العلمية وبنائھا عند المتعلم من خالل عمليتى التعليم وال

دريس بشكل عام ،  م أصول الت بشكل أو بأخر ال تركز على المتعلم ، كما تستخدم الشكل السطحى لعل

  .للتدريس وال تستفيد من االستراتيجيات والمداخل الحديثة

ى  د العجم ار محم ى ،  )١٩٩٨()٤(وأش داد المھن رامج اإلع دنى مستوى ب ى ت ته إل ى دراس ف

  .للمعلم بكليات التربية ، وأنھا ال تكسب المعلم الكفايات الالزمة ليصبح معلما ناجحا

ات ة طليم ر وھال دحت النم د م م ) ١٩٩٨( )٥(وأك داد معل رامج اع ي أن ب تھما عل ي دراس ف

ا األحياء التھتم وم والتكنولوجي ل الرياضيات والعل م مث ات األساسية للعل ا المكون ، بتضمين محتوياتھ

ر ، وافتقارھا أيضا لدراسة ذلك في سياق انسانى اجتماعى ألى بعد عالمي األمر الذى يستوجب التغيي

 ً   .ليواكب عصرية التربية العلمية، من أجل اعداد معلم أحياء متنور علميا
                                                 

(1)Strage, A.A& Bol,L.(1996): ”High School Biology; What Makes it a Challenge for 
Teachers”, journal of Research in Science Teaching , vol.32, No.7, pp753-772 . 

(2) palMquist, B.C&finley;F.N.(1997): ”Preservice Teachers’views of the Nature of Science 
During Apost baccalaureate Science, Teaching Program”, journal of Research in Science 
Teaching Vol.34, No.6, pp595-615. 

(3) Adams, P.E & Krochover, G.H(1997): “ Beginning Science Teacher Cognition and Its 
origins in the perservice Secondary Science Teacher Program”, journal of research in 
science Teaching,” Vol.43, No, 6, PP 633-653. 

ا : " )١٩٩٨(محمد  حسين عبده العجمى ) ٤( ان ودورھ برامج اإلعداد المھنى بكليات التربية للمعلمين والمعلمات بسلطنة عم
ة، " ودراسة استطالعية، في إكساب الكفايات الالزمة للمعلم  ة : المؤتمر السنوى الخامس عشر لقسم أصول التربي العولم
ص ، ديسمبر) ١٣-١٢(في الفترة من ، منصورة جامعة ال، كلية التربية ، )روية مستقبلية( ونظام التعليم في الوطن العربي

١٣٨-٩٧.  

ات ) ٥( ة طليم ر وھال ل):"١٩٩٨(مدحت النم وجى خطة عم م البيول رامج إعداد معل ؤتمر العلمي ، " ب ة للم ة بحث مقدم ورق
رن الحادى والعشرين(الثانى  وم للق انى ،)إعداد معلم العل د الث ة ، المجل ة العلمي ة المصرية للتربي دق ، الجمعي ا فن و –بالم أب

  .٢٦-١١ص ، اغسطس ) ٥-٢(في الفترة من، سلطان باالسماعيلية 
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ل م ة ك رت دراس ا أظھ لكم د خلي د محم وح وحام و الفت د أب وين )١٩٩٨( )١(ن محم   ، وب

دم فى ، ) Bowen, G.M., et al., 1999()٢(وآخرون ا يق ين م اك فجوة  وعدم إتساق ب أن ھن

اء  اھج االحي ات من ين محتوي ة وب ات التربي ة بكلي ة أو اكاديمي اء سواء مھني م االحي داد معل رامج إع ب

  . بالمراحل التعليمية

ى نصروأشارت دراسة م د عل وم ، ، ) ١٩٩٨() ٣(حم م العل الى لمعل داد الح ى قصور اإلع ال

د ) األكاديمى والمھنى والتطبيقى(حيث أنه بتحليل محتوى اإلعداد  دنى مستوى مخرجات معاھ نجد ت

  .وكليات إعداد المعلم ، وأنھا ليست بالمستوى المرجو أو بمستوى الكفاءة الالزمة لممارسة المھنة

ورثكما أكدت دراسة  ى  Richmaond & kurth, L.A.; 1999)( )٤(ريتشماوند وك عل

ة  ة والممارس ة العلمي ه الثقاف اب طالب ى اكس درة عل ه الق وم ال يعطي م العل دى لمعل داد التقلي أن اإلع

  .العلمية فى الحياة اليومية

ر عن نبض ، )٢٠٠٠( )٥(وأوضح وليم عبيد ة أصبحت ال تعب م الحالي رامج إعداد المعل أن ب

  .مع ، وإحتياجاته ، وتطلعاته ، وكذلك التحديات التى يواجھھا فى ظل ثقافة العولمةالمجت

ن ى حس ان عل ة عثم اءت دراس م ج فاته ، ) ٢٠٠٢( )٦(ث م وص الة المعل ى رس د عل ،  لتؤك

ا ، حتى يكون عنصرا  وى فيھ األخص الجانب الترب واإلھتمام بالمعلم ودوره فى العملية التعليمية وب

التغيير االجتماعى الكبرى المنشودة فى األمة ، وحتى نترجمھا إلى واقع حى وسلوك  فاعال فى عملية

  .متميز ونضيف إليھا ، وھذا ما ال يوجد فى برامج إعداد المعلم فى الوقت الراھن

ومنھا أن ھذه ، وھذا يدل على أن ھناك العديد من أوجه القصور التى تعترى برامج إعداد المعلم 

ة البرامج ال تتفق  ة والتحديات الثقافي ا والمعلوماتي ا ال تسھم فى ، وسمات عصر التكنولوجي ا أنھ كم

ين األھداف ، تكوين إنسان لديه عقلية نقدية أو تحليلية أو إبداعية  اك ھوة واسعة ب إن ھن م ف ومن ث

ة ع التعليمى ومناھجه الحالي ين الواق ا وب ى النھوض" ، التى نطالب بتحقيقھ ا إل ا فى طريقن إذا كن  ف

                                                 
ل ) ١( ة ): " ١٩٩٨(محمد أبو الفتوح حامد خلي ات التربي اء في كلي م األحي رامج إعداد معل ة ب اھج  –مدى مالءم ات من لمتطلب

ة ة الثانوي اء بالمرحل انى " األحي ي الث ؤتمر العلم ادى وال(الم رن الح م للق داد المعل رينإع د األول  ،) عش ة ، المجل الجمعي
 .٢٢٠-١٧٥ص ص ، أغسطس ) ٥-٢(في الفترة من ، أبو سلطان باإلسماعلية -فند بالما، المصرية للتربية العلمية

(2) Bowen, G.M, et al. (1999): “Interpretations of Graphs University Biology Students and 
practicing, Scientists: Towards a Social Practice view of Scientific Repress Evaluation 
practices” ; journal of Research in Science Teaching,vol.36, No .9, pp 1020-1042. 

رن الحادى والعشرين في ضوء األھداف المستقبلية لإلعداد) :"١٩٩٨(محمد علي نصر ) ٣( ، "تطوير إعداد معلم العلوم للق
داد م ؤتمر إع رينم ادى والعش رن الح وم للق م العل د األول ،  عل ة ، المجل ة العلمي رية للتربي ة المص لطان ، الجمعي و س أب

 .٣٠٦-٢٧١ص ص ، أغسطس ) ٥-٢(في الفترة من، اإلسماعيلية

 (4)Richmond, G.&Kurth, L.A.(1999): Moving from outside to Inside:high school Students’ 
use of Apprenticeships as vehicles for Intering The Culture and Practice of Science“ , 
journal 0f research Science Teaching, Vol.36, N.6, PP1020-1043 

  المؤتمر القومى السنوى السابع لمركز تطـوير التعليـــم الجامعـــى ، "تصالح الجامعة والمجتمع): "٢٠٠٠(وليم عبيد ) ٥( 
  ٤٧نوفمبر ص) ٢٢-٢١(فى الفترة من ، دار الضيافة ، جامعة عين شمس ، ) لمجتمعالجامعة فى ا( 

مجلة محكمة تصدر ،  مجلة التربية، " المعلم من الواجب الوظيفي إلي الواجب الرسالي"  ;) ٢٠٠٢(عثمان علي حسن ) ٦(
  .  ٧٨ص ، ديسمبر ، ) ١٤٣(عدد ، عن اللجنة الوطنية  القطرية للتربية والثقافة والعلوم 
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ر أو التطوير سواء ، ببرامج إعداد المعلم ذا التغيي ع ھ ى تمن ة العوائق الت فإننا يجب أن نتصدى لكاف

  )١(.كانت إدارية أو مادية أو إنسانية أو إجتماعية 

م دة فى إعداد ، ومن ث داخل واستراتيجيات واتجاھات جدي ى البحث عن م فالحاجة ماسة إل
وج م البيول ات العصربرامج اإلعداد المھنى  لمعل م ، ى تكون متسقة مع متطلب وتسھم في إعداد معل

ه العلمى ى مجال ة ف ر بالمعرف ر من مجرد خبي ه أكث ى أن ه عل دده ، ينظر إلي ارات المتع زوده بالمھ وت
ل ة، كاالتصال والتحلي ن المعرف ال، والبحث ع ارات األداء التدريسى الفع اء ، ومھ ادة اآلحي ط م ورب

  .بالقضايا الواقعية المحيطة بنا
حيث ، وقد تعددت الدراسات التى اھتمت باستخدام اتجاھات ومداخل متطورة فى إعداد المعلم

د د عي ة محم ذاتى بأنواعه فى ) ١٩٩٣( )٢( أجرت نعيم تعلم ال ، دراسة اھتمت باستخدام اساليب ال

  .التدريس والتقويم
كو  ن اليونس اء ع ا (Unesco, 1998) )٣(وج يم الع المى للتعل ؤتمر الع ى الم ة ف لى أھمي

دريس فى  م أصول الت ارات عل ك لتطوير مھ دريس ، وذل ى النشاط فى الت ائم عل استخدام المدخل الق
  .التعليم العالى

د د الحمي د عب دات ، )٢٠٠٠()٤(كما أشار محم ى مجموعة من االتجاھات الخاصة بالتجدي إل
ات  ى الكفاي ة عل ا االتجاھات القائم م ، ومنھ تعلم التربوية فى مجال إعداد المعل ردى وال يم الف ، والتعل

تخدام  نظم ، واس ل ال نظم وتحلي نھج ال لوكية ، وم انية الس اذج االنس تخدام النم كاله ، واس ذاتى بأش ال
  .الوسائط المتعددة ، واستخدام الكمبيوتر ، والتعليم عن بعد ، والتدريس المصغر

ون ة إديلس ت دراس ت Edelson, D.C, 2001)() ٥(واھتم دخل ال تخدام م علم ، باس
ا واالستعالم  (Learning for use)لالستخدام  ى التكنولوجي دة عل ، وذلك بتصميم االنشطة المعتم

  .أو التحقق العلمى
باغ دى الص ى حم د تبن ة ، )٢٠٠١()٦(وق ايا العلمي مين القض ى تض ث عل ذى يح اه ال االتج

ى ، والتكنولوجية المعاصرة فى برامج إعداد المعلم ة عل أثيرات قوي ا من ت المجتمع ، وتحقيق لما لھ
  .الثقافة العلمية

                                                 
(1) Tom, A.R.(1997): Redesigning Teacher Education, Stat University of NewYork press, 

USA.,PP195-222. 

  ،المجلد األول، مجلة العلوم التربوية مجلة علمية ربع سنوية، "أسس التدريس الجامعى): "١٩٩٣(نعيمة محمد عيد ) ٢(
  ٩٩-٨٩ص ص، القاھرةجامعة -معھد الدراسات التربوية، )١(العدد  

(3)Unesco, (1998): “Consolidated Declaration and plans of Action”, World Conference on 
Higher .Education(Higher Education in the Twenty-first Century Vision and Action), 5-9 
October, paris, p27. 

العدد األول ، المجلد الثالث، )مجلة متخصصة(،التربية، "تجديدات التربويةاتجاھات ال):"٢٠٠٠(محمد عبد الحميد محمد ) ٤(
  ٢٧٥-٢٦٦ص ص ، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

(5)Edelson, D.C,(2001): “Learning-for-use :Aframe Work for the Design of Technology-
Supported inqiuiry Activities”, journal of Research in Science Teaching, Vol.38, No.3, 
PP355-385. 

القضايا العلمية والتكنولوجية المعاصرة فى برامج إعداد معلمى العلوم بكليات ):"٢٠٠١(حمدى عبد العزيز الصباغ) ٦(
عرفية والتكنولوجية مناھج التعليم والثورة الم( المؤتمر العلمى الثالث عشر،"المعلمين بالمملكة العربية السعودية 

  ٢١٣-١٩٩ص ص . يوليو) ٢٥-٢٤(في الفترة من ، دار الضيافة جامعة عين شمس، المجلد الثانى ،)المعاصرة
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ة فى ) ٢٠٠٢(  )١(وأظھرت دراسة عبد الرحيم سالمة ، االھتمام باالتجاھات التربوية الحديث

حيث أكد على معايير اختيار معلم المستقبل ، واستخدام أساليب تعلم متقدمة ، مجال إعداد معلم العلوم

دة اد عل، وجدي ذاتى ، واالعتم تعلم ال ى ال وم عل داد تق رامج اع ط ب ررات ورب ى المق ل ف دأ التكام ى مب

  .كمعلمين للمستقبل نالمعلم بمناھج التعليم العام ، وربط البرامج بحاجات الدراسيي

ير  ين بش د حس م ) ٢٠٠٤(وأك داد المعل ى اع رة ف ات المعاص ن االتجاھ ة م ي مجموع ، عل

يم ا ة وتنميته مھنيا ، حيث أكد على وجوب إعادة النظر فى أھداف تعل ه المھني م وأدواره ومھام لمعل

دى  دور التقلي ة  –واإلنتقال به من ال ل للمعرف د –كناق ى دور جدي ر وصاحب ، إل ه أداة للتغيي اده أن مف

ة  املة   Professionalمھن ودة الش ق الج تويات   Total Quality، وتحقي ى مس للوصول إل

اع م ، واتب داد المعل د مصادر إع م ، وتوحي ة للمعل ة عالمي داد  معياري املى (نظم اإلع ابعى –التك ) التت

ى  ر إل ام أكث ه االھتم ا أو توجي دة لھ افة تخصصات جدي م بإض داد المعل رامج اع ديث ب م ، وتح للمعل

  .)٢(مجاالت معينة

ى )S.T.S(ويعد مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  ة فى اإلعداد المھن داخل الحديث من الم

وم م العل ة اإلھتم، لمعل ب كاف ه يخاط األن م والتكنولوجي ه العل ى تواج ة الت ات المجتمعي تھدفا ، ام مس

م د لمعل داد الجي ئولية، اإلع ل المس فاته تحم ة ، ص كالت العلمي ل المش ر وح ارات التفكي زود بمھ والت

رار اذ الق ارات إتخ ة ومھ ة، واالجتماعي ايا األخالقي ة القض وار ومناقش تراتيجيات الح وعرض ، واس

ا التكنولو رت بھ ى غي رق الت تقبليةالط ات المس ر والتوقع اة البش ة حي ا الحديث ث إن ، جي ر "حي التغي

ذى ، العلمى والتكنولوجى السريع ر ال ى األث ود إل ة يع دان التربي ة فى مي والكثير من التحوالت الجاري

ولو أن ھذا األثر يختلف إختالفا كبيرا من مجتمع إلى مجتمع ، يتركه العلم والتكنولوجيا على المجتمع

  )٢("آخر

ةوق ة المختلف دخل فى المراحل التعليمي ذا الم ى تبنت ھ ، د طبقت مجموعة من الدراسات الت

ن  ة حس ن نعيم ل م ة ك ا  دراس ادق ، )١٩٩٣()٤(ومنھ الح ص ين ، )١٩٩٣()٥(ص حى حس   ) ٦(نص

ه للتطورات العصرية ، )١٩٩٨( دخل ومالئمت ذا الم وقد أجمعت تلك الدراسات وغيرھا على فعالية ھ

                                                 
آراء الخريجين ومستوى تحصيلھم فى مقررات برنامجى اعداد معلمى العلوم ): "٢٠٠٢(عبد الرحيم أحمد أحمد سالمة ) ١(

، الجمعية ) ٧٩(العدد دراسات فى المناھج وطرق التدريس ، لة الكويت ، والرياضيات بكليات التربية األساسية بدو
  .١٤٤-١١٥المصرية للمناھج وطرق التدريس ، جامعة عين شمس ، ص ص 

ً ): " ٢٠٠٤(حسين بشير محمود ) ٢( تكوين (المؤتمر العلمي عشر ،  "اتجاھات معاصرة في إعداد المعلم وتنميته مھنيا
يوليو ) ٢٢-٢١(في الفترة من ، جامعة عين شمس ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، المجلد األول ،  )المعلم

  . ٦٣-٥٨ص ص ، 

تدريس العلوم فى العالم المعاصر ): ٢٠٠٢(أحمد عبد الرحمن النجدى ومنى عبد الھادى سعودى وعلى محيى الدين راشد) ٣(
  .١٤٨ـالقاھرة صـ، دار الفكر العربى، المدخل فى تدريس العلوم

وحدة مقترحة فى العلوم للمرحلة اإلعدادية لتحقيق التكامل بين العلم والتكنولوجيا ): "١٩٩٣(نعيمة حسن أحمد) ٤(
  .جامعة عين شمس، كلية البنات، رسالة ماجستير غير منشورة، "والمجتمع

توسطة بالسعودية للقضايا مدى تضمين محتوى كتب العلوم بالمرحلتين اإلبتدائية والم): "١٩٩٣(صالح صادق صديق) ٥(
  ٤٤-١ص ص،)٣٥(العدد، جامعة األزھر، مجلة كلية التربية، "والمشكالت المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع

فعالية تضمين قضايا العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالمجتمع فى تحقيق أھداف ): "١٩٩٨(نصحى حسين يوسف الشيخ) ٦(
  .جامعة عين شمس، كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة، "داديةتدريس العلوم بالمرحلة اإلع
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ه ي، السريعة دم العلمى والتطور الحادث فى ألن ين التق ذى يدرسه الطالب وب ه ال م بذات ين العل ربط ب

  .وآليات تطبيقھا وھو المجتمع، العصر المتمثل فى التكنولوجيا

  :اإلحساس بالمشكلة
  - :لعل من أھمھا ، يتضح من العرض السابق عدة حقائق  -

ور الت - ل ظھ م مث ى تواجه المعل ديات الت د من التح روز العدي ةب ورة المعرفي ا والث ، كنولوجي

  .إلخ .........والعولمة ، والمعلوماتية

ى تتطلب ، ظھور العديد من المستحدثات العلمية والتكنولوجية فى مجال التعليم والتعلم - والت

  .ومحققة ألغراضھا، مداخل تدريسية واعية بھا

واء ا - ريعة س ورات الس ة التط ن مواكب ة ع م الحالي داد المعل رامج إع ور ب ة أو قص لعلمي

 .التكنولوجية أو المجتمعية

ا - ذا العصر، الحاجة إلى معلم مثقف ومستنير علمي ات ھ أتى ، يستطيع التكيف مع آلي وال يت

  .ذلك إال باستخدام استراتيجيات ومداخل حديثة ومبتكرة فى اعداده 

  ).البيولوجى(وخاصة معلم ، الحاجة إلى رفع أداء وكفاءة معلم العلوم -

ة  دور مدخل العلم - اء بالقضايا العلمي دريس األحي ط ت ال فى رب ا والمجتمع الفع والتكنولوجي

 .والتى تؤثر على المجتمع سلبا وإيجابا، والعالمية المعاصرة

ـ  - دخل الـ تخدام م ابقة اس ات الس اول الدراس دم تن وير )  S.T.S(.ع رامج لتط ى تصميم ب ف

وجى م البيول ى لمعل داد المھن تخدامه، اإلع ى اس ه  واإلقتصار عل يم بمراحل اھج التعل ى من ف

 .المختلفة فى صورة مجموعة من القضايا العلمية أو اإلعداد األكاديمى للمعلم

دخل ، وبناًء عليه وم فى ضوء م م العل رح لتطوير إعداد معل امج مقت   تتضح أھمية إعداد برن

  .وأداء الطالب المعلم *ومعرفة أثره على التنوير العلمى،)  S.T.S(الــ 

  :راسةمشكلة الد
تكمن مشكلة الدراسة الحالية فيما أفرزته الدراسات السابقه من جوانب القصور الواضح فى   

ة فى ، اعداد معلم العلوم  ة والمعرفي ة والمعلوماتي ورات العلمي ة والث ات الحديث وفقا لمقتضيات التقني

راھن ا ال ى ، وقتن داد المھن رح لتطوير اإلع امج مقت داد برن ذى استوجب إع ر ال ى األم وم ف م العل لمعل

دريس ، ) S.T.S(كليات التربية فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع     ر ت ي اث والتعرف عل

وعليه تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة  بعض موضوعاته علي أداء الطالب المعلم وتنوره العلمي

  -:التالية

ى تنمي -١ ور العلمى ما أثر تدريس بعض موضوعات  البرنامج المقترح عل ة بعض عناصر التن

 لدى الطالب المعلم؟

                                                 
  أنظر مصطلحات الدراسة.  



     
  

  
   ١٠  

  اإلطار العام للدراسة الفصل األول

ية  -٢ ارات التدريس ى أداء بعض المھ رح عل امج المقت دريس بعض موضوعات  البرن ر ت ا أث م

  .للطالب المعلم ؟

امج  -٣ د دراسة البرن ه التدريسى  بع م وأدائ ور العلمى للطالب المعل ما العالقة بين مستوى التن

 المقترح؟

  :أھداف الدراسة

   -:اسة الحالية الىتھدف الدر

 ). S.T.S(إعداد برنامـج لتطويـر اإلعداد المھنـى لمعلـم العلـوم فى ضـوء مدخل الـ  -

 .فى إعداد بعض النماذج التدريسية فى مادة األحياء)  S.T.S(استخدام مدخل الـ  -

  .التعرف على أثر تدريس بعض موضوعات البرنامج المقترح على أداء الطالب المعلم  -

ور العلمى للطالب التعرف ع - ى التن رح عل امج المقت دريس بعض موضوعات البرن لى أثر ت

 . المعلم 

  .التعرف علي العالقة بين مستوى التنور العلمي للطالب المعلم واألداء التدريسى له -

  :أھمية الدراسة

  -:تتضح أھمية الدراسة الحالية فيما يلى 

ستفادة منه في برامج إعداد المعلم بكليات يمكن اال، إعداد برنامج لتطوير إعداد معلم العلوم -

 التربية

ا ، )S.T.S(إعداد بعض موضوعات البرنامج المقترح في ضوء مدخل  - يمكن االستفادة منھ

  .في إعداد موضوعات أحرى

ا في ، )S.T.S(تقديم نماذج لطرق تدريسية متنوعة موظفة فى ضوء مدخل  - لالستفادة منھ

 .إعداد موضوعات أخرى 

ا - داد إختب ى تصميم إع ه ف تفادة من ى دراسات أخرى أو اإلس ة ف ن تطبيق ى يمك ور علم ر تن

 .اختبارات أخرى فى ضوئه

ين فى  - ين أو الطالب المعلم إعداد بطاقة مالحظة يمكن اإلستفادة منھا فى قياس أداء المعلم

  .دراسات أخرى أو تصميم نماذج أخرى فى ضوئھا

  :حدود الدراسة

  : اقتصرت الدراسة الحالية على

وم - م العل ى لمعل داد المھن وير اإلع رح لتط امج مقت ديم برن ذا ، تق ى ھ ود قصور ف را لوج نظ

  . كما سبق عرضه، الجانب من اإلعداد
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ازيق - ة) ٢٥(وعددھن ، طالبات السنة الثانية شعبة بيولوجى كلية التربية جامعة الزق ، طالب

ة رات البحثي ادئ الت، وذلك لضبط المتغي ادة مب م يدرسن م دحيث إنھن ل ذلك ، دريس بع وب

  .يمكن تحديد أثر تدريس البرنامج المقترح عليھن دون تدخل عوامل أخرى

اد - ة أبع ى ضوء ثالث ى ف ور العلم ار التن داد إختب ى ، إع ا عل م والتكنولوجي أثير العل ى ت وھ

، واإلتجاھات العلمية، والعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، المجتمع

 . وليس اإلعداد األكاديمى، ن الدراسة تركز على اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجىوذلك أل

ة  - ة التالي ارات الرئيس من المھ م تتض ب المعل ة أداء الطال ة لمالحظ داد بطاق ارة  -:إع مھ

درس يط لل درس، التخط ذ ال ارة تنفي درس، ومھ ويم ال ارة تق ارات ، ومھ ذه المھ اط ھ الرتب

  البرنامجبالموضوعات التى درست من 

  :فروض الدراسة 

  -:تفترض الدراسة الفروض التالية ، على ضوء نتائج الدراسات السابقة

توى -١ د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ات ) ٠.٠١(ال توج ات طالب طى درج ين متوس ب

اد المحددة فى  د من األبع ل بع ديا فى ك ا وبع ة قبلي السنة الثانية شعبة بيولوجى كلية التربي

  .ر العلمى وفى اإلختبار ككل اختبار التنو

بعض  -٢ تھم ل د دراس ة بع ة التربي وجى كلي عبة بيول ة ش نة الثاني ات الس توى أداء طالب مس

موضوعات البرنامج بالنسبة لكل مھارة من مھارات التدريس ومھارات التدريس ككل ليس 

 . من الدرجة العظمى% ٧٥أقل من حد الكفاية والمحدد بما يعادل 

ة إرت -٣ د عالق توىال توج د مس ائيا عن ة إحص ة دال ة موجب ات  ٠.٠١باطي ات الطالب ين درج ب

  .المعلمات فى إختبار التنور العلمى ودرجاتھن فى األداء التدريسى لھن

  :إجراءات الدراسة

  - :تم إتباع الخطوات التالية ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة

رامج وتحد، وتحديد أوجه اإلفادة منھا، مراجعة نتائج الدراسات السابقة -١ د القصور فى ب ي

  .اإلعداد المھنى لمعلمى البيولوجى 

 .إعداد إطاراً تنظيرياً عن اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى بكليات التربية بصفة عامة -٢
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ه ، ، ) S.T.S(دراسة شاملة لمدخل الــ  -٣ ه ، خصائصه ، فلسفته ، أھمي من حيث ، ماھيت

  .الخ……أھدافه ، اعداد برامج ومقررات فى ضوئه 

ا  -٤ دراسة بعض برامج إعداد معلم البيولوجى الحالية بكليات التربية ، بھدف اإلستفادة منھ

ا ،  ه القصور بھ د أوج رح ، وتصميمه ، وتحدي امج المقت داد البرن راءات إع د إج ى تحدي ف

 .وعمل قائمة الموضوعات الخاصة بالبرنامج

ل  -٥ رح كك د موضوعاته بحيث تحقق وتحد، التخطيط المبدئى لإلطار العام للبرنامج المقت ي

ـ  دخل الـ ، ) S.T.S(األھداف المرجوة لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ضوء م

رأى داء ال ين إلب ى المحكم امج عل م عرض البرن ائى ، ث كل النھ ى الش م الوصول إل ى ت حت

 .لموضوعات البرنامج المقترح 

م -٦ رحوھو مجموعة من موضوعات ال، إعداد كتاب الطالب المعل امج المقت م إعداد ، برن ت

  -:ويتضمن ، محتواھا المعرفى لتطبيقه على الطالبات المعلمات

وجى"وھو، تحديد عنوان للكتاب) ٦/١( دريس البيول ارة لت وفھرس ، "موضوعات مخت

ه اب و ، لمحتويات ل ب ى ك ويم عل وى و التق اب والمحت ل ب ة بك داف الخاص األھ

  . محتوى الكتاب المراجع التى تم اإلستعانة بھا فى إعداد

وم) ٦/٢( دريس العل التخطيط لت تم ب وعات تھ ات موض دم للطالب وى المق من المحت ، تض

وجى دريس البيول دخل ، وأخرى تتناول بعض المداخل المستخدمة فى ت خاصة م

اذج تدريسية باستخدامه)  S.T.S(الــ  دريس ، ونم أو باستخدام استراتيجيات ت

 .أخرى فى ضوئه 

ابتم عرض الكتا) ٦/٣( ة صياغة الكت ين لمراجع د ، ب على مجموعة من المحكم والتأك

ات ، من صحة الموضوعات العلمية والقضايا والمفاھيم ومالءمتھا لمستوى طالب

ة ة التربي م اعداد ، السنة الثانية شعبة بيولوجى كلي ين ت وفي ضوء آراء المحكم

 .ليصبح الكتاب معداً للتدريس ، صياغة المحتوى

  -:وتضمن الدليل : المعلمإعداد دليل معلم  -٧

  .المقدمة -

 .األھداف العامة -

  .التوزيع الزمنى للمحاضرات  -

 .األنشطة والوسائل التعليمية  -

 . مالحظات لمعلم المعلم لمراعاتھا أثناء التدريس -

ل محاضرة( طريقة السير فى عرض المحتوى من حيث  - د األھداف السلوكية لك -تحدي

دم ال ا لتخ طة وتوظيفھ ائل واألنش وىالوس د-محت وى-التمھي رض المحت ويم -ع التق

  ).المراجع المستخدمة-النھائى

 .وتم تعديله في ضوء آرائھم، وقد تم عرض الدليل على المحكمين إلبداء الرأى
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  :إعداد أدوات الدراسة -٨

بعد اإلطالع علي مجموعة من اختبارات التنور العلمي وعدد من بطاقات مالحظة 

  -:اد أدوات الدراسة وتمثلت فيما يلىتم إعد، األداء التدريسى للمعلم

ور العلمي) ٨/١( ار التن اد، اختب ة أبع ي ثالث ه ف م صياغة مفردات م : وھي ، وت أثير العل ت

ا والمجتمع ، والتكنولوجيا علي المجتمع م والتكنولوجي والعالقة التبادلية بين العل

اس. واالتجاھات العلمية، والبيئة ار لقي ا وضع  وتم التحقق من صالحية اإلختب م

رأى في صالحيته، ألجله داء ال ين إلب ي مجموعة من المحكم ، وذلك بعرضه عل

  . كما تم حساب ثبات اإلختبار بإعادة التطبيق، وتعديل بعض مفرداته

ة األداء التدريسى) ٨/٢( ة مالحظ ة، بطاق ارات رئيس الث مھ ي ث تملت عل ت ، واش تناول

وجى  م البيول اس أداء معل ي ، قي يط(وھ ارة التخط درس  مھ ذ  –لل ارة تنفي مھ

درس  درس –ال ويم ال ارة تق ة، )مھ ارات الفرعي ا بعض المھ درج منھ م . وين وت

م ب المعل اس أداء الطال ي قي تخدامھا ف ة الس الحية البطاق ن ص د م ك ، التأك وذل

وكذلك تم حساب ثبات ، ، بعرضھا علي مجموعة من المحكمين إلبداء الرأى فيھا

 . البطاقة

  :تحديد عينة الدراسة -٩

تمثلت عينة الدراسة فى مجموعة تجريبية واحدة من الطالبات المعلمات بالسنة 

  .طالبة) ٢٥(الثانية شعبة بيولوجي كلية التربية جامعة الزقازيق وعددھن 

  :خطوات تنفيذ التجربة -١٠

ق - د المواف وم األح ات ي ات المعلم ي الطالب اً عل ي قبلي ور العلم ار التن ق اختب م تطبي   ت

  .يتم تدريس البرنامج لھنقبل أن ، ٣/١٠/٢٠٠٤ 

دريس ، تم تدريس بعض موضوعات البرنامج المقترح للطالبات المعلمات - واستغرق الت

ة دتھا، سبع محاضرات  متتالي ل أسبوع، )ساعة١٢(م ع محاضرتين ك ل ، بواق زمن ك

ا ساعة واحدة، محاضرة منھما ساعتين ان زمنھم دا محاضرتين ك ا ع واستغرق ، فيم

ابيع ة أس ق أربع ق ، التطبي د المواف وم األح دأت ي اء ٧/١١/٢٠٠٤ب وم األربع ى ي   حت

 ٨/١٢/٢٠٠٤. 

ار ، بعد االنتھاء من تدريس البرنامج علي الطالبات المعلمات - م التطبيق البعدى إلختب ت

ً ، ثم تصحيحه، التنور العلمي  .ورصد النتائج ومعالجتھا احصائيا
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ة و،  Micro Teachingتم االستعانة بأسلوب التدريس المصغر - ذلك عند تطبيق بطاق

 ً ديا ة الدراسة ، مالحظة األداء التدريسى للطالبات المعلمات تطبيقا بع ا قسمت عين وفيھ

ن  ة م ات) ٢٥(المكون الث مجموع ي ث ة إل ة معلم ن ، طالب ة م ة مكون ل مجموع ) ٨(ك

ـ، طالبات دخل ال م شرحه ، )S.T.S(طُلب من كل طالبة إعداد درس أحياء في ضوء م ث

ين من المالحظين في نفس ، لباقي المجموعة ات بواسطة أثن وتم مالحظة أداء الطالب

ة ورئسية، الوقت ارة فرعي ل مھ ة في ك ة معلم ل طالب م ، وتم حساب متوسط درجة ك ث

 ً  .رصدت النتائج في جداول لمعالجتھا إحصائيا

  :منھج الدراسة
شتمل علي حيث ا، اتبعت الدراسة الحالية المنھج شبه التجريبى ذا المجموعة الواحدة 

ً ، مجموعة تجريبية فقط درست البرنامج المقترح   وطبقت عليھا أدوات الدراسة قبلياً و بعديا

  :مصطلحات الدراسة
تم تحديدھا في ضوء ما ورد من تعريفات متعددة بالدراسات السابقة وبعض الكتابات 

  :ويمكن بيانھا على النحو التالى، النظرية

  :احثة إجرائيا على أنهوتعرفه الب، البرنامج المقترح* 

ھو مجموعة من المعارف والخبرات التى يدرسھا الطالب المعلم وتغير من سلوكه التدريسى 

داخل  ك باستخدام م لتدريبه وتھيئته لمھنة التدريس ، وتكسبه بعض مھارات تدريس البيولوجى، وذل

ة واستراتيجيات تدريسية جديدة وأساليب تقويم مناسبة ، تساعده على تكوين  اتجاھات تربوية إيجابي

  .نحو تدريس البيولوجى وتنمى لديه التنور العلمى وترفع من مستوى أدائه التدريسى

  :وتعرفه الباحثة إجرائيا على أنه، اإلعداد المھنى للمعلم* 

ل  ا قب م تربوي داد المعل ة إلع ة المتخصص ات التربوي ه المؤسس وم ب ذى تق نظم ال اط الم النش

  .المھنى الخدمة كجزء من تكوينه

  :وتعرفه الباحثة إجرائيا على أنه، )S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع* 

والذى يسھم ، ذلك المدخل الذى يسعى إلى التكامل والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  

ورات  رات وتط ع تغي اً م ز ومتكيف ى ممي ا وذا أداء تدريس ا وتكنولوجي ور علمي م متن داد معل ي إع ف

  .العصر

  :التنوير والتنور* 

ال ، أنه وقت اسفار الصبح -كلغة -ورد في لسان العرب تعريف التنوير  - ور الصبح : يق د نَ ق

ور ، والتنوير ھو اإلنارة أو اإلضاءة أو االستنارة ، تنويرا  ه الن ان أى وضع في ، و أنار المك

   )١(.اظھارھا وكما يقال تنوير الشجرة أي، والمارة أو المنارة ھو موضع النور 

                                                 
  .٤٥٧١ص ، القاھرة ، دار المعارف ،  لسان العرب) : ت.د(ابن منظور ) ١(
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ذ بأسباب النھضة  - وعى واألخ وير ال ى التن ا يعن ا ، كم ي ، ومواكبتھ ذا المصطلح ف ردد ھ وت

ن عصر النھضة  ر ع ر للتعبي ع عش رن التاس ن الق رة م ود األخي ة ، العق ل الحداث ا مث مثلھ

 )١(والتحديث 

 )٣(.االستنارةويتفق مع ما سلف ما جاء في قاموس المورد من أن التنوير ھو اإلضاءة والنھضة و

ة األصلية ، وتستنتج الباحثة أن األصل اللغوى - واميس العربي اجم والق ه المع ذى جاءت ب وال

ة  ور ، تؤكد علي أن التنوير ھو الكلمة الصحيحة والمعبرة عما تريده الدراسة الحالي ا التن أم

رن الع، وھو مصطلح شاع في الفترة األخيرة،  شرين وباألخص منذ بداية التسعينات من الق

فلم يرد تأكيد خصوصيته اللغوية او أصالته العربية في القواميس العربية بالمعنى العلمي أو 

 .التقنى أو األدبى الذى شاع استعماله في ھذا الصدد

ة  دالالت التقني ق ال ين وف ة أن االصطالح الرص رى الدراس انى ، وت ة للمع ات الحديث والتقني

 .وھو ما تتبناه الدراسة الحالية، س التنورالعلمية في ھذا الصدد ھو التنوير ولي

ك  - ي ذل رھن عل ا يب ة، ومم ة اإلنجليزي واميس اللغ ن ق د م ه العدي ت علي ا أجمع ن أن  )٣(م م

ارف  ةالتنوير ھو االستنار)  Enlightment( مصطلح  ة أو مع رامج مقنن ل ب العلمية من قب

علمية جديدة تُعطى لذوى  معلوماتية معطاة لمستوى علمى معين أو اإلضاءة الفكرية بمعارف

ثقافة علمية ما أو مساعدة الفرد المتعلم المثقف علي زيادة الفھم نحو موضوع  ما من خالل 

 .جملة من المعلومات الجديدة 

ة - واميس اإلنجليزي ي أن الق ور) ٤(وتجدر اإلشارة إل ة التن ان لكلم د أوردت مع ) Literacy(ق

فالتنور في تلك القواميس ، ان حول ھذا المصطلحجاءت مغايرة تماما لما شاع وانتشر من مع

انى  ي إدراك مع رد عل ة أو مساعدة الف راءة والكتاب يعبر به عن بدايات القدرة علي معرفة الق

                                                 
  ٥ص، مارس  –يناير ، الكويت، ) ٣(العدد ، )٢٩(المجلد ، عالم الفكر؛ " مقدمة عن التنوير"  ;) ٢٠٠١(محمد الرميحي  )١(

  .٣١٤ص ، بيروت ، دار العلم للماليين ، قاموس المورد ; )٢٠٠٠(منير البعليكى  )٢(

(3) look :- 

1/1- Hornby As(1974); Oxford  Advanced Learner’s Dictionary of Current English, 3rd 
edition oxford university press, P.286. 

1/2- pearsallj, & Bill Trumble,B(1996); The Oxford English Reference Dictionary,, 2nd 
edition, oxford university , N.Y./P. 467. 

1/3- Pearsall J( 2001): The New Oxford Dictionary of English, 3rd ed., oxford, N.Y., P. 612. 

1/4 – Watson O.C.(1963): Longman English Larousee, Larousse Llbrary, Great Britain, 
P.3661. 

 ١٠٩ص، بيروت ، مكتبة لبنان ،  )عربى –إنجليزى  -قاموس أنجليزى( المصباح ):  ١٩٨٦(آنتونى آير ، نايف حزما  – ١/٥

(4) Look:  

1/1- Hornby A.s.,(1974) : op. cit., P. 496. 

1/2 – Judy Pearsall & Bill Tr., (1996) :op. cit., P. 87. 

1/3- Pearsall J.,(2001): op. cit., P. 1076. 

1/4- Watson O.C.,(1963): op. cit., P. 675. 
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ا د قراءتھ ى يري ات الت روف أو الكتاب راءة ، الح ين الق يم األمي ع تعل ق م اني تتف ذه المع وھ

اروھذا ما أكدته معظم الكتابات التربوية ، والكتابة ، المھتمة والمتخصصة في مجال تعليم الكب

ر الرسمى، التربية المقصودة والالمقصوده  يم غي يم مدى ، والتعل يم الالنظامى والتعل والتعل

 .الحياة

وى، ومن ثم  - ا -تستدل الباحثة من ذلك علي أن األصل اللغ ا وإنجليزي دعم لجوھر  -عربي والم

ة  ام، الدراسة الحالي ات البرن ويروالمتفق مع آلي رح ھو مصطلح التن اه ، ج المقت ذى تتبن وال

اتج، الدراسة في ھذا دانيا من ، الشأن أما مصطلح التنور العلمى فھو السلوك الن والمقاس مي

 .عملية التنوير العلمى

وير العلمي  - إن التن دة من ،وبناء علي ماسبق ف ات جدي تعلم آللي رد الم ة اكتساب الف ھو عملي

ة ، ت وأساليب التفكير العلمي المعارف والمھارات واالتجاھا ذلك من مستوى وعي مما يزيد ب

وجي ي والتكنول دم العلم ايرة التق م ومس ي لفھ ي ، العلم ة ف ة ابداعي ك بطريق ف ذل م توظي ث

ا رد ، مواجھة المشكالت الحياتية اليومية واتخاذ القرارات المناسبة حيالھ م يصبح الف ومن ث

 ً  .متنورا علميا

  :التنور العلمي* 
ددت ت يتع ور العلم ات التن ن رواد ، Scientific literacy عريف ة م اه مجموع ذى تبن ال

  -:التربية العلمية ويمكن بيان بعضھا على النحو التالى

إلمام المعلم بقدر من المعرفة العلمية بما "-:بأنه ) ١٩٩٠( )١(تعريف فيصل ھاشم والسيد شھدة -

و ى يعيش ة الت م البيئ م وفھ ة العل م طبيع ن فھ نھم م ايمك ي ، ن فيھ م ف ي إصدار حك اركة ف والمش

تھم ، قضاياھا اتھم ، وقدرتھم علي التعامل مع األجھزة العلمية الموجودة في بيئ وأن تكون اتجاھ

  .موجبة نحو العلم وتطبيقاته بحيث يمكنھم المشاركة المثمرة في حياة المجتمع

اب - د الوھ ة عب رى فاطم ا ت ه ) ١٩٩٦() ٢(كم ن" بأن در م رد لق تالك الف ارات  إم ارف والمھ المع

ه  ان وغذائ ن صحة اإلنس ل م لة بك ات المتص رة، واإلتجاھ واد الخط ن الم ة م ل ، الوقاي والتعام

زة واألدوات  ع األجھ ليم م ا ، الس ة وملوثاتھ ل ، والبيئ ى تجع ة الت ن مصادر الطاق تفادة م واالس

ابى  لبى واإليج ا الس ا وتأثيرھ م والتكنولوجي ة العل ى بأھمي ي وع ذ عل ع التالمي ي المجتم ، عل

ارف  ن مع ا م ا تحتويھ اور بم ذه المح ت ھ درج تح ى تن ة الت وعات المختلف تخدام الموض واس

 ".وتقديم الحلول لھا ، ومھارات واتجاھات في التعامل مع مشكالت بيئتھم

                                                 
اء في ): " ١٩٩٠(فيصل ھاشم شمس الدين والسيد علي السيد شھدة ) ١( ة والكيمي دى معلمى الطبيع ور العلمي ل مستوى التن

ر انى، " مص ي الث ؤتمر العلم ديات( الم ات والتح م التراكم داد المعل دريس  ،)اع رق الت اھج وط رية للمن ة المص  ،الجمعي
  .٥ص ، يوليو ) ١٨-١٥(في الفترة من ، اإلسكندرية

ة): "١٩٩٦(فاطمة محمد عبد الوھاب ) ٢( رسالة ماجستير ، " تنمية بعض عناصر التنور العلمي لدى تالميذ اإلعدادية المھني
  . ١٠ص ، جامعة الزقازيق، كلية التربية ببنھا ، غير منشورة 
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قدر معين من المعرفة العلمية األساسية واإلتجاھات " بأنه) ١٩٩٦( )١(وقد أشارله محسن فراج -

ة  اء وفھ، العلمي م ودور العلم اريخ العل ة وت م ، م لطبيع ين العل ة ب ة المتبادل وإدراك العالق

كانية  حية والس ة والص ة والغذائي كالت البيئي ايا والمش وعى بالقض ع وال ا والمجتم والتكنولوجي

األخالق ة ب ة المرتبط ر ، والقضايا البيولوجي ارات اإلستقصاء والتفكي ي ممارسة مھ درة عل والق

االعلمي واتخاذ ال وق بھ ي مصادر المعلومات المؤث الرجوع إل للتصرف إزاء ، قرارات السليمة ب

 ".المواقف والمشكالت الحياتية التى تواجه الفرد في بيئته ومجتمعه

رد  ه يكتسب الف ن خالل ذى م لوك ال اتج الس و ن ى ھ التنور العلم بق ف ا س ى م اء عل وبن

ور ) أى عملية التنوير(ير مجموعة من المعارف والمھارات واالتجاھات وأساليب التفك ، والفرد المتن

ور  ذه الصفات ، ويعرف التن ى بعض ھ علمياً يتصف بعدد كبير من الصفات إال أن الباحثة تقتصر عل

ين "العلمى تبعا لطبيعة الدراسة الحالية ومتغيراتھا إجرائيا على أنه  ة ب ات التبادلي رد للعالق ادراك الف

ع والب ا والمجتم م والتكنولوجي بعض العل ه ل ع ، وامتالك ى المجتم ا عل م والتكنولوجي ر العل ة، وأث يئ

  ".االتجاھات العلمية

  :وتعرفه الباحثة اجرائياً على أنه، األداء التدريسى * 
ي  ةتوظيف المعلم لما اكتسبه من خبرات تربوية أو مھني في برامج إعداده في شكل سلوك عمل

  .أثناء تنفيذ الدرس بما يحقق األھداف المنشودة

       

                                                 
ال ) ١(  ور العلميتق" ;)١٩٩٦(محسن حامد فراج عبد الع ات التن ام في ضوء متطلب التعليم الع وم ب اھج العل رسالة ، "ويم من

  .٢٢ص ، جامعة عين شمس ، كلية التربية، دكتوراه غير منشورة 



  

  

  
  
  
  

  الفصــل الثانى

  الدراسات والبحوث السابقـة 
 

  
  

  :ويتنـاول
  

  .دراسات وبحوث اھتمت بتطوير اإلعداد المھنى لمعلمى العلوم -:أوال

ا ع  -:ثاني ا والمجتم م والتكنولوجي دخل العل ت م وث تناول ات وبح ) S.T.S(دراس

  :وتضمنت ما يلى،

  ـ اھج  )S.T.S(دراسات وبحوث تناولت استخدام مدخل ال م ومن رامج إعداد المعل فى ب

 .التعليم العام

   دراسات وبحوث تناولت القضايا العلمية والعالمية المرتبطة بمدخل الـ)S.T.S.( 

   دراسات وبحوث تناولت آراء الطالب والمعلمين والخبراء فى مدخل الـ)S.T.S.( 

  .دراسات وبحوث تناولت التنور العلمى وأبعاده -:ثالثا

  . ت وبحوث اھتمت بتحسين أداء الطالب المعلمدراسا -:رابعا

  .تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة  -خامسا
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  الفصل الثانـى
  الدراسـات والبـحـوث السابـقـة

  :مقدمة
ة   ة ومرتب يتناول ھذا الفصل الدراسات والبحوث السابقة المتصلة بموضوع الدراسة الحالي

ل دراسة، ل دراسةوالھدف من ك، تبعا لتاريخ نشرھا  ة المستخدمة بك ى طبقت ، والعين واألدوات الت

ا، خالل كل دراسة ى توصلت إليھ ائج الت ذا ، والنت ل محور من محاور ھ ي دراسات ك م التعليق عل ث

ه ك الدراسات للدراسة الحالي، الفصل في نھايت ا أوجه االستفادة من تل ام في ، ةمبين م التعليق الع ث

  .نھاية الفصل

  -:وذلك على النحو التالى، لدراسات والبحوث السابقة فى أربعة محاور رئيسة وقد صنفت ا
  

  :دراسات وبحوث اھتمت بتطوير اإلعداد المھنى لمعلمى العلوم : المحور األول 

ى   ى لمعلم داد المھن وير اإلع تھدفت تط ى اس وث الت ات والبح ور الدراس ذا المح اول ھ ويتن

، ويتضمن اثنتى عشرة دراسة، ة فى ضوء اإلتجاھات المعاصرةالعلوم وتطوير مناھج العلوم المختلف

ة اإلعداد ، م١٩٩٤دراسة سعد الحريقى عام ، ومن ھذه الدراسات  ة مدى فاعلي والتى أھتمت بمعرف

ل التخرج ين والمعلمات قب ة من المعلم ين ، التربوى فى الموقف المھنى لعين وھل تختلف فى المعلم

ة (يق مقياس الموقف المھنى حيث تم تطب، عنھا لدى المعلمات ة المھني المعلومات  –ويتضمن الھوي

ة –المھنية  ات المھني ة ) المعوق ة جامع ة التربي ع بكلي ات المستوى الراب ة من طالب وطالب ى عين عل

ل ، طالبة ) ٤٣(،طالبا ) ٣٠(الملك فيصل وكانت مكونة من  ي وجود بعض الخل وتوصلت الدراسة إل

دريس ، في برامج اإلعداد التربوى  اھج وطرق الت واد المن دريس م ونقص كفاية ھيئة التدريس فى ت

  ).١(المختلفة للطلبة والطالبات 

ـوك  ى وك د ) Hewson, Kerby, Cook, 1995(وأجرى ھوسن وكرب دراسة عن تحدي

ل  اھيم مث م(التصورات عن بعض المف ة العل تعلم  –طبيع تعلم والم دريس -وال دريس ) والت المتصلة بت

حيث تم تطبيق المقابالت الشخصية ، معلمى الفيزياء والكيمياء واألحياء  بالمدارس العليا العلوم لدى

ة من ين كانت مكون ة من المعلم ى عين ع ) ١٢(عل ا بواق ل تخصص ) ٤(معلم ين لك وأسفرت ، معلم

وم داخل الفصل  دريس العل ين عن ت ى تصورات المعلم وع واختالف ف ائج الدراسة عن وجود تن نت

  )٢.(ن لديھم تراكيب وأشكال مفاھيمية وبناء متماسك نسبياً من المعرفةولك، وخارجه

                                                 
، "فاعلية اإلعداد التربوى فى الموقف المھنى للمعلمين والمعلمات قبل التخرج): "١٩٩٤(سعد بن محمد الحريقى) ١( 

، سلسلة أبحاث تصدرھا رابطة )٦٧(الجزء ، المجلد التاسع ،)أجل وعى تربوى عربى مستنير من(دراسات تربوية 
  . ١٦٩-١٤٣ص  ص، القاھرة، عالم الكتب، التربية الحديثة 

(2) Hewson, P.W, Kerby, H.W&Cook, P.A,(1995):”Determining The Conceptions of 
Teaching Science Held by Experienced  High school Science Teachers,” journal of 
Research in Science Teaching, Vol.32, No.5, pp503-520 

  



     
  

  
   ٢٠  

  الدراسات والبحوث السابقة  الفصل الثانى

د الشناوى عام  ين ، م١٩٩٥بينما أوضحت دراسة أحمد سيد أحم وجھة نظر الطالب المعلم

ه ور في ب القص واه وبعض جوان ى ومحت دادھم المھن امج إع ي برن ريجين ف ق ، والخ م تطبي ث ت حي

ةاستبيان موجه لعينة من الخريجين من ك ثالث سنوات متتالي ة ل ة التربي ا ) ٧٧٥(وعددھم  ، لي معلم

اريخ طبيعى -طبيعة و كيمياء-رياضيات(من أربعة شعب متنوعة  ى -ت واستبيان آخر ، )اقتصاد منزل

ة اإلسماعيلية وعددھم  ا) ٢٠٢(موجه إلى عينة من طالب الفرقة الرابعة بكلية تربي وتوصلت ، طالب

دريس المستخدمة ھى ، النظرى أكثر من العملىإلي أن المقررات تھتم بالجانب  وكذلك أكثر طرق الت

  )١(.طريقة المحاضرة وال يوجد تنوع فى طرق التدريس

اك والمب  ا دراسة جانى وكزرني  Janey, J.J Czerniak, C.M&Lamp, A.T, 1996)(أم

ة فتركزت على استخدام معلمى العلوم نموذج أوھايو للعلوم المرتكز على الكفايات وال مكون من أربع

ى ، الحاالت أو الشروط، المعرفة، كفايات رئيسة وھى التحقق واإلستعالم ره عل ة أث ات ومعرف التطبيق

ذه ) ١٣(وتم تطبيق مقابلة لعدد ، أھدافھم ومعتقداتھم نحوه معلما ومعلمة متطوعين للمشاركة فى ھ

ل و، الدراسة واأللفة بالنموذج ات وكذلك أربعة أنماط من اإلستبيانات ك احد يختص بمكون من مكون

وتوصلت الدراسة إلي ، )أوھايو(معلما من أماكن مختلفة فى والية) ٨٠٠(النموذج وتم تطبيقھا على 

  )٢(.ضرورة التدريب للمعلمين أثناء الخدمة وأن للنموذج أثر إيجابى على معتقدات المعلمين

ـوبل ـارك وك ـة ب ى دراس تھ،)  (Park, H.M&Coble,C.R, 1997وف دفت تصميم اس

داد  وير اإلع ة  لتط ة والممارس ة اإلرتباطي ى النظري د عل وم يعتم دريس العل ديل ت رح لتع وذج مقت نم

وم الصفوف المتوسطة ى لمعلمى عل ات ، المھن م واتجاھ ة للمعل ى الممارسات التعليمي ك عل ر ذل وأث

م ، موذجمعلما حول الن) ٣٠(حيث تم تطبيق مقابالت مع ، الطالب وتحصيلھم فى مادة العلوم وكذلك ت

ى  وم عل و العل ات نح اس اإلتجاھ يلى ومقي ار تحص تبيان واختب ق اس الب ) ٣٢٥(تطبي ن ط ا م طالب

وكذلك فعالية النموذج المقترح ، جوتوصلت الدراسة إلي إشادة المعلمين بالنموذ، المرحلة المتوسطة

  )٣(.فى رفع مستوى تحصيل الطالب وإتجاھاتھم نحو العلوم

ايير ، م١٩٩٨عبد السالم مصطفى عام  بينما أوضحت دراسة آليات إعداد مجموعة من المع

وم دريس العل ايير المقترحة لت ة استخدام ، للتطوير المھنى لمعلمى العلوم فى ضوء بعض المع وفعالي

م ، )وھى العلم والتدريس والتعلم(المدخل البنائى فى تغيير بعض المفاھيم المتصلة بتدريس العلوم  وت

                                                 
، "اإلعداد المھنى للمعلم بكلية التربية من وجھة نظر الطالب المعلم والخريج): "١٩٩٥(أحمد محمد أحمد الشناوى) ١( 

، سلسلة أبحاث تصدرھا رابطة التربية الحديثة، )٧٥( الجزء،المجلد العاشر ،)من أجل وعى عربى مستنير(دراسات تربوية
  ١٠٦-٥٩ص ص ، القاھرة، عالم الكتب

(2)Janey, J.J, Czerniak, C.M.&Lamp.A.T.,(1996): “Teacher Beliefs and Intentions Regarding 
the Implementation of Science Education Reform Strands”, Journal of Research in Science 
Teaching, Vol.33, No.3 pp971-993 

(3)Park, H.M&Cable, C.R.(1997): “Teacher Designing Curriculum as professional 
Development Model for Transformational Science Teaching”, Journal of Research in 
Science Teaching, Vol.34, No.8 pp773-789. 
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ار ت ق اختب ى الطالب تطبي وم عل دريس العل لة بت اھيم المتص ن بعض المف وم ع ى العل صورات معلم

ددھم ا وع ين بأبھ ة المعلم دائى بكلي يم إبت عبة تعل ين ش ا) ٢٨(المعلم وم ، طالب ى العل ض معلم وبع

ددھم ة وع ة اإلبتدائي ا) ٢٨(بالمرحل ى إدراك ، معلم ائى ف دخل البن ة الم ي فعالي ة إل وتوصلت الدراس

  )١(.ة والعالقات بينھاالمفاھيم العلمي

وح عام  و الفت د أب رامج إعداد ١٩٩٨كما أجرى محم ات ب ة محتوي م دراسة عن مدى مالئم

ا ، معلم األحياء لكليات التربية لمحتويات مناھج األحياء بالمرحلة الثانوية العامة والسعى إلى تطويرھ

ة وتم إستخدام أداه ، لكى تواكب التغيرات العلمية العالمية المعاصرة ل الكلي لتحليل محتوى كل من دلي

اء ة ، للتعرف على أھداف ومحتوى برامج إعداد معلم األحي اء المرحل وى كتب أحي ل محت ذلك تحلي وك

ين ) ١٥٠(وقد تم تطبيق استبيان على ما يقرب من ، الثانوية ة مقترحات المعلم ا بمصر لمعرف معلم

م داد المعل رامج إع وير ب ول تط ى، ح ق عل ار تحصيلي طب ين   واختب ن الطالب المعلم وعتين م مجم

بالسنة الرابعة قسم العلوم  البيولوجية والجيولوجية بكليتي التربية جامعة المنيا وجامعة عين شمس 

ددھم ان ع ة) ٣٣(وك ا وطالب م ، طالب داد معل رامج إع دم اتساق  ب ائج الدراسة عن ع د أسفرت نت وق

ة الث اء بالمرحل اھج األحي ين فى األحياء بكلية التربية ومن دنى مستوى الطالب المعلم ذلك ت ة وك انوي

  )٢(.تحصيلھم لمحتويات مناھج األحياء والبيئة والجيولوجيا بالمرحلة الثانوية

عن التطوير المھنى لبرامج اإلعداد التخصصى لمعلمى ، م١٩٩٨وفي دراسة نبيل فضل عام 
م العلوم من خالل إعداد نموذج واقعى لكيفية اإلعداد التخصصى لمعلم  العلوم بالمرحلة اإلبتدائية ، وت
ة ار السعة العقلي ل إختب اھج ، االستعانة بأدوات مقننة فى جمع البيانات مث اس االتجاھات نحو من مقي

وم  ة ، العل دات العلمي ل للمعتق اس بروفي ة ، مقي ول العلمي اس المي ات النظر حول ، مقي اس وجھ مقي
المختبر، ة متنوعة اختبارات تحصيلي، العلم والتكنولوجيا والمجتمع  اس مالحظة األداء ب ك ، مقي وذل

م  ا ت ادة، كم راء الم ين وخب البحرين ومجموعة من المعلم على مجموعة من أعضاء ھيئة التدريس ب
ة ) ١٢١(اختبار عدد  داتھم المرتبطة بطبيع وم ودراسة معتق اھج العل طالبا لمعرفة اتجاھاتھم نحو من

رح وتوصلت ال، المعرفة العلمية وفلسفتھا  ة النموذج المقت ى فعالي ع عل اق آراء الجمي دراسة إلي إتف

  )٣(.فى تلبية حاجاتھم المھنية لتدريس وتعلم العلوم بالمدرسة اإلبتدائية

ورد  نظم ومباشر ، Radford, D.L, 1998)(كما أجرى رادف اج مشروع م دراسة عن إنت
طة وذ ة المتوس ين بالمرحل ى للطالب المعلم وير المھن امج التط دريس لبرن ال ت ى مج ك لإلصالح ف ل

ي ، والتعرف على فعالية ذلك المشروع، العلوم ة عل ابالت المقنن ً ) ٩٠(وقد تم تطبيق المق ا ا ، معلم كم
اء ى ، تم تطبيق اختبارات تحصيلية فى األحي ارات عل اس المھ ار لقي ة ) ٢١٠٠(واختب ذ بالمرحل تلمي

                                                 
)" رؤية مستقبلية(معايير تدريس العلوم والتطوير المھنى فى تدريس العلوم): "١٩٩٨(عبد السالم عبد السالم مصطفى )١(

فندق بالما بأبو ، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، المؤتمر  العلمى للجمعية المصرية للتربية العلمية، 
 .١٤٨ -٨٣ص ص) أغسطس ٥-٣(فى الفترة من ، سلطان

  .٢٠٤-١٧٥ص ص، مرجع سابق): ١٩٩٨(امد محمد خليلمحمد أبو الفتوح ح )٢(

المؤتمر العلمى ،)"دراسة حالة(التطوير المھنى لبرامج اإلعداد التخصصى لمعلم العلوم): "١٩٩٨(نبيل عبد الواحد فضل) ٣(
تطوير تدريس مركز ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول، )اعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين(الثانى
  .٤١٩-٣٧٩ص ص ، أغسطس) ٥-٢(فى الفترة  من،أبو سلطان -فندق بالما، جامعة عين شمس، العلوم
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ابع، المتوسطة ذ الت وق التالمي ي تف د توصلت الدراسة إل رزوا أفضل ، ين للمشروعوق د أح م ق وأنھ
ر ، المھارات وارتفع تحصيلھم ونمت اتجاھاتھم اإليجابية نحو العلوم ين أكث ة المعلم كما ارتفعت دافعي

  )١(.لتدريس العلوم وذلك لفعالية النموذج المقترح

ام  د يوسف ع وقى ومحم اطى الدس و المع د أب ة عي ا دراس د وضعت تصوراً ، م١٩٩٩أم فق
ة شامالً لألھ ا بالمرحل وم والرياضيات والتكنولوجي اھج العل ين من داف التى يجب أن يحققھا التكامل ب

ام  اق ع ع آف ة م اليب ، ٢٠٢٠الثانوي احبة وأس طة المص وى واألنش تقبلى للمحت راح مس ووضع اقت
ة ة الثانوي وم للمرحل م من خالل ، التدريس والتقويم المناسبة لذلك فى برامج إعداد معلمى العل د ت وق

وم والرياضيات بالصف ال اھج العل ى من ويم ف اليب التق داف وأنشطة وأس وى وأھ ل محت دراسة تحلي
ا عام ، األول الثانوى بمصر اھج ومتطلباتھ ك المن ة استبيانات عن تل ذلك تطبيق ثالث ى ٢٠٢٠وك عل

دريس اھج وطرق الت ا والمن وم والرياضيات والتكنولوجي ، مجموعة من المتخصصين فى مجال العل
ا فى وقد توص وم والرياضيات والتكنولوجي رح عن تكامل العل ي إعداد تصور مقت لت تلك الدراسة إل

النظرة المستقبلية فى تطوير ، بناء على آراء الخبراء والمتخصصين٢٠٢٠عام  ام ب والدعوة لإلھتم
  )٢(.المقررات التعليمية فى مراحل التعليم المختلفة

ك ، م٢٠٠٠بينما أوضحت دراسة عبد السالم مصطفى عام  اء وذل أھمية تطوير طرق تدريس الفيزي
ة الحراري دتى الطاق دريس وح ا لت اونى مع تعلم التع تعلم باإلكتشاف وال لوبى ال دمج أس ة  ةب والكھربي

م ، لطالب الصف األول الثانوى ومعرفة فعاليتھم فى تنمية اتجاھات الطالب نحو دراسة الفيزياء وقد ت
واختبار حل مسائل ، واختبار تحصيلي، فكير اإلبتكارى فى الفيزياءاختبار الت -:تطبيق األدوات التالية

انوى  الفيزياء ومقياس اإلتجاھات نحو دراسة مادة الفيزياء على مجموعة من طالب الصف األول الث
ر ، طالبا) ٨٦(بالمنصورة وعددھم ة التفكي وقد توصلت الدراسة إلي فعالية البرنامج المقترح فى تنمي
اءاإلبتكارى والتحص اه نحو الفيزي دة ، يل واالتج داخل الجدي ام باالتجاھات والم د  الطالب واالھتم عن

  .)٣(وتضمينھا فى عمليات تطوير برامج اإلعداد المھنى لمعلمى العلوم

ـز ازوس وھيليم  & ,.Bianchini, J.A, Cavazos, L.M) وفي دراسـة بيانشينى وكاف
Helms, J.V.2000) ى تدريس العلوم وآثره على الجنس والعرق أو عن آراء المعلمين والخبراء ف

ومحاولة التوصل من خالل آرائھم إلى تدريس علوم شاملة للجميع دون تمييز بما يساعدھم ، الساللة
ين ، فى إعداد برامج ونماذج مقترحة لتطوير تدريس العلوم وقد تم تطبيق المقابالت الشخصية للمعلم

فردا ) ٦٠(ربعة للعلوم الشاملة وكانت عينة الدراسة مكونة منوآساتذة الجامعة تدور حول األبعاد األ
راء ين والخب نھم المعلم رامج ، من بي ة التطوير لب اق اآلراء حول أھمي ي اتف د توصلت الدراسة إل وق

ات  ين األجناس واألقلي وم الشاملة للمساواة ب ة للعل اد األربع إعداد المعلمين وتدريبھم فى ضوء األبع

  )٤(.لعلومالعرقية فى تدريس ا

                                                 
(1)Radford, D.L, (1998): “Transferring Theory into practice, Amodel for professional 

Development for Science Education Reform,” Journal of Research in Science Teaching, Vol.35, 
No.1, pp73-88 

رؤى مستقبلية لتكامل العلوم والرياضيات والتكنولوجيا فى مناھج ): "١٩٩٩(عيد أبو المعاطى الدسوقى ومحمد أحمد يوسف )٢(
  .شعبة بحوث تطوير المناھج، المركز القومى للبحوث التربوية، ٢٠٢٠المرحلة الثانوية العامة مع آفاق  عام 

)المجلد ، مجلة التربية العلمية، "تطوير تدريس الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية): "٢٠٠٠(م مصطفى عبد السالمعبد السال) ٣
  .١٧٨-٨١ص ص ، جامعة عين شمس - مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، العدد الثانى، الثالث

(4)Bianchini, J.A, Cavazos, L.M&Helms, J.V.(2000),” From Professional Lives to Inclusive 
Practice Science Teacher and Scientists’ Views Of Gender and Ethenicity In Science 
Education”, Journal of Research In Science Teaching, Vol.37, No.6,PP511-547. 
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 التعليق على دراسات وبحوث المحور األول:-   

وم ى لمعلمى العل ، لقد تناول ھذا المحور الدراسات والبحوث التى تھتم بتطوير اإلعداد المھن

وم، حيث تنوعت بشكل واضح م العل ى لمعل ، إال أنھا جميعا أجمعت على ضرورة تطوير اإلعداد المھن

    -:وتبلور ذلك فى عدة أشكال ھى

 راسات وبحوث استھدفت أخذ آراء المعلمين والطالب المعلمين والخبراء بالمھنه حول تطوير د

   -:برامج إعداد معلم العلوم وتوضيح أوجه القصور فى البرامج الموجودة بالفعل وھى 

ام  - ى ع عد الحريق ة س وك، م١٩٩٤دراس ى وك ن وكرب ة ھوس   دراس

Hewson.P.W, Kerby, H.W& Cook, P.A 1995)( ،ـاوى و ـد الشن   أحم

ام  ز، م١٩٩٥ع ازوس وھيلم ينى وكاف ـة يبانش   ودراس

 )Bianchini, J.A, Cavazos, L.M & Helms, J.V. 2000 ( وتنوعت أدوات

  . جمع البيانات بين االستبيانات والمقابالت الشخصية

  ى داد المھن ايير لتطوير اإلع اذج ومع رامج ونم ا تبنت مجموعة أخرى من الدراسات ب بينم

بلمعل اك والم انى وكزرين ة ج ل دراس وم مث   م العل

Janey, J.J, Czerniak, C. M. & Lamp. A. T., 1996)( ، حيث اقترحت نموذج

وم دريس العل ى ت ات ف ى الكفاي ز عل وم المرتك ايو للعل ل ، أوھ ارك وكوب ة ب   ودراس

)Park, H. M. & Coble, C. R. 1997( ، رح لتطوير ام بتصميم نموذج مقت حيث ق

دريس الع ةت ة العملي ة والممارس ة اإلرتباطي ى النظري د عل وم يعتم ل، ل ل فض ة نبي   ودراس

ام   ة، م ١٩٩٨ع وير المھن وم وتط دريس العل ة ت ى لكيفي وذج واقع د نم ذى أع ة ، ال ودراس

امج التطوير ، )Radford, D.L. 1998(رادفورد  نظم ومباشر لبرن الذى صمم مشروع م

ين الب المعلم ى للط در، المھن الح ت ك إلص وموذل طفى ، يس العل الم مص د الس ام عب ا ق   كم

ام  ان ، )م١٩٩٨(ع وم وك دريس العل وير ت ة لتط ايير المقترح ن المع ة م ع مجموع بوض

ا دريس.أبرزھ ى الت ائى ف دخل البن تخدام الم ف ، اس د يوس اطى محم و المع د أب ة عي   ودراس

ة، ) م١٩٩٩(عام  ة الثانوي وم بالمرحل اھج العل رح شامل لتطوير من ا  بوضع تصور مقت وم

تعلم  تعلم باالكتشاف وال دمج أسلوب ال ك ب وم وذل م العل ى لمعل يتبعه من تطوير اإلعداد المھن

تبيانات  ة واس ات مالحظ ين بطاق تخدمة  ب ات المس ع البيان ت أدوات جم اونى وتنوع التع

اھج  وى المن ل محت ات وأدوات لتحلي ارات واالتجاھ اييس للمھ ية ومق ابالت شخص ومق

  .والبرامج 

 رامج إعداد معلمى ، )١٩٩٨(ة محمد أبو الفتوح أظھرت دراس ة تطوير ب اً ألھمي مبرراً مھم

حيث أكد على عدم مالئمة برامج إعداد معلمى األحياء بكليات ، العلوم وخاصة معلمى األحياء

  التربية لمحتويات مناھج األحياء بالمرحلة الثانوية العامة 

 وتناولت الدراسات والبحوث عينات مختلفة كما يلى:-  

  دريس ة الت وم وأعضاء ھيئ ادة العل راء م وم وخب ين ومعلمى العل ات من الطالب المعلم عين

ل فضل  ة نبي ى دراس ا ف ات كم د يوسف        ، ) ١٩٩٨(بالكلي اطى ومحم و المع د أب ة عي ودراس
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ام  ز ، )م١٩٩٩(ع ازوس وھيلم ينى وكاف ة يباش   دراس

)Bianchini, J.A, Cavazos, L.M & Helms, J.V. 2000( 

  د ،) ١٩٩٥(عينات من الطالب المعلمين والمعلمين فى الخدمة مثل دراسة أحمد الشناوى عب

ين فى ) ١٩٩٨(محمد أبو الفتوح ، )١٩٩٨(السالم مصطفى  وتراوحت أعداد الطالب المعلم

ين ا ب اتھم م ا) ٢٠٢-٢٨(عين ة كم ة معلم ا وطالب ا معلم ى ، طالب ين ف داد المعلم تراوحت أع

  .معلما ومعلمة) ٧٧٥-٢٨(عيناتھم ما بين 

 وك ى وك ون وكرب ة  ھوس ى دراس ا ف ط كم ة فق ى الخدم وم ف ى العل ن معلم ات م   عين

Hewson. P.W, Kerby, H.W & Cook, P.A 1995)( ،        اك والمب جانى وكزرين

)Janey, J. J, Czerniak, C. M. & Lamp. A. T., 1996( ،ل ارك وكوب   ب

 )Park, H. M. & Coble, C. R. 1997 (ا وتر ا م ين فيھ ات المعلم اوحت أعداد عين

  .معلما ومعلمة) ٨٠٠-١٢(بين 

  ر ى أث ة للتعرف عل ذھم فى المراحل التعليمي عينات من المعلمين أو الطالب المعلمين وتالمي

ورد  ارك ، )Radfrod D.L, 1998(برامج تطوير معلميھم عليھم كما فى دراسة ورادف و ب

ل   ا )  Park, H.M & Cable, C.R. 1997(وكوب ذھم م ات تالمي وتراوحت أعداد عين

  معلما ومعلمة ) ٩٠-٣٠(وأعداد عينات المعلمين ما بين، تلميذا وتلميذة) ٢١٠٠-٣٢(بين

   ا جاء فى دراسة سعد الحريقى ين فقط كم ة      ) ١٩٩٤(عينات من الطالب المعلم وكانت العين

)٧٣ ( ً   .طالبا معلما

ك الدراسات ح ات تل وع فى عين ا إال أن الھدف من ھنا حدث تن ل منھ ة واھداف ك سب طبيع

  المشترك بينھا ھو تطوير برامج إعداد معلمى العلوم لألفضل 

  رامج النظرة المستقبلية لتطوير ب ام ب ى اإلھتم ذا المحور عل وأجمعت نتائج الدراسات فى ھ

رات العصر يم فى ، إعداد المعلم وضرورتھا لتتناسب مع تغي اھج التعل وأيضاً مع تطوير من

  .مراحل التعليمية المختلفةال

 أوجه االستفادة من تلك الدراسات والبحوث فى الدراسة الحالية:-  

  م داد معل رامج إع ى ب ود قصور واضح ف ى وج دل عل وم ي م العل ات بمعل ك الدراس ام تل اھتم

  .لذا تناولته الدراسة الحالية بالتحليل والتفسير، العلوم

 رح فى االستفادة من بعض المعايير التى توصلت لھ امج المقت اء البرن ك الدراسات فى بن ا تل

  .   الدراسة الحالية

  تنظيم اإلجراءات البحثية الواجب إتباعھا أثناء عملية بناء البرنامج المقترح وتطبيقة  

  تحديد أھمية وأھداف تطوير برامج إعداد معلم العلوم.  

 ى لمعلمى  تحديد الھدف من الدراسة الحالية وھو إعداد برنامج مقترح لتطوير اإلعداد المھن

  .العلوم فى كليات التربية
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  )S.T.S(دراسات وبحوث تناولت مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع: المحور الثانى 

ـ  دخل ال تفادت من م ى اس ذا المحور الدراسات والبحوث الت اول ھ داد ) (S.T.Sويتن ى إع ف

م داد المعل رامج إع يم، ب اھج التعل ذلك تطبيقات، ووضع من اياه  وك الل قض ن خ وم م ال العل ى مج ه ف

دريس، العلمية والعالمية ين فى استخدامه كاستراتيجية ت رامج ، وآراء المعلم دخل فى إعداد الب وكم

  -:ويتضمن ھذا المحور خمس عشرة دراسة  موزعة على ثالثة محاور فرعية كالتالى . المختلفة 

ـ  دخل ال تخدام م ت اس وث تناول ات وبح ر) S.T.S(دراس ى ب اھج ف م ومن داد المعل   امج إع

  -:التعليم العام 

رامج إعداد معلمى ، م١٩٩٤دراسة سنية الشافعى عام ، ومن ھذه الدراسات عن تطوير ب

م فى  ى مستوى التخطيط فقط إلعداد المعل رح عل العلوم مھنيا وأكاديميا من خالل إعداد مخطط مقت

ع ا والمجتم م والتكنولوجي دخل العل ل قائ، ضوء م م عم د ت داد المخطط وق ة إلع ة باألسس المعياري م

ى ، المقترح ة ) ١٨٠(وطبق اختبار للتنور العلمى عل ة الثالث ة بالفرق وم الطبيعي ة من شعبة العل طالب

ة ، والرابعة ببعض كليات البنات بالسعودية م الحالي رامج إعداد المعل ي قصور ب وتوصلت الدراسة إل

ات وخاصة فى  وكذلك تدنى) S.T.S(عن تحقيق أھداف مدخل الـ  دى الطالب ور العلمى ل مستوى التن

دخل ، المفاھيم العلمية والتقنية ومھارات عمليات العلم رح فى ضوء م وكذلك تم إنجاز المخطط المقت

  )١().S.T.S(الـ 

رامج إعداد معلمى ، م٢٠٠١بينما أكدت دراسة حمدى الصباغ عام  ي ضرورة تطوير ب عل

فة  ة بص ة اإلبتدائي وم بالمرحل م العل دخل العل وء م ى ض ة ف فة عام وم بص ى العل ة ومعلم خاص

والتكنولوجيا والمجتمع وتضمين قضاياه الھامة فى ذلك لمساعدة المعلمين على أداء مھامھم بصورة 

ر ومتجدد الم متغي ة فى ع ة ، أكثر فعالي ة من مجموعة من القضايا العلمي م تطبيق إستبانة مكون وت

ـة األس ى مجموع دخل عل ـس وعددھم المرتبطة بالم ة التدري ذلك ) ١٩(اتذة وأعضاء ھيئ عضوا وك

ددھم  ين وع الب المعلم ن الط ة م ورة ) ٦٦(عين ة المن وك والمدين ين بتب ة المعلم ا بكلي د ، طالب وق

ا) S.T.S(توصلـت الدراسـة إلي تحديد عـدد من القضايا المرتبطة بمدخل الـ ، وترتيبھا حسب أھميتھ

ة فى أك%  ٨٠وأن نسبة من العينة بلغت  رامج المختلف دت علي ضرورة تطوير وتحديث مقررات الب

   )٢(ضوء المستجدات العلمية والتكنولوجية الحديثة

ة، م١٩٩٥كما أجرى رمضان طنطاوى عام  وم والتقني امج العل ة برن ، دراسة عن مدى فعالي

م الطال ة فھ ب للقضايا والذى تقدمه وزارة المعارف بالسعودية على بعض المدارس الثانوية فى تنمي

وفعاليته فى تنمية ، العالمية والمحلية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع التى تناولھا البرنامج

                                                 
 –التقنية  –العلم (لتطوير اعداد معلمات العلوم فى إطار مدخلمخطط مقترح ): "١٩٩٤(سنية محمد عبد الرحمن الشافعى) ١(

الجمعية المصرية ، ) ٢٤(العدد، دراسات فى المناھج وطرق التدريس، "بكليات التربية بالمملكة العربية السعودية) المجتمع
   .٢٠٩-١٧٦صـ ص ، جامعة عين شمس، للمناھج وطرق التدريس

  .٢١٣-١٩٩ص ص ، مرجع سابق ):٢٠٠١(حمدى عبد العزيز الصباغ) ٢(
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ة وم التقني وم ، إتجاھاتھم نحو دراسة العل اس لالتجاھات نحو العل ار تحصيلى ومقي م تطبيق اختب وت

انوى وع ا) ٧٢(ددھا التقنية وذلك على عينة من طالب الصف األول والثالث الث د توصلت ، طالب وق

  . )١(الدراسة إلى فعالية البرنامج فى رفع مستوى تحصيل الطالب ونمو إتجاھاتھم نحو العلوم التقنية

وم للصف الثالث ، م١٩٩٨وفي دراسة صالح الضبيبان عام  اب العل وى كت ل محت عن تحلي

ا والمجتمع للتح ة المتوسط بالسعودية فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجي قق من الموضوعات الكامل

ا وم والتكنولوجي ة للعل ة اإلجتماعي ا بالوظيف م ربطھ ى ت ة الت ل ، أو الجزئي وذجين لتحلي ق نم م تطبي ت

اب ة بالكت د ، المحتوى أحدھما الخاص بالموضوعات الرئيسة واآلخر خاص بالموضوعات الفرعي وق

ة والمجتمعتوصلت الدراسة إلى أن محتوى الكتاب لم يتأسس وفق مدخل العلم و ذلك يجب ، التقني ول

  )٢(.تطوير المحتوى فى ضوء عناصر المدخل

د السالم مصطفى عام  ة ، م١٩٩٩أما دراسة عب اء لطال ب المرحل نھج الفيزي عن تطوير م

د يتضمن التفاعل  نھج جدي راح مخطط لم الثانوية فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع واقت

ل بين عناصر المدخل الثالثة وق د تم إعداد مخطط للمنھج المقترح ، تم تصنيفه فى محاور رئيسة تمث

وى) ١٢( ة للمحت ردات الفرعي ا مجموعة من المف م تطبيق ، موضوعا مقترحا يتضمن كل منھ ا ت كم

ة من طالب الصف  ى عين ا عل اه نحو دراسة التكنولوجي اس اإلتج اختبار تحصيلى فى الفيزياء ومقي

ا انوى الع ث الث ددھم  األول والثال ورة وع ا) ١٥٨(م بالمنص دم ، طالب ي ع ة إل لت الدراس د توص وق

ه   ،) S.T.S( إكتساب الطالب للمفاھيم والمعلومات الخاصة بمدخل الـ اء ل لعدم تضمين مناھج الفيزي

ا ،  ة التكنولوجي و دراس ات الطالب نح ة إتجاھ ى تنمي الى ف اء الح نھج الفيزي ة م دم فعالي ذلك ع ، وك

  )٣(.ير منھج الفيزياء فى ضوء قضايا مدخل العلم و التكنولوجيا و المجتمعوبالتالى ضرورة تطو

ام   رى ع د خي ة محم ى دراس ـ ، م٢٠٠١وف دخل ال ة م د أھمي ن تحدي ة  (S.T.S)ع ى تنمي ف

ى وث البيئ تخلص من مشكالت التل ة فى ال ة نحو ، قدرات التالميذ اإلبداعي اتھم الموجب ة اتجاھ وتنمي

داعى، وثالحفاظ على البيئة من التل ر اإلب ار التفكي ة واختب اس اإلتجاھات البيئي م تطبيق مقي د ت ، وق

ي ، تلميذا )  ٤٠(وذلك على عينة من طالب الصف األول اإلعدادى وعددھا  د توصلت الدراسة إل ولق

ـ  دخل ال ة م ذ  ) S.T.S( فعالي دى التالمي داعى ل ر اإلب ة التفكي ى تنمي وم حيث أدى إل دريس العل ى ت ف

  )٤. (تھم نحو المادةوكذلك إتجاھا

                                                 
فعالية برنامج العلوم التقنية بالمرحلة الثانوية بالسعودية فى تنمية فھم ): "١٩٩٥(رمضان عبد الحميد محمد طنطاوى) ١(

 مجلة، " الطالب للقضايا العالمية والمحلية ذات الصلة بالعلم والتقنية والمجتمع وتنمية اتجاھاتھم نحو دراسة العلوم التقنية
  ٢٠١-١٤٩ص ص،)٢٩(العدد، جامعة المنصورة، .كلية التربية

تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط فى ضوء مدخل العلوم والتقنية ): "١٩٩٨(صالح بن موسى الضبيبان) ٢(
مكتب ،  )٦٨(العدد، )مجلة فصلية محكمة تعنى بالدراسات التربوية والثقافية العامة(رسالة الخليج العربى، " والمجتمع

   ١٩٠-١٥٩ص ص ، المملكة العربية السعودية -الرياض، التربية العربى لدول الخليج

تطوير منھج الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية على ضوء التفاعل بين العلم ): "  ١٩٩٩( عبد السالم مصطفى عبدالسالم ) ٣(
الجمعية المصـرية للمناھـج وطرق ،)٤(العدد ، مجلـد الثانىال، دراسات فى المناھج وطـرق التدريسوالتكنولوجيا والمجتمع 

  ". ٣١-١ص ص ، جامعـة عين شمس، كلية التربية، التدريس

فى تدريس  )S.T.S(أثر إستخدام مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع " ، )  ٢٠٠١(محمد خيرى محمود ) ٤(
،  مجلة القراءة والمعرفة، "التفكير اإلبداعى لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائيةوحدة مقترحة على تنمية اإلتجاھات نحو البيئة و

  . ٩٦– ٦٣ص ص، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ، ) ٩(العدد 
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ا  م والتكنولوجي دخل العل ة بم ة المرتبط ة والعالمي ايا العلمي ت القض وث تناول ات وبح دراس
  :والمجتمع 

ة  عن، م١٩٩١عامكمال زيتون دراسة ، ومن ھذه الدراسات  ات القضايا العلمي د أولوي تحدي
رى ذات ا ع المص ا المجتم ى يواجھھ ن وجھالالت ع م ة والمجتم اط بالتقني وم رتب ى العل ر معلم ة نظ

ا  ا وفق ا وترتيبھ ى ، ألھميتھ تبانة عل ق اس م تطبي د ت ة )  ٣٦(فق وم بالمرحل ى العل ن معلم ا م معلم
ة( المتوسطة  ة ) اإٌلعدادي ة حسب ، والثانوي ك الدراسة عن ترتيب القضايا العلمي ائج تل وأسفرت نت
ة ، المواد الخطرة  ،األمراض ، الصحة العامة ، تلوث الھواء الجوى (وتتضمن ، أھميتھا نقص الطاق

ذه القضايا ) إلخ.......... ،  ين بھ ة المعلم ا تفاوتت درجة معرف وأھمية تضمينھا فى مناھج العلوم كم

  )١(. العلمية

ة ، م١٩٩٣أما دراسة  رجب الميھى عام  اد العالق ة المرتبطة بأبع د القضايا العلمي عن تحدي
ة من منظور طالب  والتى يمكن، بين العلم والتقنية والمجتمع ة الثانوي أن تفى بحاجات طالب المرحل
ة ة ورجال التربي ا، ھذه المرحل وم لھ اول كتب العل ة من ، ومدى تن ى عين م تطبيق إستبانة عل د ت فق

ة وعددھم  ة الثانوي ة) ٤٥٠(طالب المرحل ا وطالب غ عددھم، طالب ويين بل ذلك مجموعة من الترب   وك
ردا) ٣٠(  ة، ف ك الدراس د توصلت تل د  وق ي تحدي ل) ١٢(إل ان مث ا (قضية خاصة باإلنس صحته وم

راض  ن أم ا م ذاء ،يعتريھ ادر الغ وع ومص وى ،الج الف الج واء والغ ة الھ كانى ونوعي و الس والنم
ة أخرى  ) ٧٠(، )تكنولوجيا الحرب..... ه يوجد قصور واضح ،قضية علمية فرعي وأيضا استنتج أن

اء (فى كتب علوم المرحلة الثانوية  ة –اء كيمي –أحي ة المرتبطة ) طبيع ا للقضايا العالمي فى معالجتھ
  )٢( .بأبعاد العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

ام  يمى ع اد الوس ة عم ي دراس ة ، م٢٠٠٠وف وم بالمرحل اھج العل وى من ة محت ن فعالي ع
ا والمج م والتكنولوجي اھيم الطالب المتصلة بقضايا العل ة مف ة الثانوية بالسعودية فى تنمي تمع وتنمي

ا م والتكنولوجي و العل اتھم نح ة . ،إتجاھ وم المرحل اھج عل وى من ل محت تخدام أداة لتحلي م إس د ت وق
ع،الثانوية  ا والمجتم م والتكنولوجي اھيم الطالب حول قضايا العل ار تحصيلى لمف ، كما تم تطبيق اختب

ا م والتكنولوجي اه نحو العل ي ت، وكذلك مقياس االتج د توصلت الدراسة إل وم وق دنى معالجة كتب عل
ع ا والمجتم العلم والتكنولوجي اھج ، المرحلة الثانوية للقضايا الخاصة ب حيث وصلت نسبتھا فى المن

ى حدوث نمو ضئيل فى تحصيل الطالب%) ٢٠(إلى  م يحدث نمو فى ، وتوصل الباحث إل ه ل إال أن
  )٣.( ) S.T.S(الـ  اإلتجاه نحو العلم والتكنولوجيا لعدم تضمين محتوى كتب العلوم لقضايا 

                                                 
  

المؤتمر ، " المجتمعمنظور معلمى العلوم للقضايا المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا و) :" ١٩٩١(كمال عبدالحميد زيتون ) ١(
، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، المجلد الثانى ،)رؤى مستقبلية للمناھج فى الوطن العربى( العلمى الثالث 

 . ٧٢١ – ٦٦٩ص ص، أغسطس)  ٨-٤( فى الفترة من ، االسكندرية 

العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى ضوء حاجات  القضايا العلمية المرتبطة بأبعاد العالقة بين) "١٩٩ ٣(رجب السيد الميھي) ٢( 
الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، )نحو تعليم ثانوى أفضل (المؤتمر العلمى الخامس ، "طالب المرحلة الثانوية

   ١١ ٠ ١ – ١ ٠ ٨ ١ص ص،أغسطس ) ٥ -٢(فٮالفترة من ،القاھرة  –الجامعة العمالية ،

فعالية محتوي مناھج العلوم بالمرحلة الثانوية بالسعودية فى تنمية مفاھيم ): "٢ ٠٠٠(وسيمى عماد الدين عبد المجيد ال)  ٣( 
، مجلة التربية العلمية، "الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذا تنمية اتجاھاتھم نحو العلم والتكنولوجيا

  ،جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، العلميةالجمعية المصرية للتربية ، العدد األول، المجلد الثالث
  .   ٢١٤-١٦١ص ص  
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ن ل م ماعي"أجرى ك اھر إس ام لم د الراضى ع د عب ة ، م٢٠٠٠وناھ دى فعالي دراسة عن م

ا  م والتكنولوجي ل العل ن تفاع ة ع ايا الناتج م القض ة فھ ى تنمي واقعى ف دريس ال وذج الت تخدام نم اس

م ،ة عمان والمجتمع لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء بكلية التربية للبنات بالرستاق بسلطن وقد ت

م  ل العل ن تفاع ه ع ايا الناتج م القض توى فھ اس مس ار لقي رأى واختب تطالع ال تبانه الس ق اس تطبي

ا والمجتم ايا، عوالتكنولوجي ك القض ال تل رار حي اذ الق ى اتخ درة عل اس الق اس لقي ك ، ومقي   وذل

ة  ةلدراسوقد توصلت ا، طالبة من طالبات الفرقة الثانية شعبة طبيعية وكيمياء ) ٣٠(على  ي فعالي إل

اع  ا والمجتمع وارتف م والتكنولوجي ات لقضايا العل م الطالب النموذج الواقعى فى التدريس فى تنمية فھ

ا  رارات نحوھ اذ الق ى إتخ درتھم عل اليب ،ق رار وأس اذ الق ايا واتخ م القض ين فھ اط ب اك ارتب وأن ھن

   )١(. التفكير المختلفة لديھم

ال ت آراء الط وث تناول ات وبح ا دراس م والتكنولوجي دخل العل ى م راء ف ين والخب ب والمعلم

  -:(S.T.S)والمجتمع 

ذه الدراسات وريزوللر واستيوارت ،ومن ھ  (Urizollor & Stuart, D 1991)دراسة ي

ة والمجتمع  وم والتقني رح فى العل امج مقت يھم نحو برن انوى ومعلم عن آراء طالب الصف األول الث

اس وجھات، ورھم العلمى وتم تطبيق استبانة لقي امج واتجاھات الطالب وتن ك ، النظرحول البرن وذل

ة ) ٤٩(على عينة من المعلمين والمعلمات بلغ عددھم  ا ومعلم غ عددھم   ،معلم ة من الطالب بل وعين

ة ) ٥٥٧( ا وطالب امج ،طالب ة البرن ى فعالي ين عل الب والمعلم د الط ي تأكي ة عل لت الدراس د توص وق

ـ  ـدخل ا ل ى ضوء م رح ف ديھم) S.T.S(المقت ى ل ور العلم توى التن ع مس ث رف ات ، حي ون اتجاھ وك

  )٢( إيجابية نحو دراسة العلوم

اء ، م١٩٩٥كما أكدت دراسة سلمى الناشف عام  ه وحدة تضم األحي ذى تحدث ر ال ي األث عل

ا انوى ، والجغرافي انى الث ات الصف الث ى آراء طالب ع عل ا والمجتم م والتكنولوجي ة العل وتعكس عالق

انى ) ٧٤(وتم تطبيق إستبانة للرأى على ،ليبيا نحو ھذه العالقة األدبى ب ات الصف الث ة من طالب طالب

ى  انوى األدب ى تعكس ،  الث ة الت دة المنھجي ك الوح ق تل أثير  تطبي دم ت ي  ع د توصلت الدراسة إل وق

  .)٣(العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع على آراء الطالبات 

                                                 
فعالية استخدام نموذج التدريس الواقعى فى تنمية فھم ):" ٢ ٠٠٠(ماھرإسماعيل صبرى محمد وناھدعبدالراضٮالنوبى ) ١(

ى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء والقدرة على اتخاذ القرار حيالھا لد، القضايا الناتجة عن العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
  العدد ، المجلد الثالث، مجلة التربية العلمية، ) سلطنة عمان ( ذوات أساليب التفكير المختلفة بكلية التربية للبنات بالرسقاق 

  .١٧٧-١١٩ص ص، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، ) ٤(

(2)Urizollor &Sturat ,D . , (1991); “Students Verseus Their Teacher’s, Beliefs and positions 
on Science , Technology /Society Oriented Issues”, International journal of science 
education , vol . 13 ,No .1, pp .25-36. 

األحياء والجغرافيا وتعكس عالقة العلم والتكنولوجيا والمجتمع  أثر وحدة بين حقلية تضم): "١٩٩٥(سلمى ذكى الناشف ) ٣(
المؤتمر العلمى السابع ، "الجماھيرية العظمى نحو ھذه العالقة  -على آراء طالبات الصف الثانى الثانوى األدبى فى ليبيا

الجامعة ،ناھج وطرق التدريس الجمعية المصرية للم، المجلد الثانى ، )التعليم الثانوى وتحديات القرن الحادى والعشرين(
   ١٠٨– ٩١ص ص ، أغسطس)١٠ -٧(العمالية بالقاھرة فى الفترة من 
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يم ة نع ة عرف ا دراس اء ، ١٩٩٥ وأم ل وأثن ة قب وم الطبيعي ى العل م معلم دى تفھ فأوضحت م

ين ، الخدمة لطبيعة العلم والتكنولوجيا والمجتمع واالستفادة من آرائھم فى تطوير برامج إعداد المعلم

ة  ل الخدم و ،قب راه معلم ا ي ع كم ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ة ب اس العالق اس لقي ق مقي م تطبي وت

ة  العلوم قبل وأثناء اريخ (الخدمة على عينة من الطالب المعلمين بالسنة النھائية بكليات التربي قسم ت

ة) ٣٤٠(وعددھم ) طبيعة وكيمياء  –طبيعى  ة) ٢٤٠(و، طالبا وطالب ة فى الخدم ا ومعلم د ، معلم وق

ة % ) ٧٠(توصلت الدراسة إلي أن حوالى  ة يمتلكون تصورات صحيحة حول ماھي راد العين من أف

  . )١(ولكنھا بحاجة ألن تنمى وتتطور، العلم والتكنولوجيا والمجتمع العالقة بين

د  )  Abd-Elkhalick,f.& Boujaude,S. 1997(بينما أوضحت دراسة عبد الخالق وبوجاوي

ة فإعداد المعلم ليصبح قادرا على وص جعن تطوير برام م ، األسس المعرفي ة العل م طبيع ك ،وفھ وذل

ى وجھات نظر  همن خالل التعرف عل رفتھم ب رامج إعدادھم ومدى مع ين فى ب ودور ، وآراء المعلم

ك  ة . مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى ذل اس مدى معرف اھيم لقي م استخدام خريطة للمف د ت وق

ا ات لھ ر، المعلم ل المباش ة والتحلي ى المالحظ ة عل ابالت القائم ذلك المق تبيان خاص ، وك ا اس وأيض

ى ) S.T.S(باآلراء حول مدخل ا لـ  ك األدوات عل م تطبيق تل ين فى المستوى ) ٢٠(وت ة مختلف معلم

ار ية واألعم رة التدريس ى والخب ى والعلم توى ، المھن اض المس ي انخف ة إل لت الدراس د توص وق

م ة العل ن طبيع ات ع اھيمى للمعلم رة، المف وم المعاص دريس العل رور، وت ى ض ت اآلراء عل  ةوأجمع

  )٢(.إعداد وتأھيل المعلمينفى برامج ) S.T.S(استخدام مدخل الـ 

راون   ون وب عن آراء الطالب ، ) Botton ,C. &Brown, C., 1998(وفى دراسة بوت

ة المعرفي،وماھيته ، والمعلمين حول مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع م ،  ةفى ضوء النظري د ت فق

على عينة من الطالب ، ودوره فى تطوير التعليم، وأبعاده، تطبيق استبيان للرأى حول تعريف المدخل

ل) ٢٩(المعلمين والباحثين وعددھم  ة ھي إنجلترا) Hull(فردا بجامع ي أن ،ب د توصلت الدراسة إل وق

ول الطالب ) (S.T.Sالنقاط المؤيدة الستخدام مدخل الـ  ى قب دل عل ا ي ى من المعارضين مم كانت أعل

  .)٣(لھذا المدخل ضمن برامج إعدادھم

                                                 
دراسة إستقصائية لمعتقدات معلمى العلوم الطبيعية قبل وأثناء الخدمة فى مصر حول ): "١٩٩٥(عرفة أحمد حسن نعيم) ١(

، جامعة األزھر، كلية التربية ،)للبحوث التربوية والنفسية  التربية علمية محكمة، "العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
  ٢٠٤-٢٨٣.ص ص، )٤٨(العدد

 (2)Abd – Elkhalick , F.&Boujaoude , S., (1997); “ Anexploratory Study of The knowledge 
Base for Science Teaching” , journal of Research in Science Teaching , vol . 34 , No .7 
,pp.673-699   

  (3) Botton ,C.&Brown, C.,(1998);”The Reliability of some Hosts Items when used Preservice 
Secondary Science Teachers in England “ , journal of Research in Science Teaching , vol 
.35, No.1,pp. 53-71 
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 المحور الثانى  التعليق على دراسات وبحوث:-   

ع       ا والمجتم م والتكنولوجي دخل العل تخدام م ور دراسات وبحوث خاصة باس ذا المح اول ھ تن

 )S.T.S ( ك فى ،وقضاياه،وتطبيقاته فى مجال تدريس العلوم ، فى برامج إعداد المعلم وقد وضح ذل

  :بيانھا على النحو التالى، عدة أشكال

  ـ دخل ال تخدمت م ى ) S.T.S( دراسات اس داد المھن وير اإلع ة لتط رامج مقترح داد ب ى إع ف

وحمدى الصباغ ، ) ١٩٩٤(كما فى دراسة كل من سنية الشافعى،واألكاديمى لمعلمى العلوم 

)٢٠٠١.(  

 ـ دخل ال رى م ات أخ ت دراس رحلتين ) S.T.S( وتناول ام للم يم الع اھج التعل وير من ى تط ف

  وصالح الصبيبان، ) ١٩٩٥(طنطاوى رمضان :كما فى دراسة كل من ، اإلعدادية والثانوية

 ).٢٠٠١(ومحمد خيرى  ، )١٩٩٩(وعبد السالم مصطفى ، )١٩٩٨( 

  دخل راء فى م ين والخب ى آراء الطالب والمعلم فى حين استھدفت دراسات أخرى التعرف عل

وم ،)S.T.S(الـ  دريس العل ة فى ت ه وأھميت م ،سواء من حيث ماھية المدخل وطبيعت أو آرائھ

وكذلك تصميم بعض وحدات ، تطوير إعداد المعلمين التى صممت فى ضوئهفى بعض برامج 

ين  ار التكامل ب دخل إلظھ العلوم الخاصة بالمراحل التعليمية أو إعادة صياغتھا فى ضوء الم

ا ا والرياضيات والجيولوجي ل الجغرافي واد األخرى مث خ .....تدريس العلوم والم ا ،ال ك كم وذل

وريزوللر وواسـ وسلمى ، ) Urizollor & Sturat, D.,1991(تيوارت ورد فى دراسة ي

ام  ف ع ام ، ) م١٩٩٥(الناش ـيم ع ـرفة نع ـد ، )م١٩٩٥(وع ـالق وبوجـاوي د الخ   وعب

)Abd-Elkhalick, F. & Boujaoude, 1997( ،ـراون ـون وبـــــــــــ   وبوتــــــــ

 )Botton, C. & Brown, C., 1998(  

  ى ة الت رات البحثي ـ      وقد تنوعت المتغي دخل ال أثير م ى ت ك الدراسات للتعرف عل تضمنتھا تل

 )S.T.S (ا ا ، عليھ ن بينھ ان م ى ( وك ور العلم وم  –التن و العل ات نح م  –اإلتجاھ ة فھ تنمي

ـ  دخل ال ة المرتبطة بم اإلتجاھات  –التحصيل الدراسى  –) S.T.S( الطالب للقضايا العالمي

ة  داعى  –البيئي ر اإلب ات نح –التفكي ـ االتجاھ دخل ال ايا  –) S.T.S( و م د بعض القض تحدي

  ).العالمية المرتبطة بالمدخل وترتيبھا حسب أھميتھا

  تالئم مع األھداف ذا المحور لت كما تم إستخدام أدوات بحثية متعددة ومتنوعة فى دراسات ھ

ى  ور العلم اييس للتن ا  مق ة ومنھ ل دراس ة بك ات ، الخاص اييس اتجاھ ل ، مق اذج لتحلي نم

وى بع اھج محت رامج والمن ة ، ض الب ات بيئي داعي واتجاھ ر إب ارات تفكي تبيانات ، اختب اس

مقاييس لقياس العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع من وجھة ، خرائط مفاھيم ، للرأى 

  .نظر المعلمين والطالب المعلمين المقابالت القائمة على المالحظة والتحليل المباشر

 دمھا الباحثون فى دراساتھم كالتالى وجاءت العينات التى استخ:-  

  ين والطالب بالمراحل ين والمعلم ات متنوعة من الطالب المعلم بعض الدراسات تناولت عين

دريس  ة الت اء ھيئ راء وأعض ة والخب ام، التعليمي باغ ع دى الص ة  حم ى دراس ا ورد ف   كم
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ته ) م٢٠٠١(  منت دراس ث تض دريس١٩(حي ة ت و ھيئ ا  ٦٦،عض ا معلم ب ور، ) طالب ج

ام  ى ) م١٩٩٣(الميھى ع ه عل وت عينت وم ١٢(احت ادة العل را بم ة  ٤٥٠،خبي ا بالمرحل طالب

ة وريزوللرو استيورات ، )الثانوي ة )  Urizollor, Stuarat D., 1991(وي وتضمن العين

ة و) ٤٩(دراسته من  ا ومعلم ة )  ٥٥٧(معلم ة الثانوي ة بالمرحل يم ، طالب وطالب ة نع وعرف

  معلما ومعلمة) ٢٤٠، طالبا معلما  ٣٤٠( عينة من وطبق على ) م١٩٩٥(عام 

 ة ة والثانوي ة اإلعدادي ة من طالب المراحل التعليمي ى عين ل ، وتضمنت دراسات أخرى عل مث

وسلمى ذكى ، )م١٩٩٩(عبد السالم مصطفى عام ، )م١٩٩٥( دراسة رمضان طنطاوى عام 

ين وتراوحت أعداد أ) م٢٠٠١(ومحمد خيري عام ، )م١٩٩٥(الناشف عام  فراد العينات ما ب

  .طالبا ) ١٥٨(إلى )  ٤٠(

  رحلتين وم الم ب عل ارة عن مجموعة من كت ة الدراسة عب ا عين ت فيھ بعض الدراسات كان

دين ، ) م١٩٩٨(اإلعدادية كما فى دراسة صالح الضبيبان عام ،اإلعدادية والثانوية  وعماد ال

  ).م٢٠٠٠(الوسيمى عام 

 د ، )م١٩٩١(مثل دراسة كمال زيتون عام ، ين بعض الدراسات تضمنت عينة من المعلم وعب

د الق و بوجاوي داد ) Abd-Elkhalid, F., Boujaoude S., 1997(الخ وتراوحت أع

 .معلما ومعلمة ) ٣٦-٢٠(ما بين  تأفراد العينا

  ين ا ورد فى دراسة ،اشتملت مجموعة أخرى من الدراسات على عينة من الطالب المعلم كم

د ال د عب بري وناھ اھر ص ام م ى ع راون، )م٢٠٠٠(راض ون وب   بوت

 )Botton, C. & Brown, C. 1998 ( ين )  ٣٠-٢٩(وترواحت أعداد أفراد العينات ما ب

 .طالبا معلما وطالبة معلمة 

   ـ دخل ال ة م ى فعالي ذا المحور عل ائج دراسات وبحوث ھ دريس ) S.T.S( وأجمعت نت فى ت

ين  داد المعلم رامج إع وير ب ى تط تخدامه ف وم واس ة العل يم المختلف اھج التعل ذلك ، ومن وك

ى  ة عل أثيرات بالغ ا ت ى لھ ة والت ة الھام ة والعالمي ايا العلمي ن القض ة م منت مجموع تض

 . المجتمعات

  أوجه اإلستفادة من تلك الدراسات فى الدراسة الحالية:-  

  :يمكن حصر أوجه استفادة من تلك الدراسات فى ھذا المحور فيما يلي

 .فى تدريس األحياء و إعداد نماذج تدريسية فى ضوئه) S.T.S( توظيف مدخل الـ  -

ـ  - دخل ال ية لم د العناصر األساس ن ) S.T.S( تحدي ى (م وى علم ة  –محت ات علمي وتطبيق

ى المجتمع  ة والسلبية عل ه وخصائصه ) وتكنولوجية وتأثيراتھا اإليجابي ه وماھيت وأھميت

 .وأھدافه

امج ا - اء البرن ى بن ات ف ك الدراس تعانة بتل ى االس ى لمعلم داد المھن وير اإلع رح لتط لمقت

 . البيولوجى

ة  - ور العلمى وكيفي ار التن اإلستفادة من تلك الدراسات فى إعداد أدوات البحث خاصة اختب

 .تطبيقه وضبطه 
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ارة عن  - الى وھى عب ة شعبة ) ٢٥(تحديد عينة البحث الح ات السنة الثاني ة من طالب طالب

 .م للتطبيق كلية التربية وأن العدد مالئ، بيولوجى

ارات  - تحديد المتغيرات التابعة للبحث الحالى وھى بعض مكونات التنور العلمى وبعض المھ

 .التى ينبغى ان يكتسبھا الطالب المعلم 

ذاتى (تصميم نماذج تدريسية باستخدام طرق تدريس متنوعة مثل  - التعلم ال التعلم التعاونى ب

 ) . S.T.S( فى ضوء مدخل الـ ) الخ .......المناقشة  –

م  - ين العل ة ب ة بالعالق ة المرتبط اياالعلمية والعالمي ن القض ة م ى مجموع رف عل التع

 .والتكنولوجيا والمجتمع وتأثيرھا على المجتمع وتضمينھا فى البرنامج المقترح 
 

  :دراسات وبحوث تناولت التنور العلمى وأبعاده المتعددة :المحور الثالث

وث ا ات وبح ور دراس ذا المح اول ھ يم يتن ل التعل ى مراح ى ف ور العلم ة التن تھدفت أھمي س

ذه الدراسات ، ويتضمن ثالث عشرة دراسة، وضرورة تثقيف الطالب المعلم علميا، المختلفة ومن ھ

ة، م١٩٩٢دراسة حجازى عبد الحميد عام  ، وم الطبيعي ، عن مستوى الثقافة العلمية لدى معلمى العل

ة والمقارنة بين معلمى العلوم من خريجى كلي ات الثقاف ام بمكون ات التربية والعلوم والزراعة فى اإللم

ة وبلغت ، العلمية  راد العين ى أف ور العلمى عل اد التن   وقد تم تطبيق إختبار الثقافة العامة فى ضوء أبع

ابقة) ١٩٠( ثالث الس ات ال ى الكلي ن خريج ة م ا ومعلم توى ، معلم دنى مس ي ت ة إل وتوصلت الدراس

  . )١( ى العلوم الطبيعية بصفة عامةالثقافة العامة لدى معلم

وين ، م١٩٩٣وقام محسن فراج عام  ة فى تك م المختلف رامج إعداد المعل عن مدى تحقيق ب

ذه  دى تالمي ور العلمى ل ة التن ذى يستطيع تنمي ا ال ين مستوى ، المعلم المتنور علمي ة ب وبحث العالق

ة  التنور العلمى لدى معلم العلوم والتحصيل الدراسى والتفكير ة اإلعدادي ذ المرحل د ، العلمى لتالمي وق

ذ، تم تطبيق مقياس التنور العلمى لمعلمى العلوم وم للتالمي ادة العل ، واختبار التحصيل الدراسى فى م

وم، ومقياس التنور العلمى للتالميذ  دى معلمى العل ور ل ، وقد توصلت الدراسة إلي تدنى مستوى التن

ة %)  ٥٣.٤(ه ككل والذى بلغ المتوسط العام للعينة في اط دال ،وھى أقل من حد الكفاي ا وجد ارتب كم

ين ،بين مستوى التنور العلمى لمعلمى العلوم والتفكير العلمى لتالميذھم  اط دال ب م يوجد إرتب إال أنه ل

  . )٢(التحصيل ومستوى التنور العلمى للمعلمين 

وعى عن مستويات التنور والتى ت،م١٩٩٥أما دراسة محمد البغدادى عام  ل فى أشكال ال تمث

ة ة والفني ة العام اس أشكال ، الحياتى الھامة للطالب المتخرج من المدرسة الثانوي م تطبيق مقي د ت وق

ددھم    غ ع ة بشمال الصعيد وبل ة والفني ة العام ة الثانوي ى طالب المرحل ة ف ى عين اتى عل وعى الحي   ال

                                                 
  

)مستوى الثقافة العلمية لدى معلمى العلوم الطبيعية المتخرجين فى كليات ";).١٩٩٢(حجازى عبد الحميد أحمد حجازى ) ١
  ١٥٤ – ١١١ص ص ، )١٧(العدد ، جامعة الزقازيق، مجلة   كلية التربية، "مختلفة

عالقة مستوى التنور العلمى لمعلم العلوم بالتحصيل الدراسى والتفكير العلمى : ")١٩٩٣(محسن حامد فراج عبد العال ) ٢(
  .جامعة عين شمس ،كلية التربية، غير منشورة رساله ماجستير ،"تالميذ المرحلة اإلعدادية لدى
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ور وقد توصلت الدراسة إلي أنه لم يصل ج، طالبا وطالبة) ٣٩١٥( ى مستوى التن ة إل ميع أفراد العين

ى نسبة  اتى إل وعى الحي ة ال  ، %٢٥العلمى فى أى شكل من أشكال ال إن المدرسة الثانوي الى ف وبالت

اة ات الحي ة متطلب ا لمواجھ ىء طالبھ وعى ، تھي اتى وتصدر ال وعى الحي كال ال ب أش م ترتي ذلك ت وك

  .)١(سى فى نھاية القوائم بينما جاء الوعى المھنى والنف، العقائدى قمة الترتيب

ام  ادق ع ر ص ة مني حت  دراس ا أوض ة ، م١٩٩٥بينم ى الطاق ة ف دة مقترح داد وح ن إع ع

م، حيث تم تطبيق اختبار تحصيلى، وتضمين أھداف التنور العلمى بھا ات العل ارات عملي ، واختبار مھ

ة ة بموضوع الطاق ايا المرتبط و القض ات نح اس لالتجاھ ن ، ومقي ة م ى عين ك عل ذ الصف وذل تالمي

دادى انى اإلع ور ، الث اد التن داف وأبع ذ أھ ى اكساب التالمي ة ف دة المقترح ة الوح ي فعالي وتوصلت إل

تواھم  ع مس ة ورف ة بالطاق ايا المرتبط و القض اتھم نح ة إتجاھ م وتنمي ات العل ارات عملي ى ومھ   العلم

  ).٢( التحصيلى

ل فضل عام  ل كتب ، م١٩٩٥كما أكدت دراسة نبي ى مدى تمثي ة عل ة الثانوي اء المرحل كيمي

ام بمصر، ألبعاد الثقافة العلمية  انوى الع اء الصف الثالث الث د ، حيث تم تحليل محتوى كتاب كيمي وق

الى و الت ى النح ة عل اء موزع اب الكيمي ى كت ة ف ة العلمي اد الثقاف ي أبع ة إل ة :توصلت الدراس المعرف

م   ية للعل ائية للعل، %)٩٢-%٥٢(األساس ة اإلستقص ة ، %)٤٦-%٥(مالطبيعي م كطريق والعل

ع، )غير موجود(للتفكير ا والمجتم م والتكنولوجي اب الجانب اإلنسانى %) ١٨ -%٥(تفاعل العل وغي

اب ، وضعف البعد اإلجتماعى، للعلم ة فى الكت ر متوازن ة توجد بصورة غي ة العلمي اد الثقاف أى أن أبع

  . )٣(واألولوية كانت للمعلومات بصورة وظيفية وجامدة 

د الوھاب عام وفي د ة عب ة ، م١٩٩٦راسة فاطم ة اإلعدادي وم المرحل اھج عل عن تطوير من

ذ  دى تالمي ور العلمى ل المھنية بحيث تتضمن بعض الموضوعات العلمية المناسبة لتنمية عناصر التن

ة ذه المرحل ى ، ھ ا  عل تبيانا مفتوح ق إس م تطبي د ت ة ) ٦٠(وق ة اإلعدادي ن المدرس ذة م ذا وتلمي تلمي

ة و ددھم المھني وم وع دريس العل راء بت ين والخب ة من المعلم ى عين رأى عل ردا) ٥٠(استطالع لل ، ف

ددھا ذ ع ن التالمي ة م ى عين دانى عل ى والوج ه المعرف ى بجزأي ور العلم ا للتن ذا ) ١٤٠(ومقياس تلمي

وتوصلت الدراسة إلي فعالية الوحدة المطورة بصفة عامة على تنمية عناصر التنور العلمى ، وتلميذة

  . )٤(تالميذ الصف الثانى اإلعدادى المھنى لدى 

ام  راج ع التعليم ، م١٩٩٦واستھدفت دراسة محسن ف وم ب اھج العل امل لمن ويم ش راء تق إج
وم فى ضوء ، العام فى ضوء متطلبات التنور العلمى اھج العل ورسم مالمح لمخطط مقترح لتطوير من

ة  ة تكون بمثاب رح تلك المتطلبات ومن خالله تبنى وحدة مرجعي ذ المخطط المقت دليل لتنفي م ،ال د ت وق

                                                 
لدى خريجى المدرسة الثانوية فى  مستويات التنور على ضوء أشكال الوعى الحياتى":)١٩٩٥(محمد رضا البغدادى ) ١( 

، المجلد األول ،)لقرن الحادى والعشرينالتعليم الثانوى وتحديات ا(المؤتمر العلمى السابع، "محافظات شمال الصعيد
  ١٥-١. ص ص، أغسطس) ١٠-٧(فى الفترة من ، القاھرة، الجامعة العمالية، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس

 "وحدة مقترحة فى الطاقة للصف الثانى اإلعدادى لتحقيق أھداف التنور العلمى): "١٩٩٥(منير موسى صادق موسى ) ٢( 
  .جامعة عين شمس ، كلية البنات ،غير منشورة يررسالة ماجست،

المؤتمر  ،"تحليل محتوى كتاب الكيمياء للمرحلة الثانوية من منظور الثقافة العلمية): " ١٩٩٥(نبيل عبد الواحد فضل ) ٣(
ج وطرق الجمعية المصرية للمناھ،المجلد الثانى ، )التعليم الثانوى وتحديات القرن الحادى والعشرين(العلمى السابع 

  .  ٢٠ -١صص أغسطس )  ١٠ – ٧(فى الفترة من ، الجامعة العمالية بالقاھرة ، التدريس 

  .مرجع سابق): ١٩٩٦(فاطمة محمدعبد الوھاب  )٤(
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وم اھج العل وى من ة استبيانات، إعداد أداة لتحليل محت رأى، وثالث ات ، واستطالعين لل ى فئ وا عل طبق
اى ، وبعض التربويين، مختلفة من المجتمع ا ألسلوب دلف ور العلمى تبع ات التن ة متطلب ، لتحديد قائم

ة  وفى ضوء ذلك تم إعداد مقياس للتنور العلمى طبق على عينة من طالب المرحلة اإلعدادية والثانوي
وم ،ومجموعات سنية أخرى موازية لھم من النظراء  وى كتب العل وتوصلت الدراسة إلي قصور محت

ور العلمى رحلتين ، ألبعاد وعناصر التن ين طالب الم ور العلمى ب رق فى مستوى التن وعدم وجود ف
دارس  اإلعدادية والثانوية الذين يدرسون مناھج وا بم م يلتحق ذين ل العلوم وبين نظرائھم فى السن ال

  . )١(تلك المراحل 

على فعالية تكنولوجيا تدريس األحياء فى تحقيق ، م١٩٩٩عام كما أكدت دراسة سعد خليفة 
ادة ك الم داف تل ة، أھ ة التربي دى طالب كلي ة ل ة العلمي ة الثقاف ة ، وتنمي اس الثقاف ق مقي م تطبي د ت وق

ين بصحار العلمية على ط ان(الب الفرقة الثانية قسم العلوم بكليـة التربيـة للمعلم ان ، )سلطنة عم وك
ة ، طالبا وطالبة) ٩٠(عددھم  وتوصلت الدراسة إلي فعالية تكنولوجيا تدريس األحياء فى تنمية الثقاف

  )٢(العلمية لدى الطالب دارسى ھذه المادة 

ام  ة ع د هللا خطابي ة عب ا دراس ن تحل، م ٢٠٠٠أم انى ع وم الصف الث ب عل وى كت ل محت ي
اق ، الثانوى العلمى فى سلطنة عمان ة ومدى اتف ة العلمي ات الثقاف ى مكون لمعرفة درجة اشتمالھا عل

ة ،ذلك مع المعايير التربوية العالمية  ات الثقاف وى فى ضوء مكون ل المحت وقد تم تطبيق نموذج تحلي
م ، ئية للعلموالطبيعة االستقصا، المعرفة العلمية(العلمية وھى  والعلم كطريقة تفكير والتفاعل بين العل

ع ا والمجتم ى الطالب ، )والتكنولوجي ررة عل اء المق اء والفيزي اء والكيمي ى كتب األحي ك عل د ،وذل وق
ى  د اشتملت عل ة ق انوى العلمى الثالث انى الث وم الصف الث أسفرت نتائج ذلك التحليل عن أن كتب عل

ة األربع ة العلمي ات الثقاف ةمكون ة ، ة بنسب مختلف ايير التربوي ع المع ية م ت متمش ذه النسب كان وھ
  .)٣(المعتمدة 

وم ، م٢٠٠٠بينما أوضحت دراسة محرز الغنام عام اھج عل وى من ل محت ى اھتمت بتحلي والت
ور العلمى  اد التن ة فى ضوء أبع اھج ،المرحلتين االبتدائية واالعدادي ل من م استخدام أداة لتحلي د ت وق

ة األساسية (تين و إعداد قائمة بكل من العلوم بالمرحل ة العلمي القضايا ذات ،المفاھيم الرئسية للمعرف
ات والمجتمع  ة  –الصلة بالعالقة التبادلية بين العلم والتكنولوجي ة التبادلي القضايا ذات الصلة بالعالق

ة ع والبيئ ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ى ، )ب ور العلم اد التن ل بعض أبع ى تمث د توصلت  ،والت وق
ور العلمى  اد التن تم بأبع ة يھ ة واالعدادي المرحلتين االبتدائي وم ب اھج العل وى من ي أن محت الدراسة إل

ات إصالح ، الثالثة بشكل نسبى وال تتوافر لھا االستمرارية أو التتابع ه حرك د علي ا تؤك وھذا عكس م

  ٤(.(تعليم العلوم
                                                 

  .رجع سابقم ،"تقويم مناھج العلوم بالتعليم العام فى ضوء متطلبات التنور العلمى: " )١٩٩٦(محسن حامد فراج عبد العال  )١( 

مجلة  ،"فعالية تكنولوجيا تدريس األحياء فى تنمية الثقافة العلمية لدى طالب كلية التربية " :) ١٩٩٩(يفة عبد الكريم سعد خل )٢(
  ١٤٤٠– ٩٢.ص ص، العدد الخامس عشر، الجزء الثانى ،جامعة أسيوط ،كلية التربية

  

العلمى فى سلطنة الثانوى  ة لطلبة الصف الثانىدراسة تحليلية لكتب العلوم المقرر": ) ٢٠٠٠(عبدهللا محمد إبراھيم خطابية)٣(
دور كليات التربية فى التنمية البشرية فى األلفية ( المؤتمر الدولى األول  ،)"التنور العلمى (عمان فى ضوء الثقافة العلمية 

  . ٢٧٤– ٢٣٥ص ص ، إبريل )  ٢٧ – ٢٥(فى الفترة من ،جامعة الزقازيق ،كلية التربية،المجلد الثانى، )الثالثة

تحليلية لمحتوى مناھج العلوم بالمرحلتين اإلبتدائية واإلعدادية فى ضوء بعض  دراسة: ")٢٠٠٠(عبده يوسف الغنام  محرز )٤(
 مركز،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المجلد األول  ،)التربية العلمية للجميع(الرابع  المؤتمر العلمى،"التنور العلمى أبعاد

  ،) أغسطس٣-يوليو-٣١(فى الفترة من، القرية الرياضية باإلسماعيلية،جامعة عين شمس  ،ومتطوير تدريس العل
  ٦٨-٢٩.ص ص 
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ام انين ع ال الزع ا وجم ا دراسة إحسان األغ ى عناصر ، م٢٠٠٠أم التعرف عل د اھتمت ب فق

ال الفلسطينيين من سن  ا الموسوعات ، سنة) ١٢ – ٧(التنور العلمى المناسبة لألطف ى تعالجھ والت

ور العلمى ، والسالسل العلمية المختلفة م ،ومدى مراعاة كتب علوم المرحلة االبتدائية لعناصر التن وت

وم تطبيق أداة لتحليل محتوى الموسوعات وكتب األط ل كتب العل ة وفى ضوئھا سيتم تحلي ال العلمي ف

ى جانب ، المقررة على المرحلة االبتدائية د عل وم يعتم وى كتب العل وقد توصلت الدراسة إلي أن محت

دنى ،% ) ٩٤.٤(المعرفة العلمية لذلك وصلت نسبة المفاھيم العلمية األساسية فيه إلى  إال أنه وجد ت

عنسبة األفكار التى تركز على العال ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ة ب ا ، %)٥٧.٤(حيث بلغت، ق أم

ت د بلغ م فق ات العل ت، %)٥٨.٧(عملي ة بلغ ات العلمي ا اإلتجاھ ح ، %)٥٤.٦(بينم الى وض وبالت

  .)١(القصور فى مستوى معالجة تلك الجوانب فى كتب العلوم رغم أھميتھا وفائدتھا للتالميذ 

ع ان ربي ز وإيم و الع ادل أب ا أجرى ع ام  كم ة ، م٢٠٠٠ع اھيم الثقاف دراسة للكشف عن مف

ة ة الثانوي اديين بالمرحل وقين والع الب المتف دى الط ة ل ة ، العلمي رحالت العلمي و ال اتھم نح واتجاھ

ة ، ودورھا فى تعميق المادة العلمية فى المواد الدراسية المختلفة اس  -:وتم تطبيق األدوات التالي مقي

ا، الثقافة العلمية ةومقياس اإلتج رحالت العلمي اء ، ه نحو ال اء والكيمي ارات تحصيلية فى األحي واختب

ة  دارس مدين انوى بم ة من طالب الصف األول الث ى عين وبر وإدارة منوف  ٦والفيزياء وذلك عل أكت

ة  دد العين غ ع ة ) ١٧٨(وبل ا وطالب ة ،طالب ة العلمي دل الثقاف اع مع ي ارتف ة إل لت الدراس د توص وق

والطالبات المتفوقين عن معدلھا لدى الطالب العاديين وتباينت استجابات  والتحصيل الدراسى للطالب

  .)٢(الطالب والطالبات فى اتجاھاتھم نحو الرحالت العلمية

ور ، م٢٠٠١أما دراسة إيمان الرويئي عام اد التن ة تضمين أبع رح لكيفي فقد قدمت تصور مقت

ى المر اء ف اھج الفيزي الى لمن المحتوى الح ى ب ى التقن عودية العلم ات بالس ة للبن ة الثانوي م ،حل د ت وق

غ عددھم  ات وبل ة من المعلمات والمشرفات التربوي ة ومشرفة ) ٨٤(تطبيق استبيان على عين معلم

ى ، ور العلم اد التن رح لتضمين أبع ايير لوضع تصور مقت ى مع ي الحصول عل ة إل وتوصلت الدراس

ا اإلطار ال ة التقنى بمحتوى مناھج الفيزياء وشمل جزئين ھم رح والخطة اإلجرائي ام للتصور المقت ع

  .)٣(التفصيلية لھذا التصور 

                                                                                                                                                    
ة ":) ٢٠٠٠(إحسان خليل األغا وجمال عبدر ربه الزعانين  )١( وم المرحل مدى توافر بعض عناصر التنور العلمى فى كتب عل

مركز تطوير ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ،المجلد األول ، )ميعالتربية العلمية للج(المؤتمر العلمى الرابع ،" اإلبتدائية 
وم دريس العل مس، ت ين ش ة ع ية  ،جامع ة الرياض ماعيلية ،القري ن ،اإلس رة م ى الفت و  ٣١(ف طس ٣ –يولي   ،) أغس

  .٢٠ – ١٦٣صص 

لمتفوقين وعالقتھا بإتجاھاتھم الثقافة العلمية لدى الطالب ا": ) ٢٠٠٠(عادل أبو العز أحمد سالمة وإيمان صادق ربيع  )٢(
الجمعية المصرية للتربية ، المجلد الثانى، )التربية العلمية للجميع(المؤتمر العلمى الرابع  ،"نحو مجال الرحالت العلمية 

 ٣–يوليو ٣١(فى الفترة من ،ياضية باإلسماعيلية رالقرية ال،جامعة عين شمس  ، مركز تطوير تدريس العلوم،العلمية 
  . ٣٦٨ – ٣٣٩.ص ص ،)أغسطس

تصور مقترح لتضمين أبعاد التنور التقنى فى محتوى مناھج الفيزياء بالمرحلة " :) ٢٠٠١(إيمان محمد أحمد الرويئى  )٣(
اإلدارة  ،كلية التربية للبنات بالرياض ،غير منشورة  رسالة ماجستير، "الثانوية للبنات فى المملكة العربية السعودية

  .الرئاسة العامة لتعليم البنات بالسعودية ، بالرياض العامة لكليات البنات



     
  

  
   ٣٦  

  الدراسات والبحوث السابقة  الفصل الثانى

  التعليق علي دراسات وبحوث المحور الثالث:-  

اده التنور العلمى وأبع ا ، اشتملت دراسات وبحوث ھذا المحور علي دراسات خاصة ب وبيانھ

  :على النحو التالى

 ور ال ي مستوي التن وم بعض الدراسات والبحوث حاولت التعرف عل دى معلمي العل ، علمي ل

  ).١٩٩٣(ومحسن فراج ، )١٩٩٢(كما في دراسة حجازى عبد الحميد

  ة بينما دراسات وبحوث أخرى حاولت التعرف علي مستوي التنور العلمي لدى طالب المرحل

ع ، ) ١٩٩٥(الثانوية العامة المھنية مثل دراسة محمد البغدادى  ان  ربي والعز وإيم   وعادل أب

)٢٠٠٠. ( 

 ة وقام ة الثالث وم في المراحل التعليمي ررات كتب العل وى مق ل محت ت بعض الدراسات بتحلي

ة ( ة  –االبتدائي ة –اإلعدادي ور ) الثانوي اد التن ررات ألبع ك المق ل تل دى تمثي ي م رف عل للتع

ي ل ، العلم ل فض ة نبي ي دراس ا ف ة ،) ١٩٩٥(كم د هللا خطابي ام، ) ٢٠٠٠(عب رز الغن   مح

 ).٢٠٠٠(جمال الزعانينإحسان األغا و ، )٢٠٠٠(

  تناولت دراسات أخرى كيفية تضمين أبعاد التنور العلمي في مناھج التعليم بمراحله اإلعدادية

ر ، والثانوية ـة مني ا في دراسـ ك كم ك بإعداد وحدات أو تصورات مقترحة في ضوء ذل وذل

ادق  راج ، )١٩٩٥(ص ن ف اب ، )١٩٩٦(ومحس د الوھ ة عب د ، )١٩٩٦(وفاطم عد عب وس

 ).٢٠٠١(وإيمان الرويئي) ١٩٩٦(م الكري

  ة ل التعليمي ين طالب بالمراح ا ب ك الدراسات م ا أدوات تل ت عليھ ى طبق ات الت تنوعت العين

دائي ( دادى  –إبت انوى –إع ين ) ث ا ب اتھم م داد عين ي  ) ١٤٠(وتراوحت أع ة إل اً وطالب   طالب

ة ) ٣٩١٥(  اً وطالب ات ال، طالب ة بكلي عب العلمي ن الش ين م الب معلم ين وط ة ومعلم تربي

راء ) ١٩٠-٨٤(وتراوحت أعداد عيناتھم ما بين ، بالخدمة فرداً إلي جانب مجموعة من الخب

ة ، والمھتمين بالمادة ة الثالث وم الخاصة بالمراحل التعليمي باإلضافة إلي عينات من كتب العل

 .لتحليل محتواھا

  ين ا ب ات م ك الدراس الل تل ن خ ت م ى طبق ة الت ددت األدوات البحثي تطالع  تع تبانات إلس إس

ارات تحصيلية، اختبارات تنور علمي، الرأى ر علمى، اختب اس تفكي ارات ، مقي ارات مھ إختب

اييس لالتجاھات  ة ومق عمليات العلم كأدوات لتحليل محتوى كتب العلوم في المراحل التعليمي

 .S.T.S)(نحو القضايا المختلفة المرتبطة بالــ 

 ي ت ة ف رات البحثي بة للمتغي دةبالنس ت عدي ات كان ك الدراس ي، ل ور العلم توي التن ا مس ، منھ

م، التحصيل الدراسي، تحديد أبعاد التنور العلمي ات العل ، تنمية التفكير العلمي ومھارات عملي

 . ) S.T.S(تنمية االتجاھات نحو القضايا المرتبطة بالـ

 ور العلمي، من نتائج دراسات ھذا المحور دني مستوى التن دي معلمي  دراسات استنتجت ت ل

د ، العلوم د الحمي ل دراسة حجازى عب م مث ور طالبھ محسن ، )١٩٩٢(وانعكس ذلك على تن

راج  دادى ، )١٩٩٣(ف د البغ ة محم ة ، )١٩٩٥(ودراس ي فعالي رى إل ات أخ وتوصلت دراس
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الب  دى الط ور ل توي التن ع مس ي رف ي ف ور العلم اد التن وء أبع ي ض ة ف دات المقترح الوح

ا ة كم ـل التعليمي ادق  بالمراح ر ص ن مني ل م ة ك ي دراس اب، )١٩٩٩(ف د الوھ ة عب   وفاطم

 ).٢٠٠٠(عادل أبوالعز وإيمان ربيع، )١٩٩٩(سعد خليفة ، )١٩٩٦( 

  ور ة ال ينمي عناصر التن واستنتجت بعض الدراسات أن محتوى المقررات بالمراحل التعليمي

ل  ل فض ة  نبي ي دراس ا ف ي كم راج ،)١٩٩٥(العلم ن ف د هللا، ) ١٩٩٦(ومحس ة عب   خطابي

 ).٢٠٠٠(وإحسان االغا وجمال الزعانين )  ٢٠٠٠(محرز الغنام)   ٢٠٠٠(

  أوجه اإلستفادة من تلك الدراسات في البحث الحالي:-  

  :بيانھا على النحو التالى، يمكن حصر أوجه االستفادة من تلك الدراسات فى عدة نقاط 

  . علم من خالل اإلعداد المھني لهتحديد أبعاد التنور العلمي الواجب تنميتھا لدى الطالب الم -

 .اإلستفادة منھا في بناء اختبار التنور العلمى وصياغة مفرداته ومحاوره  -

 .ضبط المتغيرات البحثية للتجربة -

ايا    - ي قض تماله عل ه واش ن خالل ي م ور العلم ق التن امج لتحقي اء البرن د بعض مصادر بن تحدي

 .عملية وتكنولوجية تؤثر في المجتمع

ه في ابراز أن  - ذا القصور للتعامل مع اً وأوجه ھ ور علمي ھناك قصور في إعداد معلم علوم متن

 .البرنامج المقترح والتأكيد على معالجته

ة  - يم الثالث ة(تركيز عينات الدراسات علي مراحل التعل ة -االبتدائي ة -اإلعدادي وى ) الثانوي ومحت

ه ب المع، مقررات اول الطال ام بتن ة لالھتم اً للباحث ان دافع رامج ك وير ب ة وتط ة للدراس م كعين ل

ذلك، إعداده ور العلمي ، نظرا لقلة الدراسات التى اھتمت ب م في اكساب التن دور المعل ذلك ل وك

  .  لطالبه
  

  :دراسات وبحوث اھتمت بتحسين أداء الطالب المعلم   :المحور الرابع 

م واكسابه  ويتناول ھذا المحور الدراسات والبحوث التى استھدفت تحسين أداء الطالب المعل

وم دريس العل ارات ت ات ومھ ة، كفاي رة دراس ا عش د ، ويتضمن اثنت ة عب ات دراس ذه الدراس ن ھ وم

المختبر١٩٩٣الرحمن السعدنى عام  ومدى ، م عن تحديد الكفايات المختلفة الالزمة لتدريس العلوم ب

ا ات واتقانھ ك الكفاي اس ، تمكن معلمي علوم المرحلتين اإلعدادية والثانوية من تل م تطبيق مقي د ت وق

غ عددھا ، كفايات تدريس العلوم بالمختبر علي عينة من المعلمين بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية وبل

ة) ٢١٦( اً ومعلم لين، معلم ر حاص رون غي وى واآلخ ل ترب ى مؤھ ل عل ھم حاص د ، بعض ه وق علي

ال دريس ب ات الت وم لكفاي ان معلمي العل ي أن مستوى إتق اختالف توصلت الدراسة إل مختبر يختلف ب

  . )١(غير تربوي، مؤھلھم الدراسي تربوي

                                                 
كفايات التدريس بالمختبر في ضوء كل من خبرة التدريس  العلوم دى إتقان معلميم" :)١٩٩٣(عبد الرحمن محمد السعدنى) ١(

   ٣٢-١.ص ص، )١٢٣(العدد، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية" واإلعداد التربوي
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قد أظھرت مدى فاعلية استخدام أسلوب التدريس ، م١٩٩٤وفي دراسة فايز عبد الحميد عام 
ارات  ة المھ ة التربي ة بكلي عبة الزراعي ة الش ة الثالث ين بالفرق الب المعلم اب الط ي إكس غر ف المص

ةالتدريسية وأثر ذلك على أداء الطال ة ، ب المعلمين فى التربية العملي ي عين ة عل م تطبيق بطاق د ت وق
ددھم ان ع ا وك ة المني ة جامع ة التربي ين بكلي الب المعلم ن الط ة) ٦٠(م اً وطالب لت ، طالب د توص وق

دريس  ارات الت ين مھ الب المعلم اب الط ي إكس غر ف دريس  المص لوب الت ة أس ي  فعالي ة إل الدراس
  .)١(عملية وتحسين أدائھم  في التربية ال

دريس باألھداف في ، م١٩٩٥كما أجرى صالح الدين حمامة عام  ة الت دراسة عن مدى فعالي
اتھم نحو  ة واتجاھ ة العملي ي التربي م ف ي تحصيلھم الدراسي وأدائھ ا عل وم وأثرھ داد معلمي العل إع

دريس ة الت ة ، مھن ق األدوات التالي م تطبي د ت ل األ -:وق تمارة لتحلي يلي و اس ار تحص داف إختب ھ
ة من ، السلوكية ين مكون اً ) ٦٤(بطاقة مالحظة لألداء وذلك علي عينة من الطالب المعلم اً معلم طالب

الجوف  وم) السعودية(من طالب كلية التربية ب ة ، تخصص عل ي عدم فاعلي د توصلت الدراسة إل وق
ة واتجا ة العملي ل من التحصيل الدراسي واألداء بالتربي ي ك دريس عل ھات الطالب ھذا النوع من الت

   )٢(نحو مھنة التدريس 
زال عام  دارس ، م١٩٩٥أما دارسة شكرى ن د اھتمت بالكشف عن مدى أداء معلمي الم فق

ة دروس اليومي ك في ضوء عوامل الجنس والمؤھل ، الخيرية األھلية بدبى لمھارات التخطيط لل وذل
ويم أداء الم، التربوي والخبرة التدريسية  م تطبيق إستمارة لتق د ت ارات وق ين والمعلمات في مھ علم

ة دروس اليومي ي عوامل ، تخطيط و إعداد ال ين والمعلمات موزعين عل ة من المعلم ي عين ك عل وذل
ة) ١٦٥(الجنس والمؤھل العلمي والخبرة التدريسية بلغ عددھا  د توصلت الدراسة ، معلماً ومعلم وق

دروس الي يط لل ارات التخط ى مھ ين ف ي المعلم ات عل وق المعلم ي تف ون إل وق المعلم ا تف ة كم ومي
ية  رة التدريس ذلك ذوى الخب نھم وك ؤھلين م ر الم ى غي اً عل ؤھلين تربوي ات الم   والمعلم

  . )٣(األكثر 

وم في ، م١٩٩٧كما أجري السيد السايح عام  م العل ة لمعل ات الالزم د الكفاي دراسة عن تحدي
ام يم الع م، ضوء متطلبات مقترحة لتدريس العلوم بمراحل التعل د ت ة مالحظة للتعرف  وق تطبيق بطاق
ة من معلمي ومعلمات ، على المستوى الحالى لمعلمى العلوم فى  الكفايات التدريسية ي عين ك عل وذل

غ عددھا  دمياط وبل ة ب راد ، )٣٠(المدارس اإلعدادي دى أف ي وجود قصور ل د توصلت الدراسة إل وق
  . )٤(عدادىالعينة في أداء الكفايات الالزمة لتدريس العلوم بالتعليم اإل

                                                                                                                                                    
مدى فاعلية استخدام أسلوب التدريس المصغر لتدريب طالب الفرقة الثالثة الشعبة : ")١٩٩٤(لي فايز عبد الحميد ع) ١(

مجلة البحث في التربية ، الزراعية بكلية التربية علي بعض المھارات التدريسية وأثرھا علي أدائھم في التربية العملية
  .٢٥-١.ص ص، جامعة المنيا، كلية التربية، وعلم النفس

  

فعالية التدريس باألھداف في إعداد معلم العلوم وأثرھا علي التحصيل ): "١٩٩٥(الدين محمد سليمان حمامة صالح ) ٢(
جامعة ، كلية التربية، مجلة البحث في التربية وعلو النفس، "واألداء في التربية العملية واإلتجاه نحو مھنة التدريس

  .٨٨-٥٥.ص ص، المنيا

أداء مھارات تخطيط وإعداد الدروس اليومية لدى معلمي ومعلمات المدارس األھلية  مدى): "١٩٩٥(شكري حامد نزال  )٣(
 .٢١٠-١٩١ص ص، )٢٧(العدد، جامعة المنصورة،  مجلة كلية التربية، الخيرية بدبي

عليم الكفايات الالزمة لمعلم العلوم في ضوء متطلبات مقترحة لتدريس العلوم بمراحل الت" : )١٩٩٧(السيد محمد السايح ) ٤(
األكاديمية العربية للعلوم و ، )التربية العلمية للقرن الحادى والعشرين(المؤتمر العلمي األول، "رؤية مستقبلية -العام

          .٢٤٣-١٩٧صص ، أغسطس)١٣-١٠(في الفترة من ، اإلسكندرية،أبوقير ، التكنولوجيا
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ي ، م١٩٩٨وأيضاً أكدت دراسة مصطفي إبراھيم محمود عام  امجى عل يم البرن ر التعل عن أث

دريس المصغر الل الت ن خ وم م ة تخصص عل ة التربي ين األداء التدريسي لطالب كلي م ، تحس د ت وق

ة تخ ة التربي ة بكلي ات السنة الثالث ة من طالب ي عين ة مالحظة األداء التدريسى عل صص تطبيق بطاق

وتوصلت الدراسة إلي فعالية التعليم البرنامجي في تحسين مستوي أداء ، طالبة ) ١٧(علوم وعددھا 

  . )١(الطالبات من خالل برامج التدريس المصغر

ادي  د الھ ى عب د ومن ي راش ة عل ا أوضحت دراس دا، ١٩٩٨كم ة إع رح  دأھمي امج مقت برن

حيث تم تطبيق بطاقة لمالحظة مستوى ، عدادية لتحسين األداء التدريسي لمعلمي العلوم بالمرحلة اإل

ادة ارات التدريسية  الخاصة بالم وم للمھ ين ، األداء التعليمي لمعلمي العل ذلك أداء الطالب المعلم وك

ة ات التربي ي بكلي اريخ الطبيع اء والت ة والكيمي عبتى الطبيع ن ، بش ة م ة الدراس ت عين   وتكون

ة ) ٤٣( ة اإلعدادي ي المرحل ن معلم اً م يةمعلم رة تدريس عب ) ٥١(، ذوى خب ن الش ة م اً وطالب طالب

رة والطالب ، العلمية بكلية التربية ين ذوى الخب م يصل أي من المعلم ه ل وقد توصلت الدراسة إلي أن

و وب وھ ان المطل ى مستوى اإلتق ين إل راح %) ٧٥(المعلم م اقت الي ت ية، بالت ارات التدريس ى المھ ف

  .)٢(لمعلمي العلوم وتصميم برنامج لتحسين األداء التدريس

ة ، م١٩٩٩بينما أكدت دراسة  سھير رشوان عام  ات في تنمي ة استخدام التكليف ي فعالي عل

م التدريسى م تطبيق ، بعض مھارات التدريس لدى الطالب المعلمين شعبة العلوم وخفض قلقھ د ت وق

ين اس أداء الطالب المعلم ة لقي ة مالحظ ي عين، بطاق دريس  عل ق الت اس قل ذلك مقي ن طالب وك ة م

وقد توصلت الدراسة إلي فعالية ،طالباً وطالبة ) ١٢٣(وطالبات القسم العلمي بكلية التربية بلغ عددھا

  .)٣(إستخدام التكليفات في تحسين أداء الطالب المعلمين وخفض قلقھم التدريسى

يز يل وسانش رى فالكرس ا أج ة  )valccarcel M.V,&Sanchez,G.,1999(:كم دراس

الىللتعرف علي آرا وم في الوقت الح دريس العل ة في ت و االستراتيجيات ، ء معلمي المدارس الثانوي

وم يط دروس العل ى تخط تخدمونھا ف ى يس ع، الت ية م ابالت شخص ل مق م عم اء ) ٢٧(وت اً أثن معلم

د  ة بع ة الثانوي ية بالمدرس دات الدراس ميم الوح ن تص ة ع اء الخدم ة أثن ورھم  دورة تدريبي حض

                                                 
اء معلمي العلوم قبل الخدمة من خالل استخدام التدريسي ج علي أدبرمأثر التعليم الم : )١٩٩٨(مصطفي إبراھيم محمود ) ١(

الجمعية المصرية للتربية ، المجلد األول ، )ناعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشري(المؤتمر العلمي الثاني " المصغر
 ص، أغسطس)٥-٢(في الفترة من، أبوسلطان-فندق بالما، جامعة عين شمس -مركز تطوير تدريس العلوم، العلمية
  ٣٧٨-٣٥٧.ص

برنامج مقترح لتحسين األداء التدريسي لمعلمي ): "١٩٩٨(علي محى الدين راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى ) ٢( 
الجمعية ، المجلد الثاني ،)اعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين(المؤتمر العلمي الثانى، "العلوم في المرحلة اإلعدادية

  في الفترة من،أبوسلطان -فندق بالما، جامعة عين شمس -مركز تطوير تدريس العلوم، ةالمصرية للتربية العلمي
 ٥١٠-٤٦٥ص ص، أغسطس)٥-٢(

ستخدام التكليفات فى تنمية بعض مھارات التدريس لدى الطالب المعلمين شعبة إاعلية ف): "١٩٩٩(ر سالم رشوانيسھ) ٣(
مركز ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ،العدد الرابع  ،المجلد الثانى، مجلة التربية العلمية، "العلوم وخفض قلقھم التدريس

 .١٢٤-٧٣.ص ص، جامعة عين شمس–تطوير تدريس العلوم 
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ين ، لتعليم األسبانىاإلصالحات األخيرة با وقد توصلت الدراسة عن أھمية عمل دورات تدربيبة للمعلم

ات  دروس واالتجاھ داد ال دريس و إع تراتيجيات الت ي إس د ف ي الجدي وا عل ي يتعرف ة لك اء الخدم أثن

  .)١(الحديثه في التدريس 

ريم عام  د الك دريس باستخدام أساليب ، م٢٠٠٠وأوضحت دراسة سحر عب ة الت مدى فاعلي

وأدائھا ، تقييم الواقعي في تحصيل الطالبة المعلمة للمفاھيم المتضمنة في مقرر طرق تدريس العلومال

ة ة العملي ي التربي دريس، ف وى طرق الت ي محت ار تحصيلي ف ق اختب م تطبي د ت ة ، وق ة مالحظ وبطاق

ة شعبت) ١٧٧(وذلك على عينة من الطالبات بلغ عددھن ، لقياس األداء ة الثالث ة بالفرق ة طالب ى طبيع

ة عين شمس ات جامع ة البن ة أساليب ، وكيمياء وتاريخ طبيعى بكلي ي فعالي د توصلت الدراسة إل وق

دريس وى طرق الت ذلك ، التقييم الواقعى في رفع أداء الطالبات بالتربية العملية وتحصيلھم فى محت ك

  .)٢(ةوجود عالقة ارتباط موجبة بين التحصيل  وأداء مھارات التدريس بالتربية العملي

ام  ليمان ع ل س رى  خلي ا أج ي ، م٢٠٠٠كم رح ف ى مقت امج تدريس ة برن ن فاعلي ة ع دراس

ة  اتھم نحو مھن ة اتجاھ ارات التدريسية وتنمي اكساب معلمي العلوم غير المؤھلين تربوياً بعض المھ

د وتم تطبيق استبانة لتح، وكذلك أثره علي تحصيل تالميذھم واتجاھاتھم نحو مادة العلوم، التدريس دي

ين ارات ، المشكالت والصعوبات التى تواجه أولئك المعلم ارف الخاصة بالمھ تمكن من المع ار ال اختب

ية ة، التدريس ة مالحظ دريس،بطاق و الت ات نح اس االتجاھ ة ، مقي دة الطاق ي وح يلى ف ار تحص اختب

ذ، للتالميذ وم للتالمي ادة العل ك األدوات، وكذلك مقياس االتجاھات نحو م م تطبيق تل د ت ة  وق ى عين عل

ددھم  اً وع ؤھلين تربوي ر الم ين غي ن المعلم ة) ١٩(م ريش التعليمي إدارة الع اً ب ن ،  معلم ة م وعين

ددھم  دائى وع امس اإلبت ف الخ ذھم بالص ذا) ٨٨٢(تالمي ة ، تلمي ي فعالي ة إل لت الدراس د توص وق

د ادة مع ين وزي د المعلم ية عن ارات التدريس ي تحسين المھ رح ف امج التدريسي المقت ل تحصيل البرن

ادة ، تالميذھم ذھم نحو م دريس وال تالمي ين نحو الت ة إتجاھات المعلم إال أنه لم يكن له أثر علي تنمي

  .)٣(العلوم

ة استخدام ، م٢٠٠١وفي دراسة أخرى اجراھا أحمد سالم و أبو ھاشم حبيب عام  عن فعالي

مي واألداء التدريسى لطالب إستراتيجية التعلم لإلتقان في تدريس مادة المناھج علي التحصيل األكادي

ة، كلية التربية م تطبيق األدوات التالي ة مالحظة األداء التدريسى -:وقد ت ار تحصيلي في ، بطاق اختب

نھج وير الم يط وتط دة تخط ة بالسويس ، وح ة التربي ة كلي ة الرابع ة من طالب الفرق ي عين ك عل وذل
                                                 

(1) Valcarcel, M.V.& Sanchez;G.(1999); “Science Teachers’ Views and Practices in Planning 

for Teaching”, Journal of research, in science Teaching, Vol. 36,No.4,pp493-513 

المعلمة للمفاھيم  ةفعالية التدريس باستخدام أساليب التقييم الواقعي في تحصيل الطالب): "٢٠٠٠(سحر محمد عبد الكريم) ٢( 
دد الع، المجلد الثالث ،ةلميعمجلة التربية ال، "وأدائھا في أثناء التربية العملية ،في مقرر طرق تدريس العلوم ةالمتضمن
 .٧٩-٤٣.ص ص، جامعة عين شمس -مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، الثانى

لتنمية المھارات التدريسية واإلتجاھات نحو مھنة التدريس لمعلمي  بىبرنامج تدري": )٢٠٠٠(خليل رضوان خليل سليمان ) ٣(
ً وأثره علي تحصيل تالميذ التربية (المؤتمر العلمي الرابع ، "نحو مادة العلوم مھم واتجاھاتھ العلوم غير المؤھلين تربويا

 القرية،جامعة عين شمس ،مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول )العلمية للجميع
  .٢٨٨-٢٥٥.ص ص، )أغسطس ٣-يوليو٣١(في الفترة من ، الرياضية باإلسماعيلية
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ة فرنسية -رياضيات(طالباً و طالبة من الشعب التالية ) ١٧٠(وعددھا  ه  -لغ ة  –القسم العلمي كل لغ

دل التحصيلي ، )إنجليزية ع المع ان في رف تعلم باإلتق ة إستراتيجية ال ي فعالي د توصلت الدراسة إل وق

  .)١(بينما لم يكن لھا أثر واضح علي تنمية األداء التدريسي لديھم، للطالب المعلمين

 التعليق علي دراسات وبحوث المحور الرابع:-   

ذ اول ھ ات تن ة كفاي م وتنمي ب المعل ين أداء الطال ت بتحس وث اھتم ات وبح ور دراس ا المح

  -:واستھدفت الدراسات ما يلي ، ومھارات تدريس العلوم لديه 

  ين ابھا للطالب المعلم ى يجب اكس م الت ات المعل د كفاي رحمن ، تحدي د ال ة عب ي دراس ا ف كم

  ).م١٩٩٧(السيد السايح عام ، )م١٩٩٣(السعدنى عام 

  دريساكساب ارات الت ي عام ، المعلمين والطالب المعلمين بعض مھ ايز عل ا في دراسة ف   كم

 ).م٢٠٠٠(وخليل سليمان عام ، )م١٩٩٩(وسھير رشوان عام ، )م١٩٩٤( 

 وم م العل ين أداء معل ع وتحس دريس لرف تراتيجيات ت رامج واس تخدام ب ـة ، اس ي دراسـ ا ف كم

ام  ة ع الح حمام ام ، )م١٩٩٥(ص زال ع ـرى ن ام، )م١٩٩٥(و شك ود ع ـفي محم   ومصط

ام ، )م١٩٩٨(  ـادى ع ى الھ ـد ومن ى راش ـانشيز، )م١٩٩٨(وعل ـرسيل وس   وفالك

(Valcarcel, M.C&sanche Z,G., 1999)  وأحمد محمد سـالم وأبو ھاشم عبد العزيز

 ).م٢٠٠١(حبيب عام 

 ين ين والطالب المعلم ين المعلم ا ب عض فتضمنت ب، جاءت عينات تلك الدراسات  متنوعة م

ام عدنى ع رحمن الس د ال ة عب ل دراس ط مث ين فق ي المعلم ا عل ق أدواتھ ات  تطبي   الدراس

ل سليمان عام ،) م١٩٩٧(والسيد السايح عام ) م١٩٩٣(  د ، )م٢٠٠٠(وخلي وشكري حام

، )Valcarcel, M.C&sanche Z,G.,1999(وفالكرسيل وسانشيز، )١٩٩٥(نزال عام 

  .معلما ومعلمة) ٢١٦-١٩(وتراوحت أعداد أفراد العينات ما بين

  ين فقط ايز ، كما تناولت عينات دراسات أخرى مجموعة من الطالب المعلم ا فى دراسة ف كم

ة عام ، )م١٩٩٩(سھير رشوان عام ، )م١٩٩٤(على عام  دين حمام ، )م١٩٩٥(صالح ال

ريم عام ، )م١٩٩٨(ومصطفى محمود عام و ھاش، )م٢٠٠٠(سحر عبد الك د سالم وأب  مأحم

ام  ب ع ين ، )م٢٠٠١(حبي ا ب ات  م راد   العين داد أف ا ) ١٧٧-١٧(وتراوحت  أع ا معلم طالب

ام  ادى ع د الھ ى عب د ومن ي راش تخدم عل ا اس ة بينم ة معلم ن ) م١٩٩٨(وطالب ين م عينت

 .طالبا معلما وطالبة معلمة) ٥١(،معلما ومعلمة) ٤٣(المعلمين والطالب المعلمين بلغت

 ى استخدمت ف ة الت ألدوات البحثي اوبالنسبة ل ددة ومنھ ذا المحور كانت متع  -:ي دراسات ھ

دريس  ات الت اييس كفاي ألداء، مق ة ل ات مالحظ ارف الخاصة ، بطاق ن المع تمكن م ار ال اختب

ية  ارات التدريس ات ، بالمھ اييس إتجاھ يلية، مق ارات تحص ويم اآلداء ، اختب تمارات تق إس
                                                 

تقان في تدريس مادة لإل فعالية استخدام استراتيجية التعلم" :)٢٠٠١(الم وأبو ھاشم عبد العزيزحبيب احمد محمد س )١(
مناھج التعليم والثورة ( المؤتمر الثالث عشر، "لطالب كلية التربية ىالمناھج علي التحصيل األكاديمي واألداء التدريس

جامعة عين  ، ضيافةدار ال، ية المصرية للمناھج وطرق التدريسالجمع، المجلد الثانى ،)المعرفية والتكنولوجية المعاصرة
  .٣٣٠-٣٠٠.ص ص،يوليو) ٢٥-٢٤(في الفترة من ، شمس

  



     
  

  
   ٤٢  

  الدراسات والبحوث السابقة  الفصل الثانى

ي  لوكية ، التدريس داف الس ل األھ تمارات تحلي تبانات رأى و، اس ابالت اس مق

 .الخ............... شخصية

 م ب المعل ين أداء الطال ة تحس ي أھمي ات عل ك الدراس ائج تل ت نت ات ، وأجمع ابه كفاي وإكس

ومھارات تدريس العلوم سواء من خالل تطوير برامج اإلعداد المھنى للمعلم أو إعداد دورات 

  .تدريبية للمعلمين بالخدمة 

 حوث  في الدراسة الحالية أوجه اإلستفادة من تلك الدراسات والب:-  

 :يمكن إيجاز أوجه االستفادة فيما يلى

  .تحديد مجموعة من الكفايات التى يجب أن يمتلكھا معلم العلوم -

 تحديد بعض المھارات التدريسية الرئيسة والفرعية التى يجب إكسابھا لمعلم العلوم -

 .إعداد بطاقة المالحظة الخاصة بالدراسة الحالية  -

  . الدراسةاختيار عينة  -

  

  -:تعليق عام علي الدراسات والبحوث السابقة -:خامساً 

وراً محددة ة أم ، يتضح بعد العرض السابق لكافة الدراسات والبحوث السابقة للدراسة الحالي

 :بيانھا كالتالى

  ة روض الدراس ى ف ل إل ي التوص اعدة ف و المس ابقة ھ ات الس رض الدراس ن ع رض م الغ

ة، تفسيرھا في ضوء تلك الدراساتومناقشة نتائجھا و، الحالية ار العين ة اختي وضبط ، وكيفي

  . والتعرف علي منھجية تلك الدراسات والعمل في ضوئھا، المتغيرات والعوامل التجريبة

  م داد المعل ام بإع ي ضرورة االھتم ع عل ا تجم ابقة إال أنھ اور الدراسات الس ع اختالف مح م

ي ت راء ف ين والخب ن آراء المعلم تفادة م ينى واالس ات بيانش ل دراس داده مث رامج إع وير ب ط

ازوس  ين، )Bianchini,j.A,CavazoS,L.M.&Helms,j.v.,2000(وكاف د أم   محم

 .الخ.........،)م١٩٩٦(عام  

 م تستفد من ، معايير للتطوير، وبرامج مقترحة، قدمت بعض الدراسات نماذج فعلية ا ل ولكنھ

ً القضايا المعاصرة والمشكالت الحياتية التى تواج ارة ، ھھا المجتمعات حاليا ا عب فجاء معظمھ

دمج بعض   ة أو ب عن نماذج ومخططات لبرامج تعتمد علي الكفايات وبعض النظريات التربوي

ل ارك وكوب ـة  ب ل دراسـ ـم مث أداء   المعل ـاء   ب دريس لإلرتق اليب الت   أس

 )ParK,H.M.&Coble,C.R.1999( ، ونبيل  فضل عام)الخ...... ،)م١٩٩٨. 

 ـ جاءت ا دخل ال ى تناولت م ام  )S.T.S(لدراسات الت يم الع اھج التعل ر بتطوير من ة أكث مھتم

دخل ، )اإلعدادي و الثانوي( اھج في ضوء م وكان متمثالً في إعادة صياغة وحدات من المن

ـ  ام  )S.T.S(ال بيان ع الح الض ات ص ل دراس ام ، )م١٩٩٨(مث طفي ع الم مص د الس   عب

 . الخ).........م١٩٩٩(
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ين في أما باق - راء والطالب المعلم ين والخب ارة عن أخذ آراء المعلم ي الدراسات فكانت عب

دخل ذا الم ة ھ ام ، طبيع رورة اإلھتم ة بض ن آراء إيجابي فرت ع ى أس   والت

راون ون وب ة بوت ل دراس وم مث دريس العل ي ت ه ف تفادة من دخل واالس ذا الم ة ھ   بفاعلي

 )Botton, C.& Brown, C., 1998(  عرفة نعيم عام)الخ).. م١٩٩٥.  

  ام افعي ع نية الش ـة س دت دراس ا أع ـ ) م١٩٩٤(بينم ـل ال ي ضـوء مدخ ـاً ف اً مقترح   مخطط

)S.T.S(   ورھم ي تن ره عل اء بالسعودية ودراسة أث ة وكيمي ات شعبة طبيع ات المعلم للطالب

ي ن ، العلم ى يمك ة الت ة واألكاديمي وعات المھني ن الموض ة م اً لمجموع من تخطيط وتتض

ذى ) م٢٠٠١(وأيضاً دراسة  حمدى الصباغ عام ، ھا في تطوير إعداد المعلماالستفادة من ال

ـ  دخل ال وء م ي ض دائي ف وم اإلبت م العل داد معل وير إع ا لتط ا مقترح دم برنامج  )S.T.S(ق

  .لمواجھة عالم متغير ومتجدد 

 اء م اإلحي داد معل رامج إع ابقة لب اول الدراسات الس دم تن ا سبق يتضح ع ادة ، ومم ع أن م م

احةاأل ي الس ة عل ايا الجاري داث والقض ة باألح ة المرتبط واد التعليمي م الم ن أھ د م اء تع ، حي

  .وبالتالي إثراء التنور العلمي للطالب من خاللھا

  ة ة المختلف دائي(وبدت أغلب دراسات التنور العلمي منصبة علي طالب المراحل التعليمي  -ابت

دادى انوى -اع ة) ث رراتھم العلمي وى مق ل محت اب  ،وتحلي د الوھ ة عب ات فاطم ل دراس   مث

ام  ام ، )م١٩٩٦(ع ة ع د هللا خطابي ام ، )م٢٠٠٠(عب ام ع رز الغن ان ، )م٢٠٠٠(مح وإيم

 .الخ).....م٢٠٠١(الرويئي عام

  ام د ع د الحمي ازى عب ة حج اءت دراس ا ج ام ، )م١٩٩٢(بينم راج ع ن ف ) م١٩٩٣(محس

وم دى معلمي العل ور العلمي ل ي مستوى التن دت ، للتعرف عل ور العلمي وأك دنى التن ي ت عل

ي طالبھم ور ، لديھم  والذى انعكس بدوره عل دأ التن ي مب د عل ي ضرورة التأكي دل عل ذا ي وھ

ـ  دخل ال ل م ة مث داخل تنمي تخدام م داده واس رامج إع ي ب م ف ب المعل ي للطال  )S.T.S(العلم

 .والذى تناولته الدراسة الحالية

 ددة األداء متع ابقة الخاصة ب دريس ، جاءت الدراسات الس داخل واستراتيجيات ت وتتضمن م

م ي أداء المعل ا عل ة أثرھ ـ ، عديدة لمعرف دخل ال ـاول أى دراسة م م تتن ا  )S.T.S(ولكن ل كم

 .ركزت علي إكساب المعلم الكفايات والمھارات التدريسية 

  ب ة أداء الطال ات مالحظ ل بطاق ابقة مث ي الدراسات الس تخدمت ف ى اس وتنوعت األدوات الت

مخططات مقترحة للتطوير ، معايير لتطوير اإلعداد المھنى ، اختبارات التنورالعلمي ، المعلم 

داعي ، اختبارات تحصيلية ، مقاييس اتجاھات ،  ر إب ارات ، اختبارات تفكي ة مھ اييس تنمي مق

 .الخ...... عمليات العلم

 ة متنوعة من الطالب ة وتخصصات علمي ات مختلف ك الدراسات من فئ ات تل  كما جاءت عين

وم ، المعلمين دريس، معلمي العل ة ت ادة أعضاء ھيئ راء الم دائي (طالب ، خب -إعدادي  -ابت

  .      وكذلك مقررات ومناھج تعيلمية خاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، )ثانوى
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  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة في الدراسة الحالية:-  

  :ة بصفة عامة على النحو التالىيمكن حصر أوجه االستفادة من الدراسات السابق

ـ - دخل ال ة م ي طبيع رف عل يط  )S.T.S(التع ي التخط ه ف ه وتوظيف ه و أھداف وخصائص

 .للدروس اليومية أو إعداد برامج ومناھج تعليمية

تحديد أوجة القصور في برامج اعداد المعلم لمعالجتھا عند تطويرھا وذلك عن طريق تبنى  -

 . )S.T.S(ة مثل مدخل الـاستراتيجيات ومداخل تدريسية جديد

 .تحديد عينة الدراسة وضبط المتغيرات البحثية -

م - م المعل ل معل داد أدوات الدراسة من دلي اليب إع ى طرق وأس ور ، التعرف عل ار تن واختب

 .وبطاقة مالحظة األداء التدريسي ، وكذلك أسلوب إعداد البرنامج المقترح،  علمى

ذى يناس - ى التصميم التجريبي ال ب الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة التعرف عل

 .في معالجة النتائج

 .تحديد بعض المھارات والكفايات التدريسية الواجب اكسابھا للطالب المعلمين  -

ا - ور علمي وجي متن م بيول وين معل ة لتك م بالقضايا ،ً اإلستعانة باألبعاد والعناصر الالزم ومل

 .لوجيا والمجتمعالعالمية والعلمية المرتبطة بالعلم والتكنو

ي  - ا عل ا وأثرھ العلم والتكنولوجي ة المرتبطة ب ة والعالمي د من القضايا العلمي توضيح العدي

 .المجتمع

 .تحديد جوانب وعناصر مدخل العلم والتكنولوجيا و المجتمع   -

ي  - رامج التطوير وعدم االقتصار في التطوير عل االھتمام بمعلم البيولوجي وشموله في ب

نھج ، قطمراحل التعليم ف ة من م ة التعليمي بل يجب أن يتضمن التطوير كافة عناصر العملي

 .وأيضاً كافة المراحل التعليمية بما فيھا التعليم الجامعى، وطالب ومعلم



  

  

  

  
  
  

  الفصــل الثالث

  اإلطــار النظــرى للدراســة
 

  
  :ويتنـاول

  

  -:ويتضمن، تطوير اإلعداد المھنى للمعلم -:القسم األول
  .أھداف التطوير وأھميته لبرامج إعداد المعلم فى ظل متغيرات العصر - :أوالً 

 ً   . جوانب إعداد معلم البيولوجى -:ثانيا

  -:ويتضمن،(S .T. S) ولوجيا والمجتمع مدخل العلم والتكن -:القسم الثانى

  خصائص مدخل ا لـ.(S.T.S) 

  دواعى استخدام مدخل الـ)S.T.S( في برامج اعداد معلمي البيولوجي . 

  -:ويتضمن، التنور العلمى فى القرن الحادى والعشرين - :القسم الثالث

 أبعاد التنور العلمي. 

  والتقدم التكنولوجيأساليب مصادر التنور العلمى فى عصر المعلوماتية. 

 مظاھر وأشكال التنور العلمى. 

 دور المعلم فى إعداد الطالب المتنور علميا.  

  -:ويتضمن، تقويم أداء الطالب المعلم - :القسم الرابع

 تقويم أداء المعلم.  

  المھارات التدريسة الرئيسة والفرعية لمعلم العلوم. 
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  الفصــل الثالث
  اإلطــار النظــرى للدراســة

  

اولت الدراسة الحالية في الفصل السابق الدراسات السابقة بالعرض والتحليل والتعقيب تن

وفي ھذا الفصل يتم عرض اإلطار النظرى ، عليھا وتحديد أوجه االستفادة منھا في دراستنا الحالية

  -:والذى يتضمن أربعة أقسام رئيسة وھي ، للدراسة

  .تطوير اإلعداد المھنى للمعلم -:القسم األول 

  ).S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع -:القسم الثانى 

  .التنور العلمي في القرن الحادى والعشرين - :القسم الثالث 

  .أداء الطالب المعلم - :القسم الرابع 

وتم عرض تلك المحاور والتركيز علي أھم ما تتضمنه فيما يخص تطوير اإلعداد المھنى 

  - :وبيانھا علي النحو التالي ، إلثراء موضوع ھذه الدراسة اا جاء بھلمعلم البيولوجي وإبراز أھم م
  

  :ويتضمن، تطوير االعداد المھنى للمعلم :القسم األول

  . أھداف التطوير وأھميته لبرامج إعداد المعلم فى ظل متغيرات العصر) ١/١(

احل التعليم على مر - في معظمھا –إن معظم المحاوالت الھادفة لتطوير برامج التعليم تنصب 

حيث ظھرت محاوالت عديدة علي فترات متقاربة أو متباعدة لتطوير مناھج التعليم ، قبل الجامعى

-فالمعلمون ، وقلت محاوالت تطوير برامج إعداد المعلم الذى سيقوم بتدريس تلك المناھج، المختلفة

–كما يفاجئون بطالب  ،عندما يتخرجون فى كليات التربية يفاجئون بتلك المناھج المطورة -اليوم 

نتيجة التقدم العلمى ، فى المرحلة الثانوية ذوى خلفيات اجتماعية وثقافية متعددة ومتنوعة -وبخاصة

لذلك بدأ االھتمام بتطوير برامج إعداد المعلمين واستخدام مداخل متعددة ومتطورة  ، والتكنولوجى

أى معلما محترفا يستطيع مواكبة ، لمتنوعةإلعداد معلم ملم بالثقافات والمعارف والخبرات الحياتية ا

  .اتساقا مع مقتضيات التحوالت المتالحقة في القرن الحادى والعشرين، أى تطوير او تغيير محتمل

والتطوير المھنى يجب أن يتضمن ثالث مستويات كما حددھا ميكووليش وأخرون 

(Mcullich, et al, 2000)  كما يلي:-  

ويركز على الخصائص العملية الخاصة ، ملى للمعلم فى الواقعالتطوير الع :المستوى األول

  .بممارسة المھنة وكذلك الخصائص الشخصية

كأمر أساس ضمن عمل ونشاط ، يجب أن يتخذ التطوير المھنى للمعلم مواضعه :المستوى الثانى

وخاصة األقسام التربوية وال يقتصر على مجرد موضوعات للندوات التربوية ، األنظمة

  مؤتمرات فقطأو ال
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بل يخرج خارج ، أال يقتصر التطوير المھنى للمعلم على نشاط األنظمة المختصة :المستوى الثالث

  ).١(جدران الحجرات والمعامل إلى الواقع حيث المحتكين بالعملية التعليمية نفسھا

تجعلنا ، وھذا يعنى ضرورة النظر للتطوير بشكل واقعى ومدروس ومبن على أسس علمية

  .نقاط الضعف وعالجھا وتحسينھا وتدعيم نقاط القوة فى مجال إعداد المعلم نتلمس

 Laguardia,et(والجورديا وآخرون ، )Kennedy, 1998()٢(وقد اتفق كل من كيندى

al.,2000()حيث ، علي أن كافة األبحاث والدراسات تسعى للتطوير واإلصالح فى تدريس العلوم )٣

ألنھم ھم الذين يتخذون ، بشكل كبير فى حوزة المعلمين إنھا تضع مسئولية تحسين التدريس

و جعلھم يعملون بجد لفھم المواد الدراسية ،القرارات الفورية فى المواقف التدريسية لتوجيه الطالب

منھا ما يتعلق بنمط المعرفة أو ، أفكاراً متعددة تناولتھا عمليات اإلصالح والتطوير، األمر الذى أفرز 

كما توصف ، واقف التى يكون فيھا المعلمين بحاجة للتدريس باستخدام طرق حديثةالمعتقدات أو الم

  :المعرفة المثلى للمعلمين بأنھا

فھم األفكار ، حجم ونسبة المفھوم: وتضم المفاھيم من حيث Coneceptualمفاھيمية  -

سم كما تت، واحتوائھا علي معارف تفصيلية واسعة، وفھم العالقات بين األفكار، الرئيسة

  . بالعقالنية وحل المشكالت والقدرة علي تحليلھا

أى يكون لديھم القدرة علي ابداع االستعارات وعرض  -:Pedagogicalمعرفة تربوية  -

  .األفكار المناسبة التى لھا معنى ومغزى للطالب

حيث تساعد المعلمين على فھم طبيعة العمل فى  Epistemologicalمعرفة إدراكية  -

  .يمىالنظام التعل

تعمل على تكوين موقف أو اتجاه يسوده تقدير العمليات المعرفية : Attitudinalاتجاھية  -

  .القائمة فى النظام التعليمى

ألنه من ،) معلم مثالى(وتلك المعرفة المثلى إذا امتلكھا معلم فھو بحق شخصية مثالية 

لذا ، بة للمعلم والطالب المعلمكما أن نتائجھا مثمرة بالنس، خاللھا يراعى حاجات المجتمع وطالبه

تجدر اإلشارة إلي أننا بحاجة إلى معلم بيولوجى قادر على فھم وتعقل المعانى ومدرك ألھمية التطوير 

وتكنولوجيا ، واستكشاف الفضاء، فى عالم تسوده أنماط متقدمة متعددة كالھندسة الوراثية

  .المعلومات واتخاذ القرارات العقالنية المنطقية

                                                 
(1)Mccullich, G., Helsby, G & Knight, P.,(2000): The Politics of Professionalism Teachers and 

Curriculum, Wellington Hourse, London, p80.  

(2)Kennedy, M.M., (1998): “ Education Reform And Subject Matter Knowledge “, Journal of 
Research in Science Teaching, Vol.35,N0,3, P.260. 

(3)Laguardia, A, Galluci, C., Bink, B&Jamison, S., (2000): “Educational Reform and 
Teacher professional Development, Caught in the Headlights” Educational planning, Vol. 
12, No.2, p.35. 
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برنامج إلعداد المعلم ما ھو إال مجموعة من المعارف والخبرات المنظمة التى تتيح إن أي 

وخالل عملية ، للطالب المعلم عملية تدريب تھدف إلى تغيير سلوكه لتأھيله وتھيئته لمھنة التدريس

وكذلك مھارات تدريس مادة ، اإلعداد ھذه من المفترض أن يتم تنمية المھارات العامة للتدريس

باإلضافة إلى تكوين مجموعة من االتجاھات نحو العمل التربوى ويطلق عليھا االتجاھات ، صالتخص

في نواتج متعدد أھمھا المعلم ، لذا يتبلور اتجاه المعلم فى حبه للمھنة وحبه للتخصص .)١(التربوية

طالب يعكسون وألن ال، اإليجابي الذى ينمى االتجاھات اإليجابية العلمية لدى طالبه نحو مادة العلوم

  .لذلك فعلى برامج إعداد المعلم أن تراعى ذلك عند وضعھا، ما تعلموه من معلميھم

، أن ھناك ضرورة ملحة لتطوير برامج إعداد المعلم  (Tom, A.R, 1997)وقد رأى توم 

باستخدام اتجاھات واستراتيجيات ومداخل جديدة يقوم فيھا المعلم ، وذلك بإعادة تصميمھا وتطويرھا 

وأن ، والتغلب كذلك على العقبات والعوائق التى قد تعوقه،ور الركيزة األولى لتقبل ذلك التطويربد

يتناسب التطوير مع التحديات التى يواجھھا المعلم فى القرن الحادى والعشرين مثل الثورة العلمية 

  الجتماعية والغزو الثقافى للمجتمع من كافة الجوانب السياسية واالقتصادية وا، والتكنولوجية

  .)٢(الخ.... والعولمة

وحتى يتسنى له مواجھة ، فالمعلم ھو األكثر احتكاكا بالواقع التعليمى والظروف المحيطة به
وفيما يلى عرضا ألھداف تطوير ، كافة تحديات العصر يجب أن يكون معدا إعدادا جيد فى ضوئھا

  .برامج اإلعداد المھنى لمعلمى العلوم
  

  :ر برامج اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ظل متغيرات العصرأھداف تطوي) ١/١/١(

ومينتيزيس وواندرس Unesco, 1998((،)٣(فى ضوء ما ورد عن كل من اليونسكو            

ويولكا وماتيا ،)Mintzes, JJ., Wandersee, JH. & Novak, J.D, 1998()٤(ونوفاك
تجدر اإلشارة إلى ضرورة . )Polka, W.S, Mattai, P.R, Perry, R L., 2000 ( )٥(وبيرى

، فى برامج اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى ةالتأكيد على وجوب مجموعة من األھداف المتحقق
  - :وأھمھا على النحو التالى

                                                 
فاعلية برنامج اإلعداد التربوى فى تنمية االتجاھات التربوية وخفض قلق ): "١٩٩٩(عبد الناصر أنيس عبد الوھاب ) ١(

، ٤١العدد ، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية، "التدريس لدى طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية
  .٢٠٦صـــــــ، سبتمبر

(2) Tom, A.R., (1997): op. cit., pp. 161-169 

(3)UNESCO., (1998);“Higher Education in the Twenty- First Century: Challenges and Tasks 
Viewed in light of the Regiond Conferences”, “World Conference on Higher Education 
(Higher Education in the Twenty- First Century), Vision and action, 5-9 October, paris, 
pp.58-60. 

(4)Mrntzes, J.J., Wandersee, J.H& Novak, J.D., (1998): Teaching Science for Understanding 
a Human Constructivist view, Academic press, New York, pp. 159-231. 

(5)Polka, W.S., Mattai, P.R & perry, R.L., (2000): “Balancing the High-Tech Needs of 
Contemporary Educators with their High- Tough personal and professional Needs for the 
Effective Implementation of Technology” Educational planning, Vol. 12, No.2, p.64. 
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  جعل التدريس عملية تفاعليه التعلم ھو الھدف األساس من أھدافھا 

 ھذا الجانب فإنه من المھم أن  وفى، تحقيق التنور العلمى كھدف أساس لتدريس العلوم

وذلك من خالل دراسة تاريخ وفلسفة ، يبدأ التركيز على فھم الطالب لطبيعة العلوم

 .العلوم

 متضمنة فى ذلك ذوى المستويات المرتفعة ، جعل البرامج التربوية تناسب جميع الطالب

 .والمنخفضة منھم

 لية فعالة ونشطة تكون لتوضيح أن تدريس العلوم عم، ضرورة نمذجه تدريس العلوم

  . فيھا األنشطة العملية والنظرية ھي أساس عملية التعلم وضرورة التكامل بينھما

  االستعانة بتكنولوجيا التعليم الحديثة مثل الكمبيوتر وأجھزة العرض والوسائط التعليمية

 .المتعددة األغراض فى تحقيق أھداف التعلم

 لمشكالت التى يمكن أن تواجھه أثناء المواقف تنمية قدرة الطالب المعلم على حل بعض ا

 .التعليمية

  ات المعاصرة الخاصة الموضوعحث الطالب المعلم على القراءة الخارجية والتفاعل مع

  .بالعلوم والتكنولوجيا

  تنمية االتجاھات نحو العمل التربوي للطالب المعلم ورفع مستوى دافعيته لتدريس مادة

 .العلوم

 فى حياتنا وكيفية تأثيرھا على تفكيرنا والتصرف فى مواقف الحياة  تقدير تأثير العلوم

  .المتعددة

 مواكبة التغيرات السريعة فى كافة أنماط الحياة ومنھا ما يتصل بالعملية التربوية. 

  إلخ.... -الطريقة - األسلوب -المدخل(توضيح بعض المفاھيم التربوية الرئيسة مثل (

 .للطالب المعلمين

 التفاعلية التبادلية بين العلوم والتكنولوجيا والمجتمع توضيح العالقة . 

  تضمين القضايا العلمية والعالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع فى تدريس

  .العلوم

  جعل الطالب على وعى بالطرق التى يمكن استخدامھا فى تقديم المعرفة العلمية

 .بتكرةواستخدام مداخل واستراتيجيات تدريس جديدة وم

 التعرف على أفضل أساليب التقويم التى يمكن للطالب المعلم استخدامھا فى تقييم طالبه.  
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  :أھمية تطوير برامج اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ظل متغيرات العصر)  ١/١/٢(

فى ظل تحديات العصر والتغير الذى ساد كافة مظاھر الحياة فى المجتمعات سواء سياسيه أو 

)                  ٢(و بوكستون، )unesco, 1996()١(ية أو اجتماعية وفى ضوء ما ورد عن اليونسكواقتصاد

)Buxton, A.S., 2001( ،وسمير القطب)ومصطفى ، )١٩٩٩()٤(وعبد الودود مكروم، )٢٠٠٠()٣

ثيرة ولعل مبررات ذلك ك، تتجلى أھمية تطوير برامج اإلعداد المھنى لمعلم العلوم،) ١٩٩٩()٥(زيادة

  - :ومتعددة منھا

 وقلة تفاعلھا مع التقدم العلمى والتكنولوجي، وجود قصور فى برامج إعداد المعلم مھنيا.  

 فال يمكن أن تظل ، التواؤم والتكيف مع التغيير الذي أصبح سمة من سمات ھذا العصر

 .برامجنا في إعداد المعلم ثابتة وغير متفاعلة مع ھذا التغيير وآلياته

 التواصل مع خبرات اآلخرين فى العالم ونتائج أبحاثھم فى تطوير استراتيجيات االستفادة و

  .التدريس والمھارات البحثية

 يركز بعضھا ، التعرف على البرامج الجديدة فى إعداد المعلم والتى يركز بعضھا على المعلم

أفضلھا وبعضھا يركز على مؤسسات التعليم العالى واألنظمة وإنتقاء ، على الطالب المعلم 

 .وما يتناسب مع طالبنا وإمكاناتنا

 البحث عن مقومات المعلم المثالى المتنور علميا صاحب الرأى واالتجاه.  

  إصالح تدريس العلوم بفروعه المختلفة ليتناسب مع حاجات العصر والمجتمع.  

  الحاجة إلى مداخل واتجاھات جديدة فى التدريس تراعى طبيعة العلم. 

  فى معلم ھذا العصر يجب أن نمده بھا ونوسع مداركه لھا ظھور معايير عصرية. 

  وضع أھداف واضحة للباحثين ليقوموا على أساسھا بتطوير برامج إعداد المعلم .  

  التقدم العلمى والتكنولوجى الھائل فى كافة المجاالت وخاصة تكنولوجيا المعلومات

 .واإلتصاالت 
                                                 

(1) UNESCO., (1996):Higher Education in the 21st- Century- A Student Perspective, 
UNESCO, Paris, p.317. 

(2) Buxton, A.S., (2001): “Modeling Science Teaching on Science Practice Painting amore 
Accurate picture Through an Ethnographic lab Study” journal of Research in Science 
Teaching, Vol.38, No.4, pp387-407. 

المؤتمر العلمى ، "فلسفة الحوار وتكوين المعلم العربى فى مجتمع ما بعد العولمة): "٢٠٠٠(سمير عبد الحميد القطب) ٣(
، المجلد األول،  مستقبل سياسات التعليم والتدريب فى الوطن العربى فى عصر العولمات وثورة المعلومات(السنوى الثامن
  .٢٨٩صــ،جامعة حلوان ، كلية التربية

رؤية (دور مھام متجددة لكليات التربية إلعداد المعلمين فى القرن الحادى والعشرين): "١٩٩٩(عبد الودود مكروم )٤(
تطوير نظم إعداد المعلم العربى وتدريبه مع مطلع األلفية (ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى السنوى السابع، )"مستقبلية
  ،)مايو٢٧-٢٦(فى الفترة من، جامعة الدول العربية بميدان التحرير، ة حلوانجامع، كلية التربية، المجلد الثالث، )الثالثة

  .٨٧٦-٨٧٥صــ 

المؤتمر القومى لتطوير إعداد المعلم ، )"دعوة للحوار(نحو تجديد دور المعلم ): "١٩٩٩(مصطفى عبد القادر زيادة) ٥( 
المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة الجمعية  ،)٢٨(دراسات مقدمة لورشة العمل التحضيرية، وتدريبه ورعايته
   .١٤-١١ص ص،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، التربية والتعليم
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 عصر الكمبيوتر وانفجار المعلومات حيث اصطلح علي أنه، تعدد سمات العصر الحالى ،

  .وعصر ثورة العلم والتكنولوجيا، وعصر ثورة اإللكترونيات، وعصر إقتصاد المعرفة

  توضيح الفروقات بين اإلجراءات النظرية والرؤي وتطبيق تلك اإلجراءات في الواقع لحفز

ة منه على طريق الباحثين والتربويين لترجمة تلك الرؤى إلى واقع يمكن تحقيقه واالستفاد

 .التخطيط والتصميم الجيد لعملية التطوير

  تدعيم دور معلم البيولوجى فى عصر المعلومات وإبراز مھامه المھنية والوظيفية داخل

  .الفصل الدراسى

 اإلحساس ، ومنھا شمولية التربية، تحديد الحاجات التى يريدھا الطالب فى عالم اليوم

 .الخ...وتنمية التنافس الثقافى ، على التفكير الناقد تنمية القدرة، باألھداف والغايات

  تحديد مجموعة من السمات لمعلم البيولوجى الناجح ليحاول الطالب المعلمون اكتساب

  .بعضھا
  

  :بعض سمات معلم البيولوجى الناجح) ١/١/٣( 

نحو بيانھا على ال، توجد العديد من السمات التى يجب أن يتصف بھا معلم البيولوجى الناجح

  :التالى

  المھنى المحترفThe Practitioner Professionalism. . 

 ,Sweeney, E.A, Bula)).  ١(وفى ضوء ما توصل إليه كل من سوينى و بووال و كورنت

o.A.& cornett, J.W. 2001  (وإيقورف جودسون ،)٢()نتناول تعريف االحترافية ) ٢٠٠٠

  -:وخصائص المعلم المحترف مھنيا فيما يلى

وفيھا يكون المعلم قد ، وصول المعلم إلى مرحلة التلقائية فى التدريس" - :اإلحترافية ھى 

، )من تخطيط الدرس وتنفيذه وإدارة الصف وتقويم الدرس(أتقن المادة التعليمية ومھارات التدريس

أو ما يختص بالمنھج ، فھو يستطيع مواجھة المواقف مھما كانت معقدة وصعبة سواء مع المتعلم

  " لتعليمىا

وفى ضوء التعريف السابق نجد أن ھناك ثالثة جوانب أساسية لتطوير معلم البيولوجى فى 

  -:ضوء مفھوم اإلحترافية وھى 

   Personal Developmentالتطوير الشخصى  *

  Social Developmentالتطوير اإلجتماعى  *

  Professional Developmentالتطوير المھنى  *

                                                 
(1)Sweeney, E.A, Bula, o.A,&Cornett, J.W(2001): “The Role of Personal Practice Theories in 

the professional Development of Abeginning High School Chemistry Teacher”, Journal of 
Research in Science Teaching, Vol.38, No.4, pp408-420. 

تصدر عن ، ) ٢(١١٤عدد، المجلد الثالثون، مجلة مستقبليات، "المھنى الملتزم بالمبادئ): "٢٠٠٠(جودسون -إيفورف) ٢(
   .٢٢٤صــ، القاھرة، مركز اليونسكو
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بحيث إن التطوير فى أحد الجوانب ال يتم إال إذا تم ، طة كلھا ببعضھاوھذه الجوانب مرتب

احترافية صاحب المھنة أو (وجميعھا معا تندرج تحت مسمى أو مصطلح ، تطوير الجوانب األخرى

 Science Teacher Practitioner) (معلم العلوم المحترف مھنيا على األخص

Professionalism(  

  - :المحترف مھنياً ما يلي  ومن خصائص معلم البيولوجى

  كون معلم البيولوجى قادرا على تعلم الجديد فى مجال تقييم أنشطة التعليم والتعلم

  ).تطوير مھنى(الستخدامھا وتطبيقھا عمليا فى الفصل 

  كون معلم البيولوجى مستعدا لممارسة وتقويم األنشطة التدريسية الجديدة خالل فترة

ستطيع بسرعة أن يقوم بعملية التدعيم أو التغذية الراجعة وي، زمنية ما فى موقف تعاونى

 ).تطوير مھنى(كما أنه يرغب من داخله بأن يكون معلما متميزا ومحترفا ، إذا لزم األمر

  للوصول ، أن يجتھد معلم البيولوجى سواء باالعتماد على النفس أو باالستعانة باآلخرين

  ).تطوير إجتماعى(.إلى فھم ألدواره فى ظل مفھوم االحترافية 

  أن الدور الرئيس لمعلم البيولوجى يكمن فى البناء اإلجتماعى للمعرفة الخاصة باحتياجات

  )تطوير إجتماعى.(تدريس البيولوجى 

 أن يعى معلم البيولوجى ضرورة الحاجة المستمرة إلى النمو والتطوير المھنى بشكل دائم ،

تعلم بھا ويعكسھا من خالل التعلم وكذلك والذى يعد أحد الجوانب التى يمكن للمعلم أن ي

  ). تطوير شخصى أو ذاتى(التمسك بأخالقيات ومبادئ المھنة

    الباحثThe Researcher: -  

إعداد المعلمين ليقوموا بالبحث العلمى كى يتعلموا كيفية "ويقصد به ، مفھوم المعلم الباحث

، معلمى المستقبل مجموعة من الباحثين وكذلك تحديد الطرق التى يمكن أن تجعل، القيام بالتدريس

فيھا يشرك المعلم الطالب ، وبمعنى أكثر تفصيال أن يعتبر المعلم عملية التدريس أحد أشكال البحث

وجمع البيانات والمعلومات الخاصة ، ووضع أھداف للعمل فى ضوئھا، فى اكتشاف األفكار بأنفسھم

  ."بالتعلم

  )١(يه سوينى وبووال وكورنتوفى ضوء التعريف السابق وما توصل إل

Sweeney, E. A, Bula, O. A, & Cornett, J. W. 2001)( ،وفانـــــزى)٢ (  

)Vanzee, E.H, 1998( ، يمكن تحديد مجموعة من خصائص المعلم الباحث لعل من أھمھا ما

  -:يلي

ث يكون دارسا حي، )الباحث  –المعلم (ليكون، كونه معداً من خالل برامج إعداد متطورة بالجامعة -

ومنتجا ومولدا نشطا لنتائج األبحاث والنظريات أكثر من كونه مستفيدا من أحد تضميناتھا 

                                                 
(1) Sweeney, E.A, Bula, O.A, & Cornett, J.W (2001):  Op. Cit., PP408-420. 

(2)Vanzee, E.H(1998): “Preparing Teachers as Researchers in Courses on Method of 
Teaching Science”, Journal of Research in Science Teaching , Vol.35, No.7, P800. 
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وأيضا قادرا على ترجمة تلك النظريات ونتائج األبحاث إلى ممارسات فعالة داخل الفصل ، الھامة

  . وموظفا جيدا لھا

 من خالل فھم كل من ، بلديه المقدرة على مالحظة وتحليل سلوكه وتأثيراته على الطال

كما ، ويقوم باتخاذ القرارات حول ما يستدعي تغييره، ذاته وسلوكيات طالبه داخل الفصل

  .يضع يده علي مشكالت طالبه ويحاول فھمھا وحلھا

 كما يقبل الفشل ويعتبره ، كونه قادراً على المزاوجة بين المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة

ً للنجاح والتقدم في وذلك يٌعد ضمن ، المھنة وكما يقبل المخاطرة وانتظار النتائج دافعا

كما يطرح علي نفسه األسئلة دائما فيما يخص مھنتة ويبحث عن إجابات ، خبرات التعليم

  .ويكتب ذلك في تقرير يمكن  رفعه ضمن مشروعات تطوير التعليم ، لھا بنفسه

 مكانته تجعله يتلمس معظم  ألن، معاونة الباحثين بالجامعة في اعداد أبحاث مشتركة

  . مشكالت التعلم

  اعطاء طالبه حق المشاركة معه في التدريس والتعلم ويستفيد من مقترحاتھم وآرائھم وال

  . يتجاھل  احداث أي تغيير في أسلوب التعلم

 االستعانة بمصادر متعددة للتعلم وعدم االقتصار علي كتاب الطالب.  

 ابقة عن المعلم الباحث والمعلم المحترف مھنيا وينبثق من مناقشة تلك الخصائص الس

ولذلك يجب أن . حيث إن المعلم الباحث يعتبر محترفا مھنيا، وجود عالقة متبادلة بينھما،

يتم دمجھما والتأكيد علي ھاتين السمتين في برامج إعداد معلمي البيولوجي وبرامج 

  .التنمية المھنية للمعلمين أثناء الخدمة

  المھنية ألصول التدريس ومتقناً لمادته العلميةملماً بالمعرفة: -  

المعرفة المھنية تتضمن معرفة علم أصول التدريس بشكل عام ومحتواه المعرفي ومناھج   

وھذا يمكنه من معرفة ، الخ....وصحة نفسية ، وعلم نفس، اإلعداد المھني من طرق تدريس

ا تعينه المعرفة المھنية علي معرفة كم، المتعلمين وخصائصھم وخلفياتھم التعليمية والتربوية

فتساعد علي اكتساب  الحقائق  ةأما بالنسبة للجانب أو المعرفة األكاديمي، الغايات والقيم التربوية

وتعين المعلم علي التمكن من مادته العلمية حسب ، والمفاھيم والنظريات والقوانين وعمليات العلم

سبه ثقة بنفسه أمام طالبه في المواقف التعليمية وتك، )بيولوجي أو طبيعة أو كيمياء(تخصصه 

لذلك يجب التكامل بين المواد المھنية واألكاديمية في برامج إعداد المعلم والسعي . المختلفة

  . لتطويرھما

 مستفيداً من التقنيات الحديثة: -   

وكانت نتائجه تعدد مصادر ، إن التنوع الھائل الذى أحدثه التقدم العلمي والتكنولوجي

كل ذلك يعد تحديا أمام ، بدءا من أجھزة العرض وحتى الكمبيوتر وشبكات اإلنترنت، تكنولوجيا التعليم

، والذى يناط به توظيف تلك المصادر التقنية فى خدمة الموقف التعليمى، معلم البيولوجى المتميز

لومات واكتساب فھي تنمي القدرة علي االتصال والتعلم الذاتي واالعتماد علي النفس في جمع المع
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وتنمي ، كما تجعل المعلم ملما باالتجاھات والمداخل الجديدة في مجال تدريس البيولوجي، المھارات

  .) ١("قدرته علي االبتكار واإلبداع في التدريس

فإنه بذلك يدعم موضوع ، وعند ما يستعين المعلم بإحدى التقنيات الحديثة في التدريس  

وكذلك تھيئة بيئة الفصل "، وبالتالي ييسر له تحقيق أھداف التعلم ،ويجذب الطالب نحوه، الدراسة

وتكوين عالقات الود  والصداقة واالحترام بين الطالب بعضھم ، ليسودھا جو من التفاعل االجتماعي

  .) ٢("ويكون المعلم ھو الموجه أو المرشد لھم، ببعض

مات البيئة في ابتكار وسائل ويتعين كذلك علي معلم البيولوجى المتميز أن يستفيد من خا   

ً للذرة من الورق المقوى أو الخشب، بسيطة تساعد في إنجاح درسه وجلب ، مثل أن يعمل نموذجا

عينات علي شرائح زجاجية صغيرة من مياه الترع لفحصھا تحت الميكروسكوب للتعرف علي 

لنباتات بالفصل لمالحظة أو زراعة بعض بذور ا، الكائنات وحيدة الخلية مثل األميبا وبعض الطحالب 

  .الخ وغيرھا من النماذج التى يمكن أن يبتكرھا المعلم من البيئة....... مراحل نموھا المختلفة

  مدركا لطبيعة العلم وأھدافه وطرقه:- 

مفاھيم وحقائق وقوانين ونظريات (إن معلم البيولوجي الناجح ھو الذى يدرك طبيعة العلم من 

فإتقانه لھا يساعده في تحليل ، المرتبطة بالمحتوى الذى يدرسه للطالب وخاصة) الخ........علمية 

الوصف (وكذلك تحقيق أھداف العلم خالل عملية التدريس وتتضمن، درسه علميا في ضوئھا

والضبط والتحكم في العوامل المحيطة بظاھرة ما أثناء  -التنبؤ بالظواھر والنتائج –والتفسير 

مقارنة  –تصنيف  –قياس  –مالحظة (ارس عمليات العلم المختلفة من كما أنه يجب أن يم، )حدوثھا

  )الخ..... االستنتاج  –التجريب  -فرض الفروض -تفسير –

تجعله يساعد طالبه علي فھمھا واكتسابھا "،إن إدراك المعلم للعلم وطبيعته وأھدافه وطرقه

ً علي الظواھر المحيطة المفاھيم الخاطئة التى  وكذلك مساعدتھم في تصحيح، وتطبيقھا عمليا

  .)٣(" اكتسبوھا من البيئة

                                                 
(1) Jackson, M.M & Songer, N.B.,(2000); “Student Motivation: and Internet Technology 

are Students Empowered to learn Science”, Journal of Research in Science Teaching , vol. 
37, No.5,p.459. 

(2) Kessler, R.,(2000); The soul of Educationhelping Studentsfind Connection and 
Character at School,  ASCD, USA,p.19.  

(3) Anderson,C.W, (2000); “ Challenges to Science Teacher Education” Journal of Research 
in Science Teadching, vol-37,No.4,p.293-294. 
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إلى تطوير برامج إعداد المعلم حتى تعزز لديه جودة الممارسة التى ، من ھنا فالحاجة ملحة  

وكذلك تنمية مھارات التفكير العلمي لديه لفھم الظواھر الطبيعية وحل المشكالت التى "نبغيھا 

  .  )١(تواجھه في مھنة التدريس 

 

 ا لطبيعة المعرفة العملية والتطبيقية وأدوارھا في تدريس العلوممدرك: - 

ويمكن اعتبارھا ، المعرفة العملية للمعلم ھي المرشد و الموجه ألفعاله خالل ممارسة التدريس

حيث يتم من خاللھا ترجمة النظريات التربوية وإستراتيجيات ، أساس وظيفة المعلم باعتباره معلما

داء التدريس إلي واقع يتفاعل فيه المعلم مع نفسه وطالبه والموقف التعليمي التدريس ومھارات األ

  .  بسرعة وإتقان وفعالية

 &Van Drief,j.H., Beijaard, D)ولقد حدد فان دريف وبيجارد وفيرلوب 

Verloop,v,2001), تتمثل أھمھا فيما يلي ، عدة خصائص للمعرفة العملية:-  

 ويتم اكتسابھا دون مساعدة مباشرة من ، ) العمل(ل أنھا معرفة تنشأ من خالل الفص

  .اآلخرين

 فھي محددة بالموقف التعليمى الذى ، أنھا ترتبط بالبيئة المحيطة وبالشخص نفسه وقدراته

و يتكون من الفصل والطالب والكتب الدراسية وأدوات التعلم األخرى والثقافة ، يمر به 

لي الخلفية المعرفية للمعلم ومدى تمكنه المھنى كما تعتمد ع، الخ .... المدرسية واآلباء 

  .واألكاديمي 

 إنھا تمثل بيئة ،  حيث ، وال يمكن مالحظتھا مباشرة بشكل واضح، أنھا ضمنية إلي حد كبير

وبالتالي فإن تطوير قاعدة المعرفة المشتركة تبدو ، "معرفة"عن كونھا بيئة " فعل"

  .األخرى مشكلة للمعلمين أكثر من العاملين في المھن

 سواء معرفة ( أنھا معرفة اندماجية حيث تتكون من اندماج المعرفة العامة لتدريس العلوم

ويتم الدمج بين ھذه المعارف بطريقة تتماشى مع ، والمعرفة التجريبية ) مھنية وأكاديمية

ويعتمد ذلك علي اإلعداد المسبق والتخطيط الجيد ومن خالل األنشطة ، البيئة التدريسية

  .رسية أثناء الخدمةالمد

  كون معتقدات المعلمين تؤدى دوراً كبيراً في بناء وتشكيل المعرفة العملية أو التطبيقية

الذى من خالله تنمي المعرفة ) المرشح( حيث إن طبيعة معتقدات المعلمين تجعلھم بمثابة 

وأيضاً تشير  ،كما تلعب المعتقدات دوراً رئيساً في تنظيم المعرفة والسلوك المحدد، الجديدة

                                                 
 (1)Brandt, R.s, & perkins, D.N., (2001); “the Evolving Science of learing”. Education in a 

New Era, Edited by Brandt,R.s.,  ASCD, USA P.168. 
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وعادة تتأثر معتقدات المعلمين بالمراحل التعليمية ، إلى القيم التدريسية التربوية والعلمية

   .)١(والعملية التى اجتازوھا بھا وكذلك بمعلميھم وخلفياتھم المعرفية

 الذى لديه القدرة علي التميز واإلبداع داخل فصله ، المبتكر: - Differentiating      

 فنسون وكارأشار إستي)(Sevenson, C & Carr, J 1999  إلي أن ھذا النموذج من

حتى إن اقتبسوا فكرة من أفكار  -فھم يدركون أنھم، المعلمين يتجنب التدريس اإلجرائي

كما يجب أن تتالءم مع ، يجب أن يجعلوھا تتناسب مع احتياجات متعلميھم - شخص ما

، يقوموا بتحسينھا حتى يفھمھا طالبھم وأن ، أھداف التعلم األساسية في حجرة الدراسة

  كما أنھم يستطيعون التغيير في عناصر المنھج طبقاً الحتياجات المتعلمين وطبيعة الموقف 

  .)٢(التعليمي

 يمكنھم إبتكار وسائل ونماذج تعليمية من خامات ، المعلمون الذين يمتلكون تلك السمة

فھم ، ء حولھم لتحقيق أھداف الدرسويستطيعون االستفادة من األشيا، البيئة البسيطة 

  .بحق معلمون متميزون مبدعون

 المعلم والمتعلم في المواقف التدريسية:- 

وذلك عندما تندمج ، إن معرفة المعلم المھنية يمكن تنميتھا أثناء قيامه بعملية التدريس

فعند القيام  ،والناتجة عن تفاعله مع الطالب ، معلومات المعلم مع المواقف التدريسية المختلفة

  .وكيفية تدريسه أسباب تدريسه، بالتدريس يجب أن يكون المعلم علي معرفة بما يدرسه

  -:من أن ) Osborne, M.D.,1998(وتتفق الدراسة مع ما ورد عن أو سبورن 

  المفاھيم الحالية لتدريس العلوم تعتمد بطريقة جيدة علي األساس القائل بأن المعلم ينبغي

وأن تكون لديه معرفة كذلك ، ة بالموضوعات الدراسية وطرق التدريسأن يكون علي معرف

ولكي نحول ھذه  المعرفة الي ممارسات تدريسية ، بالطالب الذين سيقوم بالتدريس لھم

ً لمعلومات الطالب وما يعرفونه، فاعله وأن يفكر كذلك ، فإن المعلم البد أن يكون مدركا

، لي المعلمين في معالجة معرفة ھؤالء الطالببمنظورھم وفلسفتھم ألن المسئولية تقع ع

ومن ھنا يمكنه  اإلستفادة من تجاربھم أو ، وذلك لتوليد ما لدى ھؤالء الطالب من خبرات

  .خبراتھم في عملية التعلم

  المعرفة والتعلم أموراً وثيقة الصلة ببعضھا نظراً ألن المعلم عندما يقوم بالتدريس فإنه

إال أن ، ائمة علي ما لديه من معرفة بالطالب والمنھج والتدريسيعتمد علي االفتراضات الق

فالمعرفة لدى المعلم تعد األساس الذى يرتكز ، معرفته بھذه األمور ليست كاملة وغير تامة
                                                 

(1)Van Drief, J,H., Heijaard, D&Verloop,V.,(2001); “Professional Development and Reform 
in Science Education the Role of Teachers, practical knowledge” Journal of Research in 
Science Teaching, Vo l.3 No.2, p.142. 

(2)Stevenson, C&Carr,J.(1998): “Teacher at Work Building Differentiated Classroom”, the 
Differentiated Classrooms Responding to the Needs of all learmers, edited by, Tomlinson, 
C.A., ASCD,USA,  p. 47-48. 
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وكذلك ھي األداة أو الوسيلة التى يمكنه من خاللھا القدرة ، عليه في القيام بعملية التدريس 

وذلك ألن التدريس يجعله يتساءل ويعيد التفكير ، ياء جديدةعلي اكتساب التعلم وتحصيل أش

  .فيما لديه من معرفة ومعلومات

 فإن ترجمة ھذه المعارف إلي ، المعلمين إذا كانوا علي علم ومعرفة بالكثير من األشياء

تدريس يشتمل أو يستند علي القيام بخيارات تعتمد علي قيمھم ومعتقداتھم فالتدريس 

وبما أن الطالب ال يشاركون المعلمين المعرفة والخبرات ، اعية وتفاعليةأساسا عملية اجتم

، وكذلك ليسوا ملمين بقيم المعلم التي يتم تحويلھا إلى منھج، التى تتألف منھا المعرفة

وھذا المفھوم للتدريس ، فالمعلم يعمل باستمرار علي إعادة تقييم وبناء معارفھم وقيمھم

 The Standpoint) رية نقطة البدء أو االستشرافنظ(يتبع نظرية معرفية تسمي 

Theory  )١(. 

  الديمقراطي:-  

، وبين الطالب بعضھم بعضا، وھذا النوع من المعلمين يشيع جواً من الود بينه وبين طالبه 

بما ال يشيع الفوضي ، وطرح التساؤالت ويحترم آراء وعقول طالبه، فھو يسمح بالحوار والمناقشة

ويسعي إلي اشراك الطالب بطريقة إيجابية فاعلة فى األنشطة ، حجرة الدراسة والضوضاء داخل

ويشجع روح المشاركة والتعاون بين الطالب ويعدل بينھم وھذا يتفق مع ما ، التعليمية المتنوعة

  ). ١٩٩٩( )٢(ورد عن إبراھيم عبد الرحمن 

 حريصا على اكساب الطالب مھارات التفكير العليا:-   

والتى تتطلب حث التالميذ علي "، لم كافة وسائل التعلم وطرق التدريسيستخدم المع

المتطلبة فقط التطبيق الروتيني ، )األساسية(ومھارات التفكير الدنيا ، االستنتاج وتحليل المعلومات

ويدرك جيداً نقطة ھامة ھي أن تحديد مستويات التفكير الدنيا ، للمعلومات المكتسبة سابقا يأو اآلل

فالمھام التى تتطلب مستويات دنيا من أحد األشخاص قد تتطلب مستويات ، يا يعتبر أمراً نسبياً أو العل

ً لذلك فتحديد المدى الذى يحتاجه الفرد للتفكير في مشكلة ما يتطلب ، عليا من شخص آخر وتبعا

ء التفكير وعلي المعلم أن ينمي في طالبه كذلك مھارات التفكير المختلفة سوا، تحديداً لمستوى ذكائه

حيث يجب أن يمتزج تدريس المستويات العليا ، الناقد أو اإلبتكارى أو االستنتاج وحل المشكالت

  )٣(والدنيا للتفكير معاً داخل  الفصل

                                                 
(1) Osborne,M.D.,(1998): “Teacher as knower and learner: Reflections on Situated 

knowledge in Science Teaching, Journal of Research in Science Teaching, Vol.35, 
No.4,p427-428.  

)٢ ( إبراھيم عبد الرحمن محمد علي)السلوك الديمقراطي وأثره في تنمية التفاعل داخل الفصل واتجاھات الطالب ): "١٩٩٩
الجمعية المصرية للمناھج وطرق ، )العولمة ومناھج التعلم(المؤتمر القومي السنوى الحادى عشر ، "نحو الديمقراطية

  .٤١١-٤١٠ص، ديسمبر، سجامعة عين شم، مركز تطوير تدريس العلوم، التدريس

التدريس لتكوين المھارات لعليا ): ٢٠٠٠(وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية) ٣(
  . ١٤-١٣ص، القاھرة، قطاع الكتب، )٢(سلسلة الكتب المترجمة، للتفكير
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  رسم تخطيطى لسمات معلم البيولوجى الناجح) ١(ويوضح شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ى الناجحيمثل رسم تخطيطى لسمات معلم البيولوج) ١(شكل 
  

  :جوانب إعداد معلم البيولوجي )  ١/٢(

يتميز العصر الحالي بالزيادة الھائلة في المعلومات والتقدم التكنولوجي في شتى المجاالت 

كما ظھرت تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كثيرة تتطلب تطويراً للتعليم ، واستخدام الكمبيوتر

، رات ومع ذلك التقدم في كافة المجاالت في كثير من دول العالملكي نساير تلك التغي، في كافة مراحله

ً في المقررات ، إال أنه يوجد قصور في برامج إعداد المعلم في كليات التربية حيث أضحي جليا

  .)١(وكذلك أساليب التقييم، واألكاديمية، التربوية والتطبيقية

                                                 
)١(   محمد متولي غنيمة)المؤتمر ، "ر في ضوء بعض التجارب العالمية المعاصرةتقويم نظم إعداد المعلم في مص): "١٩٩٩

الجمعية المصرية ، )١٣٠)(دراسات مقدمة لورشة العمل التحضيرية(القومي لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته 
  .٤٧-٤٥. ص ص،المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية ، للتنمية و الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 

)١(  
  المھني المحترف

)١٠(  
لدية القدرة علي إكساب 
طالبه مھارات التفكير 

  المختلفة

)٩(  
  الديمقراطي

)٢(  
  الباحث

)٣(  
الملم بالمعرفة 
المھنية ألصول 

  التدريس
  والمتمكن من مادته 

)٤(  
المستخدم للتقنيات 
الحديثة وخامات 

  البيئة

)٨(  
والمتعلم في  المعلم

  المواقف التدريسية

  

معلم البيولوجى   
  الناجح

)٧(  
المبتكر ولديه القدرة 

  علي اإلبداع

)٦(  
المدرك لطبيعة المعرفة العلمية والعملية 

  ودورھا في تدريس العلوم

)٥(  
المدرك لطبيعة العلم 

  أھدافه وطرقه
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نة التدريس عدم قدرة برامج أنه من المفارقات في مھ) ٢٠٠٠(كما أشار أندى وھارجريف 

تعليم المعلمين علي االستجابة بشكل فعال للتغيرات الجارفة التى تحدث في العملية التعليمية 

فالتغيرات الحادثه في التدريس بشكل مكثف لن تكون حيوية ، والتدريس في عديد من المجتمعات

  )١(مينولن تحقق غاياتھا إن لم يصاحبھا تغييرات في برامج إعداد المعل

وعلي مدى تمكنه ، يتوقف نجاح معلم البيولوجى في مھنته علي مستوى إعداده"ومن ھنا 

ولذلك نلقي مزيداً من الضوء علي جوانب إعداد معلم البيولوجي ) ٢("من مادته التى سيقوم بتدريسھا

  - :على النحو التالى 
  

  :مكونات محتوى برنامج إعداد المعلمين): ١/٢/١(

  -:داد المعلم بصفة عامة من ثالثة جوانب وھي يتكون برنامج إع

  اإلعداد الثقافي: - 

حتى يصبح ملماً ، وھو الجزء من برنامج اإلعداد الذى ينادى بتنمية الثقافة العامة للمعلم 

وتجعل له دوراً اجتماعيا حتى في المجتمع وبين ، بمعظم القضايا العالمية والمحلية التى تدور حوله

وتتبع األحداث العلمية والتكنولوجية ، مي لديه اتجاھات ثقافية مثل حب القراءةوكذلك تن، األفراد

  وتساعده علي التذوق الفني والجمالي ، والفنية واألدبية

  اإلعداد األكاديمي: - 

نظراً ألنه سيقوم ، ويھتم بدراسة مادة التخصص التى تشغل نسبة كبيرة في برامج إعداد المعلم

  .التخرجبتدريس ھذه المواد بعد 

  اإلعداد المھني: -   

، والمقررات النفسية، ويتضمن اإلعداد المھني نوعين من المقررات ھما المقررات التربوية

  - :ويستھدف اإلعداد المھني 

  اكساب معلم المستقبل أصول التدريس وأخالقيات المھنة.  

 ارات واالتجاھات وذلك بتزويده بالمھ، تمكين الطالب المعلم من فھم حقيقة العملية التربوية

وتعريفه باألھداف التربوية العامة والخاصة بالمراحل التعليمية وتزويده ، الالزمة للتدريس

وأسس التعلم وخصائص  نمو الطالب وتكوين اتجاھات ، بالوسائل التقويمية الصحيحة

  .موجبه نحو مھنة التعليم

 وه العقلي والجسمي التركيز علي الحقائق العلمية المتعلقة بالمتعلم وشخصيته ونم

  .وواجبات المعلم التربوية حياله، واالنفعال واالجتماعي 

  التدريب الميدانى وذلك من خالل الممارسه العملية للمھنة بالمدارس. 

                                                                                                                                                    
  ، المجلد الثالثون ، ١١٤عدد. ، مجلة مستقبليات، " أعداد أم حلفاء: األباء والمعلمين ) :"٢٠٠٠(اندى وھارجريف ) ١(

  .٢١٣-٢١٢ص ، القاھرة، اليونسكو) ٢(عدد

  .١٧٨ص ،  مرجع سابق): ١٩٩٨(محمد ابو الفتوح حامد محمد خليل ) ٢(



     
  

  
   ٦٠  

اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

  حث الطالب المعلم علي تنمية ثقافته المھنية للتعرف علي الجديد في مجال المھنة من

 .الخ .........طرق تدريس وتقنيات وأساليب تقويم

 إنماء قدرة الطالب المعلم علي اتخاذ القرار. 

وحتى تحقق الغرض منھا ، ھذه ھي الجوانب المعروفة والمتفق عليھا لبرامج إعداد المعلم

 ً ً وكيفا وذلك من خالل البحث ، وتساعد في إعداد معلم ناجح يجب أن تكون مالئمة ومناسبة له كما

تراعى األھداف المستقبلية لتدريس البيولوجى إذا كنا  كما يجب أن، عن خطط لتطويرھا في المستقبل

مجموعة من أھداف  )١(ويقترح محمد نصر، بصدد تطوير جاد وواع لبرنامج إعداد معلم البيولوجى 

  ).٢(المستقبلية للقرن الحادى والعشرين يوضحھا شكل البيولوجى تدريس 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  المستقبلية المقترحة للقرن الحادى والعشرين البيولوجىأھداف تدريس ) ٢(شكل  

                                                 
)علوم للقرن الحادى والعشرين في ضوء األھداف المستقبلية لإلعدادتطوير إعداد معلم ال): "١٩٩٨(محمد علي نصر ) ١ "

  .  ٢٨٥ص، ،مرجع  سابق

  أھداف تدريس ؤ المستقبلية المقترحة
  للقرن الحادى والعشرين

  ترجمة قيم

  وآداب

  المھنة عمليا

  
  

  أھداف معرفية
  
  

  أھداف وجدانية

  

أھداف نفسحركية 
  )مھارية(

  ااالتجاه اإليجابي

  نحو السلوك

  الصحيح السليم

  الميل واالھتمام

  نحو إجراء

  البحث التربوى

  االتجاه اإليجابي

  نحو اإلسھام في

إيجاد حلول لقضايا 

  المجتمع العلمية

ثقافة 

  علمية

مھارات 

  عليا

  للتفكير

تعلم 

  ذاتى

  طبيعة 

  العلم

  تعميق

الحقائق 

والمفاھيم 

  والتعميمات

أدوار عقلية ويدوية 

  واجتماعية أكثر

إيجابية في 

  العمليات التعليمية
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  .)S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  - :القسم الثانى

  :مقدمـة

، حيث .إن التحديات المتعددة التى تواجه التربية العليمة انبثقت من طبيعة العصر المتغيرة

تكنولوجيا الحديثة، ومن ھذا وذلك نتيجة ظھور ال، ظھرت العديد من الثورات والثقافات المستحدثة

المنطلق كان السعي تجاه التطوير المستمر في مجال المناھج العلمية، والمقررات والمداخل 

  .الخ.... التدريسية، وأساليب التقويم 

فالنظام التعليمي من األنظمة المجتمعية التي تؤثر وتتأثر بالمتغيرات االجتماعية، حيث إن 

العالم فترة تغيير وتكيف ال مثيل لھا في تقدمه نحو مجتمع يقوم على التعليم يواجه علي مستوى 

والبناء ،ارتباط بين المعلومات وتقنياتھا من جھة"وبالتالي نجد أن ھناك ،  )١(أساس المعلومات

ھناك من يقول بأن االرتباط بين المعلومات وتقنياتھا والبناء االجتماعي ، من جھة أخرى ياالجتماع

ن شفرة الجينات  واألشكال البيولوجية، فكما أن المعلومات الجينية تحدد ھياكل ھو العالقة بي

كذلك فالمعلومات تدل على شكل الرموز التي تحدد ھياكل العمليات ، العمليات البيولوجية

  .) ٢( "االجتماعية

لذا يجب أن يكون للتربية دور بارز في تھيئة األجيال القادمة لمواكبة التقدم العلمي 

والرقى ، تكنولوجي في المستقبل وإعداد معلم البيولوجي إعداداً جيداً بأفضل الوسائل التكنولوجيةوال

والبيولوجية في مناھج الدراسة لمختلف مستويات التعليم، وضرورة تحسين ، بمكانة العلوم الطبيعية

طريقة وال، من شأن طريقة التجريب والمالحظة العلمية ءوسائل دراسة ھذه العلوم واإلعال

  . )٣(االستقرائية والدعوة إلى االستفادة منھا في عملية التدريس وتنظيم خبرات المنھج وعرضھا

بل يجب دراسة ، كما تجدر اإلشارة إلى ضرورة االھتمام ليس بجانب المحتوى العلمي فقط

ً وإيجابا إبراز دور و، القضايا العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا وتأثيرھا علي المجتمع سلبا

وبناء مناھج عصرية متقدمة ، تتواكب مع ، التقنيات العلمية المستخدمة إلثراء  العملية التعليمية

لذلك كان من الضروري التعرف بشكل عميق علي أحد المداخل الجديدة في تدريس  ، متغيرات العصر

  :كما يلي ) S.T.S( البيولوجي وھو مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
  

                                                 
ز ، خوسية جوراكين) ١( ة):" ٢٠٠١(برون روة التكنولوجي يم والث ة والتعل د البھنسى" العولم ة محم تقبليات ، ترجم مس

  .١٦١ص  ٢عدد، ٣١المجلد ، ١١٨العدد  ،)الملف المفتوح البنائية والتربية(مجلة فصيلة للتربية المقارنة 

ت، ١ط، الجزء األول، المعلومات والمفاھيم المعلوماتيه ;)١٩٩٩(صباح صالح الفداغى ) ٢( ة الكوي أليف ، جامع ة الت لجن
  .٤٤١ص ، مجلس النشر العلمى، والتعريب والنشر

المجتمع) "٢٠٠٠(أحمد إبراھيم يوسف ) ٣( ة ب ة التربي ر ، "عالق الم الفك ة(ع اق معرفي د التاسع والعشرون ،)آف ، المجل
  ٢٦-٢٥ص ، دولة الكويت، تصدر عن المجلس الوطنى للثقافة والفنون واألداب) سبتمبر/ يوليو(العدد 
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  : (S.T.S)نشأة مدخل العلم  والتكنولوجيا والمجتمع ) ٢/١(
لذا  أصبح من ، يشھد  العالم اآلن ثورة في مجال التطورات العلمية والتكنولوجية السريعة

ومن ھنا كان من ، الصعب  تجاھل دور العلم والتكنولوجيا في تغيير أنماط الحياة في المجتمعات

مقررات العلمية تحقيق الفھم للمنظومة الثالثية الخاصة بالعلم المسئوليات التربوية للمناھج وال

 )S.T.S(تطور ظھور مدخل) ١٩٩٨(ولقد أبرز جين جاك سالمون وآخرون، والتكنولوجيا والمجتمع

  :.فيما يلي

 لقد كانت منظمـــة التعـــاون والتطويـــر األوروبيــة (Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD))  واحدة من المؤسسات الرائدة في

فالتقرير األول الذي أعدته ، العلم والتكنولوجيا، إلقاء الضوء علي أھمية سياسة

 Science economic(النمو االقتصادي والسياسة الحكومية -العلم(السكرتارية بعنوان 

growth and government (لحكومية كان متفائالً وركز علي صناعة السياسات ا

وإقامة بنيات تحتية للعلم والتكنولوجيات وعلي الحاجة لتوسيع قاعدة تعليم العلم 

  .والتكنولوجيا بدافع زيادة النمو االقتصادى

  منظور : النمو االجتماعي(تم إعداد أكبر تقرير في ھذا المجال بعنون ) ١٩٧١(وفي عام

والذى أكد علي ، (Science growth and society: Anew perspective)جديد 

األثر االجتماعي للتقدم العلمي والتكنولوجي وكذا تقارير منظمة التعاون والتطوير 

  .بعنوان التغير التقني والسياسة االقتصادية) ١٩٨٠( األوروبية التي نشرت عام

 أكدت ، )سياسة العلم والتكنولوجيا في الثمانينيات( صدر تقرير بعنوان) ١٩٨١(وفي عام

لي التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي ميزت الدول الصناعية خالل تلك بشكل كبير ع

 .الفترة

 سنة ظھر مفھوم جديد للتفاعالت بين العلم ) ٢٠(ويتضح من ذلك أنه فى أقل من

وھو مفھوم استبدلت فيه اآلراء المتفائلة ، والتكنولوجيا والمجتمع في الدول الصناعية

  .)١( لم والتكنولوجيا علي المجتمعبزيادة االھتمام بأثر تقدم الع

 من ھنا نجد أن مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)S.T.S(  ًفي بدايته كان اتجاھاً اقتصاديا

 ً فظھرت العديد من الدراسات ، ثم تم االستفادة منه في المجال التربوي بعد ذلك، تنمويا

  .سواألبحاث لتطبيق ھذا االتجاه في مجال المناھج وطرق التدري

 ):S.T.S(تعريف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ٢/٢( 
وكذلك تنفيذ ، الدراسية تنظراً ألھمية ذلك المدخل واستخدامه في إعداد المناھج والمقررا  

تقوم الدراسة بعرض تعريفات بعض التربويين له كما ، الدروس من خالله باعتباره كمدخل تدريس

  -:يلي

                                                 
  )ترجمة محمد أحمد عبد، قضايا العصر الشائكة: علم والتكنولوجيا والتنميةال) ١٩٩٨( جين  جاك سالمون وآخرون) ١ 

  .١٠١-١٠٠ص ، سة الكويت للتقدم العلميمؤس، سلسة الكتب المترجمة، الدايم
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 دريس العلومعرفته المؤسسة القومية لت)NSTA,1982 (يعني استخدام المھارات  ،،أنه

، الشخصية والمجتمعية توالمعلومات العلمية والتكنولوجية وتطبيقھا عند اتخاذ القرارا

  فضالً عن دراسة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا في سياق العلم المرتبط بالقضايا 

  .)١(المجتمعية

  ذلك المدخل الذي يسعي إلى توثيق العالقة بين : "هبأن) ١٩٩٤(عرفته سنية الشافعي{كما

، ولھذا المدخل أھداف وطرق لتحقيق ھذه األھداف، العلوم المعاصرة والتقنية والمجتمع

 .)٢("كما أن له مصادر وأبعاد تتعلق بجوانب اإلعداد المھني واألكاديمي

 وتعليمھا برز في  اتجاه معاصر في مناھج العلوم ،،- :بأنه)  ١٩٩٨(عرفه صالح الضبيبان

الواليات المتحدة األمريكية خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين للتقريب بين 

المتعلمين وميدان العلوم والتقنية،و إشعارھم بأھمية ھذا الميدان في حياتھم اليومية، 

  .) ٣("وبدور العلوم والتقنية في خدمة المجتمع

 ركز علي البحث والمعرفة وإيجابية مشروع ي"بأنه ) ٢٠٠١(محمد خيري ، وعرفه

       )٤(ومدي تأثير المعلومات علي سلوكھم في حل بعض القضايا والمشكالت، التالميذ

، فمنھم من أطلق عليه أنه اتجاه، ومن التعريفات السابقة نجد أنھا اختلفت في تعريف المدخل

وبصفة ، يكتسبھا الطالبوآخرون رأوا أنه مجموعة مھارات ومعلومات ، ورأى بعضھم أنه مشروع

عامة ترى الدراسة الحالية أن ھذا المدخل ھو مدخل يسعي إلى التكامل والتفاعل بين العلم 

والذي يسھم في إعداد معلم متنور علمياً ذى أداء تدريسى متميز ومتكيف ،والتكنولوجيا والمجتمع 

  .مع تغيرات وتطورات العصر
  

  :)S.T.S(خصائص مدخل الـ ) ٢/٣(

وفي ضوء القراءات المختلفة عنه يمكن ، (S.T.S)ء تحليل تلك التعريفات عن مدخل الـ وفي ضو

 -:تحديد خصائصه العلمية على النحو التالى

  أنه يعمل على إيجابية الطالب في البحث والمعرفة عن معلومات تخص القضايا والمشكالت

 .المحيطة في حياته اليومية

 فاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعالعالقة الثالثية الت يأنه يؤكد عل.  

  ً  .أنه يؤكد علي تكوين الفرد المتنور علميا

                                                 
المكتب العلمي للكمبيوتر والنشر ، تدريس العلوم من منظور البنائية :)٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زيتون -:نقالً عن) ١(

   .٤٤ص ،اإلسكندرية،والتوزيع

  .١٨:ص،  مرجع سابق  :) ١٩٩٤(الشافعي دعبد الحميسنية   )٢(

  ١٧٤ص، مرجع سابق :) ١٩٩٨(صالح بن موسى الضبييان   )٣(

  . ٦٩ص،  مرجع سابق :) ٢٠٠١(محمد خيري محمود ) ٤(
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 وكذلك كاستراتيجية لتنفيذ  ةأنه يستخدم كمدخل في إعداد المناھج والمقرارت التعليمي

  .وتدريس تلك المقرارت التدريسية للطالب 

  والتكنولوجيا والمجتمع مثل أنه يھتم بتدريس القضايا العلمية العالمية المرتبطة بالعلم

  .الخ ضمن مناھج األحياء.... مصادر الطاقة، قضايا النفايات والجوع ونقص الغذاء

 أنه يستخدم اإلمكانات المتاحة في البيئة لحل بعض المشكالت التي تواجه الطالب. 

 الطالب ومجتمعه ، الطالب ورفاقه، أنه يحقق التفاعل المتبادل بين الطالب والمعرفة ،

  .الطالب والمعلمو

   أنه يؤكد علي مبدأ التعلم المستمر داخل وخارج المدرسة وذلك باالعتماد علي المصادر

 .الخ... المتاحة خالل ھذا العصر من كمبيوتر ووسائل إعالم واألقمار الصناعية، المتعددة

 علم القوانين والنظريات وعمليات ال، الحقائق، المفاھيم( يھتم بالمحتوي العلمي من حيث

 .                                                  العلمية وتاريخ العلم تكذلك يھتم باالتجاھا، )وخصائصه

  )٢٠٠٢( )١(وھذا  يتفق إلي حد كبير مع ما توصل إليه ماھر صبرى
  

  : )S.T.S( و المجتمع،و التكنولوجيا،أھداف مدخل العلم) ٢/٤(

نجد أن الھدف  (NSTA,1993)ية لتدريس العلوم وفي ضوء ما ورد عن المؤسسة القوم

الذي يتصف بالعديد ، المتنور علمياً وتكنولوجيا البيولوجىھو إعداد معلم  (S.T.S)الرئيس لمدخل 

  - :لعل من أھمھا، من الصفات

  استخدامه المفاھيم العلمية  والتكنولوجية جنباً إلي جنب مع ما تعلمه من قيم خلقية في حل

 .مية و اتخاذ قرارات مسؤولة في الحياة اليوميةالمشكالت اليو

 مدعمة باألدلة ةواألفعال مستخدماً حججاً منطقي تكونه يفند القرارا.  

  لديه حب االستطالع عن العالم الطبيعي وتقديره. 

  الدقيق والطرق البحثية المناسبة واالستدالل المنطقي واالبتكارات  يمستخدماً التفكير العلم

 .ظور فى حياته اليوميهعن الكون المن

 كونه يتحلي بقيم البحث العلمي والتكنولوجي عند حل المشكالت المرتبطة بھما.  

  فضالً عن ، ويقومھا، ويحللھا، ويجمعھما، محدداً لمصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية

  .وتنفيذھا تاستخدامھا في حل المشكالت واتخاذ القرارا

  وكذا بين ، وبين اآلراء الشخصية، ل العلمي والتكنولوجيقادراً على التمييز بين الدلي

 .المعلومات المتاحة وغير المتاحة

   مرنا في التعامل مع المعلومات العلمية والتكنولوجية األمر الذى ينعكس إيجابا على تفتحه

 .ذھنيا
                                                 

 )مكتب التربية العربي لدول ،  التنوير العلمي التقنى مدخل للتربية في القرن الجديد) : ٢٠٠٢(ماھر إسماعيل صبرى ) ١
  .٦٠ص ، الرياض، الخليج
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  ً  .مدركا لكون العلم والتكنولوجيا يمثالن مسعاً إنسانيا

  تحدثات التطور العلمي والتكنولوجي وتبعاتھاقادراً على الموازنة بين مس. 

  في تحقيق رفاھية اإلنسان  اقادراً على إدراك حدود كل من العلم والتكنولوجيا ومرتكزا تھم  

 مدركا آلليات التفاعل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع.  

  ثل التاريخقادراً على الربط بين العلم والتكنولوجيا مع أشكال المسعى اإلنساني م ،

 .واإلنسانيات، والرياضيات والفنون

  والقيمية للمعلم فيما يخص القضايا ، والخلقية، واالقتصادية، محددا لألبعاد السياسية

  .الشخصية والعالمية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا

  ١(مفسراً للظاھرة الطبيعية التي قد يختبر صدقھا(.   

تجعلنا بذلك ندخل عالما جديداً  )S.T.S( عتمد علي  مدخل برامج ت مومن ھنا نجد أن استخدا

وھي دمج القضايا العلمية والتكنولوجية وتأثيرھا علي المجتمع ضمن ، في مجال التربية العلمية

  .مناھج ومقررات العلوم وليس ذلك فقط بل وتنفيذھا

التربية   وإعادة  تشكيل وإصالح، )S.T.S(والمجتمع  امدخل العلم والتكنولوجي) ٢/٥(

  :)  S.T.S) and Science Education Reform(العلمية وتدريس العلوم 

، بأنه امتداد واسع يشمل المواد (S.T.S)مدخل الـ Hughes,G.2000) (لقد وصف ھوجز 

ولكي يستخدم في إصالح . الوسط بين العلم والعالم االجتماعي) العالقة(الدراسية التي تمثل المنطقة 

  -:ة يجب أن نتبع ما يليالتربية العلمي

 تحديد التطبيقات العلمية للعلم.  

 مخاطبة التاريخ والفلسفة.  

 التكامل بين علم االجتماع والعلوم.  

 مواجھة ومخاطبة النطاقات االقتصادية ، االھتمام بمدخل العلوم االجتماعية الذي من أھدافه

، االت الصحة والبيئةوربطھا بمج، والشئون السياسية، واالجتماعية، المعاصرة الحالية

في المجاالت   )S.T.S(أنه يوجد برھانان يدعمان استخدام مدخل الـ ) ھوجز(ولقد أبرز 

  -:وإصالح تدريس العلوم وھما ةالتعليمي

نظراً ، الحاجة إلى تشجيع وتعزيز االھتمام بالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع -- 
وكذلك وعي بالقضايا العلمية والبيئية ، يدألن الحاجة ملحة لوجود وعي تكنولوجي ج

ويحل بعض ، يعود بالنفع على أفراد المجتمع ككل، التي تؤدى لتدريس جيد للعلوم
  . مشكالته

                                                 
 )٤٤ص ، ابقمرجع س : )٢٠٠٠(نقالً عن كمال عبد الحميد زيتون ) ١.  



     
  

  
   ٦٦  

اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

شغلھم ، جعل العديد من التربويين في العصور المختلفة، إن عالم العلوم عالم مثير -- 
ن تدريس العلوم وإعداد برامج تجعل م، الشاغل ھو ابتكار مداخل وطرق تدريس

، وكذلك فإن توفير مداخل تمس قضايا البيئة والمحيط االجتماعي والثقافي، متعة
تحفز وتحث علي العدالة ، وخاصة في المجتمعات متعددة الثقافات واألجناس

   )١(االجتماعية والمساواة بين طبقات المجتمع

لتضامن بعض ، علميةوبالتالي كان الحث علي تشجيع محاوالت اإلصالح في التربية ال
يمكن ، ومع ذلك ظھرت مجموعة أخرى ترفض استخدام ھذا المدخل ألسباب متعددة،التربويين معه

  .إيجازھا فيما يلي

  أسباب رفض بعض الباحثين استخدام مدخل)S.T.S ( في المقررات التعليمية: -  

  -:كون في )S.T.S( أسباب رفض بعض الباحثين لمدخل Hughes. G,2000)(لقد حدد ھوجز

  والسياسات، مجال علم االجتماع  يينقصھم اإلعداد الكافى فالبيولوجى معلمو ،

  . ومتطلباتھا  )S.T.S(واالقتصاديـات التي تناقشھا وتقتضيھا العلـوم االجتماعيـة أو مدخـل

 المرتكزة علي مدخل الـ تالمقرار)S.T.S(  قد تحتوى علي محتوى علمي قليل ً أحيانا
أو المباشر للعلوم ، ال يتالءم وال يتوافق مع وضع وحالة التقييم المنھجيوغالباً ، ومحدود

يعتبر وجھة نظر   ) S.T.S(ھذا يعنى أن مدخل الـ ، مضبوط بمعنى الكلمة، كعلم تام حقيقي

وبذلك يعطى نوعاً من الحيرة واالرتباك ويكون ، البيولوجىأو رؤية منفصلة عن محتوى 

ً له خالصة ، مصدراً للخالف والنزاع عليه  فيراه بعض الباحثين أنه المدخل المعتاد مضافا
  .الخاصة بالبيئة والمجتمع تأو موجز من القضايا أو القرارا

 باستخدام مدخل  تمعظم مشاريع تطوير المقرار)S.T.S(  اھتمت فقط بالقضايا والمفاھيم
ة إلى اختبار دقيق ولذلك فھي بحاج، األخيرة أو الحديثة وأھملت القديم منھا وتاريخ العلم

  ).٢(لضبطھا

من حيث أھدافه وخصائصة وأسباب  (S.T.S)وبعد ھذا العرض السابق عن مدخل 
أو الرد المناسب علي تلك ، االعتراض علي استخدامه في التدريس يمكن أن نوجه بعض الحلول

                  )٣(االعتراضات في ضوء تحليل ما سبق وباالستعانة بما توصل له ھودسون و دينزي

)Hodson, D.& Denze,l(1999 ( كما يلي:-  

                                                 
(1) Hughes, G.(2000); “Marginalization of Socioscientific Material in Scince Technology- 

Society Science Surriculum at Reform”, Journal of Research in  Sscience Teaching, 
Vol. 37, No . 5, pp. 426- 428 

(2) Ibid; p. 428. 

(3) Hodson ,& Denze,L( 1999) , Changing practice Toward  More Authentic  Science And 
Science Curriculum Dvelopment”, journal of Research in Science Teching, VoL . 36, 
N 0.5, p 524. 
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  يمكن أن نحث المعلمين أثناء الخدمة علي اإلطالع المستمر علي استخدام المداخل الجديدة

وتوجيھھم ، وإدخالھم في مناظرات علمية مع األخرين، بشكل دائمالبيولوجى في تدريس 

ل الخدمة إعداداًً◌ً◌ جيداً من حيث التدريب وإعداد المعلمين قب، إلي حب القراء والمعرفة
وتوجيھھم بضرورة التعلم  (S.T.S)العملي واالھتمام ببرامج إعدادھم في ضوء مدخل الـ

  .المستمر لكل جديد في مجال التدريس

 يجب مراعاة وضع المقرارت في ضوء مدخل(S.T.S)  ، بحيث ال تقلل من محتوى المادة
وأن يكون التقييم ، ة وعالقتھا بالعلم والتكنولوجياوال تھمل دور القضايا االجتماعي

  ).التربوي واألكاديمي( المنھجي للمقرر ككل وليس للمحتوي فقط

 وبين ما ، يجب مراعاة أن يوازن المقرر بين القضايا القديمة في مجال تاريخ وفلسفة العلم
وجعلھم  ھو حديث حتى ينمي في المعلمين المھارة بما يساعد علي غرسھا في طالبھم

فھذه طبيعة العلم ، يدركون أن ما ھو حديث مرتبط ومبين علي ما صنعه السابقون 
 ً   .التراكمية كالبناء يكمل بعضه بعضا

  يؤكد العلماء واألكاديميون علي ضرورة تغيير المناھج في مدارسنا وتطوير الممارسة
فالمعلم ھو من ، يسالعملية لتدريسھا في ضوء المداخل واالتجاھات الحديثة في طرق التدر

يقدم المعارف الخاصة بالمنھج بسرعة وبسھولة يمكنه تغيير طرقه التدريسية لالستجابة 
فالمعرفة الخاصة بالممارسة العملية ، للتوجھات الجديدة الخاصة بالمنھج وعلومه وفنونه

وإصدار األحكام الخاصة بالخبرات المالئمة  تللمعلمين وقدرتھم علي اتخاذ القرارا
وكذلك تقييم وتقويم األنشطة التي تخص الطالب حسب بيئاتھم المختلفة ، لمناسبة للتعلموا

  .الخاصة بالتعلم والتى تتجاھل تلك العمليات 

  يؤكد العلماء واألكاديميون علي استخدام مدخل(S.T.S)  في بناء المناھج والمقررات
لعملية لحل المشكالت وابتكار ألنه يعتمد علي االستعالم العلمي وكذلك الممارسة ا،العلمية

 .وتلك المناحى العلمية مھملة في مناھجنا الدراسية،المشروعات 
  

في برامج إعداد معلمي  )S.T.S(دواعي استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)  ٢/٦(
  :البيولوجي

  :مواجھة بعض التحديات التي تواجه معلم  البيولوجى  في العصر الحالي ) ٢/٦/١( 

إلى ، ) ٢٠٠٣(  )٣(أحمد الرفاعى،)٢٠٠١()٢(ومحمد كتش، ) ١٩٩٩()١(أشـار محمد نصر

  -:مجموعة من التحديات سوف نوجزھا فيما يلي

                                                 
ي نصر  )١( ة " ;) ١٩٩٩(محمد عل يم والبحث العلمي لمواجھة تحديات عصر المعلوماتي دريس للتعل ة الت  ،إعداد عضو ھيئ

ة(المؤتمر القومي السنوى السادس لمركز تطوير التعليم الجامعى  ة في عصر المعلوماتي ة ألستاذ الجامع ة المھني ، )التنمي
  . ٩٥ – ٩٢ص ص ، نوفمبر) ٢٤-٢٣(في الفترة من ، جامعة عين شمس ، دار الضيافة 

تش  )٢( د ك رة):٢٠٠١(محم ديات المعاص وء التح ي ض م ف داد المعل فة إع اب، فلس ز الكت ر مرك اھرة ، للنش   ،الق
 ٧٢.٧٤ص ص  

رن الواحد والعشرين "  ;)٢٠٠٣( أحمد الرفاعى غنيم )٣( م العصرى للق ؤتمر العلمي األول "إعداد المعل ة في (الم المنظومي
ة ،)مطلب رئيس لمواجھة تحديات القرن الحادى والعشرين –إعداد المعلم  ة التربي ى سويف، كلي رع بن اھرة ف ة الق ، جامع
  .٨٦-٨٢ص ص ، بريل إ ٢٢المنعقد في 
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 فالمعرفة في تزايد مستمر وسريع وخاصة بعد ، سطوة المعرفة وخاصة المعرفة العلمية

ك ظھور ثورات علمية الخ وكذل... طغيان الحاسبات العلمية والقنوات الفضائية واالنترنيت

  ).الخ........ الغزو الثقافي الطاقة -البيولوجي -الكيمياء -الفيزياء( في مجاالت كثيرة مثل 

 مما يؤثر علي ثقافات ، وتتمثل في فتح ثقافات عديدة بدون انتقاء لھا، التحديات الثقافية

علي ضياع ھويتنا  وعادات وتقاليد الشعوب واالنحراف إلى التقليد من قبل الشباب مما يؤثر

، والسالم االجتماعي،الثقافية ومنھا الغزو الفكري والبث اإلعالمي  المفتوح دون ضوابط 

  .وھنا يأتي دور األسرة والمعلم معاً في تنشئة شباب يستطيع انتقاء األصلح

 ففي ظل ھذا الكون المفتوح ظھرت مشكالت اجتماعية كثيرة منھا ما ، التحديات االجتماعية

ومنھا ما يھدد سالمته وأمنه ومن تلك ، بط بالسلوك وقيم األفراد ومبادئ المجتمعھو مرت

تدعيم الروابط األسرية  -مشكلة اإلدمان -وانتشار الجرائم - العنف االجتماعي(التحديات 

  ).الخ...........،ومحاربة التفكك

 ة للغا ة متقدم ات تكنولوجي م تقني ا واستخدام العل ةاتساع وتعاظم التكنولوجي ه من ، ي حيث إن

 ً دما ر تق ة أكث رامج تعليمي ة وب الي ، المتوقع أن يقوم العلماء باستخدام أجھزة تكنولوجي وبالت

سيصبح العلم في خدمة المجتمع أكثر من العلم للعلم وسوف تزداد فروعه وتتكامل مع أخري 

  .جديدة وھذا يعد تحدياً لفكر المعلم

 ل في ، حدوث ثورة في مجال االتصاالت اوتتمث رة التي تحدث حالي الم ، الطف حيث أصبح الع

دة ة واح ة كوني ي، قري د اإللكترون ا البري ة ومنھ االت المتنوع ادر االتص ددت مص د تع ، فق

د ، اإلنترنت، الفاكس، المحمول ين ..... شبكات االتصال عن بع ل التفاعل ب الي تجع خ وبالت ال

  .العالم كله ميسراً 

 اة من -آلنا–فالتكنولوجيا ، اقتحام التكنولوجيا  -طبخ -تنظيف( تستخدم في كافة مناشط الحي

بل ستتطور أكثر ألن كل يوم يوجد ، وكذلك لن تقف عند حد) الخ ....مراسالت -تعليم -صناعة

 .ابتكار جديد

  اھيم ا مف يم منھ ة والتعل ة بالتربي دة مرتبط اھيم عدي رت مف وجي ظھ ور التكنول ة للتط ونتيج

ود، كنولوجيةالتربية الت، التعليم التكنولوجي   تكنولوجيا التعليم وغير ذلك وقد أشار إليھا محم

 -:كالتالي ) ١٩٩٩( )٢(والغريب زاھر وإقبال بھبھانى ) ١٩٩٣()١(بشير   

                                                 
ام): " ١٩٩٣(محمود بشير محمود  )١( ة" نظرة حول التربية التكنولوجية في التعليم الع ة رسالة التربي رة ، مجل دائ

ان –مسقط ، وزارة التربية والتعليم ، المديرية العامة للتنمية التربوية ، البحوث التربوية ص ، عدد سبتمبر، عم
  .٣٢ -٢٨ص 

، القاھرة ، دار الكتاب الحديث ،  ٢ط) نظرة مستقبلية(تكنولوجيا التعليم  ; )١٩٩٩(انى الغريب زاھر وإقبال بھبھ )٢(
  .١٧-١٣ص ص 

  



     
  

  
   ٦٩  

اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

 وھو تعليم متخصص أو تخصص كالتعليم الصناعى أو الزراعى أو ، التعليم التكنولوجي

ويھتم بالدرجة ، ية تخصصيةيھدف إلي إكساب الفرد قدرات ومھارات فنية وتطبيق، التجارى

 .األولي بالجانب العملي التطبيقي

 بعمليتى التعليم والتعلم، التربية التكنولوجية ً كما تشكل التربية ، ويرتبط ھذا المفھوم أساسا

وتؤكد علي العالقة التبادلية بين ، التكنولوجية أحد المكونات األساسية لمناھج التعليم العام

 .مجتمعالعلم والتكنولوجيا وال

 ويقصد به تخطيط وتصميم البرامج التعليمية ثم المواقف التعليمية ، تكنولوجيا التعليم

والمناھج الدراسية وأساليب تنفيذھا بما في ذلك إنتاج المواد التعليمية وما يدور فيھا بين 

  .عادھاثم يمتد ليشمل تقويم العملية التعليمية بجميع اب، وإدارة تلك المواقف، المعلم والطالب 

 وھي نتجت عن ثورات المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت وتستھدف ، ظھور العولمة

  ةتحقيق التنمية للشعوب النامية بقدر مسايرتھا للدول المتقدمة وما تحصل عليه من معرف

 .وتكنولوجيا منھا

  التحديات التى تواجه معلم البيولوجى في القرن الحادى والعشرين) ٣(ويوضح شكل 

  

       

  

  

   

   

            

        

  يوضح التحديات التي تواجه معلم البيولوجي في العصر الحالي) ٣(شكل

  
التنبؤ بمالمح مناھج المستقبل في ضوء متطلبات الثورة المعرفية والتكنولوجية ) ٢/٦/٢(

  :المعاصرة نحو مناھج التعليم 
  

  :عض مالمح مناھج المستقبل فيما يليويمكن في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الحالي تحديد ب

 بل ستحظى ، بالنسبة لألھداف الخاصة بمادة البيولوجي لن تكون مجرد أھداف معرفية
وتحرص على تحقيق النمو الشامل للطالب ، األھداف المھارية واالجتماعية بمكانة مماثلة

  .وتوجيه وتعديل سلوكھم في ضوء متغيرات العصر

 لم والتكنولوجيا والمجتمع ضمن محتويات المناھج والمشكالت سيتم االھتمام بقضايا الع

مع الحرص على تضمينھا باألھداف وارتكازھا على ، الحياتية التي تواجه المجتمعات

  .أساليب التقويم

  سطوة المعرفة

  ثورة االتصاالت

  اقتحام التكنولوجيا

  التحديات الثقافية 

  التحديات االجتماعية

  ظھور العولمة

  ع وتعاظم التكنولوجيااتسا
  

  تحديات

تواجه معلم    

  البيولوجي
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  الوسائل ومصادر التعلم ستتعدد وتتطور ولن يصبح كتاب الوزارة ھو مصدر المعرفة بل

ويكون كتاب الوزارة ھو المرشد الذى يوضح لھم ، عسيطلق العنان للطالب للبحث واإلطال

والكتاب ، الطريق لجمع المعارف والمعلومات من مصادر أخري مثل الكتاب اإللكتروني

  .الخ.... وحضور الندوات العلمية، المرئي

 األنشطة التعليمية ستتسع مساحتھا في المنھج ، ً وليس مجرد حشو ضمن ، وستطبق فعليا

  .ن دور إيجابي في التعلم وتحقيق األھداف التعليميةلما  لھا م، المناھج

  بالنسبة لطرق واستراتيجيات التدريس سوف تعتمد أكثر علي التعلم الذاتي و التعلم

  .الخ في تنفيذ تلك المناھج وتدريسھا للطالب....  )S.T.S(التعاوني ومدخل الـ 

 التقويم  ميم بل ستستخدلن تعتمد مناھج المستقبل علي االمتحانات التقليدية في التقو

يتم إتقان المناھج المطورة وجميع  يحت) نھائي -تشخيصي -بنائي(المستمر سواء كان

  ).٢٠٠١()١(وھذا يتفق مع بعض ما ورد عن محمد نصر، جوانب التعلم لدي الطالب

  

وجود العديد من المعوقات التي أعاقت استخدام التكنولوجيا التعليمية في تدريس ) : ٢/٦/٣(
  :ومنھا، بيولوجى ال

  

  عدم اقتناع المعلم نفسه بأھمية استخدام وسيلة تكنولوجية حديثة في عرض الدرس

  . ياليوم

 علي االستفادة من التكنولوجيا في التعليم مثل  ةعدم استخدام مداخل تعليمي ً تقوم أساسا

  .)S.T.S(مدخل الـ

  من خامات البيئة المحلية تفيد ندرة استغالل موارد البيئة  في ابتكار وسائل تعليمية بسيطة

 .في التدريس

 قلة اإللمام ببعض مصادر المعرفة التي تتطور يوماً بعد يوم. 

  قصور تدريب المعلمين أثناء الخدمة علي استخدام مداخل وطرق تدريسيه جديدة. 

  ما زال النظر للطالب كمتلقي فقط وليس له دور سوي السعي ألكبر قدر من تحصيل المادة

  .النظرية

                                                 
 )مداخل حديثة للتدريس لتطوير مناھج التعليم في ضوء متطلبات الثورة المعرفية " :)٢٠٠١(محمد علي نصر) ١

، المجلد األول،  )ثورة المعرفية التكنولوجية المعاصرة التعليم وال( المؤتمر العلمي الثالث عشر، " والتكنولوجية المعاصرة
ص ص ، يوليو )  ٢٥-٢٤(في الفترة من، جامعة عين شمس -دار الضيافة، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس

٨٠-٧٨.  
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  عدم تضمين المناھج للقضايا العلمية والعالمية المعاصرة وتأثيراتھا علي المجتمع وھذا

وليم عبيد ، )٢٠٠٠()٢(محمد الفيل ، )١٩٩٩( )١(يتفق مع ما ورد عن أبو السعود محمد 

 ).١٩٩٩( )٣(ومجدي عزيز 

  :ينالتحول في تدريس البيولوجى لمواجھة متطلبات القرن الحادي والعشر) : ٢/٦/٤(

حيث ترتبط العلوم بكل ما ، دوراً ھاماً وحيوياً من عصر إلى عصرالبيولوجى يلعب تدريس 

  - :ويتمثل تحول تدريس العلوم في ھذا القرن في، ھو جديد في مجال العلم والتكنولوجيا

 ظھور التكامل بين مجاالت المعرفة المختلفة والعلوم مثل التكامل بين العلوم والرياضيات ،

متكاملة مع القوانين والنظريات ) البيولوجية(ن النظريات والقوانين األحيائية وفيه تكو

ومن ھنا يجب ، )٤(الرياضية حتي يمكن إحداث ما نسميه في المظاھر الحياتية باالنتظام

  .مراعاة ذلك عند تطوير برامج إعداد معلمي العلوم

   ا مع التغير الحادث في بدرجة أعمق واتساع من حيث تفاعلھالبيولوجى النظرة لتدريس

وبالتالي البعد عن النظرة ، الخ.... كل من البيئة والمجتمع واألخالقيات والمبادئ والقيم

  الخ.... التقليدية للعلوم بأنھا مجرد قوانين ونظريات وحقائق

  فليس المحتوي أو المقرر ھو ، بالتنور العلمي والثقافي للمتعلمالبيولوجى اھتمام تدريس

واالستفادة من ، بل يجب النظر لمصادر ثقافية أخري، البيولوجىتدريس كل ما يخص 

  . )٥(منابع المعرفة فھذا العصر يتسم بالتحول الثقافي صوب التفاعل مع ثقافات متعددة

  في ھذا القرن يسعي إلعداد طالب يستفيد مما يتعلمه في حل البيولوجى إن تدريس

رؤية علمية بالنسبة للقضايا العلمية المحيطة ويكون له ، المشكالت في المواقف الحياتية

  .به في عالمنا المعاصر

  في القرن الحادي والعشرين سيركز علي إيجابية الطالب بشكل البيولوجى إن تدريس
حتى يدرك التعقيد بين العالقات مثل العالقات بين العلم والتكنولوجيا "أكثر فعالية 

  . )١(المعلم مرشداً وموجاً لسلوكيات طالبه وسيكون دور  )S.T.SE(والمجتمع والبيئة  

                                                 
بتدائية في منطقة معوقات استخدام التكنولوجيا التعليمية في تدريس العلوم بالمدارس اال):"١٩٩٩(أبو السعود محمد أحمد) ١(

، المجلد األول،  )التربية العلمية للقرن الحادي والعشرون(المؤتمر العلمي األول ، "القصيم بالمملكة العربية السعودية
) ١٣-١٠(و في الفترة من، اإلسكندرية -أبوقير، العربية للعلوم والتكنولوجيا ةاألكاديمي، الجمعية المصرية للتربية العلمية

  . ١١٧أغسطس ص 

البحث والتطوير و االبتكار العلمي في الوطن العربي في مواجھة التحدي التكنولوجي والھجرة  ):"٢٠٠٠(محمد رشيد الفيل) ٢(
   ٦٧ص، األردن -عمان، دار مجد الوي للنشر والتوزيع، ١ط، المعاكسة

مرجــع  ،الحادي والعشرون نرؤى تربوية للقر، تنظيمات معاصرة للمناھج):"١٩٩٩(وليم عبيد ومجدي عزيز إبراھيم)٣(
  .٨١ص، سابـــق

التحول في التربية العلمية وتوظيف معلم العلوم للرياضيات في تدريس العلوم ): "١٩٩٩(محمد رضا البغدادي) ٤(
، مجلة محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، )١٢٨(العدد، مجلة التربية ، " البيولوجية

  .٢٥٨-٢٥٧ص، مارس

(5) Luke. A & Luke, C.M(2000) : A Situated perspective on Cultural Globalization Education 
Critical perspective, Edited by, Nicholas C. Burbutes, Rout ledge, New York, p. 278. 



     
  

  
   ٧٢  

اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

 حيث ستكون أكثر مرونة وتركز علي ،كما سيتغير مضمون المناھج والمقررات الدراسية
كما ستنمي القدرة علي الفھم والتحليل والتفكير الناقد والقدرات اإلبداعية ، المھارات
  .للطالب

  وبالتالي ، االتصاالت والمعلومات ستقتحم التكنولوجيا عملية التدريس وخاصة تكنولوجيا
كما سيختلف دور المعلم ، سينعكس ذلك علي أھداف التدريس والمحتوي وطرائق التدريس

من حيث متابعة ما ، الذي يجب أن يعد إعدادا جيداً ليصبح أكثر كفاءة ومرونة مع التغيير
ب ويتابع حيث سيوجه ويدر، كما سيكون الخبير التعليمي للطالب، ھو جديد في مھنتة

  .ميول واتجاھات المتعلمين في ضوء ھذا التقدم السريع في مجال العلم والتكنولوجيا
والذى يستطيع أن يشارك "، وبناء عليه فالحاجة ضرورية إلى المعلم النشط اإليجابي

باستمرار في تطوير العملية التعليمية باقتراحاته ومالحظاته العلمية البناءة باعتباره أحد 
  .)٢(" األساسية المشاركة في ھذه العمليةالمحاور 

  ،)٣(وبالتالي ھل يمكننا اإلجابة علي السؤال الذى طرحه ليبرمان وميللر
 Lieberman, A. & Miller, L. 2000)( ، ومفاده ما الذى يجعل المعلمين والتربويين يتقبلون

يف يستمر المعلمون أراء ومتطلبات المجتمع في عملية التدريس وتنظيم المحتوى الدراسي؟ وك
  والمدارس في تعميق تنمية عملھم في مجتمع متغير ومتطور بسرعة فائقة؟

وترى الدراسة الحالية بأنه ال يتأتى ذلك إال باستخدام مداخل واستراتيجيات تدريس تتالءم 
بل تربط بين العلم ، وال تقتصر علي محتوى علمي بعينه، وتتكيف مع ھذا التغير السريع

ً والتكنولوج   .يا والمجتمع معا

  :فى تدريس البيولوجى  (S.T.S)الخطوات العلمية إلستخدام مدخل الـ ) ٢/٧(
يمكن توضيح الخطوات العلمية الستخدامه  S.T.S)(بعد إستعراض ما سبق عن مدخل الـ 

  -:فى تدريس البيولوجى فيما يلي

 المدخل  وتتضمن عناصر، تحديد أھداف الموضوعات التى ستدرس بحيث تكون متنوعة
  .ويمكن مالحظتھا وقياسھا

 وتحقق أھداف المدخل وموضوعات ، استخدام وسائل تعليمية تتناسب مع تقدم العصر
  .الدروس

 أو باستخدام طرق تدريس ، تنفيذ الموضوعات باستخدام المدخل نفسه كاستراتيجية تدريس
والتى  تتضح ) لخا....المناقشة - التعلم التعاونى -التعلم الذاتى -المشروعات(أخرى مثل 

  .خاللھا جوانب المدخل

 االستعانة بقضايا العصر العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع.  

 توضيح جوانب المدخل وھى كما يلى: -  

  )الخ...حقائق ومفاھيم ونظريات وقوانين وعمليات العلم(-:المحتوى العلمى -

                                                                                                                                                    
 (1) Gallagher, J. J, (2000).,“ Meeting challenges Inherent Reform in Science Teaching 

and learning” , Journal of Research in Science Teaching, Vol .37,No. 5 ,p. 399. 

 .١٣٧-٣٥القاھرة ص ص، دار المعارف، التعليم والمستقبل، ).١٩٩٧(حسين كامل بھاء الدين ) ٢(

(3) Lieberman, A& Miller, l.,(2000); “Teaching and Teacher Development: Anew Synthesis 
for New Century, “ Education in New Era, Edited by: Brandt,R.S, ASCCD, USA,Pp47-56. 
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القضايا مرتبطه بموضوع وھى مجموعة من  -:التطبيقات العلمية والتكنولوجية -
 .الدرس ويعدھا المعلم أو الطالب باالستعانه بمصادر التعلم المختلفة

والتى يمكن توضيحھا أو الحصول عليھا فى ضوء ، ذكر بعض التقنيات المستخدمة -
 .القضايا العلمية المتناولة

 .جاباذكر تأثير التطبيقات العلمية والتكنولوجية على المجتمع سواء كان سلبا أو إي -

وبما يتناسب مع مستوى الطالب والمرحلة ، وذلك بتضمينه جوانب المدخل، التقويم -
التعليمية الخاصة بھم ، وذلك باستخدام أساليب التقويم المتعددة مثل االختبارات 
الشفھية والتحريرية، وممارسة األنشطة المرتبطة بالموضوعات العلمية ، وعمل 

  .الخ.... لة التقارير والنماذج وإعطاء األمث

  :التنور العلمى فى القــرن الحـادى والعشريــن :القسم الثالث

وتطور علمى ، يرتبط مفھوم التنور العلمى فى ھذا القرن بما يواجھه المجتمع من تعددية ثقافية
وبالتالى فالمعلم يتفاعل فى الفصل مع طالب ذوى ثقافات متعددة مكتسبة من ، وتكنولوجى ھائل

فكل الظواھر التى نراھا تحيط بنا تدل على أن العلم والتكنولوجيا "طة بھم وكذلك المجتمعالبيئة المحي

  .) ١(وستكون ھذه المرة ذات طبيعة عالمية، سيواجھان تحديات جديدة ھامة فى المستقبل

وھو ، كما أن مفھوم التنور العلمى فى القرن الحالى سوف يتأثر تأثراً كبيرا بمفھوم جديد
وقوال مأثورا جوھريا فى ، فلقد أضحى مفھوم العولمة كلمة رائجة فى العلوم االجتماعية" العولمة 

فھناك توكيد واسع ، وشعارا يتداوله الصحفيون والسياسيون من كل شاكلة، كتابات خبراء االدارة
االنتشار يفيد أننا نعيش فى حقبة يتحدد فيھا الشطر األعظم من الحياة االجتماعية بفعل مبررات 

  .)٢(كونية تذوب فيھا الثقافات القومية واالقتصاديات القومية والحدود القومية

وبالتالى يجب األخذ فى االعتبار أن معلم القرن الحادى والعشرين يجب أن يلم بقدر كبير من 
وضبطھا فى حدود معينة وربطھا ، الثقافة والتنور العلمى لمواجھة تلك الموجات الثقافية العارمة

حتى ال تصيب المشكالت العالمية الناتجة عن التقدم العلمى ، جديدة من الرقابة االجتماعيةبأشكال 
وفق صيغ ، فاألسرة والمدرسة لم تعودا قادرتين"، والتكنولوجى أبعاد العملية التعليمية بصفة عامة

والرموز  على حماية األمن الثقافى للمجتمع أو الوفاء بحاجات أفراده من القيم -أدائھما الحالية
   )٣(والمعايير والمرجعيات التى أصبحت تصاغ خارج الحدود الجغرافية واالجتماعية والثقافية الوطنية

ويمكن بيان ذلك بشى من التفصيل فيما يختص بالتنور وعالقته بالتعلم وأبعاده  -

  :الخ على النحو التالى.........ومصادره

                                                 
)العلم وثقافاته(المجلة الدولية للعلوم االجتماعية ، ترجمة سعاد الطويل ، "العلم وثقافاته): "٢٠٠١(ھيبى فيسورى ) ١(، 

  ١١صـ، يونية، )١٦٨(العدد ، اليونسكو

، ترجمة فالح عبد الجبار، )"االقتصاد العالمى وإمكانات التحكم(ما العولمة ):"٢٠٠١(رست وجراھام طوميسون بول ھي) ٢(
  .٩صـ، ، الكويت، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واالداب٢٧٣عدد، عالم المعرفة

عالم الفكر عدد ، "وظ الخصوصيات الثقافية فى بناء عولمة بديلةاالثار الثقافية للعولمة حظ):"٢٠٠١(كريم ابو حالوة ) ٣(
  . ١٨٧صـ،.الكويت، )٣(العدد ، )٢٩(المجلد  ،خاص عن التنوير
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  :العالقة بين التنور العلمي والتعلم ) ٣/١(

اھتم عدد غير قليل من الباحثين بدراسة عالقة التنور العلمى بالتعلم ومن ھؤالء ريتشارد 

التفكير والمعرفة ھما أجزاء من "والذى يفترض أن كالً من  )Richardson,p (1998(سون 

والتى من خاللھا تتطور وتحدث تلك العمليات التى تعتمد على األفراد ، النشاط والبيئة والثقافة

كما نجد أن النشاط والمفاھيم والثقافة يعتمدون على ، دوات والتكنولوجيا والبيئة االجتماعيةواأل

  "بعضھم بعضا وجميعھم يساھمون فى عملية التعلم

 وفى ضوء ذلك نستخلص مجموعة من البنود ومنھا:  

 فإنه من الممكن أن نتصور بعض االنطباعات ، أنه إذا تم النظر للمعرفة على أنھا أدوات

علي سبيل المثال ، خاصة بوجھة النظر المرتبطة بالتعلم الناتج من التدريس في المدارسال

فإن مجموعة القواعد الخاصة باستخدام األدوات لن تكون معينة إذا كانت الممارسات التى 

إن أعضاء المجتمع يحددون كيف يمكن استخدام ، تستخدم من أجلھا األدوات غير متوفرة

  - :ث وجد أنهأى من األدوات ، حي

نظرا ألن األدوات والطريقة التى نستخدمھا تعكس الرؤى المجمعة الخاصة  -

فمن غير الممكن أن نستخدم أداة بدون فھم الثقافة الخاصة بالمجتمع ، بالمجتمعات

  .الذى تستخدم فيه

فالبد أن يدخل المجتمع ، لكى نتعلم استخدام األدوات كما يستخدمھا الممارسون -

 .ية التعلم ، ويعتبر التعلم عملية تزويد الثقافةوثقافته فى عمل

 .إذا ارتبط التعلم بالثقافة فيعنى ذلك منتجاً إيجابيا يخدم المجتمع -

 .فيجب أن يرتبط بالثقافة أو المعرفة، لكى يكون التعلم متقن -

 إنھم يتعلمون أيضا ما ھو متوقع ، إن ما يتعلمه الطالب بالمدرسة ليس فقط المادة الدراسية

وكيف يحدث ذلك دون معرفة كيفية استخدام مساحة ، م كطالب وھو كيفية التكيفمنھ

  .الحرية المتاحة لھم فإن لم يحدث ذلك فإن تعليمھم قد يعتبر مخفقا

 حيث نعتبر التفاعل الفعلى ، نحن ال نستطيع أن نفصل بين التعلم المعرفى والتعلم االجتماعى

  .)١(بينھما ھو أحد محددات المنھج

  ذلك فإنه من الممكن التحكم فى األنماط الثقافية وتكوين ثقافات جديدة تتالءم مع وعلى
وھذا ال يتأتى إال عن طريق مناھج وبرامج تعلم جديدة تحث فى ، تغير أدوات العصر

                                                 
(1)Richardson, p., (1998): “Literacy learning and Treaching”,. Education Review (Literacy 

and Schooling), Edited by Barrie Wade, Vol.50, No.2, pp.115-133. 
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ألنه من بين العوامل التى تعمل على إحداث ذلك التغير الثقافى ، جوانبھا على التنور العلمى

  .)١(ھو العلم

أن ھناك عوامل   (Kawagley, A.O., et al. 1998)رد عن كاواجلى وآخرون وقد و

إال أن فصول العلوم المعاصرة يشيع ، كثيرة تؤثر فى إحداث التنور العلمى من خالل عملية التعلم

فيھا إظھار العلم كجسد منفصل عن المعرفة ومنفصل بصورة بارزة عن أغلب مجاالت الدراسة 

 ايجعل العلم نشاط غريب عن طريقة تفكير الثقافات التى يمتزج بداخلھ وھذا التشخيص، األخرى

إال أننا نتفق مع العلماء الذين يميلون إلى تعريف العلم وربطه ، العلم مع أغلب مالمح الحياة اليومية

  .)٢( بالثقافة ألن عكس ذلك له عواقب خطيرة وضارة على الطالب

م الذى يقدمه التعليم فى صورة مجموعة من المزاوجة بين العل"ومن ھنا تأتى أھمية 

وبين الثقافة كبرامج عمل لھا آلياتھا التى تقوم على المبادرات ، القوانين النظرية والتطبيقات العملية

الجماعية والفردية والتى تحقق المزاوجة بين التعليم والثقافة وتسھم فى تكوين منظومة استراتيجية 

، قع عليھا عبء المشاركة والتنفيذ فيھا علي جميع مؤسسات المجتمععلمية فنية أخالقية متكاملة ي

  .)٣("ومن بينھا الجامعة

  :بعض الممارسات التنويرية التى تؤدى إلى  التنور العلمى لدى الطالب المعلمين ): ٣/١/١( 

  يمكن تحديد بعض تلك الممارسات في ضوء ما توصل إليه آبيل 

   )٥(وإبرامـــــز ووانـــــدرس، )Abell, S.K & Eichinger, D., 1998( )٤(وإيتشينجـــــــر

)ABRAMS e. & Wandersee, J. H, 1995(  

  

                                                 
المؤتمر القومى السنوى الثانى ، "التغير ومالمح التجديد فى التعليم الجامعى فى مصر): "١٩٩٥(أحمد محمود عياد ) ١(

فى الفترة ، جامعة عين شمس -دار الضيافة، )الكفاءة والفاعلية والمستقبل - األداء الجامعى(لمركز تطوير التعليم الجامعى 
  .١٣صـ،)٢/١١/١٩٩٥-٣١/١٠/١٩٩٥(من 

(2) Kawagley, A.O., Norris- Tull.D & Norris – Tull. R., (1998) : “ The Indigenous World 
View of Yupiaq Culture: It Scientific Nature: and Relevance to the practice and 
Teaching of Science, Journal of Resrarch in Sciences, Teaching Vol .35 , No.2, pp.133- 
144. 

المؤتمر القومي السابع لمركز تطوير ، " المشكلة والحل... الجامعة وتثقيف المتعلمين ):"٢٠٠٠(مجدي عزيز ابراھيم ) ٣(
-٦٣ص  ، نوفمبر) ٢٢-٢١( في الفترة من، جامعة عين شمس  –دار الضيافة ، ) الجامعة والمجتمع( التعليم الجامعي 

٦٤ .  

(4)Abell, S.K& Eichinger, D.C.,(1998): “Examining the Epistemological and ontological 
underpinnings  in Science Education: An introduction”, Journal of Research in Science 
Teaching, Vol.35, No.2, pp.107-109. 

(5) Abrams, E & Wandersee, j. H (1995); Howdoes Biological knowledge grow Astudy of life 
scientist, Research practises,”, Journal of Research in Science Teaching, Vol. 32, No 6, 
PP. 649- 663. 
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 ومفاد ذلك ما ، التأكيد علي دور اللغة العلمية في التعبير عن المصطلحات والمفاھيم العلمية

  -:يلي

 ئج األبحاثاللغة العلمية ھي التي يستخدمھا العلماء في التعبير عما يتوصلون إليه من نتا ،

لذلك فإن اكتسابھا بشكل مبكر أصبح من الضروري سواء كانت بصورتھا المكتوبة أم 

  . الشفھية

  عند كتابة  باإلحباطوعادة يصابون ، كما أن اللغة العلمية لغة غير مألوفة  للطالب

وذلك ألنھم يفترضون عند ، فمعظمھا يكون غير كامل ومستحيل فھمه، النصوص العلمية

م للمقال من وجھة نظرھم أن المعلم سوف يفھم المصطلحات الفنية المعقدة التى كتاباتھ

، السالسل البكتيرية ، وماليين من أدوات المعمل  ةيكتبونھا مثل ما يخص الھندسة الوراثي

  .فيشعر الطالب باالرتباك وعدم الثقة بالنفس

 علي القراءة واإلطالع وحل تلك المشكلة يتأتى من خالل حث الطالب أثناء عمليات التعلم ،

فكلما قرأ الطالب أكثر واستخدموا المعالجات العلمية بأنفسھم للموضوعات سواء كانت 

ذلك يجعلھم أكثر ألفة مع ،تحض الكتب المدرسية أو عمل التقارير واألبحاث بشكل مستمر

  .اللغة وسوف يقل إحباطھم وارتباكھم عند الكتابة العلمية

 ولوجى دائما تكرار المصطلحات والمفاھيم العلمية و التحدث  كذلك يجب علي معلم البي

  .باستمرار باللغة العلمية مع الطالب بالفصل حتى يعتاد الطالب سماعھا واستخدامھا

 ومفاد ذلك ما يلي، التأكيد علي الدور الذي يقوم به الشك أثناء البحث العلمى:-   

 عظم األسئلة التي تطرح عليھم لھا إن التعليم التقليدي جعل الطالب يعتادون علي أن م

ولكنھم يمكنھم الوصول إليھا في فترة قصيرة من الوقت من ، إجابات قد تكون غامضة

  .خالل الكتاب المدرسي أو المعلم

 وال يعتمد علي سؤال إجابته محددة في مكان ما ، في ظل التعلم الذي يسعى للتنور العلمي

في مشروع أو تجربة عملية ليمارسھا مع  ولكن يعتمد علي وضع الطالب،أو مصدر ما 

اآلخرين ويقوم بعصف الذھن  والبحث في كل البدائل لقطع الشك باليقين والوصول لإلجابة 

  .الغامضة

 ولكن علينا أن نعلم طالبنا أن الشك جزء ، فالتعليم ھنا ليس تعلماً مؤكداً وواضحاً ، وبالتالي

ء علي توجيه أسئلة إضافية جديدة وتصميم فھو يحث العلما، ال يتجزأ من البحث العلمي

وھذا لن يتأتى إال في ظل ثقافة ، من جوانب عدة ةطرق مبتكرة لحل المشكالت الصعب

  .علمية ثرية من الطالب ومعلميھم

 التأكيد علي التعاون بين الطالب .  

ة فھو يعمل وحد، يعتقد أحيانا بعض الطالب أن معلمه يعمل في المعمل مثل ألبرت آينشتين

وبأماكن البحث التي وجد فيھا الطالب ، ولكن ھذه النظرة تتغير بسبب ما، في معمل مظلم ومنعزل
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بينما ، فھذه األماكن مأھولة بأفراد متعددين يساعدون بعضھم بعضا ويتعلمون من بعضھم، أنفسھم

    .      ولكنھم داخل معمل واحد يعملون جميعا به إلنجاز تجاربھم،يتبعون فصوالً مختلفة

وبالتالي ، إن التعاون والمشاركة لھما قيمة كبيرة في تكامل وإنتاج األفكار العلمية الجديدة

تطور مفھوم المشاركة الفكرية بصورة كبيرة ليؤكد علي التعاون باعتباره الدعامة األساسية في 

التفاعل جيدا فالتعاون يجعل الفرد قادرا علي تكوين عالقات اجتماعية و، العمل بالمجتمعات العلمية

ألن من األشياء الھامة حول ما يفعله العالم أنه ال ، وتزويد الفرد بثقافة علمية جديدة، مع اآلخرين

بل مشاركة األفكار مع اآلخرين ھي التي تجعل األفكار العلمية ذات قيمة ، يحتفظ بما يكتشفه لنفسه

  .وجدوى

  التأكيد علي أھمية االستفسار العلمى وطبيعته  

  : وھما ، حول االستفسار العلمي باالن ينمو من خاللھما أفكار الطالھناك مج

  .العملية التي من خاللھا يبني الفھم  العلمي -

  .دور الدليل في عملية االستفسار -

فعندما نضع الطالب في مواقف غير متوقعة يعجز فيھا عن اكتساب أي بيانات واضحة 

، نات التي قد اكتسبھا تكون في صراع مع توقعاته أو أن البيا، تخص تجربه أو مشروع علمي  ما

فإنه بذلك يدرك مدي التحدي الذي واجھه العلماء عندما حاولوا بناء إطار مفاھيمي لألنظمة المعقدة 

والدور الذي يلعبه الفشل ھو ، ، والمھارة والمثابرة واأليمان لھم دخل كبير لخلق مواضع من الفھم

ألنه ال يمثل خسارة كلية بل ، جيدا أننا نتعلم كثيراً من خالل الفشلخلق فرص للتعلم ، فنحن ندرك 

  .    غالبا ما يأتي بعده نجاح باھر

   ومما سبق يمكن أن نحدد أبرز مصادر التنور العلمي المكتسب من خالل عملية التعلم كما

   -:يلي

 ضون حيث إن الطالب المعلمين بالشعب العلمية يق، من خالل مجتمع العمل بالمعمل

معظم أوقاتھم في المعمل وھذا العمل يوفر لھم فرصة التفاعل مع رفاقھم وإثارة 

الفھم العلمي من خالل التعلم وربطھم بين عملھم وعمل اآلخرين وفتح مجال للتبادل 

  . الثقافي بينھم وكذلك التعرف علي األدوات المعملية واستخدامھا

  لتعاون والتفاعل مع رفقاء الصف ، وھذا يتم من خالل ا، من خالل مجتمع األقران

   -:حيث يعمل علي

توطيد العالقات بين بعضھم بعضا بغض النظر عن فروع العلم الذي يعملون من  -

  .خالله

إعطائھم فرصه لممارسة جوانب مختلفة من المعالجة للمشكالت التي تواجھھم  -

 .في بيئتھم وفي دراستھم
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 .إثراء خبرات بعضھم بعضا -

فذلك يعمل علي تنمية ، الب بضرورة وقيمة التواصل مع اآلخرينتعريف الط -

 .األفكار والثقافة العلمية من خالل ما اكتسبوه من بعضھم بعضا

  ومن بينھا، مجموعة البرامج التي تنمي الثقافة العلمية خاللمن:-   

  .مجموعة األنشطة الخاصة بالكتاب المدرسى -

ء المرتبطة بالمعلومات العلمية أو حياة قراءة الكتب العلمية والموسوعات سوا -

 .العلماء ومناقشتھا بشكل جماعي ومع المعلم

مشاھدة األفالم المرتبطة بحياة العلماء أو مرتبطة بما يدرسونه أو يقرؤنه من  -

  .  معلومات ومناقشتھا بالفصل

  :أبعاد التنور العلمي) ٣/٢(

إلى أنه  (Jeged O.J., 1997)  )٢(جيبد و  (Mayer, V., 1997))١(لقد أشار كل من ماير 

 :يمكن تحديد أبعاد التنور العلمي فيما يلي

 . Nature of Scienceطبيعة العلم      ) ٣/٢/١( 

  .Scintfic knowledgeالمعرفة العلمية  ) ٣/٢/٢(

  ). S.T.S(العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  ) ٣/٢/٣(

  ).S.T.SE(المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والبيئة  العالقات) ٣/٢/٤(

  .Scientifical Technical skillالمھارات العلمية والتطبيقية  ) ٣/٢/٥(

  . Science Related inter S.T.S and attitudesاالتجاھات والميول العلمية ) ٣/٢/٦(

  .Scientific Valueالقيم العلمية ) ٣/٢/٧(

تلك األبعاد السابقة في ثالثة جوانب يمكن تسميتھا بجوانب التنور  وعلي ذلك يمكن تضمين

   - :العلمي وھي كالتالي

 والعالقة التبادلية بين العلم ،والمعرفة العلمية ، ويشتمل علي طبيعة العلم -:الجانب المعرفي

 .والعالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة، والتكنولوجيا والمجتمع

  

  

                                                 
(1) Mayer, V.(1997): “Global Science litracy, A Nearth System View” , journal of Research 

in Science Teaching, Vol.34, No. 2, Pp.101.105. 

(2) Jeged, O.J.,(1997): “School Science and Developments of Scientific Culture:A Review of 
Contemporary science education in A frica”, International Journal of Science 
Education, Vol.19,No.2, pp.1-20. 
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  ويتضمن عمليات العلم والمھارات العلمية والتطبيقية -:الجانب المھاري.  

 ويتضمن االتجاھات والميول  والقيم العلمية - :الجانب الوجداني.  

العلم ) ٢٠٦١( *وإذا كنا بصدد التحدث عن التنور العلمي فال يمكن أن نغفل دور المشروع

قدم رؤية بعيدة المدى لإلصالح التربوى فى حيث ،  Scince for all American نلكل األمريكيي

أساس إعادة صياغة مقاصد التربية العلمية بداية من " التنور العلمى" العلوم والذى يمثل فيه 

وقد اھتم ھذا المشروع بعدد من األمور فى مجال ، رياض األطفال حتى نھاية المرحلة الثانوية

   -:تدريس العلوم والتربية العليمة منھا

  بين العلوم والتكنولوجيا والرياضيات واحداث التكامل بينھما وعدم االقتصار علي الربط

  .دراستھا منفصلة عن بعضھا

 ليھتم  به الباحثون والتربويون وكذلك المختصون بتدريس ، إبراز مصطلح التنور العلمي

  .واعتباره أحد مقاصد التربية العلمية في المراحل التعليمية المختلفة، العلوم

 يل الموضوعات التقليدية في تدريس العلوم بموضوعات أخري جديدة تتماشى مع تغير تبد

ات التقليدية إلي تاريخ العلم والبحث عن كل جديد إلضافته الموضوعوإضافة تلك ، العصر

  .للمناھج الدراسية

 االھتمام بتكنولوجيا العصر المتطوره ودورھا في إثراء التربية العلمية.  

 الح التربية العلمية وتطبيقھا علي البيئة التعليمية وذلك بتوفير تشجيع مشروعات إص

 .اإلمكانات المعينة لذلك

  تبني مداخل تدريس جديدة تشجع التنور العلمي للمعلم والطالب وتحقق أھدافه مثل مدخل الـ

(S.T.S) . 

تقدم ومن ھنا يعد ھذا المشروع من المراحل الھامة فى تاريخ التربية العلمية لمواكبة ال

حيث إن مفھوم " العلمى الھائل فى كافة المجاالت ، وإعداد أجيال مختلفة من األفراد المتنورين علميا

وله جوانبه السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية ، التنور العلمى مفھوم كلى وشامل

ھذه األبعاد والدالالت  والجمالية التى تؤلف نسقا متكامال يعطى المفھوم أبعاده ودالالته ، وتتراوح

  .)١(" بين النظرة العلمية الموضوعية والتصورات الفلسفية واإلجتماعية
  

                                                 
  :انظر  *

  .٥٦-٥١ص ص  ،مرجع سابق) : ٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زيتون ) أ(

  .٤٤ - ٤٢ص ص ، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  التربية العلمية وتدريس العلوم) : ٢٠٠١(محمد السيد علي  ) ب(

المجلد ، )التنوير(فكر عالم ال،" قراءة انثربولوجية: التنور العلمي في العالم العربي";) ٢٠٠١(حالوة داحمد أبو زي) ١(
  .٣٧مارس، ص  -يناير، ٣العدد ،٢٩
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 :أساليب ومصادر التنور العلمي في عصر المعلوماتية والتقدم التكنولوجي ) ٣/٣(

  -:ونتناول بعضھا في ضوء ما توصل إليه كل من، تتعدد مصادر التنور العلمي

   ) ٤(وبالك) ١٩٩٥( )  ٣(يوسف الشيخ،)٢٠٠١( )٢(حسام المازن، )٢٠٠١() ١(أحمد عبد الوھاب 

)Black-bramch, J.L. 2000( ،وفرانك كيلين)٢٠٠١() ٦(راسيل. إم.جين، )٢٠٠٠() ٥ (

وضياء الدين  (Richardson, M.D & Chan, T.C 2000))٧(وريتشاردسون و شاين 

   )١١(وعبد اللطيف فراج، ) ٢٠٠٠( )١٠(محمد نصر، )٩()٢٠٠٠(ريما سعد ، )٢٠٠٠() ٨(مطاوع

   -:كما يلي، )٢٠٠٤() ١٢(ورضا  عصر، )١٩٩٩(

   

  

  :الكتاب اإللكتروني )  ٣/٣/١(
                                                 

الكتاب المرئي والكتاب إلكتروني والمكتبات اإللكترونية ثورة في تكنولوجيا "،)٢٠٠١(أحمد عبد الوھاب عبد الجواد) ١(
الجمعية ، لمجلد األولا، )مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة(المؤتمر العلمي الثالث عشر ، "التعليم

  .٣٠ص، يوليو)٢٥-٢٤(في الفترة من ،جامعة عين شمس–دار الضيافة ،المصرية للمناھج وطرق التدريس

التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال الحديثة وعالقتھا بمنظومة منھج التعليم العام ): "٢٠٠١(حسام محمد المازن ) ٢(
ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى الثالث عشر ، )"ة لمواجھة الثورة المعرفية العلميةرؤية مستقبلي(في  العالم العربي

دار ، المجلد األول ،"مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجيا المعاصرة"للجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس
  .١٤٧-١٤٥يوليو ص ص) ٢٥-٢٤(فى الفترة من ، جامعة عين شمس –الضيافة 

، مجلة محكمة تصدر عن اللجنة ) ١٥(، العدد التربية، "الدش وأثره على العملية التعليمية): "١٩٩٥(يوسف الشيخ) ٣(
  .١٧١-١٧٠صــ،السنة الرابعة والعشرون، الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

(4)Black- Branch, J.L., (2000): “Work Cultures Collective, Connective and Collision”, 
Education Planning, Vol.12, No 04, pp49-65. 

، ترجمة حسام الدين زكريا، )الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتنا(ثورة االنفوميديا): "٢٠٠٠(فرانك كيلين) ٥(
  ٢٣صــ، ، الكويت ،شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة كتب ثقافية٢٥٣العدد، عالم المعرفة

المجلة ، ترجمة عثمان مصطفى عثمان ، " االتصال العلمى فى بداية القرن الحادى والعشرين): "٢٠٠١(راسيل.إم .جين ) ٦(
  ١٣٢-١٣١صــ، يونيو، اليونسكو ، ١٦٨العدد ،  )العلم والثقافة(الدولية للعلوم اإلجتماعية 

(7)Richardson, M.D & Chan, T.C., (2000): “Planning for  Technology: Issues and concepts”, 
Educational  Planning, Vol.12, No.4, pp67-75 . 

لبعض ) الدسلكسيين(فعالية األلعاب الكمبيوترية فى تحصيل التالميذ معسرى القراءة): "٢٠٠٠(ضياء الدين محمد مطاوع) ٨(
، العدد الثانى، المجلد الثالث، مجلة التربية العلمية، "عوديةمفاھيم العلوم بالمرحلة المتوسطة فى المملكة العربية الس
  .٢٥٦-٢٥٥يونيوصــ، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للتربية العلمية مركز تطوير تدريس العلوم

ة مناھج التعليم والثورة المعرفي"المؤتمر العلمى الثالث عشر، "المقرر اإللكترونى): "٢٠٠١(ريما سعد سعادة الجرف) ٩(
فى ،  جامعة عين شمس، دار الضيافة،الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، المجلد األول، والتكنولوجية المعاصرة

  .١٩٨صــ،يوليو )٢٥-٢٤(الفترة من

المؤتمر ، "رؤية مستقبلية للتربية العلمية فى عصر المعلوماتية والمستحدثات التكنولوجية): "٢٠٠٠(محمد علي نصر) ١٠(
، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العملية ،)عالتربية العلمية للجمي(لرابعالعلمى ا

  .٥١٣-٥٠٣صــ، )أغسطس ٣ -يوليو٣١(فى الفترة من ، القرية الرياضية باإلسماعيلية

المؤتمر القومى السنوى ، "انويةالواقع الثقافى لمعلمى المرحلة المتوسطة والث): "١٩٩٩(عبد اللطيف حسين فراج) ١١(
جامعة ، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس  ،)العولمة ومناھج التعليم(الحادى عشر
  .٤٦٩-٤٤٧صــ،ديسمبر، عين شمس

علمين بمراحل أساليب توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير أداء الم):"٢٠٠٤(رضا مسعد السعيد عصر ) ١٢(
الجمعية المصرية ، )تكوين المعلم(المؤتمر العلمي السادس عشر، "التعليم العام في ضوء الخبرات العالمية المعاصرة

  .١٠١٤ – ١٠٠١. ص ص، يوليو) ٢٢-٢١(في الفترة من ، جامعة عين شمس -دار الضيافة، للمناھج وطرق التدريس 
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ً علي ورق   يتم فتحه بسھولة فتظھر علي الشاشة محتويات كل ، وھو كتاب ليس مطبوعا

بلغ حجم ات التي نحتاجھا مھما الموضوعوما علينا إال طلب ، جزء من الكتاب علي جانب الشاشة

كما يمكن عرضه علي أعداد ، تفھو صغير الحجم ولكن سعته تصل إلي سعة الموسوعا، الكتاب 

  .  كبيرة من القارئين في وقت واحد علي شاشات كبيرة

  

  :الكتاب المرئي )  ٣/٣/٢(

ويتميز ھذا بإمكانية عرض الصور والرسومات المتحركة وتحدث أصواتا تتجاوب مع   

فما علي المعلم إال ،فيه كل الوسائل التعليمية المرئية والمسموعة والمقروءة حيث استخدمت،القارئ 

إدخال المصطلح أو اسم الكائن المراد معرفة معلومات عنه حتى تظھر علي الشاشة صورته ودورة 

  .وكافة المعلومات عنه في ثوان معدودة، حياته وأماكن تواجده

يعدان من أحد المصادر الھامة في نشر ) ترونيةالمرئية واإللك(فھذان النموذجان من الكتب   

  .الثقافة  العلمية ومحو األمية وحل مشكلة إكتظاظ المكتبات  بالكتب المطبوعة

  

  :وسائل االتصال الحديثة ) ٣/٤/٣(

إن التقدم الھائل في وسائل االتصال سيؤدى إلي إحداث تغييرات كبيرة في دور المعلم في   

دى إلي سھولة تحقيق األھداف المطلوبة من المنھج بشكل أكثر فعالية العملية التعليمية حيث سيؤ

، التليفون المحمول، والتليتكست، ومن تلك الوسائل التلكس،كما ستتحقق إيجابية المتعلم أيضا 

فأصبح العالم بواسطة تلك التكنولوجيا . الــخ........والفيديو تكست واألقمار الصناعية، الفاكسميلي

ية واحدة يستطيع الطالب والمعلم من خاللھا االتصال بأي مكان في العالم والحصول بحق قرية كون

  .علي معلومات جديدة أول بأول

  

  :استخدام المستحدثات التكنولوجية ) ٣/٣/٤(

ويقصد بھا تلك االكتشافات واالختراعات التكنولوجية بما تتضمن من أجھزة تكنولوجية 

Hardware  ومواد وبرامج تكنولوجية Software ، والتي يمكن إدخالھا في العملية التعليمية

ومن بينھا ما .بالمدارس والكليات والمعاھد تمشيا مع التغيرات العلمية والتكنولوجية المتسارعة

   -:يلي

  فالثقافة الكمبيوترية ال تقتصر علي حد ، الكمبيوتر واستخدامه كمادة تعليمية وتثقيفية

ة ولكن يمكن استخدامه في استخالص ومعالجة النصوص اإللمام بلغة من لغات البرمج

وكذلك يستطيع المعلم االستفادة من األلعاب الكمبيوترية في ، الخ....... واألمور اإلحصائية 

وقد ترتب ، إثارة وتشويق طالبه تجاه المناھج العلمية وتعلم المبادئ والمفاھيم والمھارات
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ور ما يسمي بالتعليم اإللكتروني والفصل علي استخدام الكمبيوتر كمادة تعليمية ظھ

  .الخ.......اإللكتروني والمقررات اإللكترونية 

  استخدام شبكة اإلنترنت ، حيث تعد شبكات اإلنترنت ذات أثر ھام في تحسين تدريس العلوم

فبواسطة اإلنترنت يمكن تنمية االتجاھات العلمية من خالل استخدام ، بكافة مراحل التعليم

لكتروني واالكتشاف الموجه لإلنترنت واالتصال التليفوني بمعلمي العلوم قبل البريد اإل

الخدمة وكذلك تنمية المھارات اليدوية والعقلية واالجتماعية للمعلم أثناء عمليات التدريب 

 .المھني لھم

  استخدام شبكة االجتماع بالفيديو عن بعد، ويعد ذلك نظاماً لالتصال متعدد األطراف ويتم بين

، حيث يتبادلون الحوار والمناقشات والتفاعل وتبادل الخبرات،فراد بينھم مسافات شاسعةأ

وبالتالي تتيح الفرص إلعداد كبيرة من المعلمين للوقوف علي أحدث ما توصل إليه العلم في 

 .المجال التخصصى والمھني

 المستمر للطالب  وفيه تتاح الفرص للتعليم، التعليم المفتوح ، ويعد نوعا من التعلم الذاتي

أو استيعاب تخصصات أخري ،والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواھم العلمي والثقافي

واالستفادة من تكنولوجيا التعليم ، وتحديث معلوماتھم ومھاراتھم في مختلف المجاالت

 .لتحقيق الھدف المرجو

 ي يستطيع المعلم استخدام تكنولوجيا التدريس المختلفة ، وھي الوسائل التكنولوجية الت

  .االستعانة بھا في تحقيق أھداف الدرس

  .دور تكنولوجيا تدريس البيولوجى فى تنمية الثقافة العلمية) ٤(ويوضح الشكل   
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  . )١(التنوير العلمى لمعلم البيولوجىيوضح دور تكنولوجيا تدريس البيولوجى في تنمية )  ٤( شكل 
  

  :القراءة واالطالع العلمي ) ٣/٣/٥(

ويتم ذلك بتتبع المعلم لكل ما ھو جديد في مجال مھنته وتخصصه وكذلك القضايا الموجودة   

والتعرف على الجديد ، مما  يبعث داخله الثقة ، ويتأتى ذلك من خالل القراءة المستمرة، علي الساحة

رد علي كافة أسئلة الطالب مھما كانت  صعبة حتى يصبح مصدراً من مصادر المعلومات بالنفس وال

   -:ويستمد المعلم ثقافته من خالل، بالنسبة لھم

                                                 
 )١٠٨ص ،  سابقمرجع ): ١٩٩٩(سعد خليفة عبد الكريم ) ١ .  

أجھزة 
العرض 
فوق 
  الرأس

أجھزة 
عرض 
  األفالم

أجھزة 
عرض 
 الشرائح

أجھزة 
الفيديو 
 التعليمي

أجھزة 
التليفزيون
 التعليمي

أجھزة 
السينما 
 التعليمية

أجھزة 
الكمبيوتر 
 التعليمي 

  وغيره
من   

أجھزة 
تكنولوجيا 
  التعليم

  لتعودا
علي 

استخدام 
  أسلوب
حل 

  المشكالت

تنمية 
مھارات 
عمليات 
  العلم 

تنمية 
مھارات 
التفكير 
  العلمي

اإللمام 
بأسس 
األحياء 
  وتدريسھا

فھم 
المفاھيم 

البيولوجية 
 مواستخدا

القوانين 
 البيولوجية

إدراك 
المفاھيم 

  البيولوجية 

معرفة 
الحقائق 
  البيولوجية

  
  التعرف 
علي 

المصادر 
متنوعة ال

  للمعلومات

وغيرھا 
من 

أھداف 
تدريس 
 األحياء

  التنوير العلمى

تكنولوجيا تدريس 

أجھزة 
الفيديو 

المتفاعلة 
مع 

 الكمبيوتر

  تسھم في تحقيق األھداف التالية

  التى تؤدى الي حقيقة
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  المكتبات العامة –مكتبة المنزل  –مكتبة المدرسة.  

 حضور األمسيات الثقافية في األندية المختلفة. 

 المشاركة في الرحالت االستطالعية والترفيھية. 

 مشاھدة البرامج الثقافية بالقنوات التليفزيونية األرضية والفضائية. 

 سماع اإلذاعة. 

 الكمبيوتر. 

ومن ھذا العرض السابق لمصادر التنور العلمي يستطيع المعلم االستفادة من المتاح له منھا 

  .حتي ينمي تنوره العلمي  و يتماشي مع التطور السريع في العصر

  :تنور العلمي مظاھر وأشكال ال) ٣/٤( 

المتنور علميا اإللمام بھا أو ببعضھا البيولوجى توجد بعض المظاھر التي يمكن لمعلم 

، )١٩٩٦()١(ويمكن عرض مجموعة منھا في ضوء ما توصل إليه كل من عبد السالم مصطفي

وعبد الودود ، )٢٠٠١() ٤(ومات ريدلي، ) ٢٠٠٠() ٣(ومحسن فراج، )١٩٩٩()٢(وعايدة سرور

وعلي ، )١٩٩٩()٧(وبشير الكلوب، )١٩٩٩()٦(وجون بينون وھيوماكي، )٢٠٠٠(     )  ٥(مكرم

  - .كما يلي، )١٩٩٩( )٩(ومني الصبان، )١٩٩٦()       ٨(عبد المنعم

                                                 
دور مناھج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في تنمية الوعى بالكوارث الطبيعية ) "١٩٩٦(عبد السالم مصطفي عبد السالم)١(

العدد      ، جامعة المنصورة ، مجلة كلية التربية، "وتأثيراتھا على البيئة وفعالية وحدة مقترحة فى تنمية ذلك الوعى
  .١٣١ص ) ٣٠(

برنامج مقترح فى التثقيف الصحى للمرأة الريفية وفعاليته فى إكسابھا بعض ): "١٩٩٩(د الحميد سرورعايدة عب) ٢(
مجلة كلية التربية  )"دراسة تجريبية فى بعض قرى محافظة الدقھلية (المفاھيم والالتجاھات المرتبطة بالوعى الصحى

  .٢٦٩ص ، ) ٣٠(العدد ، جامعة المنصورة ، 

تنمية بعض عناصر التنور البيئ لدى طالب كلية التربية جامعة الملك خالد بأستخدام ): "٢٠٠٠(محسن حامد فراج) ٣(
مركز ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، العدد األول، المجلد الثالث ،مجلة التربية العلمية، "الموديوالت التعليمية
  .١٢٢-٨٧ص صــ، مارس ، جامعة عين شمس ، تطوير تدريس العلوم

، عالم المعرفة، ترجمة مصطفى إبراھيم فھمى ، ) السيرة الذاتية للتنوع البشرى(الجينوم): "٢٠٠١(ت ريدلى ما) ٤(
  .٢٢٧صــ، ، الكويت، ، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب) ٣٧٥( عدد

 عالم المعرفة، ترجمة مصطفي إبراھيم فھمي، )لبشريالسيرة الذاتية للتنوع ا(الجينوم): ٢٠٠٠(عبد الودود مكرم ) ٥(
  .٢٢٧ص ، ، الكويت ، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واألداب، ٣٧٥عدد 

ترجمة محسوب عبد الصادق علي وماھر إسماعيل ،  التنور التكنولوجي والمنھج) : ١٩٩٩(جون بينون وھيوماكي) ٦(
  .١٨٥ -١٨٤ص ، بنھا ، ية التربيةكل، صبرى محمد

  . ٢٥ص، عمان ، دار الشروق ،  ٢ط،  التكنولوجيا في عملية التعليم): ١٩٩٩(بشير عبد الحكيم الكلوب) ٧(

المؤتمر العلمي ،" طبيعھا وخصائصھا" المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم):"١٩٩٦(علي محمد عبد المنعم) ٨(
  .٢٧٩ص،القاھرة ،  كنولوجيا التعليمالمصرية لت الرابع للجمعية

  Video Conferencing Technologyتأثير تكنولوجيا عقد المؤتمرات بالفيديو عن بعد ): "١٩٩٩(مني الصبان ) ٩(
تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع األلفية (المؤتمر العلمي السنوي السابع ،" علي تطوير أداء المدرس

  ) ٢٧-٢٦(في الفترة من ،جامعة الدول العربية بميدان التحرير، جامعة حلوان،كلية التربية ، جلد الثالث الم، )الثالثة
  .٦٦٦ص، مايو
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  :الوعي بالكوارث الطبيعية وتأثيراتھا علي البيئة  )  ٣/٤/١( 

ألمنية لسالمة الوعي بتلك الكوراث من حيث توفير المعلومات والمعارف واإلجراءات ا  
، البراكين، الزالزل، ومن تلك الكوراث، وكذلك الحد من تأثيراتھا علي البيئة، الطالب

  .البرق والرعد،الجفاف،األمطار،السيول، الرياح،األعاصير

  :التنور الصحي) ٣/٤/٢( 
دور ،من حيث مسببات بعض األمراض، ويقصد به اإللمام بقدر كافي من الثقافة الصحية  
اإلسعافات ،أعراض األمراض والوقاية منھا أو عالجھا،ي المحافظة علي صحة األفرادالنظافة ف
  .الخ.......تنظيم األسرة،التغذية الصحية، األولية

  :التنور البيئي ) ٣/٤/٢( 
وھي محاولة التعرف علي كل ما يخص البيئة من نظام بيئى وتلوث ومصادره مشكالت   
  .بيئية

  :رف علي القضايا المعاصرة التور المستمر للتع) ٣/٤/٤( 
الجديد في علم األحياء الجزيئية ومنھا ، ومنھا التفاعالت النووية وأخطار إشعاعاتھا 

أمراض .... ،ونقل األعضاء ، والھندسة الوراثية، اكتشاف خريطة الجنيوم البشري واالستنساخ
  .الخ....واإليدز ،انفلونزا الدجاج، العصر مثل سارس

  :لديمقراطي التنور ا) ٣/٤/٥( 

ومعرفة الطالب حقوقه وواجباته نحو رفاقه ، ويتضمن ما يصدر عن الفرد من سلوك وداللته  
التنظيمات التربوية التي تنمي سلوك الديمقراطية وكيفية اكساب المعلم ،وأسرته ومعلمه ومجتمعة

الرحالت ، ودور العملية التربوية في تنميته من خالل اتحادات الطالب ، و،لطالبه ھذا الوعي
  .الخ. …والمعسكرات ، واألسر بأنشطتھا المختلفة 

  :التنور االجتماعي ) ٣/٤/٦( 

فال يجب أن ، إذا كانت المادة في القرن الحادى والعشرين تسيطر علي كافة أنماط الحياة 
والتحلي ، والسلوك التعاوني، والعالقات الطيبة، ونتجاھل أو نھمل االجتماعيات، ننجرف وراءھا

فعلي المعلم  ، اآللة علي إنسانيتنا يخالقيات والقيم والمحافظة علي العادات والتقاليد بحيث ال تطغباأل
ً أال يغفل الدور االجتماعي للطالب فعند شرح بعض القضايا العلمية يجب دائما أن يقرنھا ، دائما

  .بأثرھا علي المجتمع والتأكيد علي إيجابياتھا والبعد عن سلبياتھا

  :لتنور العلمي التقني ا) ٣/٤/٧(
مثل استخدام الكمبيوتر ، ويتمثل في الوعي بالمستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم  

  . الخ. …واإلنترنت فى التدريس ، وأجھزة العرض المتنوعة ، والوسائل واألدوات التعليمية، 

  :التنورالخاص بطبيعة العلم والمعرفة العلمية ) ٣/٤/٨(

 –العمومية  –القابلية التغيير (العلم بما يحتوى من صفات ومنھا ويتضمن فھم طبيعة 
والتعرف ، )الخ.. … - احتمالية العلم  –موضوعية العلم  –إنسانية العلم  –التكرارية  –الشمولية 

  ).الخ.. …حقائق ومفاھيم ومبادئ وقوانين ونظريات وعمليات علم (على مكوناته من

  :القة التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع التنور الخاص بمظاھر الع) ٣/٤/٩(

ويشتمل على مظاھر العالقة بين العلم والتكنولوجيا ، ومظاھر العالقة بين التكنولوجيا 
والمجتمع ، وكذلك القضايا العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالمجتمع وتأثيراتھا اإليجابية والسلبية 

  . عليه
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  :كوين اتجاھات وميول علمية التنور الخاص بت) ٣/٤/١٠( 

ويتمثل فى سلوك الفرد اإليجابى أو السلبى نحو العلم والتكنولوجيا من حيث االھتمام بأخبار 
العلم والتكنولوجيا ، والثقة فى العلم ونتائجه ، وإضفاء التفسيرات العلمية لألحداث ، والھوايات 

، وتكوين رأى حول القضايا العلمية العلمية ، واإلعجاب باالختراعات ، والتمرس فى العلوم 
  .والتكنولوجية المعاصرة

وبعد عرض مصادر ومظاھر التنور العلمي التي يمكن للمعلم االستعانة بھا في تحقيق التنور   
وذلك ، العلمي لطالبه، يمكن تحديد األدوار المتنوعة للمعلم في إعداد الطالب المتنور علميا

، )١٩٩٧() ٢(ومدحت النمر، )١٩٩٨()١(ت عماد الدين الوسيميباالسترشاد بمــا ورد في دراسـا

  -:كما يلي) ١٩٩٧( )٤(، ومحمد نصر) ١٩٩٣() ٣(وانطوان لوسن

  :دور معلم البيولوجى في إعداد الطالب المتنور علميا ) ٣/٥(

يمكن للمعلم اإلسھام من خالل مادة البيولوجى باإلبداع في طريقة تدريسه واألساليب التى 
 :ھا فى إعداد الطالب المتنور علميا ، ومن المعالجات التى تساعد فى ذلك ما يلىيستخدم

 من برامج تليفزينة ، حث الطالب علي االستفادة من مصادر التنور العلمي المتاحة في بيئته
  .الخ......وكتب وصحف ومجالت 

 لعالج بالليزرمناقشة الطالب في بعض القضايا المعاصرة المرتبطة بالعلوم مثل االستنساخ ا ،
 .الخ.......تجارب الھندسة الوراثية ، زراعة األعضاء

  توجيه الطالب لكيفية اكتساب المعرفة وفھمھا والقدرة علي االستخدام الواعي والمستنير لھا
  .والقدرة علي تقويم المسار الشخصي واالجتماعي والثقافي لحياتة وحياة مجتمعه

 ير العلمي في التعلم والمشاركة الفعالة في حل بعض توجيه الطالب لممارسة مھارات التفك
 .المشكالت البيئية

                                                 
فاعلية استخدام كتب االطفال العلمية في إكساب التالميذ بمرحلة التعليم ): "١٩٩٨(عماد الدين عبد المجيد الوسيمي ) ١(

الجمعية المصرية للتربية ، العدد الثالث، المجلد األول جلة التربية العلمية ،م،األساسي بعض عناصر الثقافة العلمية 
  .  ١١ص، جامعة عين شمس ، العلمية

التربية (المؤتمر العلمي األول " فلسفة متطلبات إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين"، )١٩٩٧(مدحت أحمد النمر ) ٢(
األكاديمية العربية اللعلوم ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، جلد الثاني الم ،) العلمية للقرن الحادى والعشرين

  .           ٥١ - ٤٨ص ، أغسطس ) ١٣ – ١٠(في الفترة من ، اإلسكندرية، أبو قير ، والتكنولوجيا

أم أن عقول اكتساب المعرفة البيولوجية خالل مرحلة الطفولة ھل ھي عملية صراع معرفي )  " ١٩٩٣(انطوان لوسن  ) ٣(
دائرة البحوث التربوية بالمحيرية ، مجلة رسالة التربية، ترجمة صبارينى وشفيق حسان، "األطفال تكون صفحة بيضاء

  .١٧٥ -١٣٥ص ، عدد سبتمبر، سلطنة عمان -وزارة التربية والتعليمم، العامة للتربية

ة والسمتقبلية وانعكسھا علي التربية العلمية التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصر): " ١٩٩٧(محمد علي نصر ) ٤(
الجمعية المصرية للتربية ، المجلد األول  ،)التربية العلمية للقرن الحادى العشرين( المؤتمر العلمي األول وتدريس العلوم 

  ١٤٥-١٤٢ص ،أغسطس )  ١٣ -١٠(في الفترة من  -اإلسكندرية -أبو قير، األكاديمية العربية للعلوم التكنولوجية، العلمية



     
  

  
   ٨٧  

اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

  حث الطالب علي فھم طبيعة العلم والمعرفة العلمية وتطبيقھا في مختلف جوانب الحياة  

  إكساب الطالب االتجاھات والميول والقيم العلمية التى تساعده في التكيف مع متطلبات العصر
 .الذى نعيشه

 طالب علي التعامل مع الوسائل التكنولوجية مثل األجھزة واألدوات المعينة في تنمية قدرة ال
 .تحقيق أھداف التعلم

  إستخدام أمثلة توضح العالقة األساسية بين العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وضرورة
  .التكامل بينھما

 والجمالية تقدير األنشطة البشرية والعلمية ذات االبعاد الفكرية والوجدانية والعلمية. 

 توعية الطالب ألھمية العلوم والتكنولوجيا في تشكيل ثقافة وھوية المجتمعات.  

  توجيه الطالب للتمييز بين الدليل العلمي والحقائق العلمية وبناء اآلراء واالجتھادات
 .الشخصية

 حث الطالب علي التعاون مع رفاقة والمشاركة الفعالة معھم فھذا يولد ثقافات جديدة. 

 للطالب المعلومات العلمية أو بعض القضايا المعاصرة التى يصعب عليه فھمھا  يبسط
  .واستيعابھا  للحكم عليھا

  :تقويــــم أداء المعلــــــم  :القسم الرابع 
  :تعريف تقويم األداء التدريسى للمعلم وأھدافه ) ٤/١(

 تعريف مفھوم تقويم التدريس :  

أو أحد مكوناتھا أو ، م علي منظومة التدريسھو عملية منظومية يتم بھا إصدار الحك"
بغية إصدار قرارات تدريسيه تتعلق بإدخال تحسينات أو تعديالت علي تلك المنظومة ككل ، عناصرھا

  .)١(أو علي بعض مكوناتھا وعناصرھا بما يحقق األھداف المرجوة من تلك المنظومة 

 دريس كما يلي وبتحليلنا لھذا التعريف يمكن إستنتاج أھداف تقويم الت:  

  إن تقويم عملية التدريس أو أحد مكوناتھا يساعدنا علي تحديد نقاط الضعف في تلك العملية
أو  يسواء كان ذلك أھداف أو استراتيجيات تدريس أو محتو، ومحاولة عالجه وتجويدھا

  .الخ وذلك حتى تحقق أفضل األھداف المرجوة منھا......وسائل تعليمية أو أساليب تقويم 

 لتغذية الراجعة المستمرة حول أداء المعلم تجعله يسعي دائما ليطور من أدائه التدريسى ا
  .وتحديد مدي تقدمه نحو تحقيق األھداف  ومھنته

 تحديد بعض الكفايات والمھارات الالزمة لكي يواكب المعلم التغيرات في ھذا العصر. 

 لمين من خالل وضع برامج مساعدة القائمين علي العملية التربوية في رفع كفاءة المع
  .تدريبية أو تطوير للمناھج في ضوء القصور الذى قد يظھر أثناء عمليات التقويم

 وكذلك العملية التربوية ككل من حيث كفاءتھما في تحقيق ، إصدار الحكم علي أداء المعلم

 .أھداف التعلم حتى يمكن مساعدتھما في ضوء اإلمكانات الالزمة لذلك 

                                                 
  )٢(المجلد ، )الكتاب الثاني (سلسلة أصول التدريس ،  رؤية منظومية، تصميم التدريس):" ٢٠٠١(حسن حسين زيتون) ١ ( ،

  . ١٧٨ -١٧٧ص ، القاھرة، عالم الكتب، ٢ط
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 وبالتالي تحديد ، ب يساعدنا علي التعرف علي قدراته التحصيلية والمھاريةإن تقويم الطال

  .وكذلك طرق التدريس المناسبة لرفع معدالت التحصيل الدراسي، المحتوى المناسب

  إن التقويم يساعد الباحثين التربويين علي جمع المعلومات والبيانات عن البيئة التعليمية

 .لمساعدتھم في عملية تطويرھا

ألن ، ولقد أكدت العديد من الدراسات في تقويمھا للمعلم علي أھمية أداء المعلم داخل الفصل       

بما امتلك من خبرات تعليمية وتدريسية وثقافية ومعرفية ، أداء المعلم ھو الذى يعكس جودة إعداده

قبل الخدمة  ومن بين تلك الدراسات التى اھتمت بتقويم أداء المعلم سواء في الخدمة أو، ومھارية

عبد الكريم الخياط وعبد ،) ١٩٩٦()٢(حسين الدرينى ، )١٩٩٣( )١(حسن الجامع:دراسة كل من 

دانيلسون وميكجريل ، )٤()١٩٩٦(عبد الرحمن الحبوب ورشا عبد العزيز ، )١٩٩٦() ٣(الرحيم دياب

(Danielson, G& Mcgreal, T.L, 2000))٦(أسب،)٥ ()Asp, E., 2000( ،محمد الزعيمي)٧( 

، )١٩٩٩()١٠(ورشدى طعيمة )  ٢٠٠٢()٩(، والسيد وھبي )٢٠٠٤()٨(عبد المعطى األغا، )١٩٩٤(

  ).٢٠٠٣( )١١(ومحمد المخالنى 

  :المھارات التدريسية الرئيسة والفرعية لمعلم البيولوجى )  ٤/٢(
                                                 

، العدد األول، ادسالمجلد الس، مجلة كلية التربية، ) دراسة تحليلة(اتجاھات ومعايير في تقويم المعلم) "١٩٩٣(حسن جامع) ١(
  . ٧٢ – ٥٩ص، ةجامعة اإلسكندري

، بحث مقدم للمركز القومى لإلمتحانات والتقويم التربوى ، قسم " تقويم المعلم"، ) ١٩٩٦(حسين عبد العزيز الدرينى ) ٢(
 .١٢-١١التدريب واإلعالم ، جمھورية مصر العربية ، ص 

نظام تقويم كفاءة المعلم أثناء الخدمة في وزارة التربية والتعليم بدول ) : ١٩٩٦(عبد الكريم الخياط وعبد الرحيم دياب ) ٣(
مجلة فصلية تخصصية محكمة تصدر عن مجلس ) ٣٨(العدد ،المجلـــد العاشر المجلة التربوية،دراسة تقويمية ، الكويت

  .٧٤- ٢٧ص ص،  جامعة الكويت، النشر العملي

، مجلة التربية، "تقويم الطالب لمعلم المرحلة الثانوية):" ١٩٩٦(سيعبد الرحمن المحبوب ورشا علي عبد العزيز مو) ٤(
  .٩٥-٧٤ص ، ديسمبر، ٢٥السنة ، ، تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية الثقافية والعلوم ) ١١٩(العدد 

(5) Danielson, G&Mcgreal, T.L,(2002):Teacher Evaluationto Enhance Professional Practice, 
ASCD, U.S.A, pp.3-32. 

(6) Asp, E,(2000): “Assessment in education : Where have we been. where are we headed”. 
Education In a New Era, Edited by: Brandt, R.S,ASCD, U.S.A,pp.123-157. 

اجھة تحديات مطلع القرن الحادى استراتيجية التدريس والتقويم المالئمة للتعليم العالي لمو):"١٩٩٤(محمد الزعيمي ) ٧(
المؤتمر التربوى الثاني لقسم أصول التدريس حول التعليم العالي العربي وتحديات مطلع القرن الحادى ، "والعشرين

  .٣٥-١٢ص ، جامعة الكويت ، )أستاذ الجامعة وتحديات القرن الحادى  والعشرين(والعشرين 

، )تكوين المعلم(المؤتمر العلمي السادس عشر ، "ة في تقويم المعلماتجاھات معاصر):"٢٠٠٤(عبد المعطى رمضان) ٨(
ص ص ، يوليو) ٢٢-٢١(في الفترة من ، جامعة عين شمس، دار الضيافة، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريسى

١٠٠٠-٩٨٣. 

مناھج التعليم في (رابع عشر المؤتمر العلمي ال، اتجاھات معاصرة في تقويم أداء المعلم):"٢٠٠٢(السيد إسماعيل وھبي ) ٩(
في ، جامعة عين شمس،دار الضيافة ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، المجلد الثاني ،)ضوء مفھوم األداء

  .٧٥٧ص،يوليو) ٢٥-٢٤(الفترة  من 

  .٢٦، دار الفكر العربى ، القاھرة ، ص المعلم كفاياته ، إعداده ، تدريبه، )١٩٩٩(رشدى أحمد طعيمة ) ١٠(

تقويم مستوى أداء طلبة التربية العلمية بكلية التربية  جامعة تعز "، ) ٢٠٠٣(محمد حسين سلطان سعيد المخالفى ) ١١(
، )نظام تقويم األداء المدرس فى الوطن العربى فى عصر المعلومات(المؤتمر السنوى الحادى عشر ، " للكفايات التدريسية

دارة التعليمية باإلشتراك مع مركز تطوير التعليم الجامعى بجامعة عين شمس ، فى الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإل
 .٣٨٦-٣٨٣يناير ، دار الفكر العربى ، القاھرة ، ص ) ٢٦-٢٥(الفترة من 
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اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

 تعريف المھارة التدريسية:- Teaching Skill    

  )     ١(رسة علي راشد ومنى عبدالھادىويتم تعريفھا في ضوء بعض الدراسات مثل دا

: وفى ضوء أھداف الدراسة الحالية بأنھا) ٢٠٠٠( )٢(ودارسة خليل رضوان ، ) ١٩٩٨( 

مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالة التى يظھرھا المعلم في نشاطه التعليمى داخل وخارج حجرة "

شكل استجابات حركية أو لفظية وتظھر  الدراسة لتحقيق أھداف محددة ، وتصدر من المعلم دائماً في 

  ".والتكيف مع ظروف الموقف التدريسى، في ھذه االستجابات عناصر الدقة والسرعة في األداء

فمعلم البيولوجى المتميز أو الخبير ھو الذى أتقن مھارات التدريس عند تعامله مع أى 

وھذا ، التعليمي المرجو منه موقف تدريسى بأشكاله المتعدده بدقة وحسن تصرف حتى يتحقق الھدف

  )١٩٩٩( )٣(يتفق مع ما ورد عن جابر عبد الحميد

  :المھارات التدريسية الرئيسة والفرعية لمعلم البيولوجى ) ٤/٢/١(

)   ٥(عبدهللا الحمادى ، )١٩٩٥( )٤(شكرى نزال  -:ويمكن عرضھا باالستعانة بما ورد عن كل من 

   -:وھي كالتالي ، )٢٠٠٣()٧(مختار عبد الجواد ، )١٩٩٨()٦(وعلي راشد وأخرون، )١٩٩٦(

 وتندرج تحتھا بعض المھارات الفرعية التالية ، مھارة تخطيط الدرس: 

  مھارة تحديد األھداف السلوكية للدرس بحيث تكون واضحة وقابلة للمالحظة والقياس

  .ومتنوعة

 وع في تسلسل مھارة تحديد عناصر الدرس الرئيسة والفرعية بحيث تعبر عن جوانب الموض

  .منطقي وتناسق مع أھداف الدرس

 وعرضھا في الوقت المناسب ، مھارة اختيار الوسائل التعليمية  المناسبة لموضوع الدرس

 .وتكون متاحة ومشوقة وتثير إنتباه الطالب 

                                                 
)١(   علي محيى الدين راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى)٤٦٨ص ،  مرجع سابق): ١٩٩٨.  

  .٢٦٣ص ، مرجع سابق ): ٢٠٠٠(خليل رضوان  )٢(

 .١٣ص،القاھرة، دار الفكر العربي، استراتيجيات التدريس والتعلم): ١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر  )٣(

  .٢١٠-١٩٦ص ص ، مرجع سابق): ١٩٩٥(شكرى حامد نزال )٤(

المھارات التدريسية الالزمة للمعلمين من وجھة نظر المعلمين والموجھين في المرحلة ):" ١٩٩٦(عبد هللا الحمادى )٥(
 .٣٦٢-٣٣٧ص،) ١٣( العدد، جامعة قطر، حولية كلية التربية، "رالثانوية بدولة قط

  .٤٨٩-٤٨٥ص ص، مرجع سابق  ):١٩٩٨(علي محيى الدين راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى )٦(

المؤشرات التربوية وتقويم أداء معلم التعليم األساسي في مصر في عصر ):" ٢٠٠٣(مختار عبد الجواد السيد )٧(
الجمعية ، )نظم تقويم األداء المدرسي في الوطن العربي في عصر المعلومات(الحادى عشر  المؤتمر السنوى" المعلومات

  في فترة من، المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية باالشتراك مع مركز تطوير التعليم بجامعة عين شمس
  .٢٢٠-٢١٦ص ص، القاھرة، دار الفكر العربي، يناير) ٢٦-٢٥( 
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اإلطار النظرى للدراسةالفصل الثالث

 وذلك بالتمھيد للدرس بسؤال عن الدرس السابق أو ، مھارة تھيئة الطالب ذھنياً للدرس

  .ق أو بموقف من الحياة لجذب انتباه الطالب تجاه موضوع الدرسربطه بالدرس الساب

  مھارة عرض الدرس بحيث يكون العرض في تسلسل منطقي وتوظيف كل من الوسائل

واألنشطة المصاحبة أثناء عرض الدرس في الوقت المناسب واختيار استراتيجية التدريس 

 .المناسبة لموضوع الدرس

 رة عن موجز لكافة عناصر الدرس مھارة غلق الدرس بحيث تكون عبا.  

  مھارة اعداد التقويم  للدرس سواء يتضمن التقويم التشخيصى أو البنائي أو النھائي بحيث

وتتناسب مع أھداف الدرس وواضحة ، يكون متنوع األسئلة مع البعيدة عن األسئلة الصعبة

 . ومحدودة الصياغة  وبعيدة عن الغموض

 تھا بعض المھارات الفرعية التاليةوتندرج تح، مھارة تنفيذ الدرس:  

  مھارة تھيئه الموقف التعليمي في صورة تمھيد مناسب لموضوع الدرس وربطه بالدرس

  .السابق وعرض لألھداف السلوكية للدرس وكذلك تھيئة البيئة التعليمية

  مھارة استخدام استراتيجيات وأساليب تدريس متنوعة وذلك حسب موضوع الدرس مثل

الخ وتحقيق خطوات كل ....... المناقشة، التعلم الذاتى، )S.T.S(مدخل  الـ، اونىالتعلم التع

  .إستراتيجية

 وذلك باستعراض المحتوى من مفاھيم وحقائق ونظريات ، مھارة التمكن من المادة العلمية

الخ وتسلسل المادة العلمية واالستعانة بقضايا من الواقع تخدم  موضوع .......ومعلومات 

 .الدرس 

 وذلك بتشجيع الطالب على التفاعل مع رفاقھم مع ، مھارة استخدام أساليب تعزيز متنوعة

  .المعلم أثناء شرح الدرس

 أو حث الطالب علي التفاعل ، وذلك في الوقت المناسب، مھارة استخدام الوسائل التعليمية

 .معھا والتأكد من أنھا حققت أھدافھا

 وذلك بتنويع استخدام نبرات ، ناء تنفيذ الدرسمھارة إثارة دافعية الطالب وتشويقھم أث

 .الصوت ونظرات العين والحركة بينھم واإليماءات  والصمت أحيانا

 وذلك بالحفاظ علي النظام أثناء إشتراك الطالب في فاعليات الدرس ، مھارة إدارة الفصل

 الخ  والعمل علي ايجابية الطالب.... والحفاظ علي جو صفي صحي مثل تھوية الفصل

  .الخ..........ومشاركتھم في الدرس والتعامل بحكمة في المواقف المفاجئة

  مھارة استخدام السبورة التعليمية بحيث ال تزدحم بالمعلومات والرسومات والكتابة بخط

 .واضح عليھا ويتضمن الملخص السبورى كافة عناصر الدرس 
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 سليمة المفاھيم  مھارة استخدام لغة علمية صحيحة وواضحة والتحدث بلغة عربية

  .والمصطلحات بشكل علمي سليم 

  مھارة ختام الدرس باستعراض ما تم شرحه في الدرس وما سيدرس في الحصة القادمة 

 وذلك بعدم الخروج عن موضوع الدرس وتحديد الوقت ، مھارة مراعاة وقت تنفيذ الدرس

  .الكافي لكل عنصر من عناصر الدرس 

 وذلك بإضفاء جو من البشاشة ، ى مع الطالب أثناء الدرسمھارة االتصال والتعامل اإلنسان

والمرح أحياناً والديمقراطية في التعامل مع الطالب واحترام آرائھم ومراعاة الفروق الفردية 

بين الطالب ، ونشر روح الود والتعاون بين المعلم وتالميذه ومساعدتھم في حل بعض 

  الخ   ..............مشكالتھم 

  وتندرج تحتھا بعض المھارات الفرعية التالية، الدرسمھارة تقويم:  

  مھارة شمول التقويم ألھداف الدرس.  

  وتكون مستمرة ) تحريري –شفوي (مھارة تنوع أساليب التقويم. 

  مھارة استخدام أسئلة التقويم بحيث توجه في دقة ووضوح للطالب وإتاحة الوقت المناسب

  .طالب ومراعاة وقت التقويملإلجابة عليھا ثم تصحيح الخطأ منھا لل

 وذلك بالتأكد من تحقيق األھداف السلوكية للدرس ، مھارة االستفادة من التغذية الراجعة

 .   واستخدام نتائج التقويم في معالجة األخطاء الشائعة بين الطالب 

ً علي ھذا العرض السابق لإلطار النظرى للدراسة اف والذى تم خالله تحديد أھمية وأھد، وتأسيسا

ضمن عمليات التطوير  (S.T.S)ودواعى استخدام مدخل الـ، تطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجي

وأھميه تحقيق التنور العلمي للطالب المعلم ورفع أدائه التدريسى بما ، و إعداد البرامج المختلفة

ر جميع جوانب تكون الدراسة الحالية قد استعرضت بالتحليل والتفسي، يتضمنه من مھارات تدريسية

  .موضوع الدراسة الحالية والعالقة بين متغيراتھا ودورھا في االرتقاء بمعلم البيولوجي

  

 

  

  

  



  

  

  
  
  
  

  الفصــل الرابع

  إجــــــراءات الدراســــة 
 

  

  ويتنـــاول

  .إجراءات إعداد البرنامج المقترح :أوال

  .إعـــداد كتاب الطالب المعلــــــــم :ثانيا

   :إعداد دليل المعلم  :ثالثا

  :أدوات الدراســـة :رابعا

      .     التنـــور العلمـــــي رإعـــداد اختبـــا) ١( 
         . إعداد بطاقة مالحظة أداء الطالب المعلم) ٢( 

  : التخطيـــــط التجريبـــى للدراســة :خامسا

 الھــدف من التجربـــة.  

 تحديد المنھج المستخدم.  

 متغيــــرات الدراســة.  

 عينـــــة الدراســـــة.  

 تنفيــــذ التجربــــة.  
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 إجراءات الدراسة الفصل الرابع

  

  الفصل الرابع 

 ةإجـــراءات الدراســـــــــ
  :ـــةمقدمـــ

العلمي لدى * من اإلجراءات التي تقتضيھا طبيعة الدراسة قياس بعض مستويات التنور

بھدف التعرف على دور بعض ، وكذلك أدائھم التدريسى، الطالب المعلمين بقسم البيولوجي 

موضوعات البرنامج المقترح التى تم اعدادھا في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع وإكساب 

ولتحقيق ذلك ، المعلمين بعض مستويات التنور العلمي ورفع مستوى أدائھم التدريسى  الطالب

وكذلك بطاقة ، الغرض تم إعداد اختبار لقياس بعض مستويات التنور العلمى لدى الطالب المعلمين 

  -:لمالحظة أدائھم وفقا لإلجراءات التالية
  

  :* إجراءات إعداد البرنامج المقترح: أوال
م تم اعداد  دخل العل وجي في ضوء م م البيول رح لتطوير اإلعداد المھني لمعل امج المقت البرن

  -:كما يلي ) S.T.S(والتكنولوجيا والمجتمع 

 تحديد عنوان البرنامج  -١

العلمي  ودوره في تحقيق التنور، )S.T.S(مقدمة تتضمن نبذ ة مختصرة عن مدخل الـ  -٢

  .ية البرنامج في إعداد معلم البيولوجىثم توضيح ألھم، ورفع أداء الطالب المعلم٣

وتتضمن األھداف المراد تحقيقھا بعد دراسة موضوعات البرنامج وقد ، األھداف العامة -٣

  ).المعرفية والمھارية والوجدانية(تنوعت بين األھداف 

وتتضمن موضوعات البرنامج التي تخص المعلم ، نظرة شاملة عن البرنامج وموضوعاته -٤

  -:ه ورغباته المھنية وتم تحديدھا من خاللوتشبع حاجات

 الدراسات السابقة وأدبيات البحث.  

 التي يمر بھا المجتمع وتؤثر علي العملية التعليمية تالتغيرا. 

 التحديات التي تواجه المعلم نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي.  

 ا كتب عن وم خاصة م م العل رامج المتنوعة إلعداد معل ي بعض الب رامج  الرجوع إل الب

 ).S.T.S(المرتبطة بمدخل 

 تنوع القضايا المعاصرة المرتبطة بالثورة العلمية والتكنولوجية. 

 التقدم العلمي في المجاالت التربوية.  

                                                 
  )S.T.S( البرنامج المقترح لتطوير األعداد لمعلم البيولوجي في ضوء مدخل الـ ) ١(ملحق * 
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وتضمنت موضوعات البرنامج جوانب عديدة تعنى بعملية تطوير إعداد معلم البيولوجى 

وء بعض التحديات التى تواجھه مھنيا من بينھا سمات معلم البيولوجى الناجح وذلك فى ض

وتواجه الجتمع العاصر، وتلى ذلك عرض ألھداف تدريس البيولوجى ، ثم كيفية التخطيط 

لتدريس البيولوجى، وسرد شامل لبعض المداخل الحديثة فى تدريس البيولوجى وشرح 

مفصل ألھمھا والذى تتبعه الدراسة الحالية وھو مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

(S.T.S)  بما يتضمن من تعريفه ونشأته وأھدافه وخصائصه وتميزه عن المداخل

التدريسية ودواعى استخدامه فى تدريس البيولوجى ، ثم نماذج تدريسية إسترشادية 

للطالب المعلمين لإلستفادة منھا فى تدريس البيولوجى ، كما تم تحديد بعض وأبرز طرق 

التعلم التعاونى  –المناقشة (مثل  S.T.Sمدخل الـ التدريس التى يمكن إستخدامھا فى ضوء 

ثم شرح مفصل لكل منھا وتقديم نماذج تدريسية باالستعانة ) الخ......... التعلم الذاتى ،  –

التى ظھرت من  S.T.S، وبما أن من أھم أھداف مدخل الـ  S.T.Sبھا فى ضوء مدخل الـ 

مى للطالب المعلم فقد تناولنا التنور خالل الدراسة النظرية حوله ھو تنمية التنور العل

أبعاده ومصادره ،العلمى بشئ من التفصيل من خاللھا البرنامج من حيث مفھومه وأھدافه 

وجاء الباب األخير ليتضمن كيفية تقويم أداء . وخصائص المعلم المتنور علميا. وأنواعه

  .الطالب المعلم وأھداف وأنواع ومعايير األداء

رنامج ستة أبواب مكونة من موضوعات رئيسة تندرج تحتھا وبالتالي تضمن الب

  -:وھذه األبواب كما يلي، موضوعات فرعية

 معلم البيولوجي وتحديات العصر -:الباب األول. 

 أھداف تدريس البيولوجى -:الباب الثانى.  

 بعض مداخل تدريس البيولوجي -:الباب الثالث. 

 طرق التدريس في ضوء مدخل الـ  -:الباب الرابع)S.T.S .( 

 االستنارة العلمية -:الباب الخامس. 

 التقويم -:الباب السادس. 

ى استخدام وسائل  -٥ امج ، حيث اشتمل عل ذ البرن الوسائل واألنشطة المستخدمة خالل تنفي

ل  ة مث رأس (متنوعة من أجھزة العرض المختلف از العرض فوق ال ور"جھ ، " البروجكت

از عرض الشرائح ا ور ، وجھ ة والفيديو بروجكت از عرض الصور المعتم لشفافة ، وجھ

وتر) الخ.....  ا . إلى جانب اإلستعانة بمعمل الكمبي اء المحاضرات م وتنوعت األنشطة أثن

امج ،بين تدريبات وذكر أمثلة  ارير حول موضوعات البرن ....... إعداد دروس وعمل التق

 .الخ ، باإلضافة إلى األنشطة المفتوحة النھاية

ذاتى بعض أساليب واستراتي -٦ تعلم ال ل ال امج مث جيات التدريس المستخدمة فى تدريس البرن

 ).الخ...  -عمل التقارير  –حل المشكالت  –المناقضة  – تالمشروعا –التعلم التعاونى  –
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امج -٧ وعات البرن ويم موض ة : تق ه المختلف ويم بأنواع من التق ائى (وتض ى والبن التشخيص

األسئلة الشفھية والتحريرية قبل وأثناء وفى ، وتنوعت أساليب التقويم ما بين ) والختامى

ار من  أ واإلختي ة والصواب والخط ل التكمل نھاية المحاضرات وذلك بأنواعھا المختلفة مث

 .متعدد وأسئلة المقال واألسئلة مفتوحة النھاية

   :*كتاب الطالب المعلم  -:ثانيا 

  -:الخطوات التالية إلعداده وتم اتباع، ويستعين به الطالب في فھم وتحصيل المادة المقترحة

 ).موضوعات مختارة فى تدريس البيولوجى (تحديد عنوان الكتاب وھو  -١

ات  -٢ يدرس ، فھرس المحتوي ذين س ع ال ث والراب اب الثال و يتضمن موضوعات الب وھ

ة، محتواھما للطالب المعلمين ك من موضوعات رئيسة وفرعي ويتضمنان ، بما في ذل

 ).S.T.S(مستخدمة في ضوء مدخل الـ بعض مداخل تدريس البيولوجي ال(

وتم إعدادھا لتشمل جوانب ، وھي األھداف المراد تحقيقھا لكل باب علي حدة، األھداف -٣

 ).وجدانية –مھارية  –معرفية (األھداف المختلفة  وتنوعت ما بين 

ة التخطيط ، ات بالتفصيلالموضوعويتضمن ، المحتوي -٤ حيث تضمن الموشوعات كيفي

وجى دريس البيول ن  لت ره م طة ، (وعناص ائل واألنش داف ، الوس وان ، األھ ر العن ذك

حيث طالبت السنة ) واإلثارة ، وعرض المحتوى بطرق التدريس المناسبة، ثم التقويم

ا  ان علين ذلك ك ك ، ل ل ذل دريس قب رق الت رر ط م يدرسن مق وجى ل عبة بيول ة ش الثاني

دريس إكسابھم مھارات تخطيط الدرس أوال ، وتلى ذلك عرض لبعض م داخل طرق الت

ـ  دخل ال ا م ن أھمھ ى م وجى والت دريس البيول ال ت ى مج ة ف ن   .S.T.Sالحديث ه م ألن

وم  الم الي المداخل المعاصرة التى تنادى بتكامل تدريس البيولوجى مع ما يجرى فى الع

ا  لبا وإيجاب ع س ى المجتم ذا عل ر ھ ارع وأث وجى متس ى وتكنول دم علم داث وتق ن أح م

ى المجتمع  وذلك بإبراز مجموعة من القضايا العالمية والعلمية ومشكالتھا المؤثرة عل

الثورة البيوجزيئية ، قضايا النفايات ، التلوث ، أطفال األنابيب ، أمراض العصر (مثل 

خ.....مثل اإليدز والسرطان وسارس  دخل من ). ال رة شاملة عن الم اول فك م تن ا ت كم

دري ه فى ت اذج تدريسية فى حيث التعريف والنشأة وجوانب توظيف وجى ونم س البيول

تالئم مع جوانب . ضوء ذلك كما تم إستعراض أبرز طرق التدريس الحديثة أيضا التى ت

تعلم  وعناصر المدخل وتعمل على تدعيمه وإثراءه فى مجال تدريس البيولوجى وھى ال

ـ  دخل ال ى ضوء م دريس ف اذج للت نھم ونم املة ع رة ش ذاتى ونظ تعلم ال اونى وال التع

S.T.S . وم دريس العل ال طرق ت ي مج دد من المراجع ف ي ع الرجوع إل داده ب م إع وت

ا ، وبعد صياغته تم عرضه علي مجموعة من المحكمين وتم إجراء بعض التعديالت كم

 . روعى أن يتم إبراز العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع كلما من ذلك
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ويم -٥ ة أو موض، التق ة(وعية ويتضمن أسئلة متنوعة سواء مقالي ). شفھية أو تحريري

ات الموضوعتقيس كافة جوانب وأھداف التعلم  ات إلنجاز الطالب اب وعمل ملف ل ب ة لك

 .خالل المحاضرات

  .وضع في نھاية كل باب المراجع التي تم االستعانة بھا في إعداده، المراجع -٦

  - :ويشتمل محتوي الدليل على، المعلم *إعداد دليل معلم -:ثالثا 

ة -١ ـتوض، مقدم دخل ال ة م تم ) S.T.S( ح أھمي ى ي وعات الت وى الموض ن محت ذة ع ونب

 .تدريسھا من البرنامج المقترح

ة (وقد روعى أن تكون شاملة لمجاالت األھداف ، األھداف العامة -٢ ة  –المعرفي  –الوجداني

  .وأن تشمل جميع الموضوعات التى يتضمنھا كتاب الطالب المعلم) المھارية

ي عدد من المحاضرات ، ات التوزيع الزمني للموضوع -٣ تم توزيع الموضوعات المختار إل

دا محاضرتين ) ٧(بلغ عددھا  ا ع ان زمن ، محاضرات بواقع ساعتين لكل محاضرة فيم ك

  كل واحدة منھما ساعة واحدة 

د ، األنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة  -٤ ى تفي ة الت تم تحديد عدد من الوسائل التعليمي

اذج في تدريس الموضوعات  اء المحاضرة وإعداد نم دريبات أثن المختارة ، مثل بعض الت

تدريسية من خالل الطالبات فى المحاضرة للتعرف على نقاط الضعف فى الشرح والعرض 

  .، كما تم اإلستعانة بأحھزة العرض المتنوعة وكذلك الكمبيوتر

  -:ويتضمن السير في المحاضرة ما يلي، موضوعات التدريس  -٥

، تحديد الوسائل واألنشطة المستخدمة، السلوكية لكل محاضرة تحديد األھداف( -

التقويم ، عرض المحتوي، ويكون عبارة عن سؤال يجذب انتباه الطالب، اإلثارة

  ).المراجع المستخدمة في كل محاضرة، النھائي

  .إلبداء الرأى حوله وتم إجراء التعديالت به **وقد تم عرض الدليل علي المحكمين  -

                                                 
  دليل معلم المعلم) ٣(ملحق * 

   .أسماء السادة المحكمين علي األدوات)٧(ملحق  **
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  :وات الدراســــــةأد :رابعا 

  :إعداد اختبار التنور العلمى ) ٤/١(

  وجى ين بشعبة البيول يھدف ھذا االختبار إلى قياس مستوى التنور العلمى لدى الطالب المعلم

  -:وذلك فى ضوء األبعاد التالية ، جامعة الزقازيق ، كلية التربية ) السنة الثانية( 

  .يا والمجتمع والبيئةالعالقات التبادلية بين العلم والتكنولوج -

 .تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع -

 .االتجاھات العلمية -

 وتم التركيز على تلك األبعاد فى بناء اختبار التنور العلمى لعدة أسباب منھا: 

ابقة  - ات الس وث و الدراس ارت البح ا أش م كم ب المعل بة للطال اد بالنس ك األبع ة تل أھمي

 .وأدبيات الدراسة

رات تعد من األب - ا لتغي م ليصبح مواكب عاد الھامة التى نرغب فى أن يكتسبھا الطالب المعل

 .العصر

  .أنھا تعد أكثر أبعاد التنور العلمى التى برزت أثناء إعداد البرنامج المقترح -

 .تعد من األبعاد التى يمكن إكسابھا للطالب المعلم من خالل برامج اإلعداد المھنى -

  :حل التاليةوقد مر إعداد االختبار بالمرا

د إعداد الوحدات المخصصة ) ١/١/  ٤( ر ظھورا عن ى كانت أكث تحديد أبعاد التنور العلمى الت
  .للتدريس من البرنامج المقترح

اد ) ٢/ ١/ ٤( ك األبع وء تل ى ض ياغتھا ف ن ص كالت يمك اھيم ومش ايا ومف دة قض ع ع تجمي

  .المختارة

  :تضمنا األبعاد التاليةفى صورته األولية م، صياغة بنود االختبار) ٣/ ٣/١(

 العالقات التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة.  

 تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع. 

 االتجاھات العلمية. 

ة  ا ورد عن رمزي اد م وقد أخذ فى االعتبار عند صياغة المفردات الخاصة بكل بعد من األبع

  :كما يلى ) ١٩٩٦()١(الغريب

 ميعھا من نمط االختيار من متعدد أن تكون ج“ Multiple choice Items ، ويعد أحد

اس ، أشكال  االختبارات الموضوعية حتى يمكن تغطية أكبر قدر ممكن من مجاالت القي

  . باإلضافة إلى سھولة تصحيحھا

  أن تعكس المفردات طبيعة كل بعد من األبعاد المذكورة بصورة واضحة.  

                                                 
  .٨٢-٨١.ص، القاھرة، األنجلوالمصرية، التقويم والقياس النفسى والتربوى): ١٩٩٦(رمزية الغريب ) ١(
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   م ، كتابة مقدمة السؤال ويجب أن تتضمن ، وھى عبارة عن المطلوب من الطالب المعل

  .كافة المعلومات التى يحتاجھا الطالب المعلم لإلجابة عليھا

   وبعيدة عن الغموض ، بحيث تكون موزعة بطريقة عشوائية ، كتابة اإلجابات المحتملة

  .ومتساوية الطول، وواضحة 

  أن يقل فيھا عامل التخمين أو احتماالت الغش.   

  :التى تھدف إلى ما يلى ، صياغة تعليمات االختبار )  ٤/  ٤/١(

 تعريف الطالب المعلم بأبعاد االختبار والھدف منه.  

 تعريف الطالب المعلم كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار. 

 استخدام القلم الرصاص فى اإلجابة. 

 الب المعلموروعى فى صياغة التعليمات السھولة والوضوح ومناسبتھا لمستوى الط.  

ت )  ٥/  ٤/١( ار كان ة لالختب ورة األولي ردات الص دد مف ردة ) ٣٣(ع ور ، مف اد التن ملت أبع ش

  .العلمى الثالثة

لقد أعطيت درجة واحدة لكل مفردة من مفردات االختبار فى ، تقدير درجات االختبار )  ٦/ ٤/١(

ة ، حالة اإلجابة الصحيحة  ة الخاطئ ة اإلجاب ذلك ، وصفر فى حال ة وك ة إجاب م إعداد ورق ت

  .كما تم إعداد مفتاح تصحيح مثقب، لالختبار منفصلة عن كراسة األسئلة 

  :إجراءات ضبط االختبار ) :  ٧/  ١/ ٤(

  :              اتبعت اإلجراءات التالية للتحقق من صالحية االختبار إلعداد الصورة النھائية له

  : Validityالصدق 

تمثلت فى *  من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين تم التحقق من صدق االختبار

ثالثة عشر عضوا من أعضاء ھيئة التدريس بكليات التربية بالجامعات المصرية منھم تسعة من 

أعضاء ھيئة تدريس المناھج وطرق تدريس العلوم إلبداء الرأى حول مدى صالحية االختبار للتحثث 

وكان ، اف المرجوة منه ومدى مالئمته للطالب المعلمين من صياغة األسئلة وكفايتھا لتحقيق األھد

  .آلرائھم وتوجيھاتھم أثر ملموس وفعال فى تعديل بعض مفردات االختبار

  :التجربة االستطالعية لالختبار 
       ار ة لالختب داد الصورة األولي ن إع اء م د االنتھ ن ، بع ت م ى تكون راء ) ٣٣(والت ردة ، وإج مف

ى أقرھ ديالت الت ة ، ا المحكمون التع ين شعبة طبيع ى مجموعة من الطالب المعلم ار عل طبق االختب

ة(وكيمياء  ة ،  ) السنة  الثاني ة التربي ازيق ، كلي ة الزق ة ) ٢٠(وعددھم ، جامع اً وطالب رتين ، طالب م

ً  ٢٠بفاصل زمنى قدرة  ١٥/١٠/٢٠٠٤والثانية  ٢٦/٩/٢٠٠٤متتاليتين األولي في    .يوما

  :إلستطالعية تم حسابومن خالل التجربة ا 

   زمن اإلجابة على االختبار:  

                                                 
  .أسماء السادة المحكمين على أدوات البحث) ٧(ملحق * 
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ذى ، حيث تم حساب زمن إجابة الطالب المعلمين على المقياس ككل  زمن ال ك بتسجيل ال وذل

ة  ل اإلجاب ب أكم تغرقه أول طال ط ، اس اب المتوس ب وحس ر طال تغرقه آخ ذى اس زمن ال ، وال

  .دقيقة) ٤٥(وأسفر ذلك عن أن الزمن المناسب لإلجابة على المقياس ھو

 حساب معامالت  السھولة والصعوبة والتمييز لكل مفردة:-  

م حساب  ار ت بعد تصحيح أوراق إجابات الطالب المعلمين فى التجربة االستطالعية لالختب

ر فى الدراسة  د اعتب ار، ولق ردات االختب ردة من مف معامالت السھولة والصعوبة والتمييز لكل مف

ذى يصل ة أن السؤال ال ل من  الحالي ين أق ر التخم ل السھولة المصحح من أث شديد ) ٠.٢(معام

ار،  ة لالختب ردات من الصورة األولي ع مف ذى يصل معامل السھولة أرب الصعوبة، وأن السؤال ال

وھى ) ٠.٦٠،  ٠.٣٠(المقبولة للمفردات كان يتراوح ما بين  )١(وبالتالى وجد أن معامل السھولة

اب  م حس ذلك ت بة،  وك امالت مناس عوبةمع ل الص ردة  )٢(معام ل مف ين ، لك راوح ب ه يت د أن   وج

ردة) ٠.٧٠، ٠.٤٥( ل مف ز لك ردات ، ، وأيضاً تم حساب معامل التميي ز المف ووجد أن معامل تميي

  .وھى معامالت مناسبة) ٠.٢٥,٠.٢١(تراوح بين 

   حساب معامل ثبات االختبارReliability  :-  

ار  ه أن االختب ائج "ويقصد ب ى نفس ، يعطى نفس النت راد ف ى نفس األف ه عل د تطبيق إذا أعي

   )٣("الظروف

   

ات اب الثب م حس د ت ين  )٤(وق ات التطبيق ين درج اط ب ل االرتب اب معام انى(بحس ،               ) األول والث

اوى  ار تس ات االختب ل ثب ة معام د أن قيم د ) ٠.٧٢(ووج ة عن ى دال ة ) ٠.٠٠١(وھ ة عالي ى قيم وھ

ة فى استخدا ة . مهتشير إلى الثق ى عين ار صالحة للتطبيق عل ة لإلختب ذلك الصورة النھائي وتصبح ب

  .الدراسة على الذين درسوا بعض موضوعات البرنامج المقترح
  

                                                 
  علمييوضح معامالت السھولة والصعوبة والتمييز إلختبار التنور ال) ٦(ملحق  *

القاھرة ، دار الفكر العربيى ، ٣ط ، علم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى) : ١٩٧٩(فؤاد البھي السيد  )١(
  .٦٢٥ -٦٢٣ص 

 .٦٣٨ص ، المرجع سابق ): ١٩٧٩(فؤاد الھبي السيد  )٢(
  .٧٩ص ، القاھرة ، مكتبة األنجلو المصرية ،  ٢ط،  القدرات العقلية، ) ١٩٧٤(فؤاد أبو حطب  )٣(

  . ٥٢٤ص،  مرجع سابق، ) ١٩٧٩(لبھى السيد فؤاد ا) ٤(
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  * :الصورة النھائية لالختبار) :  ٨/ ١/ ٤(  

ار  ة لالختب د من صالحيته تكونت الصورة النھائي ار للتأك بعد االنتھاء من إجراءات ضبط االختب

  -:مفردة موزعة على ثالثة أبعاد من أبعاد التنور العلمى كما يلى ) ٢٩(من 

  مفردات) ٩(ويشمل :  البعد األول.  

  مفردات) ١٠(ويشمل : البعد الثانى. 

  مفردات) ١٠(ويشمل : البعد الثالث. 

  .مفردات منه) ٤(وذلك بعد استبعاد  

  

  )١(جدول 

  .بط العلمىيوضح توزيع مفردات إختبار التنور العلمى أثناء الض 

 األبعــــــادم
 عــدد العبــــارات

أرقام 
 العبارات

الدرجة
الصورة 
 األولية

الصورة 
 النھائية

 إلى من

م ١ ين العل ة ب ات التبادلي العالق
 .والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

٩ ٩ ١ ٩ ١٠ 

ى ٢ ا عل م والتكنولوجي أثير العل ت
 .المجتمع

١٠ ١٩ ١٠ ١٠ ١١ 

 ١٠ ٢٩ ٢٠ ١٠ ١١ .االتجاھات العلمية٣

 ٢٩ ٢٩ ١ ٢٩ ٣٢ االختبار ككل
  

دول  ن ج ار) ١(ويتضح م ي لالختب ل الضبط العلم الل مراح ي خ ور العلم اد التن ع أبع ، توزي

ة  ، وأرقام العبارات والدرجات المخصصة لكل بعد علي حدة درت الدرجة الكلي ولالختبار الكلي حيث ق

ار  ة) ٢٩(لالختب ة ، درج د الكفاي ر ح ي اعتب م عل ب المعل و حصول الطال ي من ، %)٧٥(ھ د أدن كح

ة، الدرجة الكلية ه  ،وھى *وبذلك أصبح االختبار في صورته النھائي ا وضع من أجل اس م صالحاً لقي

  .الدراسات السابقة** نسبة اتفقت عليھا معظم

                                                 
  .الصورة النھائية الختبار التنور العلمي ومفتاح التصحيح) ٤(ملحق * 

  :أنظر** 
  .١١-١٠ص مرجع سابق،، )١٩٩٠(السيد على السيد شھدة، وفيصل ھاشم شمس الدين ) ١(
ئية قبل الخدمة وعالقته بالتحصيل الدراسى التنور العام لمعلمى المرحلة اإلبتدا"، )١٩٩٦(عبد الرحمن محمد عوض ) ٢(

  .٩١-٤٩، يونيه ، ص ص ) ٥٦(مجلة كلية التربية، جامعة األزھر ، عدد " والتخصص األكاديمى بكلية المعلمين بعرعر
عالقة مستوى التنور العلمى لمعلمى البيولوجى بالتحصيل الدراسى والتفكير العلمى لدى "، )١٩٩٣(محسن حامد فراج ) ٣(

  .مرجع سابق، "يذ المرحلة اإلعداديةتالم
، مسويات الثقافة العلمية لدى معلمى الرحلة )١٩٩٥(محمد نجيب مصطفى عطيتو، وأحمد عبد الرحمن النجدى ) ٤(

  .٣٧-١، التربية، جامعة األزھر ، أغسطس ص ص  ةاالبتدائي
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  :إعداد بطاقة مالحظة أداء الطالب المعلم ) ٤/٢(

ا  يعتمد أسلوب تقويم أداء المعلم علي  ارات التدريسية الواجب توافرھ مالحظة وقياس المھ

ارات، لدي المعلم ك المھ ة لتل ك باستخدام أساليب المالحظة المختلف ة ، ويتم ذل د استخدم بطاق ذا فق ل

  -:لقياس أداء طالبات عينة الدراسة تم إعدادھا تبعا للخطوات التالية * مالحظة

  

  :تحديد الھدف من البطاقة ) ٤/٢/١(

ات المعلمات  تھدف ھذه ى للطالب ة البحث(البطاقة إلى جمع بيانات عن األداء الفعل وھن ) عين

ة ة التربي وجى كلي عبة بيول ة ش نة الثاني ات الس ات ، طالب الل مجموع ن خ ك م ازيق وذل ة الزق جامع

م  ى ت اً بالموضـوعات الت ر ارتباط دريس األكث ارات الت ن مھ نھن م ن تمك د م دريس المصغر للتأك الت

  :ن وتتوزع المھارات الفرعية علي المھارات الرئيسة وھي تدريسھا لھ

درس  -١ يط ال ارات تخط ارات ،  مھ ي مھ ز عل م التركي درس(وت د لل داف ، التمھي تمال أھ إش

دخل  ب م درس لجوان بة، ) S.T.S(ال ائل المناس احبة والوس طة المص تعانة باألنش ، االس

  )الخ..... ولوجيا والمجتمعوتنظيم محتوى الدرس بشكل يتسم بالتكامل بين العلم والتكن

درس  -٢ ذ ال ارات تنفي ارات ، مھ ي مھ د عل م التأكي ة (وت ايا علمي الب بقض ر الط ارة تفكي إث

ـ، جديدة دخل ال درس مناسبة لم اة ، ) S.T.S(واستخدام استراتيجيات ت درس بحي ط ال رب

 .الخ.........غلق الدرس بموجز مناسب، الطالب وبعض المشكالت الحياتية

دخل ، الدرس مھارات تقويم -٣   وتم اإلشارة للمھارات التالية ، طرح أسئلة تتضمن عناصر م

ر الطالب في ضوء القضايا المعاصرة ، ) S.T.S(الـ  رة لتفكي ار أسئلة مثي تقيس ، اختي

ة، األسئلة كل أھداف الدرس رز ، تنوع األسئلة بين الشفوية والتحريري استخدام أسئلة تب

 .الخ) .......S.T.S(إتجاھات الطالب نحو مدخل الـ 

  :تحديد بنود البطاقة ) ٤/٢/٢(

ة    ات عين دى الطالب ع أن تنمى ل تم اعداد قائمة ببعض المھارات التدريسية الفرعية التى يتوق

  -:بندا موزعة علي النحو التالى) ٦٠(البحث وقد بلغت بنود ھذه القائمة 

  .مھارة فرعية) ٢٠(وعددھا     المھارات المرتبطة بتخطيط الدرس  -١

  .مھارة فرعية) ٢٥(وعددھا     المھارات المرتبطة بتنفيذ الدرس -٢

  .مھارة فرعية) ١٥(وعددھا     المھارات المرتبطة بتقويم الدرس  -٣

                                                 
  .بطاقة مالحظة أداء الطالب المعلم) ٥(ملحق * 
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   -:وتم تحديدھا في ضوء ما يلي

  .قوائم مھارات التدريس التي تضمنتھا الدراسات السابقة وأدبيات الدراسة -١

ة -٢ م في المواقف التعليمي اواش، مالحظة عمل المعل ارات التي يتبعھ ك من ، تقاق المھ وذل

 . وحضور بعض الدروس في حجرة الدراسة، خالل اإلشراف علي طالب التربية العملية

ع -٣ ا والمجتم م والتكنولوجي دخل العل ر م من ، عناص ي(ويتض وي العلم ات ، المحت التطبيق

 ).العلمية والتكنولوجية وآثارھا السلبية أو اإليجابية علي المجتمع

الع   -٤ تمارااالط ي اس ين تعل ويم أداء المعلم ومي ، تق ز الق ن المرك ف م تم بتكلي ذي ي وال

ويم معلمي  للتطوير واالمتحانات من خالل بعض أعضاء ھيئة التدريس المشتركين في تق

 .المدارس

 .تحليل محتوى الموضوعات التى تم تدريسھا للطالبات عينة البحث -٥

  

  صياغة تعليمات البطاقة) ٤/٢/٣(

  -:لك التعليمات إلىوتھدف صياغة ت

  ).الكلية –الفرقة  –الشعبة  –االسم (تحديد بيانات الطالب  -١

 .تعريف المالحظين بأھم المھارات الرئيسية المراد مالحظتھا والھدف منھا -٢

 .مراعاة الدقة في المالحظة -٣

 .استخدام قلم رصاص لوضع عالمة صح أمام كل مھارة فرعية -٤

 .رة فرعيةتحديد التقدير الكمي للمالحظ لكل مھا -٥

 .تسجيل  المالحظات علي بيانات تلك البطاقة -٦

  

  :الصورة األولية لبطاقة المالحظة ) ٤/٢/٤(

ة من    ارات رئيسة ) ٣(تكونت البطاقة في صورتھا األولي ة ،مھ ارات فرعي ا مھ درج تحتھ تن

  .مھارة) ٦٠(عددھا 

  

  :التقدير الكمي لبطاقة المالحظة ) ٤/٢/٥(

دروس يتم إعطاء تقدير لكل مھار   ه في شرحة ل اء مالحظت م أثن ة تظھر في أداء الطالب المعل

ة ، األحياء في حلقات التدريس المصغر دير المناسب)   √(  بوضع عالم ام التق ارة ، أم ل مھ حيث لك

  -:وھي ، خمس تقديرات 

  أربع درجات       ممتاز 

  ثالث درجات     جيد جدا 

  .درجتان                 جيد 

  واحدة  درجة              ضعيف 
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  .صفر               ضعيف جداً 

تحسب له النسبة ، وحتى يمكن الحكم علي أداء الطالبة في ضوء الدرجة التي يحصل عليھا

من الدرجة الكلية وھو مستوى اتفقت عليه %) ٧٥(المئوية للدرجة وتقارن بمستوى التمكن وھو

  .من الدراسات السابقة للحكم على أداء الطالب المعلم* العديد

درس  ة ال وفي حالة مالحظة الطالبة المعلمة وعدم قيامھا بأداء المھارة الفرعية نتيجة لطبيع

ارة  ة تحسب ، الذى تقوم بشرحة وعندما ال يسمح الموقف التعليمى بالقيام بأداء المھ ذه الحال ففي ھ

لم تتوفر في  الدرجة الكلية علي أساس المفردات التى تم مالحظتھا مع استبعاد درجات المھارات التى

  .الموقف التعليمى ثم تعدل الدرجة الكلية علي أساس النھاية العظمى للبطاقة

  :إجراءات ضبط البطاقة ) ٤/٢/٦(

وإعداد ، اتبعت اإلجراءات التالية للتحقق من صالحية البطاقة لمالحظة أداء الطالب المعلمين

   -:الصورة النھائية لھا

  -:  Validityالصدق 

، **اقة تم عرض بطاقة المالحظة في صورتھا األولية علي لجنة المحكمينلحساب صدق البط

وقد تم إبداء بعض المالحظات التي تم األخذ بھا وتعديل بعض فقرات البطاقة وإلغاء بعض الفقرات 

  .***حتي خرجت بصورتھا النھائية

   -:التجربة االستطالعية للبطاقة وتقدير ثباتھا 

ة عل ة المالحظ ق بطاق م تطبي ـي ) ٦(ي ت عبة بيولوج الب ش ن ط ـن م الب معلمي نة (ط الس

ة ة) الرابع ة التربي ازيق،كلي ة الزق د أسلوب المالحظة ، جامع ة عشوائية واعتم ارھم بطريق م اختي وت

ت احثين في نفس الوق ين من الب دوين ، علي مالحظة الطالب المعلمين من قبل اثن ا بت ل منھم ام ك وق

ات، بياناته بصورة مستقلة ات المزدوجة ولحساب ثب غ البطاق م تفري ة ت ى حساب ، البطاق للتوصل إل

  .ثم تحديد نسبة االتفاق، )(Cooper) ١(مرات االتفاق واالختالف باستخدام معادلة كوبر

ة ام المالحظ ات نظ دي ثب ي م اق عل دل نسبة االتف ل من ، حيث ت اق أق ت نسبة االتف إذا كان ف

اق وإذ، فھذا يدل علي انخفاض ثبات المالحظة% ٧٠ ي % ٨٥ا كانت نسبة اإلتف دل عل ذا ي أكثر فھ ف

  .نسبة اإلنفاق بين الباحثين ) ٢(ويوضح جدول ، ثبات نظام البطاقة

                                                 
  :أنظر* 
  .٥١٠-٤٦٥، ص ص  مرجع سابق ):١٩٩٨(راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى على محى الدين ) ١(
  .٣٢-١، ص ص  مرجع سابق، )١٩٩٣(عبد الرحمن محمد السعدنى ) ٢(

  أسماء السادة المحكمين على أدوات الدراسة)٧(ملحق** 
  الصورة النھائية لبطاقة المالحظة )  ٥(ملحق ** 
)٦٢ص،مؤسسة الخليج العربي ، تدريسسلوك ال، )١٩٨٤(محمد أمين المفتي ) ١ .  
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  )٢(جدول 

  يوضح نسب اإلتفاق بين الباحثين في مالحظة أداء عينة من الطالب المعلمين

 نسبة االتفاق رقم الطالب

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦ 

٨٩ %  
٨٧ %  
٨٦ %  
٨٧ %  
٨٥ %  
٨٩ % 

  
ذلك ، ھنا نجد أن األداة  المستخدمة ذات درجة ثبات عالية تفى بأھداف البحثمن  وأصبحت ب

ة ورتھا النھائي ي ص ة ف ة المالحظ ن  *بطاق ون م ض ) ٣(تتك ا بع درج تحتھ ية وتن ارات أساس مھ

  .مھارة) ٤٨(المھارات الفرعية عددھا 

  

  :الصورة النھائية لبطاقة المالحظة ) ٤/٢/٧(

  -:ظة في صورتھا النھائية بعد إلغاء وتعديل بعض المھارات الفرعية إليتكونت بطاقة المالح  

 .مھارة فرعية) ١٦(مھارة تخطيط الدرس وتتكون من  -١

 .مھارة فرعية) ٢١(مھارة تنفيذ الدرس وتتكون من  -٢

 .مھارة فرعية) ١١(مھارة تقويم الدرس وتتكون من  -٣

ا مواصفات بطاقة المالحظة والنھايات الع) ٥( ويوضح جدول  ارة من مكوناتھ ل مھ ظمي لك

  -:وكذلك النھاية العظمي لدرجات البطاقة ككل كالتالي

  )٣(جدول 

  .مواصفات بطاقة المالحظة وتتضمن المھارات الرئيسة والفرعية ونھاياتھا العظمي

 النھاية العظمي لمجموع الدرجات المھارات الفرعية  المھارات األساسية  م

 ٦٤ ١٦ تخطيط الدرس ١

 ٨٤ ٢١ تنفيذ الدرس  ٢

 ٤٤ ١١ تقويم الدرس ٣

 ١٩٢ ٤٨ البطاقة ككل 

  

                                                 
  الصورة النھائية لبطاقة المالحظة ) ٥(ملحق* 
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  :التخطيــط التجريبــي للتجريــة -:خامسا

  : الھدف من التجربة  - )٥/١(

وتحديد أثره ، )S.T.S(ھو تطوير اإلعداد المھنـي لمعلم البيولوجي في ضوء مدخل الـ 

  .ين وكذلك تنمية أدائھم التدريسوفعاليته علي رفع مستوي التنور العلمي للطالب المعلم

  :  تحديد المنھج المستخدم في الدراسة - )٥/٢(

حيث تم تطبيق البرنامج ) المجموعة التجريبية الواحدة(وھو المنھج شبه التجريبي باستخدام 

كلية ) السنة الثانية(المقترح علي مجموعة تجريبية واحدة من الطالبات المعلمات شعبة بيولوجي 

  .معة الزقازيقالتربية جا

  -:وھي، تحديد متغيرات الدراسة - )٥/٣(

 .وھو البرنامج المقترح في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع، متغير مستقل -١

 .وھي مستوي التنور العلمي وأداء الطالب المعلم، المتغيرات التابعة -٢

  : عينة البحث  - )٥/٤(

السنة (ات المعلمات شعبة بيولوجي  عبارة عن مجموعة تجريبية واحدة شملت جميع الطالب

  .طالبة لم يدرسن منھج مبادئ التدريس قط ) ٢٥(وعددھن ، جامعة الزقازيق، كلية التربية) الثانية

  :  تنفيذ التجربة) ٥/٥(

  - :بعد التأكد من ضبط كافة العوامل المؤثرة في المتغيرات تم تنفيذ التجربة كما يلي

ور ا -١ ار التن ات المعلمات التطبيق القبلي الختب ة من الطالب ى المجموعة التجريبي لعلمى عل

وجي  عبة بيول ة(ش نة الثاني ة) الس ة التربي ازيق، كلي ة الزق ق، جامع د المواف وم األح   ي

 .وتم تصحيحه ورصد نتائجه،  ٣/١٠/٢٠٠٤ 

وم  -٢ دريس العل ا يخص التخطيط لت ا م رح ، منھ تم تدريس بعض موضوعات البرامج المقت

ي اذج للتخط ديم نم تھا وتق اذج ومناقش ل نم ى عم ات عل ات المعلم دروس وحث الطالب ط ال

ك  ى ذل ددة ، تل ره المتع يط بعناص ارات التخط انھن لمھ ن إتق د م رات للتأك الل المحاض خ

ا والمجتمع  م والتكنولوجي دخل العل ا م دة منھ اء الجدي دريس األحي داخل ت بعض م عرض ل

S.T.S م والتك ين العل ة ب ة التبادلي ة المتكامل تعانة والعالق ع واالس ا والمجتم نولوجي

ع  ة واألسئلة المتنوعة من الواق ة واألنشطة المفتوحة النھاي باألنشطة المتنوعة واألمثل

ى المجتمع  ا عل ة وأثرھ ة والتكنولوجي ورة العلمي إلستنتاج المظاھر اإليجابية والسلبية للث

دم فى ضوء تناول بعض القضايا والمشكالت العالمية التى تمر بھا ا لمجتم عات نتيجة التق

ل  وجى مث ة  –االستنساخ  –التصحر (العلمى والتكنول ال الھندسة الوراثي ى مج ورة ف الث

خ...... االت ) ال ن المج ايا م ك القض ن تل د م ع العدي ات بجم ات المعلم ت الطالب د قام وق

ـ  دخل ال ى م ك التعرف بشئ من التفصيل عل ى ذل ة وتل من  S.T.Sوالموسوعات العلمي

أة وا ث النش اركة حي ان لمش وئه وك ى ض ية ف اذج تدريس ذه ونم وات تنفي ف وخط لتعري

تمكن من استخدام  ى ال ر عل ام زمالئھن عظيم األث الطالبات فى إعداد دروس وشرحھا أم

م  ا ت ھذا المدخل فى تدريس البيولوجى ، وكذلك عمل تقارير شاملة عنه وآرائھن فيه ، كم

ارزة المستخدمة فى  دريس الب ا عرض مفصل لطرق الت ة منھ دخل والحديث ذا الم ضوء ھ
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ا فى ضوء  ك الطرق وتوظيفھ ات بواسطة تل ذاتى ليصل الطالب تعلم ال اونى وال التعلم التع

ـ  دخل ال ك  S.T.Sم دريس تل م ت د ت وة وق دريس المرج ارات الت ان مھ توى إتق ى مس إل

ة. الموضوعات المختارة ل أسبوع، في شكل سبع محاضرات متتالي ع محاضرتين ك ، بواق

ك  ق وذل د المواف ن األح رة م ي  الفت ابيع ف ة أس دة أربع اء  ٧/١١/٢٠٠٤لم ي األربع إل

ق  ة،  ٨/١٢/٢٠٠٤المواف ة التجريبي ي طالب المجموع ك عل ة ،وذل تعانت الباحث د اس وق

ين من خالل استخدام  دريس للطالب المعلم دريس في الت ببعض معاونى أعضاء ھيئة الت

ا  دريس متنوعة منھ اليب ت ة الم(طرق وأس ـة، ناقشة والحوارطريق ي مجموع ل ف ، العم

التشخيصى (كما تنوعت أساليب التقويم حيث كان منھا . الخ......المحاضرة ، التعلم الذاتي

ة(من أسئلة مفتوحة ) والبنائى والختامى ات ) شفھية أو تحريري وأسئلة موضوعية وملف

 .تشمنت إنجازات الطالب بأنواع وتدريبات وأنشطة

ائج وفي نھاية التدريس ت -٣ ور العلمي وتصحيحة ورصد النت ار التن م التطبيق البعدى الختب

 .لتحليله إحصائياَ 

لتطبيق بطاقة المالحظة علي  Micro Teachingتم إعداد مجموعات التدريس المصغر  -٤

دريس  يفھم بت ي تكل اء عل م بن د مستوي أدائھ ات في الموضوعالطالبات المعلمات وتحدي

اوني أعضاء مادة البيولوجي وتم تحديد نسبة  زمالء من مع االتفاق بين الباحثة وبعض ال

ائج  م رصد النت ت وت ي نفس الوق ة ف ق نفس البطاق ي تطبي اركين ف دريس المش ة الت ھيئ

 .لتحليلھا وتحديد األساليب اإلحصائية المالئمة

ات المعلمات  -٥ ويعد التدريس المصغر من أنسب الطرق لتطبيق بطاقة المالحظة على الطالب

ة ) ٢٠-٥(طالبة فى موقف تدريس حقيقى مصغر ، يستغرق عادة ما بين ألنه يضع ال دقيق

ل ) ١٠-٤(ويضمن ما بين  طالبات معلمات ، ويتشابه مع الموقف التدريسى الحقيقى فى ك

 :شئ ما عدا زمن المحاضرة وعدد الطالب كما أنه يتميز بما يلى

صل ، عدد الطالب حجم الف(يقلل من تعقيدات الموقف التعليمى أو التدريسى مثل  -١

  ).، الوقت المستغرق

اعدة  -٢ اءة بمس ن الكف ة م ة عالي ية بدرج ارات التدريس ة المھ ى تنمي اعد عل يس

 .الوسائل واألنشطة التعليمية

لوك التدريسى  -٣ ديل الس ى تع اعد عل ى تس ة الت ة الراجع اليب التغذي ه أس وع في تتن

 .بيسر

اذج التدريسية -٤ ة  يستطيع الطالب من خالله مشاھدة بعض النم ارات المطلوب للمھ

 .والتى يحددھا المعلم عند شرح زمالئه للدروس

ام  -٥ اراتھم التدريسية أم راز أفضل مھ ويتھم إلب دربين وحي اس المت ى حم ل عل يعم

  .زمالئھم



  

  

  
  
  
  
  

  الفصــل الخامس

   نتائـــج الدراســـة وتفسيرھـــا
 

  

  

  ويـتـنــاول

  .األساليــــب االحصائيــــة المستخدمــــة : أوالً 

 ً   .مناقشــة نتائــج الدراســة وتفسيرھـــا : ثانيا
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  الفصل الخامس

  نتائــج الدراســة وتفسيرھــا
  

ً للنتائج التي توصلت إليھا الدراسة الحالية واألساليب  تناولت الباحثة في ھذا الفصل عرضا

  .اإلحصائية المستخدمة وتفسيرھا في ضوء ما أسفرت عنه المعالجة اإلحصائية
  

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة: أوالً 
تم تصحيح إجابات الطالبات ورصد الدرجات في ، بعد االنتھاء من تطبيق أدوات الدراسة

بھدف التحقق من صحة الفروض المتضمنة ، ھذه الدرجات إحصائيا ثم معالجة، جداول تفريغ خاصة

المقترح لتطوير اإلعداد المھني لمعلم  جوالوصول إلى النتائج لمعرفة فعالية البرنام، لمشكلة الدراسة

علي كل من أداء الطالبات المعلمات بالسنة الثانية شعبة  )S.T.S(البيولوجي في ضوء مدخل الــ 

  .ربية وتنورھن العلمىبيولوجي كلية الت
  

  - :وقد تم االستعانة باألساليب اإلحصائية  المناسبة لمعالجة البيانات والمتمثلة في

  حزمة البرامج اإلحصائية)SPSS( ،والتي من خاللھا تم حساب:-  

البرنامج المقترح لتطوير اإلعداد المھني لمعلم البيولوجي ( قوة تأثير المعالجة التجربية) ١/١(

وأثره علي أداء الطالبات المعلمات بالسنة ، "كمتغير مستقل" (S.T.S)مدخل الــ في ضوء 

وذلك من خالل حساب ، )كمتغيرات تابعة(الثانية شعبة بيولوجي كلية التربية وتنورھن العلمي 

والفعالية ومن المعادالت " Blakeبليك " ونسبة الكسب المعدل لــ ، )(w2 مربع أوميجا 

  -:التالية

  ) =  ( W2)١(ميجامربع أو

  

  تدل علي مربع قيمة ت ٢حيث ت

  ن وھي عدد أفراد العينة=  ٢ن=  ١ن، 
  

  =                    المعدل )٢(نسبة الكسب

                                                 
ادق ) ١(  ال ص ب وآم و حط ؤاد أب وم) : ١٩٩٦(ف ى العل ائى ف ل اإلحص رق التحلي ث وط اھج البح ة  من ية والتربوي النفس

  .٤٤٠.ص، القاھرة، مكتبة األنجلو المصرية، واإلجتماعية

وراه ، فعالية تدريس منھج مطور للھندسة الفراغية فى المرحلة الثانوية): ١٩٨٧(عادل إبراھيم الباز: نقال عن ) ٢( رسالة دكت
  .٢٦٠-٢٥٩ص .ص، جامعة الزقازيق، كلية التربية، غير منشورة

  ١ – ٢ت  

    ١ - ٢ن+ ١ن+  ٢ت
 

 ص-س   ص -س  
  د    ص -د  

+
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  .متوسط درجات اإلختبار البعدى= س    حيث

  .متوسط درجات اإلختبار القبلى = ص  

  .النھاية العظمى لدرجة اإلختبار= د  
  

  = الفعالية 

  

  ويتم حسابه من المعادلة   T.test)١("ت"تبار إخ) ١/٢(

    

  )= بعدى/ قبلى (ت

  

  

  

  ، تدل علي داللة الفروق لمتوسطين مرتبطين وغير متجانيسين ) ت(حيث 

  ،م ف داللة متوسط الفروق أو فرق المتوسطين 

  ،ف مربعات إنحرافات الفروق عند متوسط تلك لفروق ٢مجـ ج

  عدد أفراد العينة= ن 

  .علي درجات الحرية تدل) ١ -ن(

  

  )٢()ن= ٢ن= ١ن(حيث=                                                         ت

  

  

  تمثل قيمة ت وتدل علي داللة فروق المتوسطات غير المرتبطة والمتجانسة) ت(حيث 

  متوسط المتغير األول    ١م  

  متوسط المتغير الثانى    ٢م   

  تباين المتغير األول    

  باين المتغير الثانىت     

  عدد أفراد العينة     ن    

  -:بيانھا فيما يلى، وقد أسفرت المعالجة اإلحصائية لنتائج البحث عن العديد من المؤشرات

                                                 
 )٣٢٥-٣٠٩.ص، القاھرة، األنجلوالمصرية، ٣ط، اإلحصاء فى علم النفس): ١٩٩٦(صفوت فرج ) ١  

  ٥٠.ص، القاھرة، مكتبة النھضة المصرية، اإلحصاء للعلوم السلوكية): ١٩٩٧(السيد أبو شعيشع) ٢( 

 ص-س

 ص-د

  م ف

   
 ف٢مجـ ح 

  )١-ن(ن 

 ٢م–١م

   
٢ع
٢ع+  ١

٢ 

 )١-ن(ن 

٢ع
١  

٢ع 
٢  
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  :مناقشة نتائج الدراسة و تفسيرھا :ثانيا 
  - :عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض األول ) ٢/١(

ال توجد فروق ذات "والذى ينص على أنه ، إلختبار صحة الفرض األول من فروض الدراسة

بين متوسطى درجات طالبات السنة الثانية شعبة بيولوجى كلية  ٠.٠١داللة إحصائية عند مستوى 

  ".وفى االختبار ككلالتربية قبليا وبعديا فى كل بعد من أبعاد اختبار التنور العلمى 

ات باستخدام البرنامج اإلحصائي   وتحليل البيان، للمتوسطات المرتبطة) ت(فقد تم حساب قيم

)SPSS (جاءت النتائج كما بجدول، بالكمبيوتر)  للفروق بين متوسطى ) ت(و يوضح قيمة) ٤

كلية التربية فى كل بعد من أبعاد اختبار ) السنة الثانية(درجات الطالبات المعلمات شعبة بيولوجى

  -:فيما يلى،التنور العلمى وفى الدرجة الكلية لالختبار ككل

  )٤  (جدول 

  ) عينة البحث(للفروق بين متوسطى درجات الطالبات) ت(قيمة

  )٢٥= ن (فى كل بعد وفى الدرجة الكلية إلختبار التنور العلمى قبليا وبعديا

  أبعاد اإلختبارم

جة
در
ال

  

 القياس البعدى القياس القبلى

 )ت(قيمة
مستوى 
المتوسط   الداللة

 )م(

اإلنحراف 
  المعيارى

 )ع(

 المتوسط
 )م(

اإلنحراف 
 )ع(

م ١ ين العل ة ب العالق
ا  والتكنولوجي
والمجتمع والبيئة 

٠.٠١ *٠.٥٧٧٣٢٣.٤٧ ٨.٦٠ ٠.٧٥٩٣ ٤.٠٨ ٩ 

م ٢ أثير العل ت
والتكنولوجيا على 

  المجتمع
٠.٠١ *٠.٩٢٧٣١٦.١٨٣ ٩.١٢ ١ ١٠٤.٤٠ 

 ٠.٠١ *١٥.٥ ٠.٥٨٦ ٩.٥٢ ١.٥٤ ١٠٤.٢٨ اإلتجاھات العلمية٣

 ٠.٠١ *٤٧.٥٩ ١.١ ٢٧.٢٨ ١.٢٠٨ ٢٩١٢.٧٢ الدرجة الكلية لإلختبار

  - :السابق أن) ٤(يتضح من الجدول

  متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى إلختبار التنور العلمى

سواء فى الدرجة ، أكبر من متوسطات درجاتھن فى التطبيق القبلى إلختبار التنور العلمى

العالقة بين العلم والتكنولوجيا (العلمى الثالثة ربعد من أبعاد اختبار التنوالكلية له أو فى كل 

وأن جميع ) اإلتجاھات العلمية -تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع  -والمجتمع والبيئة 

كما أن النسبة المئوية للمتوسط  ).٠.٠١(الفروق بين المتوسطات دالة إحصائيا عند مستوى

البعدى لدرجات أفراد عينة البحث فى الدرجة الكلية إلختبار التنور العلمى الحسابى للقياس 

  %).٧٥(، أى أكبر من حد الكفاية وھو %٩٤ھو 

                                                 
  )٠.٠١( دالة عند مستوى * 
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  وبھذا تكون النتائج قد أشارت إلى تفوق درجات الطالبات المعلمات فى التطبيق البعدى
اإلعداد المھنى لمعلم مما يدل على فعالية البرنامج المقترح لتطوير ، الختبار التنور العلمى

حيث وجد تحسن كبير فى تنور الطالبات المعلمات ، )S.T.S(البيولوجى فى ضوء مدخل الــ 
  . بعديا

  ولبيان قوة تأثير المعالجة التجريبية للبرنامج المقترح على التنور العلمى للطالبات المعلمات
  -:التالى ) ٥(رقم      ورصدت النتائج بالجدول ) W2(تم حساب مربع أوميجا، عينة البحث

  )٥  (جدول 
  لبيان قوة تأثير البرنامج المقترح ) w2(يوضح قيمة معامل مربع أوميجا

  .فى إكساب الطالبات المعلمات التنور العلمى

  المجموعة
عدد األفراد 

 )ن(
  قوة التأثير w2قيمة   )٢ت(قيمة  )ت(قيمة 

  كبيرة ٠.٩٨ ٢٢٦٤.٨١ ٤٧.٥٩  ٢٥= ٢ن= ١نالتجريبية 
  

  - :السابق أن) ٥(يتضح من الجدول

 قوة تأثير البرنامج المقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ضوء مدخل  
فى تنمية التنور العلمى للطالبات المعلمات حيث بلغت قيمة معامل مربع ) S.T.S(الــ  

ة كمتغير وھى قيمة عالية تشير إلى تأثير المعالجة التجريبي، )٠.٩٨) = (w2(أوميجا 
  .مستقل على المتغير التابع فى موضوع الدراسة

  ولبيان مدى فعالية البرنامج المقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ضوء
فى تنمية التنور العلمى للطالبات المعلمات تم حساب نسبة الكسب ) S.T.S(مدخل الــ 

ر العلمى واالختبار ككل كما ھو موضح المعدل والفعالية لكل بعد من أبعاد اختبار التنو
  بالجدول 

  -:التالى ) ٦(رقم 
  )٦  (جدول 

  .يوضح نسبة الكسب المعدل والفعالية لكل بعد من أبعاد اختبار التنور العلمى واالختبار ككل

  أبعاد إختبار التنور العلمىم
النھاية 
العظمى 
 للدرجات

  المتوسط
نسبة الكسب 

 المعدل
  الفعالية

 بعدى ىقبل

العالقة بين العلم والتكنولوجيا ١
 والمجتمع والبيئة 

٠.٩ ١.٣٢٧  ٨.٦٠  ٤.٠٨ ٩ 

ى ٢ ا عل م والتكنولوجي تأثير العل
 ٠.٨٤ ١.٣١٥  ٩.١٢  ٤.٤٠  ١٠  المجتمع

 ٠.٩٢ ١.٤٤  ٩.٥٢  ٤.٢٨  ١٠  االتجاھات العلمية ٣

 ٠.٨٩ ١٢.٧٢٢٧.٢٨١.٤ ٢٩  االختبار ككل
  



     
  

  
   ١١٢ 

  نتائج الدراسة وتفسيرھاالفصل الخامس

  - :السابق أن) ٦(يتضح من الجدول

 بينما ، )١.٤(نجد أنھا بلغت ، بحساب نسبة الكسب المعدل إلختبار التنور العلمى ككل

وبالتالى فھى قيم تزيد من الحد األدنى لھا ، )١.٣,١.٤(تراوحت فى أبعاده الثالثة ما بين 

  ).١.٢(وھو 

  وھى قريبة من ) ٠.٨٩(بحساب الفعالية وجد أن فعالية إختبار التنور العلمى ككل بلغت

العالقة بين العلم (وكذلك تراوحت الفعالية ألبعاد االختبار وھى ، لواحد الصحيحا

واالتجاھات ، وتأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع: والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

ويدل ذلك على أن ، وھى كذلك قريبة من الواحد الصحيح) ٠.٩٢،   ٠.٨٤(ما بين ) العلمية

  وير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى المعد فى ضوء مدخل البرنامج المقترح لتط

 .ذو فعالية فى تنمية التنور العلمى للطالبات المعلمات) S.T.S(الــ  

  .وبذلك يرفض الفرض الصفرى األول 

 بين متوسطى درجات ) ٠.٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " نظرا ألنه

جى كلية التربية قبليا وبعديا فى كل بعد من أبعاد اختبار طالبات السنة الثانية شعبة بيولو

  .التنور العلمى وفى االختبار ككل وذلك لصالح التطبيق البعدى

 ومعنى ، ويتضح مما سبق إرتفاع مستوى التنور العلمي لطالبات المجموعة بعدياً بشكل كبير

في أبعاد اإلختبار ذلك حدوث نمو في مستوى التنور العلمي لدى الطالبات بصورة واضحة 

وتأثير العلم والتكنولوجيا  -العالقة التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة( وھى 

  -:وذلك يرجع لعدة أسباب ھامة منھا، ) واإلتجاھات العلمية –علي المجتمع 

تتضمن مجموعة ) S.T.S(الموضوعات التى درست للطالبات باستخدام مدخل الـ  -

العلمية والعالمية المرتبطة باألحداث الجارية وكذلك بعض التطبيقات  من القضايا

ً علي المجتمع  ً وايجابا وتثرى ثقافة المعلم ، العلمية والتكنولوجية التى تؤثر سلبا

  .وتنوره العلمي وتجعله ملماً باألحداث المعاصرة والبيئة

اسخدام استراتيجيات اإلعتماد علي ايجابية الطالبة المعلمة أثناء شرح المحاضرات و -

تدريس تعتمد علي التعاون والمناقشة وعصف الذھن للحصول علي المعلومات 

ً أو مساعداً إذا  والرقي بالثقافة العلمية لھن وكان معلم المعلم مرشداً أو موجھا

 .اقتضي األمر

اشتمال التقويم في نھاية كل محاضرة أو أثناءھا علي أسئلة خاصة ببعض التطبيقات  -

ة والتكنولوجيا وأثرھا علي المجتمع وكذلك بعض التقنيات الحديثة في مجال العلمي

 .البيولوجي 

التغذية الراجعة المستمرة من قبل معلم المعلم للطالبات المعلمات واإلسترشاد ببعض  -

 .القضايا العالمية المعاصرة وربطھا بموضوعات المحاضرات
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، إلقتصار علي المادة المعطاهقيام المحاضر بإرشاد الطالبات علي ضرورة عدم ا -

، وتوجيھھم لإلستعانة بمصادر أخرى للمعرفة منھا مجموعة من المراجع المعينة

، وتتبع بعض البرامج العلمية والثقافية علي القنوات األرضية والفضائية 

واإلستعانة ببعض الوسائل العلمية والتكنولوجية مما كان له أثر كبير في تنمية أبعاد 

 .علمي للطالبات المعلماتالتنور ال

والتى درست للطالبات المعلمات ، يتضح مما سبق أن موضوعات البرنامج المقترح -

العالقة (وھو تنمية أبعاد التنور العلمي  الثالثة ، حققت الھدف المنشود منھا

والعالقة التبادلية بين العلم  -التبادلية بين العلم والتكنولوجيا و المجتمع والبيئة

  )واإلتجاھات العلمية -لوجيا والمجتمعوالتكنو
  

  :عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثانى ) ٢/٢(

مستوى أداء طالبات "والذى ينص على، إلختبار صحة الفرض الثانى من فروض الدراسة

السنة الثانية شعبة بيولوجى كلية التربية بعد دراستھن لبعض موضوعات البرنامج  بالنسبة لكل 

  مھارات التدريس ومھارات التدريس ككل ليس أقل من حد الكفاية والمحدد بما يعادلمھارة من 

  .من الدرجة العظمى%) ٧٥(

المئوية لدرجات الطالبات المعلمات ، فقد تم حساب المتوسط واالنحراف المعيارى والنسبة 

  - :فى كل مھارة من مھارات بطاقة المالحظة وفى بطاقة المالحظة ككل كالتالى

  ) ٧( ولجـــد

  )عينة الدراسة(المتوسطات واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الطالبات المعلمات

  )طالبة٢٥= ن .(فى المھارات الرئيسة لبطاقة المالحظة واألداء ككل 

م
المھارات الرئيسة 
  لبطاقة المالحظة

 )م(المتوسط النھايات العظمى
اإلنحراف 

)ع(المعيارى 
النسبة 
 المئوية

  %٩٠.٩  ١.٨٧  ٥٧.٢٨  ٦٣  تخطيط الدرس ١

  %٩٦.٨  ٢.٣٦  ٧٩.٨  ٨٢.٥  تنفيــــذ الدرس ٢

  %٩٥  ٠.٩٧١  ٤٠.٣٨  ٤٢.٥  تقويـــم الدرس ٣

 %٩٥ ٤.١٢٨ ١٧٧.٢٢ ١٨٦.٥ المھارات ككل
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  -:تم حساب النسبة المئوية لدرجات الطالبات فى بطاقة المالحظة من المعادلة 
  

                      = %                  ١٠٠  
  

  

  - :السابق أن) ٧(يتضح من الجدول

  النسب المئوية لدرجات الطالبات المعلمات فى المھارات الرئيسة لبطاقة المالحظة تراوحت

، % )٧٥(وبالتالى فھذه النسب أعلى من مستوى التمكن وھو%) ٩٦.٧،% ٩٠.٩(ما بين

بالنسبة %) ٩٥(لدرجات الطالبات المعلمات فى البطاقة ككل إلىكما وصلت النسبة المئوية 

مما يدل على فعالية البرنامج ،وھذه نسبة عالية جداً %) ٧٥(لمستوى التمكن المحدد وھو 

فى ) S.T.S(المقترح فى تطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى والمعد فى ضوء مدخل الــ 

  .ت المعلمات ككلتنمية مھارات التدريس واألداء للطالبا

  .وبالتالى يقبل الفرض الثانى للدراسة 

  نظراً إلرتفاع مستوى أداء الطالبات المعلمات في كل مھارة من مھارات التدريس وفي

بعد تدريس البرنامج المقترح %) ٧٥(مھارات التدريس ككل عن مستوى التمكن وھو

  .عليھن

  المقترح حيث أدى إلي إرتفاع يتضح من العرض السابق وجود فعالية كبيرة للبرنامج

بدرجة أعلي من مستوى التمكن ) عينة البحث(مستوى األداء المھنى للطالبات المعلمات 

  -:وذلك يرجع لعدة أسباب منھا%) ٧٥(وھو 

اء باستخدام  - دروس األحي اذج التدريسية ل تقديم البرنامج المقترح لمجموعة من النم

وء ي ض ددة ف ية متع تراتيجيات تدريس رق واس ـ ط دخل ال ا ) S.T.S(م ذى بھ ليحت

ارات  ات لمھ ان الطالب ي اتق ا أدى إل اء مم الطالبات المعلمات في إعداد دورس األحي

 .التدريس المختلفة

ـ - دخل ال اء في ضوء م ام ) S.T.S(حث الطالبات علي إعداد دروس لمادة األحي والقي

ق اء التطبي دريب أثن يالتھن أى الت ام زم اء المحاضرة أم اعدھن مم، بشرحه أثن ا س

 .علي إكتساب مھارات التدريس باستخدام المدخل 

دروس  - تأكيد البرنامج المقترح علي مھارات التدريس المختلفة وعناصر التخطيط لل

 .اليومية لمادة العلوم وتنفيذ الدرس وتقويمة

ة   - دريس الرئيسة والفرعي ارات الت رح لمھ امج المقت العرض المفصل من خالل البرن

أدائھن التدريسى في ضوء  التى    يجب علي الطالبات المعلمات إكتسابھا لترتقي ب

 ).S.T.S(مدخل ال

  متوسط درجات الطالبات   

  النھاية العظمى    
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ـ  - دخل ال ايا ) S.T.S(م ن قض ا يتضمنه م ات بم ات المعلم اه الطالب ذب إنتب يق يج ش

ات ول الطالب ره لفض ارات ، مثي اب مھ ي إكتس ة ف ة الداخلي ديھم الرغب ك ل ار ذل فأث

 .تدريسيه 

ـ    وبالتالي تتفق نتائج الدراسة ا - لحالية  مع نتائج الدراسات التى أثبتت فعالية مدخل ال

)S.T.S(  ي دراسة ا ف ام كم يم الع اھج التعل ـم او من داد المعل ـج اع ي برامــ سواء ف

ـي    نية الشافعـ اوى، )١٩٩٤(س ان طنط ة رمض الح ، )١٩٩٥(ودراس ة ص ودراس

بيان طفي ، )١٩٩٨(الض الم مص د  الس ة عب د  ، )١٩٩٩(ودراس ة محم    ودراس

رى  ي        ، )٢٠٠١(خي راء ف ين والخب الب والمعلم ع آراء الط ق م ذلك نتف وك

ـ دخل ال ا في  )S.T.S(ضرورة إستخدام م ة كم اھج التعليمي رامج والمن في إعداد الب

ر واستيوارت  ودراسة سلمي ، )Urizollor, sturat D,1991(دراسة يوريز ولل

يم، ) ١٩٩٥(الناشف  ة نع ة عرف د       ودراس، )١٩٩٥(ودراس دالخالق    بوجادي ة عب

)(Abd-E lKhalick, F. & Boujaude, 1997                   ـراون ـون وبــــ وبوتــــ

)Botton,C. & Brown, C, 1998(. 

الي - ى ، وبالت داد المھن وير اإلع رح لتط امج مقت ة برن ة أظھرت فعالي فالدراسة الحالي

ـ  دخل ال ي ضوء م وجي ف ي البيول توى ، (S.T.S)لمعلم ة مس ي تنمي ذى أدى إل وال

ة  ة التربي وجي كلي ة شعبة بيول ات بالسنة الثاني ات المعلم دى الطالب ور العلمي ل التن

  .وكذلك ارتفاع مستوى أدائھن التدريسى

  :عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثالث ) ٢/٣( 

ة روض الدراس ن ف ث م رض الثال حة الف ار ص ي ، الختب نص عل ذى ي د عال"وال ة ال توج ق

ور  ٠.٠١ارتباطية موجية دالة إحصائياً عند مستوى  ار التن ات المعلمات في اختب ين درجات الطالب ب

  "العلمي ودرجاتھن في األداء التدريسى لھن

اد  د من أبع ل بع ات في ك ين درجات الطالب اط ب امالت اإلرتب م حساب مع ك ت وللتحقق من ذل

ار، اختبار التنور العلمي ل مھ ذلك وبين درجاتھن في ك ة المالحظة وك ارات الرئيسة لبطاق ة من المھ

ودرجاتھن في ، حساب معامالت االرتباط بين درجات الطالبات المعلمات في اختبار التنور العلمي ككل

  -:كالتالي ، )٨(بطاقة المالحظة ككل كما بالجدول رقم 
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  ) ٨  (جدول 

  التنور العلمي قيم معامالت اإلرتباط بين درجات الطالبات المعلمات في إختبار

  وأبعاده وبين درجات الطالبات المعلمات في كل مھارة من المھارات الرئيسة

  -:لبطاقة المالحظة ودرجاتھن في األداء ككل

  )طالبة ٢٥= ن (

 أبعاد اختبار
التنور العلمي 
  واالختبار ككل

 مھارات التدريس

  

  االحصاءة المستخدمة

  مھارة

التخطيط 
  للدرس

  مھارة

  تنفيذ الدرس

  مھارة

 تقويم الدرس

  البطاقة

  ككل

م  ين العل ة ب العالق
ا  والتكنولوجي
ع  والمجتم

  والبيئية

  ٠.٢٠٥  ٠.٠٥٩  ٠.١٥٣  ٠.١٦٦  معامل اإلرتباط

  مستوى الداللة
٠.٤٢٨  

  * )غير دالة(

٠.٤٦٦  

  * )غير دالة(

٠.٧٧٨  

  * )غير دالة(

٠.٣٢٧  

  * )غير دالة(

أثي م ت ر العل
ا  والتكنولوجي

  علي المجتمع

  ٠.١٣٢-  ٠.١٢٢-  ٠.٠٠٢  ٠.١٥٢  معامل االرتباط

  مستوى الداللة
٠.٤٦٨  

  * )غير دالة(

٠.٩٩٣  

  *)غير دالة(

٠.٩٦١  

  * )غير دالة(

٠.٥٢٨  

  * )غير دالة(

ات  االتجاھ
  العلمية

  ٠.٠٥٤  ٠.٣٢-  ٠.٢٥٩  ٠.٣٥٧-  معامل األرتباط

  مستوى الداللة
٠.٠٨٩  

  * )غير دالة(

٠.٢١٢  

  * )غير دالة(

٠.٨٧٩  

  * )غير دالة(

٠.٧٩٧  

  * )غير دالة(

  االختبار ككل

  ٠.٤٦-  ٠.١٠٤ -  ٠.١٢٧  ٠.٢٤٢-  معامل االرتباط

  ٠.٢٤٢  مستوى الداللة

  *)غير دالة(

٠.٥٤٦  

  * )غير دالة(

٠.٦٢٢  

  * )غير دالة(

٠.٨٢٦  

  * )غير دالة(

  - :السابق أنه) ٨(يتضح من الجدول

 بار التنور العلمي واالختبار بين كل بعد من أبعاد اخت) ٠.٠١(ال يوجد ارتباط دال عند مستوى

ككل والمھارات التدريسية الرئيسة ومھارة األداء التدريسى الكلي ، وبالتالي يقبل الفرض 

بين متوسط  ٠.٠١نظراً  لعدم وجود عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى ، الصفرى الثالث

التدريسى  ءألدادرجات الطالبات المعلمات في اختبار التنور العلمي ومتوسط درجاتھن في ا

  .لھن

  ويمكن تفسير ذلك بأن السبب في ارتفاع كل من مستوى التنور العلمي وأداء الطالبات

 ً وليس ، المعلمات في التطبيق البعدى لھذه الدراسة يعود لتأثير البرنامج المقترح عليھما معا

لية بھذه النتيجة للعالقة بين المتغيرات التابعة للدراسة بعضھا علي بعض وتنفرد الدراسة الحا

  مما فعالية البرنامج المقترح في تطوير اإلعداد المھنى لمعلم العلوم في ضوء مدخل 

  .األمر الذى يتطلب مزيدا من الدراسات للتعرف على مدى صحة ھذه النتيجة). S.T.S(الـ 
                                                 

  ).٠.٠١(غير دالة عند مستوى*   



  

  

  
  
  
  

  الفصــل السادس

   ملخــص الدراســة وتوصياتھــا
 

 مقدمــــة الدراســـــة. 
  مشكلــــة الدراســـــة. 
 الھــدف من الدراســــة. 
 أھميــــة الدراســـــــة. 
 حــدود الدراســـــــــة. 
 فــروض الدراســــــــة. 
 متغيــرات الدراســــــة. 
 إجــراءات الدراســــــة. 
 ــــج الدراســــــةمنھــ. 
 نتائـــــج الدراســـــــة. 
 توصيــــات الدراســـــة . 
 مقترحــــات الدراســـــة. 
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  الفصل السادس

  ملخـــص الدراســـة وتوصياتھـــا

  :مقدمة الدراسة

وجى  ى والتكنول دم العلم ل التق ى ظ ادى ، ف رن الح ى الق ة ف ورات المتالحق رات والتط والتغي

دة ، قصورا فى برامج إعداد معلم البيولوجى  نجد، والعشرين  وقد أظھرت ھذا القصور دراسات عدي

م  ى لمعل رامج اإلعداد المھن دة لتطوير ب داخل واتجاھات جدي كما اقترحت دراسات أخرى استخدام م

رة  (S.T.S)وكان من أبرزھا مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، البيولوجى  ه كبي الذى أثبت فعاليت

ة فى تط يم بالمراحل التعليمي اھج التعل رامج ، وير من ى ب ه ف ات فعاليت ان من الضرورى اثب ذلك ك ول

ا ، اإلعداد المھنى للمعلم  م والتكنولوجي خاصة أنه يخاطب كافة اإلھتمامات المجتمعية التى تواجه العل

ر ال،  ارات التفكي در من مھ زودا بق م يتحمل المسؤولية وم د لمعل علمى وحل ويستھدف اإلعداد الجي

رار  اذ الق ارات إتخ ة ومھ ة واإلجتماعي ايا ، المشكالت  العلمي ة القض وار ومناقش تراتيجيات الح واس

  .وعرضا للطرق التى غيرت بھا التكنولوجيا الحديثة حياة البشر، األخالقية 

ا وذى أداء تدريسى راق ليتكيف مع  ور ومثقف علمي وجى متن م بيول كما أننا بحاجة إلى معل

رات  همتغي ات طالب داد ، العصر وحاج وير اإلع رح لتط امج مقت داد برن ة إع ه تتضح أھمي اًء علي وبن

ـ دخل ال م ، (S.T.S)المھنى لمعلم العلوم فى ضوء م ره بالنسبة ألداء الطالب المعل ى أث والتعرف عل

  .وتنوره العلمى

  :مشكلة الدراسة

وير اإلع رح لتط امج مقت داد برن ى إع ة ف ة الحالي كلة الدراس ن مش م تكم ى لمعل داد المھن

ي ، (S.T.S)البيولوجى فى كليات التربية فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  والتعرف عل

ة ، أثر تدريس بعض موضوعاته علي أداء الطالب المعلم وتنوره العلمي وعليه تحاول الدراسة اإلجاب

  :عن األسئلة التالية 

 طالب المعلم؟ما أثر تدريس البرنامج المقترح على آداء ال -١

 ما أثر تدريس البرنامج المقترح على التنور العلمى للطالب المعلم؟ -٢

امج  -٣ ما العالقة بين مستوى التنور العلمي للطالب المعلم وأدائه التدريس بعد دراسة البرن

 المقترح ؟
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  :أھداف الدراسة

  :ھدفت الدراسة الحالية للتعرف على

 لم البيولوجى فى ضوء مدخل ال إعداد برنامج لتطوير اإلعداد المھنى لمع(STS).  

 التعرف على أثر البرنامج المقترح على آداء الطالب المعلم. 

  التعرف على أثر البرنامج المقترح على التنور العلمى للطالب المعلم. 
  

  :ةأھمية الدارس

  :تتضح أھمية الدراسة الحالية فيما يلى   

   وجى م البيول داد معل وير إع امج لتط داد برن م إع امج المعل ي برن ه ف تفادة من ن اإلس يمك

 بكليات التربية 

  دخل ة فى ضوء م ا ) S.T.S(تقديم نماذج لطرق تدريسية متنوعة موظف لإلستفادة منھ

 .في إعداد موضوعات أخرى

  ه فى تصميم ه فى دراسات أخرى أو اإلستفادة من إعداد إختبار تنور علمى يمكن تطبيق

 .إختبارات أخرى فى ضوئه

 ين إعداد بطا ين أو الطالب المعلم اس أداء المعلم قة مالحظة يمكن ااإلستفادة منھا فى قي

 .فى دراسات أخرى أو تصميم نماذج أخرى فى ضوئھا
  

  : ةحدود الدارس

  م ى لمعل داد المھن وير اإلع رح لتط امج مقت ديم برن ي تق ة عل ة الحالي رت الدراس اقتص

  .البيولوجى نظرا لوجود قصور فى ھذا الجانب 

 ةتطبيق ا ة التربي ة ، لبرنامج المقترح علي طالبات السنة الثانية شعبة بيولوجي كلي جامع

 .وذلك لسھولة ضبط العوامل المتغيرات البحثية، طالبة) ٢٥(الزقازيق وعددھن 

 معرفة أثر البرنامج المقترح علي كل من التنور العلمي وأراء الطالب المعلم. 

  

  :فروض الدراسة

  -:تحقق من الفروض التالية حاولت الدراسة الحالية ال

د مستوى  -١ ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ات ) ٠.٠١(ال توج ين متوسطى درجات طالب ب

ور  ار التن اد اختب د من أبع السنة الثانية شعبة بيولوجي كلية التربية قبلياً و بعدياً في كل بع

  .العلمي وفي االختبار ككل

                                                 
  أنظر مصطلحات الدراسة  
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ن -٢ ات الس توى أداء طالب وجي ةمس عبة بيول ة ش بعض  الثاني تھن ل د دراس ة بع ة التربي كلي

ل  دريس كك ارات الت دريس ومھ ارات الت ارة من مھ ل مھ امج بالنسبة لك موضوعات البرن

 . من الدرجة العظمى% ٧٥ليس أقل من حد الكفاية والمحدد بما يعادل 

د مستوى  -٣ ة إحصائياً عن ة دال ة موجب ة ارتباطي ات  ٠.٠١ال توجد عالق ين درجات الطالب ب

 .  اختبار التنور العلمي ودرجاتھن في األداء التدريسى لھنالمعلمات في 

  

  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة : أوال 

  البرنامج المقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى فى ضوء مدخل ال(sts)  

  :المتغيرات التابعة : ثانيا 

 أداء الطالب المعلم.  

 مستوى التنور العلمى. 

  

  :الدارسة إجراءات 

  :تم إتباع الخطوات التالية ، لإلجابة على أسئلة الدراسة 

  ا رامج ، مراجعة نتائج الدرسات السابقة وتحديد أوجه اإلفادة منھ د القصور فى ب وتحدي

  .اإلعداد المھنى لمعلمى البيولوجى

  د موضوعاته بحيث يحقق ل وتحدي رح كك امج المقت ام للبرن دئى لإلطار الع التخطيط المب

ـ رھداف المرجوة لتطوياأل دخل ال وجي في ضوء م ) S.T.S(اإلعداد المھنى لمعلم البيول

 .ثم عرضه علي المحكمين إلبداء الرأي

 رح، إعداد كتاب الطالب المعلم امج المقت م إعداد ، وھو مجموعة  من موضوعات البرن ث

ا ات المعلم ي الطالب ه عل ي لتطبيق ا المعرف ين إلب، تمحتواھ ي المحكم م عرضه عل داء ت

 -:ويتضمن، الرأى لتطبيقه على الطالبات المعلمات

  

  :وتضمن الدليل  -:إعداد دليل معلم المعلم 

 المقدمة.  

 األھداف العامة. 

 التوزيع الزمنى للمحاضرات. 

 األنشطة والوسائل التعليمية. 

 مالحظات لمعلم المعلم لمراعاتھا أثناء التدريس. 
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  ل محاضرة تحد( طريقة السير فى عرض المحتوى من حيث د األھداف السلوكية لك  –ي

وى  دم المحت ا لتخ ائل واألنشطة وتوظيفھ د  –الوس وى  –التمھي ويم  –عرض المحت التق

 ).المراجع المستخدمة  –النھائى 

  وتم تعديله في ضوء أرائھم، وقد تم عرض الدليل على المحكمين إلبداء الرأى به. 

  

  -:إعداد أدوات الدراسة 

ى مجم د اإلطالع عل ة األداء بع ات مالحظ ن بطاق دد م ى وع ور العلم ارات التن ن إختب ة م وع

  :تم إعداد أدوات الدراسة وكانت عبارة عن ، التدريسى للمعلم فى الدراسات السابقة 

 وتم صياغة مفرداته فى ضوء ثالثة أبعاد وھى ، إختبار التنور العلمى:  

ع  ى المجتم ا عل م والتكنولوجي أثير العل ة التباد، ت ا والعالق م والتكنولوجي ين العل ة ب لي

  .وتم حساب صدقه وثباته، واإلتجاھات العلمية ، والمجتمع والبيئة 

 واشتملت على ثالث مھارات رئيسة وھى ، بطاقة مالحظة األداء التدريسى:  

درس  –مھارة التخطيط للدرس (  ذ ال ارة تنفي درس  –مھ ويم ال ارة تق درج ، ) مھ وين

  .    وقد تم حساب صدقھا وثباتھا، ات الفرعية تحت كل منھا مجموعة من المھار

  

  -:تحديد عينة البحث 

ات المعلمات  ة واحدة من الطالب وجى ( تمثلت فى مجموعة تجريبي ة شعبة بيول السنة الثاني

  .طالبة) ٢٥(وعددھن ) جامعة الزقازيق  –كلية التربية 

 ات المعلمات قب ى الطالب ا عل ور العلمى قبلي ار التن م تطبيق إختب امج ت ل أن يدرسن البرن

  .المقترح

 تدريس البرنامج المقترح للطالبات المعلمات. 

  ى ة األداء التدريسى عل ة مالحظ ى وبطاق ور العلم ار التن ن إختب ل م دى لك ق البع التطبي

 .الطالبات المعلمات بعد دراستھم للبرنامج المقترح

 سبةتصحيح اإلجابات ورصد النتائج ومعالجتھا بالطرق اإلحصائية المنا. 
  

  - :منھج الدراسة 

ى    تمل عل ث اش دة ، حي ة الواح ى ذا المجموع به التجريب نھج ش ة الم اتبعت الدراسة الحالي

  .مجموعة تجريبية فقط درست البرنامج المقترح وطبقت عليھا أدوات الدراسة قبليا وبعديا
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  - :نتائج الدراسة 

  د مستوى ة إحصائية عن روق ذات دالل ين متوسطى)  ٠و٠١(توجد ف ات  ب درجات طالب

ور  ار التن اد إختب السنة الثانية شعبة بيولوجي كلية التربية قبليا وبعديا فى كل بعد من أبع

  .العلمى وفى اإلختبار ككل

  ة ة التربي وجى كلي عبة بيول ة ش نة الثاني ات الس وب لطالب توى األداء المطل اء مس ارتق

ل دريس كك تمكن ، بالنسبة لكل مھارة من مھارات التدريس ومھارات الت وھو مستوى ال

 .بعد تطبيق البرنامج المقترح عليھن% )  ٧٥(ويعادل 

  د مستوى ات ) و. ١(ال توجد عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيا عن ين درجات الطالب ب

 .المعلمات فى اختيار التنور العلمى ودرجاتھن فى بطاقة مالحظة األداء التدريسى لھن

  -:توصيات الدراسة 

  -:ھت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية فى ضوء ما انت

  .على جميع المستويات التعليمية (S.T.S)ضرورة اإلھتمام باستخدام مدخل ال   -١

وجى  -٢ ة لمعلمى البيول دورات التدريبي استخدام البرنامج المقترح المعد فى ھذه الدراسة فى ال

 .بالخدمة لالرتقاء بأدائھم التدريسى

 .ضرورة تنوير معلم البيولوجى علميا ومھنيااإلھتمام ب -٣

دريس  -٤ ارات الت ابه مھ ك بإكس م وذل ب المعل توى أداء الطال ع مس رورة رف ى ض د عل التأكي

 .الرئيسية المناسبة لتدريس البيولوجى

وجى  -٥ دريس البيول ال ت ى مج د ف ى الجدي دريبھم عل ين لت دوات للمعلم ة ون د دورات تدريبي عق

 .الت المعاصرة المثارة على الساحةومناقشة بعض القضايا والمشك

دخل ال  -٦ ة م ى أھمي ويين إل ور  (S.T.S)لفت نظر الترب اجح ومتن وجى ن م بيول داد معل ى إع ف

 .علميا

 . (S.T.S)التأكيد على أھمية إعداد نماذج تدريسية لطرق تدريس أخرى فى ضوء مدخل ال  -٧

ى  -٨ تقبلية ف ات المس ب التوجھ رة تواك داف معاص راح أھ ى اقت ل عل وم  العم دريس العل ت

  .واإلستفادة من البرنامج المقترح فى ذلك

تفادة   -٩ م لإلس ب المعل ه الطال ة وتوجي ة الحديث ة بمصادر المعرف ات التربي ات بكلي داد المكتب إم

 .منھا لرفع ثقافته العلمية والمھنية

ات  -١٠ دث اإلتجاھ دادھم بأح ة وام ة التربي ى كلي ين ف الب المعلم داد الط ين إع تحس

ذھن واإلكتشاف  واإلستراتيجيات ديھم عصف ال ى تنمى ل داخل واألنشطة التدريسية الت والم

  .وكذلك تنمية اإلتجاھات اإليجابية نحو تدريس البيولوجى
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ور  -١١ اد التن ى خصائص وأبع لفت انتباه التربويين لجعل عملية تقويم الطالب المعلم تركز عل

ة  ايا العلمي ا بالقض ة وربطھ ف المعرف ى توظي درة عل ى والق رة العلم ة المعاص والتكنولوجي

  .وتأثيراتھا السلبية واإليجابية على المجتمع واستخدام طرق البحث العلمى فى حل المشكالت

 .االھتمام بممارسة الطالب المعلم لألنشطة المختلفة وتوفير الوقت الكافى لھا -١٢

ة فى -١٣ ة المھني  االھتمام بتطوير برامج إعداد معلم البيولوجى فى ضوء خصائص االحترافي

 .القرن الحادى والعشرين

الحاجة المستمرة إلى التنمية المھنية المستدامة لمعلم البيولوجى من خالل الحرص الدائم  -١٤

 .على مواكبة الجديد والمتطور فى مجال تدريس البيولوجى

دريس  -١٥ توجيه نظر التربويين إلى ضرورة وضع تصورات مقترحة لألھداف المستقبلية لت

 .التطور المستمر للمعرفة العلمية والتكنولوجية البيولوجى بما يتوافق مع

ةي  -١٦ ى تنم ؤدى إل ى ت ة الت ى المماراسات التنويري ى تدريسه عل وجى ف م البيول ز معل تركي

 .التنور العلمى لطالبه

  

  -:مقترحات الدراسة 

   -:فى ضوء إجراءات ونتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إمكانية إجراء الدراسات الحالية

  :فى   (S.T.S)الية إستخدام مدخل الـبحث فع -١

 تنمية المھارات اإلجتماعية لدى الطالب المعلمين.  

 تنمية مھارات التفكير العلمى للطالب المعلم. 

 تحقيق أھداف تدريس العلوم. 

 تنمية اإلتجاه إلستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس. 

 إعداد معلم البيولوجى الناجح. 

 أكاديميا أو مھنيا ( لم رفع تحصيل الطالب المع.( 

 تصحيح بعض المفاھيم العلمية الخاطئة. 

ـ -٢ دخل ال ين م ة ب م  (S.T.S)دراسة مقارن ى إكساب معل اط ف ى النش ائم عل دخل الق والم

  .العلوم لمھارات تدريس العلوم

ة فى ضوء  -٣ وم بالمراحل التعليمي برنامج مقترح لتحقيق الجودة الشاملة فى مناھج العل

 .(S.T.S)مدخل الـ 

لتنمية التفكير اإلبتكارى والتحصيل الدراسى فى  (S.T.S)برنامج مقترح فى ضوء مدخل الـ 

  .مادة العلوم لدى الطالب المعاقين سمعيا بالمرحلة اإلعدادية

  



  

  

  

  
  
  

  مراجع الدراسة
  
 

  

  .المراجـــــع العربيـــــة :  أوال 

  .المراجــــع األجنـبـيـــة: ثانياً 
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  .المراجـــع العـربيـــة:  أوالً 

  

١- السلوك الديمقراطي وأثره في تنمية التفاعل داخل ): "١٩٩٩(إبراھيم عبد الرحمن محمد علي

المؤتمر القومي السنوى الحادى عشر ، "الفصل واتجاھات الطالب نحو الديمقراطية

مركز تطوير تدريس ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ،)العولمة ومناھج التعليم(

 .ديسمبر، جامعة عين شمس، العلوم

مستوى الثقافة العلمية عند الطالب ): "١٩٩٩(إبراھيم محمد شعير وإبراھيم محمد أحمد على -٢

ربية بكلية التربية فى ضوء المفاھيم العلمية المتضمنة بكتب اللغة المعلمين شعبة اللغة الع

  .سبتمبر، )٤١(عدد ، جامعة المنصورة،  مجلة كلية التربية، " العربية بمراحل التعليم العام

  القاھرة، دار المعارف، لسان العرب ;)ت. د (ابن منظور  -٣

لوجيا التعليمية في تدريس العلوم معوقات استخدام التكنو):"١٩٩٩(ابو السعود محمد أحمد -٤

المؤتمر العلمي األول ، "بالمدارس االبتدائية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية

الجمعية المصرية للتربية ، المجلد األول،  )التربية العلمية للقرن الحادي والعشرون(

) ١٣- ١٠(في الفترة من، كندريةاإلس -أبوقير، العربية للعلوم والتكنولوجيا ةالعلميةاألكاديمي

  . أغسطس

مدى توافر بعض عناصر التنور العلمى ): "٢٠٠٠(احسان خليل األغا وجمال عبد ربه الزعانين  -٥

المجلد  ،)التربية العلمية للجميع(المؤتمر العلمى الرابع ، "فى كتب علوم المرحلة اإلبتدائية

، جامعـة عيـن شمـس، طوير تدريس العلوممركز ت، الجمعية المصرية للتربية العلمية، األول

 ).أغسطس ٣ –يوليو  ٣١(فى الفترة من، القرية الرياضية باإلسماعيلية

،   )آفاق معرفية( عالم الفكر ، "عالقة التربية بالمجتمع:") ٢٠٠٠( أحمد إبراھيم يوسف  -٦

للثقافة  تصدر عن المجلس الوطني،) سبتمبر / يوليو( العدد ، المجلد التاسع والعشرون

  .دولة الكويت، دابألوالفنون وا

- عالم الفكر،" قراءة انثربولوجية: التنور العلمي في العالم العربي): ٢٠٠١(حالوة دأحمد أبو زي -٧

  .مارس -يناير، الكويت)  ٣(العدد ،) ٢٩(المجلد، عدد خاص عن التنوير

المؤتمر ، " حد والعشرين إعداد المعلم العصرى للقرن الوا"  ;)٢٠٠٣( أحمد الرفاعى غنيم -٨

مطلب رئيسي لمواجھة تحديات القرن الحادى  –المنظومية في إعداد المعلم (العلمي األول 

  .جامعة القاھرة فرع بنى سويف، كلية التربية،إبريل  ٢٢المنعقد في ، ، )والعشرين

مى العلوم ورقة عمل حول إعداد معل): "١٩٩٧(وفتحى عبد المقصود الديب ، أحمد خيرى كاظم  -٩

المؤتمر القومى لتطوير ، " لمراحل التعليم األساسى العام وفق نظام الساعات المعتمدة 

آراء حول ) ١(دراسات مقدمة لورشة العمل التحضيرية" (إعداد المعلم وتدريبة ورعايته 
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، الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ، )إعداد المعلم 

 .المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

): ٢٠٠٢(أحمد عبد الرحمن النجدى ومنى عبد الھادى سعودى وعلى محيى الدين راشد -١٠

  .القاھرة، دار الفكر العربى، المدخل فى تدريس العلوم - تدريس العلوم فى العالم المعاصر

مكتبة األنجلو ،  والعشرين المنھج والقرن الحادى) : ١٩٩٩(أحمد عبد الرحمن النجدى  -١١

  .القاھرة، المصرية 

الكتاب المرئي والمكتبات اإللكترونية ثورة فى ): "٢٠٠١(أحمد عبد الوھاب عبد الجواد -١٢

مناھج التعليم والثورة المعرفية (المؤتمر العلمي الثالث عشر ، "تكنولوجيا التعليم

دار ،صرية للمناھج وطرق التدريسالجمعية الم، المجلد األول ، )والتكنولوجية المعاصرة

  .يوليو) ٢٥-٢٤(في الفترة من ،جامعة عين شمس، الضيافة 

اإلعداد المھنى للمعلم بكلية التربية من وجھة نظر ): "١٩٩٥(أحمد محمد أحمد الشناوى -١٣

سلسلة أبحاث  ،)من أجل وعى عربى مستنير(دراسات تربوية، "الطالب المعلم والخريج

  .القاھرة، عالم الكتب،)٧٥(الجزء، المجلد العاشر، ربية الحديثةتصدرھا رابطة الت

 فعالية استخدام استراتيجية التعلم" :)٢٠٠١(حبيب  أحمد محمد سالم وأبو ھاشم عبد العزيز -١٤

لطالب كلية  ىتقان في تدريس مادة المناھج علي التحصيل األكاديمي واألداء التدريسلإل

 ،)مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة( المؤتمر الثالث عشر، التربية

جامعة عين ،  ضيافةدار ال، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، المجلد الثانى

  .يوليو) ٢٥-٢٤(في الفترة من ، شمس

، " مھنياتصور مقترح لدور كليات التربية فى تنمية المعلمين ): " ١٩٩٣(أحمد محمد غانم  -١٥

، الجزء الثانى،  )كليات التربية فى الوطن العربى فى عالم متغير(تمر السنوى األول المؤ

  .يناير) ٢٥-٢٣(فى الفترة  من، الجمعية المصرية للتربية المقارنـة واإلدارة التعليميـة 

، "التغيير ومالمح التجديد فى التعليم الجامـعى فى مصر): "١٩٩٥(أحمد محمود عياد  -١٦

الكفاءة والفاعلية  -األداء الجامعى(التعليم الجامعى . مى السنوى الثانى لمركزالمؤتمر القو

   – ٣١/١٠/١٩٩٥(فى الفتــرة من ، جامعــة عيــن شمــس -دار الصيانة ،)والمستقبل

٢/١١/١٩٩٥.( 

 .القاھرة، مكتبة النھضة المصرية ،اإلحصاء للعلوم السلوكية): ١٩٩٧(السيد أبو شعيشع  -١٧

المؤتمر العلمى ، "اتجاھات معاصرة فى تقويم أداء المعلم): "٢٠٠٢(إسماعيل وھبى  السيد -١٨

الجمعية المصرية ،المجلد الثانى ، )مناھج التعليم فى ضوء مفھموم األداء(الرابع عشر 

) ٢٥ – ٢٤(فى القترة من ، جامعـة عين شمس، دار الضيافة، للمناھج وطرق التدريس

  .يوليو
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الكفايات الالزمة لمعلم العلوم في ضوء متطلبات مقترحة ) " ١٩٩٧(يح السيد محمد السا -١٩

المؤتمر العلمي األول التربية ، " ستقبليةرؤية م - لتدريس العلوم بمراحل التعليم العام

–أبوقير، األكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا ،العلمية للقرن الحادى والعشرين

  .أغسطس )١٣- ١٠(في الفترة من ، اإلسكندرية

دار الكتاب ،  ٢ط، )نظرة مستقبلية(تكنولوجيا التعليم  ; )١٩٩٩(الغريب زاھر وإقبال بھبھانى  -٢٠

  .القاھرة، الحديث 

رفع الكفاءة التقنية للمعلمات واإلداريات فى بعض المدارس ): " ٢٠٠٢(الفت محمد فودة  -٢١

مجلة دراسات فى المناھج  ،)"تدريب أثناء الخدمة(الثانوية للبنات فى مجال الحاسوب 

، كلية التربية ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، )٧٩(العدد ، وطرق التدريس

  .جامعة عين شمس

المجلد ،  مجلة مستقبليات، "أعداء أم حلفاء: األباء والمعلمين): "٢٠٠٠(اندى وھارجريف  -٢٢

 .١٤٤عدد ، القاھرة، اليونسكو) ٢(عدد ، الثالثون

اكتساب المعرفة البيولوجية خالل مرحلة الطفولة ھل ھي عملية ):  " ١٩٩٣(نطوان لوسن  ا -٢٣

، ترجمة صبارينى وشفيق حسان، "صراع معرفي أم أن عقول األطفال تكون صفحة بيضاء

وزارة التربية ، دائرة البحوث التربوية بالمحيرية العامة للتربية ،مجلة رسالة التربية

  .عدد سبتمبر، سلطنة عمان -والتعليم

، المجلد الثالثون،مجلة مستقبليات، "المھنى الملتزم بالمبادئ): "٢٠٠٠(جودسون -ايفورف -٢٤

  .القاھرة، تصدر عن مركز اليونسكو، )٢(١١٤عدد

تصور مقترح لتضمين أبعاد التنور التقنى فى محتوى " :) ٢٠٠١(ايمان محمد أحمد الرويئى  -٢٥

 رسالة ماجستير، "وية للبنات فى المملكة العربية السعوديةمناھج الفيزياء بالمرحلة الثان

الرئاسة ، اإلدارة العامة لكليات البنات بالرياض ،كلية التربية للبنات بالرياض ،غير منشورة 

  .العامة لتعليم البنات بالسعودية 

 .عمان ،دار الشوق،  ٢ط،  التكنولوجيا في عملية التعليم): ١٩٩٩(بشير عبد الحكيم الكلوب -٢٦

، ما العولمة االقتصاد العالمى وإمكانات التحكم): "٢٠٠١(بول ھيرست وجراھام طوميسون  -٢٧

سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا ، ٢٧٣عدد، عالم المعرفة، ترجمة فالح عبد الجبار

 .الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واالداب

  .القاھرة، دار الفكر العربى، التدريس والتعلم تاستراتيجيا): ١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر  -٢٨

تقرير اللجنة الدولية للتربية للتربية : التعلم ذلك الكنز الكامن ): ١٩٩٧(جاك ديلور وآخرون  -٢٩

  .القاھرة، دار النھضة العربية ، ترجمة جابر عبد الحميد ، للقرن الحادى والعشرين

ترجمة محسوب عبد الصادق ، نولوجي والمنھجالتنور التك) :١٩٩٩(جون بينون وھيوماكي -٣٠

  .بنھا، كلية التربية، علي وماھر إسماعيل صبرى محمد
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، قضايا العصر الشائكة: علم والتكنولوجيا والتنميةال :)١٩٩٨( جين  جاك سالمون وآخرون -٣١

، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سلسة الكتب المترجمة، ١ط ،الدايم ترجمة محمد أحمد عبد

 .ارة التأليف والترجمة والنشرإد

ترجمة ، " االتصال العلمى فى بداية القرن الحادى والعشرين): "٢٠٠١(راسيل.إم .جين  -٣٢

، اليونسكو،  )العلم والثقافة(المجلة الدولية للعلوم اإلجتماعية، عثمان مصطفى عثمان

 .يونيو، ١٦٨العدد ، القاھرة

مستوى الثقافة العلمية لدى معلمى العلوم "،.)١٩٩٢(حجازى عبد الحميد أحمد حجازى  -٣٣

  ). ١٧(العدد، جامعة الزقازيق،مجلـة كليـة التربيـة ،"الطبيعية المتخرجين فى كليـات مختلفة

الحاجة إلى مناھج عصرية لمواجھة التغيرات العالمية فى مطلع ): "١٩٩٩(حسام محمد مازن  -٣٤

العولمة ومناھج (ومى السنوى الحادى عشر ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الق، " القرن الجديد

 .ديسمبر، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ،الورقة السادسة ،)التعليم

التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا االتصال الحديثة وعالقتھا ): "٢٠٠١(حسام محمد مازن  -٣٥

لمواجھة الثورة المعرفية  رؤية مستقبلية(بمنظومة منھج التعليم العام في  العالم العربي

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى الثالث عشر للجمعية المصرية للمناھج "، )"العلمية

، ")مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجيا المعاصرة("وطرق التدريس وعنوانه 

  .ليويو) ٢٥-٢٤(المنعقد فى الفترة من ، جامعة عين شمس ، دار الضيافة ، المجلد األول

مجلة كلية ، )"دراسة تحليلية(اتجاھات ومعايير فى تقويم المعلم ): "١٩٩٣(حسن جامع  -٣٦

 .العدد األول، المجلد السادس، جامعة اإلسكندرية، التربية

سلسة أصول التدريس ، رؤية منظومية، تصميم التدريس): ٢٠٠١(حسن حسين زيتون  -٣٧

  .القاھرة، كتبعالم ال، ٢ط، )٢(المجلد ، )الكتاب الثانى(

المؤتمر ، "اتجاھات معاصرة في اعداد المعلم وتنميته مھنيا): "٢٠٠٤(حسين بشير محمود  -٣٨

الجمعية المصرية للمناھج وطرق ، المجلد األول ،)تكوين المعلم(العلمي السادس عشر 

  .يوليو ٢٢- ٢١فى الفترة من ، جامعة عين شمس، دار الضيافة ، التدريس

، بحث مقدم للمركز القومى لإلمتحانات " تقويم المعلم): "١٩٩٦(يز الدرينى حسين عبد العز -٣٩

  .والتقويم التربوى ، قسم التدريب واإلعالم ، جمھورية مصر العربية

القضايا العلمية والتكنولوجية المعاصرة فى برامج إعداد ): "٢٠٠١(حمدى عبد العزيز الصباغ -٤٠

المؤتمر العلمى الثالث عشر     " كة العربية السعوديةمعلمى العلوم بكليات المعلمين بالممل

دار الضيافة ، المجلد الثانى، )مناھج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة( 

 .جامعة عين شمس

 .القاھرة ، دار المعارف، التعليم والمستقبل): ١٩٩٧(حسين كامل بھاء الدين  -٤١
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لتنمية المھارات التدريسية  ىبرنامج تدريس"): ٢٠٠٠(خليل رضوان خليل سليمان  -٤٢

ً وأثره علي تحصيل  واإلتجاھات نحو مھنة التدريس لمعلمي العلوم غير المؤھلين تربويا

التربية العلمية ( وعنوانه المؤتمر العلمي الرابع، اھاتھم نحو مادة العلومجتالميذ ھم وات

 -مركز تطوير تدريس العلوم، العلميةالجمعية المصرية للتربية ، المجلد األول، )للجميع

 ).أغسطس ٣- يوليو٣١(في الفترة من ، باإلسماعيلية ةالقرية الرياضي،جامعة عين شمس

ترجمة محمد  ،"العولمة والتعليم والثورة التكنولوجية"): ٢٠٠١( رونربو خوسيه جواكين -٤٣

 ،)البنائية والتربية الملف المفتوح( مجلة فصيلة للتربية المقارنة  - مستقبليات، البھنسي

  .القاھرة، اليونسكو ) ٢(، عدد)٣١(المجلد ، ) ١١٨(العدد 

القضايا العلمية المرتبطة بأبعاد العالقة بين العلم والتكنولوجيا ): "١٩٩٣(رجب السيد الميھي -٤٤

نحو تعليم (المؤتمر العلمى الخامس ، "والمجتمع فى ضوء حاجات طالب المرحلة الثانوية

، القاھرة، الجامعة العمالية،الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، ) ثانوى أفضل

 .أغسطس ) ٥ - ٢(المنعقد فى الفترة من 

  .، دار الفكر العربى، القاھرة تدريبه -إعداده  -المعلم كفاياته ): ١٩٩٩(رشدى أحمد طعيمة  -٤٥

واالتصال في تطوير أداء  اساليب توظيف تكنولوجيا المعلومات): "٢٠٠٤(رضا مسعد السعيد  -٤٦

المؤتمر العلمي ، "المعلمين بمراحل التعليم العام في ضوء الخبرات العالمية المعاصرة

دار الضيافة ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، )تكوين المعلم(السادس عشر 

  . يوليو ٢٢-٢١المنعقد في الفترة ، جامعة عين شمس

  . القاھرة، األنجلو المصرية، قويم والقياس النفسى والتربوىالت): ١٩٩٦(رمزية الغريب  -٤٧

فعالية برنامج العلوم التقنية بالمرحلة الثانوية ): "١٩٩٥(رمضان عبد الحميد محمد طنطاوى -٤٨

بالسعودية فى تنمية فھم الطالب للقضايا العالمية والمحلية ذات الصلة بالعلم والتقنية 

جامعة ، مجلة كلية التربية، " نحو دراسة العلوم التقنية والمجتمع وتنمية فھم اتجاھاتھم

  ).٢٩(العدد ، المنصورة

مناھج (المؤتمر العلمى الثالث عشر، "المقرر اإللكترونى): "٢٠٠١(ريما سعد سعادة الجرف -٤٩

الجمعية المصرية للمناھج ، المجلد األول ،)التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة

  .يوليو) ٢٥-٢٤(المنعقد فى الفترة من،  جامعـة عيـن شمس، دار الضيافة،دريسوطرق الت

فعالية التدريس باستخدام أساليب التقييم الواقعي في " ):٢٠٠٠( سحر محمد عبد الكريم -٥٠

المعلمة للمفاھيم المتضمة في مقرر طرق تدريس العلوم وأدائھا في أثناء  ةتحصيل الطالب

مركز تطوير ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ،ةيمة التربية العلمجل "التربية العملية

 .العدد الثانى، المجلد الثالث، جامعة عين شمس، تدريس العلوم
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فاعلية اإلعداد التربوى فى الموقف المھنى للمعلمين ): "١٩٩٤(سعد بن محمد الحريقى -٥١

سلسلة  ،)عربى مستنيرمن أجل وعى تربوى (دراسات تربوية، "والمعلمات قبل التخرج

  .القاھرة، عالم الكتب  ، )٦٧(الجزء ، المجلد التاسع، أبحاث تصدرھا رابطة التربية الحديثة

فعالية تكنولوجيا تدريس األحياء فى تنمية الثقافة العلمية ): " ١٩٩٩(سعد خليفة عبد الكريم  -٥٢

  العدد ، جزء الثانىال ،جامعة أسيوط ،مجلة كلية التربية ،"لدى طالب كلية التربية 

  .الخامس عشر

قضايا فى التعليم العالى (دراسات تربوية ): ٢٠٠٣(سعيد طه محمود والسيد محمد ناس -٥٣

  .الزقازيق، مركز آيات للطباعة والكمبيوتر ، ) والجامعى

أثر وحدة بين حقلية تضم األحياء والجغرافيا وتعكس عالقة ): "١٩٩٥(سلمى ذكى الناشف  -٥٤

  -تكنولوجيا والمجتمع على أراء طالبات الصف الثانى الثانوى األدبى فى ليبياالعلم وال

التعليم الثانوى وتحديات (المؤتمر العلمى السابع ، "الجماھيرية العظمى نحو ھذه العالقة

الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، المجلد الثانى ، )القرن الحادى والعشرين

  .أغسطس)١٠ -٧(المنعقد فى الفترة من ، ھرة الجامعة العمالية بالقا،

فلسفة الحوار وتكوين المعلم العربى فى مجتمع ما بعد ): "٢٠٠٠(سمير عبد الحميد القطب -٥٥

مستقبل سياسات التعليم والتدريب فى الوطن (المؤتمر العلمى السنوى الثامن، "العولمة

  .جامعة حلوان، كلية التربية، ولالمجلد األ،  )العربى فى عصر العولمات وثورة المعلومات

مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم في "  :)١٩٩٤(الشافعي حمد عبد الرحمنمسنية  -٥٦

، "لكة العربية السعودية مللبنات بالم بكليات التربية) العلم والتقنية والمجتمع(إطار مدخل 

ية للمناھج وطرق الجمعية المصر،)٢٤(العدد، راسات فى المناھج وطرق التدريسد

 .،جامعة عين شمس، التدريس

ستخدام التكليفات فى تنمية بعض مھارات التدريس إاعلية ف): "١٩٩٩(ر سالم رشوانيسھ -٥٧

المجلد  ،مجلة التربية العلمية، "لدى الطالب المعلمين شعبة العلوم وخفض قلقھم التدريس

جامعة  ،مركز تطوير تدريس العلوم ، الجمعية المصرية للتربية العلمية العدد الرابع،الثانى 

 .عين شمس

مدى أداء مھارات تخطيط وإعداد الدروس اليومية لدى معلمي ): "١٩٩٥(شكري حامد نزال  -٥٨

العدد     ، جامعة المنصورة،  مجلة كلية التربية، "ومعلمات المدارس األھلية الخيرية بدبي

)٢٤.( 

محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط فى تحليل ): "١٩٩٨(صالح بن موسى الضبيبان -٥٩

مجلة فصلية محكمة تعنى (رسالة الخليج العربى، " ضوء مدخل العلوم والتقنية والمجتمع

، مكتب التربية العربى لدول الخليج) ٦٨(العدد، )بالدراسات التربوية والثقافية العامة

  .،المملكة العربية السعودية -الرياض
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، الكويت، ١ط، الجزء األول ،المعلومات والمفاھيم المعلوماتية :)١٩٩٩(ى داغفصباح صالح ال -٦٠

  .مجلس النشر العلمى، لجنة التأليف والتعريب والنشر، جامعة الكويت

 .القاھرة،األنجلوالمصرية، ٣ط، اإلحصاء فى علم النفس): ١٩٩٦(صفوت فرج  -٦١

س باألھداف في إعداد معلم العلوم فعالية التدري) "١٩٩٥(صالح الدين محمد سليمان حمامة  -٦٢

مجلة ، "وأثرھا علي التحصيل واألداء في التربية العملية واإلتجاه نحو مھنة التدريس

  .جامعة المنيا، كلية التربية، البحث في التربية وعلم النفس

مدى تضمين محتوى كتب العلوم بالمرحلتين اإلبتدائية ): "١٩٩٣(صالح صادق صديق -٦٣

مجلة ، "لسعودية للقضايا والمشكالت المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمعوالمتوسطة با

  ).٣٥(العدد، جامعة األزھر ،كلية التربية

فعالية األلعاب الكمبيوترية فى تحصيل التالميذ معسرى ): "٢٠٠٠(ضياء الدين محمد مطاوع -٦٤

لمملكة العربية لبعض مفاھيم العلوم بالمرحلة المتوسطة فى ا) الدسلكسيين(القراءة

الجمعية المصرية للتربية ، العدد الثانى، المجلد الثالث، مجلة التربية العلمية، "السعودية

  .يونيو، ، جامعة عين شمس، العلمية مركز تطوير تدريس العلوم

فعالية تدريس منھج مطور للھندسة الفراغية فى المرحلة ):"١٩٨٧(عادل إبراھيم الباز  -٦٥

  .جامعة الزقازيق، كلية التربية، دكتوراه غير منشورةرسالة ، الثانوية

الثقافة العلمية لدى الطالب ": ) ٢٠٠٠(عادل أبو العز أحمد سالمة وإيمان صادق ربيع  -٦٦

المؤتمر العلمى الرابع  ،"المتفوقين وعالقتھا بإتجاھاتھم نحو مجال الرحالت العلمية 

مركز تطوير ،جمعية المصرية للتربية العلمية ال، المجلد الثانى، )التربية العلمية للجميع(

    فى الفترة منالمنعقد ،ياضية باإلسماعيلية رالقرية ال،جامعة عين شمس  –تدريس العلوم

  ).أغسطس ٣–يوليو ٣١(

برنامج مقترح فى التثقيف الصحى للمرأة الريفية وفعاليته ): "١٩٩٩(عايدة عبد الحميد سرور -٦٧

دراسة تجريبية فى بعض (والالتجاھات المرتبطة بالوعى الصحى فى إكسابھا بعض المفاھيم

  .جامعة المنصورة) ٣٠(العدد ،  مجلة كلية التربية)" قرى محافظة الدقھلية 

تقويم الطالب لمعلم المرحلة ): "١٩٩٦(عبد الرحمن المحبوب ورشا على عبد العزيز موسى  -٦٨

اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة تصدر عن ، )١٩٩(العدد ، مجلة التربية، "الثانوية

  .ديسمبر، )٢٥(السنة ، والعلوم

التنور العام لمعلمى المرحلة اإلبتدائية قبل الخدمة "، )١٩٩٦(عبد الرحمن محمد عوض  -٦٩

مجلة كلية " وعالقته بالتحصيل الدراسى والتخصص األكاديمى بكلية المعلمين بعرعر

  .٩١-٤٩، يونيه ، ص ص ) ٥٦(التربية، جامعة األزھر ، عدد 

  



  

     
  

  
   ١٣٢ 

  المراجع العربيةلمراجـــــع ا

مدى إتقان معلمى العلوم كفايات التدريس بالمختبر ): " ١٩٩٣(عبد الرحمن محمد السعدنى  -٧٠

، جامعة المنصورة  -محلة كلية التربية" فى ضوء كل من خبرة التدريس واإلعداد التربوى 

  ).٢٣(العدد 

ين ومستوى تحصيلھم فى مقررات آراء الخريج): " ٢٠٠٢(عبد الرحيم أحمد أحمد سالمة  -٧١

دراسات فى ، برنامج إعداد معلمى العلوم والرياضيات بكلية التربية األساسية بدولة الكويت 

جامعة ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس )٧٩(العدد ، المناھج وطرق التدريس

  .عين شمس

بالمرحلة اإلعدادية في تنمية دور مناھج العلوم ): "١٩٩٦(عبد السالم مصطفي عبد السالم -٧٢

الوعى بالكوارث الطبيعية وتأثيراتھا على البيئة وفعالية وحدة مقترحة فى تنمية ذلك 

  ).٣٠(العدد ، جامعة المنصورة ، مجلة كلية التربية، "الوعى

معايير تدريس العلوم والتطوير المھنى فى تدريس ): "١٩٩٨(عبد السالم مصطفى عبد السالم -٧٣

مركز تطوير ، المؤتمر  العلمى للجمعية المصرية للتربية العلمية، )" ؤية مستقبليةر(العلوم

  المنعقد فى الفترة من، فندق بالما بأبو سلطان، جامعة عين شمس، تدريس العلوم

  ).أغسطس ٥- ٣(

تطوير منھج الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية " ، ) ١٩٩٩(عبد السالم مصطفى عبد السالم  -٧٤

مجلة دراسات فى المناھج وطرق ، "التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع على ضوء

كلية ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ) ٤(العدد ، المجلد الثانى ، التدريس

  .جامعة عين شمس ، التربية 

، "ويةتطوير تدريس الفيزياء لطالب المرحلة الثان): "٢٠٠٠(عبد السالم مصطفى عبد السالم -٧٥

مركز ، العدد الثانى الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد الثالث، ، مجلة التربية العلمية

  .جامعة عين شمس - تطوير تدريس العلوم

نظام تقويم كفاءة المعلم أثناء الخدمة فى ): " ١٩٩٦(عبد الكريم الخياط وعبد الرحيم دياب  -٧٦

، المجلد العاشر،المجلة التربوية، "دراسة تقويمية .وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت

جامعة ، مجلة فصلية تخصصية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمى،)٣٨(العدد 

 .،الكويت

، "الواقع الثقافى لمعلمى المرحلة المتوسطة والثانوية): "١٩٩٩(عبد اللطيف حسين فراج -٧٧

الجمعية المصرية للمناھج  ،)التعليم العولمة ومناھج(المؤتمر القومى السنوى الحادى عشر

 .ديسمبر، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، وطرق التدريس 

المھارات التدرسية الالزمة للمعلمين من وجھة نظر المعلمين ): "١٩٩٦(عبد هللا الحمادى  -٧٨

 ).١٣(العدد ،جامعة قطر، حولية كلية التربية، "والموجھين فى المرحلة الثانوية بدولة قطر
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دراسة تحليلية لكتب العلوم المقررة لطلبة الصف ": )٢٠٠٠(هللا محمد إبراھيم خطابية عبد -٧٩

 ،)"التنور العلمى (ة عمان فى ضوء الثقافة العلمية ـالعلمى فى سلطنالثانوى  الثانى

المجلد ، )دور كليات التربية فى التنمية البشرية فى األلفية الثالثة( المؤتمر الدولى األول

  .إبريل) ٢٧ – ٢٥(المنعقد فى الفترة من ،جامعـة الزقازيق ،كليـة التربيـة،الثانى

المؤتمر العلمي السادس ، "اتجاھات معاصرة في تقويم المعلم): "٢٠٠٤(عبد المعطى رمضان -٨٠

دار الضيافة جامعة عين ، الجمعية ا لمصرية للمناھج وطرق التدريس، )تكوين المعلم(عشر 

 .يوليو ٢٢- ٢١لمنعقد في الفترة من ا، شمس

فاعلية برنامج اإلعداد التربوى فى تنمية االتجاھات ): "١٩٩٩(عبد الناصر أنيس عبد الوھاب  -٨١

التربوية وخفض قلق التدريس لدى طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية 

 .بتمبرس، )٤١(العدد ، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربية، "السعودية

دور مھام متجددة لكليات التربية إلعداد المعلمين فى القرن ): "١٩٩٩(عبد الودود مكروم -٨٢

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر العلمى السنوى ، )"رؤية مستقبلية(الحادى والعشرين

، المجلد الثالث، )تطوير نظم إعداد المعلم العربى وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة(السابع

- ٢٦(فى الفترة من، جامعة الدول العربية بميدان التحرير، جامعة حلوان، ربيةكلية الت

  ).مايو٢٧

مجلة ، " المعلم من الواجب الوظيفي الي الواجب الرسالي): "٢٠٠٢(عثمان علي حسن  -٨٣

عدد       ،مجلة محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربيـة والثقافة العلوم ، التربية

  .سمبردي، ) ١٤٣(

دراسة إستقصائية لمعتقدات معلمى العلوم الطبيعية قبل ): "١٩٩٥(عرفة أحمد حسن نعيم -٨٤

التربية مجلة ، "وأثناء الخدمة فى مصر حول العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

  .جامعة األزھر، )٤٨(العدد، كلية التربية، ) محكمة للبحوث التربوية والنفسية علمية

النظام العالمى الجديد ): "١٩٩٢(منصور عبد الصادق وحمزة عبد الحكم الرياش عطية  -٨٥

السياسات التعليمية فى  -:المؤتمر الثانى عشر ، " وصيغة مقترحة إلعداد المعلم العربى 

رابطة التربية الحديثة باإلشتراك مع كلية التربية جامعة ، المجلد األول ،  الوطن العربى

  .يوليو)   ٩ -٧(ى الفترة منالمنعقد ف،المنصورة 

المستحدثات التكنولوجية في مجال التعليم طبيتعھا ):"١٩٩٦(علي محمد عبد المنعم -٨٦

  .القاھرة، المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، "وخصائصھا

تحسين برنامج مقترح ل): "١٩٩٨(علي محى الدين راشد ومنى عبد الھادى حسين سعودى  -٨٧

اعداد معلم (المؤتمر العلمي الثانى، "األداء التدريسي لمعلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية

مركـز ، الجمعية المصرية للتربيـة العلمية، المجلد الثاني ،)العلوم للقرن الحادى والعشرين

من  المنعقد في الفترة ،أبو سلطان -فندق بالما، جامعة عين شمس -تطـوير تدريـس العلـوم

 .أغسطس) ٥- ٢(
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فاعلية استخدام كتب االطفال العلمية في إكساب ): "١٩٩٨(عماد الدين عبد المجيد الوسيمي  -٨٨

، مجلة التربية العلمية، "التالميذ بمرحلة التعليم األساسي بعض عناصر الثقافة العلمية

  .شمس جامعة عين، الجمعية المصرية للتربية العلمية، العدد الثالث، المجلد األول

فعالية محتوي مناھج العلوم بالمرحلة الثانوية ): "٢٠٠٠(عماد الدين عبد المجيد الوسيمى  -٨٩

بالسعودية فى تنمية مفاھيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وكذا 

عدد ال، المجلد الثالث، ، مجلة التربية العلمية، "تنمية اتجاھاتھم نحو العلم والتكنولوجيا

  .جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، األول 

رؤى مستقبلية لتكامل العلوم ): :١٩٩٩(عيد أبو المعاطى الدسوقى ومحمد أحمد يوسف  -٩٠

المركز ، "٢٠٢٠والرياضيات والتكنولوجيا فى مناھج المرحلة الثانوية العامة مع آفاق عام 

  .شعبة بحوث تطوير المناھج، لبحوث التربويةالقومى ل

  .القاھرة، مكتبة األنجلو المصرية، ٢ط، القدرات العقلية): ١٩٧٤(فؤاد أبو حطب -٩١

مناھج البحث وطرق التحليل اإلحصائى فى العلوم ): ١٩٩٦(فؤاد أبو حطب وأمال صادق  -٩٢

  .القاھرة، األنجلو المصرية، النفسية والتربوية واإلجتماعية

بعض عناصر التنور العلمى لدى تالميذ اإلعدادية  تنمية :)١٩٩٦(عبد الوھاب  فاطمة محمد -٩٣

  .جامعة الزقازيق ،كلية التربية ببنھا، غير منشورة رسالة ماجستير،المھنية 

دار الفكر ، ٣ط،  علم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشرى ) :١٩٧٩(فؤاد البھى السيد  -٩٤

  .القاھرة ، العربى

مدى فاعلية استخدام أسلوب التدريس المصغر لتدريب طالب : ")١٩٩٤(فايز عبد الحميد علي  -٩٥

الفرقة الثالثة الشعبة الزراعية بكلية التربية علي بعض المھارات التدريسية وأثرھا علي 

  .جامعة المنيا، كلية التربية ،مجلة البحث في التربية وعلم النفس، أدائھم في التربية العملية

، ثورة االنفوميديا الوسائط المعلوماتية وكيف تغير عالمنا وحياتنا): "٢٠٠٠(فرانك كيلين -٩٦

شھرية يصدرھا ، سلسلة كتب ثقافية،٢٥٣العدد، ، عالم المعرفة، ترجمة حسام الدين زكريا

 .الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب

مستوى التنور العلمى لدى " :)١٩٩٠(شھدة  فيصل ھاشم شمس الدين والسيد على السيد -٩٧

اعداد المعلم التراكمات (المؤتمر العلمى الثانى ، "معلمى الطبيعة والكمياء فى مصر

المنعقد فى الفترة من ، اإلسكندرية، الجمعية المصرية للمناھج وطـرق التدريس، )والتحديات

 .يوليو) ١٨ - ١٥(

فية للعولمة حظوظ الخصوصيات الثقافية فى بناء عولمة االثار الثقا):"٢٠٠١(كريم ابو حالوة  -٩٨

  .الكويت، )٣(العدد، )٢٩(المجلد ، عالم الفكر عدد خاص عن التنوير،"بديلة

منظور معلمى العلوم للقضايا المرتبطة بالعلم ) :" ١٩٩١(كمال عبد الحميد زيتون  -٩٩

لية للمناھج فى الوطن رؤى مستقب( المؤتمر العلمى الثالث ، " والتكنولوجيا والمجتمع
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  المراجع العربيةلمراجـــــع ا

المنعقد فى ،االسكندرية ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، المجلد الثانى، )العربى

 .أغسطس)  ٨ -٤( الفترة من 

المكتب العلمي ، تدريس العلوم من منظور البنائية): ٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زيتون -١٠٠

 . اإلسكندرية ، للكمبيوتر والنشر والتوزيع

ترجمة مصطفي إبراھيم ، )السيرة الذاتية للتنوع البشري(الجينوم): ٢٠٠١(مات ريدلي  -١٠١

سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى ، )٣٧٥(عدد ، عالم المعرفة، فھمي

  .الكويت ، للثقافة والفنون واألداب

استخدام نموذج فعالية ): "٢٠٠٠(صبرى محمد وناھد عبد الراضى النوبى  لماھر إسماعي -١٠٢

والقدرة ، التدريس الواقعى فى تنمية فھم القضايا الناتجة عن العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

على اتخاذ القرار حيالھا لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختلفة 

العدد    ،مجلد الثالثال،مجلة التربية العلمية، )"سلطنة عمان(بكلية التربية للبنات بالرستاق 

  .جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، )٤(

مكتب  ، التنوير العلمي التقني مدخل للتربية في القرن الجديد): ٢٠٠٢(ماھر إسماعيل صبري -١٠٣

   .الرياض، لدول الخليج العربي التربية

المؤتمر  ،"المشكلة والحل... لجامعة وتثقيف المتعلمين ا):"٢٠٠٠(مجدي عزيز إبراھيم  -١٠٤

جامعة ، دار الضيافة ،  )الجامعة والمجتمع( القومي السابع لمركز تطوير التعليم الجامعي 

  .نوفمبر) ٢٢-٢١( في الفترة من، عين شمس 

لمحتوى مناھج العلوم بالمرحلتين  ةدراسة تحليلي: ")٢٠٠٠(عبده يوسف الغنام  محرز -١٠٥

التربية (الرابع  المؤتمر العلمى،"العلمى راإلبتدائية واإلعدادية فى ضوء بعض أبعاد التنو

مركز تطوير تدريس  ،الجمعية المصرية للتربية العلمية،المجلد األول ، )العلمية للجميع

  - يوليو-٣١(فى الفترة من  ، القرية الرياضية باإلسماعيلية،جامعة عين شمس ، العلوم

  ).أغسطس٣

عالقة مستوى التنور العلمى لمعلم العلوم : ")١٩٩٣(محسن حامد فراج عبد العال  -١٠٦

غير  رساله ماجستير ،"بالتحصيل الدراسى والتفكير العلمى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .جامعة عين شمس  ،كلية التربية، منشورة

تعليم العام فى ضوء تقويم مناھج العلوم بال: ")١٩٩٦(محسن حامد فراج عبد العال  -١٠٧

 .جامعة عين شمس  ،كلية التربية، غير منشورة رسالة دكتوراه ،"متطلبات التنور العلمى

تنمية بعض عناصر التنور البيئ لدى طالب كلية التربية ): " ٢٠٠٠(محسن حامد فراج  -١٠٨

، د الثالثالمجل، مجلة التربية العلمية، "جامعة الملك خالد باستخدام الموديوالت التعليمية

جامعة ، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مارس، العدد األول

  . عين شمس
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  المراجع العربيةلمراجـــــع ا

مدى مالئمة برامج إعداد معلم األحياء فى ): "١٩٩٨(محمد أبو الفتوح حامد محمد خليل -١٠٩

  ى الثانى المؤتمر العلم، "كليات التربية لمتطلبات مناھج األحياء بالمرحلة الثانوية

الجمعية المصرية للتربية ، المجلد األول ،)إعداد  معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين(

فى الفترة ، أبو سلطان - فندق بالما، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، العلمية

 .أغسطس)٥- ٢(من

  .مؤسسة الخليج العربي، سلوك التدريس، )١٩٨٤(محمد أمين المفتي  -١١٠

، )٣(العدد ، )٢٩(المجلد ، عالم الفكر، "مقدمة عن التنوير" ;)٢٠٠١(محمد الرميحي  -١١١

  .مارس -يناير ، بالكويت

استراتيجية التدريس والتقويم المالئمة للتعليم العالى لمواجھة ): "١٩٩٤(محمد الزعيمى  -١١٢

ل التدريس المؤتمر التربوى الثانى لقسم أصو، "تحديات مطلع القرن الحادى والعشرين

أستاذ الجامعة وتحديات (حول التعليم العالى العربى وتحديات مطلع القرن الحادى والعشرين 

 .جامعة الكويت ،)القرن الحادى والعشرين

 .القاھرة، دار الفكر العربي ،  التربية العلمية وتدريس العلوم) : ٢٠٠١(محمد السيد علي   -١١٣

تقويم مستوى أداء طلبة التربية العلمية ): "٢٠٠٣( محمد حسين سلطان سعيد المخالفى -١١٤

نظام تقويم (المؤتمر السنوى الحادى عشر ، " بكلية التربية  جامعة تعز للكفايات التدريسية

، الجمعية المصرية للتربية المقارنة )األداء المدرس فى الوطن العربى فى عصر المعلومات

ر التعليم الجامعى بجامعة عين شمس ،المنعقد واإلدارة التعليمية باإلشتراك مع مركز تطوي

 .يناير ، دار الفكر العربى ، القاھرة) ٢٦-٢٥(فى الفترة من 

برامج اإلعداد المھنى بكليات التربية للمعلمين ): " ١٩٩٨(محمد حسين عبده العجمى  -١١٥

" عيةودراسة إستطال، والمعلمات بسلطنة عمان ودورھا فى إكساب الكفايات الالزمة للمعلم

العولمة ونظام التعليم فى الوطن : المؤتمر السنوى الخامس عشر لقسم أصول التربية ،

) ١٣- ١٢(المنعقد فى الفترة من،جامعة المنصورة ، كلية التربية ،  )رؤية مستقبلية(العربى 

  .  ديسمبر

ا أثر إستخدام مدخل التكامل بين العلم والتكنولوجي): "  ٢٠٠١(محمد خيرى محمود  -١١٦

فى تدريس وحدة مقترحة على تنمية اإلتجاھات نحو البيئة والتفكير  )S.T.S(والمجتمع 

الجمعية ) ٩(العدد ، مجلة القراءة والمعرفة، "اإلبداعى لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

  .جامعة عين شمس، كلية التربية ، المصرية للقراءة والمعرفة 

لتطوير و االبتكار العلمي في الوطن العربي في البحث وا): "٢٠٠٠(محمد رشيد الفيل -١١٧

، دار مجد الوى للنشر والتوزيع، ١ط، مواجھة التحدي التكنولوجي والھجرة  المعاكسة

  .األردن، عمان
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لدى  مستويات التنور على ضوء أشكال الوعى الحياتى":)١٩٩٥(محمد رضا البغدادى  -١١٨

التعليم (المؤتمر العلمى السابع، "يدخريجى المدرسة الثانوية فى محافظات شمال الصع

الجمعية المصرية للمناھج ، المجلد األول، )الثانوى وتحديات القرن الحادى والعشرين

  .أغسطس) ١٠-٧(فى الفترة من ، القاھرة، الجامعة العمالية، وطرق التدريس

للرياضيات  التحول في التربية العلمية وتوظيف معلم العلوم): "١٩٩٩(محمد رضا البغدادي -١١٩

مجلة محكمة تصدر عن ، )١٢٨(العدد،  مجلة التربية، " في تدريس العلوم البيولوجية

  . مارس، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم

مجلة (التربية ،"اتجاھات التجديدات التربوية):"٢٠٠٠(محمد عبد الحميد محمد  -١٢٠

الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة ، العدد األول، المجلد الثالث ،)متخصصة

  .التعليمية

التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة والسمتقبلية ): " ١٩٩٧(محمد علي نصر  -١٢١

التربية العلمية ( المؤتمر العلمي األول ، "وانعكسھا علي التربية العلمية وتدريس العلوم

األكاديمية ، لجمعية المصرية للتربية العلميةا، المجلد األول  ،)للقرن الحادى والعشرين

)  ١٣ -١٠(المنعقد في الفترة من، اإلسكندرية - أبو قير، العربية للعلوم التكنولوجية

  .أغسطس

تطوير إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين في ضوء ): "١٩٩٨(محمد علي نصر  -١٢٢

إعداد معلم العلوم للقرن الحادى (نى المؤتمر العلمي الثا، األھداف المستقبلية لإلعداد

مركز تطوير تدريس ، العلمية –الجمعية المصرية كالتربية ، المجلد األول  ،والعشرين

) ٥ – ٢(المنعقد في الفترة من ، نأبو سلطا - فندق بالما، جامعة عين شمس، العلوم

 . أغسطس

البحث العلمي لمواجھة إعداد عضو ھيئة التدريس للتعليم و" ;) ١٩٩٩(محمد علي نصر  -١٢٣

المؤتمر القومي السنوى السادس لمركز تطوير التعليم ، "تحديات عصر المعلوماتية

جامعة عين ، دار الضيافة  ،)التنمية المھنية ألستاذ الجامعة في عصر المعلوماتية(الجامعى 

  . نوفمبر) ٢٤-٢٣(المنعقد في الفترة من ،شمس 

ورقة ، " المعلم وتدريبة بين العولمة والھوية القوميةاعداد ): "١٩٩٩(محمد على نصر  -١٢٤

، الورقة الرابعة ،  )العولمة والمناھج والتعليم(عمل مقدمة للمؤتمر السنوى الحادى عشر

  .ديسمبر، جامعة عين شمس ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس 

معاھد تكوين المعلم أساليب مقترحة لتفعيل مناھج كليات و): "٢٠٠٠(محمد على نصر -١٢٥

مناھج : المؤتمر العلمى الثانى عشر، " العربـى فى تنميـة بعـض أنماط التفكير لدى الطالب

جامعة ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ، المجلد األول ،  التعليم وتنمية التفكير

  . يوليو) ٢٦ -٢٥(المنعقد فى الفترة من ،عين شمس 
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رؤية مستقبلية للتربية العلمية فى عصر المعلوماتية ): "٢٠٠٠(محمد على نصر -١٢٦

الجمعية ، ) عالتربية العلمية للجمي( المؤتمر العلمى الرابع، "والمستحدثات التكنولوجية

القرية الرياضية ، جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم، المصرية للتربية العملية

  ).أغسطس ٣ -يوليو٣١(المنعقد فى الفترة من ، باإلسماعيلية

مداخل حديثة للتدريس لتطوير مناھج التعليم في ضوء متطلبات " :)٢٠٠١(محمد علي نصر -١٢٧

التعليم والثورة (ي الثالث عشرـالمؤتمر العلم، " ة المعاصرةـة والتكنولوجيـالثورة المعرفي

طرق الجمعية المصرية للمناھج و، المجلد األول، )المعرفية التكنولوجية المعاصرة

  .يوليو)  ٢٥- ٢٤(  في الفترة منالمنعقد ، ة عين شمسـجامع،دار الضيافة، التدريس

مركز الكتاب ، ١ط، فلسفة إعداد المعلم في ضوء التحديات المعاصرة): ٢٠٠١(محمد كتش  -١٢٨

  .القاھرة، للنشر

علمية ، مسويات الثقافة ال)١٩٩٥(محمد نجيب مصطفى عطيتو، وأحمد عبد الرحمن النجدى  -١٢٩

  .٣٧-١، جامعة األزھر ، أغسطس ص ص التربية،  ةلدى معلمى الرحلة االبتدائي

 

تقويم نظم إعداد المعلم فى مصر فى ضوء بعض التجارب ): "١٩٩٩(محمد متولى غنيمة  -١٣٠

دراسات (المؤتمر القومى لتطوير إعداد المعلم وتدريبه ورعايته ، "العالمية المعاصرة

الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع  ،)١٣تحضيرية مقدمه لورشة العمل ال

  .وزارة التربية والتعليم المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

مجلة ، "نظرة حول التربية التكنولوجية في التعليم العام): " ١٩٩٣(محمود بشير محمود  -١٣١

وزارة التربية ، امة للتنمية التربوية المديرية الع، دائرة البحوث التربوية، رسالة التربية

  .عدد سبتمبر، عمان –مسقط ، والتعليم 

تطوير رعاية الطالب فى الجامعات المصرية فى ضوء ) : " ٢٠٠٢(مختار عبد الجواد  -١٣٢

الجامعة وقضايا (المؤتمر السنوى العاشر ، " تحديات اإلنفتاح الثقافى فى عصر المعلومات

الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة ،  )المعلوماتالمجتمع العربى فى عصر 

) ٢٧-٢٦(المنعقد فى الفترة من ، التعليمية باإلشتراك مع كلية التربية جامعة الزقازيق 

  .القاھرة، دار الفكر العربى ، يناير 

ساس المؤشرات التربوية وتقويم أداء معلم التعليم األ): "٢٠٠٣(مختار عبد الجواد السيد  -١٣٣

نظم تقويم األدارء المدرس (المؤتمر السنوى الحادى عشر ، "فى مصر فى عصر المعلومات

الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية  فى الوطن العربى فى عصر المعلومات

) ٢٦- ٢٥(المنعقد فى الفترة من ، باإلشتراك مع مركز تطوير التعليم بجامعة عين شمس

 .القاھرة، لفكر العربىدار ا، يناير
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" فلسفة متطلبات إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين): "١٩٩٧(مدحت أحمد النمر  -١٣٤

الجمعية ، المجلد الثاني ، المؤتمر العلمي األول للتربية العلمية للقرن الحادى والعشرين

في ، اإلسكندرية، أبو قير  ،األكاديمية العربية اللعلوم والتكنولوجيا، المصرية للتربية العلمية

  .           أغسطس) ١٣ – ١٠(الفترة من 

ورقة ، "برامج إعداد معلم البيولوجى خطة عمل): "١٩٩٨(مدحت النمر وھالة طليمات  -١٣٥

المجلد  ،)إعداد معلم العلوم للقرن الحادى والعشرين(بحث مقدمة للمؤتمر العلمى الثانى 

المنعقد فى ، أبو سلطان باإلسماعلية -مقدمه بالما، العلمية الثانى الجمعية المصرية للتربية

  .أغسطس) ٥-٢(الفترتين    

ج علي أداء معلمي العلوم قبل الخدمة برمأثر التعليم الم): ١٩٩٨(مصطفي إبراھيم محمود  -١٣٦

اعداد معلم العلوم للقرن (المؤتمر العلمي الثاني " من خالل استخدام التدريسي المصغر

مركز تطوير تدريس ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول ، )نالعشريالحادى و

  .أغسطس)٥-٢(في الفترة منالمنعقد ، سلطان أبو- فندق بالما، جامعة عين شمس -العلوم

المؤتمر ، )"دعوة للحوار(نحو تجديد دور المعلم ): "١٩٩٩(مصطفى عبد القادر زيادة -١٣٧

دراسات مقدمة لورشة العمل التحضيرية     ، علم وتدريبه ورعايتهالقومى لتطوير إعداد الم

المركز ، الجمعية المصرية للتنمية والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ،)٢٨(

 .القومي للبحوث التربوية والتنمية

 Videoتأثير تكنولوجيا عقد المؤتمرات بالفيديو عن بعد ): "١٩٩٩(مني الصبان  -١٣٨

Conferencing Technology  المؤتمر العلمي السنوي ،" علي تطوير أداء المدرس

، المجلد الثالث ، )تطوير نظم إعداد المعلم العربي وتدريبه مع مطلع األلفية الثالثة(السابع 

  المنعقد في الفترة من،جامعة الدول العربية بميدان التحرير، جامعة حلوان، كلية التربية

  .مايو) ٢٧-٢٦( 

  .بيروت، دار العلم للماليين ، قاموس المورد ;)٢٠٠٠(منير البعليكى  -١٣٩

وحدة مقترحة فى الطاقة للصف الثانى اإلعدادى ): "١٩٩٥(منير موسى صادق موسى  -١٤٠

جامعة عين ، كلية البنات ،غير منشورة رسالة ماجستير، "لتحقيق أھداف التنور العلمى

  .شمس 

مكتبة  ،)عربى -انجليزى  -قاموس انجليزى (المصباح  ;)١٩٨٦(نايف حزما وأنتونى أير  -١٤١

  .بيروت، لبنان 

تحليل محتوى كتاب الكيمياء للمرحلة الثانوية من منظور ): "١٩٩٥(نبيل عبد الواحد فضل  -١٤٢

التعليم الثانوى وتحديات القرن الحادى (المؤتمر العلمى السابع  ،"الثقافة العلمية

الجامعة العمالية ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس ،نى المجلد الثا، )والعشرين

  . أغسطس) ١٠ – ٧(فى الفترة من المنعقد ، بالقاھرة 
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التطوير المھنى لبرامج اإلعداد التخصصى لمعلم العلوم ): "١٩٩٨(نبيل عبد الواحد فضل -١٤٣

، )لحادى والعشريناعداد معلم العلوم للقرن ا(المؤتمر العلمى الثانى ، )"دراسة حالة(

جامعة عين ، مركز تطوير تدريس العلوم، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول

  .أغسطس)٥-٢(فى الفترة من ، أبو سلطان -فندق بالما، شمس

فعالية تضمين قضايا العلم والتكنولوجيا ذات الصلة ): "١٩٩٨(نصحى حسين يوسف الشيخ -١٤٤

رسالة ماجستير غير ، "ف تدريس العلوم بالمرحلة اإلعداديةبالمجتمع فى تحقيق أھدا

  .جامعة عين شمس، كلية التربية ، منشورة

وحدة مقترحة فى العلوم للمرحلة اإلعدادية لتحقيق التكامل بين ): "١٩٩٣(نعيمة حسن أحمد -١٤٥

ن جامعة عي، كلية البنات، رسالة ماجستير غير منشورة، "العلم والتكنولوجيا والمجتمع

  .شمس

مجلة العلوم التربوية مجلة علمية ، "أسس التدريس الجامعى): "١٩٩٣(نعيمة محمد عيد  -١٤٦

 .جامعة القاھرة-معھد الدراسات التربوية) ١(العدد ، المجلد األول،  ربع سنوية

المجلة الدولية للعلوم ، ترجمة سعاد الطويل ، "العلم وثقافاته): "٢٠٠١(ھيبى فيسورى  -١٤٧

  .يونية، ١٦٨العدد ، اليونسكو، )العلم وثقافاته(عية االجتما

): ٢٠٠٠(وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية -١٤٨

 .قطاع الكتب القاھرة، )٢(سلسلة الكتب المترجمة، التدريس لتكوين المھارات لعليا للتفكير

رؤى تربوية للقرن ، تنظيمات معاصرة للمناھج): ١٩٩٩(وليم عبيد ومجدى عزيز إبراھيم  -١٤٩

  .القاھرة، مكتبة األنجلو المصرية ، ٢ط،  الحادى والعشرين

المؤتمر القومى السنوى السابع لمركز ، "تصالح الجامعة والمجتمع): "٢٠٠٠(وليم عبيد  -١٥٠

المنعقد ، افة دار الضي، جامعة عين شمس ، )الجامعة فى المجتمع ( تطوير التعليم الجامعى 

  .نوفمبر) ٢٢-٢١(فى الفترة من 

السنة ، ١٥العدد، التربية، "الدش وأثره على العملية التعليمية): "١٩٩٥(يوسف الشيخ -١٥١

مجلة محكمة تصدر عن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة ، الرابعة والعشرون

  . والعلوم
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  قجامعة  الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
  
  

  )١(ملحـــق 
  اإلطـــار العـــام للبرنامـــج المقتـــرح 

  لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجى بكليات التربية 
في ضوء مدخل المعلم والتكنولوجيا والمجتمع 

)S.T.S(                       
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 إعداد

  وزان محمد حسن السيد علىس
  المــدرس المساعــــــد بالقســــــم

  
  إشـــــراف

   األستـاذ الدكتـور
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور

  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى
  وطرق تدريس العلوم المساعدأستاذ المناھج 

  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 
 المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية

  
  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥
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  مج مقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجي بكليات التربيةبرنا

  ).STS(في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع الـ  
  

  :مقـدمـــــة :أوال

ھذا برنامج مقترح لتطوير اإلعداد المھنى لمعلم البيولوجي في كليات التربية في ضوء 

ً في إعداد البرامج ، )S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع الـ ويعد أحد المداخل الحديثة نسبيا

حيث يسعي إلى توثيق العالقة بين العلوم المعاصرة ،والمقررات الدراسية في كافة المراحل التعليمية 

ولھذا المدخل أھداف وطرق لتحقيق تلك األھداف كما أن له ، وتطبيقاتھا التكنولوجية والمجتمع

وسنحاول من خالل تطبيق جزء من ھذا ، واألكاديمي، اإلعداد المھنىمصادر وأبعاد تتعلق بجوانب 

  .البرنامج علي الطالب المعلمين تحديد أثره علي أدائھم في التدريس وتنورھم العلمي والمھنى
  

  :أھداف البرامج  :ثانيا

  - :علينا التأكد من تحقيق األھداف التالية،بعد االنتھاء من تدريس البرنامج 

  أھداف معرفية 

  أن يكون الطالب المعلم قادراً علي أن: -  

  .يحدد بعض التحديات التى تواجه معلم البيولوجي في عصرنا الحالي  -١

 .يذكر بعض سمات معلم البيولوجي الناجح -٢

 .يستنتج طبيعة العالقة بين العلم والتكنولوجيا -٣

 .يتعرف علي بعض المداخل التدريسية في تدريس األحياء -٤

 .بين العلم والتكنولوجيا يحدد بعض مظاھر العالقة -٥

 .يتعرف علي تأثير التكنولوجيا في سلوكيات وقيم أفراد المجتمع -٦

 .يتنبأ بطبيعة العلم -٧

 .يحدد كيفية التعامل مع مظاھر التكنولوجيا المتقدمة -٨

 .يحدد عمليات العلم -٩

، التكنولوجيا، يربط بين نشأة المداخل الحديثة في تدريس العلوم مثل مدخل العلم -١٠

 .وبين التغيرات العلمية والتكنولوجيا في عصرنا الحالي ) STS( ،المجتمع

 ).STS(، المجتمع، التكنولوجيا، يتعرف على نشأة مدخل العلم -١١

 ).STS(، المجتمع، التكنولوجيا، يذكر تعريف مدخل العلم -١٢

 ).STS(، المجتمع، التكنولوجيا، يذكر أھداف مدخل العلم -١٣

 .المجتمع، التكنولوجيا، بطة بالعلميتعرف علي أھم القضايا العالمية المرت -١٤

 .والمجتمع، والتكنولوجيا، يحلل أھم القضايا العالمية والعلمية المرتبطة بالعلم -١٥
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 .يعرف التنور العلمي وأھدافه -١٦

 .يحدد أبعاد التنور العلمي و مصادره -١٧

١٨-  ً  .يعدد سمات معلم البيولوجي المتنور علميا

  -:أھــداف مھـاريـة 

  قادراً علي أن أن يكون الطالب المعلم: -  

 .يلخص بعض التحديات التى تواجه معلم البيولوجي في عصر المعلوماتية -١٩

 .يجمع بنفسه بعض سمات معلم البيولوجي الناجح من مصادر أخرى -٢٠

 .يكتب مجموعة تقارير عن أھم المداخل في تدريس األحياء  -٢١

 .يستخدم التقنيات الحديثة في تدريس األحياء -٢٢

 .ين التكنولوجيا والمجتمعيبحث عن أمثلة للعالقة ب -٢٣

 .يبحث عن إيجابيات التكنولوجيا الحديثة ليفيد المجتمع والبعد عن سلبياتھا -٢٤

في تطوير ، )STS(، المجتمع، التكنولوجيا، يعد تقريراً عن أسباب استخدام مدخل العلم -٢٥

 .برامج إعداد المعلم

، العلميكتسب مھارات البحث في المراجع للتعرف علي  دواعى استخدام مدخل  -٢٦

 .في تدريس البيولوجي) S.T.S(والمجتمع، والتكنولوجيا

 .المجتمع، التكنولوجيا، يقارن بين طرق التدريس المختلفة في ضوء مدخل العلم -٢٧

 .لزمالئه) STS(يشرح درساً معداً في ضوء مدخل -٢٨

 .المجتمع، التكنولوجيا، يبحث عن قضايا أخرى من الواقع مرتبطة بالعلم -٢٩

 .المجتمع، التكنولوجيا، األحياء في ضوء مدخل العلم يعد مجموعة من دروس -٣٠

 .يستخدم وسائل متعددة لرفع ثقافته العلمية  -٣١

 .يجمع بعض سمات معلم البيولوجي المتنور علمياً  -٣٢

 .يستخدم بعض المداخل التدريسية في تدريس البيولوجي  -٣٣

  -:أھــداف وجدانيــــة

  ينبغي علي الطالب المعلم أن:- 

 .الستقصاء الكتشاف كل ما ھو جديد في مھنةالتدريسيرغب في البحث وا -٣٤

 .يميل ليصبح معلم بيولوجي ناجح في المستقبل  -٣٥

 .يشعر بأھمية العلم والتكنولوجياً في حياة البشر -٣٦

يقدر جھود العلماء في مجال االكتشافات التكنولوجية والعلمية المثمرة التى يستفيد منھا  -٣٧

 .المجتمع

في تدريس البيولوجي ) S.T.S(والمجتمع،والتكنولوجيا،علميشعر بأھمية استخدام مدخل ال -٣٨

 .وتطوير مقرراته وبرامجه

 .في تدريس البيولوجي ) S.T.S(والمجتمع ،والتكنولوجيا،يتجه إلي استخدام مدخل العلم -٣٩
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 .يقدر دور العلم والتكنولوجيا في ازدھار المجتمعات -٤٠

 .يرغب في توسيع ثقافاته ومعارفه العلمية -٤١

 .لممارسة العملية في تدريس البيولوجي يشعر بأھمية ا -٤٢

  

  ):نظـرة شـاملــة(البرنامـج المقتـرح  :ثالثاً 
  معـلـم الـبـيـولوجـي وتحـديـات العصــر : البــاب األول 

  - :سمات معلم البيولوجي الناجح ): ١(

 المدرك لطبيعة العلم وأھدافه وطرقه ويتضمن: - 
  .مفھوم العلم  -
 .الخ...نظريات–قوانين  –تعميمات  –حقائق –مفاھيم ) "طريقة، مادة (بنية العلم  -
 .أھداف العلم  -
  ).الخ.....، الموضوعية، التراكمية، النسبية ( خصائص العلم  -

  الممارس لعمليات العلم وتتضمن:- 
 –االتصال  –التنبؤ  –القياس  -التصنيف -المالحظة(عمليات العلم األساسية وھي  -

  ).استخدام األرقام -مكان والزماناستخدام عالقات ال -االستنتاج
 -فرض الفروض - تفسير البيانات -ضبط المتغيرات( عمليات العلم التكاملية وھى  -

 ).التصميم التجريبى –التعريف اإلجرائى 

 القادر علي حل المشكالت واالبتكار ويتضمن: - 
جمع البيانات  –تحديد المشكلة  –اإلحساس بالمشكلة (خطوات حل المشكالت وھي 

الوصول لحل  –اختبار صحة الفروض  -فرض الفروض لحل المشكلة -لمعلومات حولھاا
 " )الخ..........الطالقة –األصالة –المرونة "لديه القدرة  علي االبتكار  - المشكلة

  المھنى المحترف  ويتضمن:- 
سمات  –تعريف االحتراف المھنى  –عناصر الحياة المھنية للمعلم المحترف (
 )االحترافية

 أدوار المعلم الباحث –صفات المعلم الباحث  –مفھوم المعلم الباحث ( - :الباحث ويتضمن( 

  المتمكن من مادته العلمية. 

 المستفيد من التقنيات الحديثة وخامات البيئة. 

 المدرك للعالقة التبادلية بين العلم والمجتمع. 

 المدرك للعالقة بين العلم والتكنولوجيا. 

 دلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعالمدرك للعالقة التبا. 

 المطبق لنظريات علم النفس في التدريس. 

 المعلم والمتعلم في المواقف التدريسية. 

 القادر علي تنمية االبتكار واإلبداع لدى المتعلمين. 

 القادر علي أعداد أجھزة بديلة. 

  الملم بالمعرفة المھنية للتدريس وتتضمن:- 
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معرفة المتعلمين           - المعرفة المنھجية -علم أصول التدريس معرفة –معرفة المحتوى (
 ).معرفة األغراض والقيم التربوية -معرفة الخلفيات أو السياقات التربوية -و خصائصھم

   المطبق لمھارات التدريس وتتضمن:- 
  .مھارات تخطيط الدرس  -
 .مھارات تنفيذ الدرس -
 .مھارات تقويم الدرس -

 ومصادر تنوره –سماته  –تعريفه ( ن المثقف علمياً ويتضم.( 

  الواعى بأھداف تدريس العلوم وتتضمن: - 
  .األھداف العامة لتدريس العلوم -
 ).اجتماعية –وجدانية  -مھارية –معرفية ( األھداف الخاصة لتدريس العلوم  -

 :بعض التحديات التى تواجه معلم البيولوجي ) ٢(

  سطوة المعرفة وخاصة المعرفة العلمية. 

 تقبل الثقافة مس. 

 استخدام العلم تقنيات تكنولوجية متقدمة للغاية. 

 حدوث تغير في حقائق ونظريات العلم. 

 استخدام العلم والتكنولوجيا في إنتاج أجھزة أكثر حداثة. 

 اقتحام التكنولوجيا. 

  ظھور العولمـة. 

  :أھداف تدريس البيولوجي : الباب الثانى 
  -:األھداف العامة لتدريس البيولوجي 

  .مساعدة الطالب علي اكتساب معلومات وتعميمات مناسبة بصورة وظيفية -١
 .إنماء األسلوب العلمي في التفكير لدى الطالب وتنمية مھارات حل المشكالت لديھم  -٢
 .مساعدة الطالب علي اكتساب وإنماء المھارات العلمية األساسية -٣
 .ورة وظيفيةمساعدة الطالب علي اكتساب االتجاھات العلمية المرغوبة بص -٤
 .مساعدة الطالب علي اكتساب وإنماء الميول العلمية المناسبة بصورة وظيفة -٥
 .مساعدة الطالب علي إدراك أھمية العلم وتقدير جھود العلماء  -٦
 .إنماء بعض القيم الدينية لدى الطالب  -٧

  بعـض مداخـل تـدريـس الـبـيـولـوجـي  -:البـاب الثالث 
  :وم التخطيط لتدريس العل: أوالً 
  .تعريف التخطيط للتدريس ) ١/١(
  .أھمية التخطيط لتدريس العلوم) ١/٢(
  .أنواع الخطط التدريسية) ١/٣(
  )التقويم -عرض المحتوى  - الوسائل -األھداف  -العنوان(خطة الدرس اليومي ) ١/٤(
  .نموذج لتخطيط درس أحياء) ١/٥(
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  -:بعض مداخل تدريس األحياء : ثانياً 
مدى إبرازه العالقة بين العلم  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (تاريخي المدخل ال) ٢/١( 

  ) .والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة بين العلم  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل االستقصائي ) ٢/٢(

  ) .والتكنولوجيا والمجتمع
القة بين العلم مدى إبرازه الع - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل التقليدى ) ٢/٣(

  ) .والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة بين العلم  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل المنظومى ) ٢/٤(

  ) .والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة بين العلم  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل البيئي في التدريس ) ٢/٥(

  ). والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة بين العلم  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (مدخل نظم الوسائل المتعددة ) ٢/٦(

  ). والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة بين العلم  -مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل التكنولوجي ) ٢/٧(

  ). والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة  - مميزاته –عيوبه  –ھومه مف(المدخل العميق  والمدخل السطحي ) ٢/٨(

  ). بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه  -مميزاته –عيوبه  –مفھومه (المدخل التأملي الواضح القائم علي النشاط  -) :٢/٩(

  ). العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
مدى  -مميزاته –عيوبه  –مفھومه (يات مدخل التحليل األخالقي وتعليم البيو أخالق): ٢/١٠(

  ). إبرازه العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
مدى إبرازه العالقة  - مميزاته –عيوبه  –مفھومه (مدخل التعلم المتمركز حول الحدث ) ٢/١١(

  ). بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
  -:من ويتض (S.T.S)مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٢/١٢(

  -:العالقة بين العلم والتكنولوجيا : أوالً 
  .خصائص تلك العالقة  بين العلم والتكنولوجية) ١/١(
الثورة (بعض التغيرات العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر ) ١/٢(

  ).الفجوة   الرقمية –إنتاج المعرفة  –التكنولوجية 
  ).خصائصھا –ھيتھا ما(عالقة العلم بالمجتمع : ثانياً 
 ً   :عالقة التكنولوجيا بالمجتمع: ثالثا

في مجال (والتكنولوجية وأثرھا علي المجتمع  -المظاھر اإليجابية للثورة العلمية ) ٣/١(
  ).الطبيعة -الطب  - الھندسية الوراثية –الصناعة 

جال في م(المظاھر السلبية للثورة العلمية والتكنولوجية وأثرھا علي المجتمع ) ٣/٢(
  ).في الطب –مظاھر الحياة  –الثقافة و الحضارة  –االتصاالت 

  -:عالقة العلم والتكنولوجياً والمجتمع وتتضمن: رابعاً 
  أھم القضايا العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع وما تتضمنه من مشكالت ) : ٤/١(
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 ً   -) :S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجياً والمجتمع  -:خامسا
  )الخطوات المتبعة الستخدامه في تدريس األحياء -أھدافه -خصائصه –تعريفه  –نشأته (       

 نموذج لتدريس األحياء في ضوء مدخل الـ)S.T.S. (  

  تنمية االتجاھات العلمية لدى الطالب في ضوء مدخل الـ)S.T.S.( 

 مقارنة بين برامج التعليم التقليدية وبرامج الـ)S.T.S.( 

 مدخل الـ)S.T.S ( وإعادة تشكيل وإصالح التربية العلمية. 

 أسباب رفض بعض التربويين الستخدام مدخل الـ)STS (في تدريس العلوم. 

  )S.T.S(طرق التدريس المستخدمة  في ضوء مدخل الـ: الباب الرابع 
  أنماطھا توظيفھا  –دور المعلم فيھا  -أسسھا  –خصائصھا  -تعريفھا( المناقشة وتتضمن

  )ونماذج تدريسيه في ضوء ذلك)  S.T.S(خل الـفي ضوء مد

  أنماطھا  –دور المعلم فيھا  -أسسھا  –خصائصھا  -تعريفھا ( حل المشكالت وتتضمن
 )ونماذج تدريسيه في ضوء ذلك )  S.T.S(توظيفھا في ضوء مدخل الـ

 أنماطھا  –دور المعلم فيھا  -أسسھا  –خصائصھا  -تعريفھا( المشروعات وتتضمن
 ).ونماذج تدريسيه في ضوء ذلك)  S.T.S(في ضوء مدخل الـتوظيفھا 

  التعلم التعاونى ويتضمن:-  
نماذج  –مكونات أنشطة التعلم التعاونى  –أساسيات استراتيجية التعلم التعاونى  –التعريف 

ً وتوظيفه في ضوء مدخل الـ –التعلم التعاونى  ونموذج لدرس ) S.T.S(نموذج لنتعلم معا
 ).S.T.S(نموذج لنتعلم معاً في ضوء مدخل الـ أحياء باستخدام

  التعلم الذاتى ويتضمن:- 
 –دور المعلم في التعلم الذاتى  –مصادر التعلم الذاتى  –خصائص التعلم الذاتى  –التعريف ( 

توظيف نموذج الموديوالت  –أساليبه  –) بالنسبة للمعلم والطالب والعملية التعليمية (فوائده 
 )ونموذج تدريس لذلك) S.T.S(مدخل الـ  التعليمية في ضوء

  :االستنارة العلمية : الباب الخامس
  .مفھومھا وأھدافھا  -:أوالً 
 ً   :أبعاد االستنارة العلمية وتتضمن: ثانيا
  .المعرفة العلمية ) ٢/١(
  .دور العلم والتكنولوجيا في حل مشكالت المجتمع) ٢/٢(
  البيئة  دور العلم والتكنولوجيا في حل مشكالت)  ٢/٣(
  .المھارات العلمية والتطبيقية) ٢/٤(
  .االتجاھات العلمية ) ٢/٥(
  القيم ) ٢/٦(

  - :مصادر االستنارة العلمية وتتضمن   - :ثالثاً 
  .الكتاب اإللكترونى ) ٣/١(
  .الكتاب المرئي ) ٣/٢(
  .وسائل االتصاالت الحديثة ) ٣/٣(
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 الملحق األول المـالحـــــق

  .المستحدثات التكنولوجية ) ٣/٤(
  .لمية القراءة الع) ٣/٥(

  - :أنواع االستنارة العلمية وتتضمن : رابعاً 
  .تنور خاص بالظواھر الطبيعية وتأثيراتھا علي البيئة ) ٤/١(
  .التنور الصحي ) ٤/٢(
  .التنور البيئى) ٤/٣( 
  .التنور الديمقراطي ) ٤/٤(
  .التنور االجتماعي ) ٤/٥(
  .التنور العلمي التقنى ) ٤/٦(

  ياً خصائص المثقف علم -:خامساً 
ً  -:سادسا    )دور التربية العلمية ومعلم البيولوجي في إعداد المواطن المثقف علميا

  :التقــويـم : الباب السادس
  -:تقويم أداء معلم البيولوجي ويتضمن  -:أوالً 

  . مفھوم تقويم التدريس) ١/١(
  .أسس تقويم أداء المعلم) ١/٢(
  .فلسفة األداء ) ١/٣(

  الب تقويم أداء الط - :ثانيا ً 
  .معايير تقويم أداء الطالب ) ٢/١(
  أھداف التقويم) ٢/١(
  .أنواع التقويم) ٢/٣( 

*********************  
  :تحديد األنشطة والوسائل التعليمية المستخدمة :رابعا
 يمكن استخدام الوسائل التعليمية التالية: 
  ).البروجكتور(جھاز العرض فوق الرأس  -
 .جھاز الفيديو بروجكتور -
 .عرض الصور المعتمةجھاز  -
 .الكمبيوتر -
  .االستعانة ببعض المراجعه التى تخدم محتوى موضوعات البرنامج -
 األنشطة المستخدمة: 

  :ھناك بعض األنشطة التى يمكن االستعانة بھا منھا       
  .عمل تقارير عن موضوعات البرنامج -
 .اإلجابة على بعض األسئلة بوصف الزھن أو باالستعانة بمراحل خارجية -
 تكملة بعض الفراغات واألشكال وعمل جدوال للمقارنة؟ -
 تخطيط مجموعة من الدروس لشرحھا وعرشھا أم الزمالء  -
 .األنشطة مفتوحة النھاية -

  :بعض اساليب واسترتيجيات التدريس المستخدمة لتدريس البرنامج :خامسا
 ويمكن اإلشارة إلى بعضھا كما يلى: 
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 الملحق األول المـالحـــــق

  .التعلم الذاتى  -
  .التعلم التعاونى -
  .مناقشةال -
 .المشروعات -
 .عمل التقارير -
 .حل المشكالت -

  
 :أساليب التقويم :سادسا
  التشخيصى ، والبنائى ، والختامى(يتم اإلستعانة بأساليب متنوعة للقيام بالتقويم (

 :لموضوعات البرنامج منھا
 .األسئلة مفتوحة النھاية -
 .ملفات اإلنجاز للطالب -
 .بنوك األسئلة -
 .ةاألسئلة الشفھية الموضوعي -
  .األسئلة التحريرية سواء موضوعية أو مقال -



  
  

  

  قجامعة  الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
  
  

  )٢(ملحـــق 

  بعـــض الموضوعـــــات المختـــــارة 
  فــــــى تدريـــس البيـولوجـــى

                     
  

  

 إعداد

  سوزان محمد حسن السيد على
  المــدرس المساعــــــد بالقســــــم

  

  
  إشـــــراف

   ستـاذ الدكتـوراأل
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور

  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى
  أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم المساعد

  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 
 لبحوث التربوية والتنميةالمركز القومى ل

  
  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥
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  الفھرس المـالحـــــق

  

  فھــــرس المحتويــــات

  الصفحة  الموضـــــــــــــــــــوع
  

ل تدريس البيولوجىبعض مداخ :الباب األول
  ١٦١  

التخطيــــط لتديــس العلــــوم :أوآل
  ١٦٣  

 تعريـف التخـطـيــط للتــدريس.

  ......................................................................................  

١٦٣  

 أھمية التخطيط لتدريس العلــوم.  ........................................................   

١٦٤  

 أنــــــواع الخطــط التدريسيــة.  ..........................................................   

١٦٤  

 خطــــــة الدرس اليومــــــــى  ...........................................................   

١٦٤  

 عنــــوان الــدرس.  ....................................................................   

١٦٥  

 درستحديد اآلھداف السلوكية لل.

  .............................................................................  

١٦٨  

 الوسائل التعليميــة

  .............................................................................  

١٦٩  

 التمھيــــد للدرس

  .............................................................................  

١٦٩  

 عـــرض المحتــوى

  .............................................................................  

١٦٩  
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  الفھرس المـالحـــــق

 التقويـــــــــــم

  .............................................................................  

١٧٠  

 نموذج لتخطيط درس يومــى دروس اآلحيـــاء

  .............................................................................  

١٧١  

 )S.T.S(نظرة شاملة مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع   :ثانيا
  ١٧٥  

:العالقة بين العلم والتكنولوجيا) ١(

  ١٧٦  

ائص العالقة بين العلم والتكنولوجياخص) ١/١(

  ١٧٦  

بعض التغيرات العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر) ١/٢(

  ١٧٧  

الثورة التكنولوجيــة) ١/٢/١(

  ١٧٧  

إنتــــاج المعرفــــة) ١/٢/٢(

  ١٧٨  

الفجــوة الرقميـــة) ١/٢/٣(

  ١٧٨  

)ما ھيتھا وخصائصھا(عالقة العلم بالمجتمع ) ٢(

  ١٧٩  

عالقــــــة التكنولوجيـــــا بالمجتمــــع) ٣(

  ١٨١  

المظاھر اإليجابية للثورة العلمية والتكنولوجية وأثرھا على المجتمع) ٣/١(

  ١٨١  

المظاھر السلبية للثورة العلمية والتكنولوجية وأثرھا على المجتمـع) ٣/٢(

  ١٨٣  

ـعالعالقـــة بين العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمــ) ٤(

  ١٨٤  
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  الفھرس المـالحـــــق

أھم القضايا العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع وما تتضمنه من ) ٤/١(

مشكالت

  ١٨٥  

)S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  -) :٥(

  ١٨٧  

نشأتـــــــه) ٥/١(

  ١٨٧  

تعريفـــــه) ٥/٢(

  ١٨٧  

خصائصــــه) ٥/٣(

  ١٨٨  

أھدافــــــه) ٥/٤(

  ١٨٩  

تبعــــة إلستخدامــه فى تدريـس األحيـــاءالخطـوات الم) ٥/٥(

  ١٩٢  

)S.T.S(نموذج لتدريس األحياء فى ضوء مدخــــل الـ ) ٥/٦(

  ١٩٣  

)S.T.S(تنمية اإلتجاھات العلمية لدى الطالب فى ضوء مدخل الـ  ) ٥/٧(

  ١٩٩  

)S.T.S(مقارنة بين برامج التعليم التقليدية وبرامــج الـ ) ٥/٨(

  ٢٠٣  

.وإعادة تشكيل وإصالح التربية العلمية )S.T.S( مدخل الـ) ٥/٩( 

  ٢٠٤  

فى تدريس العلوم )S.T.S(أسباب رفض بعض الباحثين إلستخدام مدخل الـ ) ٥/١٠(

  ٢٠٤  

تقويم عام للباب األول :ثالثاً 
  ٢٠٦  

  

)S.T.S(طـرق التدريس المستـخدمة فى ضوء مدخل الـ  :الباب الثانى
  ٢٠٩   

عاونىإستراتيجية التعلم الت :أوأل
  ٢٠٩  
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تعريف التعلـــم التعاونــى: أوال

  ٢٠٩  

أساسيات التعلــم التعاونــى: ثانيا

  ٢١٠  

اإلعتماد اإليجابى بين أفراد المجموعـــة) ٢/١(

  ٢١٠  

التفاعــــــل وجھــــــا لوحـــــــــه) ٢/٢(

  ٢١١  

المھـــــارات اإلجتماعيـــة والتعاونيــة) ٢/٣(

  ٢١١  

الفرديــــة المحاسبــــــة) ٢/٤(

  ٢١٢  

معالجــــة المجموعــــــة)  ٢/٥(

  ٢١٢  

مكونات أنشطـــــة التعلـــــم التعاونـــــى: ثالثا

  ٢١٣  

نماذج استراتيجيـــة التعلــــم التعاونــــى: رابعا

  ٢١٥  

.نمــاذج تدريــس القرنــاء وأنواعھــــا) ٤/١(

  ٢١٥  

.ـانـماذج البحـــث الجماعـــى وأنواعھــ) ٤/٢(

  ٢١٥  
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 نمــــوذج لنتعلــــم معــــا.

  ......................................................................................  

٢٢٢  

 إجـــراءات نمـــوذج لنتعلـــم معــــا

  .............................................................................  

٢٢٢  

 دور المعلم فى نـــموذج لنتعلـــم معـــا

  .............................................................................  

٢٢٢ 

 دور الطالب فى نــموذج لنتعلـم معـــا

  .............................................................................  

٢٢٩ 

 مميــزات نـــــموذج لنتعلـــم معـــا

  .............................................................................  

٢٣٠  

  توظيف نموذج لنتعلم معا فى ضوء مدخل الـ)S.T.S(

  .............................................................................  

٢٣٣  

  نموذج لدرس أحياء باستخدام نموذج لنتعلم معا فى ضوء مدخل الـ)S.T.S(

  .............................................................................  

٢٣٣  

)S.T.S(إستخدام التعلم الذاتى فى تدريس البيولوجى فى ضوء مدخل الـ  :ثانيا
  ٢٤٣  

تعريــــف التعلــــــم الذاتـــى -:أوآل

  ٢٤٣  

خصــــائص التعلــــــم الذاتــى -:ثانيا

  ٢٤٣  

ـادر التعـلــم الذاتـــــىمصـــــ -:ثالثا

  ٢٤٤  

دور المعلـــم فى التعلـــم الذاتــى - :رابعا

  ٢٤٥  
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  الفھرس المـالحـــــق

)للعملية التعليمية -للمتعلم -للمعلم(فوائد التعلم الذاتى  -:خامسا

  ٢٤٦  

أســـالـيب التعلـــم الذاتـــــى -:سادسا

  ٢٤٧  

)S.T.S(توظيف الموديوالت التعليمية فى ضوء مدخل الـ  -:سابعا

  ٢٥٤  

)S.T.S(نموذج لدرس أحياء باستخدام الموديوالت التعليمية فى ضوء مدخل الـ  -:ثامنا

  ٢٥٤  
  

المراجــــــع
  ٢٦٣  

المرجـــع العربيـــة : أوال
  ٢٦٤  

المراجــع األجنبيـة: ثانيا
  ٢٦٧  

  



  
  
  

  
  
  

  الباب األول
  

  

  بعض مداخل تدريس البيولوجى 
  

  ومـــــــس العلـــــــط لتديـــــــالتخطي -:أوال

 )STS( والمجتمعمدخل العلم والتكنولوجيا  -:ثانيا 
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

  

  البـاب األول

  بعض مداخل تدريس البيولوجى
  -:األھداف العامة

  -:لب المعلم قادرا علىبعد االنتھاء من تدريس ھذا الباب ينبغى أن يكون الطا

 تعريف التخطيط لتدريس العلوم.  

 تحديد عناصر تخطيط الدرس اليومى. 

 تحديد العالقة بين العلم والتكنولوجيا. 

 ذكر بعض التغيرات العلمية والتكنولوجية فى العالم المعاصر. 

 معرفة المظاھر اإليجابية والسلبية للثورة التكنولوجية وأثرھا على المجتمع. 

 المجتمع –التكنولوجيا  –ج طبيعة العالقة بين العلم استنتا. 

 التعرف على نشأة مدخل(S.T.S) . 

 تعريف مدخل   )(S.T.S وخصائصه. 

  تحديد أھداف مدخل).(S.T.S 

  إدراك دور مدخل)(S.T.S فى إعادة تشكيل التربية العلمية.  

 تخطيط درس يومى من دروس األحياء.  

  إعداد مجموعة تقارير عن مدخل)S.T.S  (وقضاياه العلمية.  

  إعداد درس أحياء فى ضوء مدخل الـ)S.T.S. (  

  اكتساب مھارات البحث عن قضايا تخص مدخل)S.T.S.(  

 تقدير جھود العلماء فى اكتشاف تكنولوجيا مثمرة يستفيد منھا الفرد والمجتمع.  

 حب االستطالع والبحث فى القضايا الخاصة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع.  

 ل إلى استخدام مدخل المي)S.T.S (فى شرح دروس األحياء.  

  تنمية االتجاھات اإليجابية المرغوبة نحو مدخل)S.T.S.(  
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 التخطيط لتدريس العلوم: أوال
  

   -:تعريف التخطيط لتدريس العلوم

  -:يمكن تعريفه بشكل إجرائى مبسط كما يلى

ا م أثن ا المعل ى يتبعھ دريس للطالبھو مجموعة من الخطوات المتتابعة الت ة ، ء الت رة زمني فى فت

ددة  ة واضحة، مح داف تعليمي ى أھ ددة ، ليصل إل ة ،ومح ات التعليمي ن العملي لة م ى ضوء سلس وف

  .أساليب التقويم -طرق التدريس  -المحتوى  -األھداف  -:المعروفة مرورا بالعناصر التعليمية التالية

  -:أھمية التخطيط لتدريس العلوم

  -:ابق يمكن أن نحدد أھمية التخطيط التدريسى لمادة  العلوم فيما يلىومن التعريف الس   

  يساعد التخطيط المعلم فى التحديد الدقيق والمسبق لكل من:  

  .األھداف التعليمية المرجوة من موضوع الدرس -

 الخ................المحتوى وما به من مفاھيم وحقائق ومعلومات وعمليات علم -

 .ساعد الطالب فى تحقيق األھداف اختيار األنشطة التى ت -

 .اختيار استراتيجية التدريس التى تتناسب مع الموقف  التعليمى  -

 .الوسائل التعليمية المعينة ونوعھا -

 .أساليب التقويم التى تقيس مدى تحقق األھداف التعليمية -

 درس اء شرح ال ة االس،تساعد المعلم في تحديد دور المتعلم بحيث يكون إيجابى أثن تفادة وكيفي

 .من مشاركات الطالب فى تحقيق أھداف الدرس

 اھج ة من من ة التعليمي ى تطوير العملي دريس ف دريس، يسھم التخطيط للت اليب ، وطرق ت وأس

 .تقويم لتتناسب مع العصر

 اء الشرح ل الطالب أثن ه من قب أة ل م من حدوث أى مواقف مفاج ى ، تقى المعل الى التحل وبالت

 .بالثقة بالنفس

 احإدارة الصف ب تعلم، نج م والم ين المعل ة ب ن الديمقراطي و م اعة ج تمر ، وإش ل المس والتفاع

 ومع الرفقاء ومع المعلم ،للمتعلم مع مادة الدرس 

 درس تعلم باستخدام ، يجعل المعلم ملماً النقاط الصعبة فى ال ى تبسيطھا تيسيرھا للم ز عل فيرك

 .كافة الوسائل المتاحة لذلك

 ات كتب ال اء بمعلوم بعض المصادر، وزارة عدم االكتف والمراجع األخرى حول ،واالستعانة ب

 . واثارتھم ببعض قضايا العصر المرتبطة بالدرس، لجذب الطالب، موضوع الدرس

 ابتكار المعلم بعض الوسائل المعينة من مواد البيئة البسيطة لتبسيط المعلومة للطالب. 
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   -:أنواع الخطط التدريسيــة

   -: تتضمن ثالثة أنواع كما يلي

  )الخطة السنوية(خطة السنة الدراسية : أوال      

  خطة الوحدة الدراسية: ثانيا      

  .خطة الدروس اليومية: ثالثا     

ونظرا ألھمية التخطيط للدروس اليومية بالنسبة للمعلم سوف نتناولھا بشئ من التفصيل ونرجئ 

  .شرح النوعين األخرين فيما بعد

  -:ـىخطـــة الــــدرس اليومــ
   )١(يمكن تناولھا بالتفصيل فى ضوء ما توصل إليه كل من محمد السيد على

) ١٩٩٩( )٣(وواصف عزيز، ) ٢٠٠٢( )٢(أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الھادى، ) ٢٠٠٢(

  -:كما يلى

  : تعريف خطة الدرس اليومى 

ا يمكن ھى مجموعة خطوات بضعھا المعلم لموضوع من دروس العلوم ترسم صورة واضحة ل م

  .أن يقوم به مع تالميذه خالل زمن الحصة الدراسية

  :عناصر خطة الدرس اليومى 

  -:كالتالي ،يتبع المعلم الخطوات التالية عند التخطيط للدرس اليومى وبيانھا 

 عنوان الدرس:-   

وان خاص  حيث يقوم المعلم بتحديد الجزء من المحتوى العلمى المناسب لزمن الحصة ويضع عن

ذلك ال درس، جزء ب وان ال ا عن م يليھ دة ث وان الوح ة عن درس ، ومن األفضل كتاب ألن موضوعات ال

  -:مرتبطة بالوحدات الدراسية مثل

  .فھو موضوع درس ضمن دروس الوحدة) أنواع التكاثر(أما ، ) التكاثر(وحدة 

  درس دريس لموضوع ال اريخ الت د الحصة وت ه الموضوع ، تحدي يدرس ل ذى س ، والصف ال

  .ديد الحصة ترتيبھا بين الحصص فى اليوم الدراسىويقصد بتح

  .والتاريخ الذى سيتم فيه شرح الدرس، أى يكتب اليوم -:وتاريخ التدريس

 الصف الدراسى الذى سيشرح له الدرس.  

 تحديد األھداف السلوكية للدرس:-  

                                                 
     ١٦٣ـ  ١٢٧ص،القاھرة ، دار الفكر العربى ، ،  التربية العملية وتدريس العلوم ;) ٢٠٠٢(محمد السيد على   )١(

،  ٢ط،  تدريس العلوم فى العالم المعاصر المدخل فى تدريس العلوم ;) ٢٠٠٢(أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الھادى ) ٢(
  ٢١٢-٢٠٨صص ،القاھرة ، دار الفكر العربى ، 

وزارة ، ) طرق تدريس العلوم للتعليم األساس مشروع تدريب المعلمين الجددغير التربويين ;) ١٩٩٩(واصف عزيز ) ٣(
ص ، القاھرة ، وحدة التخطيط والمتابعة برنامج تحسين التعليم األساسى ، اإلتحاد األوروبى / البنك الدولى ، التربية والتعليم

  ٢٢- ٢٠.ص
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اس، وھى عبارات واضحة قابلة للمالحظة  ا، والقي ذ القي ا يمكن التلمي ة م ه تكتب لتصف بدق م ب
  .وطرقه وأساليبه، كما تساعد المعلم فى تحديد وسائلة، أو بعد االنتھاء منھا، خالل الحصة الدراسية

  -:شروط صياغة األھداف السلوكية للدرس
  .ومحدد، أن يكون الھدف واضح  -
 .أو نتائجه، أن يستطيع المعلم مالحظة الھدف فى ذاته  -
 .أن يكون محور الھدف ھو التلميذ -
 .والقياس، قابل للمالحظة ) إجرائى(دف على فعل سلوكى أن يحتوى الھ -
 ) .مھارية –وجدانية  –معرفية (أن تكون األھداف متنوعة  -
 .أن تشمل األھداف كل المحتوى العلمى للدرس -
 -:وفقا للمعادلة التالية) اإلجرائى(ويتم صياغة الھدف السلوكى  -

  .ھدف سلوكى= الحد األدنى لألداء + مصطلح المادة التعليمية + المتعلم + فعل سلوكى+ أن 

 أمثلة لصياغة األھداف السلوكية:-  
  .أن يذكر الطالب أنواع التكاثر فى النبات -
  .أن يرسم الطالب دورة حياة البلھارسيا -
  .أن يقدر الطالب جھود العلماء فى اكتشاف عالج لبعض األمراض المزمنة -

  :تصنيف األھداف السلوكية
  اف السلوكيةتصنيف األھد)     ١(  شكل 

  

  

  معرفية

  Bloomتصنيف بلوم 

  

ا *  تويات العلي المس

  للتفكير

  التقويم  -١

 التركيب -٢

  التحليل -٣

دنيا *  تويات ال المس

  للتفكير

 التطبيق -١

 الفھم  -٢

 التذكر -٣

  وجدانية

  Krathawhlتصنيف 

  

  االستقبال               -١

اإلستجابة                 -٢

     التقييم                 -٣

  التنظيم القيمى  -٤

التخفيض القيمى         -٥

                                 

  مھارية

  Simpsonتصنيف 

  

  اإلدراك الحس -١

  التھيؤ -٢

  االستجابة الموجھة -٣

  اآللية -٤

  االستجابة المعقدة -٥

  التكيف -٦

  .االبتكار -٧

 

  

   -:المعرفية األھداف -:أوال
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وم  ة وصنفھا بل ة العلمي ى بقصد اكتشاف المعرف  Bloomوھى مرتبطة بقيام المتعلم بنشاط عقل

  -:إلى ست مستويات كما يلى

ذكر )١( توى الت وانين أو    -:مس ادئ أو الق اھيم أو المب ائق أو المف ذكر الحق ظ وت ه حف د ب ويقص

ه ال السلوكية الخاصة ب ذكر  -:النظريات ومن األفع ردد  –ي  –يسمى  –يسجل  –يعرف  –ي

  .يحدد –يعدد  –يقول  –يسرد  –يحفظ  -يتلو

  .أن يذكر الطالب مكونات الخلية الحيوانية، أن يعرف الطالب الجين  -:مثال

ال  -:مستوى الفھم )٢( ة المعلومات وتفسيرھا ومن األفع ى ترجم ادرا عل تعلم ق وفيھا يصبح الم

ه لوكية الخاصة ب اقش ، يتعرف -:الس ر ، صنف ي، يشرح، ين د صياغة ، يعب ، يصف ، يعي

  .يعطى أمثلة، يوضح ، يعلل ، يفسر 

  .أن يفسر الطالب ظاھرة ا لمحاكاة البيئية -:مثال

  .أن يصف الطالب العالقات الغذائية فى البيئة

دة -:مستوى التطبيق )٣( . وفيھا يستطيع الطالب تطبيق المعلومات التى إكتسبھا فى مواقف جدي

ه ومن األفعال السلوكية التطبيق -يجدول  -يستعمل  -:الخاصة ب ين  -يوضح ب  -يحسب  -يب

  .يحول-يستخدم  -يترجم عمليا -يرسم رسما تخطيطيا  -يطبق  -يتمرن على 

  .أن يحسب الطالب معدل النتح فى النبات -:مثال

  .أن يطبق الطالب القانون األول لمندل على بعض الصفات فى الواقع        

ى عناصرھا األساسية مع وف -:مستوى التحليل )٤( ة إل يه يكون المتعلم قادرا على تحليل المعرف

ا ه. إدراك أنماط العالقة بينھ ال السلوكية الخاصة ب ز  -:ومن األفع ارن  –يمي  –يفاضل  –يق

ل  ين  –يحل م  –يب ؤاآل –بالرس ر س ين  -يثي ربط ب ر  –ي زئ  –يختب نف  –يج تنبط  –يص يس

  .يستنتج

  خصائص الفقاريات والالفقارياتأن يميز الطالب بين  -:مثال

  .أن يقارن الطالب بين التكاثر الجنس والالجنسى            

ة فى  -:مستوى التركيب )٥( ة ذات العالق ع المعلومات الجزئي وفيه يكون المتعلم قادرا على تجمي

 –يصمم–يجمع  –يھيئ  -يقترح –يبتكر  –يركب  -:ومن األفعال السلوكية الخاصة به. كليات

  .يستقرئ –يلخص  -يشتق –يبرھن  –يؤلف  –يبنى  –نظم ي –يخطط 

  أن يلخص الطالب دورة حياة البلھارسيا  :مثال

  .وفيه يكون المتعلم قادرا على إصدار األحكام على المعلومات -:مستوى التقويم )٦(

ار  -يحكم على -:ومن األفعال السلوكية الخاصة به وم  –يخت د  –يق  –يراجع  –يصحح  –ينق

  .يحدد قيمة –يحدد أھمية  –يعطى رأُيً◌اٍ  –يقدر  –يقيس  –يعطى درجة 

  .أن ينقد الطالب نظرية دارون فى التطور :مثال
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  -:األھداف الوجدانية -:ثانيا

ول   نفھا كراث يم وص ول والق ات والمي ات واالھتمام اعر واالتجاھ ة بالمش ى مرتبط وھ

Krathowhl إلى خمسة مستويات وھى:-  

ام بموضوع ويتم -:مستوى االستقبال )١( ة واالھتم داء الرغب ثل فى وصول المتعلم إلى مرحلة إب

–بتابع  -يصغى -يتقبل -يھتم –يعى  –يسمح لـ  -:ومن األفعال السلوكية الخاصة به. معين

  .يستمع -يبدى رغبة

  .أن يتابع الطالب الجديد فى مجال الھندسة الوراثية -:مثال

تم وتلى مرحلة الرغبة واالھت -:مستوى االستجابة )٢( مام وتتمثل فى االستجابة االنفعالية حيث ي

  .اتخاذ موقف نحو قضية معينة

ع  –يرغب  -يظھر وعيا أو استعدادا لـ  –يتحمس  -:ومن األفعال السلوكية الخاصة به يطي

ى  –يستجيب  –يميل  – زع إل يبحث  –يتطوع  –يسعى  -يتحمل –يستمتع  –يشارك  –ين

  .عن

  .عن مصادر الطاقة المتجددة أن يسعى الطالب للقراءة -:مثال

يم )٣( توى التقي ة تصف  -:مس ابير ثابت ا لمع ام وفق ى إصدار أحك ادرا عل تعلم ق ه يصبح الم وفي

ه. سلوكه فى كل المواقف ال السلوكية الخاصة ب  –يستمع للنصح  –يتجنب  -:ومن األفع

ة  –يبارك  ه بدق ؤدى عمل ع  –ي ه  –يخاطب  –يقن دى رأي  –يعترف  –يحتج  –يفضل  –يب

 يقدر

  .أن يقدر الطالب دور مندل فى علم الوراثة -:مثال      

ا للوصول  -:مستوى التنظيم )٤( ا مع ه وربطھ اره أو قيم وفيه يكون المتعلم قادرا على تنظيم أفك

د ى شئ جدي ه.إل لوكية الخاصة ب ال الس ن األفع افظ  -:وم ربط  –يح وازن  –ي زم  –ي  –يلت

دل  –يشكل  يم  –يتبنى  –يع نظم الق ات  يحسم –ي ر األراء  –الخالف ر المواقف  –يغي  –يغي

  .يحدد العالقات والقيم –ينوى 

  .أن يوازن الطالب بين الجديد فى العلم وقيم وأخالقيات المجتمع -:مثال

ذات(مستوى التخصيص القيمى  )٥( ام من االتجاھات  -):تشكيل ال تعلم نظ دى الم ه يصبح ل وفي

هوالقيم ويحدد أنماط سلوكه وطريقة تفكيره فى  ال السلوكية الخاصة ب اةومن األفع  -:الحي

د  ق  –يعتق ى  –يث ور  –ينم ه  –يط ن رأي ر ع ؤمن  –يعب الي درة  -:مث ب بق ق الطال أن يث

  .التفكير العلمي علي المشكالت الحياتية 
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   -):المھارية(األھداف النفسـحركية   - :ثالثا

ة  ارات الحركي ة بالمھ ى المرتبط ون، وھ ث سمبس نفتھا إليزابي د ص بعة  Simpson وق ى س إل

  -:مستويات كما يلى

ام  -:مستوى اإلدراك الحسى )١( وعى الحسى بمدى استعمال أعضاء الجسم للقي ا ال ويقصد بھ

ا ، بوظائفھا  ام بھ ربط المعرفى واألداء، ثم اختيار الوظائف الواجب القي ال .  وال ومن األفع

الحواس  –ة ينتقى يحدد أھمي –يركز االنتباه على  –يتعرف  -:السلوكية الخاصة به يتحقق ب

  .يفرق –

  .أن يتعرف الطالب على طريقة استعمال الميكروسكوب الضوئى -:مثال

ومن . ھو تھيؤ حسى أولى لفعل محدد قد يكون معرفى أو وجدانى أو حركى -:مستوى التھيؤ )٢(

ه ة ب لوكية الخاص ال الس جل  -:األفع دد  –يس ترجع   -يع يال  –يس ر م ة  –يظھ دى رغب  –يب

  .يتناول –يجلس  –يقرأ  –يستجيب  –يتطوع 

  .أن يقرأ الطالب خطوات تجارب مندل فى الوراثة -:مثال

ا إرشادات  -:مستوى االستجابة الموجھة )٣( ة متبع ارة معين ذ مھ تعلم أن ينف وفيھا يطلب من الم

ه. أو تعليمات محددة ذ  -:ومن األفعال السلوكية الخاصة ب وم  –يستخدم  –ينف  –يحاكى  –يق

  .كبير –يجرب 

  .أن يستخدم الطالب الميكروسكوب الضوئى فى فحص الخلية النباتية -:مثال 

ارات ، ويكون  -:مستوى اآللية )٤( وفيه يكون المتعلم قد وصل إلى مرحلة التلقائية فى أداء المھ

ا ام بھ ى القي ود عل ه تع ه ألن ة لدي ا تصبح مألوف ة ألنھ ة ، ألي ال بطريق ى أداء األعم . قادر عل

ال ال ن األفع هوم لوكية الخاصة ب يس  -:س ب  –يق ون  –يكت غل  –يل تقن  –يوصل  –يش  –ي

  .يستطيع

  .أن يتقن الطالب رسم الخلية الحيوانية -:مثال

اج  -:مستوى االستجابة المعقدة )٥( ى تحت دة الت ام المعق وفيه يكون المتعلم قادرا على إنجاز المھ

ال السلوكية الخاص. إلى مھارات مختلفة فى وقت واحد هومن األفع  –يفحص ويرسم  -:ة ب

  يزن ويقيس –يقود ويتحدث  –يقرأ ويجدول 

  .أن يتمكن الطالب من فحص ورسم الجھاز الھضمى فى اإلنسان -:مثال

ه بحيث تتماشى مع  -:مستوى التكيف )٦( اط حركت ى تطوير أنم ادرا عل تعلم ق ومنه ، يصبح الم

 . يعيد –يغير  – يكيف –يعدل  -:ومن األفعال السلوكية الخاصة به. ظروفه الجديدة

ة  -:مثال ى قيم ة للحصول عل رة كھربي ة فى دائ ة المقاوم أن يعدل الطالب من قيم

  .محددة لشدة التيار المار فى الدائرة
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أكثر من ، وفيه -:مستوى االبتكار )٧( ه ب يتمكن المتعلم من إجراء تعديل على العمل القائم أو أدائ

راع ار أو االخت هومن . صورة قد يصل إلى حد االبتك ال السلوكية الخاصة ب  –يطور  -:األفع

  يخترع ويستحدث  –يصمم  –يبتكر 

  .أن يبتكر الطالب نموذجا يشكل مكونات الذرة -:مثال
 

   -:الوسائل التعليمية

  -:وتنقسم إلى، وھى األداة التى يستعين بھا المعلم فى تحقيق األھداف التعليمية

  منھا، وسائل سمعية وبصرية:-  

  ى شريط كاسيت                                برامج مسجلة عل -

  صور ثانية -

  شرائح وأفالم ثابتة تصاحبھا تسجيالت صوتية -

  أفالم سينمائية أو تلفزيونية -

  .مواد مبرمجة فى الحاسب اآللى -

ا، وتعتمد فى عرضھا على أجھزة العرض  از العرض فوق  -:ومنھ السبورة المدرسية وجھ

  الخ............بروجكتور و جھاز عرض الصور المعتمة الرأسى وجھاز الفيديو

  مواد خام وأدوات علمية و منھا:-  

ة اذج ـ مجموعة  –لوحات مرسومة  -عينات من المواد المختلفة تستخدم فى التجارب العلمي نم

ن األدوات  يطة ، م ة  –أو اآلالت البس وان مائي ة ، أل بية ، أو زيتي م ، أو خش ير المعل ب أن يش ويج

ى سيستخدمھا فى درسه للو ب، سيلة الت وتساعده فى تحقيق ، بحيث تكون مناسبة لمستوى الطال

  .ومناسبة لوقت الحصة، األھداف التعليمية 
  

  :التمھيد للدرس

وفية يقوم المعلم بمراجعة معلومات الدرس السابق أو طرح سؤال إلثارة الطالب وجذب انتباھھم 

  لموضوع الدرس

  -:عرض الدرس

  -:علم أثناء عرض الدرس بالخطوات التاليةويقوم الم 

  .عمل مقدمة للدرس يربط فيھا الدرس السابق بالدرس الحالى -

 ينظم محتوى المادة بحيث عناصر رئيسية تتضمن عناصر فرعية -

 واالنتقال من األبسط لألكثر تعقيدا، ينظم المحتوى فى تسلسل منطقى  -

 الخ........وقوانين، وحقائق ، ت ومعلوما، يبرز ما فى المحتوى العلمى من مفاھيم  -
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 .التخطيط التفصيلى لكل ما يقوم به المعلم والطالب أثناء الدرس -

 .استخدام طريقة التدريس المناسبة لموضوع الدرس -

  -:التقويم

ه ، يقوم المعلم بتقويم الدرس  ذلك ،ليتأكد من نجاح الدرس فى تحقيق األھداف الموضوعة ل وك

  -:وبصفة عامة للتقويم جانبين ھما، وعالجھا ، ف حتى يمكن تالفيھا والضع، معرفة نواحى القوة 

  )مھارات جديدة –مفاھيم  –معارف (جانب يقيس النتائج مباشرة للدرس  -

ف  - ى المواق درس ف ذا ال ى ھ وا ف ا تعلم ادة مم ى اإلف ذ عل درة التالمي دى ق يس م ب يق جان

  .المماثلة

 درسأنواع التقويم التى يقوم بھا المعلم أثناء ال:-  

  )قبل بداية الدرس(تقويم تشخيصى  -

 )أثناء الدرس(تقويم تكوينى  -

 ).بعد االنتھاء من الدرس(تقويم ختامى  -

  -:يجب أن يراعى المعلم عند وضع أسئلة التقويم ما يلى -

  الخ....أو مھارية ، مطابقة أسلوب التقويم لألھداف الموضوعة سواء معرفية * 

ة ، والعوامل المؤثرة فيه ،  شمول التقويم كافة مكونات الدرس*  بحيث تغطى األسئلة كاف

  .وقيم الطالب، وميول ،وكذلك اتجاھات ، نقاط الدرس 

والعالجية  لوضع أيدينا على نقاط الضعف فى ، االھتمام  بالنواحى  التشخيصية  * 

  .وتعزيز  نواحى  القوة به، وعالجھا  ، الدرس 

ث  ال يقتصر ال*  ويم بحي تمرارية  التق وال اس ون  ط ل يك ائى ، ب ويم النھ ى التق م  عل معل

  .حتى نضمن فھم الطالب لمعظم نقاط  الدرس ، الشرح  

د *  ويم ،  لتحدي التخطيط  للتق م  ب وم  المعل اتباع  األسلوب  العلمى  فى  التقويم  حيث  يق

روق   كل  موضوعى ، ويراعى  الف ئلة  بش ھا ، ووضع  األس راد  قياس ب   الم الجوان

دق  الفردي ز  بالص ب ، ويتمي ل   طال توى  ك ات  ، ة ، ومس زمن  ، والثب ب  ل ومناس

  .الحصة 

ة *  ارف  العلمي ويم  للمع اليب  التق رز  أس ل أب ى  ، ولع ارات  التحصيلية ، الت ھى  االختب

ال   ل  ، تتنوع  بين    أسئلة  المق دد ( واألسئلة  الموضوعية  مث ار  من  متع  -االختي

  ).إلخ  ------الترتيب   -الرسوم  -التكميل  -المزاوجة    -الصواب و الخطأ 

  حتى  يتمكن  الطالب  المعلمين  من  اتباعه، نموذج  لتخطيط  درس  أحياء 
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خ
ري
لتا
ا

صة
لح
ا

صل
لف
ا

 

 الموضـــــــــــــــــــــــوع

األول   
 ةالثانوي

إكتشاف الخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائنات  -:موضوع الدرس 
  .الحية

  -:األھداف 

  .ان يعرف الطالب الكائن الحي  )١(

 .أن يعرف الطالب الخلية وأنواعھا )٢(

 .أن يحدد الطالب مراحل إكتشاف الخلية )٣(

أن يستخدم الطالب الميكروسكوب في فحص شرائح توضح  )٤(
 الخلية 

ق  )٥( الي في خل الق سبحانه وتع ة الخ ب عظم أن يستشعر الطال
 .الكائنات الحية

  -:الوسائل * 

  .خلية الحيوانية والنباتيةلوحة مرسومة توضح تركيب ال )١(

ا  )٢( اذج للخالي ح نم رائح توض ة ش كوب ومجموع ميكروس
 .الحيوانية والنباتية 

  -:األثارة * 

  س ما ھي مظاھر الحياة التي تميز الكائن الحي عن غيره؟

  -:عرض المحتوي * 

بعد مناقشة المعلم للطالب في السؤال التمھيدي يبدأ في كتابة  -
  -:علي السبورة التعليمية كما يلي العناصر الرئيسية للدرس 

  .تعريف الكائن الحي  -

 .تعريف الخلية  -

 .أنواع الكائنات -

 .مراحل إكتشاف الخلية  -

 .التركيب الدقيق للخلية -

درس باالستعانة  - ل عنصر من عناصر ال م في شرح ك دأ المعل م يب ث
  -:بالوسائل التعليمية واألنشطة التي حددھا قبل ذلك كما يلي 

ف الك*  ي تعري ه "  -:ائن الح وافر في ذي تت ائن ال رد أو الك و  الف ھ
ة  ن تغذي اة م اھر الحي نفس ، مظ راج ، وت و، وإخ اثر ، ونم ، وتك

ة  ة، وحرك ائف الحيوي ن الوظ ا م اس وغيرھ ع " وإحس وجمي
  .الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية تشترك في تلك المظاھر 

واع  -:الطالب  ثم يطرح المعلم السؤال التالي لمناقشة مع - ا ھي أن م
  -:الكائنات الحية ؟ ومن خالل المناقشة يتم التوصل الي أنھا 

  .كائنات حية حيوانية .                 * كائنات حية نباتية * 
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ة في  - اء والوظيف يقوم المعلم بذكر دليل علي أن الخلية ھي وحدة البن
  -:الكائنات الحية كما يلي 

زهيتكون ف -:مثال اإلنسان  اء جسمه من عدة أجھ از ،ي بن ل جھ ك
ة  ائف الحيوي دي الوظ وم بإح م ( يق نفس  –ھض ة –ت ، )…حرك

ل   از من العضو مث ل جھ از الھضمي ( ويتكون ك يتكون من :الجھ
م  ل الف اء مث رئ  –أعض دة –الم ة ..) …المع ه وظيف و ل ل عض وك

ل  جة مث ي االنس دات أصغر ھ ن وح ل عضو م ون ك يج ( ويتك النس
ى يالھي -الطالئ خ……-كل ة ) ال ه وظيف يج ل ل نس ل ، وك ون ك يتك

العين  ري ب ة ال ت مي الخلي غر تس ي الص ة ف دات غاي ن وح يج م نس
  .المجردة

يناقش المعلم الطالب في وضع تعريف مناسب للخلية حتى يتم  -
ھي وحدة بناء الجسم (  -:التوصل إلي التعريف التالي للخلية 

ال تري بالعين ، غر وھي وحدات غاية في الص، والوظائف الحيوية 
  ) المجردة

  .أنواع الكائنات الحية بناء علي مكوناتھا من الخاليا -

   -: ١نشاط

  يتم كتابة النشاط علي السبورة التعليمية حتي يراه كل الطالب

  

أذكر مثاالً واحداًَ◌ لكائن حي وحيد الخلية وكائن حي آخر عديد الخاليا 
  ؟

  

ات ، ن يطرح النشاط علي الطالب لعصف الذھ - وذكر أمثله علي الكائن
ومع الطالب ، ثم تناقش مع المعلم ، وعديدة الخاليا ، وحيدة الخاليا 

  -:ويقوم المعلم بذكر األمثلة التالية ، بعضھم البعض 

  ا ة واحدة  -:كائنات حية وحيدة الخالي يتكون جسمھا من خلي
  .مثل البكتريا واألميبا 

  ة يتكون  -:كائنات حية عديدة الخاليا جسمھا من أكثر من خلي
 الخ..-الشجر الضخم  –الحوت  –الفيل  –مثل النملة 

  :يقوم المعلم بطرح السؤال التالي علي الطالب ومناقشتھم فيه وھو  -

  ما الفرق بين الكائنات وحيدة الخلية وعديدة الخاليا ؟

   -:مراحل اكتشاف الخلية * 

وزارة كما ور، يقوم المعلم بسرد مراحل اكتشاف الخلية ، د في كتاب ال
  -:كما يلي 

  .فحص روبرت ھوك ألنسجة نبات الفلين في القرن السابع عشر -

ي  - ره ف وة تكبي ي ق ر ف دي ميكروسكوب اكث استخدام ليفنھوك الھولن
  .فحص األجزاء المختلفة من الحيوانات



  

     
  

  
   ١٧٣ 

 الملحق الثانى المـالحـــــق

ام  - ي ع ليدن أن األنسجة ) ١٨٣٨(ف اني ش ات األلم الم النب توصل ع
ب م ة تترك ب النباتي د فحص التركي ا بع ن الخالي ة م ل منتظم ن كت

ة (التشريحي لھا لذلك فھو مؤسس النظرية الخلوية وتقول أن  الخلي
ثم ربط عالم الحيوان شوان ماال حظه ) ھي الوحدة البنائية الريئسية

  .شليدن علي انسجة الحيوان وتوصل إلي نفس نتائج النبات

الي  - ة  من ھو -:يقوم المعلم بطرح السؤال الت بحق مؤسس النظري
  )يناقش الطالب في السؤال(وما نصھا ؟ ، الخلوية 

ة  - ة الخلوي ة النظري دة ، زادت أھمي ة وح د فيرشو أن الخلي دما أك عن
ة ، الوظيفة  ات الحي اء للكائن الي أرسى ، بجانب انھا وحدة البن وبالت

  .حجر الزاوية لعلم البيولوجي الحديث 

ر  - ع عش رن التاس ي الق ل ع، ف ي توص راون إل رت ب ات روب الم النب
وح  ة بوض ات الخلي ة مكون طھا ، رؤي ي وس رك ف م يتح ا جس و بھ

ة  ادة الوراثي م بعرض اللوحة (يسمي النواة التي بھا الم وم المعل يق
ي  الب  عل رف الط ة ليع ة والحيواني ة النباتي ن الخلي ومة ع المرس

  )المكونات الرئيسية للخاليا

  

  ة الموضوعة علي منضدةإفحص  الشريح       -:٢نشاط * 

  الميكروسكوب وتعرف علي مكوناتھا ؟     

  

ويضعھا علي شريحة ، يقوم المعلم بتجھيز مسحة من ماء الترع 
او يقوم بعرض عدد من ، لفحصھا تحت الميكروسكوب 

إذا كان متاحاً بالمدرسة ثم يقوم الطالب بالفحص ، الميكروسكوبات 
، علم الطالب فيما تم رؤيته ويناقش الم، ووصف ما تم مشاھدته ، 

األميبا ولھا اشكال مختلفة (وتوضيح أن بعض الكائنات منھا 
كما يري ، وتتضح خليتھا جيداً وبھا النواة محاطة بالسيتوبالزم 

طحلب اإلسبيروجيرا ويتكون من عدة خاليا تتضح مكونات كل 
  ).منھا

  -:التركيب الدقيق للخلية* 

اھزة ع ريحة ج م بش تعين المعل ة يس ة النباتي ة ،ن الخلي والخلي
ة م ،الحيواني ليفحصھا الطالب ويرسمونھا من تحت الميكروسكوب ث

م أن الميكروسكوب  ذكر المعل ا ، ي ي فحص الخالي ورنى ساھم ف اإللكت
ة  المختلفة والتي ظھرت من خالله كثير من التراكيب الجديدة في الخلي

  -:وتتكون الخلية من ، 

ز إ(البروتوبالزم  واةالذي يتمي ي سيتويالزم ون ه الجدار ، ) ل ويحيط ب
  .أو الغشاء الخلوي

  

   -:التقويم 
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  -:أكمل ما يأتي  -١س

  ..........................الكائن الحي ھو  -١

مثل ...... وتوجد كائنات ............ يمكن تعريف الخلية بأنھا    -٢
 .مثل الفيل .......... االميبا وكائنات 

 .ھو مؤسس النظرية الخلوية......... ...يعد العالم األلماني  -٣

تكلم عن التركيب الدقيق للخلية كما رأيتھا تحت الميكروسكوب  -:٢س
  مع التوضيح بالرسم ؟

  أذكر مراحل اكتشاف الخلية في الكائن الحي ؟ -:٣س

  -:سؤال تمھيدي للدرس المقبل 

 س تكلم عن أنواع األغشية والجدر الخلوية في الخلية ؟
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  نظـــرة شاملـــة عـــن : ثانيا

  )S.T.S(مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
  

ة ، أو عصر التحديات،يقسم عصرنا الحالي بعدة سمات منھا أنه نعيش اآلن فى عصر المعلوماتي

والتقدم فى المجاالت ، وكذلك ظھور التكنولوجيا الجديدة، حيث يتحدى فيھا اإلنسان التغيرات السريعة

ات، ادية واالجتماعية المختلفة  االقتص ادئ المجتمع يم ومب ى ق رات عل ك التغي رت تل فأضحى ، وقد أث

  .اإلنسان يسارع فى تطوير ذاته ليواكب تغيرات ھذا العصر المتالحقة

والذى أدى بدوره إلى تقدم ھائل فى ،  وھكذا نجد أن التطور العلمى أدى إلى التقدم التكنولوجى" 

ى اإلنتاج ، وإلى رفاھي ا حتى غدت تسيطر عل ى التكنولوجي ا عل ة شعوب الدول الصناعية ، وھيمنتھ

لكى تبقى متخلفة عن الركب الحضارى ، وحجبھا بشراسة عن الدول النامية، من التكنولوجيا% ٩٥

  )١(."ومورداً للخامات األولية، وتبقى سوقا تجاريا ، العالمى 

لذلك يقع العبء األكبر ، خل المجتمعولعل مواجھة تغيرات العصر تنصب على األفراد دا

على العملية التربوية فى المقام األول ، حيث إن تنشئة أفراد مؤھلين علميا ومثقفين أمر غير يسير ، 

لذلك كنا بصدد البحث عن مداخل واستراتيجيات تدريس حديثة تواكب ھذا التقدم العلمى والتكنولوجى 

جمعيات والھيئات والمؤسسات العلمية المعنية بالتربية فقد نادت العديد من ال. " الذى نعيش فيه

والجمعية األمريكية لتقدم ،  )  NSTA(الرابطة القومية  لمعلمى العلوم : مثل، العلمية والتكنولوجية

  العلوم 

)AAAS (American Association For the Advancement of Science ،  

بصرورة تبنى ، وغيرھا،  NSF (National Science Foundation(والھيئة القومية للعلوم  

، ومناھج العلوم لكل المستويات، فى جميع برامج ، مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

مشرع العلوم لكل ، ولعل فى طليعة المشروعات العالمية الشھيرة التى بنيت على ھذا المدخل

ھذا ،  Science For All Americon,A.PROJECT, 2061)  ٢٠٦١مشروع (األمريكيين 

  )٢(" ١٩٩٨عام ) AAAS(المشروع الذى أعدته الرابطة األمريكية لتقدم العلوم 

  -:وسنتناول فيما بلى العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع بشئ من التفصيل كالتالى

                                                 
البحث والتطوير واالبتكار العلمى فى الوطن العربى فى مواجھة التحدى التكنولوجى والھجرة   ;)٢٠٠٠(محمد رشيد الفيل  )١(

  .٦٧ص، للنشر والتوزيع، األردن  -عمان، نشر والتوزيع دار مجدالوى  لل، ، ١ط،المعاكسة
 (2)  Bingle, W.H§ Gaskell, p.j., (1994); “Scientific Literacy for Decision Making And Social 

Constrution of Scientific Know Ledge”, Sciece Education, Vol.78, No..2, PP. 158-201. 
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  :العالقة بين العلم والتكنولوجيا) ١(
  :نولوجياخصائص العالقة بين العلم والتك)  ١/١( 

  : عالقة تبادلية،تعد العالقة بين العلم والتكنولوجيا )  ١/١/١(

ة ، وجھود  ة العلمي ى المعرف د عل ة ، نجدھا تعتم ارات التكنولوجي فلو نظرنا بشكل عام إلى االبتك
اء فى ، فعلى سبيل المثال، العلماء الذين توصلوا إليھا اختراع الميكروسكوب ، كان نتيجة بحث العلم

ى ، ر حولھم ، وإنه توجد كائناتالظواھ وأشياء حولنا ال يمكن رؤيتھا ، ولذلك كانت أھمية التوصل إل
ة ا، وسيله تساعد فى التعرف على األشياء الدقيق اء ، وتكبيرھ ذى ساعد العلم ان الميكروسكوب ال فك

ة  ة والنباتي ة الحيواني ة ، فيما بعد على اكتشاف الخلي ا الدقيق خ.........ومكوناتھ الى التوصل ،  إل بالت
  .إلى علوم جديدة وإثراء العلم

راون  ون وب ل بوت ى ضوء تحلي د أن  Botton, c.& Brown,c.(1998)وف ة نج ك العالق لتل
م حيث ، العديد من التطورات فى مجال التكنولوجيا قد انبثقت مباشرة من االكتشافات التى صنعھا العل

ة بنيت نجد أن العالقة العكسية بين التكنولوجيا والعلم  ظھرت أساسا فى أن كل التطورات التكنولوجي
  :باالعتماد على االكتشافات العلمية ألن

  وجي ، اإلكتشافات العلمية تتضمن االستخدامات لھا ك فى مجال التطور التكنول سواء كان ذل
  .أو االستخدامات العلمية

  ابقة ات الس ن المعلوم ة م ذلك خلفي وفر ب م ي دة ، ألن العل ار الجدي اديةواألفك ،  االقتص
 -:وذلك يفيد فى أن . الخ........االجتماعية 

دة - ار الجدي ائق واألفك ة ، البحث العلمى يكتشف الحق ى حدوث عملي ل عل ات ويعم والمعلوم
 .والتى تساھم فى إفادة المجتمع، التطوير فى مجاالت عديدة

ات - ار والمعلوم ائق واألفك افه الحق ى باكتش وير والت، البحث العلم ى والتط تخدامھا ف ى باس
  )١(.الواقع يصل بنا لمراحل من اإلبداع واالبتكار فى مجاالت عديدة

وقد يعتبر تطور التقنيات امتدادا عاديا للنشاط العلمى ، حيث ، إن التقنيات من تطبيقات العلم -
  .يقوم العلماء باالكتشاف ويقوم المھندسون واألطباء بالتطبيق

  :تفاعلية، م والتكنولوجياتعد العالقة بين العل) ١/١/٢( 

ة اء مع مظاھر الطبيع تج من تفاعل العلم ى ، إن اكتشاف الظواھر العلمية ين فسقوط التفاحة عل
ة وانين الجاذبي ى أعدھا ، نيوتن أدى إلى اكتشافه ق ا ، الت ا فى ضوء التفاعل مع التكنولوجي وطورھ

ت  ك الوق ى ذل ة ف ت متاح ى كان الل"الت ن خ زز م ك تع ر تل ة النظ ب  ووجھ ب أغل ابع أو تعاق تت

  )٢(-:الموضوعات العلمية والتى يمكن إجمالھا فى المخطط التالى

                                                 
 (1) Botton, C&.Brown, C., (1998)"The Reliability of Some Vosts Preservice Secondary 

Science Teachers in England” Jaurnal of Rsearch in Science Teaching, Vol.35, Nol, 
pp.53-71. 

 (2) Gallagher,j-J; (2000): Meeting Inherent in Reform in Science Traching and Learning” 
Jowrnal of Research in Science Teaching, Vol37, no.5,p.399 
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  الخالصة       المالحظة - تعليل               فكرة -الممارسة العملية           تفسير

(Observed)          (Abstract)            (Explanatory)          (Practical)           

 

     Phenomena          Concepts             Theories              Application 

 تطبيقات عملية فى الحياة          نظريات               مفاھيم         ظواھر يمكن إدراكھا بالحواس

  

ة  ة التفاعلي ة التبادلي ك العالق ى تل د عل ين الع، وبتحليل ذلك المخطط نجد التأكي ا ب م والتكنولوجي ل

تج من تفاعل . وال تسير فى اتجاه واحد، فالعالقة ليست خطية  كما إن التطور العلمى والتكنولوجى ين

  التكنولوجيا   معالعلم     معكل من الطبيعة   

ك  ك فين ير دومني م )" ٢٠٠٠(ويش ين العل ة ب اعلى للعالق وذج التف وء النم ى ض ه ف ى أن إل

ل من  د أن لك ا نج ارف الخالصةوالتكنولوجي اج المع ار ، وإنت ا صفة االبتك م والتكنولوجي ر ، العل وتم

دة ات عدي ال ، الحركة بين العلم والتكنولوجيا عبر األشخاص ، ويذھب فى االتجاھين من خالل منعطف

ا تتتضح العالقة بين أحد االكتشافات وأحد التطبيقا ر ، التقنية إال الحق ة غي دو العالق ه فتب ا فى حين أم

  )١(تعددة وملتويةمؤكدة وم

ا  م والتكنولوجي ين العل ة ب ك العالق را لتل الى ظھرت مجموعة من ، ونظ ى العصر الح دمھا ف وتق

 -:كما يلى، التغيرات التى طرأت على المجتمع سنتناول بعضا منھا 

  :بعض التغيرات  العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر  -):١/٢(
   The Technolgy Revolution: كنولوجيةالثورة الت -):١/٢/١(

فى ، تسللت التكنولوجيا إلى كل مظاھر حياتنا فى المنزل، فى المدرسة، فى الشارع فى الصناعة

ة  م ......،الزراع ن أھ ل م ة لع ة المذھل ة والتكنولوجي ورات العلمي ر التط ق عص ھد بح ا نش خ إنن ال

  -:ما يلى، وتطورت فى عصرنا الحالى ، التكنولوجيات التى ظھرت 

 االت ا االتص ى،  -:تكنولوجي د اإللكترون ت، والبري بكات اإلنترن تخدام ش ار اس من انتش وتتض

ة الصغيرة............والتليفون المحمول، والفاكس  ل القري حيث يسھل ، الخ فالعالم أصبح مث

ه  ا االت، على الفرد االتصال بأى مكان فى  العالم من مكان دم فى تكنولوجي ذا التق صاالت إن ھ

  .والحصول على المعلومات والتعلم عن بعد، يعمل على سھولة التفاعل مع اآلخرين 

 دة ات جدي ور تكنولوجي ائية -:ظھ اء اإلحص ا الكيمي ن بينھ ائية ، م ا اإلحص والبيولوجي

ـى ،  NaNO Technology والتكنولوجيا فائقة الصغر   Artificialوالذكاء اإلصطناعــــ

Intelligence  ،ـةوالتكنول ـا الحيويـــ ة، وجيــــ ا الرقمي خ .............والتكنولوجي ا ، ال كم

ة  ة والطاق دة فى مجال الوراث ات جدي ة ، يشھد عصرنا تطوير تكنولوجي ة ، والبيئ ، والمعرف

                                                 
ة، ترجمة ماجدة أباظة، علوم إجتماع العلوم ;)٢٠٠٠(دومينك فينك  ()١( ومى للترجم ة، المشروع الق ى للثقاف ، المجلس األعل

  .٣٢٤ص، الھيئة العامة لشئون المطابع األميرية
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يم ، والتى لھا أثر كبير فى إحداث ثورة معلوماتية كبيرة فى مجاالت الطب والصناعة ، والتعل

 .والزراعة،

    Productive Knowledge : اج المعرفةانت -):١/٢/٢(

  أصبحت المجتمعات فى عصرنا الحالى تتسارع على إنتاج المعرفة والثقافة، خاصة فى ضوء

راد من إكتساب  ذى يساعد األف وات الفضائية ال ونى والقن دم فى مجال البث التليفزي ھذا التق

  .األفراد وكذلك إنتاج برامج كمبيوتر تنمى ثقافة،ومعارف متعددة، ثقافات

  ى اقتصاد المى إل د تحول االقتصاد الع ذا العصر باالقتصاد فق ة ارتبطت فى ھ كما إن المعرف

 .وليس رأس المال فقط، يعتمد على المعرفة العلمية 

 در رصيدھا المعرفى فأصبحت ، وكذلك ارتبط تقدم المجتمعات ودخولھا األلفية الثالثة، على ق

 .والتكنولوجيات، والمعلومات ،الدول ترتب حسب تقدمھا فى المعارف

  ات تعلم المعلوم ل األساس ل يم يمث ان التعل ديا ،إن ك ل تح ة يمث اج المعرف إن إنت ارف، ف والمع

ه،كبيرا لنظم التعليم فى مختلف المجتمعات  ة جوانب ه ، وعلينا سرعة تطويره من كاف ومراحل

 .حتى نواكب العصر

  :Digital Divide    الفجوة الرقمية)  ١/٢/٣(

ات يقص ين المجتمع وة ب ود فج ا وج ا ، د بھ اءة تكنولوجي تخدمون بكف ذين يس راد ال واألف

ات، المعلومات  ين المجتمع ذه ،  واالتصاالت، وب ا، وھ ذه التكنولوجي ذين ال يستخدمون ھ راد ال واألف

وتر ، وشبكات المعلومات ، التكنولوجيا مثل التليفونات  خ ........والكمبي دول ، ال فيوجد فى بعض ال

ة، اويجھل استخداماتھ، لنامية من يجھلھا ا دول المتقدم ين ال نھم وب رق شاسع بي اك ف الى فھن ، وبالت

يم والصحة ، فتلك الفجوة تقف عائقا بينھم وبين عمليات التنمية  وإدارة ، والتطوير فى مجاالت التعل

ة.........األعمال ة والتكنولوجي رات العلمي ك التغي ا  الخ ولمزيد من التعرف على تل يمكن االستعانة بم

 )٣(وصوفى بوخارى، )٢٠٠١( )٢(محمد نصر، )٢٠٠١()١( حسين بھاء الدين -:توصل إليه كال من

)١٩٩٨.(  

  ة رات العلمي ين التغي ة ب الى العالق كل الت ح الش ة ، ويوض ع ، والتكنولوجي ة المجتم وثقاف

  .وتأثيرھا على التربية العلمية وتدريس العلوم

  النسيج المتكامل المعقد                                                            جانب مادى         

  ثقافة                        الذى يتضمن جانبيـــــن)                             تكنولوجيا –علم ( 

                                                 
يم  –عاما من عطاء رئيس مستنير  ٢٠) : ٢٠٠١(حسين كامل بھاء الدين ) ١( ارك والتعل سنوات فى مسيرة تطوير  ١٠ –مب

  ١٧-١٤ص ص،القاھرة ، قطاع الكتب، وزارة التربية والتعليم  ،لتعليما

التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة والمستقبلية وانعكاسھا على التربية العلمية وتدريس ):"٢٠٠١(محمد على نصر ) ٢(
وم ى األول ، " العل ؤتمر العلم ادى والعشرين(الم رن الح ة للق ة العلمي د،  ) التربي ة ، األول  المجل ة المصرية للتربي الجمعي
  .١٥٢ص، أغسطس) ١٣-١٠(فى الفترة من ، اإلسكندرية، أبوقير، األكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا، العلمية

ارى ) ٣( وفى بوخ ائية " :)١٩٩٨(ص االت الفض ى اإلتص ون عل ات المتلصص كو، "عالق الة اليونس بتمبر، رس دد س   ، ع
  .٤٦-٤٤ص ص
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  مادى ومعنوى يتغيران      المجتمع                                                                   
  جانب معنوى                                                               تبعا للتغيرات العلميـــة    

  مبادئ                                                    والتكنولوجيــــة –تقاليد  –عادات (     
  )وأخالقيات      

  
  فلسفة                      النظريات الفلسفية التى                                        معلم         
  متعلم                                       المجتمع                          تسود المجتمع      

  طرائق تدريس                           
  محتوى دراسى

  كتاب      
  فلسفة                       النظريات التربوية السائدة  نشطة تعليمية                      وسائل وأ
  وسائل تقويم                              التربية                          
  أدوات مدرسية     

  مجموع الخيرات التربوية                                                                                
  المنھج بمفھومه                      وليس مجــــرد مقـــررات                                       

  الحديث                           دراسيـــة وھو يتضمـــن                                       
  تدريس العلوم وتدريـــس                                                                                

  التربية العلمية                                                                                     
  

يوضح العالقة بين التغيرات العلمية والتكنولوجية بثقافة المجتمع وتأثيرھا على ): ٢(شكل 

  )١(التربية العلمية وتدريس العلوم

ور   ي ظھ ع، حيث ستؤدى إل ى المجتم ة ف ة الثقاف ى نوعي ؤثر عل رات سوف ت ك التغي فظھور تل

فات  كيل الفلس تعيد تش ات س ات ومعلوم ع ، تكنولوجي ود المجتم ى تس ادئ الت فة ،والمب ذلك فلس وك

 .وھو يتنا الثقافية، قيمنا التعليم والتربية، لذلك يجب أن نواكب التغير لكن بشكل يحفظ لنا 

  
  -:عالقة العلم بالمجتمع) ٢(

  ع م والمجتم ين العل ة ب م ،إن العالق أة العل رتبط بنش ة ت ى األرض، عالق اة عل ور الحي ، وظھ

ا أو رفضھا ، فالعلم يؤثر فى أسلوب الحياة بالمجتمع ا إال إذا تقبلھ درك أثرھ م ال ن ائج العل فنت

  .المجتمع

  ا ، من المشكالت التى تواجه األفراد إن العلم يتحدى الكثير ول المناسبة لھ ، ويبحث عن الحل

ار، مثل مشكالت نقص الغذاء اء األمط ة م ة ، وقل وارد الطاق اذ م دم ، ونف اك تق ا أصبح ھن كم

ة حتى تصبح في  ا المختلف علمى فى مجال الزراعة، مما وفر العديد من المحاصيل وأنواعھ

الم ذلك ال، تناول جميع سكان الع ادة استخدامھا، وك اه وإع ر المي دم العلمى فى مجال تكري تق

واستخراج المياه الجوية، مما وفر مياه الشرب لكثير من سكان العالم أيضاً التقدم العلمى فى 

                                                 
 )١٥٢ص، المرجع السابق): ٢٠٠١(نصر  محمد على) ١.  
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اء،  ة الكھرب ن طاق تفادة م رول واالس ى البت ار عل دم االقتص ة، وع وارد الطاق ادة م ال زي مج

ة، والطاقة الشمسية خ ..............والطاقة النووي رة كانت ،ال م بحق حل مشكالت كثي إن العل

 .تواجه اإلنسان ومازالت

 "وره ع وتط دم المجتم ى تق ؤدى إل م ي دم العل ا ، إن تق ل لھ ى يتوص ة الت افات العلمي فاالكتش

راده ل ألف اه أفض ق حي ع وتحقي دم المجتم ى تق ؤدى إل ان ت ين  )١( "اإلنس ه ب ه مكان واحتالل

 .المجتمعات المتقدمة

 العلم له أضرار قد تصيب المجتمع منھا كما إن:-  

ل  - رة مث أمراض خطي راد ب ابة األف ؤدى إلص د ي وث ق ن تل ببه م ا تس ة وم اعالت النووي التف

 .الخ.....السرطان

ذاء ،وتلوث الھواء ، تأثير أنواع التلوث المختلفة مثل التلوث السمعى  - اء ،والغ ك ، والم وذل

ات التجارب  نتيجة التجارب العلمية، وعدم القدرة ا ،على التخلص من نفاي أو المصانع، مم

 .يؤثر على الصحة العامة لألفراد

  م ) ٢٠٠١(وقد أشارجيلبر توس جالوبين وأخرون ين العل ة ب اة العالق ة مراع أنه نظرا ألھمي

وم تحت مسمى، والمجتمع فى تدريس العلوم المى للعل ؤتمر الع رن " فقد اجتمع الم م للق العل

ى  ١٩٩٩فى بودابست فى منتصف عام  "الحادى والعشرين ايربو عل رد  ١٨٠٠بحضور م ف

ة ١٥٥من  ا، دول ؤتمر وھم ائج الم ان أساسيتان تضمان نت اك وثيقت اإلعالء من شأن : وھن

ة ة للعمل ، العلم واستخدام المعرفة العلمي م إطار للخطة العلمي ادات (ث دولى لالتح المجلس ال

  ).١٩٩٩،العلمية

 ى الح ان عل ز الوثيقت م والمجتمعوترك ين العل دة ب ة جدي ى عالق ز ، اجة إل ادة دعم وتعزي وإع

ى اون العلم ة والتع ة العلمي ة ، التربي روع المعرف ين ف ا ب وث فيم ى البح ة إل ذلك الحاج وك

ة ة، المختلف دول المتنمي ى ال م ف م العل ى دع ة إل ات ، والحاج ع أخالقي ل م ة التعام وأھمي

ة و ة العلمي تخدام المعرف م واس ات العل ةوممارس وعات الھام ن الموض ا م د أدى ، غيرھ وق

وتأكيد الحاجة إلى دور جديد للعلم ، المؤتمر إلى تقوية العلم وإضفاء الطابع الديمقراطى عليه

  )٢(.فى حياة المجتمع

  أثير ، ومن السابق نجد أن المجتمع قد يسئ استخدام نتائج العلم، أو ينتفع بھا ة ت فھناك عالق

ا ھى  ا يحكمھ ن م يم ، األخالق واضحة، ولك ادئ ، والق ق ، والمب أتى إالعن طري ك ال تت وتل

  .التنشئة التربوية السليمة للطالب فھم سيمثلون مجتمع الغد
                                                 

اھيم " ، )٢٠٠٠(عصام الدين عبد المجيد الوسيمى ) ١( فاعلية محتوى مناھج العلوم بالمرحلة الثانوية بالسعودية فى تنمية مف
ا م والتكنولوجي و العل اتھم نح ة إتجاھ ذا تنمي ع وك ا والمجتم م والنكنولوجي ايا العل لة بقض الب المتص ة، "الط ة التربي  مجل

ة عين شمس ، موكز تطوير تدريس العلوم ، الجمعية المصرية التربية العلمية، العدد األول ،المجلد الثالث ، العلمية ، جامع
  .١٧١ص 

رون ) ٢( الوبين وأخ وس ج ر ت رين):" ٢٠٠١(جيلب ادى والعش رن الح ل الق ن أج م م رة : العل ى الطف اعى إل د اإلجتم ن العق م
اح: ترجمة، العلمية د الفت ود حسب هللا   بھجت عب ة ، ومحم وم اإلجتماعي ة للعل ة الدولي ه(المجل م وثقافات ع ، )العل ة رب مجل
  .٦٢-٦١ص ص، يونية، اليونسكو،  ١٦٨العدد، سنوية
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  عالقة التكنولوجيا بالمجتمع) ٣(

  وكذلك أھمية تلك ، لقد عرضنا فيما سبق عالقة العلم بالمجتمع وظھرت عالقة التأثير والتأثر

ة ة وط، العالق ا أن العالق لة وكم ة الص ا وثيق إن التكنولوجي ذلك ف ع ك م والمجتم ين العل دة ب ي

المجتمع ع، ب ي حاجات المجتم ة لتلب ة العلمي ق للمعرف ا ھى تطبي ى ، فالتكنولوجي المجتمع ف ف

راده  ق ألف ى تتحق ه حت االت حيات تى مج ى ش ا ف ن التكنولوجي تفادة م تمرة لالس ة مس حاج

  .الرفاھية والتقدم

  دھا ويمكن أن ندرك تلك العالقة ة وفوائ وأضرارھا ، جيدا بأن تحدد أھم المظاھر التكنولوجي

  .على المجتمع

 مظاھر الثورة التكنولوجية وأثارھا السلبية واإليجابية على المجتمع:-    

    -:المظاھر اإليجابية للثورة العلمية والتكنولوجية وأثرھا على المجتمع) ٣/١(

  -:ھامة المؤثرة على المجتمعوسوف نستعرض تلك المظاھر فى بعض المجاالت ال

 فى مجال التعليم:-  

  إن استخدام التكنولوجيا فى التعليم أدى إلى تقديم المعارف فى صورة جديدة باستخدام وسائط

ة بشكل  رات التعليمي تعليمية تجمع بين الصوت والصورة والحركة، وھذا يسھل توصيل الخب

تعلم روق ، محسوس وسريع للم اة الف ى مراع اعد عل تعلم ويس ارة الم درات وإث ة والق الفردي

 .مماينتج فردا قادرا على التعامل مع مظاھر التكنولوجيا

 ع ايا المجتم ض قض ى بع ات عل ا المعلوم أثير تكنولوجي خم : ت ر التض ي عص يش ف ا نع إنن

وفير  ك لت ة وذل طة االجتماعي ة األنش ى كاف ائآل ف ات دورا ھ ب المعلوم ث تلع اتي حي المعلوم

ا ، ة المتقدمة الوسائل التكنولوجي ين تكنولوجي ومن القضايا التى يمكن أن تتأثر بتلك العالقة ب

رأة  –قضايا البطالة ، المعلومات والمجتمع  ة  –قضايا الصحة  –قضايا الم ة التنظيمي  –البني

 ).الخ..........التعليم -الديمقراطية -أمية الكمبيوتر –اإلجراءات التنظيمية والتشريعية 

 فى مجال الصناعة : 

  ة فى الجودة اج مصنوعات عالي ة ، تلعب التكنولوجيا دورا ھائال فى إنت وع فى ، والدق والتن

س  ن مالب االت م ة المج ة ، كاف ن أدوات معيش ة وم تخدام ........... و أغذي ك باس خ وذل ال

  .الكمبيوتر واإلنسان اآللى وأحدث اآلالت والتقنيات الحديثة

 فى مجال الھندسة الوراثية: -  

تخ دث األدوات إن اس زة بأح ة مجھ ل وراثي اء معام ى إنش ة ف ات الحديث ا والتقني دام التكنولوجي

  -:وأدقھا أدت إلى

  وبالتالى اكتشاف الجينات المسببة لألمراض الخطيرة على ، اكتشاف خريطة الجينوم البشرى

ة ، مرض  ااألنيمي، مرض الصرع (فقد تم اكتشاف الجينات الخاصة بكل من ، اإلنسان الخبيث

دز ،السكر، مرض السمنة ، مرض السرطان  ايمز،واإلي خ.والزھ ذلك الجين الخاص ).  ال وك
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اء األمل فى ، بإطالة العمر  ة وإحي ك التالف ات سليمة محل تل مساعدة العلماء على إحالل جين

 .الحياة لكثير من المرض

 ا ان جين ة مك ات معين ات من كائن تم زرع بعض جين ا حيث ي ة دمج الخالي ت فى اكتشاف تقني

د ات من . كائنات أخرى، للحصول على صفات جديدة أو كائن جدي ين جين اء ب حيث مجد العلم

 .خاليا معز مع جينات من خاليا خراف، ونتج عنھا حيوان جديد برأس غنزة وجسد خروف

  ة ذلك زراع ان ، وك وان، واإلنس ا، والحي ات، والبكتري ين النبات وجى ب اجز البيول راق الح اخت

 .الميكروبات للحصول على عالجات ألمراض كثيرةالجينات فى بعض 

 ل استنسا خاالستنسا ات مث ى ، ومحاوالت استنسا خفى الكائن ذلك ، البشر  خالنعجة دولل وك

 .الحيوانات

  وإحياء األمل لكثير من األفراد فى اإلنجاب، أطفال األنابيب. 

 إحداث الطفرات صناعيا للحصول على أفضل الصفات فى الكائنات. 

 ات لتحسين ساللتھا واستخد ة فى النبات ى ، ام الھندسة الوراثي ود عل ا يع ا مم ادة إنتاجھ وزي

 .االقتصاد باالزدھار

 فى مجال الطب:-     

  و ر، وعالج السرطان، وھ ة العم ى إطال د ف ار جدي وميريز"اكتشاف عق ه " التيل ك بحقن وذل

لسرطانية والقضاء للمريض أو حث الجينات على إنتاجه، مما يساعد فى وقف نشاط الخاليا ا

 .عليھا

 محاوالت التوصل لعالجات لألمراض المميتة مثل اإليدز وسارس. 

  ساعدت التكنولوجيا الحديثة فى تشخيص األمراض، وعالجھا، وإجراء عمليات جراحية غاية

 .والليزر، فى الخطورة، باستخدام المناظير، واإلنسان اآللى 

  د وبالتالى إن، سھلت عمليات زراعة األعضاء ى ، قاذ العديد من أمراض الكب ، والقلب ، والكل

 .الخ............والعظام

 فى مجال الطبيعة:- 

  ذلك ل، وك د زوي فى ظل التقدم العلمى والتكنولوجي تم اكتشاف كيمياء الفيمتو ثانية للعالم أحم

راغ ، وطاقة الرياح ، الطاقة المتجددة ة الف ار الب.......وطاق ى تساعد فى ازدھ خ والت شرية ال

ع ى المجتم النفع عل ود ب راد . وتع ى أف دة عل يم الفائ ود بعظ ى تع االت الت ن المج ك م ر ذل وغي

  .المجتمع

  :المظاھر السلبية للثورة العلمية والتكنولوجية على المجتمع) ٣/٢(

ر ، إن ھذا التقدم الھائل فى كافة المجاالت فى الحياة ة غي ة وطاق يشكل فتحا جديدا، وإمكانات ھائل

ه ، للتقدم والتجديد، وتمثل سالحاً ذو حدين محدودة  إما تعود بالنفع على المجتمع وإما تؤثر سلبا علي

  -:كما يلى
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 فى مجال الھندسة الوراثية: -  

  ائن ه ك تج عن وان، وين ات سواء إنسان، أو حي ات الكائن ث بحين اء بالعب وم بعض العلم د يق ق

  .بأفراد المجتمع ال يستطيع أولئك العلماء من السيطرة عليه و يضر) مسخ(

 فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات:-  

  ى ؤثر عل الى ي ع، وبالت راد المجتم افى ألف راق الثق ى إلخت ؤدى إل االت ي ك المج ى تل دم ف فالتق

ث  و الب ك ھ ى ذل ال عل ر مث ا، وأكث ى ھويتن وش عل د يش دنا، وق لوكنا، وعقائ ا، وس قيمن

ى شبكات اإلنت ع عل رة للشباب عن ، رنت التليفزيونى، وبعض المواق د م رامج م ى تبث ب الت

ا  ى اآلخرين مم المخدرات، والعالقات واالنحرافات الجنسية، وتجارة المخدرات، والتصنت عل

  .يؤدى إلى ھدم األخالق وضرب قيمنا فى الصميم

 سيطرة التكنولوجيا على الثقافة والحضارة: -  

  التكنوبولى اھرة ب ك الظ مى تل ب ع Technopolyوتس ث يترت ا حي فة منھ ائج مؤس ا نت ليھ

  .والجريمة، وزيادة معدالت االنتحار، التفكك األسرى، وتفشى سياسة العنف

  ،ھلة ول الس ى الحل ان عل اد اإلنس ى اعتم اة أدت إل اھر الحي ة مظ ى كاف ا إل لل التكنولوجي تس

ك  ال ذل ل والكسل ومث ات الجاھزة(وتقليل االعتماد على الذات، والتواك ى الوجب اد عل  -االعتم

التنظيف  –ألجھزة الكھربائية المنزلية الكمبيوتر ا وم ب د يصل في  –اإلنسان اآللى الذى يق وق

  .يوم ما إلي عن التفكير لوجود تكنولوجيا تفكر لنا

  ى ، ودمجھا مع الھندسة الوراثية، كذلك التقدم الھائل فى مجال الطاقة النووية اب عل يفتح الب

ة وا اج األسلحة البيولوجي ة مصراعيه إلنت ي ھالك البشر ،لجرثومي د تتسبب ف ى ق ل ، الت مث

ه وإصابة  ى تتسبب تشوه األجن ة، والت ة والنووي ل الجرثومي ة، والقناب رة الخبيث جراثيم الجم

 .األفراد بأمراض خطيرة مما يضر بالمجتمع

  رائم ار ج اء، أدى إنتش ل األعض ة، ونق ات الجراحي ال العملي ى مج ذلك ف ذھل ك دم الم إن ا لتق

ارة األ د يختطف تج ى أى لحظة ق ن، فف ر آم راد ، عضاء، حيث أصبح اإلنسان غي د أف أو أح

 .مما يفقد اإلنسان اإلحساس باألمن والسكينة فى مجتمعه، أسرته لقتله والتجارة بأعضائه

  ة ى البيئ رة عل ار خطي ه أث وجي ل ى والتكنول دم العلم ة، ، إن التق اھر مؤلم ا مظ ون لھ د يك فق

ة تؤدى لتدھور البيئة، وتلو د لطبق ل المتزاي واء، والتآك اء، والھ ة، والم وث الترب ل تل ا، مث ثھ

 .األوزون وذلك  يھدد باستقرار الحياة على األرض

  ع، وفى راد المجتم ى أف وجي عل من ھنا تتعدد السلبيات التى قد يحدثھا التقدم العلمى والتكنول

ة  راد اإلستفادة من المظاھر اإليجابي ي األف د النھاية فمن الواجب عل ا، البع م والتكنولوجي للعل
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لبياتھا ة . عن س يم والثقاف الل التعل ن خ ك م م ، وذل لبيات العل ات وس ا إليجابي وتبصير أبناءن

  .والتكنولوجيا حتى ال نفقد أصالتنا وھويتنا

  ى المجتمع ا عل ا وأثرھ م والتكنولوجي ات للعل ك السلبيات واإليجابي وللتعرف على مزيد من تل

دين -.د عنيمكن االستعانة بما ور ت، )٢٠٠٠( )١(حسين بھاء ال رانس بيكي ، ) ١٩٩٨( )٢(ف

ز ، ) ١٩٩٤()٣(نبيل على دلى، ) ٢٠٠١()٥(ميتشيوكاكو ، )١٩٩٩()٤(ماكس ييروت   )٦(وماتري

)٢٠٠١.(  
  

  عالقة العلم والتكنولوجيا  والمجتمع وأھم القضايا العالمية المرتبطة بھم)  ٤(

عمما سبق يتضح أن ھناك عالقة تبادل ا والمجتم م والتكنولوجي العلم ، ية تفاعلية بين كل من العل ف

دوث  ى ح ببون ف د يتس كالتھم وق ل بعض مش ع، وح راد المجتم ة أف ببان رفاھي د يس ا ق والتكنولوجي

ع، وأخالقيات، مشكالت وسلبيات كثيرة تضر بقيم ا ھالك البشر، وعادات أفراد المجتم ثال ، وأحيان فم

ر البشرية، د المجتمع باالستفادة من الطاقة النوويةتجارب الطاقة النووية قد تفي ، واستغاللھا فى خي

  .أو قد تستخدم فى الحروب وإبادة شعوب بأكملھا

زداد وتتطور ا فت م والتكنولوجي ائج العل م نت ل ودع ده تقب المجتمع يستطيع وح ا ف د ال ، من ھن وق

  .أو تسبب له األضرار البالغة،ورغبات المجتمع ،ومعتقدات ،يقبلھا ويرفضھا ألنھا عادة تمس قيم 

ً ان تطور أى منھا يعتمد على األخر ودعمه له إن العلم والتقنية والمجتمع مكونات أساسية " وأيضا

   -:لمنظومة ثالثية األبعاد يعبر عنھا الشكل التالى

  

  

  

  

  

  
                                                 

 )٢٨-١٦ص ص ، القاھرة، دار المعارف  ،)تحديات العولمة(الوطنية فى عالم بالھوية ): ٢٠٠٠(حسين كامل بھاء الدين) ١  

 )١١-١٠، ص ص  مرجع سابق، "نباتات مھجنة فى قائمة الطعام" -):١٩٩٨(فرانسى بيكيت) ٢.  

ة، العرب وعصر المعلومات ): ١٩٩٤(نبيل على ) ٣(  الم المعرف ة شھرية يصدرھا المجلس ، ١٨٤عدد، ع سلسلة كتب ثقافي
  ٢٦٠-٢٥٢ص ص، ابريل، الكويت، الوطنى للثقافة والفنون واآلداب

ة، وائل أتاس وبسام معصرانى -:ترجمة، )دراسات فى العلم والعلماء(م ضرورة العل): ١٩٩٩(ماكس ييروتز) ٤(  ، عالم المعرف
  .٧٨-٧٤ص ص، مايو،الكويت، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب،  ٢٤٥عدد 

رن الواحد و(رؤى مستقبلية ): ٢٠٠١(ميتشيوكاكو) ٥(  ة، )العشرينكيف سيغير العلم حياتنا فى الق الم المعرف ،  ٢٧٠عدد ، ع
  ٢٩٧ -٢٨٥ص ص ، يوينو، الكويت، سلسلة كتب افية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلدب

 ،٢٧٥العدد ، عالم المعرفة، ترجمة مصطفى إبراھيم فھمى، )السيرة الذاتية للنوع البشرى(الجينوم ): ٢٠٠١(مات ريدلى ) ٦( 
  .١٨٨-١٦١ص ص ، نوفمبر،الكويت، ة شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنوان واآلدابسلسلة كتب ثقافي

  

  المجتمع
Society 

  التقنية
Technology 

  العلم
Science 
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  .منظومة العالقة بين العلم والتقنية والمجتمع):  ٣(شكل 

  

  :ة المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع وماتتضمنه من مشكالتالقضايا العالمي) ١/ ٤(

ره من ، وتھدد أمن اإلنسان ، وفيما يلى سوف نتناول أھم القضايا التى بانت تؤرق البشرية  وغي

ين ، وبقاءھا على سطح األرض، الكائنات  ة ب وتلك القضايا والمشكالت إنبثقت عن تلك العالقة الثالثي

د الراضي  -:يا والمجتمع وذلك فى ضوء دراسة كل منالعلم والتكنولوج    )١(ماھر إسماعيل وناھد عب

ولى، )٢٠٠٠( ى الخ ورى، )٢٠٠٠( )٢(يمن ى فيس دھيرنز، )٢٠٠١( )٣(ھيب ، )٢٠٠٢( )٤(جدمن

 ).٢٠٠٠( )٦(، وكمال زيتون)٢٠٠١( )٥(ميتشيوكاكو

  -:وسوف نعرضھا فى الجدول التالى

                                                 
  

)وبى) ١ د الراضى الن د عب م " ;) ٢٠٠٠(ماھر إسماعيل صبرى وناھ ة فھ واقعى فى تنمي دريس ال ة استخدام نمزذج الت فعالي

ع ا والمجتم م والتكنولوجي ى، القضايا الناتجة عن تفاعل العل درة عل اء  والق ات شعبة الفيزي دى طالب ا ل ا لھ رار حي اذ الق إتخ

تاق  ي بالرس ة الترب ة بكلي ر المختلف اليب التفكي اء ذوات أس ان(والكيمي لطنة عم ة، )س ة العلمي ة التربي ع ، ، مجل دد الراب الع

   ٤٦-٤٤ص ، المجلد الثالث ،  جامعة عين شمس، مركز تطوير تدريس العلوم ، الجمعية المصرية للتربية العلمية

رن العشرين ): ٢٠٠٠(يمنى طريف الخولى) ٢( م فى الق اق المستقبلية -الحصاد –األصول (فلسفة العل ة، )األف الم المعرف ، ع

  .٤٦١ص، ديسمبر، الكويت، سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطن للثقافة والفنون واآلداب، ٢٦٤العدد 

ة" ،)٢٠٠١(ھيبى فيسورى ) ٣( م والثقاف ة ا، "العل وم اإلجتماعي ة للعل ة الدولي ه(لمجل م وثقافات دد  ،)العل ، ، اليونسكو١٦٨الع

  .١٦-١٥بونية ، ص 

)دھيرنز)   ٤ رة دروس " ;)٢٠٠٢(جدمن اريخ  لمرض وعش دز ت بة أإلي ة المكتس ة مرض نقص المناع ى مواجھ كو ف اليونس

تفادة تقبليات، "مس وح ( مس ف المفت رض   نقص ال –المل ن م ة م يم للوقاي دزالتعل بة اإلي د ، )مكتس دد ٣٢مجل ، )٢(،الع

   ١٧٦-١٧١ص ص،   ، اليونسكو

  .١١١-٩٧ص ص ، مرجع سابق ; )٢٠٠١(ميتشوكاكو )  ٥(

ون) ٦( د زتي د الحمي ال عب ة ;) ٢٠٠٠(كم ور البنائي ن منظ وم م دريس العل ر  ،ت وتر والنش ى للكمبي ب العلم المكت

   .٥٠-٤٦ص ص ،اإلسكندرية،والتوزيع
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ع يوضح بعض القضا) ١(جدول  ا والمجتم العلم والتكولوجي اط ب ة ذات االرتب ة والعالمي يا العلمي

  -:ومشكالتھا الفرعية

 مشكالتھـــــــا الفرعيـــــــة القضايا العالمية

 جزيئيةالثورة الييو
ا  -دمج الخاليا–العبث بجينات البشر  الى من ورائھ  –إطالة العمر والربح الم

 .خريطة الجينوم البشرى بين الحقيقة والخيال

ثورة الكمبيوتر والذكاء 
 اإلصطناعى

ة  ا الجزيئي ا  –استخدامه فى تجارب البيولوجي ول البشرية وتوقفھ كساد العق
ر  ذكاء اإلصطناعى وھل يحل محل البشر  –عن التفكي ار إستخدام  –ال أخط

 .قيم وعادات جديدة من خالل الكمبيوتر –اإلنسان اآللى فى حياتنا 

أمراض ناتجة عن التقدم 
 التكنولوجى

ادة نسبة مرضى السر دززي ل، طان واإلي دة مث ، سارس(ظھور أمراض جدي
ة  رة الخبيث ر، الجم ون البق دجاج، جن ة  –) انفلونزال ز الطب عن مواجھ عج

ة  راض المميت راض العصر  –بعض األم د أم ة ض دمرة  –التوعي ا الم أثارھ
 .على المجتمع

أخطارتھدد مصادر المياة
اة ات فى مجارى المي تخلص -التخلص من النفاي من الصرف الصحى فى  ال

رع  اه الت تنقعات  –مي دة  –المس اة الراك ة  –المي اه الجوفي ة المي يد  –قل ترش
 .موت الكائنات الحية بھا –استخدام المياه 

 . إبادة الشعوب –األسلحة البيولوجية -األسلحة الكمياوية -األسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل

 إستنفاذ موارد الطاقة
اة  –الطاقة الشمسية  –ن البترولى المستمر نقص المخزو ة المي ة  –طاق طاق

 بدائل الطاقة –ترشيد إستخدام موارد الطاقة  –الكھرباء 

  تراكم النقايات
ة  –مخلفات المصانع السامة  ى الترب ات عل أثير النفاي راكم الرصاص  –ت  –ت

ة  ات النووي ع  –النفاي حة المجتم ى ص ات عل راكم النفاي اطر ت دوير  –مخ ت
  .النفايات إلعادة االستفادة منھا

  أخالقيات اإلستنساخ
ر  اخ البش ات  –إستنس ى النب اخ ف وان  –اإلستنس ى الحي اخ ف ر  –اإلستنس أث

  إستنساخ البشر على قيم وعادات الشعوب

  قضايا البيئة
وث  ة (التل اه –الترب واء -المي خ..............-الھ حر ) إل اكن  –التص و األم نم

كنية  ل الس كل ھائ ة   –بش ة الزراعي ف الترب ى  –تجري الرع
  .الخ.......................الجائر

انقراض بعض النباتات 
  ادرةوالحيوانات الن

ى وازن البيئ تالل الت ات  -اخ ق الغاب ائر  –حرائ يد الج اين  –الص زال التب اخت
  .القطع الجائر لآلشجار –قلة المحميات  –ازالة الغابات  –الجينى 

  قضايا الغذاء

ة  ى الصحة العام ال الزراعة –الغذاء المھرمن بالھرمونات الضارة عل  -إھم
ذاء  -تلف بعض المحاصيل الزراعية -تلوث الغذاء باإلشعاع  –قلة مصادر الغ

  تأثير الكمياويات واألدوية على الغذاء
  

قضايا القيم وأخالقيات 
  العلم

ات  ة المجتمع ياع ھوي ا  –ض تخدام التكنولوجي رين باس ى اآلخ نت عل التص
ةو رقات العلمي باب  -الس دى الش ادات ل يم والع ويش الق ر  –تش اطر عص مخ

  .الجوانب اإلجتماعية لوسائل اإلتصاالت العير ھادفة –الفضائيات 
قضايا استنفاذ طبقة 

  األوذون
ان  وان واإلنس ات والحي ى النب ديدة عل ة الش عة الكوني اطر األش باب  –مخ أس

  .حرارة األرضتأثيرھا على درجة  –استنفاذ طبقة األوزون

 قضايا التكنولوجيا الطيبة

ة األعضاء  ا  –زراع ارة بھ رية والتج وك األعضاء البش رائم  –بن ار ج إنتش
ة  –العبث فى حثث الموتى –. خطف األطفال وث األدوات الجراحي اع  –تل ارتف

ة الصحية اليف الرعاي ة  –تك ة الناتج كالت االجتماعي ة والمش ات البديل األمھ
استخدام اليزر فى بعض  –الكشف المبكرقبل الزواج  –نابيب أطفال األ -عنھا

  .العالجات
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   (S.T.S) مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ٥(

  : (S.T.S) نشأة مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ١/ ٥(

ا السري ة والتكنولوجي وأصبح من الصعب ، عةيشھد العالم اآلن ثورة فى مجال التطورات العلمي

ات اة فى المجتمع اط الحي ر أنم ا فى تغيي ذلك أصبح من المسئوليات ، تجاھل دور العلم والتكنولوجي ل

ا  العلم والتكنولوجي ة الخاصة ب ة الثالثي م للمنظوم ق الفھ ة تحقي ررات العلمي اھج والمق ة للمن التربوي

  -:فيما يلى) S.T.S(ور مدخل  تطور ظھ) ١٩٩٨(ولقد أبرز جين جاك سالمون وأخرون ، والمجتمع

 ة دة فى )  OECD(لقد كانت منظمة التعاون والتطوير األوروبي واحدة من المؤسسات الرائ

ه السكرتارية ، فالتقرير، إلقاء الضوء على أھمية سياسة العلم والتكنولوجيا ذى أعدت األول ال

ة –العلم (بعنوان   Science Economic Growth)النمو االقتصادي والسياسة الحكومي

and Government  ( ات ة بني ة وإقام ى صيانة السياسات الحكومي ز عل كان متفائال ورك

ادة  دافع زي ا ب م والتكنولوجي يم العل تحتية للعلم والتكنولوجيا وعلى الحاجة لتوسيع قاعدة تعل

  .النمو اإلقتصادى

  وان ) ١٩٧١(وفى عام ذا المجال بعن اعىالنمو العل(تم إعداد أكبر تقرير فى ھ : مى واإلجتم

د  د   Science Growth and Society: Anew perspective)منظور جدي ذى أك وال

 .األثر االجتماعي للتقدم العلمى والتكنولوجى

  ى ) ١٩٨٠(وتقارير منظمة التعاون والتطوير األوروبية التى نشرت عام ر التقن وان التغي بعن

 .والسياسة االقتصادية

  ام ى ع ر ب) ١٩٨١(وف وان صدر تقري ات(عن ى الثمانين ا ف م والتكنولوجي ة العل دت ) سياس أك

ك  دول الصناعية خالل تل زت ال ى مي ة الت رات االقتصادية واالجتماعي ى التغي ر عل بشكل كبي

 .الفترة

  سنه ظھر مفھوم جديد للتفاعالت بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٢٠(وھكذا وفى أقل من

دلت فيه اآلراء المتفائلة بزيادة االھتمام بأثر تقدم العلم وھو مفھوم استب، فى الدول الصناعية

 )١(.والتكنولوجيا على المجتمع

  من ھنا نجد أن مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)S.T.S  ( فى بدايته كان اتجاھا اقتصاديا

ا وى، تنموي ال الترب ى المج ه ف تفادة من م االس م ت د من الدراسات واألبحاث ، ث فظھرت العدي

  .طبيق ھذا االتجاه فى مجال المناھج وطرق التدريسلت

  (S.T.S)تعريف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع)  ٢/ ٥( 

ذھا تدريسياً  ررات الدراسية تنفي اھج والمق ونظرا ألھمية ذلك المدخل واستخدامه فى إعداد المن

  -:كمايلى، سنتناول تعريفات بعض التربويين له ،  في ضوئه كمدخل تدريسى

                                                 
دايم،  قضايا العصر الشائكة: العلم والتكنولوجيا والتنمية، )١٩٩٨(وأخرون  جين جاك سالمون) ١( د ال ، ترجمة محمد أحمد عب

  .١٠١-١٠٠ص، أدارة التأليف والترجمة والنشر،مؤسسة الكويت للتقدم العلمى، سلسلة الكتب المترجمة، ١ط
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  ذلك المدخل الذى يسعى إلى توثيق العالقة بين العلوم :" بأنه) ١٩٩٤(تعريف سنية الشافعى

المعاصرة والتقنية والمجتمع، ولھذا المدخل أھداف وطرق لتحـقيق ھذه األھداف كمـــا أن له 

  )١(وأبــعاد تتعلق بجوانــب اإلعداد المھنى واألكاديمى، مـــصادر 

  رز فى :" -:بأنه) ١٩٩٨(وعرفه صالح الضبيبان اتجاه معاصر فى مناھج العلوم وتعليمھا ب

ة، الواليات المتحدة األمريكية  ات ميالدي د الثمانين دان ، خالل عق ين ومي ين المتعلم للتقريب ب

وبدور العلوم والتقنية فى ، وإشعارھم بأھمية ھذا الميدان فى حياتھم اليومية، العلوم والتقنية

  )٢(خدمة المجتمع

 ا و ن كم ه) NSTA,1982(ورد ع ة "أن ات العلمي ارات والمعلوم تخدام المھ ى اس يعن

فضال عن دراسة التفاعل ، والتكنولوجية وتطبيقھا عند اتخاذ القرارات الشخصية والمجتمعية

 )٣(بين العلم والتكنولوجيا فى سياق العلم المرتبط بالقضايا المجتمعية

   ز ع"بأنه )٢٠٠١(وعرفه محمد خيرى ذ مشروع يرك ة التالمي ة وإيجابي ى البحث والمعرف ل

 )٤(وحدى تأثير المعلومات على سلوكھم فى حل بعض القضايا والمشكالت 

ومن التعريفات السابقة نجد أنھا اختلف فى تعريف المدخل فھل ھو اتجاه، أم مشروع، أم 

خل الذى يسھم أنه مجموعة مھارات ومعلومات يكتسبھا الطالب ؟ لذلك يمكن أن نعرفه بأنه ذلك المد

من خالل تدريس البيولوجى لننتج من خالله ، في التكامل والتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

  "معلماً متنوراً علمياً وتكنولوجيا وذو أداء تدريس متميز

  -):S.T.S(خصائص مدخل الـ ) ٥/٣(

  -:ما يليتتحدد خصائصه في) S.T.S(وفى ضوء تحليل تلك التعريفات عن مدخل الــ 

ة بالقضايا والمشكالت  .١ ا عالق يعمل على إيجابية الطالب فى البحث والمعرفة عن معلومات لھ

  .المحيطة به فى حياته اليومية

 .يؤكد على العالقات الثالثية التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع .٢

٣.  ً   .يؤكد على تكوين الفرد المتنور علميا

المناھج والمقرارات التعليمية وكذلك كإستراتيجية لتنفيذ يمكن استخدامه كمدخل فى إعداد  .٤

  .وتدريس تلك المقرارات الدراسية للطالب

                                                 
رح لتطوير إعداد معلمات ):"١٩٩٤(سنية عبد الحميد الشافعى ) ١( ات مخطط مقت ة بكلي م والتقين دخل العل وم فى إطار م العل

دريس، "التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية اھج وطرق الت اھج وطرق  ،دراسات فى المن ة المصرية للمن الجمعي
  ١٨٠ص، فبراير، )٢٤(العدد ، جامعة عين شمس  –كلية التربية ، التدريس

ة تحليل محتوى "،)١٩٩٨(صالح بن موس الصنييان ) ٢( وم والتقني دخل العل كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط فى ضوء م
  ١٧٤ص ،الرياض،مكتب التربية العربى لدول الخليج ، ٦٨العدد ،مجلة رسالة الخليج العربى، "والمجتمع

    .٤٤، ص مرجع سابق، ; ) ٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زيتون  -:نقال عن) ٣(

ا والمجتمع أثر إستخ" ،)٢٠٠١(محمد خيرى محمود ) ٤( م والتكنولوجي ين العل دخل التكامل ب دريس وحدة ) STS(دام م فى ت
ى يم األساس ة التعل ذ مرحل دى تالمي داعى ل ر اإلب ة والتفكي و البيئ ات نح ة اإلتجاھ ى تنمي ة عل راءة ، "مقترح ة الق مجل

  .٦٩ص ،عالعدد التاس، كلية التربية جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ،والمعرفة
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يھتم بتدريس القضايا العلمية العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع مثل قضايا  .٥

  الخ ضمن مناھج األحياء...... مصادر الطاقة، النفايات والجوع ونقص الغذاء

  .مكانات المتاحة فى البيئة لحل بعض المشكالت التى تواجه الطالبيستخدم اإل .٦

والطالب ، الطالب ومجتمعة، الطالب ورفاقه، يحقق التفاعل المتبادل بين الطالب والمعرفة .٧

  .والمعلم

وذلك باالعتماد على المصادر ، وخارج المدرسة ، يؤكد على مبدأ التعلم المستمر داخل  .٨

  .الخ......مثل كمبيوتر ووسائل إعالم واألقمار الصناعية،ا العصرالمتعددة المتاحة خالل ھذ

وعمليات العلم ، والنظريات ، القوانين ، الحقائق، المفاھيم(يھتم بالمحتوى العلمى من حيث  .٩

 .وكذلك يھتم باإلتجاھات العلمية وتاريخ العلم) الخ.........وخصائصه 

  ) :S.T.S(جتمع الم -التكنولوجيا –أھداف مدخل العلم ) ٤/  ٥( 

ھو إعداد ) S.T.S(نجد أن الھدف الرئيسي لمدخل  NSTA, 1993)(وفى ضوء ماً ورد عن 

  - :الفرد المتنور علمُيً◌اً وتكنولوجياً الذى يتصف بالصفات التالية

  ة فى حل يم خلقي ه من  ق ا تعلم ى جنب مع م اً إل يستخدم المفاھيم العلمية والتكنولوجية جنب

  .تخاذ قرارات مسئولة فى الحياة اليوميةالمشكالت اليومية وا

 يفند القرارات واألفعال مستخدماً حججاً منطقية مدعمة باألدلة.  

 لدية حب االستطالع عن العالم الطبيعى وتقديره.  

  ة عن الكون ة المناسبة، واالستدالل المنطقى واالبتكاري يعتد بالتفكير العلمى والطرق البحثي

  .تنوعةالمنظور فى مواقف الحياة الم

 يتحلى بقيم البحث العلمى والتكنولوجي عند حل المشكالت المرتبطة بھما.  

 ة ة والتكنولوجي ا، يحدد مصادر المعرفة العلمي ا، ويجمعھم ا، ويحللھ ه ، ويقومھ فضالً عن أن

  .واعتماد تنفيذھا، واتخاذ القرارات، يستخدمھا فى حل المشكالت

 ين ، يميز بين الدليل العلمى والتكنولوجي ين المعلومات المتاحة ، األراء الشخصيةوب ذا ب وك

  .وغير المتاحة

 مرنا فى التعامل مع المعلومات العلمية والتكنولوجية، يصبح متفتح الذھن.  

  ًيدرك أن العلم والتكنولوجيا يمثالن مسعاً إنساني.  

 يقدر ويوازن بين مستحدثات التطور العلمى والتكنولوجيا وتبعاتھا.  

 لم والتكنولوجيا و مرتكزاتھا فى تحقيق رفاھية اإلنسانيدرك حدود كل من الع.  

 يحلل التفاعل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع.  
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 اريخ ل الت رى مث انى األخ عى اإلنس كال المس ع أش ا م م والتكنولوجي ن العل ل م ين ك ربط ب ، ي

  .واإلنسانيات، والفنون، والرياضيات

 ية اد السياس دد األبع ادية، يح ةوا، واالقتص ية ، لخلقي ايا الشخص بعض القض ة ول والقيمي

  .والعالمية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا

  ١(للظاھرة الطبيعية التى قد يختبر صدقھا تفسيراتيقدم(. 

  

وفيما يلي سوف نوضح لمعلم البيولوجى كيفية تحقيق تلك األھداف أثناء تدريسه لمنھج 

   -:تفصيل كما يلياألحياء ، حيث سنتناول بعضاً منھا بشئ من ال

  استخدام المفاھيم العلمية والتكنولوجية جنباً إلى جنب مع ما تعلمه من قيم خلقية فى حل

  :المشكالت اليومية واتخاذ القرارات، وتحمل مسئوليتھا فى الحياة اليومية

فعند شرح دروس األحياء يجب أن نستعين بقضايا علمية معاصرة تتالئم مع موضوع 

واألمھات ، ن ھناك بعض المفاھيم ترتبط بالعلم والتكنولوجيا مثل االستنساخ الدرس، وتوضيح أ

وھذه تمثل أضرارا ومنافع للبشرية، ويتوقف ھذا ،الخ .. األسلحة البيولوجية، البديلة وأطفال األنابيب

على قيم وأخالقيات العلماء الذين يتناولونھا، أما أفراد المجتمع فھناك قضايا كثيرة علمية 

تجارة األعضاء  -:والقيم التى يمتلكونھا مثل،ولوجية يتوقف استخدامھا على األخالقيات وتكن

التجسس على األخرين باستخدام التقنيات ، االستعمال الخاطئ للھواتف، والعبث بالجينات، البشرية

نشر استغالل القنوات الفضائية باالستماع ورؤية البرامج التافھة والتى ت، الحديثة مثل اإلنترنت

الخ، من ھنا فيجب سواء على العلماء أو األفراد التحلى .......واستئجار األرحام، الفاحشة بينھم

بالقيم واألخالقيات، ولعل ذلك يعتمد على المعلم أثناء تدريسه فيتناول إيجابيات وسلبيات العلم 

لوجية على الطالب، والتكنولوجيا وتأثيره على المجتمع وكذلك طرح أمثلة للقضايا العلمية والتكنو

  .والتعامل الصحيح معھا فى ضوء أخالقيات العلم

  فضالً عن أنه ، ويجمعھا ويحللھا ويقومھا ،يحدد مصادر المعرفة العلمية والتكنولوجية

فعلى المعلم تحديد مصادر . يستخدمھا فى حل المشكالت، واتخاذ القرارات، واعتماد تنفيذھا

  -:تى تتوافق مع العصر ومن بينھاالمعرفة العلمية والتكنولوجية ال

  الكتاب اإللكترونى:-  

ً على ورق، بل يتم فتحه بطريقة بسيطة فتظھر ، وھو مثل أى كتاب  ولكنه ليس مطبوعا

محتوياته على الشاشة، ويتم انتقاء الموضوع المراد دراسته، فعند التعرض ألى مشكلة يمكن 

اشته معلومات شاملة عنھا، ومن خاللھا االستعانة به فى طرح موضوع المشكلة فتظھر على ش

  الخ....... ييمكن أن نتخذ القرارات فى حلھا مثل قضايا الھندسة الوراثية والتلوث البيئ

                                                 
 )٤٤، ص مرجع سابق، ) : ٢٠٠٠(ـ كمال عبد الحميد زيتون :نقال عن ) ١    
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 الكتاب المرئى:-   

يمتاز عن الكتاب اإللكترونى، بأنه من السھل أن ترى الصور والرسومات متحركة بل 

مثالًً◌ قضية انقراض بعض الحيوانات مثل الباندا ومتكلمة، وتحدث أصواتاً، وتتجاوب مع القارئ، ف

وفى أى دولة يوجد، وأسباب ارتفاع ، فإن الكتاب فى ثوان يظھر معلومات كاملة عن أسباب انقراضه

  .الخ.........أسعاره ، وأسباب تحريم صيده 

  وسائل االتصال الحديثة:-   

ليب نقلھا عبر وسائل االتصال إن الثورة المعلوماتية الجديدة، وما واكبھا من تطور فى أسا

التليتكست ـ الفاكسميلي  -واألقمار الصناعية -التليفون المحمول، التكنولوجية المختلفة مثل التلكس

  الخ.........

ھذا التقدم سوف يؤدى إلحداث تغيرات رئيسية فى دور المعلم، فسوف يصبح بحق التكنولوجى 

  ل أكثر فاعلية وإيجابية التربوى ، وسيحقق أھداف التعلم المرجوة بشك

  .استخدام الكمبيوتر كمادة تعليمية -

  .استخدام شبكة اإلنترنت  -

  -:ومن مصادرھا  -:القراءة واإلطالع العلمى  -

المشاركة بالرحالت  –حضور الندوات الثقافية  –المكتبات العامة والخاصة 

  .واإلذاعة مشاھدة البرامج الثقافية بالتليفزيون  –االستطالعية والترفيھية 

ً يعد جزءاً من مصادر عديدة للمعرفة يمكن للمعلم أن يختار أفضلھا   ويحددھا ،فما ذكر سابقا

ويعرفھم كيفية استخدامھا، واالستفادة منھا ثم التحقق بعد ، لطالبه فى ضوء اإلمكانات المتاحة لھم 

  والوصول من خاللھا ألھداف التعلم، ذلك من تحقيقھا لألھداف منھا

  أن العلم والتكنولوجيا يمثالن مسعى إنسانىيدرك: -  

فحاجة ، وليصل المعلم لتحقيق ذلك الھدف يجب أن يوضح لطالبه أن العلم مرتبط باإلنسان 

اإلنسان جعلته يفكر فى الظواھر المحيطة به لمعرفتھا ثم إبتكار وسائل وأدوات تكنولوجية توفر له 

وبالتالي على المعلم أثناء التدريس ربط القضايا ، كالته وحل مش، وتعينه فى أمور الحياة ، الرفاھية 

  .العلمية والتكنولوجية بحاجات اإلنسان

 يحلل التفاعل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع: -  

وليصل المعلم لتحقيق ذلك الھدف يمكنه أن يربط العلم والتكنولوجيا بالمجتمع وأنھما ال 

الذى يصب فيه نتائجھا سواء بالنفع أو الضرر، وال يمكن عزلھما  فإنه الوعاء، يعمالن بعيدا عنه 

كما أنھما يلبيان حاجاته، ويعمالن على رفاھية أفراده لكى ، عن قيم وأخالقيات ومبادئ المجتمع 

يحبوا حياة كريمة، وكذلك فالمجتمع يؤثر فى العلم والتكنولوجيا، فھو الذى يقدم لھما الدعم المادى 

ل لمزيد من االكتشافات العلمية والتقنية، ويتفاعل معھما حتى يتيح لھما أعلى والمعنوى للوصو
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، كذلك فالمجتمع ھو الذى قد يقبل أو يرفض نتائجھما ولتوضيح ذلك نأخذ مثاالً وھو ، درجات التقدم 

أدى يقوم المعلم خاللھا بإبراز أن التقدم العلمى فى مجال الھندسة الوراثية  -:قضية العالج بالجينات

واإليدز فيتم باستخدام الوسائل ، إلى اكتشاف الجينات المريضة أو المسببة لمرض السرطان 

التكنولوجية إحالل جينات سليمة محل المريضة أ و استئصالھا، فيحدث الشفاء للمرض، وتجرى 

، محاوالت كثيرة للتقدم فى ذلك، وعالج أمراض أخرى مميتة، مما يعود بالنفع على أفراد المجتمع

ويقدم لتلك التجارب الدعم المادى من أموال الحكومات والتشجيع، ولكن تلك التجارب عندما تستخدم 

فھذا يعد عبثا ، فى إجراء استنساخ للبشر، أو تغيير األجناس، أو التغيير فى الشكل لبعض األثرياء

  .يعود  باألضرار على المجتمع ويرفضھا

  :فى تدريس األحياء )  S.T.S(  ل الـ الخطوات المتبعة الستخدام مدخ)  ٥/  ٥(

  دخل ر الم ة وتتضمن عناص ون متنوع ث تك تدرس بحي ى س داف الموضوعات الت د أھ تحدي

  .ويمكن مالحظتھا وقياسھا

 دم العصر ع تق ة تتناسب م ائل تعليمي تخدام وس دخل ، اس داف الم ق أھ وموضوعات ، وتحق

 .الدروس 

 دريس أخرى  تنفيذ الموضوعات باستخدام المدخل كاستراتيجية دريس أو باستخدام طرق ت ت

ذاتى -المشروعات(مثل  تعلم ال اونى  -ال تعلم التع خ.............. ال ولكن فى ضوء جوانب ) إل

 )   S.T.S(مدخل الـ 

 توضيح جوانب مدخل الـ)S.T.S   ( والتى تتكون من:- 

  )إلخ..وعمليات علم، ونظريات ، وقوانين ، وحقائق ، مفاھيم ( -:المحتوى العلمى  -

وھى االستعانة بقضايا العصر المرتبطة بالمدخل  -:التطبيقات العلمية والتكنولوجية  -

 .وموضوع الدرس التى يعدھا المعلم أو الطالب باالستعانة بمصادر التعلم المختلفة

 .ذكر التقنيات المستخدمة والتى يمكن توضيحھا أو الحصول عليھا -

 .جية على المجتمع سواء سلبا أو إيجابُيا ًذكر تأثير التطبيقات العلمية والتكنولو -

 التقويم وذلك فى ضوء جوانب مدخل الـ)S.T.S   (وبما يتناسب ومستوى الطالب .  
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  : (S.T.S) نموذج لدرس أحياء فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٦/ ٥(

يخ
ار
الت

صة 
لح
ا

 

صل
الف

 

 الموضـــــــــــــوع

األول   

الثانوى

  الكروموسومات وتحديد الجنس -:موضوع الدرس 

  -:األھداف 

  .أن يعرف الطالب الطفرة  )١(

 .أن يحدد الطالب أسباب حدوث الطفرة  )٢(

ة  )٣( ي العالق ب عل رف الطال د أن يتع ومات وتحدي ين الكروموس ب

 .الجنس

ة  )٤( ة والتكنولوجي ات العلمي ض التطبيق ب بع ذكر الطال أن ي

 .وتأثيرھا علي المجتمع

 .أن يستشعر الطالب قدرة هللا في خلق البشر )٥(

  -:الوسيلة 

  ).البروجيكتور(جھاز العرض فوق الرأس + كتاب الطالب 

  -:اإلثارة 

  ل أم المرأة ؟من المسؤول عن تحديد جنس الجنين الرح -:س 

  -:عرض المحتوي 

ة   ابق  -:ملحوظ درس الس ي ال ه ف ي طالب م إل ير المعل ب أن يش يج

  لتحضير الدرس 

ع الطالب بعرض  - دي م د مناقشة السؤال التمھي م بع وم المعل يق

شفافية مكتوب عليھا عناصر الدرس الرئيسة أو عرض عناصر 

   -:الدرس شفاھة أو كتابة علي السبورة  كما يلي

 .الطفرة تعريف  -

 .أنواع الطفرات  -

 -:الكروموسومات وتحديد الجنس وتتضمن  -

 تحديد الجنس في النبات.  

  تحديد الجنس في الحشرات. 

  تحديد الجنس في حشرة الدروسوفيات. 

  تحديد الجنس في اإلنسان. 

 -:وفيما يلي سنتناول تلك العناصر بشئ من التفصيل كما يلي 
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اجئ في " -:ريف الطفرة كما يلي يقوم المعلم بتع -     ر المف ھي التغي

  "جينة صفة من صفات الكائن الحي التي يورثھا اآلباء لآلبناء 

دوثھا  - ة ح رات وكيفي واع الطف ي أن الب ف م الط اقش المعل ين

 -:والتوصل الي 

  أنواع الطفرات ھي:-  

  .وذلك بتعرض الفرد لألشعة الكونية ، طفرة طبيعية )  أ ( 

ناع) ب( رة ص بعض  -:ية طف رد ل رض الف ناعياً بتع تم ص ك ي وذل

  .العوامل من بينھا أشعة إكس 

ور توضح تعريف  - از البروجكت ي جھ يقوم المعلم بعرض شفافية عل

  .أنواع الطفرات 

  -:ينتقل المعلم إلي عنصر أخر من عناصر الدرس وھو  -

  -:الكروموسومات وتحديد الجنس * 

   -:اليا ويذكر المعلم ان ھناك نوعين من الخ 

  تج  -:الخاليا الجنسية وھي خاليا أحادية المجموعة الصبغية وتن

 .من إنقسام الالقحة عند التزاوج

  ثم يطر ح المعلم السؤال التالي علي الطالب:- 

  فرق بين الخاليا الجسدية والخاليا الجنسية في الكائن الحي ؟:  س

ي البر تم عرض شفافية عل ور بعد مناقشة الطالب في السؤال ي وجكت

  .توضح انواع تلك الخاليا

  الجنس في النبات:-  

  -:يطرح المعلم علي طالبه السؤال التالي لمناقشته وھو 

  ھل الكروموسومات تتحكم في جنس النبات؟ -:س 

  -:وبعد إنتھاء المناقشات يقوم المعلم ببلورة إجابة السؤال فيما يلي 

ومات ف - ابه الكروموس ة تتش ات الراقي ب النبات ي أغل ة ف ي الجامتي

إن  ات ف ة عكس الحيوان ات المؤنث المذكرة تشابھا كامالً مع الجاميت

  .الكروموسومات قد تختلف الذكر عنھا في األنثي في اغلب األحيان

ى  ازالعرض الرأس ي جھ فافية عل رض ش تعانة بع م باإلس وم المعل يق

  -:في شرح) البروجكتور(

      الجنس في الحشرات:-  
اط وال - واع النط ل ان دد مث ي ع نس عل د الج ف تحدي ق يتوق ب

ي  ي عل ة األنث وي الجاميت ومات تحت وم  ) ١١(الكروموس ، كروموس
  أيضاً ) ١١(كروموسومات وأحياناً ) ١٠(تحتوي الجاميته المذكر علي 

ذكرة +كروموسوم )  ١١(فإذا اتحدت جامتية مؤنثة  - ) ١٠(جامتية م
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  .كروموسوم) ٢١(كروموسوم يكون الفرد الناتج ذكراً به 

ة  - ة مؤنث ا+ كروموسوم ) ١١(وإذا اتحدت جاميت ذكرة بھ ة م   جاميت
 ).كروموسوم٢٢(كروموسوم يكون الناتج أنثي بھا )  ١١(

  ثم يطرح المعلم السؤال التالي علي الطالب:-  
  كيف يمكن تحديد الجنس في الحشرات ؟ -:س

 تحديد الجنس في حشرة الدروسوفيال:-  
د  يقوم المعلم باإلشارة إلي أن تحديد ات يعتم الجنس في بعض الحيوان

ه في الجنس  علي وجود كروموسوم في أحد الجنسين ال يشبه رفيق
م بعرض ، األخر والمضاد له مثل حشرة الدروسوفيالً  وم المعل م يق ث

ا  ك الحشرة كم د الجنس في تل شفافية علي البروجكتور توضح تحدي
  -:يلي

ذكور واإل - ل من ال ة الخاليا الجسدية في الحشرة لك وي أربع اث تحت ن
اً وتسمي  ة تمام ا متماثل ة أزواج منھ أزواج من الكروموسومات ثالث

ر  زوج اآلخ ا ال ة أم ع(الكروموسومات الذاتي ي ) الراب ل ف و متماث فھ
كل  ي الش ف ف ه مختل اني فإن وم الث ا الكروموس ي أم رة األنث الحش
ومات  ومات بالكروموس ن الكروموس ذاالزوج م مي  ھ م ويس والحج

الرمز الجنسية وير الرمز ) X(مز للكرموسوم األول ب اني ب ) Y(والث
  -:وبالتالي يكون تركيب كل من الذكر واألنثي كالتالي

ة  ٣: األنثي  - زوج من الكروموسومات + أزوج من الصبغيات الذاتي
  ) XX+ (أزواج كرموسومات  ٣الجنسية المتماثلة أى 

ذكر  - ة ٣ -:ال ن الصبغات الذاتي ن الكر+ أزواج م ومات زوج م وموس
ة أى  ية المختلف ومات  ٣الجنس ذلك ، ) xy+(أزواج كروموس وب

  .ھو المحدد لجنس الذكر  yيصبح الكروموسوم 
  -:ثم يطرح المعلم السؤال التالي 

ي  -:س  نس ف د الج ي تحدي تحكم ف ي ت ل الت د العوام ك تحدي ل يمكن ھ
  الحشرات مع ذكر أمثلة؟

  -: ١نشاط
  -:الب لإلجابة علية ثم يتم عرض النشاط التالي علي الط

  أكمل الجدول السابق باإلجابة المناسبة في ضوء ما درست ؟

  
م للتوصل  م معھ اقش المعل ابق يتن اط الس ة الطالب عن النش د إجاب بع

ي شفافية من  هإلجابة نموذجية ل ة الجدول عل تم عرض إجاب خالل وي

 الكروموسومات الجنسية الكروموسومات الذاتية وجه المقارنة
  .......................  .......................  التماثل في الشكل  -

  .........................  .......................  العدد -

  .........................  .........................  الوظيفة  -

تواجدھا في  -
  الرروسوفيال

........................  .......................  



  

     
  

  
   ١٩٦

 الملحق الثانى المـالحـــــق

  .جھاز البروجكتور 
  -:تحديد الجنس في اإلنسان 

  -:يتم عرض شفافية توضح ما يلي 
ي  وي عل ا الجسدية تحت ل الخالي ه  ٤٦في اإلنسان ك كروموسوم مكون

  .كروموسوم ذاتي وكروموسومان جنسيان  ٤٤من 
  xx+  ٤٤ويكون التركيب الكروموسمي لألنثي  -
   xy+ ٤٤ويكون التركيب الكروموسومي للذكر  -
ين  - وبالتي يكون الكروموسومين الجنسين متماثلين في األنثي ومختلف

  .في الذكر 
ويطرج المعلم السؤال التالي علي طالبه للتأكد من إتقان المادة السابقة 

  فيما يلي 
ذكور أو  -س ي ال واء ف ان س ي اإلنس ومي ف ب الكروموس اھو التركي م

  اإلناث ؟
  -:ضوع الدرس التطبيقات العلمية والتكنولوجية لمو

  -:يعرض المعلم أوالً النشاط التالي 
  -: ٢نشاط    

  أذكر مثاال ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية 

  المرتبطة باالنجاب والتناسل فى اإلنسان؟

وم بعرض شفافية  - ه عن النشاط يق ات طالب م إلجاب بعد مناقشة المعل

ات أ ك التطبيق ان علي البروجكتور تتضمن مجموعة من تل وم ببي و يق

  -:بعض التطبيقات التي من أھمھا ما يلي 

  -:بعض التطبيقات العلمية والتكنولوجية 

فى ظل التقدم الھائل فى العلوم المختلفة كان للعلوم البيولوجية والطبية 

ومن أھم التقنيات التى استخدمت فى المجاالت ، النصيب األوفر

، اب والتناسل فى اإلنسان تلك التى تتعلق باإلنج، البيولوجية الطبية 

  - :وتشتمل على 

  أطفال األنابيب)Invitro Fertilization ( ويطلق عليھا أيضا

اإلخصاب خارج الرحم أو التلقيح الصناعى حيث يتم اإلخصاب بين 

فى أنابيب وتترك فى ، بويضة وحيوان منوى خارج رحم األم

، محضانات ذات درجات حرارة معينة حتى تبدأ مراحل االنقسا

وعندما يصل الجنين لمرحلة معينة يزرع فى رحم األم أو أم بديلة 

  .تستضيفه حتى تتم مراحل الحمل والوالدة

  االستنساخCloning   حيث يتم أخذ خاليا جسدية من كائن ما ثم

ويتم زراعتھا بعد ذلك ، حثھا على االنقسام بوسائل تكنولوجية ما



  

     
  

  
   ١٩٧

 الملحق الثانى المـالحـــــق

ا كائن جديد يشبه تماما فى وينتج عنھ، داخل رحم اإلناث حتى الوالدة

وتلك ، ) صوره منه(صفاته الكائن التى أخذت منه الخاليا األصلية 

إال أنھا لم يثبت ، التجارب نجحت نجاحا باھرا باستخدام خاليا جينية

وتمت على العديد من . نجاحھا باستخدام خاليا متميزة حتى األن 

تجارب  الحيوانات مثل النعجة دوللى وبغل صغير وجارى عمل

 .استنساخ البشر

 تحديد جنس الجنين قبل والدته بشھور. 

 والجسدية، والعاھات الفكرية، الكشف المبكر عن تشوھات األجنة ،

عن طريق التصوير الصوتى لكروموسومات المشيمة مثل التخلف 

، . إلخ...والتشوھات الخلقية مثل إلتصاق األصابع ، العقلى

 .ن الجنينومحاوالت عالج بعضھا أو التخلص م

عمل بعض العمليات العالجية للجنين داخل الرحم فى مراحل مبكرة من 

ة، الحمل  وى لألجن ا .. مثل إستخدام الليزر فى عالج الفشل الكل وغيرھ

  من األمراض

  -: ٣نشاط    

  -:يطرح المعلم علي طالبه السؤال التالي 

  

  أذكر تأثيرا ضاراً وآخر مفيداً عن أحد تلك التطبيقات

  لمية والتكنولوجية السابق ذكرھا علي المجتمعالع

بعد تلقي المعلم إلجابات الطالب علي النشاط يقوم بعرض شفافية  -

  -:توضح بعض تلك التأثيرات فيما يلي 

  .تأثير تلك التطبيقات على المجتمع

ونافعة فى نفس الوقت على ، إن لذلك التقدم التكنولوجى تأثيرات ضارة

  :كما يلى، المجتمع

 عمليات أطفال األنابيب أحيت األمال عند كثير من الناس الذين  إن

وبالتالى ، فى أن يكون لھم أطفال، العقم وعدم اإلنجاب، يعانون من

  .فھى مفيدة ألولئك األفراد من المجتمع

  ويتم ، عند عمل عملية أطفال أنابيب تؤخذ عدة بويضات من األم

كون الجنين الذى سيزرع ويتم انتقاء واحدة منھم لت، إخصابھم جميعا

فى الرحم فماذا يحدث لو أن تلك البويضة أنتجت جنين مشوه أو به 

، صفات غير مرغوبة سيضر بآبائه وسيصبح عبء على المجتمع 

كذلك إن عمليات أطفال األنابيب مكلفة جدا لألفراد وغير مؤكدة 
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

 .النتائج

 حسين إذا كانت لت، إن عمليات االستنساخ يمكن أن تفيد المجتمع

وكذلك ، الثروة الحيوانية وإنتاج أنواع جيدة من الحيوانات الممتازة

يمكن أن تفيد فى استنساخ األعضاء البشرية بدال من شرائھا من 

 .بنوك األعضاء

  ومع ذلك فإن المحاوالت التى تبذل الستنساخ البشر عمليات

ث حي، تماما ألنھا تھدم األنساب، واجتماعيا، مرفوضة دينيا وخلقيا 

سيولد طفل ليس له أب أو أم كما أن تكرر نسخ من األشخاص قد 

 .إلخ....يؤدى إلى انتشار الجرائم المجھولة الفاعل

  كما أن الطفل المستنسخ سيولد بصفات الخلية الجسدية المأخوذة

من األشخاص فإذا كان الشخص مريض بمرض مثل السكر أو 

ونفس ، المرضسيولد طفال مريضا كذلك بنفس . إلخ ....الضغط 

كما حدث فى النعجة دوللى التى ، صفات عمر الشخص المأخوذ منه

 .ماتت بعد عامين من استنساخھا فقط

  إن عمليات التشخيص المبكر لألمراض فى األجنة عمليات مفيدة

حيث ستقضى علي العديد من األمراض قبل مولد ، جدا للمجتمع

 .األسرة والمجتمع  الطفل أو يتم التخلص منه حتى ال يكون عبئا على

ومن ھنا فإن التطبيقات التكنولوجية كثيرة جدا ولكنھا بما تملك من 

ً أضراراً بالغة إذا لم تستغل فى  منافع للمجتمع فإنھا قد تلحقه أيضا

  .مواطنھا الصحيحة

  :  التقويم

يراعي المعلم في التقويم النھائي أن يشتمل كل عناصر المدخل من (  

  )نولوجية وأثاره على المجتمععلم وتطبيقاته التك

  :أكمل ما يأتى: ١س

........... و............. ومن أنواعھا............... الطفرة ھى  -  أ

  ...............  و ............ وتحدث نتيجة

كروموسوم مكونة ........... تحتوى خاليا جسم اإلنسان على   -  ب

................ .......و....................   كروموسوم) ٤٤(من  

 جنسى

من التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى علم  - ج

وتكون لھا ................و............... و................... الوراثة

  .كبيرة على المجتمع......... 
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

أمام ) (وعالمة خطأ ، أمام العبارة الصحيحة ) √(ضع عالمة  ٢س

  -:العبارة الخطأ فى كل مما يأتى 

أزواج من  ٤عدد الكروموسومات الذاتية فى الدروسوفيال ) ا(

  (   )       الكروموسومات

  التقنية التى يرتكز عليھا أطفال األنابيب ھى التلقيح) ب(

  (   )      الصناعى               

 عملية إستنساخ البشر من العمليات المقبولة دينيا ) ج(

  (   )     وخلقيا                    

ة  -:٣س ة المرتبط ة والتكنولوجي ات العلمي ض التطبيق ر بع أذك

 :بالكروموسومات وتحديد الجنس مع ذكر تأثيراتھا على المجتمع

 

  

  :(STS)تنمية اإلتجاھات العلمية لدى الطالب فى ضوء مدخل الـ ) ٧/  ٥( 

  -:تعريف االتجاه

ويعبر عن ، أو بالرفض يتمثل رأى الفرد الثابت نسبيا فى مسألة أو قضية سواء بالقبول " 

  )١(إستجابة الفرد لھا 

وعلى معلم العلوم تنميتھا ، ومن ھذا التعريف نجد أن االتجاھات ھامة لكل من الفرد والمجتمع 

ويعالج االتجاھات الغير ، فعلية مراعاة االتجاھات المرغوبة إكسابھا للطالب ، بما يخدم مادة العلوم

  .مو لدى المتعلم مما يعود على التعلم بشكل غير ايجابىمرغوبة ويكتشفھا مبكرا قبل أن تن
  

  -:العلمية االتجاھاتخصائص 

وفى ضوء ما توصل إليه أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الھادى    ، بتحليلنا للتعريف السابق 

)١() ٢٠٠٢ (يمكن تحديد خصائص االتجاه فيما يلى :  

 ول يم، أن االتجاھات تختلف عن المي ر عن  فھى، والق اه تعبي تتعلق بمسألة أو قضية واالتج

  . ولكنه ال يحتمل الصواب والخطأ وإال أصبح تحصيل، رأى يحتمل االختالف

 أو قضية ما و يتفاوت فى قوته، يكتسب االتجاه نتيجة خبرات سابقة نحو ظاھرة ما.  

                                                 
   .٤٨ص ،  مرجع سابق):  ١٩٩٩( واصف عزيز ) ١(

  . ٩٠، صمرجع سابق) :  ٢٠٠٢( شد ومنى عبد الھادى  أحمد النجدى وعلى را) ١(

ديب ) ٢( ة) :  ١٩٨٣( إبراھيم بسيونى عميرة وفتحى ال ة العلمي وم والتربي دريس العل اھرة ص  ١٠، ط  ت ارف، الق ،، دار المع
١٢٦ - ١٢٥  .  

ور) :  ١٩٩٦(محسن حامد فراج ) ٣( ات التن ر  تقويم مناھج العلوم بالتعليم العام فى ضوء متطلب وراة، غي العلمى ، رسالة دكت
  .     ٤١٣كلية التربية ، جامعة عين شمس  ، ص ، منشورة 

  .  ٩٢ -٩١ص  مرجع سابق ،، ) ٢٠٠٢( أحمد النجدى وعلى راشد و منى عبد الھادى ) ٤(
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

 ة ل يكتسبھا الطالب من  خالل تفا، االتجاھات متعلمة ، وليست موروثة  أو غريزي ه مع ب عل

يم . بيئته  المادية و االجتماعية  فھى أنماط سلوكية يمكن  اكتسابھا  وتعديلھا عن طريق التعل

  .والتعلم لذلك فالمعلم يلعب دورا ھاما فى تنميتھا لدى الطالب 

 ة ا نحو قضية معين الى العمل االيجابي ، االتجاھات تحفز وتھيئ المستجيب لتقبل أمر م وبالت

  .اھرھا نحوھا والبحث فى مظ

  ك  -) :عاطفى ( االتجاھات تحتوى على مكون وجدانى فكون الطالب مع أو ضد شئ أو يمتل

  .موقف ما يمثل استجابة وجدانية ، وھذا ما يميز االتجاه عن المفاھيم النفسية األخرى

 ؤ بالسلوكيات ، االتجاه يساعد المعلم على توجيه المتعلم الوجھة الصحيحة نحو التعليم و التنب

  .لمية للطالب فى المستقبل من حيث توجيھه لمھنة  معينة الع

  اس ة للقي ات قابل ة ، االتجاھ تجابات اللفظي اس االس ق قي ن طري ك ع ن ذل م م تمكن المعل وي

  .وكذلك مالحظة سلوكياتھم نحو قضية  أو مسألة بعينھا، والحوار مع طالبه عن قضية ما 

 ديل والتغ ة للتع بياً أى قابل ة نس ات ثابت ر االتجاھ ل العم ى مراح ة ف ات المتعلم ر ، فاالتجاھ يي

بياً  ا  نس عب تغييرھ رة يص ك ، المبك ع ذل ه ، وم رد وحاجات ية الف ة بشخص ا مرتبط ألنھ

  .فاالتجاھات قابلة للتعديل ألنھا مكتسبة و متعلمة 

  م ون حك ه ، ويك م لطالب ا المعل وفير قضية أو مجموعة قضايا يطرحھ اه يجب ت د االتج لتحدي

  .ب على تلك القضية أمر ھام لتحديد إتجاھاتھم وتقييم الطال

  -:عناصر االتجاه العلمى 

)                 ٢( تم تحديدھا فى ضوء ما توصل إليه كل من إبراھيم بسيونى عميرة ، وفتحى الديب   

                  ) ٤(،أحمد النجدى و على راشد و منى عبدالھادى )  ١٩٩٦( )٣(،محسن حامد فراج ) ١٩٨٣( 

  كما يلى): ٢٠٠٢(

  وذلك عندما  -:التريث فى إصدار الحكم:-  

  يصدر األحكام بناء على الحقائق.  

  يرجع إلى مصادر متعددة متصلة بالمشكلة. 

  البحث عن أدلة واستخدامھا بشرط أن تكون مناسبة و مالئمة  للموضوع 

  عدم التسرع فى إصدار الحكم. 

  كانت الثقة بھم عدم التأثر بآراء اآلخرين مھما. 

  وذلك عندما -:حب االستطالع: -  

  يسعى دائماً للقراءة واالطالع على كل ما ھو جديد.  

  يناقش أھم القضايا العلمية والتكنولوجية الجديدة مع اآلخرين. 

  يفسر بعض الظواھر بناء على معلومات مؤكدة لديه. 
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

  ينظر نظرة متفائلة للمستقبل وما يواجھه من مشكالت. 

 قتنع بالردود الغامضة على أسئلته ال ي. 

  وذلك عندما  -:التفتح الذھنى: -  

  يوجه النقد لألشياء فى المواقف المختلفة.  

  يوازن بين االختالف فى اآلراء ويتحيز ألفضلھا. 

  يتمكن من معرفة األدلة الموضوعية و االعتماد عليھا. 

  يؤمن بالتجريب للوصول للنتائج. 

  كان خاطئيرفض التحيز لرأيه إذا. 

  وذلك عندما  -:اإليمان بالطرق العلمية والمثابرة فى استخدامھا كلما أمكن ذلك:-  

  يؤمن بأن المعرفة قابلة للتعديل والتغيير.  

  يستخدم الوسائل والطرق التى ثبت صالحيتھا فى جمع البيانات. 

  خإل ---يعرف الخطوات العلمية فى جميع المعلومات من مالحظة وتسجيل بيانات. 

  يتحرى الدقة فى جمع المعلومات. 

  يتجنب  التوكيدات والشعور بسلبية العلم فى تفسير الظواھر.  

  يؤمن بأن الطريقة العلمية تصحح نفسھا. 

  يؤمن بالتجريب والتفكير الموضوعى والبعد عن الذاتية. 

  وذلك عندما -:أھمية الدور االجتماعى للعلم: -  

 لم و المجتمع يؤمن بالعالقة التبادلية بين الع.  

  يناقش النظريات العلمية و تطبيقاتھا على المجتمع. 

  يبحث عن سلبيات وإيجابيات العلم على المجتمع. 

  يطوع العلم فى خدمة المجتمع وحل مشاكله. 

  يذكر بعض القضايا العلمية وأثرھا على المجتمع. 

  وذلك عندما  - :األمانة العلمية والفكرية: -  

 به اآلخرون فى قضية ما  يشيد بما كتبه و فكر.  

  ينظر نظرة نافذة لألمور ويبتعد عن الذاتية. 

  يستخدم عدة طرق للحصول على المعلومات. 

  يسجل المالحظات واآلراء التى تتعارض مع رأيه. 

  يعلن ما توصل إليه من اكتشافات بأمانة. 

  وذلك عندما  -:االعتقاد فى السببية: -  

  لھا يؤمن بأن كل نتيجة وراءھا سبب.  

  يحدد أبعاد القضايا العلمية المؤثرة بھا. 
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 الملحق الثانى المـالحـــــق

  يدقق فى تحديد أسباب ظاھرة ما. 

  وذلك عندما  -:الشجاعة األدبية:-  

  يفحص الدالئل على ظاھرة ما و يقرر مدى صحتھا.  

  يعترف بخطأ رأيه وصحة آراء اآلخرين. 

  يناقش المعلم حتى يصل للفھم الصحيح. 

 ن الرفاق يعترض إذا الحظ أى خطأ صادر م. 

  وذلك عندما  -:االستعداد لتغيير الرأى:-  

  يفكر جيداً فى آراء اآلخرين من أفكار و يقومھا.  

   يدرك أن االستنتاجات مؤقتة وليست نھائية. 

  يغير فروضه إذا جدت أدلة وبراھين جديدة. 

  يقبل نقد اآلخرين ويحترم و جھة نظرھم. 

  وذلك عندما  -:تقدير جھود اآلخرين:-  

 نى على بعض العلماء فى اكتشافاتھم العلمية يث.  

  يدرك قدرة هللا فى خلق الكون والظواھر المحيطة. 

  يدرك دور المخترعات واالبتكارات العلمية فى خدمة البشرية. 

  يشعر بأھمية العلم فى تحقيق رفاھية المجتمع. 

  وذلك عندما  - :العقالنية:-  

  قضية ما يستعين بذوى الخبرة فى جمع البيانات عن.  

  يفسر الحقائق بناء على معلومات صحيحة.  

  ال يبالغ فى التمسك برأيه والتعنت له. 

  يعتمد على التجريب فى إثبات صحة تفكيره. 

  نبذ الخرافات و أنواع التفكير التى ال تقوم على المنطق. 
  

يا  العلمية وبالتالى  فعلى المعلم استغالل تلك العناصر فى تنمية  االتجاھات  نحو  القضا 

  .التكنولوجية  المحيطة بالمتعلم فى ذلك العصر المتقدم والمتغير بسرعة مذھلة 

  والمجتمع ، والتكنولوجيا ، وبرامج العلم ،مقارنة بين برامج التعليم التقليدية) ٥/٨(

)(STS : ولعلنا نتفق مع ما توصل له ماھر إسماعيل صبرى)١()حيث نظم الجدول التالى ) ٢٠٠٢   :  
  

  يوضح اوجه االختالف بين برامج التعليم التقليدية وبرامج العلم والتقنية والمجتمع) ٢(جدول

                                                 
 )ة العربى لدول التنوير العلمى التقنى مدخل للتربية فى القرن الجديد ، مكتب التربي): ٢٠٠٢(ماھر إسماعيل صبرى ) ١

  .٦٠الرياض ، ص  الخليج ، 
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 برامج العلم والتقنية والمجتمع برامج التعليم التقليدية

تركز على المفاھيم العلمية الرئيسية
 الموجودة فى الكتب الدراسية  

 تركز على المشكالت والقضايا ذات الصلة بالبيئة* 

تعتمد على استخدام المختبرات
واألنشطة المنصوص عليھا فى كتب

 النشاط العلمى 

تعتمد على استخدام الموارد المحلية المتاحة * 
 لحل المشكالت والقضايا) مادية، بشرية (

تعلم خاللھا سلبيا فى اكتسابدور الم
فھو يتلقى المعلومات من، الخبرات 

 المعلم ومن الكتاب 

دور المتعلم خاللھا إيجابيا فى اكتساب الخبرات * 
حيث يشارك بنفسه فى استقصاء المعلومات 

 واستكشافھا

تركز على معلومات محددة يعتقد أنھا
 مھمة للطالب  

تركز على إشباع حب االستطالع والفضول * 
 واالھتمامات الخاصة للطالب

ترى العلم على أنه كم من المعلومات
 يجب على الطالب اكتسابه

ترى العلم على أنه خبرات يجب تشجيع الطالب * 
 ابھاعلى االستمتاع باكتس

تھتم باستشراف ما ستكون عليه الظواھر * تھتم بدراسة الوضع الراھن للظواھر
 مستقبال

تركز على مھارات العلم وعملياته بحد
  ذاتھا

تركز على مھارات العلم وعملياته من منظور * 
 تطبيقھا فى مواقف الحياة اليومية

تركز على المشكالت التى يحددھا
 المعلم أو الكتاب للطالب

تركز على ما يستشعره الطالب من مشكالت * 
 يقومون ھم بتحديدھا

ال تھتم بتوجيه الطالب إلى العمل فى
 مجاالت العلم والتقنية

تھتم كثيرا بتنمية وعى الطالب ألھمية العمل فى * 
 مجاالت العلم والتقنية

  

تجعلنا بذلك ندخل عالما ) S.T.S(ارنة نجد أن استخدام برامج تعتمد على مدخل ومن تلك المق

تتضمن القضايا العلمية والتكنولوجية وتأثيرھا على المجتمع فى ، جديدا فى مجال التربية العلمية

  . وليس ذلك فقط بل وتنفيذھا أيضا ، مناھج ومقررات العلوم

تشكيل وإصالح التربية العلمية  ةوإعاد) S.T.S( مدخل العلم والتكنولوجيا  والمجتمع) ٥/٩(
  ) :(S.T.S and Science Education Reformوتدريس العلوم 

بأنه امتداد واسع يشمل المواد ) S.T.S(مدخل ال Hughes, G) .2000(ولقد وصف ھوجز  

ستخدم فى ولكى ي، الوسط بين العلم والعالم اإلجتماعى ) العالقة(التى تمثل المنطقة ، الدراسية 

  -:إصالح التربية العلمية يجب أن نتبع ما يلى 

  .تحديد التطبيقات العلمية للعلم  -

 .مخاطبة التاريخ والفلسفة  -

 .التكامل بين علم اإلجتماع والعلوم  -

االھتمام بمدخل العلوم االجتماعية الذى من أھدافه مواجھة ومخاطبة النطاقات االقتصادية  -

 وربطھا بمجاالت الصحة والبيئة ، والشئون السياسية ، ية واالجتماع، المعاصرة الحالية
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فى المجاالت التعليمية ) S.T.S(أنه يوجد برھانين يدعمان استخدام مدخل الـ) ھوجز(ولقد أبرز 

   -:وإصالح تدريس العلوم وھما

  ع ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ل ب ام بالتفاع ز االھتم جيع وتعزي ى تش ة إل نحن  -:الحاج ف

ة د بحاج وجى جي ى تكنول ود وع ؤدى ، لوج ى ت ة الت ة والبيئي ايا العلمي ى بالقض ذلك وع وك

 .يعود بالنفع على أفراد المجتمع ككل ويحل بعض مشاكله، لتدريس جيد للعلوم

  م إن ھ ذلك ف الب ل ن الط د م ن العدي دا ع ون بعي د يك ر وق ب ومثي الم غري وم ع الم العل إن ع

دريس ،التربويون فى كل العصور وشغلھم الشاغل رامج ، ھو ابتكار مداخل وطرق ت وإعداد ب

ة  وم متع دريس العل ن ت ل م يط ، تجع ة والمح ايا البيئ ن قض داخل تحس وفير م إن ت ذلك ف وك

ى  ز وتحث عل اس تحف ات واألجن ددة الثقاف ات متع ى المجتمع افي وخاصة ف اعي والثق االجتم

 .)١( بين طبقات لمجتمع. العدالة االجتماعية والمساواة
  

ى كان الحث على تشجيع محاوالت اإلصالح فى التربية العلمية لتضامن بعض التربويين وبالتال

  - :سنتعرض ألسبابھم فيما يلى.ومع ذلك ظھرت مجموعة أخرى ترفض استخدام ھذا المدخل . معه 
  

  - :فى المقررات التعليمية ) S.T.S(أسباب رفض بعض الباحثين مدخل ) ١٠/  ٥(

  أسباب رخص رفض بعض الباحثين لمدخل ) , Hughes. G 2000( )١(وأبرز ھوجز

  -:إلى ) S.T.S(الـ 

 دين ر مع وم غي ى العل ين، إن معلم م ، أو متخصص ال عل ى مج بقة ف ة مس ديھم أى خلفي أو ل

) S.T.S(واالقتصاديات التى تناقشھا العلوم االجتماعية أو مدخل الـ ، والسياسات ، االجتماع 

 .وتتطلبھا وتقتضيھا

 ـ إن المقررات ال دخل ال ل) S.T.S(مرتكزة على م وى علمى قلي ى محت وى عل د تحت ا ق ، أحيان

ى، ومحدود ام حقيق ، وغالبا ال يتالءم وال يتوافق مع التقييم المنھجى أو المباشر للعلوم كعلم ت

ة  ى الكلم م، ومضبوط بمعن ى في رأيھ ذا يعن ـ ،ھ دخل ال ر وجھة نظر أو )  S.T.S(أن م يعتب

وم رؤية منفصلة عن محتوى ال اك ويكون مصدرا ، عل رة واالرتب وع من الحي ذلك يعطى ن وب

ه خالصة أو موجز من ، للخالف والنزاع عليھا  اد مضافا ل دخل المعت ه الم بعض بأن راه ال في

 .القضايا أو القرارات الخاصة بالبيئة والمجتمع 

                                                 
  (1) Hughes. G. (2000), “Marginalization of Socioscientific in Science – Technology – Society 

Science Curriculum Reform , Journal of Research in Science Teaching, Vol.37 No.5, 
PP.428. 
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  ـ دخل ال تخدام م ررات باس وير المق اريع تط م مش اي، ) S.T.S(إن معظ ط بالقض ت فق ا اھتم

ة رة أو الحديث اھيم األخي م ، والمف اريخ العل ا وت ديم منھ ت الق ى ، وأھمل ذلك فھى بحاجة إل ول

 )١(. اختبار دقيق لضبطھا 

  وبعد العرض السابق عن مدخل الـ)S.T.S( ، ه  وأسباب ه وخصائصه وأھداف من حيث تعريف

ب عل رد المناس ول أو ال ض الحل ه بع ن أن نوج دريس يمك ى الت ه ف راض علي ك االعت ى تل

زى ون ودين ه ھودس ل ل ا توص تعانة بم بق وباالس ا س ا لم وء تحليلن ى ض ات ف   )  ٢(االعتراض

)1999 (Hodson , D. Denze, L.  

  داخل ى استخدام الم درب عل ى اإلطالع المستمر والت ة عل ين فى الخدم يمكن أن نحث المعلم

ة مع ا اظرات علمي الھم فى من م وإدخ وجيھھم الجديدة فى تدريس العلوم بشكل دائ ألخرين وت

ي ، إلى حب القراءة والمعرفة  دريب العمل وإعداد معلمى قبل الخدمة إعدادا جيدا من حيث الت

م  دخل العل ى ضوء م دادھم ف رامج إع ام بب ا، واالھتم ع ، التكنولوجي ى ، المجتم وجيھھم إل وت

 .ضرورة التعلم المستمر للجديد فى مجال طرق التدريس

 ررات فى ـ  يجب مراعاة وضع المق دخل ال وى ) S.T.S(ضوء م ل من محت ا ال تقل بحيث أنھ

ا العلم والتكنولوجي ا ب ة وعالقتھ ذلك ال تھمل دور القضايا االجتماعي ة، وك وأن ، المادة العلمي

 .فقط) التربوى واألكاديمى ( وليس للمحتوى ، يكون التقييم المنھجى للمقرر ككل

 م يجب مراعاة أن يكون المقرر متنوع يربط بين القضا اريخ وفلسفة العل يا القديمة فى مجال ت

م، وبين ما ھو حديث م ، حتى ينمى فى المعلمين المھارة فى ذلك ويغرسونھا فى طالبھ وجعلھ

ة ، يدركون أن ما ھو حديث مرتبط ومبنى على ما صنعه السابقون  م تراكمي ة العل ذه طبيع فھ

 .كالبناء يكمل بعضه بعضا

 اديميي اء واألك د العلم ى  نو يؤك ة عل وير الممارس نا وتط ى مدارس اھج ف ر المن ضرورة تغيي

دريس المعلم ھو من ، العملية لتدريسھا فى ضوء المداخل واالتجاھات الحديثه فى طرق الت ف

المنھج ارف الخاصة ب ه التدريسية لالستجابة  ، يمتلك ويقدم المع ر طرق ه تغيي وبسھولة يمكن

ه  المنھج  وعلوم دة الخاصة ب ه بذلك للتوجيھات الجدي ة الخاصة بالممارسة ، وفنون فالمعرف

الخبرات  ة ب ام الخاص دار األحك رارات وإص اذ الق ى اتخ درتھم عل ى ق ين تنم ة للمعلم العملي

                                                 
 (1)I Pid.; p.428. 

(2) Hodson , D & Denze ,  (1999); “Changing practice Toward more  Authentic Science and 
Science Curriculum Development ,” Journal of Research in Science Teaching , Vol.36 
,No.5 , p.524 
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ى تخص الطالب، المالئمة والمناسبة للتعلم ويم األنشطة الت اتھم ، وكذلك تقييم وتق حسب بيئ

 .المختلفة الخاصة بالتعلم والتى أحيانا تتجاھل تلك العمليات 

  يؤكد العلماء واألكاديميين على استخدام مدخل)S.T.S (ة ررات العلمي ، فى بناء المناھج والمق

كالت ل المش ة لح ة العلمي ذلك الممارس ى وك تعالم العلم ى االس د عل ه يعتم ار ، ألن وابتك

 .وتلك عادة أشياء تكون مھملة فى مناھجنا، المشروعات

  

  :التقويـــــم: ثالثا

  -:ھذا الباب  ويتضمن اسئلة عامة علي

  :أكمل ما يأتى   :١س

  ........................التخطيط لتدريس العلوم ھو - ا

  ...............و ............. و .......... من أنواع الخطط التدريسية  - ب

 ..................و ............ العالقة بين العلم والتكنولوجيا تعد - ج

  ................و .............. يومى من عناصر تخطيط الدرس ال -د

  .....و ....... من التغيرات العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر  - ھـ

بينما اإلساءة فى استخدامھا أدى إلى .............. سھلت عمليات زراعة األعضاء -و

  ......................و................  

وقد ............... و ............... ال االتصاالت سالح ذو حدين حيث قد تفيد فى التقدم فى مج -ك

  ...............و ................ تضر عند استخدامھا فى

................... و ................... من القضايا العالمية المرتبطة بالتقدم العلمى والتكنولوجى  -ن

  ..................و 

  ................يمكن أن نعرف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع بأنه -و

  :أمام العبارة الخاطئة فيما يلى ) x(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(ضع عالمة :   ٢س 

  (   )         من أھميه التخطيط للدرس اليومى تھميش دور المتعلم ) ١(

  (   )       تصار على األھداف المعرفيةيفضل فى كتابة األھداف السلوكية االق) ٢(

  (   )         ) يستشعر –يرغب  –يميل (من األطفال السلوكية الوجدانية ) ٣(

  (   )         عند تقويم الدرس اليومى يفضل استخدام التقويم النھائى) ٤(

  (   )     تسلل التكنولوجية إلى كافة مظاھر الحياة أدى ذلك إلى كسل وتواكل البشر) ٥(
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  (   )         للثورة العلمية والتكنولوجية أثارا إيجابية وسلبية على المجتمع  )٦(

  (   )     منظومة العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع غير متكاملة الجوانب) ٧(

  (   )           مدخل سياسى إقتصادى عند ظھوره)S.T.S(كان مدخل ال) ٨(

  (   )          لى الطالب فقطالتركيز ع) S.T.S(من خصائص مدخل ال) ٩(

  دورا كبيرا فى تنمية اتجاھات الطالب ) S.T.S(لعب مدخل ال) ١٠(

  (   )                      نحو قضايا العصر

  قم بإعداد درس يومى من دروس األحياء تتضح فيه عناصر التخطيط ؟: ٣س

موضحا ، جتمع قم بإعداد درسا من دروس األحياء فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والم: ٤س 

  عناصره ؟ 

  ؟) S.T.S(وبرامج الـ ، قارن بين برامج التعليم التقليدية : ٥س 

فى تدريس األحياء فى ضوء وجھة نظر الباحثين ) S.T.S(وضح أھمية استخدام مدخل الـ : ٦س 

  الرافضين الستخدامه ؟

  

  

  



  
  
  

  
  
  

  الباب الثانى
  

  

  

  طـــــرق التدريـــــس المستخدمـــــة

  )STS( فـــــى ضـــــوء مدخـــــل 
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  البــــاب الثانــــي
  )S.T.S( طرق التدريس المستخدمة فى ضوء مدخل 

   -:األھــداف العامــة 

 - :ينبغى على الطالب المعلم أن يكون قادرا على 

  .S.T.Sلتى يمكن استخدامھا فى ضوء مدخل معرفة أھم طرق التدريس ا  )١(

 .التعرف على أساسيات استراتيجية التعلم التعاونى   )٢(

 .تحديد نماذج استراتيجية التعلم التعاونى   )٣(

 .تحديد خصائص التعلم الذاتى   )٤(

 .معرفة دور المعلم فى التعلم الذاتى   )٥(

 .معرفة أشكال التعلم الذاتى  )٦(

خدام استراتيجية التعلم التعاونى فى ضوء مدخل     إعداد مجموعة من دروس األحياء باست )٧(

)S.T.S( 

  إعداد مجموعة من دروس األحياء باستخدام التعلم الذاتى فى ضوء مدخل  )٨(

)S.T.S( 

حتى نتواءم مع ) S.T.S(االتجاه إلى توظيف بعض طرق التدريس فى ضوء مدخل   )٩(

 .متطلبات العصر وحاجات الطالب 

  - :مقدمــة

حل المشكالت  –ومن بينھا المناقشة ) S.T.S(المستخدمة فى ضوء مدخل تتعدد طرق التدريس 

  .التعلم الذاتى  –عمل التقارير  –التعلم التعاونى  –المشروعات  –

وفى ھذا الباب سوف نتناول إثنين من أھم طرق التدريس المستخدمة فى ضوء مدخل العلم 

  )م الذاتى التعل –التعلم التعاونى ( والتكنولوجيا والمجتمع وھما 

م : أوال  وجى فى ضوء مدخل العل دريس البيول اونى فى ت استخدام استراتيجية التعلم التع

  )S.T.S(والتكنولوجيا والمجتمع 

  -:تعريف التعلم التعاونى : أوال ً

ذلك النوع من التعلم المعتمد على التفاعل الطالبى فى مجموعات صغيرة غير متجانسة " 

متحملين فيھا مسئولية التعلم الحادث داخل كل ،ھدف إتمام مھام معينة ب، القدرات واالستعدادات 

  )١(" ودور المعلم ھو اإلرشاد والتقويم،مجموعة 

                                                 
فعالية إستخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى تحقيق بعض أھداف تدريس العلوم ): "٢٠٠٠(سوزان محمد حسن السيد ) ١( 

  .٢٢ص،جامعة الزقايق ،كلية التربية ، رسالة ما جستير ، "لدى طالب المرحلة اإلعدادية
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وھام ، استراتيجية لھا وضع خاص ، ويتضح مما سبق أن إستراتيجية التعلم التعاونى 

مستقبال تكشف كل وما زالت الدراسات التى تعمل ستتواجد ، وضرورى بين إستراتيجيات التدريس 

  .يوم عن تميز جديد لتلك اإلستراتيجية 

  
  :أساسيات إستراتيجية التعلم التعاونى :ثانيا 

Essential Elements of Cooperative Learning 

ولكن وجود الطالب فى ، يعتمد التعلم التعاونى أساسا على عمل الطالب فى  مجموعات

ال يعنى ذلك أن الطالب لديھم المھارات ، معين ومطالبتھم بأداء عمل، مجموعات داخل الفصل

ولكن توجد ، أو أن التعلم الحادث ھو تعلم تعاونى ، الضرورية لتحقيق ناتج التعلم المرغوب فيه 

  .مجموعة من العناصر الضرورية التى يجب أن تتوفر ليسمى ھذا العمل عمال تعاونيا 

  :م التعاونى وھى ولقد تم تحديد خمسة عناصر أو مكونات أساسية للتعل

  .االعتماد اإليجابى بين أفراد المجموعة  -١

 التفاعل وجھا لوجه -٢

 .المھارات االجتماعية والتعاونية  -٣

 .المحاسبة الفردية  -٤

 .معالجة المجموعة  -٥

  :وفيما يلى تفصيل تلك العناصر أو األساسيات إلستراتيجية التعلم التعاونى 

  Interdependence Positive: المجموعةاالعتماد اإليجابى المتبادل بين أفراد ) ١(

 Johnson & Johnson ,(1992))١(باالستعانة بما ورد عن جونسون وجونسون 

وھذا يدل علي أن الفرد ال ، يعنى القدرة على أن نجعل الفرد يعتمد على األخرين بطريقة ما 

يعمل على تنمية االعتماد فعلى المعلم أن ، والعكس بالعكس، يمكنه النجاح إال بتفاعل األخرين معه 

  : اإليجابى بين كل الطالب فى مجموعات التعلم عن طريق

التى يجب أن يصل إليھا ، جعل االعتماد اإليجابى ھدف أساسى ضمن أھداف التعلم) ١/١(
  .الطالب

مثل رصد المكفأت المادية ، جعل الوصول إلى ذلك الھدف مصحوبا بوجود دافع أو حافز) ١/٢(
حتى يؤخذ فى اعتبارھم عند ، الب عند تحقيقه لألھداف بشكل مرغوب والمعنوية للط
  .ممارسة التعلم

مع مراعاة ذلك العنصر بين أفراد  ، توزيع األدوار على الطالب فى كل مجموعة) ١/٣(

المجموعة ، عن طريق جعل األدوار تكمل بعضھا ، وھذا التكامل بين أدوار األعضاء 

ككل ، ومن ھنا يدرك األفراد فى المجموعة أن كل فرد ينتج ھدفا عاما يخص المجموعة 
                                                 

(1) johnson, D.W & johnson, R. T. (1992); “Positive Interdependence: key to Effective 
Cooperative” , Interaction in Cooperative Groups the Theoretical Anatomy of Group 
Learning, Edited by Rachel Hertz – Lazarwitz & Normian Miller, Cambridge University 
Press, PP. 175-199. 
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مسئول عن عمله ، كفرد لذاته ومسئول أيضا عن عمل غيره فى المجموعة ، حيث إن 

عمل كل فرد يعتمد على زميله ، فأى تقصير من أحدھم يؤثر على المجموعة ككل ، لذا 

وعة أيضا ، وبناءاً عليه ، فكل فرد ال يھتم بعمله فقط ، بل ويھتم بتعلم باقى أفراد المجم

  .يشعر كل طالب بأنه يفيد اآلخرين ، وعمل اآلخرين يفيده

  :  Face to Face Interaction: التفاعل وجھا لوجه) ٢(

نجد أن التفاعل وجھا لوجه   Holubec, E. J , (1992) )١(فى ضوء ما ورد عن ھوليبك 

بعض كمجموعة واحدة ، ويكون ذلك يعتمد على موقع الطالب وجلوسھم بالقرب من بعضھم ال

بتحريك األدراج التى يجلسون عليھا بشكل متقابل ثم يجلسون عليھا أو يجتمعون حول الكراسى على 

شكل عنقودى ، أو شكل دائرى ، المھم أن تكون طريقة جلوسھم وجھا لوجه بشكل أو بآخر ، 

  : والطالب فى ھذا الوضع يمكنھم أن يحققوا ثالثة أھداف ھى

أن يكون ارتفاع الصوت مناسب ، أى أن يسمع األفراد بعضھم البعض مع المحافظة ) ٢/١(
  .على عدم وجود الضوضاء

  .والمناقشة بين أعضاء المجموعة الواحدة، حدوث تفاعل لفظى يسھل عمليات الحوار) ٢/٢(
، وھنا يحدث اتحاد بين االتصال  Real Eye Contactحدوث اتصال بصرى حقيقى ) ٢/٣( 

  .صرى واللفظى ، مما ييسر حدوث التفاعل بين الطالبالب
لذا يجب على المعلمين أن يكونوا متأكدين من حدوث التفاعل اإليجابى بين الطالب بعضھم 

  .البعض ، وإنھم شاركوا فى توضيح وشرح المادة الدراسية المطلوبة للمجموعة

ورة بعض السلوكيات أيضا ھناك وجود دور ھام للمعلمين ، يتمثل فى تأكيدھم على ضر

المراد تحقيقھا ، كنتائج لھذا التفاعل وھى المساعدة والتدعيم وتشجيع اآلخرين ، كى يصلوا إلى 

الھدف المحدد وللحصول على تفاعل جيد وأفضل يجب أن ال يزيد عدد أعضاء المجوعة عن ستة 

  .أعضاء

  :   Social Cooperative Skills المھارات االجتماعية والتعاونية) ٣(
إلى أن استراتيجية التعلم التعاونى تحث    Kutnick, P. (1995))٢(لقد توصل كيوتنيك 

المعلم على أن يعلم الطالب كيفية اكتساب مھارات التعامل االجتماعى ومتطلبات نجاح العالقات بين 

  :األشخاص ، ومن تلك المھارات

والبعد عن األنانية والغرور ،  احترام الرأى والرأى اآلخر ، وتشجيع اآلخرين ، المشاركة

  .الخ.. التعبير بحرية ووضوح عن الرأى 

مھارات : كما يجب على المعلم أن يعلم الطالب مھارات العمل فى مجموعات تعاونية ومنھا

، بناء وتدعيم الثقة بالنفس   Decision – Makign، وصنع القرار   Leadershipالقيادة 

                                                 
(1) Holubec, E J (1992); “How Do you Get There From Her?” Getting Started with 

Cooperativfe learing, Contemporary Education, V. 63, N.3, pp.  181-184 

(1) Kutnick, P (1995): “Developing pupils” , Social Skills for Learning, Social Interaction and 
Cooperative Education 3 to 13 the Proffessional, journal for primary eduction. V. 23, N.1 , 
pp. 55-59. 
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-Conflict، وإدارة الصراع    Communicationتصال اال Trust - Buildingواآلخرين 

Management.  

فيجب أن تعلم بشكل ھادف وبدقة  –أكانت اجتماعية أو التعاونية  –وتلك المھارات سواء 

  .تماما مثل تعلم المھارات األكاديمية

  :   Individual Accountability المحاسبة الفردية) ٤( 

مجموعة ، إال أن كل عضو فى المجموعة يجب أن يعى جيدا على الرغم من أن التعلم يتم فى 

  .  jules,v. (1992))١(وھذا يتفق كليا مع جوليز. أنه سوف يحاسب بعد ذلك بصورة فردية

وحتى على المستوى ( من ھنا نتيقن أن كل فرد قد حقق الھدف من عمله فى المجموعة 

  :  تم بعدة طرق منھا، وتحقيق المحاسبة الفردية من قبل المعلم ي) الفردى

  تطبيق اختبار لكل فرد في المجموعةAn individual Test     

  ويوجه له سؤاال، اختيار المعلم أحد الطالب للشرح. 

  أن يطلب المعلم من أحد الطالب أن يشرح لزمالئه كيف وصلت مجموعتة إلي الھدف

 .المطلوب منھا

يمكن أن يستخدمھا المعلم في تقويم  وغيرھا من أساليب المحاسبة الفردية العديدة التي

  .التالميذ

    Group's Processing: معالجة المجموعات) ٥(
والتي تختص بكيفية تعلم أعضاء ، وھي عبارة عن المناقشة النشطة والفعالة للمجموعات 

وعلي المعلم ، مع المحافظة علي عالقات العمل المؤثرة أو ذات التأثير بين األعضاء ، المجموعة 

وفيھا تحدد ، مثلھا مثل أوقات الراحة أو تناول الغذاء ، حديد وقت معين لمعالجة عمل المجموعة ت

كل مجموعة بعد مناقشتھا مقومات نجاحھا أو أسباب فشلھا فيه وأي األشياء تحتاج إلي تحسين 

  .وتنمية وتطوير 

يزھا بشكل دوري وبناء عليه يجب علي المعلم أن يتحقق جيدا من أن مجموعات التعلم تم تعز

  .ومتكرر وذلك في الفترات المخصصة لمعالجة عمل المجموعات 

وتقديم المساعدات والتيسيرات ، وتلك المعالجة تشجع الطالب علي الدفاع عن المجموعة 

وتضمن أن الطالب أخذوا ، وتعلم المھارات األجتماعية ، لبعضھم بعضا في ممارسة مھام العمل 

  .أثناء عملھم ومشاركتھم في المجموعات   Feed backة وتقبلوا التغذية الراجع

ا ي وصف سلوك أفرادھ أتي من كون المجموعة بحاجة إل ديالت التي ، وھذا يت د التع وتحدي

ي تسجيل  م بحاجة إل ذلك المعل ائج وك ي أفضل النت يمكن أن تضاف إليھا كي تحصل المجموعات عل

                                                 
(1) Jules, V. (1992): “Cooperative learning: Student Perception of the Changing Structure of 

Learning”, Contemporary Education, V. 63, N. 3. pp. 191-194. 
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ا ، مالحظاته راد المجموعة مع د، عن تفاعل أف ذا يتفق مع  وتحدي ا وھ راد لھ ه األف السلبيات وتوجي

   Jules .v. (1992))١(ماورد عن جولز 

وتجدر اإلشارة إلي أن ھناك الكثير من العوامل التي تساعد علي نجاح المعالجة لعمل 

  - :المجموعات ولعل من أھمھا ما يلي

 - تلك الموضوعات أى - توفير الوقت الكافي كي تأخذ تلك المجموعة موضوعاتھا وجعلھا ) ٥/١(
  ).أى المعالجة بشكل غير مباشر(إلي حد ما تتسم ببعض الغموض أو عدم الوضوح 

أن يظل  الطالب في ممارسة مھاراتھم االجتماعية أثناء عملية المعالجة المستمرة لعمل ) ٥/٢(
  .المجموعات 

ليس مجرد  أن التعلم التعاوني، ويتضح من ھذا العرض السابق ألساسيات التعلم التعاوني 

ولكن ھناك شروطا أو مقومات يجب ، يندرج تحت استراتيجية التعلم التعاوني ، العمل في مجموعات 

  . أن تتوافر وتتكامل داخل المجموعات حتي نطلق علي ذلك العمل أنه عمل تعاوني

ولكي يزداد إيضاح استراتيجية التعلم التعاوني بجالء نتعرف فيما يلي علي مكونات وأنشطة 

  .الفعالة في تدريس مادة العلوم تحتي نتأكد جيدا أنھا من االستراتيجيا، تعلم التعاوني ال

  

  :مكونات أنشطة التعلم التعاوني  - :ثالثا 

Components of Cooperative Learning  

  Student - Student Interaction: الطالب –تفاعل الطالب ) ١(
لم التعاوني قويــــــا وممتدا ومختلفا تماما عن يكون التفاعل بين الطالب في مجموعات التع

ليعلم ، حيث إن الطالب يأخذون في االعتبار المسئولية الذاتية والجماعية ، التعلم الذاتي المباشر 

وأثناء التعلم التعاوني تتم التغذية الراجعة ، بعضھم بعضا وتعزيز المھارات المكتسبة من األخرين 

وتكمن مھمة ، يع من القرناء في المجموعة ويقترن ذلك بتوصيات المعلم والتعزيز والتدعيم والتشج

كل طالب في العمل علي تسھيل أداء  مھام العمل لكل عضو في مجموعته ومن ھذا يكون تفاعل 

  .الطالب في فصول التعلم التعاوني مختلفا عن فصول التعلم الذاتي اختالفا واضحا  –الطالب 

                                                 
(1) I Pid: p.193 
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   Teacher - Student Interaction:لب الطا –تفاعل المعلم ) ٢(

يكمن في تعزيز ، والذي ينتج أثناء التعلم التعاوني ، الطالب  –لعل من أھم أھداف تفاعل المعلم 

ودور المعلم ھنا ، إلنجاز ھدف ما ، وكذلك تعلم الطالب كيف يفكر بنفسه ، التفكير المستقل أو الحر 

قدة مع التوجيه واإلرشاد والتعاون إذا لزم األمر ثم ھو نقل مھام العمل للطالب في اتصاالت نا

وعادة يتدخل ، ينسحب ويتبع ذلك أن تتمسك المجموعة بالمنظورات والمعلومات الجديدة المعطاة 

ومن ھنا تكون ، ولكي يتتبع خطوات تفكيرھم أو جدلھم ، في تحديد الدروس  -إذا لزم األمر –المعلم 

يحفزھم إلنتاج أفكار جديدة ، فعالة وفي توقيت جيد علي نحو دوري  الطالب حينئذ –تفاعالت المعلم 

  .في وقت قصير 

   Task Specialization Materials:مھام العمل التخصصية والمواد الدراسية ) ٣(
التي يجب أن يقوم بھا كل فرد ، تحديد  مھام العمل ، من أھم مكونات أنشطة التعلم التعاوني 

حيث تخطط تلك المھام ، التي يتضمنھا أشكال نشاطه ، ك المادة الدراسية وكذل، داخل المجموعات 

وتوضع علي شكل مراحل مكتملة اإلعداد ثم توضع ، كما يحدد لھا التوقيت المناسب ، قبل األنشطة 

ويكون اختيار تلك المھام وتدعيم المواد الدراسية مھمة جدا لتقوية تفاعل ، في محيط العمل لآلخرين 

الطالب  –وأيضا مناقشة المجموعات توضع في االعتبار في تفاعل الطالب ، الطالب  –الطالب 

  .الطالب   –وتفاعل المعلم 

  -:وبالنسبة لمھام العمل النموذجية للتعلم التعاوني يتم فيھا 

وھذا ،توزع علي أفراد مجموعات العمل ، تقسيم المھام الكبيرة إلي أجزاء فرعية صغيرة ) ٣/١(
  .وأن يسھم كل عضو في الفصل، االبتكار من قبل الجميع  يسھل عملية

التي تمثل أجزاء صغيرة ذات ، يركز أفراد المجموعات جھودھم في المھام المحددة لھم ) ٣/٢(
يقوم األفراد باستشارة ، وإذا عجزت المجموعة عن فھم تلك المھام ، أھداف محددة 

  .عات تمثل إجماليا لجھود الفصل كله ومجموعة المنتجات النھائية لكل المجمو، المعلم 
بھدف تقديم أفضل إنتاج وبالتالي يكون ، حدوث تنافس بين المجموعات بعضھا بعضا ) ٣/٣(

ولكن التعاون بين وداخل المجموعات ھو الذي ينتج ، كمنتج نھائي ، الغرض ھو التنافس 
  .التنافس

   Role Expectations Responsibilities - : توقع األدوار والمسئوليات) ٤(

حيث إنه بجانب تحديد مھام العمل ،إلنجاح أنشطة التعلم التعاوني ، إن توقع األدوار عمل ھام 

توجد مجموعة من ، للمجموعات يتم تحديد وظائف مخصصة ألداء األفراد ضمن المجموعات 

ة ومنھا األدوار لتيسير وتسھيل عمل المجموعات وتعزز األتصال والمشاركة بين أعضاء المجموع
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 , Borich, G.D)١(الملخص وقد اھتم بتلك األنشطة كل من بوريش –المسجل  –الباحث  –القائد 

  . Jami, C.C    james, D.K (1998))٢(جيمي جيمس ،  (1992)

  -:نماذج التعلم التعاوني 

أن األنواع المختلفة للتعلم التعاوني تندرج تحت قسمين رئيسيين  وسوف نعرضھا بالتفصيل 

  - :كما يلي 

    Peer Tutoring Models:  نماذج تدريس القرناء) ١(

 student Teams - :مجموعة من تلك النماذج منھا  slavin,R.E)1992(وقد حدد سالفين 

– Achievement Division  Models. 

  .نموذج تقسيم الطالب لفرق وفقا لمستويات التحصيل) ١/١(

Student teams - Achievement Division models . 

حيث يتم تقسيم الطالب وفق مستوياتھم ،    (Slavin,1980)" سالفين"أسس ھذا النموذج 

ثم يتم تكوين ) ضعيف - متوسط –متفوق (التحصيلة في السنوات السابقة إلي ثالث  فئات 

ويشترط في المجموعة أن تكون غير ،بحيث تشتمل كل مجموعة علي فرد من كل فئة ، المجموعات 

والخلفية ، القدرات ، الجنس ، أى كون األعضاء مختلفين من حيث مستوي األداء، ة متجانس

يمكن إضافة طالب أو اثنين لكل ، وفي حالة زيادة عدد الطالب المتوسطين ، العنصرية والعرقية 

ويتم التقسيم فرديا أو جماعيا حيث يتم ، بحيث ال يزيد عدد أفراد المجموعة عن خمسة ، مجموعة 

وھذا يستلزم ، درجة كل طالب إلي درجة مجموعته أى أن التنافس يكون بين المجموعات  إضافة 

  .تعاونا بين أفراد المجموعة الواحدة ثم يتم مكافأة المجموعة ذات المستوي واألداء المتقدم والمرتفع

  :نموذج مباريات أو مسابقات األلعاب للفرق المختلفة ) ١/٢(

 Teams – Games Tournament Model (TGT) 

وھذا ،  (Devries, 1986)" دي فريز"و (Slavin, 1978)" سالفين" أسس ھذا النموذج 

أعضاء غير  ٤فالمجموعة تتكون من ،  (STAD)النموذج يشبه إلي حد كبير النموذج السابق 

ين تتم ب، ) أو المنافسة(متجانسين إال أنه يختلف عن النموذج السابق في أن به مباريات في األلعاب 

فالطالب الذين يكسبون الدوري يلعبون مع طالب ، الطالب ذوي القدرات المتقاربة في كل مجموعة 

أما الطالب الذين يخسرون يلعبون في مستوي أدني ،في مستوي أعلي منھم في األداء في المباريات 

                                                 
(1) Borich, G.D(1992) ; Effective Teaching Methods , Macmillan publishing Company, New 

york , pp.317-319 

(2) Jamie, C.C& james, D.K (1998); “ Effects of Cooperative Versus in Dividual Learning 
and Orienting Activities During Computer Based Interaction” , Educational Technology 
Research and Development, Quarterly Publication of the Association for Educational 
Communications and Technology, V.46, N.I, PP.5-17. 
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ات واالرتقاء لذا كل مجموعة تسعي إلي أن يرتقي أفرادھا إلي كسب المباري، في المباريات التالية 

  للمستوي األعلى وتمنح الفرق الفائزة جوائز أو شھادات تقدير 

عن طريق استخدام عدد من األلعاب ، وھذا النموذج له بعد آخر وھو تقديم اإلثارة للطالب 

Games   وھذا البعد ال يوجد في النماذج األخري حيث إنه يسھم في إثارة الطالب ودفعھم للمشاركة

  .يوالعمل التعاون

حيث يقدم ، وھذان النموذجان السابقان صالحان لكل المواد الدراسية وفي أى مرحلة تعليمية 

المعلم المادة للطالب ثم يتبع ذلك نشاطا وتفاعالت بين الطالب سواء في مجموعات متجانسة أو غير 

مية وحيدة ويتم إدارة الفصل بطريقة تعلي، حيث يتعاون الجميع لتحقيق الھدف المنشود ، متجانسة 

  .وھي التعلم التعاوني وعدم دمج التعلم الفردي معه

  -:نموذج فرق المساعدة الفردية ) ١/٣(

Team - Assisted Individualization Model (TAI)                        

"            سالفين وليفي ومادن"،  (Slavin, 1985)" سالفين"أسس ھذا النموذج 

(Slavin, Leavy &Madden, 1986)  ، وھو قائم علي تقسيم الطالب إلي مجموعات مكونة

ثم يقوم كل طالب ) السرعة في اإلنجاز –القدرة  -الجنس(طالب غير متجانسة من حيث ) ٥-٤(من 

بدراسة  إحدى وحدات الكتاب المطلوب تعلمه ويقوم بشرح ھذه الوحدة لباقي زمالئة في المجموعة 

وال يلجأون ، لھا من دراسة جميع وحدات الكتاب المدرسي بمفردھم وبذلك تتمكن المجموعة بأكم، 

إلي المعلم إال إذا فشل جميع الطالب في معرفة اإلجابة أو تحسب درجة الفريق من خالل حساب 

متوسط الوحدات والتي تمكن منھا الفريق والذي يصل إلي المستوي المطلوب يحصل علي شھادة 

ويستخدم عندما تكون الوحدة ، ذج مزيج من التعلم الفردي والتعاوني تفيد ذلك وھنا يعتبر ھذا النمو

وأيضا تقسم المجموعات في ، كما في مادتي الرياضيات والعلوم ، المراد دراستھا وفيرة المعلومات 

  .)١(  Triadsأو ثالثيات   Pairsھذا النموذج إلي أزواج 

  - :Jig Saw Model )األحاجي -األلغاز(نماذج المجموعات المتداخلة ) ١/٤(

  -:كالتالي  (Slavin, R.E,1988)حيث يوجد أكثر من نموذج وھي كما حددھا سالفين 

  Jig Saw (1): )١(نموذج المجموعات المتداخلة ) ١/٤/١(

حيث يحدد لكل ،   (Aronson & Colleagues, 1978)" أرنسون وكوليجيس"لقد صممه 

ثم يكلف بشرح ھذا الجزء الباقي ألفراد ، رسه جيدا يجب أن يد، فرد في المجموعة جزءا من الدرس 

وبذلك يحدث ، وبذلك يتعاون أفراد المجموعة الواحدة في شرح ھذا الدرس فيما بينھم، مجموعته 

وليس ھذا فحسب بل يمكن أن يلجأ أى ، تبادال للمعلومات والتعاون بين أفراد المجموعة الواحدة 

                                                 
(1) Slavin, R.E (1992); “Cooperative learning” Encyclopedias of Education Research, The 

American Educational Research Association, 6thed.,V.1,pp. 235-237. 
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رس نفس الجزء من الدرس ويتعاونان في فھم ھذا الجزء طالب إلي زميل له في مجموعة أخري يد

حيث يتم ،  بيد أن التقييم ھنا يكون فرديا ، معا وبذلك يمتد التعاون إلي ما بين المجموعات أيضا 

  .تقييم كل فرد علي مدي تحصيله للدرس ككل وليس الجزء الذي قام بشرحه لزمالئه فقط

  :Jig Saw  (2)) ٢(نموذج المجموعات المتداخلة ) ١/٤/٢(

 ,Aliot, Aronson) "اليوت ارنسون"وطوره   (Slavin, 1980)" سالفين"صممه 

  .Santa Cruzفي جامعة  (1985

والطالب كذلك ھم الذين ، كما في النموذج السابق ، يعمل الطالب معا في فرق غير متجانسة 

لمعلم بانتقاء عدد من الطالب يحددون ويقررون كل الفقرات أو الوحدات التي سيتم دراستھا ثم يقوم ا

، توزع عليھم  Expert Groupsمن الفصل، ويقسمھم إلي مجموعات تسمي مجموعات الخبراء 

متصلة بالمادة وتمھد للموضوع الذي سيدرس في الفصل وتسمي ، أوراق عمل ذات خبرات مختلفة 

الفصل الدراسي ويتم  ، وبعد ذلك يعاد تجميع  Expert Sheetsتلك األوراق بأوراق عمل الخبراء 

حيث يشاركون أعضاء ،تقسيمه إلي مجموعات ثم يوزع الخبراء علي مجموعات الفصل كله 

مجموعتھم بالجزء الذي تعلموه في مجموعة الخبراء وذلك في نفس نطاق عمل المجموعة من 

وضوعات الجزاء المخصص لھا من المادة الدراسية، ويعطي جميع األفراد اختباراً موجزا في كل الم

  .التي تم تغطيتھا والنقاط التي يحرزھا الطالب تضاف لنقاط الفريق ككل 

يكون فرديا ، إال أن التقييم ھنا ، ومن ھنا فإن ھذا النموذج يتشابه كثيرا من النموذج 

وجماعيا، فكل طالب يقيم بمفرده، وتضاف درجته إلي مجموعته، وبذلك يسھم كل فرد في رفع أو 

  .عة من أجل رفع درجاتھا خفض درجات المجمو

أال وھي كونه يؤكد علي االعتماد المتبادل بين الطالب ، ويتميز ھذا النموذج بسمة فريدة 

Interdependence  ، وأن كل فرد في المجموعة يمتلك جزءا من لغز يحاول أن يصل لحله بنجاح

ومن ھنا فكل طالب وعلي باقي األعضاء تجميع باقي حلول اللغز في األجزاء المخصصة لھم، ، 

ثم   Quizesليعمل جيدا في االمتحان الموجز ، يعتمد علي رفاقه في توفير المعلومات التي يحتاجھا 

  .تكافأ المجموعة كلھا في الوصول لحل اللغز

يكون أكثر مالئمة الستخدامة، في ) ٢(ومن المالحظ أن نموذج المجموعات المتداخلة 

بلة ألن تقسم وتحلل إلي أجزاء أو فئات مستقلة مثل الدراسات التدريس في المواد الدراسية القا

والتي تكون علي ، االجتماعية واألدبية وفي بعض مجاالت تدريس العلوم والمواد التعليمية األولية 

تتناول الشكل الوصفي اكثر، وعادة ال يوجد في مناھج ،شكل قصص او سير األشخاص أو مواد 

  . يمكن أن تستخدم في تدريس مناھج الرياضيات كثيرة مثل الرياضيات، لذلك ال
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   Jig Saw (3)) :٣(نموذج  المجموعات المتداخلة ) ١/٤/٣(

وھي خاصة بتعليم  (Gonzalez& Guerrrero, 1983)" جونزاليزوجيرورو" صممه 

حيث تتكون كل مجموعة من ثالثة طالب أحدھم يتحدث اللغة األولي والثاني ، لغتين في وقت واحد

وتعطي كل مجموعة المواد التعليمية المختلفة ، والثالث يتحدث باللغتين مًعا ، ث اللغة الثانية يتحد

، مما يساعد كل منھم في إتقان باللغتين معا ، باللغتين من خالل تفاعل تعاون أفراد المجموعة 

  .والتقييم في ھذه الطريقة يكون للمجموعة ككل

  -):التركيب(مج ويوحد بين القراءة والتأليف نموذج التعلم التعاوني الذي يد) ١/٥(

Cooperative Integrated Reading and Composition Models (CIRC): 

 Stevens ,Madden)" ستيفن ومادن وسالفين وفارنيش"وضع أسسه كل من 

,Slavin,Farnish, 1987)   حيث يختار المعلم ، ويشبه ھذا النموذج طرق القراءة التقليدية

وأحيانا يعمل المعلم في واحدة من مجموعات القراءة، ويعمل الطالب داخل ،لكل مجموعة  القراءة

المجموعات في أزواج، وتكون المجموعات غير متجانسة في القدرات والجنس والسرعة في 

  -:القراءة، وعندئذ يقومون بسلسلة من األنشطة المعروفة منھا 

 تحديد إمكانيات القراءة عند كل فرد.  

 بؤات عن كيفية إخراج قصة وسردھاعمل تن. 

 تلخيص قصص من واحد ألخر. 

 كتابة إجابات ألسئلة القصص. 

 ممارسات التھجي للكلمات. 

 الترجمة واستخدام القاموس للتعرف علي معاني الكلمات. 

  يحقق   مجموعة من ، ومن خالل عمله في فريقه ، وبناء عليه فالطالب في ھذا النموذج

  -:وھي األفكار الرئيسة أال 

  .تنمية القدرة علي الفھم أثناء حصص فنون اللغة -

 ).مسودات(كيفية عمل مخططات تمھيدية للدروس  -

 .تنقيح أو تعديل أو تحرير أعمال أخري متشابھة  -

 .عمل أوراق ونشرات أو كتيبات للفريق  -

ا أى أن ذلك النموذج أكثر مالءمة لتدريس اللغات واألعمال األدبية والقصص المختلفة ومنھ

    )١(القصص العلمية والتاريخية 

  ـ:إلى بعض نماذج التعلم التعاونى ومن بينھا     idakovic (1993)ـ ولقد توصل كذلك فيدا كوفيك

                                                 
 (1) Slavin, R.E (1988) ; “ Small Group Method, M.S :The International Encyclopedia of 

Teacluing and Teacher Education , New york in pergamon press, pp.237-242. 
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  : نموذج التدريس المعتمد علي تعجيل الفريق ) ١/٦(

Team Accelerated  Instruction (TAI) 

ق آخر من الزمالء وھذا النموذج بالعمل مع فري (Slavin, et al. 1986)سالفين "طوره 

  .في عدة سمات ويختلف معھا في سمات أخري  STAD & TGTيشترك مع نموذجي 

تتمثل في أن المجموعة تتكون من أربعة أعضاء ، أما عن السمات التي يشترك معھما فيھا

  .وكذلك وجود مكافأة تخص الفريق ككل ) الجنس  –القدرات (غير متجانسين من حيث 

فھي تتمثل في أنه يدمج التعلم التعاوني والفردي ، السمات التي تختلف عنھما فيھاأما عن 

  .أما النموذجان اآلخران فيدار الفصل فيھما بطريقة تعليمية وحيدة أال وھي التعلم التعاوني ، معا 

يمكن أن يستخدما بشكل عملي في     AD & TGTوتجدر اإلشارة إلي أن نموذجي

ھذا في ، ويات الصفية الدراسية وفي المجاالت المختلفة من المواد الدراسيةالتدريس لمعظم المست

) ٦- ٣( طور خصوصا لتدريس الرياضيات وخاصة للطالب في الصفوف من  TAIحين إن نموذج 

أى منخفضي القدرة (وكذلك الطالب األكبر الذين ال يكون عندھم  استعداد للتحصيل في مقرر الجبر 

عن طريق أن تبدأ بإعطاء كل طالب ، ھذا النموذج يتم تحديد المجموعاتوفي ) في تحصيل الجبر

وعلي حسب تقدمھم في ، الفصل اختباراً معينا لتحديد المكان المناسب لكل طالب في مجموعته 

ويرتب األعضاء مھام ، ثم نبدأ في تقسيمھم لمجموعات ، االختبار ينظمون فى سلسة فردية متتاليين 

ويعاون كل واحد منھم اآلخر عند وجود أى مشكلة قد تظھر ، حسب قدراتھم  عمل بعضھم بعضا علي

وكل ، عندما يصلون إلي نھاية كل وحدة دراسية Tests توالطالب يأخذون االختبارا، أثناء عملھم 

وكذلك المكافآت والجوائز بناء علي أداء ،  فريق يمنح ويعطي الدرجات والنقاط بشكل دوري

  .اتاألعضاء في االختبار

فردية وتكون  -في ھذا النموذج –وتكون كل التعليمات والتوجيھات التي يلقيھا المعلم  

، المراجعة ، ھي إدارة المواد الدراسية ، مسئولية متابعة مھام العمل والمحافظة عليھا بنظام 

بين أما المعلم فيكون له الحرية في التحرك ، ويتم رعايتھا من خالل أعضاء المجموعات ، الفحص 

ومالحظة ومعاونة الطالب أو المجموعات الصغيرة والذين يعملون في نفس النقطة علي ، الطالب 

التوالي  وتكمن الفائدة من ھذا النموذج في عدم القلق بشأن ضرورة وجود خبرات سابقة للطالب 

لطالب كما في باقي النماذج األخري والطالب الذي يرغب في تعلم أكثر سرعة يمكنه عدم انتظار ا

ليتقنه ، وعلي العكس فالطالب الذي يجد صعوبة في مفھوم ما يمكنه أخذ الوقت الكافي ،  اآلخرون 

أو الفصل ، وبالتالي إبطاء أى فرد آخر في الفريق ، ويتمكن من المھارة بدون تباطؤ في أداء العمل 

  .الدراسي 

ناھج المدارس العليا وھذا النموذج من الصعب استخدامه ضمن استراتيجيات التدريس في م

  ولكن أفضل  بيئة الستخدامه ھي الحجرات الدراسية ، 
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  -:نماذج البحث الجماعي ) ٢(
    Group Investigation Model -:نموذج االستقصاء الجماعي ) ٢/١(

ة  (Sharan &Sharan, 1976)" شاران وشاران" طور ھذا النموذج  علي يد  في جامع

ةويستخدم ھذا النم، تل أبيب  واد األدبي ا يسمي ، وذج غالبا في تدريس الم ي م ود إل ة تع ك الطريق فتل

تعلم في مجموعات صغيرة  اد ،  (Small Group Teachig)ال ي االعتم د عل ذا النموذج يؤك وھ

وكذلك بين الطالب داخل المجموعة الواحدة حيث تكون ھناك خطة منظمة ، المتبادل بين المجموعات 

السؤال التعاوني (الذي يعمل فيه الطالب في مجموعات صغيرة باستخدام ، ومرتبطة بالفصل الدراسي

ة  ة واألھداف والخطط والمشروعات التعاوني ادة ) والمناقشة الجماعي ) ٦-٢(والمجموعة تتكون ع

ام  ي موضوع ع ون عل ل يتفق ي الفص الب ف ر الط نس والعنص درة والج ي الق ر متجانس اء غي أعض

درس  ل مجموعة من ا، لي وم ك م تق ة مرتبطة في نطاق ث لمجموعات بالبحث في موضوعات فرعي

ام  ة ، الموضوع الع ي موضوعات فرعي م إل تھا تقس راد دراس ك ، أو أن الموضوعات الم ذلك تل وك

ا األنشطة الضرورية ، تقسم إلي مھام عمل فردية) الصغيرة(الموضوعات الفرعية  وتحدد من خاللھ

ة  ر المجموع داد تقري ن ، إلع ة م ل مجموع م ك ا ث ن مھمتھ ي م دما تنتھ ات بع ك المجموع وم ، تل تق

  . بعرض نتائجھا لتوصيلھا إلي باقي الفصل في وقت الراحة المخصص للفصل

   op –op- co –co:التعاون –نموذج التعاون ) ٢/٢(

وھو يشبه إلي حد ،  (spencer & kagan,1985)"سبنسر و كاجن "ھذا النموذج أسسه 

ر  وذج  االستقصاء الجم، كبي ه يتضمن ،اعي السابق شرحه نم ر –إال أن د كبي ي ح ادئ -إل وجود مب

رروا المعلومات ، تختص بتحديد دقيق لعمليات اإلنجاز والتنفيذ  ي أن يق دره عل وأن الطالب لديھم الق

م بعرض ، وعندئذ يشاركون بھا مع باقي الفصل المدرسي ، الخاصه بھم  وم المعل ويبدأ العمل بأن يق

ا ،  New unitوتقديم لوحده جديده  ي ،وتتم مناقشة الوحدة  داخل الفصل الدراسي مع للمساعدة عل

  .اكتشاف النقاط المتنوعة والھامة في الوحدة واالستقصاء عنھا

حيث تقسم ،وتشكل بعد ذلك الفرق ويحدد لكل فريق الجزء الخاص  بھم من الموضوعات 

  .آلخرين الموضوعات إلي أجزاء وكل عضو له جزء مھمة عمل مختلفة عن ا

نھم ، للبحث عن الجزء المخصص لھم ،ويعمل الطالب عندئذ بشكل فردي  ل واحد م ويكتب ك

ك يقومون ،تقريرا عن المعلومات التي بحث عنھا ثم يعود إلي فريقه  والطالب في المجموعات بعد ذل

ا  والتي تخص الجزء المحدد للمجموعة من الموضوع م جمعھ  بتجميع وتصنيف المعلومات التي ت

د ،يخص عمل كل األعضاء ،من قبل المجموعة ككل "يكتب تقرير "ثم ،العام  ويعرض علي الفصل بع

ر متجانسة من حيث التحصيل والجنس والعنصر ،ذلك  ذا النموذج غي ، ونالحظ المجموعات في ھ

ى الفصل ،وبخالف النماذج األخري السابقة نجد أن التقويم في ھذا النموذج  ذ ويعمل عل يمكن أن ينف

ق  ل فري ه ويعرضه ك ا يقدم ى م اد عل ل باالعتم ة ،كك اھمات الفردي اركات والمس ويم المش ن تق ويمك

ق ات الموجزة    Teamatesبواسطة كل من رفقاء الفري م واالمتحان ارات   Quizes والمعل واالختب

Tests   ي النق، التي تغطي كل ما تعرضه اء عل اط وتنتجه الفرق وتمنح الفرق المكافآت والجوائز بن

ارات  ك االختب ا الطالب فى تل ذا النموذج يشترك مع نموذج المجموعات ،التي أحرزھ ونالحظ أن ھ

ل واحد ،في أنه أيضا يركز علي االعتماد المتبادل   Jig saw)٢(المتقاطعة   إال أن الطالب ال يأخذ ك

ة( ةمنھم لغزا أو أحجي ي شكل مجموعات متقاطع او، )أي ال تكون عل ل إن نموذج التع اون  -ن ب التع
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ك  ن ذل ر م ي ألكث دار أو ،يرق دد المق ي أن يح ه الحق ف ق ل ي الفري ل عضو ف ي أن ك ذا ف ويتضح ھ

ل ،الموضوع الفرعي الذي سيدرسه من الموضوع العام المطروح  أى أنه يجب وبشكل إرادي أن يقب

  .المسئوليه التى سيقوم بھا برضا حتى ينتج أفضل النتائج

اون  وذج التع به نم ة التع–ويش ات المتقاطع وذج المجموع ا نم ن ، )٢(اون أيض ه م ي أن ف

ة ، الصعب استخدامه في التدريس فى فصول الرياضيات  ي تجزئ د  عل نظراً ألن كال النموذجين يعتم

ل ، وتحليل الموضوعات إلي موضوعات فرعيه  ذلك مث ة ل واد القابل ومن ھنا يمكن استخدامه في الم

  )١(.الخ.....العلوم والمواد األدبية 

    Circles of learning: نموذج دوائر التعلم ) ٢/٣(

  :لھذا النموذج نجد أنه Houser  man, C.(1992).فى ضوء تناول ھوزرمان   

ا  (Johnson, et al, 1984)جونسون وآخرون "طور ھذا النموذج  ر من التكنيكي  تويعتب

زة ومتنوعة من وي، التعاونية المرنة أو القابلة للتكيف مع المواقف التعليمية تميز بأن له سمات ممي

ذ از والتنفي ث اإلنج ح، حي تج واض ى من ول إل ا للوص ون مع الب يعمل ث إن الط يد يخص ، حي ورص

  .حتى يتأكدوا من فھم كل أفراد المجموعة للموضوع، المجموعة ويشاركون بأفكارھم

د د الب بع ا الط ب أن يحققھ ى يج ة الت داف التعليمي د األھ م بتحدي وم المعل د ويق ة أح راس

ر متجانسة، الموضوعات فى مادة ما أعضاء ) ٦-٢(تتكون من ، ثم يقسم الطالب إلى مجموعات غي

ل درات والجنس والسرعة فى أداء العم نظم الطالب فى شكل ، ويكونون غير متجانسي الق ذلك ي وك

رة اربين، دائ الب متق ون الط ر، ويك نھم اآلخ ل م ه ك ل ، ويواج ن التفاع در م ر ق دث أكب ث يح حي

ادة م الم اء تعل نھم أثن ا بي داف ، واالنسجام فيم ى ضوء األھ ا ف ى سوف يتعلمونھ ام الت دد المھ م تح ث

ة تعلم ، التعليمي ة ب ادة وذات العالق ابقة الخاصة بالم رات الس دد أيضا الخب بقا، ويح ى وضعت مس الت

  .الموضوع الجديد

راد تعلمھ -فى المجموعات -ثم توزع على الطالب ادة الدراسية الم والطالب مسئولون ، االم

ر موحد ، عن مساعدة اآلخرين لكى يتم تعلمھم ديم تقري ويطلب المعلم من الطالب فى كل مجموعة تق

نھم، أو لحلول لمشكلة ما فى نھاية التعلم ادل بي اون المتب ى التع ، ويوجه الطالب داخل المجموعات إل

ده ى ح ة عل ل مجموع د ك اون عن ف التع ث ال يتوق ن ألى م، بحي ل يمك زء ب ن الج ت م ة انتھ جموع

  .المخصص لھا من المادة أن تساعد بقية المجموعات األخرى فى الفصل أو العمل أو المكتبة

ع ة للجمي ارات الفرعي ى االختب ه ، وتعط ا أنتجت ى م ى عل آت تعط وائز والمكاف ن الج ولك

افية اط اإلض ل والنق ة كك ة، المجموع ى المجموع ل عضو ف ى لك ل األعض، يجب أن تعط و أن ك اء ل

                                                 
(1) Vidakovic, C. D (1993): Cooperative learning: Difference Between Group and Indivdual 

Processes of Construction of the Concept Invers Function, Doctor of Philosophy, Purdue 
University, UMI Dissertation Services pp. 15-23 
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ن األداء دد م توى مح ين مس د مع ى ح لوا إل ة وص ك أو ، بالمجموع اس أو المح ك بواسطة المقي وذل

  .)١(المعيار المحدد والموضوع لھم 

)٢/٤:(-  ً  Learning Together Model:نموذج جونسون للتعلم التعاونى لنتعلم معا

ذا النموذج  ة فى جام) Johnson & johnson (1987)جونسون وجونسون "صمم ھ ع

م ، منيسوتا وسوف نستعرض إجراءات ھذا النموذج دور المعلم فيه نظراً إلتباعه فى ضوء مدخل العل

ة، ل إلي ا توص وء م ى ض ك ف ع وذل ا والمجتم ون  -:والتكنولوجي ون وجونس  (1994)جونس

(Johnson, D, W & Johnson, R.T.  

  ) :لنتعلم معا(إجراءات نموذج )٢/٤/١(

  أعضاء غير متجانسين)٥-٤(كونه من يقسم الطالب إلي مجموعات مHeterogenous   

 .ويراعي عند تقسيم الطالب إلي العناصر األساسية للتعليم التعاوني،من حيث القدرات 

  توزع علي كل فرد فى المجموعة من إعداد المعلم تخص ،يعمل الطالب في ظل أوراق عمل

حيث ، حدده يطلب منھم إنجازھاوبتلك األوراق مھام وواجبات عمل م،المادة المراد تعلمھا 

 .  pairsيعمل الطالب إما بصوره فرديه أو بشكل أزواج 

  وتعرض أوراق عمل جميع ،بعد أن  ينجز كل فرد المھمة المكلف بھا يعود إلي مجموعته

حيث تطور ،ويتوصلون إلي اتفاق جماعي على حلول للمشكالت المحددة ،األعضاء 

 .حل من الحلول المطروحة  المناقشات والحوارات والشرح لكل

  ثم يعرض مرة ثانية علي ،تكتب المجموعة تقرير عمل واحد يتضمن الحلول المتفق عليھا

ثم يتم التقويم بصوره فرديه من قبل المعلم ،جميع األعضاء للموافقة النھائية عليه 

 .األعضاء

  ء عليه تكافأ وبنا، التمييز بين المجموعات يعتمد على المنتج النھائى للمجموعة ككل

ونوع المكافأة قد يكون إما نقاطا أعلى إضافية تضاف للمجموعة عن ، المجموعات الفائزة 

أو يمنح كل عضو ، غيرھا ـأو وضع أسماء األعضاء فى مجلة شرف الفصل أو المدرسة 

  .مكافأة معنوية مثل الثناء والمدح من قبل المعلم أمام جميع الفصل أو في طابور الصباح 

ردى ، ر ھذا النموذج من أكثر النماذج تطبيقا ويعتب ، حيث يشتمل فى طياتة التعلم التنافسي والف

  .لذلك يعتبر من النماذج المفضلة التى تستخدم فى األبحاث والدراسات العلمية 

  ): لنتعلم معا(دور المعلم فى نموذج ) ٢/٤/٢(

د  ا من الجانب أو من بعي م مرشدا وموجھ   Aguide from Another Sideيعتبر دور المعل

  :أال وھي ،ويتلخص دور المعلم فى خمس نقاط أساسيه 

  تحديد األھداف التعليمية. 

 اتخاذ القرار فيما يختص بتوزيع الطالب فى أماكنھم بالمجموعات قبل تنفيذ التدريس 
                                                 

(1)Houserman, C. (1992); Seeking an Effective Cooperative Learning Strategy”, 

Contemporary Education, V. 63, N. 3, pp. 185-190. 
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  وتأسيس مبدأ االعتماد اإليجابى المتبادل ، شرح مھام العمل والھدف من كل مھمة للطالب

 .ا بينھم فيم

  مثل ،التوجيه الفعال لمجموعات التعلم التعاونى وتحفيزھم على تقديم العون لبعضھم البعض

أو لزيادة المھارات ، إجابة األسئلة وتدريس المھام الالزمة للقيام بواجبات العمل المطلوبة

 .الخاصة بالعمل فى جماعات

 وإدارة المناقشات بينھم حتى ،ر لكى يساعد كل منھم االخ، تقويم تحصيل الطالب ومساعدتھم

  .يحدث التعاون على الوجه األكمل

  :بشئ من التفصيل كالتالى) لنتعلم مًعا(وسنوضح فيما يلي دور المعلم فى نموذج 

 تحديد األھداف التعليميه :Specifying the Instructional Objectives   
  :أولھما ،ويتضمن عادة ھدفين رئيسين 

ى مستوىوت: أھداف أكاديمية - ي أعل ، تضمن تصحيح ومراجعه المستويات المختلفة  للوصول إل

  .ويتضمن عادة التحصيل األكاديمى 

ة  - ارات االجتماعي ة المھ داف  تنمي ارات  : أھ ين األشخاص ومھ ات ب ادة توضح العالق ى ع والت

  .ويجب أن يشتمل كل درس على الھدفين معا، العمل فى مجموعات صغيره 

 يما يختص بما يليف تاتخاذ القرارا:  
    Deciding on the Size of The Group تحديد حجم المجموعة -:أوال

  حتي يرتفع معدل التعلم ،ويتضمن اختيار العدد المناسب لألعضاء الذين يمثلون المجموعات

وكذلك يرتفع معدل القدرات  والخبرات والمھارات ، ويكون مكفوال لجميع أعضاء المجموعة

كما أن تحديد األدوار يتم ، د أيضا الذي يسمح للمعلم بإجراء المعالجات لھا لألعضاء، والعد

  .حسب حجم وكمية األھداف المراد تحقيقھا

  فال يكون كبيرا فتشيع الفوضى عند الحوار بين ،ويجب أن يكون حجم المجموعة مناسبا

  .دث والحوارأو صغيرا،  فالحجم  المناسب ھو الذى  يكفل للجميع الفرصة للتح، األعضاء 

  ويعملون عادة بصورة فرديه ، أعضاء) ٦- ٥-٤(الحجم المناسب للمجموعة يتراوح ما بين

  .أوفي مجموعات

  وكذلك يجب أن يتناسب حجم المجموعة مع طبيعة وحجم المادة التي ستدرس مھام العمل

  .المنبثقة منھا

  حاجة إلي وقت فالمجموعات الكبيرة ب، وأن يكون حجم المجموعة مناسبا لزمن الحصة

  .مفتوح أو ممتد للعمل عكس المجموعات الصغيرة

   Assigning Students to Groups:تحديد الطالب المخصصين لكل مجموعه  - :ثانيا

  وھي الطريقة األكثر شيوعا،إما أن يكون تحديدا عشوائيا.  

  ل مرتفعي التحصي(أو أن يقسم الفصل إلى مجموعات طالبيه حسب مستوياتھم التحصيلية–

ويحدد من كل مجموعه طالبا بشكل عشوائى ،)منخفضى التحصيل  –متوسطى التحصيل 
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فتتكون مجموعات ثالثية أو يختار منھم عددا من الطالب من األنواع  الثالثة بشكل ،

  .عشوائى وھم الذين يشكلون بصورة عشوائية مجموعاتھم 

 أو أن المعلم ھو الذى يختار المجموعات.  

 لذين يكتبون قائمة مكونه من ثالثة رفقاء لھم فى الفصل يؤدون  العمل أو أن الطالب ھم ا

  .معھم

  وتوجد أخيرا طريقه أقل قبوال وھى أن يختار الطالب مجموعاتھم بأنفسھم.  

 ترتيب حجرة الفصل :Arrange the Room    
يجب أن يكون بشكل يمكن الطالب من االستفادة من وجودھم بأقصى درجه ،ترتيب الفصل 

أو بشكل أكثر تفصيال أن تكون المجموعات في طريقة ،لس الطالب متقابلين ومتقاربين جدا فيج،

جلوس أعضائھا  أكثر انغالقا حتى يستطيعوا المشاركة واالتصال النظرى  والحوارى بين األعضاء 

بحيث يستطيع ،وفى النھاية يجب أن ترتب المجموعات ، لتفسير المواد الدراسية وتبادل األفكار 

  .ويعاونھم جميعا عند الحاجة ،لمعلم  أن يمر بينھم ا

  تخطيط المادة العلمية:Planning the Instructional Material    
يجب علي المعلم تحديد الجزء من المادة الدراسية الذى سيتم تدريسه باستخدام استراتيجية 

حيث ،د المھام والمسئوليات ويقدمھا للطالب فى شكل أوراق عمل توزع عليھم وتحد،التعلم التعاوني 

ويشترك الجميع فى ،يعرض كل فرد من أفراد المجموعة ما أتمه من عمل على رفقاء مجموعته 

وفق النموذج المستخدم فى ، أى يكون تخطيط المادة ،ويسلم للمعلم ،كتابة تقرير بالمنتج النھائى 

  .التعلم 

 تحديد األدوار بما يكفل االعتماد المتبادل: 

 Assigning Roles to Ensure Interdependence   
  .وفيه يتم تقسيم أو تحديد األدوار على أفراد المجموعة بما يضمن االعتماد المتبادل

  ين األعضاء ،شرح مھام العمل ادل ب والھدف منھا وتأسيس األعتماد اإليجابى المتب

:  
  :ويتضمن ذلك ما يلى 

  :مية شرح وتفسير وتوضيح مھام العمل األكادي -:أوالً 

Explsaining the Academic Task   

والتى توضح ، يجب على المعلم أن يشرح مھام العمل األكاديمى ، فى بداية كل درس تعاونى 

  :وذلك عن طريق ، للطالب وتقرر األھداف من الدرس 

  قيام المعلم بتوضيح  وشرح المادة التى ستدرس وتعرض على الطالب وكذلك اإلجراءات

  .ونھا فى إنجازھا التى سوف يتبع

  أن يوضح ويفسر المعلم األھداف من الدرس، ويربط بين المفاھيم والمعلومات التى بالدرس

لضمان حدوث االنتقال الجيد للمادة الجديدة، ،والخبرات السابقة التى مرت على الطالب 



  

     
  

  
   ٢٢٥

 الملحق الثانى المـالحـــــق

ى وكذلك يضمن وجود أعلى قدر من التذكر وتنمية القدرة عل،ودراستھا بشكل أعمق وأشمل 

  .االحتفاظ بالمعلومات 

  لتصحيح بعض المفاھيم الخاطئة لديھم أثناء ،طرح أسئلة معينة لألعضاء فى الفصل

  .دراستھم للمادة 

   Explaining Criteria Successتوضيح وتفسير مقياس أو معيار النجاح  - :ثانيا

  :كأن يوضح المعلم أمام الطالب الدرجات كما يلي 

 سيأخذ عالمه % ٩٠نقاط أكثر من أن الذى سيحرز عدد من ال(A)  ويدل على مستوى

  .ممتاز 

  سيأخذ عالمة % ٨٩.٩٩-٨٥أن الذى سيحرز عدد من النقاط بين(B)  وتدل على مستوى

  .جيد جدا 

  سيأخذ عالمة % ٨٤.٩٩- %٧٥أن الذى سيحرز عدد من النقاط  بين(C)  وتدل على

  .مستوى جيد

  سيأخذ عالمة % ٧٤.٩٩أن الذى سيحرز عدد  من ا لنقاط أقل من(D)  وتدل على مستوى

  .إلخ.....مقبول 

  ويعمل كل طالب إلحراز أعلى النقاط ،وھذا األمر يجعل الطالب أكثر تفاعال داخل مجموعاتھم

  .الممكنة

  :تأسيس االعتماد المتبادل اإليجابي بين الطالب  -:ثالثا

Structuring positive Interdependence  

ن يحث الطالب على االعتماد اإليجابي المتبادل بأن يوضح لھم ويجب على المعلم أ

  :مسئولياتھم قائال

 أنت مسئول عن تعلم المادة الدراسية المحددة لك.  

 أنت مسئول عن تعلم المادة الدراسية لكل عضو من أعضاء مجموعتك .  

  النقاط أنت مسئول عن تعلم المادة الدراسية لكل أعضاء الفصل ، ونجاحھم فى إحراز أعلى

  .فى تعلم تلك المادة أيضا

ة األداء  د فعالي دعم أو يؤك اون وي زز التع ثم يقوم المعلم بتوضيح فوائد ذلك الترابط فى أن يع

  .فيما بينھم
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  :تأسيس مبدأ المحاسبة الفردية بين الطالب -:رابعا

Structuring Individual Account Ability  

تنوعة بين أعضاء المجموعات أو إعطاء األعضاء وذلك يكون بمالحظة نتائج المشاركة الم

رك الفرصة لبعضھم أن يشرح ويفسر  بعض األعضاء، وت اء العشوائى ل ة أو االنتق ارات عملي اختب

ا  درس بعض الطالب م بعض، أو أن ي بعض اإلجابات، أو أن يكتب الطالب تقارير عن عمل بعضھم ال

ه لحل المشاكل عرفوه واكتسبوه من معارفھم لزمالئھم، اآلخرين، و وه وتطبيق ا تعلم كذلك توظيف م

  .   المختلفة التى تواجھھم

  :تأسيس مبدأ التعاون داخل المجموعة -:خامسا

Structuring inter Group Cooperation  

اون  ين المجموعات والتع ألن كل المخرجات المعروفة للتعلم التعاونى تكون نتيجة التفاعل ب

م بتشجيع أعضائھا  بين أعضاء المجموعة ، فعندما وم المعل ا المحدد يق تنتھى المجموعة من عملھ

  : على

ائجھم أو  ين نت ات ب ذلك المقاران ا، وك البحث عن المجموعات األخرى والتى انتھت من عملھ

  .شرح إجابتھا أو استراتيجياتھا

از العمل مع المجموعات التى لم تنتھى من عملھا وتقديم المساعدة ألعضائھا لفھم كيفية إنج

  .وإتمام العمل المحدد لھا بنجاح أيضا

  Specifying Desired behaviors    :            تحديد السلوكيات المرغوب فيھا: سادسا

  : ومن المتوقع أن يكون منھا على سبيل المثال

 أن يوضح ويفسر كل عضو كيفية الوصول لإلجابة.  

 أن يربط كل عضو بين الخبرات الحالية والسابقة. 

 يح والمراجعة للتأكد من أن كل فرد فى المجموعة فھم المادة الدراسية جيدا وتوافق التصح

 .ذلك مع إجاباته

 يشجع األعضاء على المشاركة والمساھمة مع بعضھم بعضا. 

 االستمتاع باھتمام ودقة لما يقوله أعضاء المجموعة اآلخرين واحترام آرائھم. 

 عتقداته ، إال إذا كانت ھناك ضرورة منطقية لذلكتقديم النصح للطالب بأال يغير أفكاره أو م. 

 أن ينقد العضو األفكار وليس أصحابھا. 

  

 المراقبة والتدخل إذا لزم األمر :Monitoring and Intervening  ويتضمن:-  

    Monitoring  Student's Behavior: ـ مراقبة سلوكيات الطالب:أوالً 

ا وفيه يستخدم المعلم أوراقا أو شيتات المال ى يالحظ فيھ حظة الرسمية لحساب عدد المرات الت

  .سلوكيات الطالب المتعلقة بالتعاون فيما بينھم أثناء العمل
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 على المعلم أن يركز على السلوكيات اإليجابية.  

 أن يدرب المعلم الطالب على المالحظة الجيدة.  

 ً   Providing Task Assistance:  ـ إعطاء المساعدة فى مھام العمل إذا لزم األمر:ثانيا

أثناء عمل الطالب فى مجموعات تعاونية ، يجب أن يكون للمعلم بصيرة نفاذة ، يخترق بھا 

عقول الطالب ، وذلك من خالل االستماع باھتمام لھم وتوقعاتھم وأفكارھم الخفية وفھمھم من خالل 

فير اإلجراءات يعمل على تو: عملھم معا ، وتوجيه عمل المجموعات وتقديم المساعدة لھم من حيث

التى سيتبعونھا إلنجاز ما تقرر لھم من عمل ، وعلى المعلم أن يتدخل عادة ليساعد الطالب فى مھام 

  :عملھم كأن يقول لھم

 ماذا تعملون اآلن؟  

 لماذا تعملون ذلك؟  

 كيف سيساعدكم ذلك فى عملكم؟  

 ً    Intervening to Teach Social Skills :ـ التدخل لتدريس المھارات االجتماعية :ثالثا

إلكسابھا ،تمد مجموعات التعلم التعاوني المعلم بمجموعه من القدرات االجتماعية المختلفة 

فعلى المعلم أن يالحظ الطالب الذين يفتقدون لبعض المھارات االجتماعية بين المجموعات ،للطالب 

ويدلھم على ، قائھم ليتعلموا مع رف،وعليه عندئذ أن يتدخل ويقترح عليھم إجراءات أكثر فاعليه ،

حيث إن تنمية المھارات يتطلب ويستلزم عمال ،استخدام مجموعه معينه من المھارات االجتماعية 

وأن يغطيھا المعلم أثناء عملية التدريس ،إلي جانب ممارسة أنشطتھا لمده طويلة ،جماعيا مثمرا 

  .زمة في التعلم التعاوني فھذا التدخل من قبل المعلم يعتبر جزءا ھاما من فنون التدريس الال،

  ـ:تقويم التعليم ومعالجة التفاعل داخل المجموعات  

 Evaluating learning and processing Interaction : 

   ـ:ويتم ذلك وفق عدة إجراءات لعل من أھمھا 

    Providing Closure to the Lesson:ـ ختام الدرس :أوالً 

تعلم الت ا إجراءات ال درس ويستخدم المعلم ھن ام ال د اختت ر الرسمي عن اوني غي أن ،ع ك ب وذل

روا ،يجمل ويلخص الطالب النقاط الرئيسية فى الدرس  ى م ار والمعلومات الت ذكر األفك واستدعاء وت

م ، واإلجابات النھائية لألسئلة،بھا  ى المعل م تعرض عل درس يجب أن يكون الطالب ،ث ة ال وفى نھاي

دروس ،وه بالفعل لديھم القدرة جميعا على إجمال ما تعلم ك ال وا متى سيستخدمون تل وكذلك أن يفھم

تقبل  ى المس م ،ف ع المعل ع بعض  وم ين الطالب م وارات ب دور المناقشات والح م ت م ،ث ون المعل ويك

  .الفوضى فى الفصل  دحتى ال تسو،بمثابة الضابط لتلك المناقشات من حيث افتتاحھا وبثھا وختامھا 

 ُ   :مي لتعلم الطالب ـ  التقويم الكيفي والك:ثانيا

Evaluating the Quality and Quantity of Students learning  
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ه  ورة فردي ارات بص اء االختب اء األعض ك بإعط تم ذل اد ،وي ويم المعت ام التق ون نظ ويك

  )أى المستخدم والمعتمد على معيار ومقياس معين (والمستخدم ھو التقويم المرجعي المحكي 

 ً   :ل مدى إجادة المجموعات لوظائفھا ـ معالجة أو تحلي:ثالثا

Processing How well the Group Functioned  

التى ارتكبت  تويتم ذلك باستخدام التغذيه  الراجعة من قبل المعلم لكل الفصل أو للمجموعا

يمكنك أن تضع حلول  فويكون ذلك بأن يقوم المعلم بشرح كيفية حل مشكلة ما أو كي،بعض األخطاء 

   )١(.وعادة تتم المعالجة بمناقشة مجموعات العمل وتصحيح أخطائھم أوال بأول،كلةلتلك  المش

ھنا مشجعا –وكيف أنه أصبح ،)لنتعلم معا (نستخلص مما سبق أھمية دور المعلم فى نموذج 

إلى جانب ،أصبحت مسئوليته محددة ومعروفة وغير مرھقة له ،منشطا للطالب ،وموجھا ،

ومع ذلك فعلى المعلم أن يراعى عدة إجراءات عند استخدام ،ى الطالب منھا مقدارالفائدة التى تعم عل

   - :فى الفصل الدراسى ومنھا ما يلى ) لنتعلم معا(نموذج 

  االرتباطيه (تأسيس  مبدأ االعتماد المتبادل(Interdependence   ويجب أن يكون إيجابيا  

  نوع النشاط التعليمي المستخدمType of Instructional Activity  : ويجب أن تتضمن

  ھذه األنشطة مھام عمل تعليمية إبتكارية، خاصة التي تحث بشكل أكثر على التعاون 

  ى دف التعليم ة الھ ث تتضح :  Perception of goal Importanceإدراك أھمي بحي

  .أھميته بشكل كبير وملحوظ للجميع 

  م الم، Teacher –Student Interactionالطالب –تفاعل المعل ا يكون مرشدا  معلف ھن

  .موجھا ويتفقد الطالب فى المجموعات ليعلمھم مھارات التعاون ،منذرا ،ناصحا ،

  عبارات المعلمTeacher Statements  : مثل ،إرشاد وتوضيح ،حيث تكون عباراته:  

ى  ول لعضو ف ردات ـأو يق ة حل إحدى المف ـأن يوضح للمجموع د األعضاء ب سؤاله ألح

اقي المجموعة تأكد أنك ي دما يعجز ب ة واحدة فقط عن ك أن تطلب منى المساعدة فى حال مكن

  .األعضاء عن تقديم المساعدة لك 

  المادة الدراسية –تفاعل الطالبStudent –Martial Interaction   : حيث ترتب المادة

  .بناء على الغرض من الدرس ،

 الطالب -تفاعل الطالبStudent–Student Interaction :ين  يجب أن يحدث تفاعل ب

دريب ،المشاركة ،مثل المساعدة ،طويل المدى  لوأن يكون ذلك التفاع،الطالب بشكل وافر  الت

ى بعضھم بعضا والتشجيع  اد عل على اإللقاء والحوار اللفظي للمادة المراد دراستھا واالعتم

 .لكل منھم اآلخر

                                                 
(1) Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1994): ; Learning to together and Alone, Cooperative, 

Competitive Individual istic Learing, Englewood cliffs, N. J, prentive – Hall , four ed., pp 
100-117. 
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  توقعات الطالبStudent Expectation  :يجب ،ًء مرتفعا ولكى يكون أداء المجموعة أدا

نھم  ل األعضاء وصل ،أن يسھم كل أعضاء المجموعة فى إنجاح التفاعل اإليجابي بي وأن ك

ى ،لحالة إتقان المادة  يھم وعل ود عل كما يشترك الطالب فى توقع المخرجات التى يمكن أن تع

 .مجموعاتھم بعد انتھاء عملية التدريس

  رة ب الحج رة ال:  Room Arrangementترتي ب حج كل ترت ى ش ي ف ل المدرس فص

 .مجموعات  صغيره 

  تقييم اإلجراءاتEvaluation procedures  : أى نظام تقويم سيستخدم. 

  حيث يجب على الطالب أن يراعوا:تقديم توصيات للطالب: 

  .تعلم مادة دراسية محددة مثل وحدة ما من الكتاب المدرسي  -

 .ا أيضا التأكد من أن كل عضو فى المجموعة تمكن من تعلمھا جيد -

  :وذلك من خالل ،التأكد من أن كل طالب فى الفصل تم تعلمه لنفس المادة بإتقان  -

  المناقشات المستمرة بين الطالب فى الفصل فى موضوعات المادة وتوضيح كيف يمكن إنجاز

 .وذلك باالستماع إلى شرح وتفسيرات بعضھم بعضا،وإتمام العمل 

 أن يشجع الطالب بعضھم البعض للعمل بجد. 

 توفير المساعدة األكاديمية من كل طالب لآلخرين. 

  اتھم الخاصة ،إتقان الطالب للمادة ك ،وذلك من خالل العمل فى مجموع د ذل حيث ينظرون بع

اعدتھم  رى لمس ات األخ ى المجموع تم ،إل ز وي ي الفصل أن ينج ب ف ل طال تطيع  ك ى يس حت

 .المھام المحددة والمخصصة له

 تظام لضمان أن التعلم تم للجميعأن يقوم األداء الفردي  بان. 

  استخدام مقياس أو معيار معين)وھي التغذية الراجعة (اتباع نظام التقويم المحكى.  
  

  ) :لنتعلم معا(دور الطالب فى نموذج ) ٢/٤/٣(

ا  تعلم ھن ذا النموذح، حيث إن ال د دور الطالب فى ھ ا تحدي ويتضح من العرض السابق أننا يمكنن

ة يتمركز حول الطالب  الى فھو ،وجھده وقدرته على بذل المجھود للوصول إلى النتائج المرغوب وبالت

  :ويتمثل فى ،كما أن له دوره الفعال فى إطار ھذه اإلستراتيجية ،أكثر إيجابية ونشاطا 

 تسلم أوراق العمل من المعلم.  

 ه البدء فى العمل حسب المھمة  الموكلة إليه واالستفسار من المعلم عن أى غموض فى ع مل

ان ، وى الدراسى :حيث يكون لكل طالب مھمت ة خاصة بجزء من المحت ة ،مھم ة إداري ومھم

 .خاصة بإدارة العمل التعاونى داخل المجموعة

  جمع المعلومات والبيانات التى تخص مھمته والمادة المعطاة له ويرتبھا  ويفسرھا ليشرحھا

 .لآلخرين
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  اره إجراء المناقشات مع باقى رفقاء المجموعة لحل المشكالت التى تواجھه والتعبير عن أفك

 .بوضوح وتبادلھا مع اآلخرين

 طلب المساعدة من المعلم إذا وجدت أى عقبات فى العمل. 

  توجيه وتشجيع اآلخرين نحو إنجاز المھام مع االحتفاظ بتوطيد العالقات الجيدة بينھم. 

  تقدير جھود اآلخرين وعدم األنانية والغرور. 

 تعليمية السابقة بالخبرات الجديدة التى يدرسھا ربط الخبرات ال. 

  صياغة أوراق العمل وتنظيم المعلومات بھا. 

  ممارسة عمليات االكتشاف واالستقصاء الذھنى الضرورى. 

  التفاعل مع المجموعات األخرى وبذل أقصى جھد وتقديم العون لآلخرين عند الحاجة. 

 ورة ف ون بص ى تك ارات الت تالم أوراق االختب م اس ليمھا للمعل ا وتس ة وحلھ حيحھا ،ردي لتص

 .وإعالن النتائج 

ا  العديد من المميزات الواضحة)لنتعلم معا (وتأسيسا على ماسبق نجد أن لنموذج ) ٢/٤/٤(  أھمھ
:  

  ننجو معا أو نھلك سويا"المشاركة العامة من قبل جميع األعضاء أى كما يقال" 

 .د كل عضو من أعضاء المجموعة من مجھودات االجتھاد فى تبادل المنفعة لدرجة أن يستفي

 "أستفيد من مجھودك وتستفيد من مجھودي "اآلخرين كما يقال 

  يمكننا معا أن نحقق أى شئ"حيث يسود بينھم القول التالى ،تقدير الطالب لبعضھم بعضا" 

  ام ،حيث يحتفلون جميعا ،فى النھاية يشعر الطالب بالفخر والبھجة ويھنئون بعضھم بعضا أم

 .باقى المجموعات

  ددة ا متنوعة ومتع ا أنھ ى رأين اونى والت تعلم التع اذج ال ذا العرض السابق لنم ويتضح من ھ

ة  ف التعليمي ة المواق ع كاف تالئم م ا ، وت ين تكنيكاتھ ات ب ن االختالف د م ود العدي ع وج وم

ة والمقومات الضروري، إال أنھا جميعا تتفق وتؤكد على مجموعة من العناصر ،وإجراءاتھا 

  :ومن تلك المقومات الھامة،عند عمل الطالب معا ، التى تكفل وجود التعاون البناء

ق  - ل لتحقي ع يعم ق والجمي م جزء من فري درك األعضاء داخل المجموعة أنھ يجب أن ي

 .ھدف مشترك واحد

كلة  - ى مش ه أى عضو فھ كلة تواج دا أن أى مش دركوا جي ة يجب أن ي أعضاء المجموع

ا  تخص المجموعة ككل، ويجب ا بجھودھم جميع اق ،التوصل لحلھ وأن النجاح أو اإلخف

 .فى حلھا يعود إلى درجة المشاركة بينھم جميعا

ات . - وارات والمناقش ين األعضاء الح دور ب ة ،يجب أن ت دف المجموع ام ھ از وإتم إلنج

 .فالعمل الجماعى يبنى أساسا على التفاعل بين أعضاء المجموعات ،
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ى نجاح ،ل الفردى داخل المجموعات يجب أن يتضح للجميع أن العم. - أثير مباشر عل له ت

ردى ،المجموعة  وأن العمل فى فريق ذو تأثير فعال  اعى والف ين العمل الجم دمج ب أى ال

  لألعضاء 

 ا( وسوف نقتصر على درس علوم فى ضوء نموذج داخل) لنتعلم مع ه ضوء م ) S.T.S(لتوظيف

  :السابق لنماذج التعلم التعاونى وھى تم التوصل إليھا بعد التحليل ،نظرا لعدة أسباب 

، أفراد، وھذا الحجم مناسب لفصولنا التى يزدحم بھا الطالب٦حجم المجموعة ال يزيد عن  -

وھذا الحجم الذى يعتبر كبيرا، بشكل ،وبالتالى ال تتعدد المجموعات بشكل كبير فى الفصل 

  .الب وتنوع األدوار بين الط،يعطى مساحة كبرى  للتفاعالت المتعددة 

ردى والتنافسى  - تعلم الف ذا ، ھذا النموذج  يجمع بين طياته كال من ال رة لھ زة كبي ذه مي وھ

  .النموذج 

ة  - ر متجانس ات غي ون المجموع اج ، تك اس أداء وإنت ى أس أة عل ون المكاف ذلك تك وك

ل ة كك ادة ، المجموع تعلم وزي اع مستوى الطالب منخفضى ال ى ارتف اعد عل الى تس وبالت

ع، تحصيلھم ل  وترف ن أج ة م ل المجموع ه داخ ع زمالئ ل م ى العم تعلم ف ة الم ن إيجابي م

  .تحقيق النجاح والفوز للمجموعة 

زم األمر  - دخل إذا ل ة والت يكمن دور المعلم فى اإلرشاد وتخطيط المواقف التعليمية التعاوني

ة واكتشاف المشكالت، ى التصرف بحري ا بأسلوب ، مما يساعد الطالب عل ة حلھ ومحاول

  .علمى 

حيث إن بنيته التنظيمية ،عتبر ھذا النموذج من أكثر النماذج مالئمة لتدريس مادة العلوم ي -

 .تالئم عمل الطالب فى العمل وينمى القدرة على االكتشاف

ھذا النموذج من مميزاته أنه يشجع الطال ب على استخدام مھارات حل المشكالت والبحث  -

  .تلفةواالستقصاء والتفكير العلمى فى المواقف المخ

  -:ملحوظة ھامه 

  على المعلم أن يعرف  أن  لكل طالب دورين فى الحصة.  

دور خاص بجزء من المحتوى العلمى لكل طالب يشرحه لباقى مجموعته باإلضافة إلى  -١

  . وأثرھا على المجتمع ةبعض التطبيقات العلمية والتكنولوجي

  دور إدارى خاص بإدارة الفصل -٢

 ك على المعلم كتابة ورقة بكافة ا ل التطبيق وتل ل الطالب قب ى ك ا عل ة وتوزيعھ ألدوار اإلداري

الورقة تظل معھم طوال فترة التطبيق حتى يفھم كل طالب طبيعة الدور الذى سيقوم به والذى 

  .يختلف من حصة ألخرى 

  وتلك األدوار كما وصفھا جونسون  وجونسون كما يلى:-  

اركة  -١ جع المش د ومش دير أ-:القائ ذى ي و ال د ھ لم أوراق والقائ ى أن يتس ة ف ور المجموع م

ة  اء المجموع اقي أعض ى ب ا عل م، ويوزعھ ن المعل ل م د ،العم ل بع ع أوراق العم م يجم ث
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ا  اء منھ ارك ،االنتھ د ش ل عضو ق اركة ويضمن أن ك لوك المش جع س ه أن يش ا علي وأيض

  .وساھم فى العمل مع باقى أعضاء المجموعة 

م  -٢ ة وتصحيح الفھ ة +المراجع يم الدق ى  وھ-:تعل اء ف ن األعض و م ل عض ل ك ذى يجع و ال

م  اك فھ ان ھن م إذا ك ة وصوله للنتيجة، ث المجموعة  يمكنه الشرح والتفسير الصريح لكيفي

ات ،خاطئ يمكن أن يصححه  كذلك يصحح األخطاء الموجودة فى نتائج أو ملخصات أو توقع

 اآلخرين 

ى مست-:المالحظ والمسجل  -٣ اون المالحظ أى الذى يحافظ على وجود أعل وى ممكن من التع

ة  اء المجموع ين أعض ودة ب ر ج كل أكث دمھم ،بش دى تق اء وم لوك األعض ظ س ث يالح حي

ه أن ،وإنجازھم للعمل، ومدى المحافظة على أساسيات وضوابط العمل التعاونى  ذلك علي وك

رارات  ل األعضاء ،يقوم بتسجيل كتابى لكل ما تتخذه المجموعة من ق ذلك يكلف من قب وك

 .ر المجموعة لكتابة تقري

زة   -:الباحث والمجتھد لتفصيل وتوضيح أى غموض –الرسول  -٤ ويتبلور دوره فى كونه ھم

رى ات األخ ه والمجموع ين مجموعت ل ب اھيم ، الوص ربط المف ه ل د بمھارت ا يجتھ وأيض

ه  ن أى غموض يواج ة والكشف ع ة بدق ادة التعليمي ين الم ودة وب تراتيجيات الموج واإلس

 .المجموعة

 . و الذى يصرح ويعلن النتائج النھائيه واألساسية للمجموعةوھ-:الملخص  -٥

م   دخل العل ى ضوء م دريس ف تراتيجية للت ك اإلس ع –ولتوظيف تل ا المجتم   (S.T.S)التكنولوجي

  -:يجب أن 

  نھج ات من خالل شرح الم وانين ونظري اھيم وق ات ومف توضح طبيعة العلم وطرقه من عملي

  .وتقسيمه 

 التكنولوجية ، فراد المجموعة يكون عبارة عن التطبيقات  العمليةيضاف جزء لكل طالب من أ

ذى يشرحه  وى  ال ع ، للجزء من المحت ى المجتم ات عل ك التطبيق أثير تل ذلك ت إن أمكن  ، وك

  .التقنيات  المستخدمة 

  ا يدرسه ين م ربط ب ات حتى يستطيع الطالب أن ي ك التطبيق ى تل أن يشتمل تقويم الطالب عل

  .جيا والمجتمعوقضايا التكنولو

  اء ن دروس األحي درس م ى ل وذج تطبيق اول نم د تن ر عن دخل أكث راز الم ح إب وف يتض وس

 -:كما يلى  ( S.T.S)باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى ضوء مدخل 

  

  نموذج لدرس أحياء باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى

 (S.T.S)نموذج لنتعلم معا فى ضو مدخل الـ 

  

  القانون األول لمندل  -:لدرس موضوع ا
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  -:أھداف الدرس 

  .أن يذكر الطالب قانون مندل األول إلنعزال العوامل  -١

 )القرمزية –البيضاء (أن يفحص الطالب أزھار نبات البسلة  -٢

 .أن يذكر الطالب بعض التطبيقات العلمية والتكنولوجية الخاصة بموضوع الدرس  -٣

 .والتكنولوجية  الخاصة بموضوع الدرس  أن يربط الطالب بين التطبيقات العلمية -٤

 .لرفاقه  ةأن يميل الطالب إلى العمل فى الجماعة والمشاركة اإليجابي -٥

  - :الوسيلة 

  .مجموعة من أزھار البسلة البيضاء والقرمزية لفحصھا   

   -:اإلثارة 

  وكيف تنتقل الصفات من اآلباء لألبناء ؟،س ماذا يقصد بكلمة وراثة   

  -:عرض الدرس 

  -:وظة ملح

  على المعلم عند إعداد أوراق العمل الخاصة بالمجموعات أن يراعى ما يلى:  

ائق  -التعريفات   -المفاھيم (تتضمن  مادة علمية  -:تقسيم المحتوى إلى  - وانين   -الحق  -الق

ات  م  -النظري ات العل خ..........عملي ة ) إل ث إن المجموع درس بحي ة بموضوع ال المرتبط

  .ومحتوى الدرس  كلھا تمتلك عناصر

 .تقسيم التطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بموضوع الدرس على الطالب -

 . ذكر تأثير تلك التطبيقات العلمية والتكنولوجية على المجتمع سواء سلبا أو إيجابا -

ى الطالب  - ة عل م ،تقسيم األدوار اإلداري درس ث اط ال م نق م بعرض سريع ألھ وم المعل م يق ث

  .عات لتبدأ فى العمليترك المجمو
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 األدوار الخاصة بالطالب األول

دوره في 

 المحتوى

ة العمل  ه في ورق يقوم المعلم بتحديد جزء من محتوي الدرس سواء بكتابت

راءة  وم الطالب بق الخاصة بھذا الطالب أو أن يحدده له في كتاب الوزارة ثم يق

وم  م يق ه ث ه فھم ا يصعب علي م فيم وع للمعل داً والرج ه جي زء وفھم ذا الج ھ

اقي  راد المجموعة بشرحة ومناقشته مع ب ا ، أف وي كم يكون دوره في المحت

  -:يلي 

  )نبذه تاريخية عن علم الوراثة(

رد في  ل ف د الطالب من أن ك وسيتم ھنا تعريف علم الوراثة والجينات ويتأك

  -:مجموعة أتقن تعريفھما وتعرف علي جزء من تاريخ علم الوراثة كما يلي 

 تتكاثر جيال بعد جيل  منذ مئات الماليين من السنين والكائنات الحية ،

وبالرغم من أن بيولوجية التوارث كانت مثار الدھشة منذ التاريخ البشرى 

إذ أن الواقع يدل أن ،الباكر إال أن تفھم كيف تتم  قد بدأ منذ وقت قريب فقط 

الدراسة العملية المنظمة لمجموعة الصفات المتوارثة لم تبدأ حقيقة إال في 

لتاسع عشر عندما لمع العلماء الذين عرفتھم النصف الثاني من القرن ا

  الحضارة المعاصرة 

  جريجوروكانت تثار تساؤالت عديدة عن انتقال الصفات الوراثية حتى قام 

في قرية برن  ١٨٢٢الذي ولد عام   Gregor mendelمندل 

والذي عمل قسيسا بكنيستھا ھو أول من أجرى تجارب –بتشيكوسلوفاكيا 

األساسية عن مجموعة الصفات –ھذه األسئلة وفرت إجابات مفيدة ل

وقام بھا في حديقة تلك الكنيسة الھادئة ومن ھنا شھدت تلك ،المتوارثة 

  .القرية بداية علم الوراثة الحديث 

  ھو أحد فروع علم البيولوجى الذي يتعامل مع  -:تعريف علم الوراثة

باء مجموعة الصفات المتوارثة ويفسر كيفية انتقال الصفات من اآل

  واألجداد إلى سالالتھم 

  ھي وحدات منفصلة تحمل الصفات الموروثة وتتوزع  -:تعريف الجينات

  رق مختلفة مأمونة في كل جيلبط

 النھاية يطرح الطالب السؤال التقويمي التالي علي رفاقة إلجابته  وفي:-  

 اكتب تعريفاً واضحا لكل من علم الوراثة والجينات ؟ -:س 

ا التطبيقات  يحدد المعلم النشاط التالي في ورقة العمل الخاصة بالطالب األول ليجيب عليھ
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العملية 

  والتكنولوجية

وأثرھا على 

  المجتمع

  -:بالتعاون مع باقي مجموعتة ويسلم اإلجابة للمعلم فيما يلي 

  :١نشاط 

  أذكر مثاالً واحدا ًمن الواقع عن أحد التطبيقات العلمية

  وأثره  علي المجتمع؟، والتكنولوجية في علم الوراثة  
  

 المجموعة بطرح أمثلة لذلك وانتقاء أفضلھا وتقديمه من قبل  يقوم أعضاء

  .قائد المجموعة للمعلم لمناقشته مع باقي الطالب بالفصل 

 مكتوبا ً ويسلمه للطالب |ً بعد إنھاء المناقشات يعطي المعلم مثاالً واضحا

  .األول لعرضه علي المجموعة 

 إكتشاف أن الحامض النووي الـ)DNA (جين مثل بصمة الذي يتكون منه ال

وذلك سيؤثر علي المجتمع بشكل إيجابي حيث يمكن اإلستعانة بذلك في 

  .الجرائم الغامضة وبالتالي الحد من الجريمة في المجتمع كشف

  .القائد ومشجع المشاركة  دوره اإلداري

اد بممارسة أدوارھم و أثناء قيام الطالب بدوره اإلداري يقوم باقي األفر 

  .اإلدارية األخرى بالترتيب 

 األدوار الخاصة بالطالب الثاني

دوره في 

  المحتوي

ب  وم الطال اني يق ب الث وي الخاص بالطال ن المحت زء م م للج د المعل د تحدي بع

د  المعلم عن م  واالستعانه ب بمناقشة ھذا الجزء مع أفراد مجموعته وشرحه لھ

  -:لب في المحتوي كما يلي مواجھة أي مشكلة ودور ھذا الطا

  )التلقيح الذاتي والخلطي لألزھار وكيفية إجراءه(

  -:يقوم الطالب بذكر التعريفين يفين لكل من التلقيح الذاتي والخلطي كما يلي -

  ھو أن حبوب اللقاح للزھرة بما تحوية من  -:تعريف التلقيح الذاتي لألزھار

  .الزھرة  خاليا تناسلية ذكرية تخصب البويضات في نفس

  ھو انتقال حبوب اللقاح من زھرة  -:تعريف التلقيح الخلطي لألزھار

لتخصيب البويضات في زھرة أخري سواء علي نفس النبات أو في نبات 

 .آخري 

 ثم يقوم الطالب بطرح السؤال التالي علي أفراد مجموعة ومناقشتھم فيه   

  زھار ؟قارن بين التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطئ في األ -:س 

  الطالب بطرح النشاط ؟ علي أفراد المجموعة ومشاركتھم في أداء  يقومثم

  - :النشاط كما يلي 

   ءأمامك مجموعة من أزھار نبات البسلة البيضا     : ٢نشاط 
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  والقرمزية أفحص مكوناتھا جيداً وتعرف علي 

  األعضاء المذكرة والمؤنثة فيھا مع الرسم؟

 مناقشة نتائج المجموعة تسلم أوراق اإلجابة بعد اإلنتھاء من ھذا النشاط و

بواسطة قائد المجموعة للمعلم الذي يقوم بشرح وتوضيح ما تعسرعليھم 

  .فھمه

 ينتقل الطالب لعنصر آخر من دوره في المحتوي وھو:-  

  -:أسباب إختبار مندل لنبات البسلة في تجاربه  -

  .نبات متوفر  -١

تحيط بتالت التويج ) رابلاألسدية والك(األعضاء التناسلية الزھرية  -٢

ً حتي بعد أن يتم نضجھا وبالتالي يسھل إحداث التلقيح  بھا تماما

  .الذاتي أو الخلطي لھا 

 بعد ذلك يقوم الطالب بطرح النشاط التالي علي أفراد المجموعة لمناقشته:-  

  
  :  ٣نشاط 

  أمامك مجموعة أزھار لنبات البسلة كيف تھيئ بعضھا

  األخر للتلقيح لخلطي؟ للتلقيح الذاتي والبعض 
  

د  ه القائ ه ويقدم ا توصلوا إلي ه م بعد إجراء مناقشات داخل المجموعة يتم كتاب

  -:للمعلم لمناقشته مع باقي الفصل ثم يقوم المعلم بعرض ما يلي 

 التلقيح الذاتي والخلطي في نبات البسلة  إجراء: -  

زيادة  في حالة التلقيح الذاتي يمكن إحاطة األزھار بكيس من الورق -

في التأكيد من عدم وصول أى لقاح خارجي إليھا وبالتالي تنتقل حبوب 

  .اللقاح إلي بويضة نفس الزھرة 

في حالة التلقيح الخلطي يتم نزع متك الزھرة منھا  قبل نضخھا ثم  -

تحاط بكيس من الورق ثم ينقل إليھا حبوب اللقاح المرغوب بطريقة 

  ناسب ؟صناعية لكي يلقح مسيمھا في الوقت الم

التطبيقات 

العلمية 

 والتكنولوجية

ب  اني ليجي ب الث ة بالطال ل الخاص ة العم ي ورق الي ف اط الت م النش دد المعل يح

  عليھا بالتعاون مع باقي مجموعة وتسليم األجابة للمعلم فيما يلي 

  :٤نشاط

  أذكر مثاال ًواحداً من الواقع عن أحد التطبيقات 

  العلمية والتكنولوجية في مجال الھندسة الوراثية

  أثره علي المجتمع؟و 
  



  

     
  

  
  

 ٢٣٧ 

 الملحق الثانى المـالحـــــق

ار  تم إختي ة وي ر األمثل ي ذك اني ف ب الث ع الطال راد المجموعة م اون أف يتع

  .أفضلھا وكتابته ويقوم القائد بتسليمه للمعلم لمناقشته مع باقي المجموعات 

ي  يقوم المعلم بإعطاء ورقة بھا مجموعة أمثلة للطالب الثاني لعرضھا عل

 -:مجموعته كما يلي 

 نولوجية دورا ھائال في مجال البيولوجيا حيث استطاع بدأت تلعب التك

علماء البيولوجيا أن يجمعوا ويعيدوا تركيب وصياغة مواد جينية غير 

الحدود البيولوجية للكائنات الحية بين النبات والحيوان وبين الحيوان 

واإلنسان ، لتخليق أنواع جديدة من الكائنات لم يسبق وجودھا من قبل علي 

  -:مثل سطح األرض 

ز و  - ا المع وا خالي اء أن يجمع تطاع العلم ا فاس ج الخالي ة دم اكتشاف تقني

راس ، خاليا الخراف  د ب وزرعوا في رحم نعجة ونتج عن ذلك حيوان جدي

  .عنزة وجسد خروف

ويتم فيھا نقل جين  Trans Geniconima toالحيوانات غير الجنينية  -

انى فى  ھذا الحيوان مثل إنساني إلي حيوان بحيث يعبرھذا الجين اإلنس

البقرة روزي والتي تحمل الجين البشري لتخليق بروتين ألفا الكتو 

واصبح لبن البقرة يحتوي علي   Alpha lacto Albuminألبومين 

 .بروتين بشري

تأثير تلك 

التطبيقات علي 

  المجتمع

  أن ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي عندما يوجه الوجھة الصحية يفيد

وذلك في إنتاج  سالالت حيوانية مفيدة في مجال التسمين وزيادة  المجتمع

واد رار اللبن وتحسين اإلنتاج ورفع اقتصاد المجتمع مثل تجارب البقرة 

  .روزي

  ولكن عندما يستغل التقدم العلمي والتكنولوجي بالعبث في جينات الحيوانات

  ل يضرةمثل إنتاج أشكال تشبة المسخ مثال حينئذ لن يفيد المجتمع ب

المسجل وأثناء قيامه، بدوره يقوم أفراد المجموعة بأدوارھم + المالحظ   دوره اإلداري

  اإلدارية االخرى

  

 األدوار الخاصة بالطالب الثالث

دوره في 

  المحتوي

وي  ي المحت دوره ف ة ب ل الخاص ة العم لم ورق ب بتس وم الطال رأه ، يق و ، ويق

ه با اقش زمالئ ه ين م إذا تعسر يتفھم أ للمعل م ويلج ه ويشرحه لھ لمجموعة في

  -:عليه فھم بعضه كما يلي 

  )تجارب مندل علي نبات البسلة(

  من أصناف نبات البسلة في تجاربه التي استمرت  ٣٢استخدام مندل ً صنفا
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  .عدة سنوات

  مميزات أو صفات فقط ھي التي ظھرت مختلفة  ٧اختار مندل من مشاھداته

صناف المختلفة للنباتات وأطلق علي تلك الصفات جلية واضحة من األ

لون ) أخضر –أًصفر (كلون البذرة " األليلومورفيه) "الصفات المتضادة(

القصير  –الطويل ( وطول الساق ) األبيض –القرمزية (الزھرة 

 الخ)............

 ثم يطرح الطالب السؤال التالي علي رفاقه من المجموعة ومناقشته معھم:-  

  رف الصفات األليلومورفيه واذكر بعضاً منھا في نبات البسلة ؟ع -:س 

 يواصل الطالب بعد انتھاء المناقشات دوره في المحتوي كما يلي:-  

  -:خطوات تجارب مندل 

ل أن ، قام بتھجين تجريبي  -١ ار البسلة قب أزال األسدية من بعض أزھ ف

ا وب اللق ك زھرة من صنف  حتنضج ثم نثر علي ما بسمھا حب عن مت

  .خر آ

ل األول ويرمز  -٢ أخذ البذور الناتجه من ھذا الجيل الذي أطلق عليه الجي

 .وزرعھا) F1(له 

   يقوم الطالب بطرح السؤال التالي علي أفراد مجموعته:-  

يفتح باب الحوار بين (ھل يمكنكم التنبؤ بما شاھده نتيجة لذلك ؟  -:س 

  .)أعضاء المجموعة ثم يواصل الطالب الثالث ذكر المشاھدة

ه  -:المشاھدة  د ظھرت في ا أن أحدي الصنفين المتضادتين ق وجد في نباتاتھ

  ٠.جميعاً بينما أختفت تماماً األخري المضادة لھا 

استنتج مندل من ھنا أن الصفة التي ظھرت في الجيل األول صفة  - :النتيجة 

والصفة التي لم تظھر بل اختفت صفة   Dominant characterسائدة 

    Recessive characterمتنجية 

التطبيقات 

العلمية 

  والتكنولوجية

تأثير ذلك علي 

  المجتمع

ة  ع رفاق اون م ث بالتع ب الثال ه الطال ب علي الي ليجي اط الت م النش دد المعل يح

  بالمجموعة 

  -: ٥نشاط

  أذكر مثاال ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية 

  المرتبطة بموضوع الدرس وأثره علي المجتمع؟
  

د بتسليم بعد االنتھاء من مناقشة ھذا النشاط مع باقي ا وم القائ لمجموعة يق

اإلجابة للمعلم ومناقشتھا مع المجموعات األخرى ثم يسلم الطالب الثالث ورقة 
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ا  ي المجتمع ليقراھ ا عل ة وأثرھ ة والتكنولوجي ات العلمي ثالً للتطبيق عمل بھا م

  :علي باقي أفراد المجموعة كما يلي 

 لوجي والجيني بين من التجارب العلمية التي أدت إلي أختراق الحاجز البيو

 كاإلنسان والبكتريا وإنتاج بعض المواد المفيدة لألنسان والحيوان وكذل

زراعة جينات معينة في ميكروبات أدى ذلك لطرق باب العالج بالجينات 

  الخ .......لألمراض المستعصية مثل السرطان واإليدز 

  وذلك سيكون له تأثير كبير علي المجتمع حيث سيؤدي للقضاء علي

مراض كثيرة تھدد أفراد المجتمع والصحة العامة وتستنزف كثير من أ

  .إقتصادياته في مكافحة تلك األمراض 

  المراجعة وتصحيح الفھم   دوره اإلداري

اقي أعضاء المجموعة  وم ب وي يق دوره في المحت وأثناء قيام الطالب الثالث ب

  .وارھم اإلدارية بأداء وممارسة أد

 األدوار الخاصة بالطالب الرابع

دوره في 

  المحتوي

اً او من  م سواء مكتوب ل المعل وي من قب ع دوره في المحت يتسلم الطالب الراب
م  أ للمعل ه ويناقشھم ويلج كتاب الوزارة ويقرأه جيداً ويتفھمه ثم يشرحه لطالب

  -:إذا تعسر عليھم فھم شئ ويكون دوره في المحتوي كما يلي 
  )تابع تجارب مندل(

  -:الخطوات 

  أخذ مندل نبات البسلة نفسه كما سبق وسمح للنباتات التي حصل عليھا من
  ).تلقيح ذاتي(زراعة بذور الجيل األول أن تلقح نفسھا بنفسھا 

  ثم يطرح الطالب الرابع السؤال التالي علي رفاقه بالمجموعة لمناقشته:- 

بعد الحوار مع المجموعة وأخذ (مل س ھل يمكنكم التنبؤ بنتيجة ذلك الع
  )تنبؤاتھم يواصل الطالب عرض المحتوي 

وجدا ان الصفات التي كانت قد اختفت في الجيل األول قد ظھرت  -:المشاھدة 

  )f2(ثانية في الجيل الثاني ويرمز له بالرمز 

إن ما حدث ھو أن نباتات الجيل األول ذات األزھار القرمزية  -:تفسير النتائج 

ون عندما لقحت نفسھا ذاتياً أنتجت بذورا عند زراعتھا كانت أزھار النباتات الل

الناشئة عنھا بعضھا بيضاء وبعضھا قرمزية اللون ومعني ذلك أن صفة لون 

األزھار األبيض التي اختفت في الجيل األول قد ظھرت مرة أخرى في الجيل 

  )٣:١(الثاني وذلك بنسبة 
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التطبيقات 

العلمية 

  والتكنولوجية

تأثير ذلك 

  علي المجتمع

م دد المعل ب  يح ع ليجي ب الراب ة بالطال ل الخاص ة العم ي ورق الي ف اط الت النش

   -:عليھا بالتعاون مع باقي مجموعته وتسليم اإلجابة للمعلم فيما يلي

  -: ٦نشاط 

  أذكر مثاالً ألحد التطبيقات العلمية والتكنولوجية

  المرتبطة بموضوع الدرس وأثره علي المجتمع 
  

اقي ال ع ب ته م د طرح النشاط ومناقش ة بع ليم اإلجاب د بتس وم القائ مجموعة يق

ع  م الطالب الراب م يعطي المعل اقي المجموعات بالفصل ث للمعلم ليناقشة مع ب

ع ليعرضه  ي المجتم ا عل ات وأثرھ ك التطبيق ال لتل ا مث وب بھ ل مكت ة عم ورق

   -:علي المجموعة كما يلي

  ية إنتاج النباتات الغير الجنين - :من التطبيقات العلمية والتكنولوجية

Transgenic plants   والتي يم فيه نقل جين إنساني او حيواني او

الخ لم يكن .....نباتي في صفاته إلنتاج المواد البروتينية او األنسولين 

  .ينتجھا قبل ھذا وبالتالي إضافة صفات مفيدة جديدة للنبات

 تعود فوائد تجارب الوراثة علي افراد المجتمع  -:تاثير ذلك علي المجتمع

صة عند إنتاج نباتات ذات صفات جديدة يتم عذائية عالية ومتكاملة خا

 .يستفيد منھا افراد المجتمع وتزود المحاصيل 

  ولكن ما يضر بظاھرة النباتات غيرالجنينية ان ھناك انواع قد تسبب أضرار

بالصحة العامة لألفراد إذا لم تجري بدقة لتجنب اى أثار جانبية مثل 

  .قن تلك النباتاتاستخدام الھرمونات لح

 )المجتھد لتفصيل أي غموض ( –الباحث  – الرسول  دوره اإلداري

  .يقوم باقي أفراد المجموعة بأدوارھم اإلدارية 

 الخامس لطالباألدوار الخاصة با

 

دوره في 

  المحتوي

ي والذي يحدده يقوم الطالب الخامس بقراءة الجزء المخصص له من المحتو

له المعلم في ورقة العمل ثم يشرحه لباقي رفاقه بالمجموعة ويتناقش معھم 

   -:فيه ويكون دور كما يلي 

  )أسباب نجاح مندل في تجاربه واستنتاج قانون إنعزال العوامل(

 يقوم الطالب الخامس بطرح السؤال التالي لمناقشته مع رفاقة بالمجموعة ؟  
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  مندل في تجاربه في ضوء ما درسنا سابقاً ؟ما ھي اسباب نجاح  -:س 

  بعد إنتھاء المناقشة يقوم بذكر أسباب ذلك النجاح فيما يلي:-  

  .إختيار صفات وراثية واضحة الفروق وقاطعة  -

داھاإلي  - ل تع ل األول ب لم يقتصر في دراسته للنسل علي صفات نباتات الجي

 .صفات الجيل الثاي واألجيال التالية 

رة أنه عد النسل ث - الي ظھرت فك ي أسس رياضية وبالت ائح عل ل النت م حل

 .الكمية في المشكالت البيولوجية

  يذكر الطالب الخامس نص قانون مندل  -:قانون مندل إلنعزال العوامل

  -:اإلنعزال العوامل ثم يطلب من كل فرد في المجموعة ذكره مرة كما يلي

اد"  فاتھما المتض ن ص ان ف زوج م ردان نقي ف ف ه إذا اختل

فإنھما ينتجان بعد تزاوجھما جيالً به صفة احد الفردين فقط ) األليلومورفية(

  )" ١:  ٣(ثم تورث الفتان معاً في الجيل الثاني    ، 

بعض التقنيات 

المستخدمة في 

بعض تجارب 

الوراثة بالعصر 

  الحديث

يحدد المعلم النشاط التالي في ورقة العمل الخاصة بالطالب الخامس حيث 

بة عنه وتسليم يستخدم عصف الرھن بمشاركة رفاقه بالمجموعة باإلجا

  -:اإلجابة للمعلم كما يلي 

  -: ٧نشاط 
  أذكر مثالين لبعض التقنيات المستخدمة في 

  بعض تجارب الوراثة بالعصر الحديث
  

ين ويسلمھا  يتعاون أفراد المجموعة في إعطاء أمثلة متعددة ويتم إنتقاء إثن

وم المع، القائد للمعلم لمناقشتھا مع باقي المجموعات بالفصل  م يق م بتسليم ث ل

ورقة عمل للطالب بھا مجموعة من التقنيات لقرائتھا وعرضھا ومناقشتھا مع 

  -:رفاقه بالمجموعة كما يلي 

  استخدام الميكروسكوب  اإللكتروني. 

  التصوير بأشعة إكسx – Ray. 

  أدخال أجھزة الكمبيوتر ومختبرات اإلنسان اآللي والشبكات العصبية. 

 - المجھزة  استخدام المعامل الوراثية.  

  الملخص  دوره اإلداري

تقن   ملحوظة د وم ا بشكل جي أ المجموعات التي مارست أدوارھ درس تكاف في نھاية ال

كما حققت افضل تعاون بالمقارنة بالمجموعات ، وحصلت علي أعلي الدرجات 

  )نويةمادية او مع(األخرى وتكون المكافأة 



  

     
  

  
  

 ٢٤٢ 

 الملحق الثانى المـالحـــــق

  : التقويم

يعده المعلم 

 بحيث

يشمل التقويم (

المدخل  عناصر

  :الثالث

  العلمي المحتوي

 تطبيقاتهو

  التكنولوجية

وتأثيره علي 

ويعطى  المجتمع

للطالب بصورة 

  فردية

 -:لكل من العبارات التالية  الصحيحةاإلجابة  اختر: ١س

  -:مندل في تجاربه استخدام نبات  فضل -١

  التبغ  -بالدخان                            - أ

  الصنوبر  -دالبسلة                             - ج

  -:المميزة للجين أنه  السمة -٢

              طويل جدا                  -أ     

  لونه مميزا -ب     

  يميز األشخاص                      - ج   

  ضخم جدا  - د     

  -:التطبيقات العلمية والتكنولوجية للجينات ظاھرة  من -٣

   األمراض المستعصية  عالج -أ     

  مميزا  لونه - ب      

                         دمج الخاليا  -ج 

  ج معا-ب -ا - د  

  -:عرف كال : ٢س

الجين - علم الوراثة –التلقيح الخلطي  –دمج الخاليا  –التلقيح الذاتي لألزھار 

  قانون مندل–العالج بالجينات  –

ة : ٣س ة  والتكنولوجي ا العلمي ات وتطبيقاتھ ن الجين ال ع را مفص ب تقري اكت

  وتأثيرھا علي المجتمع
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  استخدام التعلم الذاتي في تدريس البيولوجي -:ثانيا 

  (STS)في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  
  

  - :تعريف التعلم الذاتي :  أوال 
ھو أسلوب للتعليم والتعلم تتاح فيه الفرصة للمتعلم للمشاركة الفعالة في جوانب العملية " 

ويرجع تقدمه في عملية التعلم إلي اعتماده علي ، متاحة التعليمية كلھا أو بعضھا وفقا لإلمكانات ال

ويحدث ذلك تحت إشراف وتوجيه ، والوسائل التعليمية المتاحة ، واستعانته بالمبادئ التربوية، ذاته

وصوال لألھداف السلوكية ، ويقوم نفسه بنفسه، وعلي المتعلم أن يتحمل نتائج اختياراته ، المعلم 

   ) ١(" المحددة

  - :خصائص التعلم الذاتي  -:ثانيا 

ومن خالل ، )١٩٩٣( )٢(أبو مسلم من خالل تحليلنا للتعريف السابق وفي ضوء دراسة محمود 

نستخلص أن التعلم الذاتي الناجح ھو الذي يسھم فيه ، ما يدور حولنا من تغير في مظاھر الحياة 

وحسب قدراته الشخصية ، الخاص أو جزءاً َمن الثقافة بجھده ، الطالب أو المتعلم باكتساب ثقافته

و من ھذا المنطلق نجد أن التعلم الذاتي يعتمد ، حتى يمتلك مھارات التعلم المستمر في مواقف الحياة

  - :علي 

، تعدد مصادر الثقافة للمتعلم بحيث ال يعتمد على مجرد المنھج المقرر عليه فى كتب الوزارة ) ٢/١(

  .صادرھا المتعددةبل يجب أن يبحث بنفسه عن المعرفة من م

  استخدام أنماط مختلفة من طرق التدريس التي تحفز التعلم الذاتي مثل الحوار والمناقشة ) ٢/٢(

والمھارية للمتعلم حتى تساعد ، االھتمام بدور الوسائل التعليمية فى تنمية القدرات الذاتية ) ٢/٣(

  . على إثراء معارفه 

، المتاحة لبيئته فى عملية التعلم مھما كانت محدودة  حث الطالب لإلستفادة من اإلمكانات) ٢/٤(

  .وتطويعھا فى ضوء أھداف التعلم 

  .تشجيع التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٢/٥(

تحليل أثر القضايا العلمية العالمية المرتبطة بالتقدم التكنولوجى على المجتمع ومتطلباته فى ) ٢/٦(

  .عصر ثورة المعلومات

  .تنمية مبدأ اعتماد المتعلم على نفسه وثقته بذاته وبالمجتمع ) ٢/٧(

                                                 
دين ) ١( اس عاب ود عب ق  ;) ١٩٩٣(محم ر والتطبي ين الفك ذاتي ب تعلم ال ة ، ال رحلتين اإلعدادي ة ألراء معلمي الم دراسة تحليلي

  ٣٧ص ، سلطنة عمان ، وزارة التربية والتعليم لجنة التوثيق والنشر ،دائرة البحوث التربوية  ، والثانوية في سلطنة عمان

ؤ بمستوي التحصيل ال";) ١٩٩٣(محمود احمد أحمد أبو مسلم ) ٢( تعلم التنب اه نحو ال ه بعوامل االتج دراسي من خالل عالقت
ة بالمنصورة  ة التربي ةالذاتي وأبعاده الدافعية لإلنجاز لدي طالب كلي ة التربي ة كلي ة المنصورة ،  مجل ص ، ٢٣عدد ، جامع

٣٨٥ -٣٨٤.  
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فى ضوء األھداف الموضوعه له ليتعرف ، أن يقوم المتعلم ما توصل إليه من معرفة بنفسه) ٢/٨(

  وتعزز لديه نقاط القوه ،على نقاط الضعف ويعالجھا ذاتيا أو بمعاونة اآلخرين

ويكون المعلم فيه مجرد مرشد وموجه ، وحاجاته ، تعلم ھذا النوع من التعلم يتمركز حول الم) ٢/٩(

  .ومعاون فى بعض المواقف 

إيجابية المتعلم فى المواقف التعليمية وتنمية مبدأ الديموقراطية بينه وبين معلمه وبينه وبين )٢/١٠(

  .رفاقه

  .ملية التعلموالشعور بالمسئولية فى إتخاذ القرار الخاص بع، تنمية مبدأ المحاسبة الفردية ) ٢/١١(

يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين  ويسمح بإمكانية تعلم كل فرد حسب إمكاناته ) ٢/١٢(

  .واستعداداته وقدراته الذاتية

التحكم فى مستوى إتقان المادة التعليمية فال يسمح للمتعلم باإلنتقال لوحدة أخرى قبل إتقان ) ٢/١٣(

  .التى سبقتھا والوصول لمستوى أداء معين 

  -:ثالثا مصادر التعلم الذاتى  

          )٢(مجموعة من المختصين،)١٩٩٩( )١(باإلستعانة بما توصل إليه كل من رشدى طعيمه 

والتى نشير إلى بعضھا ، نجد أنه تعددت مصادر التعلم الذاتى التى يمكن توجيه المعلم لھا ) ١٩٨٤(

  -:فيما يلي 

  القراءة العلمية:  

أو المكتبات العامة فى تنمية الثقافة ، ة من مراجع المكتبة المدرسيةوھى تعنى اإلستفاد

، و تحديد قوائم من الكتب التى يمكن اإلستعانة بھا فى تفھم موضوعات مناھجه، الفردية للمتعلم 

  وعدم اإلقتصار على كتب الوزارة 

  - :اإلستفادة من خبرات ومعارف األخرين والزمالء 

سواء  بما ، ب فى حالة بحث مستمر عما يتعلق بموضوعات تعلمهفالتعلم الذاتى يجعل الطال

أو االستفسار عن شئ ، أو باالستعانة برفاقه فى فھم ما تعسر عليه، يسمعه من أفراد المجتمع حوله

وبينه وبين ، وبينه وبين معلمه، يجھله مما يشيع روح المناقشة والحوار بين المتعلم وأفراد مجتمعه

  .زمالئه

 الم وسائل اإلع: - 

وخاصة ، أصبحت وسائل اإلعالم تلعب دوًرا بالغ األھمية بالنسبة لألفراد فى كافة المجتمعات

التى ، التى تضخ مئات البرامج الثقافية والترفيھية والتعليمية، ونحن فى عصر القنوات الفضائية

ن رياض م، فتوجد مثال قنوات تعليمية متخصصة، يمكنھا أن تساعد فى إثراء معارف المتعلم 

  .األطفال حتى التعليم الجامعى تساعد المتعلم على تفھم الموضوعات المقررة  عليه 

                                                 
  ١٦٨ه صالقاھر، دارالفكر العربى، ،  تدريبه،إعداده ،كفاياته ،؛ المعلم )١٩٩٩(رشدى أحمد طعيمه )  ١(

مصباح الحاج  -:ترجمة ، التقنيات التربوية فى تدريس العلوم للمعاھد العليا والجامعات؛) ١٩٨٤(مجموعة من المختصين ) ٢(
  .١٦٢-١٦١الكويت ص، مؤسسة الكويت للتقدم العلمى،الكويت ، ٢ط ،عيسى 
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 - :الكمبيوتر واإلنترنت 

وكذلك ، على كل طالب المدارس والجامعات تقريبا،أصبحت األن مادة الحاسب اآللى معممة 

تر بحق أصبح لغة العصر فالكمبيو، تعددت المراكز المعتمدة فى أخذ دورات الحاسب اآللى واألنترنت 

فعندما يستعين به ،وأصبحت تقاس األمية بنسبة من يجھلون استخدامة وليس القراءة والكتابة 

  .المتعلم يمكنه االستفادة منه فى إحراز تعلم ذاتى جيد 

 -:برامج التعليم المستمر 

 وتلك تشجع على وضع خطط مستقبلية تستشرق الغد وتحدد مالمح المستقبل لمن ينمى

  .معارفه الذاتية

  حضور الندوات العلمية: -  

سواء التي تقام بالمدارس أو قصور الثقافة أوالنوادي االجتماعية تتناول موضوعات متعددة 

  .تنمي الثقاقة الفردية في ضوء قضايا ومتغيرات العصر 

  -:دور المعلم في التعلم الذاتي  -:رابعا

  - :كما يلي،لمعلم في التعلم الذاتي وفي ضوء ما سبق ذكره نجد أنه تتعدد أدوار ا 

تحديد نمط التعلم الذاتي الذي سيستخدمه المتعلم سواء كان التعليم المبرمج أو الرزم ) ٤/١(

وتوضيح الخطوات التي ستتبع ألي نمط ،إلخ ........ أوالمشروعات  ) الموديوالت (التعليمية 

  منھا للمتعلم حتي يساعد علي إنجاح التعلم 

  .ه المتعلمين للمصادرالتي يمكنھم االستفادة منھا في التعلم الذاتي توجي) ٤/٢(

وأحيانا إنتاج وسائل تعليمية ،االستفادة من اإلمكانات المتاحة في البيئة لتخدم عملية التعلم )٤/٣(

  .تساعد علي التعلم الذاتي  

تقال من وحدة إلي أخري فال يسمح للطالب باالن، مساعدة المتعلم علي إتقان المادة التعليمية) ٤/٤(

ووصوله إلي مستوي األداء المحدد سلفا من األھداف ، قبل التأكد من إتقانه للوحدة األولي

  السلوكية 

الدفع المادي والمعنوي للمتعلمين و حفزھم و تشجيعھم برصد الجوائز المادية أحيانا عند )  ٤/٥(

  اجتيازھم الموضوعات المقررة عليھم 

  .ري للمتعلمين والتغذية الراجعة عند االنتھاء من الوحدات المنوطة بكل منھم التعزيز الفو) ٤/٦(

حل بعض المشكالت التي قد تواجه المتعلم في المواقف التعليمية المختلفة واإلجابة عن ) ٤/٧(

  .استفساراتھم فيما يخص موضوعاتھم 

  العلم والتكنولوجيا والمجتمع دفع الطالب لربط ما تعلموه بقضايا العصر في ضوء العالقة بين ) ٤/٨(

  -:خامسا  فوائد التعليم الذاتي 
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ألنه ، للتعلم الذاتي وأشكاله فوائد كثيرة تعود علي كل من الطالب والمعلم والعملية التعليمية 

لذلك سوف ،والمعلم مجرد موجه ومرشد لسلوكه، يعتمد على جھد الطالب واعتماده على نفسه 

وكذلك في ضوء ما وردعن ، ء ما سبق عرضه عن التعلم الذاتينعرض بعضا من فوائده قي ضو

  -:كما يلى) ١٩٩٣( )٢(محمود عباس عابدين ، ) ١٩٩٩( )١(جابر عبد الحميد جابر

  -:فوائده بالنسبة للمعلم  )  ٥/١(

 يساعد المعلم على التغلب على بعض العوائق والصعوبات في فھم المتعلم للمحتوى العلمي ،

 .تعلم الذاتى التي يتيحھا للمتعلم لتعدد مصادر ال

 يشيع جداً  من التقدير واالحترام ، عون المعلم للمتعلم فيما يتعسر عليھم أثناء عملية التعلم

 . للمعلم 

  سرعة إنجاز المعلم لمھمته و تحقيق األھداف السلوكية للدرس مما يقلل العبء على المعلم

 ويوفر وقته وجھده أثناء الدرس 

 لب في الفصل وتوجيھه الوجھة الصحيحة لفھم الدرس مراعاة كل طا. 

 وعلى المعلم إعالن ، فالطالب يقومون أنفسھم ذاتيا، ييسر عمليات تقويم أداء الطالب

 .أو مساندتھم لفھم ما تعسر عليھم ، والتشجيع لھم، النتيجة

  يستطيع تحديد ميول وقدرات كل طالب بسھولة ليساعده في تحقيق األھداف الموضوعة 

  حتي يتمكن من الرد ، وإطالع علي كل ما ھو جديد، وقراءة ، يجعل المعلم في حالة بحث

 .علي أي استفسار للطالب مما ينمى ثقافتة وتنوره العلمي 

  -:فوائده بالنسبة للطالب ) ٥/٢(

  الحاجة إلي اإلستقصاء  واكتشاف معارف : إشباع حاجات متعددة لدي الطالب ومن بينھا

وتكوين آراء عن القضايا المعاصرة ،وتنظيمھا ، و بنائھا ، ث عن المعرفة والبح، جديدة 

  سواء العلمية أو التكنولوجية أو اإلجتماعية    

  تنمية مھارات التفكير العلمي وحل المشكالت للتوصل إلى حلول لھا بشكل علمي  

  لحقائق ببعضھا وربط ا، تنمية قدرات الطالب إلعداد بعض التقارير لما توصلوا له من نتائج

 .وتفسيرھا 

  وبذل المحاوالت المتكررة للتعلم حتى يصل لحد ، أوالخجل ، تجنب اإلحساس باإلخفاق

 .اإلتقان أو يقترب منه 

  وتشجيع المعلم للتقدم فى عملية التعلم ، الحصول على تقدير. 

  وود مع الزمالء ، وعمل صداقات ، تنمية القدرة على إبداء الرأى. 

                                                 
 )٢٩٦-٢٩٤ص  القاھره كر العربى،دار الف، ،  إستراتيجيات التدريس والتعلم): ١٩٩٩(جابر عبدالحميد جابر ) ١.  
 )١٨٩، ص  مرجع سابق): ١٩٩٣(محمود عباس عابدين ) ٢   .  
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 الصدق مع النفس والثقة واحترام الرأي األخر  يعود الطالب. 

  - :فوائده بالنسبة للعملية التعليمية )  ٥/٣(

  ينمى االستقالل وضبط الذات للمتعلم.  

  ينمى الثقافة العلمية ألنه يعلم الطالب كيف يعلم نفسه. 

  يحقق التعلم بطريقة تتناسب مع قدرات المتعلم. 

  وميوله نحو التعلم ، جذب انتباھه وي، يحبب المتعلم في عملية التعلم. 

  يعطى المتعلم الثقة في قدرته علي التعلم. 

  ويحقق أغراضھا وغاياتھا ، يسمو بالعملية التعليمية. 

  -:أساليب التعلم الذاتي  -:سادسا

م نفسه بنفسه  تعلم أن يعل ذلك اكتساب ، يعد التعلم الذاتي من أساليب التعلم التي تكفل للم وك

ات و ةالمعلوم ة وتكنولوجي رات علمي ن تغي ه م يط ب ا يح ق بم ي تتعل ارف الت ات ، المع وين اتجاھ وتك

ة يم، علمي اب الق ليمة ، واكتس ة الس ات العلمي ه ،واألخالقي ددت أنماط ذلك تع ه ، ل وف ، ونماذج وس

  -:وذلك باالستعانة بدراسة كل من ، نتناول بعضا منھا بشيء من التفصيل 

ھاب ي ش دى ومن ة الجن د، )١٩٩٨( )١(أمين ة عي رى مصطفي ، )  ١٩٩٣(  )٢(نعيم    )٣(يس

 )٦(جابر عبد الحميد ، )٢٠٠٢( )٥(محمد السيد علي ، ) ٢٠٠١( )٤(عبد السالم مصطفي ، )٢٠٠٢(

  -:وذلك كما يلي ، )١٩٩٤( )٧(أبو ھاشم عبد العزيز ، ) ١٩٩٩(

                                                 
ة " ;) ١٩٩٨(أميية السيد الجندي ومني عبد الصبور محمد شھاب ) ١( ة بكلي م الطلب ة فھ واستخدام الموديوالت التعليمية لتنمي

رن الحادي والعشرين(لعلمي الثاني المؤتمر ا، " التربية لطبيعة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريسھا وم للق )  إعداد معلم العل
    ٣٢٦-٣٢٤ص، أبو سلطان –فندق بالما ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المجلد األول 

)د ) ٢ د عي دريس الجامعي ) :"١٩٩٣(نعيمة محم ة  ،" أُسس الت وم التربوي ة العل ع سنوية (مجل ة رب ة محكم د ،  )مجل المجل
    ٩٦-٩٥ص، جامعة القاھرة  –معھد الدراسات التربوية ، العدد األول  ،األول 

ره ،   (CD-ROM)توظيف إسطوانات الليزر المدمجة" ;) ٢٠٠٢(يسري مصطفي السيد ) ٣( ولي وأث تعلم المودي في إطار ال
ز اإلنتساب الموجه  ة والرضا عن الدراسة بمراك اھيم العلمي ة للمف ديل التصورات البديل ةم،" في تع ة العلمي ة التربي ،  جل

  ١٣٧-١٣٦ص، جامعة عين شمس  –كلية التربية ،الجمعية المصرية للتربية العلمية ، العدد الرابع ،المجلد الخامس 

ي،  ١ط، ، اإلتجاھات الحديثة في تدريس العلوم" ،)٢٠٠١(عبد السالم مصطفي عبد السالم ) ٤( اھرة، دار الفكر العرب ص ، الق
   ٢٣٠-٢٢٧ص

)٣٢٤-٣١٣ص ص، مرجع سابق): ٢٠٠٢(مد السيد علي مح)  ٥    

    ٢٩١-٢٨٨ص ص،   مرجع سابق): ١٩٩٩(جابر عبد الحميد جابر ) ٦(

اظ ): "١٩٩٤(أبو ھاشم عبد العزيز سليم حبيب ) ٧( فعالية تدريس التكامل باستخدام الرزم التعليمية بالنسبة للتحصيل واإلحتف
     ٣٤-٣٣ص، جامعة الزقازيق ، ةكلية التربي،غير منشور، رسالة ماجستير ،: لدي طالب المدرسة الثانوية الصناعية
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   Assigmentsالتعيينات  )  ٦/١(

ة وفيھا يعتمد الطالب علي مجھوده ا لذاتي عن طريق توجيھه إلجراء بعض البحوث الفردي

  .أو الجماعية أو بعض األعمال التطبيقية لموضوع الدرس خارج الوقت المخصص للدرس 

    -:إجراءات طريقة التعيينات 

 - :يتبع عند تنفيذھا إجراء الخطوات التالية 

  توزيع موضوعات المادة الدراسية علي الطالب بعد قراءتھا وتقسيمھا.  

  والتي يمكن للمتعلم ، والكتب المرتبطة بموضوع الدرس، يتم إعداد قائمة بالمراجع

 .االستفادة منھا لتفھم الجزء المخصص له من المادة 

  ومعارف خارجية حول المادة الدراسية بشكل عام باستخدام مصادر التعلم ، جمع معلومات

 .الذاتي التي سبق اإلشارة لھا 

 اءة حول الموضوعات المحددة لھم من خالل قائمة المراجع المعدة يتم توجيه الطالب للقر

 .ومصادر التعلم الذاتي المناسبة لھم 

  عما توصلوا اليه من نتائج من خالل قراءتھم ،يكلف كل طالب بعمل تقرير مفصل وواف

 .حول الموضوعات الدراسية المخصصة لھم 

  طھا بما درسوه في المادة الدراسية ورب، مناقشة الطالب في التقارير المعدة من خاللھم

 .وتقديم التغذية الراجعة المناسبة 

  ينبغي علي المعلم أن يراعي مايلي عند استخدام التعيينات:- 

  .إتاحة الوقت الكافي واإلمكانات لتنفيذ التعيين أوالتكليف  -

 .إرتباط موضوعات القرءة الحرة بموضوعات المادة الدراسية  -

 .التي يكلف بھا الطالب التنوع في التعيينات  -

 .التأكد من توافر المراجع التي أعدھا في القائمة لتكون في متناول الطالب  -

 .وضوح التعيين والھدف منه وكيفية تنفيذه  -

 .يحدد التعيين حسب مستوي الطالب مع مراعاة الفروق الفردية  -

 .تجميع التقارير من الطالب ومناقشتھم فيھا بصورة مستمرة  -

     Programmed Instruction     )المبرمج ( ليم البرنامجــي  التع) ٦/٢(

وتقود المتعلم تدريجيا ، تعد البرمجة ھي تقسيم مواد التعلم إلي أجزاء صغيرة يسھل تعلمھا 

وتلك األجزاء الصغيرة ، إلي االنتقال من ھدف إلي ھدف حتي يكتسب كل أھداف التعلم المرجوة 

        (Frame)تسمي اإلطار

 اءات التعليم البرنامجي  إجر:-  

يتم صياغة  وتوضيح أھداف التعلم بدقة في عبارات سلوكية يتم إتاحة حوافز تعليمية معينه   

  .إلثارة السلوك المرغوب 
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  -:تقسم أحد الموضوعات الدراسية إلي أجزاء صغيرة يسمي كل جزء منھا إطار ويتكون من 

  وھي المعرفة المطلوب تعلمھا  -:المعلومات.  

  وھي األسئلة المطروحة في اإلطار علي المعلومات السابقة والتي تتطلب إجابة  -:المثير

 .معينة من المتعلم 

  وتمثل إجابة المتعلم سواء بالكتابة أو بالتحدث أو علي شريط تسجيل  -:االستجابة المنشأة

 إلخ .............

  وھي ال تحدث إال بعد ، المتعلم  وھي اإلجابة الصحيحة التي تظھر أمام -:التعزيز الفوري

أو توجيھه ، وقد يكون ھذا التعزيز بظھور اإلجابة الصحيحة ، قيامه باستجابته المنشأة 

 ).أى التغذية الراجعة(لخطوة أخري تساعده علي أن يصل لإلجابة الصحيحة 

 ن ال ينتقل الطالب من معلومة ألخري داخل اإلطار الواحد إال إذا أجاب إجابة صحيحة ع

  .األسئلة السابقة 

  أساليب البرمجة وھما:- 

وفيه بعد ) كراودر(إبتكره Branching programme األسلوب المتشعب الفرعي  -

أو يصدر له تعليمات ، إنتھاء المتعلم من دراسة اإلطار إما أن ينتقل إلي اإلطار األصعب 

تمر فيھا حتي يصل إذا كانت إجابته خاطئة ويس، تقوده إلي تفرعات تشخيصية وعالجية 

 لإلجابة الصحيحة 

) سكينر(يعود الفضل فى إبتكاره إلي ،      Linear programme  -:األسلوب الخطي   -

، ومن حيث تتابع األطر، ويتفق مع األسلوب المتشعب فى أن كليھما أعد مسبقا ،

فقا لعدد إطارا و ٣٠٠حتى تصل إلى ) ٣(ثم ) ٢(ثم ) ١(تتتابع من اإلطار رقم ، وتنظيمھا

  اإلطارات 

  مزايا التعليم المبرمج:-  

  يناسب األعداد الكبيرة من الدارسين حيث إن كل طالب يعمل بمفرده سواء باستخدام كتاب

  .مبرمج أوجھاز تعليمى مبرمج 

  يراعى بشكل واضح الفروق الفردية بين المتعلمين فكل طالب يسير بالسرعة التى تناسبه

 .ى وتتناسب مع مستواه التحصيل

  يعتمد الطالب علي مجھوده الشخصى مما يجعله فى موقف إيجابى من عملية التعلم. 

  الينتقل الطالب من مستوى إلى مستوى ثانى إال بعد أن يتقن المستوى األول. 

  يكون الطالب فى حالة نشاط مستمر خالل التعلم. 

 لدرس يصاغ اإلطار بطريقة تسمح للمتعلم بالتركيز على النقاط الجوھرية ل 
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  Free Discovery Method - :طريقة اإلكتشاف الحر )  ٦/٣(

  -:يدفع اإلكتشاف إلى أن يولد المتعلمون األفكار الجديدة المرتبطة بموضوع الدرس كما يلى  

  يقوم المعلم بإثارة الموضوع المطلوب دراسته مستثيرا بما لدي طالبه من حب االستطالع ،

  .أو تعميمات عليھم اكتسابھا ، أو مفاھيم ،فى دفعھم للتوصل إلى معلومات 

  يقوم المتعلم فى ضوء ذلك بأنشطة مختلفة ومتنوعة الكتشاف ھذه المفاھيم أو التعميمات

 .المطلوبة 

  أو عند طلبھم المساعدة في موقف ما ،ال يتدخل المعلم إال إذا واجه المتعلم بعض المشكالت .

ثم يتركھم يكملون البحث ، ماھو مطلوب أى أن المعلم يبدأ نقطة االنطالق الكتشاف

دون تدخل منه أو يتدخل فى أضيق الحدود عند الضرورة ، واإلكتشاف بجھودھم الذاتية

 القصوي 

   فوائد طريقة االكتشاف الحر:-       

   تقلل العبء عن المعلم وتوفر جھده ووقته. 

  الت كثيرة تنمي لدي الطالب مھارات البحث واالكتشاف والتوصل للحلول لمشك 

   توسع مدارك الطالب حتى يستفيدوا من كل ما حولھم الكتشاف الجديد.  

  التأمل والتنبؤ بالظواھر المحيطة بھم.  

   Computer assisted learningالتعلم باستخدام الكمبيوتر      ) ٦/٤( 

  خصائص إستخدام الكمبيوتر في التعلم:-  

  ي ألنه يسمح للمتعلمين بأن يتقدموا في دراستھم يعتبر الكمبيوتر أحد أساليب التعلم الذات

  .الكمبيوترية وفقا لسرعتھم وقدراتھم الذاتية 

 بأنه آلة متكاملة تتفاعل مع ، يختلف الكمبيوتر عن باقي أجھزة الوسائل السمعية والبصرية

  . و في كل خطوة من خالل البرنامج التعليمي الموضوع به،المتعلم وتتحكم أحيانا في سلوكه

  يمكن من خالله تقديم المعلومات وتخزينھا ، يوفر مجموعة برامج في كافة مجاالت التعليم

 .فتتيح للمتعلم أن يكتشف بنفسه و التوصل للنتائج 

 وتحديد المسارات والطرق التعليمية وفقا ، تتيح للمتعلم  حرية استخدام وتناول المعلومات

 لحاجاتھم وقدراتھم 

 وبالتالي يراعي الفروق الفردية ، لتعلم وذلك بالتعزيز الفوري لھم يزيد دافعية المتعلم نحو ا

 .بينھم 

 التعلم  –والتدريبات المنتجة والمحاكاة ، توجد أساليب كثيرة للتعلم بالكمبيوتر منھا التمارين

إلخ مما يساعد المتعلم علي استخدام ما يناسبه من ...........والمحتوي المصغر ، المبرمج

 م الكمبيوتر أساليب استخدا

     The Media:التعلم بالوسائل السمعية والبصرية المعينة ) ٦/٥(
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في ظل ھذا التقدم العلمي والتكنولوجي نجد أن الوسائل السمعية والبصرية قد تطورت بشكل 

المطبوعات من أفالم وشرائط وتسجيالت  السينما  –السبورة التعليمية  - :ھائل  وتنوعت ومن بينھا 

أجھزة العرض المختلفة مثل جھاز العرض فوق ( واألجھزة التعليمية  –الفيديو  –ن والتليفزيو

  ) إلخ ...........جھاز الفيديو بروجكتور الكمبيوتر  –جھاز عرض الصور المعتمة  –الرأس 

  - :وعلي المعلم عند استخدامھا مراعاة ما يلي 

 قت عرضھا تحديد الوسيلة المناسبة لموضوع الدرس وكذلك الغرض منھا وو.  

  أن تكون الوسيلة ذات عالقة قوية بالمعلومات المراد إكسابھا للطالب. 

 وأن تكون أكثر تشويقا حتي يتفاعل معھا ، ورغباتھم، أن تتناسب مع مستوي الطال ب

 .الخ........التنوع  فى استخدام الوسائل حسب المواقف التعليمية ، الطالب

     Instructionalkits        - :الحقائب التعليمية )  ٦/٦(

    خصائص الحقائب التعليمية: -  

   وأجھزة ، وأدوات ، أوالورق المقوى تتضمن مواد ، تكون عبارة عن صندوق من الخشب

يمكن بھا إجراء تجارب أو أنشطة تخص درس أو ،   Microtechniqueمصغرة بسيطة 

  .وحدة دراسية معينة 

  لمتعلم يرشده عن طريقة استخدامھا واالستفادة أو كتيب ل،تحتوي الحقيبة أيضا على دليل

  .من مكوناتھا التعليمية 

 وتحقيق األھداف الموضوعة للتعلم ، تمثل برنامج متكامل الجوانب إلحداث التعلم الذاتي. 

  تنمي تفكير المتعلم لكى يستفيد من كل مكوناتھا خاصة التفكير اإلبتكارى 

 مواد مكتوبة   -:عليمية  اإلجراءات المتبعة في إعداد الحقيبة الت:-  

  المقدمة أو التمھيد وتحدد من خاللھا أھمية الحقيبة للمتعلم  

  تعد األھداف الخاصة بھا بحيث تكون سلوكية وقابلة للقياس والتقويم. 

  تحديد األنشطة التى سيقوم بھا المتعلم. 

  وتقيس ) ار قبلي اختب(أدوات التقويم التشخيصى لمدي استعداد المتعلم قبل دراسة الحقيبة

 ) .اختبار بعدي (مدي تحقق األھداف 

  تعليمات توضح طريقة السير في دراسة الحقيبة. 

  دليل أوكتيب للمتعلم والمعلم يساعد في التعرف علي محتويات الحقيبة وطريقة استخدامھا 

  إعداد قائمة بالمراجع و المصادر التي قد تفيد المتعلم والمعلم. 

  دوات المواد الخام و األ:-   

 -:وھي التي تساعد علي إجراء تجربة أو عمل نموذج ما مثل 

   أو الخشبية ، أو الزيتية ،بعض األلوان الما ئية 

  مجموعة عينات لمواد مختلفة أو شرائح زجاجية 
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  الخ ......بعض اآلالت البسيطة مثل المقص 

   ومنھا   -:الوسائط التعليمية سواء سمعية أو بصرية:- 

 الخ......أو مواد مبرمجة لالستعمال في الكمبيوتر،أو كاسيت،أو شرائط فيديو،رمجموعة صو 

    Instructional Packages             - :الرزم التعليمية )  ٦/٧( 

الصغيرة تعد الرزمة التعليمية وحدة دراسية كبيرة تتضمن مجموعة من الوحدات الدراسية 

وتختلف الرزم التعليمية ، شط متنوعة وأھداف شاملة والرزمة تحتوى على منا، تسمى الموديوالت 

فى مكوناتھا إال أن خطواتھا تكون واحدة وقد تختلف فقط فى الترتيب من رزمة إلى أخرى إالأنھا 

  .تتكامل وتتفاعل لتحقيق أھداف محددة 

  عناصر الرزمة لتعليمية:-  

 وبعض ، بھا  و أھمية موضوع الدراسة، وھي التي توضح عنوان الرزمة : المقدمة

  .اإلرشادات ليستفيد منھا المتعلم 

  وتحدد السلوك النھائى المفروض من المتعلم أن يحدث بعد دراسة الرزمة  -:األھداف

 .وتصاغ بشكل إجرائى يمكن قياسھا ، التعليمية 

  وينقسم إلى مجموعة من الموديوالت التعليمية حيث يتناول كل موديول فكرة  -:المحتوى

 .واختبارات ،وأنشطة ، ووسائل ،ومحتوى ، ھداف وله أ،واحدة 

  وھي مجموعة من األنشطة تصاحب موضوع الرزمة تساعد المتعلم  -:األنشطة التعليمية

 .في توظيف ما تعلمه بطريقة عملية من خالل ممارستھا 

  وأن ھناك متعلمين ، بما أن الرزمة التعليمية تعمل علي تفريد التعلم  - :األنشطة اإلضافية

فمن الضروري أن تحتوى الرزمة على أنشطة تعلم متنوعة ، ختلفي القدرات والمستويات م

شريطة أن تظل ھذه ،تعزز التعلم من جھة وتلبى حاجات بعض المتعلمين من جھة أخرى 

 .األنشطة ضمن اإلطار العام لألھداف المحددة 

  زمة قبل التعلم من يحدد من خالله معلومات المتعلم عن موضوع الر -:االختبار القبلى

 .خاللھا

 يأتي فى نھاية تدريس الرزمة لتحديد مدى بلوغ المتعلم لألھداف النھائية  -:االختبار البعدى

للرزمة ويقوم المتعلم في اإلختبار القبلي والبعدي بتصحيحه بنفسه وذلك بتتبعه لدليل 

 .اإلجابات الصحيحة 

  رة عن عدد من المراجع يمكن أن تساعد وھي عبا - :قائمة بالمصادر التعليمية و المراجع

 .الطالب في اإلطالع الحر عن معلومات أخرى حول موضوع ومحتوي الرزمة 
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   instructional Modules      الموديوالت التعليمية      )  ٨\٦(

كما سبق ذكره في الرزم التعليمية قالموديول ھو وحدة تعليمية مصغرة محددة ضمن 

وھذه الوحدة ، ة ومتتابعة من الوحدات التعليمية تسمى الرزمة التعليمية مجموعة كبيرة متكامل

الصغيرة بھا أنشطة وبدائل تعليمية تعمل على تحقيق أھداف محددة بجھدالمتعلم حسب سرعته 

  .وقدرته على إتقان محتواھا ويكون المعلم موجھا ومرشدا للمتعلم 

    -.:عناصر الموديول 

   عنوان الموديول.  

 وتوضح أھمية الموديول للمتعلم  -:ةالمقدم.  

  وتحدد السلوك النھائى المتوقع من المتعلم بعد االنتھاء من تعلم الموديول  - :األھداف

  .وتصاغ بشكل إجرائي ليمكن قياسھا 

  يتم إعداده لتقرير دراسة الموديول من عدمه حيث إذا تم اإلجابة الصحيحة  - :االختبار القبلي

أما إذا أجاب عن بعض مفرداته ، المتعلم االنتقال للموديول التالى لهعلي ، علي كل مفرداته

 .والباقى لم يجب عنھا أوأخفق فيھا فيبدأ في دراسة ھذا الموديول 

  وھي مجموعة من األنشطة  -:األنشطة والوسائل التعليمية المصاحبة لموضوع الموديول

  -:ل فى والوسائل التى تعمل على تحقيق األھداف التعليمية وتتمث

أوالحصول على بعض النماذج والعينات العملية ، مثل إجراء بعض التجارب  -:األنشطة 

  .والقراءة حول موضوع الموديول  –إعداد التقارير عن موضوع الدرس .

  مثل استعمال بعض اللوحات المعبرة عن الرسومات الخاصة -:الوسائل التعليمية

إلخ أى سواء كانت وسائل ...... وأجھزة العرض  ،والكاسيت، أو شرائط الفيديو، بالموضوع

  .سمعية أو بصرية، 

 وقوانين ،وحقائق ، يتم عرضه بإبراز أھم عناصر الدرس من مفاھيم : المحتوى العلمى

وتأثيرھا على ،والتكنولوجية ،إلخ ، وكذلك ذكر أھم التطبيقات العلمية ....... ونظريات 

أمكن ذلك يتم بإبراز أھم قضايا العلم والتكنولوجيا إذا ،أو التقنيات المستخدمة ،المجتمع 

  . والمجتمع المرتبطة بموضع الدرس

 حيث يعاد ھنا االختبار القبلى مرة أخرى بعد دراسة : التقويم النھائى لموضوع الموديل

وال ينتقل للموديول التالى حتى يجيب إجابة ، المحتوى ويقوم المتعلم بتقويم نفسه بنفسه

مفرداته، حتى يتأكد المعلم من اإلتقان لموضوع الموديول وذلك باالستعانة صحيحة على كل 

  .بدليل اإلجابة الصحيحة عن مفردات االختبار

  مزايا الموديوالت التعليمية: -   

  و مشجعا له ، و موجھا ، والمعلم مرشدا ،يعتبر المتعلم ھو محور العملية التعليمية.  
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 نامج مستقل بذاته ومتكامل من حيث المقدمة يجعل كل موضوع من موضوعات التعلم بر– 

  .والوسائل والتقويم  –األنشطة  –األھداف 

  يعمل علي إتقان المتعلم لموضوعات الدروس ألنه ال ينتقل من جزء إلي آخر حتى يتقن

  .السابق له 

  يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين ألنه يتيح للمتعلمين الفرص إلمكانية بدء التعلم حسب

كما يتضمن بدائل عديدة وأنشطة متنوعة تالئم كافة مستويات ، تقدمه في االختبار القبلى

  .التعلم

  يمد المتعلم بتغذية راجعة بشكل مستمر .   

  يعمل علي تفاعل المتعلم بشكل إيجابى مع عناصر التعلم 

  ينمي التفكير اإلبداعي لدي المتعلمين. 

  :ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  توظيف الموديوالت التعليمية في: سابعا 

فسوف نتناولھا في مدخل ، ونظرا لتلك المزايا المتعددة الخاصة بطريقة الموديوالت التعليمية

كأحد أنواع التعلم الذاتي الشائعة في تدريس العلوم وذلك في ضوء ، العلم والتكنولوجيا والمجتمع

  - :النقاط التالية 

  -:العلوم و التكنولوجيا والمجتمع وھي يجب مراعاة جوانب مدخل 

 الخ ..........ونظريات وعمليات علم  ،وقوانين ، وحقائق، إبراز المحتوي العلمي من مفاھيم 

 وذلك في ضوء ذكر القضايا العلمية ، التطبيقات العلمية والتكنولوجية لموضوع الموديول

 . الخ......أطفال األنابيب ، بيوجزئية الثورة ال،مثل االستنساخ ، المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا

 والمرتبطة بموضوع الموديول ، ذكر بعض التقنيات العلمية المستخدمة في العصر الحديث

 الخ ............اإلخصاب الصناعي ، المعامل الوراثية اآللية ، مثل الميكروسكوب اإللكتروني 

 ة والتكنولوجية علي المجتمع التأثيرات السلبية أو اإليجابية لتلك التطبيقات العلمي. 

  يتم تضمين تلك الجوانب في كافة عناصر الموديول التعليمي من أھداف ومحتوي و تقويم

  الخ ...وأنشطة ووسائل 

مثال لدرس في مادة األحياء من كتاب الصف األول الثانوى باستخدام الموديوالت التعليمية :  ثامنا 
  جتمع في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والم

 دورة حياة البلھارسيا   -:العنوان  

 والديدان اليافعة منھا وطريقة ، وعوائلھا، درسنا فيما سبق ديدان البلھارسيا   -:المقدمة

وتأثيراتھا الضارة  على الصحة ، و فيما يلي سوف ندرس دورة حياة البلھارسيا، تغذيتھا

  .العامة لألفراد المصابين بھا 

  األھداف:-  

ومكانھا وباقي مراحل دورة الحياة في ، طالب علي بداية مرحلة التزاوج أن يتعرف  ال )١(

  ديدان البلھارسيا 
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ودور العلم ، أن يحدد الطالب أطوار الحياة في العائل الوسيط لديدان البلھارسيا )٢(

 .والتكنولوجيا فى مواجھة أضرارھا علي المجتمع 

 .وأسبابھا أن يذكر الطالب بعض األمراض الفيروسية المكتشفة حديثا  )٣(

 .أن يرسم الطالب دورة حياة البلھارسيا كاملة   )٤(

أن يفحص الطالب بعض الشرائح الخاصة بدورة حياة ديدان البلھارسيا تحت  )٥(

 .الميكروسكوب 

أن يتجه الطالب إلي معرفة بعض األمراض الخطيرة والضارة علي أفراد المجتمع  )٦(

 .و التكنولوجية  وتوعية األفراد منھا باستخدام كافة الوسائل العلمية

  االختبار القبلي: -  

من ) STS(يقوم المعلم بإعداد االختبار بحيث يكون متنوع األسئلة ويتضمن عناصر مدخل ال

  - :المحتوي العلمي والتطبيقات العلمية والتكنولوجية وأثرھا علي المجتمع كما يلي ( حيث 

  - :التالية  أمام العبارة الصحيحة لكل من العبارات)  √(  ضع عالمة : ١س

  -:تستقر الديدان اليافعة لدودة البلھارسيا قبل نضج أعضائھا التناسلية في   )١(

  المعدة )  ب (     الكبد                ) أ (

  الكلية ) د (     المساريقا      ) ج ( 

  -:الشكل المقابل يمثل   )٢(

  (      )      بويضة ضفدعة          ) أ ( 

  (      )                          بويضة سمكة             ) ب ( 

  (      )بويضة بلھارسيا المجاري البولية             ) ج ( 

  (      )بويضة بلھارسيا المستقيم                        ) د ( 

  -:من األمراض الفيروسية التي إكتشفھا العلم حديثا ) ٣(

  (      )      اإليدز ) ب ( (      )                         السرطان  ) ا ( 

  (      )الحمي األلمانية ) د (      )                       ( سارس    ) ج (

  - :الطور المعدي في دورة حياة البلھارسيا   )  ٤( 

  (      )الميراسيديوم )ب(      )                    (البويضات       ) ا (

  (      ) االسر كاري) د (                  (      )    األنثى اليافعة  ) ج (

  -:أمام العبارة الخاطئة )    χ(  أمام العبارة الصحيحة و عالمة  )    √( ضع عالمة   :  ٢س

  (     )يحتوي البيض الناضج لديدان البلھارسيا علي يـرقات كاملة التكوين تسـمي الميراسيديوم     -١

جان لديدان بلھارسيا المجاري البولية في رحلتھما في األوردة بعد عملية االحتضان يبدأ الزو -٢

  (    )                مع اتجاه تيار الدم حتي يصالن إلي جدار المثانة 

  (  )الميكروسكوب يعد من التقنيات الحديثة التي ساعدت في التعرف علي دورة حياة البلھارسيا -٣

  (    )        ولية قوقع حلزوني يسمي بولينس  العائل الوسيط في حالة بلھارسيا المجاري الب -٤
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  (   )ساعة يھلك بعدھا إذا لم يعثر علي القوقع المناسب ١٢يعيش الميراسيديوم مدة ال تزيد عن  -٥

  اذكر دور العلم والتكنولوجيا في مواجھة اآلثار الضارة لمرض البلھارسيا علي المجتمع ؟ - :٣س

  حا البيانات عليھا ؟ارسم دورة حياة البلھارسيا موض - :٤س

  اذكر ثالثة أمراض اكتشفت حديثا نتيجة التقدم العلمي و التكنولوجي وآثارھا علي المجتمع؟ - :٥س

في ، بعد انتھاء الطالب من اإلجابة علي ھذا التقويم يقوم كل طالب بتصحيح إجاباته بنفسه 

 يدرس ھذا الموديول ال،من اإلجابات%  ٨٠ضوء دليل اإلجابات الصحيحة فإذا وصل إلى مستوي 

يواصل خطوات دراسة ھذا الموديول كما %  ٨٠أما إذا حصل علي مستوي أقل من ، وينتقل للتالي 

  :يلي

  -:األنشطة والوسائل التعليمية المصاحبة لموضوع الموديول 

  األنشطة التعليمية:-   

  يفحص الطالب مجموعة شرائح معدة تحت المجھر تتمثل في:-  

يافعة للذكور واإلناث من ديدان البلھارسيا للتعرف علي  خصائص كل شريحة للديدان ال -

  .منھا ورسمھا 

  .اشريحة للطور المعدي في دورة حياة البلھارسيا وھو السركاري -

   بيومفالريا   –بولينس ( فحص عينات من قواقع البلھارسيا والتعرف علي نوعھا (

  ورسمھا 

 تحت الميكروسكوب وكذلك ، البلھارسيا فحص عينات من بول وبراز بعض المصابين بمرض

  .جلب بعض العينات من الترع والمصارف التي بھا قواقع بلھارسيا لفحصھا 

  الوسائل التعليمية:-   

  .-:يمكنك عزيزي الطالب االستعانة بالوسائل التالية  

  مجموعة لوحات تمثل دورة حياة البلھارسيا والطور المعدي فيھا وبويضاتھا وديدانھا

  فعة اليا

  الميكروسكوبات و شرائح لوضع العينات التي أحضروھا عليھا وفحصھا. 

  مجموعة شرائح معدة وجاھزة لديدان البلھارسيا و فحصھا.  

  عرض  المحتوى: -   

بعد  تأكد  المعلم  من  أن  الطالب  سوف  يدرس  محتوى  ھذا الموديول بناء على درجاته  

حتوى الخاص بالطالب لدراسته سواء بتحديده من خالل كتاب يتم تحديد  الم’ فى  التقويم القبلى 

( الوزارة أو بأن يعطى له مكتوبا وموضحا به النقاط الرئيسة لمحتوى الدرس بحيث تبرز فيه 

  .المرتبطة بالدرس) إلخ.... والقوانين ’ والحقائق ’ المفاھيم 
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     -: التزاوج  ووضع  البيض فى ديدان  البلھارسيا

حتى يفرق بين ’ لطالب بممارسة النشاط التالى والذى أعده المعلم ضمن الموديول أوال يقوم ا

  :ديدان بلھارسيا المستقيم وبلھارسيا المجارى البولية كما يلى 

  :   ١نشاط   

  افحص الشريحة الموضوعة على منضدة الميكروسكوب 

  منھما ؟وقارن بين ديدان المستقيم وبلھارسيا المجارى البولية مع الرسم لكل 
  

  يقوم الطالب بفحص الشريحة ورسمھا للتعرف عليھا جيدا ويقارن بين رسمه وبين اللوحة

  :ثم يقوم بقراءة الجزء الخاص بالتزاوج ووضع البيض كما يلى ’ المرسومة للبويضات 

  الفرق بين بيضة المجارى البولية والمستقيم تتضح كما بالرسم التالى  :  

  .البولية ذات شوكة طرفية بيضة بلھارسيا المجارى -

 .بيضة بلھارسيا المستقيم ذات شوكة جانبية -

  

  -:دورة  حياة  دودة  البلھارسيا 

يستعين الطالب باللوحة المرسومة والممثلة لدورة حياة البلھارسيا فى تتبع دورة الحياة  كما 

  -:يلى 

 وى على يرقات البيض الناضج الذى يخرج من البول أو البراز لألشخاص المصابين يحت

  .( Miracidum )كاملة التكوين تسمى الميراسيديوم 

 فى تللك الخطوة يمارس الطالب النشاط التالى والذى حدده المعلم فى الموديول كما يلى:  

  :   ٢نشاط 

  افحص الشريحة الموضوعة على منضدة الميكروسكوب 

  وتعرف على يرقات البلھارسيا الموجودة وحدد المرحلة ؟
  

م التعرف على اليرقات ورسمھا وتحديد المرحلة من دورة الحياة تعرض على المعلم بعد تما

النتائج للتأكد من إتقان ذلك ثم ينتقل الطالب لمرحلة أخرى من دورة الحياة بقراءة الجزء التالى 

  :وممارسة النشاط الخاص به كما يلى 

  ار وتنفجر قشرتھا وتمتص البيضة الماء باالنتش’ ينتقل البيض إلى مجرى ماء عذب ’

ويسبح ليصل للعائل ’ وعلى جسمه األھداب ’ ويخرج منھا الميراسيديوم مغزلى الشكل 

فى حالة بلھارسيا ’  (Bulinus)الوسيط وھو قوقع حلزونى الشكل يسمى قوقع بولينس 

فى حالة بلھارسيا  ( Biomphalaria alexand )المجارى  البولية وبيو مفالريا 

  .المستقيم

 س الطالب النشاط التالى للتعرف على قواقع البلھارسيا ورسمھا كما يلىيمار:  
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 -: ٣نشاط  

  أمامك عينة من القواقع ھل يمكنك التعرف عليھا 

  والتفريق بينھما مع الرسم ؟

   ويفرق بينھما جيدا أو يقارن بين ’ يقوم الطالب بفحص بالعين المجردة ورسم القواقع بدقة

  .لمرسومة والموضح بھا القواقعما رسمه وبين اللوحة ا

  بعد تأكد المعلم من إتقان الطالب لذلك عن طريق طرح سؤال عليه كالتالى:  

 ما الفرق بين قوقع بولينس وقوقع بيو مفالريا ؟ من حيث الشكل والوظيفة مع  الرسم ؟  

  لم بعد ينتقل الطالب لمرحلة أخرى من دورة الحياة بقراءة الجزء التالى والمعد من قبل المع

يصل إلى التجويف التنفسى للقوقع ويفقد أھدابه ويتحول إلى ’ دخول الميراسيديوم للقوقع 

’ وتنقسم الخاليا الجرثومية داخل ذلك الكيس ) اإلسبوردسيست ( كيس جرثومى يسمى 

وتواصل اإلنقسام داخلھا حتى ’ وتنتج جيال آخر من اإلسبوروسيست تھاجر إلى كبد القوقع 

وھو الطور المعدى لدودة  ’   ( Cercaria )  يد من اليرقات يسمى السركاريا تنتج نوع جد

  .البلھارسيا

  وھنا يمكن للطالب اإلستعانة  بشريحة  جاھزة للسركاريا لفحصھا تحت الميكروسكوب

 .ورسمھا فى ضوء الرسم الموجود فى اللوحة الخاصة بدورة الحياة

 لتالى وھوبعد ذلك يطرح المعلم على الطالب السؤال ا:  

 -:أكمل ما يأتى : س

 .......... .يسمى ............... يتحول الميراسيديوم يوم فى التجويف التنفسى للقوقع إلى   -  أ

 ......... .الطور المعدى فى ديدان البلھارسيا يسمى   -  ب

    ينتقل الطالب إلى مرحلة تالية فى دورة الحياة حيث يقوم بقراءة ما يلى:-  

من القوقع وتسبح فى الماء حتى تصل إلى عائلھا النھائى وھو اإلنسان   تتحرك السركاريا -

’ وما أن يصل منھا إلى الكبد لتستقر فيه ’ الذى تمشى فى أوعيته الدموية ضد تيار الدم 

وتترك الكبد وتتجه ’ خالل  ذلك تكون تحولت إلى دودة صغيرة ثم تتمايز إلى ذكور وإناث 

تستقر وتتزاوج وتضع البيض بعد شھرين من حدوث حيث ’ للوريد البابى وفروعه 

  .العدوى وتعيد دورة الحياة

 يقوم الطالب بممارسة النشاط الخاص بھذه المرحلة كما يلى:-  

  -: ٤نشاط 

  افحص الشريحة الموضوعة على منضدة

  الميكرسكوب وتعرف على مكوناتھا وارسمھا ؟

 قارنتھا بالرسم  الصحيح على اللوحة بعد رسم الطالب للديدان الموجودة على الشريحة يتم م

  .المرسومة ويعدلھا فى ضوء ذلك
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   بعد اإلنتھاء من دراسة دورة الحياة يجيب الطالب على السؤال التالى والذى أعده المعلم

  -:ضمن الموديول 

  تكلم عن دورة حياة دودة البلھارسيا مع الرسم ؟ -س

 درس وھو بعد ذلك يقوم الطالب بدراسة جزء آخر من محتوى ال:-  

  - :أعراض اإلصابة بالمرض وأضراره على أفراد المجتمع *  

الشعور باأللم عند التبول وتعنية عند التبرز ويصاب المريض بفقر دم شديد وھزال   -

  .وضعف ملحوظ فى القوى البدنية

ويظھر فى صورة بالھة مع بالدة فى ،والعقلى ، وعند األطفال التأخر فى النمو البدنى   -

  .  التفكير

وتليف الكبد وتضخم الطحال واإلستسقاء وتكون حصوات ،التھاب المثانة أو المستقيم   -

  .المثانة والكلى

وتتسبب بلھارسيا المجارى البولية فى التمھيد لظھور أورام سرطانية خبيثة بالمثانة   -

  .وينتج عنھا الوفاة

     -:لتالى وليتأكد المعلم من إتقان الطالب لھذا الجزء يطرح عليه السؤال ا  -

ما ھى األمراض األخرى الناتجة عن مرض البلھارسيا والتى تضر بالصحة  -س

  العامة لألفراد ؟

  بعد إجابة الطالب على ھذا السؤال ينتقل لممارسة النشاط التالى والذى اعده المعلم ضمن

  - :إجراءات الموديول كما يلى 

   -:٥نشاط 

  والتكنولوجيا اذكر ثالثة أدوار يمكن أن يقوم بھا العلم 

  فى مكافحة مرض البلھارسيا من وجھة نظرك ؟
  

  بعد إجابة الطالب على ھذا النشاط وذلك فى ضوء خبراته السابقة وبعصف الذھن يقوم

المعلم  بإعطائه ورقة مكتوبة بمجموعة أدوار يمكن أن يقوم بھا العلم والتكنولوجيا فى 

  - : مكافحة المرض لكى يقرأھا ويفھمھا جيدا كما يلى

   اكتشاف الدواء الذى يقضى على األمراض المستوطنة مثل البلھارسيا نھائيا وذلك باستخدام

 .                                                                                           وسائل التكنولوجيا الحالية

  إلتصال المختلفة بالناس لنشر التثقيف والوعى الصحى من قبل أجھزة اإلعالم ووسائل ا

  .العادات الصحية السليمة والمحافظة على البيئة
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   البحث عن قواقع البلھارسيا والقضاء عليھا تماما لقطع دورة حياة الدودة وذلك باستخدام

  .أجھزة  تكنولوجية حديثة

  حث أفراد المجتمع للبعد عن سلبيات األمراض المستوطنة ومحاربتھا ومنع إنتشاره.  

   العمل على زيادة اإلكتشافات والحقائق العلمية الدقيقة عن طبيعة األمراض المستوطنة

  .ووضع حلول مناسبة للقضاء عليھا قبل إنتشار المرض

   كما يلى  ٦ينتقل الطالب إلى النشاط  ٥بعد اإلنتھاء من النشاط: -  

  -: ٦نشاط 

  اذكر اثنين من التطبيقات العلمية و التكنولوجية 

  مكافحة األمراض من وجھة نظرك ؟فى مجال 
  

   يقوم الطالب بذكر اثنين من تلك التطبيقات فى ضوء القضايا المعاصرة وبعد اإلنتھاء من

ممارسة النشاط  يقوم المعلم بتسليمه ورقة مكتوب بھا مجموعة من تلك التطبيقات ويطلب 

  -:منه  أن يقرأھا ويفھمھا جيدا كما يلى 

  -:والتكنولوجية فى مجال مكافحة األمراضمن التطبيقات العلمية *  

إستخدام التقنيات العلمية الحديثة فى اكتشاف مسببات األمراض مثل الفيروسات  -

  .إلخ........ انفلونزا الدجاج  –سارس  –المسببة ألمراض اإليدز 

تشجيع انتاج األبحاث التطبيقية وتوفير الدفع المادى والمعنوى للعلماء لمكافحة   -

  .لتى تھدد حياة البشر وإكتشاف دورة حياة مسبباتھااألمراض ا

استخدام أحدث التقنيات فى عالج األمراض واجراء العمليات الجراحية إلستئصال  -

األجزاء المصابة مثل استخدام اإلنسان اآللى والمناظير  فى إزالة بعض األورام  

  .    السرطانية

دامھا بشكل فعال في القضاء علي تشجيع العلماء علي تطوير تقنيات دقيقة يمكن إستخ -

  .األمراض التي تضر بالصحة العامة لألفراد

   - :ملحوظة ھامة

أثناء دراسة الطالب لموضوع الدرس يمكنه الرجوع للمعلم عند تعرضه ألي مشكلة أو 

صعوبة في فھم المادة العلمية وعلي المعلم توجيھه ليستمر في التعلم الذاتي لمحتوي الموديول 

  )ألنشطةممارسة ا(
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  -:التقويم النھائي

وفيه يقوم المعلم بعد انتھاء الطالب من دراسة الموديول بإعادة تطبيق التقويم القبلي مرة 

فإذا ، وذلك في ضوء دليل اإلجابات الصحيحة للفقرات الخاصة باالختبار ، اخري ليقيم الطالب نفسه 

وإذا لم يصل لتلك النسبة ، ول التالي من إجابة اإلختبار ينتقل للمودي%  ٨٠وصل الطالب لمستوي 

يعاد دراسة الموديول مرة أخري بنفس الخطوات حتي يصل الطالب إلتقان موضوع الموديول حسب 

  .قدراته

 ً   .   لتقويم اسئلة عامة علي الباب الثانى -:ثامنا
  أمام اإلجابة الصحيحة لكل من المفردات التالية )   √(   ضع عالمة  : ١س

  -:الفردية تعد من  المحاسبة) ١(

  أساسيات التعلم التعاوني ) ب(            ( STS)خصائص مدخل  ) ا ( 

  خطوات طريقة المناقشة ) د(     أنشطة التعلم الذاتي  ) ج ( 

  - :من نماذج تدريس القرناء  ) ٢(

  التكليفات ) ب(           دوائر التعلم  ) ا(

  لنتعلم معا ) د (         األلغاز ) ج (

  -:مجموعات في نموذج لنتعلم معا إلي  تقسم ال) ٣(

  رباعيات ) ب (          ثنائيات  ) ا(

  ج معا ، ب ) د (             خماسيات ) ج( 

  -:من مصادر التعلم الذاتي  )   ٤(

  الندوات ) ب(        وسائل اإلعالم ) ا ( 

  ج معا ، ب ، ا) د (         القراءة العلمية ) ج(

  -:من فوائد التعلم الذاتي للمتعلم   ) ٥(

  إشباع حاجاته وميوله ) ب(      تقليل العبء والجھد عليه ) ا ( 

  تحقيق أغراض التعلم ) د(       تشجيع العمل الفريقي ) ج(

  بحيث يكون المدخل      (STS) يمكن توظيف الموديوالت التعليمية في ضوء مدخل  الـ) ٦(

  ضمن الدرس ) ب(          واضح بالدرس ) ا(    

  .يطغي علي التعلم الذاتي بالدرس ) د(              علم الذاتي بالدرس  يتوازن مع الت) ج(    

  -: من أساليب التعلم الذاتي ) ٧(
  االكتشاف الحر ) ب(      العصف الذھني      )ا(
  ج معا، ب) د(         التعليم المبرمج )  ج(
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  -:أكمل ما يأتي  ٢س

  ...........و ............من إجراءات نموذج لنتعلم معا –ا 

  ............و ............ و..........يتمثل دور المتعلم في نموذج لنتعلم معا  - ب

  ..........و ........... من خصائص التعلم الذاتي  - ج

بينما دور الطالب يكون .......... و ........ يتلخص دور المعلم في التعلم الذاتي في  -د

  ........و ........... 

  .......و ........... و ............ لتعلم الذاتي علي كل من تتمثل فوائد ا –و 

  ؟ (STS)قم بإعداد نموذج لدرس أحياء باستخدام نموذج لنتعلم معا في ضوء مدخل الـ :  ٣س

  ؟(STS)قم بإعداد نموذج لدرس أحياء باستخدام الموديوالت التعليمية في ضوء مدخل ألـ: ٤س

  



  
  
  

  
  
  

  

  

  المـراجـــــع 

   العربيــــة واألجنبيــــة
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  المراجـــع العربيـــة: أوال

دار ،  ١٠، ط  تدريس العلوم والتربية العلمية):  ١٩٨٣( إبراھيم بسيونى عميرة وفتحى الديب  .١

  .المعارف، القاھرة

الرزم التعليمية  فعالية تدريس التكامل باستخدام): ١٩٩٤(أبو ھاشم عبد العزيز سليم حبيب  .٢

رسالة ماجستير غير ، بالنسبة للتحصيل واإلحتفاظ لدي طالب المدرسة الثانوية الصناعية 

  .جامعة الزقازيق ، ةكلية التربي،منشور

تدريس العلوم فى العالم المعاصر  ;) ٢٠٠٢(أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الھادى  .٣

  .القاھرة، ربىدار الفكر الع،  ٢ط،  المدخل فى تدريس العلوم

واستخدام الموديوالت ):" ١٩٩٨(أمنية السيد الجندي ومني عبد الصبور محمد شھاب  .٤

المؤتمر ، "التعليمية لتنمية فھم الطلبة بكلية التربية لطبيعة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريسھا

ية المصرية الجمع، المجلد األول  ،)إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين(العلمي الثاني 

   . أبو سلطان–فندق بالما ، للتربية العلمية 

  دار الفكر العربى، القاھرة، إستراتجيات التدريس والتعلم): ١٩٩٩(جابر عبدالحميد جابر  .٥

اليونسكو فى مواجھة مرض نقص المناعة المتسبة أإليدز تاريخ  "،)٢٠٠٢(جدمندھيرنز .٦

التعليم للوقاية من مرض    –ف المفتوح المل( مستقبليات   ، "لمرض وعشرة دروس مستفادة

  ).٢(عدد،٣٢مجلد ،   اليونسكو، )نقص المكتسبة اإليدز

من العقد : العلم من أجل القرن الحادى والعشرين):" ٢٠٠١(جيلبر توس جالوبين وأخرون  .٧

المجلة الدولية ، بھجت عبد الفتاح ومحمود حسب هللا: ترجمة، اإلجتماعى إلى الطفرة العلمية

  .١٦٨العدد، يونية، البونسكو، مجلة ربع سنوية ،)العلم وثقافاته(م اإلجتماعية للعلو

،  قضايا العصر الشائكة: العلم والتكنولوجيا والتنمية، )١٩٩٨(جين جاك سالمو وأخرون  .٨

مؤسسة الكويت للتقدم ، سلسلة الكتب المترجمة، ١ط، ترجمة محمد أحمد عبد الدايم

  .ة والنشرأدارة التأليف والترجم،العلمى

  – مبارك والتعليم –عاما من عطاء رئيس مستنير  ٢٠): ٢٠٠١(حسين كامل بھاء الدين  .٩

  .القاھرة، قطاع الكتب، وزارة التربية والتعليم،  سنوات فى مسيرة تطوير التعليم ١٠ 

دار ، )تحديات العولمة(الوطنية فى عالم بالھوية ، ): ٢٠٠٠(حسين كامل بھاء الدين .١٠

 .ھرةالقا، المعارف 

، المشروع القومى للترجمة، ترجمة ماجدة أباظة، علم إجتماع العلوم ;)٢٠٠٠(دومينك فينك  .١١

  .الھيئة العامة لشئون المطابع األميرية، المجلس األعلى للثقافة

  .القاھرة، دارالفكر العربى ، تدريبه، إعداده، كفاياته، المعلم، ):١٩٩٩(رشدى أحمد طعيمه .١٢
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مخطط مقترح لتطوير إعداد معلمات العلوم فى إطار ):"١٩٩٤(سنية عبد الحميد الشافعى  .١٣

دراسات فى المناھج ، "مدخل العلم والتقينة بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية

جامعة عين  –كلية التربية ، الجمعية المصرية للمناھج وطرق التدريس، وطرق التدريس

  .فبراير، )٢٤(العدد ، شمس 

فعالية إستخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى تحقيق ،) ٢٠٠٠(حسن السيد سوزان محمد  .١٤

كلية التربية ، رسالة ماجستير ، بعض أھداف تدريس العلوم لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

  .قجامعة الزقازي،

تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط فى ):"١٩٩٨(صالح بن موس الصنييان  .١٥

مكتب التربية ، ٦٨العدد، مجلة رسالة الخليج العربى، "وم والتقنية والمجتمعضوء مدخل العل

  .الرياض،العربى لدول الخليج 

رسالة ، "عالقات المتلصصون على اإلتصاالت الفضائية " :)١٩٩٨(صوفى بوخارى  .١٦

  .، عدد سيتمبر، اليونسكو

دار الفكر ،  العلوماإلتجاھات الحديثة في تدريس ، )٢٠٠١(عبد السالم مصطفي عبد السالم  .١٧

   .القاھرة ، العربي

فاعلية محتوى مناھج العلوم بالمرحلة ):" ٢٠٠٠(عصام الدين عبد المجيد الوسيمى  .١٨

الثانوية بالسعودية فى تنمية مفاھيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

الجمعية المصرية ، العلمية مجلة التربية، "وكذا تنمية إتجاھاتھم نحو العلم والتكنولوجيا

  .العدد األول، المجلد الثالث، جامعة عين شمس  –مركز تطوير تدريس العلوم ، التربية العلمية

المكتب العلمى ، تدريس العلوم من منظور البنائية): ٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زتيون .١٩

  .اإلسكندرية،للكمبيوتر والنشر والتوزيع

ترجمة مصطفى إبراھيم ، )يرة الذاتية للنوع البشرىالس(الجينوم ): ٢٠٠١(مات ريدلى  .٢٠

سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنوان ، عالم المعرفة، فھمى

  .٢٧٥، نوفمبر،الكويت، واآلداب

وائل أتاس  - :ترجمة، )دراسات فى العلم والعلماء(ضرورة العلم ، )١٩٩٩(ماكس ييروتز .٢١

سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة ، معرفةعالم ال، وبسام معصرانى

  .٢٤٥عدد ، مايو،الكويت، والفنون واآلداب

، مكتب التنوير العلمى التقنى مدخل للتربية فى القرن الجديد): ٢٠٠٢(ماھر إسماعيل صبرى  .٢٢

  . التربية العربى لدول الخليج ، الرياض

فعالية استخدام نمزذج " ،)٢٠٠٠(لنوبىماھر إسماعيل صبرى وناھد عبد الراحمن ا .٢٣

، التدريس الواقعى فى تنمية فھم القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع

والقدرة على إتخاذ القرار حيا لھا لدى طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير 
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الجمعية المصرية ، التربية العلمية مجلة، )"سلطنة عمان(المختلفة بكلية التربي بالرستاق 

  .المجلد الثالث العدد الرابع، جامعة عين شمس –مركز تطوير تدريس العلوم، للتربية العلمية

التقنيات التربوية فى تدريس العلوم للمعاھد العليا ): ١٩٨٤(مجموعة من المختصين  .٢٤

  .الكويت ، مؤسسة للتقدم العلمى،٢ط ،مصباح الحاج عيسى -:ترجمة، والجامعات

تقويم مناھج العلوم بالتعليم العام فى ضوء متطلبات التنور ) :  ١٩٩٦(محسن حامد فراج  .٢٥

  .العلمى ، رسالة دكتوراه ، غير منشوركلية التربية ، جامعة عين شمس

٢٦.  دراسة تحليلية آلراء "التعلم الذاتى بين الفكر والتطبيق ): ١٩٩٣(محمود عباس عابدين

وزارة ، دائرة البحوث التربوية ، ادية والثانوية فى سلطنة عمانمعلمى المرحلتين اإلعد

  .سلطة عمان رلجنة التوثيق أو النش، التربية والتعليم 

  .القاھرة، دار الفكر العربي، التربية العملية و تدريس العلوم): ٢٠٠٢(محمد السيد علي  .٢٧

لتكنولوجيا والمجتمع   أثر إستخدام مدخل التكامل بين العلم وا" ،)٢٠٠١(محمد خيرى محمود  .٢٨

)STS ( فى تدريس وحدة مقترحة على تنمية اإلتجاھات نحو البيئة والتفكير اإلبداعى لدى

، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مجلة القراءة والمعرفة،"تالميذ مرحلة التعليم األساسى

  .العدد التاسع، كلية التربية جامعة عين شمس

العلمى فى الوطن العربى فى مواجھة  رلبحث والتطوير واالبتكاا :)٢٠٠٠(محمد رشيد الفيل  .٢٩

 ٦٧ص، األردن - عمان،دار مجدالوى للنشر والتوزيع، التحدى التكنولوجى والھجرة المعاكسة

التغيرات العلمية والتكنولوجية المعاصرة والمستقبلية ):"٢٠٠١(محمد على نصر  .٣٠

التربية العلمية (المؤتمر العلمى األول  ،" وانعكاسھا على التربية العلمية وتدريس العلوم

األكاديمية ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول ،   )للقرن الحادى والعشرين

  .أغسطس) ١٣-١٠(فى الفترة من ، اإلسكندرية، أبوقير، العربية للعلوم والتكنولوجيا

الدراسي من خالل عالقته التنبؤ بمستوي التحصيل ) "١٩٩٣(محمود احمد أحمد أبو مسلم  .٣١

، بعوامل االتجاه نحو التعلم الذاتي وأبعاده الدافعية لإلنجاز لدي طالب كلية التربية بالمنصورة

  .٢٣عدد ، جامعة المنصورة ، كلية التربية ، مجلة

، )كيف سيغير العلم حياتنا فى القرن الواحد والعشرين(رؤى مستقبلية ):٢٠٠١(ميتشيوكاكو .٣٢

، لسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلدبس، عالم المعرفة

  .٢٧٠عدد ، يوينو، الكويت

سلسلة كتب ثقافية شھرية ، عالم المعرفة، العرب وعصر المعلومات ): ١٩٩٤(نبيل على  .٣٣

  .١٨٤عدد، ابريل، الكويت، يصدرھا المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب

مجلة محكمة (العلوم التربوية مجلة ، " أُسس التدريس الجامعي ،):١٩٩٣(نعيمة محمد عيد  .٣٤

    .العدد األول ، المجلد األول ، جامعة القاھرة ، معھد الدراسات التربوية ،  )ربع سنوية 

العلم (المجلة الدولية للعلوم اإلجتماعية ، "العلم والثقافة" ،)٢٠٠١(ھيبى فيسورى  .٣٥

  .١٦٨بونية عدد ،اليونسكو، )وثقافاته
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طرق تدريس العلوم للتعليم األساسى  ـ مشروع تدريب المعلمين )  ١٩٩٩( واصف عزيز  .٣٦

االتحاد األوروبى، / البنك الدولى  ، الجدد غير التربويين ، القاھرة ، وزارة التربية والتعليم 

   .وحدة التخطيط والمتابعة، برنامج تحسين التعليم األساسى 

في   (CD-ROM)وظيف إسطوانات الليزر المدمجةت) : ٢٠٠٢(يسري مصطفي السيد  .٣٧

إطار التعلم الموديولي وأثره في تعديل التصورات البديلة للمفاھيم العلمية والرضا عن 

الجمعية المصرية للتربية العلمية ،  مجلة التربية العلمية،" الدراسة بمراكز اإلنتساب الموجه 

  .العدد الرابع ، المجلد الخامس، جامعة عين شمس ، كلية التربية ،

األفاق  - الحصاد –األصول (فلسفة العلم فى القرن العشرين ، )٢٠٠٠(يمنى طريف الخولى .٣٨

سلسلة كتب ثقافية شھرية يصدرھا المجلس الوطن للثقافة ، عالم المعرفة، )المستقبلية

  . ،٢٦٤عدد ، ديسمبر، الكويت، والفنون واآلداب
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  ــــرافإشـ

   األستـاذ الدكتـور
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور

  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى
  أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم المساعد

  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 
 كز القومى للبحوث التربوية والتنميةالمر

  
  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥
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  دليــــل معلــــم المعلـــم

ج المقترح لتطوير لتدريس بعض الموضوعات المختارة من البرنام

  اإلعداد المھنى

 لمعلم البيولوجي فى ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

)S.T.S(  
  

  :مقـدمـــــة :أوال

تعد الموضوعات المختارة للتدريس من أبرز ما ورد فى البرنامج المقترح خاصة وأنھا تركز 

التدريس المستخدمة فى ضوئه ونماذج تدريسه وطرق ، وأھدافه، من حيث نشأته S.T.Sعلى مدخل 

ديم ، وكذلك كيفية تخطيط دروس العلوم اليومية، الخ..... وسوف يساعد ھذا الدليل معلم المعلم فى  تق

  .جامعة الزقازيق، كلية التربية،تلك الموضوعات للطالبات المعلمات بالسنة الثانية شعبة بيولوجى
  

  :األھداف العامة : ثانيا 

  :األھداف المعرفية 

 يكون الطالب قادرا على أن  أن:  

  .يذكر تعريف التخطيط لتدريس العلوم  )١(

 .يحدد خطوات تصميم درس يومى من دروس األحياء )٢(

 .يستنتج أبعاد العالقة  بين العلم والتكنولوجيا  )٣(

 .يتعرف على تأثير التكنولوجيا فى سلوكيات وقيم أفراد المجتمع  )٤(

 . يحدد العالقة بين العلم والتكنولجيا والمجتمع )٥(

 .يعدد بعض المداخل التدريسية فى تدريس  االحياء  )٦(

 ).S.T.S(يتعرف على نشأة مدخل  العلم والتكنولوجيا والمجتمع  )٧(

 . يسرد بعض مظاھر العالقة بين العلم والتكنولوجيا  )٨(

 )S.T.S(يعرف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع )٩(

 ).S.T.S(يذكر أھداف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع  )١٠(

 .حدد أھم القضايا العالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمعي )١١(

 ).S.T.S(يعدد بعض الطرق التى يمكن استخدامھا فى ضوء مدخل الـ  )١٢(

  :أھـداف مھـاريــة 

  أن يكون الطالب المعلم قادرا على أن:  

  .يعد درسا من دروس األحياء موضحا من خالله عناصر التخطيط لدرس يومى )١(
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 .ة من التقارير عن أھم المداخل التدريسية فى تدريس األحياءكتابة مجموع )٢(

 .االستقصاء عن أمثلة للعالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع  )٣(

 .البحث عن بعض ابجابيات أو سلبيات التكنولوجيا على المجتمع  )٤(

 . علمإعداد تقرير عن أسباب استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع فى برامج إعداد الم )٥(

 .لزمالئه) S.T.S(بشرح درسا معدا فى ضوء مدخل الـ  )٦(

 .البحث عن قضايا من الواقع مرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع  )٧(

 )S.T.S(إعداد مجموعة دروس أحياء باستخدام طرق تدريس مختلفة فى ضوء مدخل الـ  )٨(

  :أھــداف وجــــدانــيــة  

  ينبغى على الطالب المعلم أن:  

  لبحث واالستقصاء الكتشاف كل ما ھو جديد فى مھنة التدريس يرغب فى ا )١(

 .يشعر بأھمية العلم والتكنولوجيا فى حياة البشر )٢(

ا  )٣( ى يستفيد منھ رة الت ة المثم ة والتكنولوجي اء فى مجال االكتشافات العلمي يقدر جھود العلم

 .المجتمع

 .فى تدريس البيولوجى ) S.T.S(يتجه إلى استخدام مدخل الـ  )٤(

 ).S.T.S(ظيف إستراتيجيات التدريس المختلفة فى ضوء مدخل الـ يميل لتو )٥(
 

  :التوزيع الزمنى للموضوعات التى ستدرس  :ثالثا 

ى  رح إل امج المقت ن البرن ھا م يتم تدريس ى س وعات الت يم الموض تم تقس وعات ) ٧(ي موض

  -:محاضرات وھى كما يلى ) ٧(يستغرق تدريسھا 

 ضــــــــــــــــــــــوعالمـو م
 تعــدد المحـاضــرا
 وزمنــــھا

)ساعتان(محاضرة واحدة  التخطيط لتدريس العلوم )١(

اھر )٢( ع والمظ ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ة ب ة التبادلي العالق
 اإليجابية لتلك العالقة 

 )ساعة(محاضرة واحدة 

ة وأثرھ)٣( ة والتكنولوجي ورة العلمي لبية للث اھر الس ى المظ ا عل
ـ  دخل ال ور م ع وظھ أته ) (S.T.S(المجتم ه  –نش  –تعريف

 أھدافه  –خصائصه 

 )ساعة(محاضرة واحدة 

ـ )٤( دخل ال ف م رة ) S.T.S(توظي وجى ونظ دريس البيول ى ت ف
 العلماء  

)ساعتان(محاضرة واحدة 

 –أنشطتھا  –أساسياتھا  –تعريفھا (إستراتيجية التعلم التعاونى)٥(
 )لقرناء نماذج تدريس ا

)ساعتان(محاضرة واحدة 

وذج  )٦( ف نم اعى وتوظي ث الجم اذج البح ا ( نم تعلم مع ى ) لن ف
  ).S.T.S (ضوء مدخل الـ 

)ساعتان(محاضرة واحدة 

ـ )٧( دخل ال  )ساعتان(محاضرة واحدة إستخدام العلم الذاتى فى تدريس البيولوجى فى ضوء م
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)S.T.S(  

 )ساعة١٢(محاضرات  ٧ الجملـــــــة

  - :والوسائل التعليمية المستخدمة  األنشطة -:رابعا
 يمكن لمعلم المعلم استخدام الوسائل التعليمية التالية: -  

  كتاب الطالب المعلم.  

  البروجكتور(جھاز العرض فوق الرأسى.(  

 جھاز عرض الصور المعتمة. 

    يح أى امج لتوض وى البرن اء محت ى بن تخدامھا ف م اس ى ت ع الت بعض المراج تعانة ب االس

 .لطالب المعلمغموض يواجه ا

 على الطالب المعلم القيام باألنشطة التالية: -  

  -:ھناك أنشطة متعددة فى متن الدليل يمكن أن يمارسھا الطالب المعلم من بينھا 

 ب، وذلك بعصف الذھن، اإلجابة على بعض األسئلة اب الطال أو أى ، أو البحث عنھا فى كت

  .مصدر مساعد أخر

 وعمل جداول للمقارنات مثل الفرق ، مة داخل المحاضرةتكملة الفراغات باألشكال المرسو

 .الخ...بين نماذج التعلم التعاونى والتعلم الذاتى 

 دروس ـ    ، تخطيط بعض ال دخل ال ى ضوء م   أو الموضوعات القصيرة داخل المحاضرة ف

)S.T.S( ، أو باستخدام طرق مثل ) ذاتى  –التعلم التعاونى تعلم ال ـ   ) ال دخل ال فى ضوء م

)S.T.S.( 

  ا العلم والتكنولوجي ة المرتبطة ب تكليف الطالب بالبحث عن مجموعة من القضايا العالمي

 .والمجتمع وأرائھم فى المدخل لتدريس البيولوجى

 ةملحـوظــــ:  

) والمجموعات التعاونية الصغيرة ، المناقشة( سيتم فى ھذا الدليل استخدام طريقتى 

  -:وذلك لعدة أسباب منھا 

  .طالبة) ٢٥(وھى ، تتناسب مع أعداد الطالب التى سيطبق عليھا البرنامج ألنھا: أوال

  .يمكن تنفيذھا فى ضوء اإلمكانات المتاحة: ثانيا

  ).S.T.S(تتوافق مع طبيعة مدخل الـ : ثالثا

  -:موضوعات التدريس : خامسا 
  

  .التخطيط لتدريس العلوم  :المحاضرة األولى 

  :األھـــداف 

  .خطيط لتدريس العلوم أن يعرف الطالب الت )١(

 .أن يعدد الطالب أھمية التخطيط للتدريس  )٢(

 .أن يعرف الطالب خطة الدرس اليومى  )٣(
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 .أن يحدد الطالب المعلم عناصر تخطيط الدرس اليومى )٤(

 .أن يصنف الطالب المعلم األھداف السلوكية للدرس اليومى لمادة العلوم  )٥(

 .مية لمادة العلوم أن يكتسب الطالب المعلم مھارات تخطيط الدروس اليو )٦(

 .أن يعد الطالب المعلم درسا من دروس العلوم للتحقق من إتقان مھارات التخطيط  )٧(

 .أن يشعر الطالب المعلم بأھمية التخطيط لتدريس مادة العلوم )٨(

  :الوسيـــلة

  .مجموعة شفافيات معدة للعرض باستخدام جھاز البروجكتور  -كتاب الطالب

  :اإلثــــارة 

ة ذھبت إلى المدر ى الشھادة الثانوي ا عل ى حصلت منھ دمات طلب ، سة الت دون مق أة وب وفج

اء ل وھل ستنجح في الخروج ، منك أحد المعلمين بالمدرسة شرح درس من دروس األحي اذا تفع فم

  موضحا أسبابك؟، من ھذا الموقف بإجابة مقنعة ؟ ناقش ھذا

  :عــرض المحتـــوى 

 وھذا يتطلب، ة طريقة المناقشةسيستخدم معلم المعلم في شرح تلك المحاضر:-  

   رة ذه المحاض وع ھ م بموض ب المعل رة للطال ل المحاض ارة قب دريس "اإلش يط لت ى التخط وھ

ا ، حتى يكونوا علي قدر من الدراية" العلوم ه إم راءة عن راد مناقشتة والق والعلم بالموضوع الم

 .بالمكتبه أو تصفح كتاب الطالب 

 علي معلم المعلم إعداد مجموعة من  ً ا ، األسئلة التى سيدور حولھا موضوع المناقشة إعداداً متقن

 .وحب االستطالع ، التفكير والعصف الذھنى، وتبعث علي، بحيث تكون مبسطة ومتتابعة وھادفة

 نظم مقاعدھم في شكل ،ً طالبا ٣٠ال يزيد عن ، تتم المناقشة في صورة جماعية إذا كان العدد وت

 .دائرة حتى يرى كل منھم اآلخر

 ور ، بدأ معلم المعلم بتعريف التخطيط لتدريس العلومي از البروجيكت ي جھ ويتم عرض شفافية عل

 -:تتضمن التعريف التالي 

دريس للطالب في " اء الت م أثن ا المعل ھو مجموعة من الخطوات المتتابعة التى يتبعھ

وفي ضوء سلسلة من ، ومحددة، واضحة، ليصل إلي أھداف تعليمية، فترة زمنية محددة

 –المحتوى  –األھداف -:العمليات التعليمية المعروفة و مروراً بالعناصر التعليمية التالية  

 .أساليب التقويم -طرق التدريس

 وفتح باب المناقشات مع الطالب المعلمين كالتالي ، ثم يستعد معلم المعلم لطرح األسئلة:- 

  ما أھمية التخطيط لتدريس العلوم ؟ -

الب  - ين الط وار ب نظم الح يني م، المعلم م المعل اء، ومعل ود الضوض ث ال تس أو ، بحي

ي  ف التعليم ين ، الفوضي الموق الب المعلم ات الط الل إجاب ن خ ل م تم التوص ث ي حي

 -:الصحيحة على  أھمية التخطيط لتدريس العلوم ومن بينھا

  .تحديد األھداف المرجوة من الدرس المطروح )١(

 .معلم مع المتعلمإدارة المواقف التعليمية بنجاح يضمن تفاعل ال )٢(
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 .اإلستعداد ألي سؤال قد يطرحه الطالب )٣(

 

  اإلستعانه فى تحديد أھمية التخطيط للتدريس بالنشاط التالى:- 

  
  )١(نشــــــــاط 

  ھل يمكنك عزيزى الطالب المعلم إضافة بعض ، فى ضوء ما سبق

  العناصر األخرى الخاصة بأھمية التخطيط لتدريس العلوم؟
  

 وم وفى ھذا النشاط ي دريس العل ة التخطيط لت ترك لكل طالب الحرية فى كتابة عدة نقاط عن أھمي

ره ة نظ ن وجھ ع األوراق، م م تجم ا ،  ث ن بينھ ة م ك األھمي رج بعناصر أخرى لتل اقش لنخ وتن

بة ( ويم المناس اليب التق اء أس ف  -إنتق ع الموق ب م ى تتناس دريس الت ة الت د طريق تحدي

  )إلخ..التعليمى

 السابق يتم عرض شفافية أخرى عليھا مجمل أھمية التخطيط لتدريس العلوم  بعد مناقشة النشاط

  .كما ورد بكتاب الطالب

     ما أنواع الخطط التدريسية؟: س

  فيجيب الطالب المعلمون بأنه توجد ثالثة أنواع منھا:-  

  خطة السنة الدراسية  -:أوال

  خطة الوحدة الدراسية  -:ثانيا 

  ثالثا خطة الدرس اليومى 

  والفرق بينھا، يعرض معلم المعلم شفافية توضح الثالثة أنواع من الخطط التدريسية ثم.  

  .ھل يمكنك تعريف خطة الدرس اليومى ؟:  س

 ا ى يطرحونھ ات الت ة التعريف الب لمناقش رك الط الى، يت ف الت ل للتعري تم التوص ى ي ى "حت ھ

ا يمكن  مجموعة خطوات يصنعھا المعلم لموضوع ما من دروس العلوم ترسم صورة واضحة لم

  ." أن يقوم به ھو وتالميذه خالل زمن الحصة الدراسية

  ا ھى وم وم ومى من دروس العل ثم يسأل معلم المعلم الطالب المعلمين عن كيفية تخطيط درس ي

  عناصر ذلك التخطيط ؟

  يط ر التخط ى أن عناص م إل ع المعل ھم وم ع بعض ات م د المناقش ون بع الب المعلم ل الط يتوص

 -:مية ھىللدروس اليو

درس  - وان ال ذى  –تحديد عن درس والصف ال ديم موضوع ال اريخ تق د الحصة وت تحدي

ة  -تحديد األھداف السلوكية  –سيدرسه درس  -استخدام الوسائل التعليمي د لل عرض  -التمھي

 .التقويم  -الدرس 

  تم شرحھا ونظرا ألھمية تحديد األھداف السلوكية للدرس وغموضھا بالنسبة للطالب المعلمين ي

 -:بالتفصيل وتناقش مع الطالب جزء جزء كمايلى



  

     
  

  
   ٢٧٦ 

 الملحق الثالث المـالحـــــق

  ما المقصود باألھداف السلوكية؟: س

 عبارات واضحة قابلة للمالحظة "يتوصل المعلم مع طالبه إلى المقصود باألھداف السلوكية وھى

ه خالل الحصة الدراسية ام ب ذ القي ا يمكن للتلمي ة م اء ، والقياس تكتب لتصف بدق د االنتھ أو بع

  "ا كما تساعد المعلم فى تحديد وسائله وطرقه وأساليبهمنھ

  ى ضوء التعريف درس ف لوكية لل داف الس ا شروط صياغة األھ ه م م طالب م المعل أل معل م يس ث

  السابق؟

 يجيب الطالب المعلمين عن السؤال السابق كما يلى:-  

  .ھدف السلوكى عبارة واضحة ومحددة  -

 .الھدف السلوكى قابل للمالحظة والقياس  -

 .إلخ .....يجب أن يصاغ الھدف السلوكى بدقة  -

   تناقش إجابات الطالب المعلمين التى تستخلص من التعريف السابق  

  يقوم المعلم بعرض شفافية توضح شروط صياغة األھداف السلوكية وأمثلة على ذلك ومنھا:-  

  تحديد معادلة كتابة الھدف السلوكى كما يلى:- 

  .ھدف سلوكى = الحد األدنى لألداء +ح المادة التعليميةمصطل+الطالب + فعل سلوكى+ أن

  :أمثلة 

  أن يذكر الطالب أنواع التكاثر فى النبات -

  أن يرسم الطالب دورة حياة البلھارسيا -

  أن يقدر الطالب جھود العلماء فى اكتشاف الظواھر الطبيعة مثل البراكين  -

  
  )٢(نشــــــــاط 

  ية فى ضوء مادة تخصصك؟س قم بصياغة ثالثة أھداف سلوك

  

   ان صياغة األھداف ، ثم تجمع اإلجابات منھم وتناقش، يترك الطالب لكتابه األمثلة تم إتق حتى ي

رحھا ھا وش ابق عرض ة الس ى ضوء المعادل ة ، ف ك األمثل ن تل ية (وم ب الخاص رف الطال أن يع

موزية  ة –األس ة النباتي ب الخلي م الطال دور العل –أن يرس ب ب عر الطال ة أن يش ى خدم اء ف م

  )البشرية

  ما أنواع األھداف السلوكية ؟: س

   فيتوصل الطالب من خالل المناقشات إلى األنواع  التالية:-   

  .أھداف وجدانية –) مھارية (أھداف نفسحركية  –أھداف معرفية    

   ا وشرحھا للطالب ة عليھ أنواع األھداف السلوكية وأمثل م عرض شفافية خاصة ب يمكن للمعل

  .نالمعلمي



  

     
  

  
   ٢٧٧ 

 الملحق الثالث المـالحـــــق

  

  )٣(نشــــــــاط 
  أذكر مثاال واحدا لكل نوع من أنواع األھداف السلوكية فى مجال تخصصك؟

  

  ة نھم األمثل ع م م تجم لوكية ث داف الس ن األھ وع م ل ن د عن ك ال واح ه مث رك الطالب لكتاب ، يت

ا ة أنواعھ لوكية بكاف داف الس ان صياغة األھ اقش إلتق ة ، وتن ك األمثل ب (ومن تل دد الطال أن يح

ات اء داخل النب ود الم ا تحت ( ، ) معرفى ( أسباب ارتفاع عم ات األميب أن يفحص الطالب مكون

 )وجدانى(أن يرغب الطالب فى البحث عن المعرفة ، )مھارى(الميكروسكوب 
 

  )٤( نشــــــــاط
  :صنف األفعال السلوكية التالية وفق أنواع األھداف السلوكية

  - ب يرك -يقيس  -يعرف  -يقترح  - يصمم 
  يقدر -يقرأ  -يحدد  -يسجل  -يھتم  - يميل 

  

 ال ك األفع ين تل اتھم ومناقشتھا، يصنف الطالب المعلم تم جمع أوراق إجاب وطرح التصنيف ، وي

ا  ان صياغة األھداف السلوكية بأنواعھ تم إتق وع حتى ي الصحيح لھا وإضافة أفعال أخرى لكل ن

رح ( حيث نجد أن  ال سلوكية م(يعرف ويحدد ويقت ة أفع ال (يقيس ويركب ويصمم ، )عرفي أفع

  ) أفعال سلوكية وجدانية( ويميل ويھتم ) سلوكية مھارية

  ما أنواع الوسائل التعليمية التى يمكن استخدامھا فى تنفيذ الدرس؟: س

  ا وسائل سمعية  بصرية  –وسائل بصرية  –وسائل سمعية (فيجيب الطالب المعلمون إلى بأنھ

  .واع وأمثلة عليھا ويدار النقاش حول تلك األن

  كيف يمكنك عزيزى الطالب المعلم التمھيد للدرس؟: س

 اه الطالب درس ، فيتوصل الطالب إلى أنه يتم بطرح سؤال يجذب انتب الى بال درس الح ط ال أو رب

  السابق

  ما طرق التدريس التى يمكن أن تستخدم فى عرض الدرس ؟: س

 ن بي دة م رق عدي اك ط أن ھن ين ب الب المعلم ب الط اونى فيجي تعلم التع ا ال ذاتى  –نھ تعلم ال  –ال

  .إلخ وتستخدم الطريقة المالئمة للموقف التعليمى .....التلقين  –المناقشة 

  ما أنواع التقويم التى يمكن استخدامھا فى التخطيط للدرس اليومى؟: س

 يتوصل المعلم مع طالبه المعلمين إلى األنواع التالية من خالل مناقشاتھم:  

  )قبل بداية الدرس( تقويم تشخيصى -

 )أثناء الدرس(تقويم تكوينى  -

 )بعد إنتھاء الدرس(تقويم ختامى  -

  على معلم المعلم عرض نموذج لتخطيط درس أحياء حتى يتمكن الطالب المعلمين من اتباعه فى

  .تصميم نماذج مماثلة وذلك بواسطة شفافية تعرض عليھم 

 



  

     
  

  
   ٢٧٨ 

 الملحق الثالث المـالحـــــق

  )٦( نشــــــــاط
  ،د تكون مررت به من قبل ذلك تخير درسا من دروس األحياء ق

  :أو موضوع من موضوعات األحياء وصممه فى شكل درس متضمنا  
  التقويم –عرض المحتوى  –الوسائل  –األھداف  –العنوان  

  

  نماذج الدروس وتقوم وتناقش أمام الطالب ويعرض أفضلھا عليھم   :تجمع 

 :التقويم 
  :أكمل ما يأتى : ١س

ة -  أ ا لتحقيق  مجموعة الخطوات المتتابع ة م رة زمني دريس فى فت اء الت م أثن ا المعل ى يتبعھ الت

  ...................................أھداف تعليمية واضحة تمثل عملية

 ..............و..............و..............من أھم عناصر تخطيط الدروس اليومية  -  ب

  ..............و..............و..............التقويم التشخيصى ، من أنواع التقويم -جـ

  :أمام اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية ) (ضع عالمة : ٢س

  -:تبرز أھمية تخطيط التدريس بالنسبة للمتعلم فى  )١(

  إدارة الصف بنجاح) ب(االستعداد لإلجابة عن األسئلة المفاجئة للطالب    ) أ(

  .د أھداف التعلم المراد الوصول إليھاتجدي) د(      تقييد دور المعلم فى الفصل) جـ(

  -:األھداف النفسحركية ھى أھداف  )٢(

  تحليلية ) ب(      معرفية ) أ(

  وجدانية ) د(      مھارية ) جـ(

  -:يرتبط باألھداف السلوكية" يستشعر"الفعل السلوكى  )٣(

    الوجدانية ) ب(      المعرفية ) أ(

     االبتكارية ) د(      المھارية )جـ(

  ج لدرس من دروس األحياء فى ضوء عناصر التخطيط اليومى؟قم بإعداد نموذ: ٣س

  -:المراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا الموضوع 
ادى  )١( د الھ ى عب د ومن ى راش دى وعل د النج الم المعاصر ):  ٢٠٠٢(أحم ى الع وم ف دريس العل ت

  ٢١٢-٢٠٨.ص ص، القاھرة  ،دار الفكر العربى، ٢ط،  المدخل فى تدريس العلوم

وم): ٢٠٠٢(يد على محمد الس )٢( دريس العل ة وت ة العملي ى، التربي ر العرب اھرة ، دار الفك ص ، الق

 ١٢٧-١٦٣.ص

ز  )٣( يم األساسى ): ١٩٩٩(واصف عزي وم للتعل دريس العل ين (طرق ت دريس المعلم  –مشروع ت

ويين ر الترب دد غي يم ، )الج ة والتعل دولى  –وزارة التربي ك ال ى  –البن اد األوروب دة ، اإلتح وح

 ٢٢-٢٠.ص ص، القاھرة، المتابعة برنامج تحسين التعليم األساسىالتخطيط و
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 الملحق الثالث المـالحـــــق

ة  :المحاضرة الثانية  العالقة التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والمظاھر اإليجابي

  .لتلك العالقة

  :األھداف 

  .أن يحدد الطالب المعلم خصائص العالقة بين العلم والتكنولوجيا  )١(

 .مثلة لتلك العالقة بين العلم والتكنولوجياأن يذكر الطالب المعلم أ )٢(

ا المجتمع  )٣( ى يمر بھ ة الت ة والتكنولوجي رات العلمي ى بعض التغي أن يتعرف الطالب المعلم عل

 .المعاصر 

ى  )٤( ا عل ة وأثرھ ة والتكنولوجي ورة العلمي ة للث اھر اإليجابي م بعض المظ ب المعل دد الطال أن يع

 المجتمع 

 .لماء فى االكتشافات العلمية التى حققت الرفاھية للبشرية أن يقدر الطالب المعلم جھود الع )٥(

  :الوسيلة 

  .جھاز عرض الصور المعتمة  –كتاب الطالب المعلم 

   -:اإلثارة 

ين  ة ب اك عالق د وضح ھل ھن ك الفوائ س ما الفوائد العلمية للميكروسكوب الضوئى ؟ وفى ضوء تل

  العلم والتكنولوجيا ؟

  :عرض المحاضرة 

م الم ة الصغيرة على معل ة المجموعات التعاوني م استخدام طريق تم ، small groupsعل ا ي وفيھ

  -:اتباع ما يلى 

  ل مجموعة تتكون ) ٢٥(تقسيم الطالب المعلمين وعددھم طالبا وطالبة إلى خمس مجموعات ك

ا لوجه، طالب) ٥(من  رة حتى نضمن حدوث التفاعل اللفظى ، ويجلسون وجھ أو فى شكل دائ

  . بينھم

 ه التوضي اقى رفقائ دريس لب نھم دور فى الت رد م ل ف ، ح للطالب المعلمين فى المجموعات أن لك

ذلك دور فى إدارة ، أو يختاره لنفسه بعد موافقة زمالئه بالمجموعة ، سيحدده له معلم المعلم وك

ى  ك األدوار ھ ة وتل د ( المجموع ص –القائ ث -الملخ جل  -الباح ع  –المس رح ) المراج وتش

ل ، وتوضح للطالب م ويسمون ك وتقدم ورقة لمعلم المعلم بأسماء كل أفراد المجموعات وأدوارھ

 مجموعة باسم معروف للمعلم وللمجموعات األخرى 

  ممارسة النشاط الموجود بالمحاضرة سيكون بشكل جماعى أيضا. 

 ير وتبادل الرأى والفھم المشترك والتفك، على معلم المعلم تقديم فرصا للمناقشة الھادفة المرشدة

ارات االستماع والتحدث ، واحترام الرأ ى اآلخر، بصوت عال مع الرفقاء بالمجموعة وتنمية مھ

 . وتوظيفھا فى خدمة الموضوع، وتنظيمھا وترتيبھا، وجمع المعلومات، 

  وع ة لموض ام كمقدم كل ع ا بش م والتكنولوجي ين العل ة ب ن العالق دث ع م بالتح م المعل دأ معل يب

  -:علم المعلم سؤاال تكتبه كافة المجموعات عن المحاضرة ثم يقوم بطرح م
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  ماھى خصائص العالقة بين العلم والتكنولوجيا؟: س 

 ك السؤال ة ذل ة حول إجاب اقش أعضاء المجموع ع أن يتن ة ، من المتوق وم المسجل بكتاب م يق ث

ام، اإلجابة والى وأم ى الت  ويقوم قائد كل مجموعة بطرح إجابة السؤال أمام باقى المجموعات عل

  معلم المعلم 

  ة ادل منفع ة تب ا عالق بعض المجموعات تكتب أنھ ل مجموعة ف تقبل إجابات الطالب المعلمين بك

  إلخ...والبعض بأنھا عالقة طردية والبعض عالقة إيجابية 

  م يعرض ة ث از عرض الصور المعتم ى جھ ات عل بعد ذلك يقوم معلم المعلم بعرض أفضل اإلجاب

  -:لى جھاز عرض الصور المعتمة ويتناولتلك الخصائص من كتاب الطالب ع

ة) ١/١/١(  ة التبادلي ة :  العالق ة العلمي اج للمعرف ى إال نت ا ھ ة م ارات  التكنولوجي ث إن االبتك حي

ذى أضيف  م ال د من العل والعلماء الذين توصلوا إليھا كما أنھا يسرت كذلك اكتشاف المزي

  .إلى البناء المعرفى 

ى : ةالعالقة التفاعلي -) :١/١/٢(  ة الت وتعزز تلك العالقة من خالل تعاقب أغلب الموضوعات العلمي

  -:يمكن إجمالھا فى المخطط التالى 
  

  الخالصة       المالحظة -تعليل               فكرة -الممارسة العملية           تفسير
      (Observed)        (Abstract)           (Explanatory)          (Practical) 

 
           Phenomena          Concepts             Theories              Application 
  تطبيقات عملية فى الحياة           نظريات                   مفاھيم       ظواھر يمكن إدراكھا بالحواس

                               

  -:رض الصور المعتمة كما يلى يعرض ورقة النشاط على جھاز ع

 
  )١( نشــــــــاط

  أذكر مثاال واقعيا من مجال تخصصك تتضح

  فيه معالم العالقة بين العلم والتكنولوجيا ؟ 
  

  ا م والتكنولوجي ين العل ة ب يطلب المعلم المعلم من قائد كل مجموعة كتابة مثال واضح يمثل العالق

ل  زة -:مث ة المجھ ل الوراثي دة استخدم المعام ات جدي اج معلوم ى إنت م ، ف ى عل ورة ف داث ث وإح

  .الخ.....واستخدم الليزر فى عالج أمراض كثيرة مثل السرطان ، الوراثة

  ذا ام بھ دد للقي ن مح ى زم ة ف ات اإلجاب ن المجموع م أو م ب المعل ن الطال م م م المعل ب معل يطل

  .النشاط

 م ب م المعل ى معل ذلك يسلم القائد ورقة العمل الخاصة بمجموعته إل زمن المخصص ل اء ال د إنتھ ع

 النشاط

 وذلك عن طريق قائد المجموعة، يستمع معلم المعلم إلى ما توصلت إليه المجموعات . 
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 للمجموعة التى حققت ). معنوية  –مادية (أو المكافأة المناسبة ، يقوم معلم المعلم بتقديم التدعيم

 .وفى أفضل صورة تعاونية، أفضل النتائج فى أقل مدة زمنية

  ثم يواصل معلم المعلم فى عرض باقى عناصر المحاضرة ومنھا:- 

  -:ذكر بعض التغيرات العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر وھى  -

  الثورة التكنولوجية  -):١/٢/١(

  إنتاج المعرفة  -):١/٢/٢(

  الفجوة الرقمية  -):١/٢/٣(

 ع ى المجموعات األرب ى، توزع تلك العناصر عل ة عمل ف رات، ورق ل مجموعة إحدى التغي ، ولك

  . ليتناقش فيھا أعضاء المجموعة ويتناولوا أھم مظاھرھا

 م م المعل ى معل ائج إل ليم النت ل مجموعة بتس د ك وم قائ ك يق د ذل ث إن إحدى المجموعات ، بع حي

الم ائل اإلع ر وس ل ذك ة مث ورة التكنولوجي اھر الث تتناول مظ االت، س ائل االتص وات ، وس القن

 إلخ.....المحمول ، ضائية الف

  ة اج المعرف تتناول إنت رى س ع ، واألخ ر المجتم ا ألخ ب توافرھ ة الواج واع المعرف ث أن ن حي م

  الخ ......المحافظة على التقاليد واألعراف ، وخصائصھا

  اب ن كت رات م ك التغي ه بعرض تل ا توصلوا إلي ات فيم د مناقشة المجموع م بع م المعل وم معل يق

از ع ى جھ ب عل عالطال ا الجمي رف عليھ ة ليتع ور المعتم ات ، رض الص ر المجموع أ أكث وتكاف

  .نجاحا

  

  :عالقة العلم بالمجتمع : ثانيا

  يقوم معلم المعلم بالتحدث عن عالقة العلم بالمجتمع فى عدة نقاط منھا:-  

  .والمجتمعات على األرض ، إن نشأة العلم مرتبطة بظھور الحياة -

 .ت التى تواجه األفراد إن العلم يتصدى لكثير من المشكال -

 .ورفاھيتة ، التقدم العلمى يؤدى لتطور المجتمع -

 إلخ .....قد يتسبب العلم فى إحداث أضرار تصيب المجتمع  -

  على جھاز عرض الصور المعتمة على مجموعات العمل  ٢ثم يواصل المعلم بعرض النشاط رقم

  -:كالتالى 
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  )٢( نشــــــــاط
  ، يرات للعلم علٮالمجتمع ذكرنا فيما سبق بعض التأث

  مع ذكر أمثلة ؟ ) من وجھة نظرك(قم بإضافة تأثيرين من عندك 
  وھل يوجد تأثير للمجتمع على العلم وضح ذلك؟

  

  م ل طالب معل ه بحيث ك راد مجموعت يطلب معلم المعلم من قائد المجموعة توزيع األدوار على أف

وكتابتھا لعرضھا ،  عاونوا فى انتقاء أفضلھاثم يت، يقوم بطرح تأثير للعلم على المجتمع والعكس

  . على معلم المعلم بعد انتھاء الوقت المحدد للنشاط

  ذكر ثال ي اقى المجموعات فم ى ب ائج عل يطلب معلم المعلم من كل قائد قراءة ما توصلوا له من نت

  -:بعض التأثيرات منھا 

ة النوو - م إكتشاف الطاق ة حيث ت ةالتقدم العلمى فى مجاالت الطاق ة، ي ، والشمسية، والكھربي

  .كلھا أدت لرفاھية أفراد المجتمع ، الخ....طاقة الفراغ 

ايمر  - رع والزھ ل الص راض مث ن األم ر م الج الكثي م لع اف العل ى ... إكتش ا أدى إل خ مم ال

 . المحافظة على الصحة العامة لألفراد

ة أ - اعالت النووي تخدام التف ث إس ع حي م بعض األضرار للمجتم د سبب العل وث ق ى التل دى إل

 . الخ مما يضر بأفراد المجتمع.....اإلشعاعى للماء والھواء والغذاء 

 .الخ...والمعنوى ، إن المجتمع ھو الذى يقر التقدم العلمى ويوفر له الدعم المالى -

  ل ات العم ائج مجموع اقش نت ى ، تن ة الت دعيم المناسب للمجموع ديم الت م بتق م المعل وم معل ويق

  .وفى أفضل صورة من صور العمل الجماعى ، ى أقل مدة زمنيةحققت أفضل نتائج ف

  

  :عالقة التكنولوجيا بالمجتمع : ثالثا

 المجتمع ا ب ة التكنولوجي ن عالق ع ع ن الواق ال م يط بمث د بس رض تمھي م بع وم المعل يكن ، يق ول

ر ن دور كبي ا م الم ومالھ ائل اإلع ة، وس إثراء الثقاف ا ب ات، إم يم، والمعلوم دم الق ، أو ھ

د. الخ.....واألعراف ، لوكياتوالس ذھن فى ، ثم يطرح سؤاال على المجموعات لتجتھ وتعصف ال

  -:إجابته وھو

  وأثرھا على المجتمع؟، والتكنولوجية، اذكر بعض المظاھر اإليجابية للثورة العلمية: س 

 م ، تتاح فرصة ليتشاور أفراد المجموعات فى إجابة ذلك السؤال ة عمل ث تم تسجيلھا فى ورق وي

  .قدمھا القائد لمعلم المعلم ي

 ع الطالب ع جمي ات م ات المجموع م إجاب م المعل اقش معل ا ، ين ى منھ ال  -:والت ا يختص بمج م

 الخ ...أطفال األنابيب  –الطفرات الصناعية  –الھندسة الوراثية مثل االستنساخ 

 والمحمول، واإلنترنت، ومنھا ما يختص بمجال تكنولوجيا المعلومات مثل استخدام الكمبيوتر .  
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  ة لتتعرف يقوم المعلم المعلم بعد ذلك بعرض المظاھر اإليجابية على جھاز عرض الصور المعتم

  .عليھا كل المجموعات وتناقش مع الطالب 

  ٣يطرح معلم المعلم النشاط:- 
 

  )٣( نشــــــــاط
  أذكر مثاال واحدا عن أحد إيجابيات الثورة العلمية 

  أذكر إلى أى مجال تنتمى ؟و، والتكنولوجية على المجتمع
  

 م ، يتسلم قائد كل مجموعة ورقة النشاط ة مناسبة ث اقى المجموعة لوضع أمثل ى ب ويعرضھا عل

  -:يتم اختيار أفضلھا لعرضه على معلم المعلم مثل 

  أو الوقاية منه ھذا يخص مجال الطب ، ومحاوالت األطباء لعالجه، اكتشاف مرض سارس -

د - ات وفى أى وقت وب، استخدام التعليم عن بع ة الطبق يم لكاف ل التعل الى يكف يخص مجال (الت

 ). التعليم 

 ة از عرض الصور المعتم ى جھ أة المجموعة ، تناقش كافة اإلجابات وتعرض أفضلھا عل ومكاف

 .األفضل 

 يقوم المعلم فى نھاية المحاضرة بتلخيص موجز لما ورد بھا وعمل غلق مناسب . 

  :التقويم 

  :أكمل ما يأتى : ١س 

  .....و...........و...........من التغيرات العلمية والتكنولوجية التى يمر بھا المجتمع المعاصر  -أ 

  .......و.........و.........من المظاھر اإليجابية للثورة العلمية والتكنولوجية فى مجال الطب -ب

  ...........و...........و.........من التكنولوجيا الجديدة تكنولوجيا  -جـ

ة  -: ٢س ة والتكنولوجي ورة العلمي ة للث ا المظاھر اإليجابي أذكر أمثلة ألھم المجاالت التى تتضح فيھ
  وأثرھا على المجتمع المعاصر؟

  

   -:الموضوعالمراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا 

  :المراجع العربية

ةالمشروع ا، ترجمة ماجدة أباظة، علم إجتماع العلوم): ٢٠٠٠(دومنيك فينك  )١( ومى للترجم ، لق
  .٣٢٤صــ، المطابع األميرية، المجلس األعلى للثقافة

دين )٢( اء ال ل بھ ين كام تنير ٢٠): ٢٠٠١(حس يس مس اء رئ ن عط ا م يم  –عام ارك والتعل  –مب
يم١٠ ة، سنوات فى مسيرة تطوير التعل ة مصر العربي يم، جمھوري ة والتعل قطاع ، وزارة التربي

 .١٧-١٤صــ، الكتب
ى اإلتصاالت الفضائيةعال):"١٩٩٨(صوفى خارى )٣( ات المتلصصون عل ، رسالة اليونسكو، "ق

  .٤٦-٤٤.ص ص،عدد سبتمبر
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ة المعاصرة والمستقبلية وانعكاسھا "، )٢٠٠١(محمد على نصر )٤( التغيرات العلمية والتكنولوجي
وم دريس العل ة وت ة العلمي ؤتمر العلمى األول ، "على التربي رن الحادى (الم ة للق ة العلمي التربي

رين د األول ،)والعش ة، المجل ة العلمي رية للتربي ة المص وم ، الجمعي ة للعل ة العربي األكاديمي
 .١٥٢صــ، أغسطس) ٣-١(فى الفترة من ، اإلسكندرية، أبو قير –والتكنولوجيا 

  

  :المراجع األجنبية 
(1) Bingle, W.A,&Gaskell, P.J,(1994): “Scientific Literacy for Decision 

Making and Social Construction of Scientific Knowledge”, Science 
Education, Vol.78, No.2, pp158-201. 

(2) Botton, C&Brown, C.,(1998): “The Reliability of Some Vosts 
Preservices Secondary Science Teacher in England”, journal of 
research in Science Teaching, Vol.35, No.1, PP53-71  

  

ةالم رة الثالث ة :حاض ورة العلمي لبية للث اھر الس ة، المظ ى ، والتكنولوجي ا عل وأثرھ

  ).S.T.S(وظھور مدخل الــ ، المجتمع

  :األھداف 
ة) ١( ورة العلمي لبية للث اھر الس م المظ ب المعل دد الطال ة، أن يع ى ، والتكنولوجي ا عل وأثرھ

  .المجتمع

 . العلم والتكنولوجيا والمجتمعأن يحلل الطالب المعلم العالقة التبادلية بين ) ٢(

 .أن يوضح  الطالب المعلم بعض القضايا المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع ) ٣(

  . أن يتعرف الطالب المعلم على نشأة مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع) ٤(

 ). S.T.S(أن يعرف الطالب المعلم مدخل الــ ) ٥(

 ). S.T.S(ص مدخل الــ أن يعدد الطالب المعلم خصائ) ٦(

 ). S.T.S(أن يحدد الطالب المعلم أھداف مدخل الــ ) ٧(

  .فى تدريس األحياء )  S.T.S(أن يرغب الطالب المعلم فى استخدام مدخل الــ ) ٨(

  البروجكتور+ كتاب الطالب  :الوسيلة 
 ھا على المجتمع ؟وأثر، س أذكر بعض المظاھر اإليجابية للثورة العلمية والتكنولوجية :اإلثارة 

 :عرض المحاضرة 
  سيستخدم معلم المعلم فى شرح تلك المحاضرة طريقة المناقشة.  

 ة ة والتكنولوجي ورة العلمي لبية للث اھر الس ن المظ ديث ع م بالح م المعل دأ معل ى ، يب ا عل وأثرھ

ف  ث التنظي ن حي اة م اھر الحي ة مظ ى كاف ع ف بخ، المجتم ة، والط ى ، والكتاب ول عل والحص

ى ، اتالمعلوم خ....واستخدام اإلنسان األل م يطرح مجموعة من ، ال ى اإلنسان ث ك عل ودور ذل

 -:األسئلة لفتح باب النقاش مع الطالب المعلمين كما يلى 

 :ما المظاھر السلبية للثورة العلمية والتكنولوجية فى كل من المجاالت التالية : س

  لطاقة؟ا –الطب  –تكنولوجيا االتصاالت  –الھندسة الوراثية 
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 االت ذه المج ى ھ ين عل اب ، يجيب الطالب المعلم ى كت رؤه ف ا ق ى ضوء م ة ف ذكر بعض األمثل ب

 -:ومن األمثلة التى ستذكر مثالً ، الطالب المعلم

  .والعبث بجيناتھم، لتغيير أشكالھم -ستغالل بعض األثرياء التقدم فى الھندسة الوراثية -

 أو االطالع على برامج غير ھادفه ، خريناستغالل تكنولوجيا االتصاالت بالتصنت على األ -

 . باألعضاء البشرية، التجارة -

 .الخ........التلوث الناتج عن مصادر الطاقة  -

  نھم ا بي تم مناقشتھا فيم ين وي ات من الطالب المعلم ا، تقبل اإلجاب تم إتقانھ م حتى ي ، ومع المعل

  .مجموعة من تلك المظاھرتوضح ، ويقوم المعلم بعد ذلك بعرض شفافية على جھاز البروجكتور

 ١يقوم معلم المعلم بطرح النشاط :- 

  )١( نشــــــــاط
  أذكر مثاال فى مجال تخصصك عن سلبيات الثورة :س

  وأثرھا على المجتمع ؟، العلمية والتكنولوجية 
  

 ة ة والتكنولوجي ورة العلمي اء عن سلبيات الث ال فى مجال األحي م بوضع مث ، يقوم كل طالب معل

دم لمع ينوتق ى الطالب المعلم تم عرضھا عل ا وي م حيث يجمعھ م المعل والخروج ، ومناقشتھا، ل

ة  ل األمثل ة . بأفض روب البيولوجي ل الح ة  –مث لحة النووي ياع  –األس ة وض ات البديل األمھ

  الخ...األنساب

  

  :العالقة الثالثية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع: رابعا

  ين الب المعلم ى الط م عل رح المعل ن يط ؤاال ع ا  -:س م والتكنولوجي ين العل ة ب ة العالق ا طبيع م

  والمجتمع ؟

 يتوصل المعلم مع طالبه المعلمين إلى أنھا عالقة تبادلية ويتحدد شكلھا فيما يلى 

  العلم           التكنولوجيا            المجتمع وذلك فى ضوء ما سبق  

  م أكمل الش-:كما يلى  ٢يقوم المعلم بطرح النشاط ين العل ة ب ة الثالثي كل التالى بحيث توجد العالق

  والتكنولوجيا والمجتمع ومظاھرھا ؟

  

  

  

  

م، تجمع إجابات الطالب المعلمين من قبل معلم المعلم اقش معھ م ، وتن م يعرض معل ار أفضلھا ث ويخت

  -:المعلم شفافية خاصة بشكل تلك العالقة فيما يلى

  
  المجتمع

Society 
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  .تقنية والمجتمعمنظومة العالقة بين العلم وال

  يقوم معلم المعلم بعرض السؤال التالى على الطالب المعلمين:-  

وما تتضمنة من ، أذكر بعض القضايا العلمية والعالمية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع: س
 مشكالت ؟

  ويتوصل مع الطالب المعلمين  إلى مجموعة من القضايا مثل:-  

  الخ....الرعى الجائر  -التصحر  -مثل التلوث قضايا البيئة         -

اف  - ذاء         الجف ص الغ وع ونق ايا الج ة  –قض اة الجوفي ن  –المي ة م ر األرض الزراعي فق

  الخ....العناصر 

  الخ....اإليدز  –أمراض ناتجة عن التقدم التكنولوجى        السرطان  -

  -:لمين كما يلى على الطالب المع ٣يقوم معلم المعلم بطرح النشاط  -

  أكمل الفراغات بالجدول التالى بما يناسبھا من إجابات؟: س

 القضايا العالمية المشكالت الفرعية

   .............................................   األسلحة البيولوجية

 إستنفاذ موارد الطاقة   ...................................................  

 قضايا الجوع والغذاء   ...................................................  

   .............................................  كساد العقول البشرية وتوقفھا عن التفكير

   .............................................   تجريف األراضى الزراعية

  ...................................................     .............................................   

 وزع الج هي ؤا فراغات ى يمل ين حت الب المعلم ى الط الى عل ة، دول الت ع اإلجاب اقش، وتجم ، وتن

  .ونخرج بالجدول مكتمل الجوانب حتى يتم إتقان تحليل القضايا إما مشكالت فرعية والعكس 

  من كتاب الطالب الذى يتضمن مجموعة ) ١(يقوم معلم المعلم بعرض الشفافية الخاصة بالجدول

ايا العالمي ن القض ع، ةم ا والمجتم العلم والتكنولوجي ة ب ة المرتبط ن ، والعلمي منه م ا تتض وم

 . مشكالت ويتناقش فيھا مع الطالب
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  يقوم معلم المعلم بشرح نبذه عن نشأة مدخل الــ)S.T.S  ( م دريس ث ديا فى الت ومتى استخدم ج

 -:السؤال التالى  يطرح

  ؟) S.T.S(عرف مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع الــ : س

  من خالل مناقشات الطالب المعلمين يتوصل معلم المعلم للتعريف التالى للمدخل:-  

الل  ن خ ع م ا والمجتم م والتكنولوجي ين العل ل ب ل والتفاع ى التكام م ف ذى يھ دخل ال ك الم و ذل ھ

  .تدريس البيولوجى لننتج من خالله معلما متنورا علميا وتكنولوجيا وذا تدريسى متميز

  فى ضوء التعريف السابق ؟)  S.T.S(الــ  ما خصائص مدخل: س

  يتم مناقشة الطالب المعلمين فى خصائص المدخل حيث يذكرون عدة خصائص منھا:  

  .والمعرفة، إيجابية الطالب فى البحث -

 . وتنفيذھا ، يمكن استخدامه فى إعداد المناھج -

 . يعتمد على التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع -

 .را علمياينتج معلما متنو -

 م بعرض شفافية م المعل وم معل دخل ، بعد انتھاء المناقشة يق توضح مجموعة من خصائص الم

  .ليتقنھا الطالب 

  ماھى أھداف مدخل الــ : يسأل معلم المعلم الطالب المعلمين عن)S.T.S (؟ 

 داف ن األھ ة م د مجموع ى تحدي ين إل ه المعلم ع طالب م م ة ، يتوصل المعل ن  خالل إتاح ك م وذل

 -:وبين معلم المعلم كما يلى ، ص النقاش بين الطالبفر

  :ھدفه الرئيس إعداد الفرد المتنور علميا الذى يتصف بـ )  S.T.S(إن مدخل الــ  - 

ة فى حل  - يم خلقي ه من ق ا تعلم ى جنب مع م ا إل ة جنب استخدام المفاھيم العلمية والتكنولوجي

  .المشكالت اليومية 

 .ويقومھا ، ويحللھا، ويجمعھا، التكنولوجيةيحدد مصادر المعرفة العلمية و -

 .يدرك أن للعلم والتكنولوجيا مسعاً إنسانى  -

 الخ .......يحلل التفاعل بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع  -

 .فى نھاية المحاضرة يقدم المعلم بعرض موجز ألھم عناصرھا األساسية ويقدم غلق جيد لھا  -

  :التقويم 

  :أكمل ما يأتى   :١س
  ا ال االتصاالت والتكنولوجي ى مج وجى ف ى والتكنول دم العلم ع –إن للتق ى المجتم لبية عل ار س آث

  ..........و...........و...........حيث يؤدى إلى 

  و.........والتى تتسبب فى .........و........من أمثلة األسلحة البيولوجية استخدام.......... 

 ة ذات االر ايا العالمي م القض ن أھ ع م ا والمجتم العلم والتكنولوجي اط ب تب

 ............و...........و..........

 :أمام العبارة الخاطئة فيما يلى ) X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )(ضع عالمة : ٢س
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 الملحق الثالث المـالحـــــق

  استخدام مدخل الــ)S.T.S  (فى تدريس العلوم ال يحقق األھداف المرجوة للمادة(     ) . 

  من خصائص مدخل الــ)S.T.S  (التأكيد على دور المعلم وتھميش دور الطالب(     ) . 

  يسعى التعلم فى ظل مدخل الــ)S.T.S  (إلى إنتاج فرد متنور علميا(     )                . 

  يبتعد مدخل الــ)S.T.S  (فى تدريس العلوم عن مشكالت البيئة(     )                     . 

  وأھدافه ؟، مع كتابة نبذه مختصرة عن نشأته، ) S.T.S(أذكر تعريف مدخل الــ -:٣س 
  

  :المراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا الموضوع 

اريخ  –اليونسكو فى مواجھة مرض نقص المناعة المكتسبة ) ." ٢٠٠٢(جد مند ھيرترز  )١( ت

 التعليم العالى للوقاية من –المد المفتوح ( مستقبليات ، " المرض وعشرة دروس مستفادة 

بة  ة المكتس ص المناع رض نق دز/ م كو  ،)اإلي د ، اليونس دد ، ٣٢مجل  – ١٧١ص، ) ٢(ع

  .١٧٦ص

 قضايا العصر الشائكة: العلم والتكنولوجيا والتنمية ): ١٩٩٨(جين جاك سالمون وآخرون  )٢(

دايم ،  د ال د عب د أحم ة ،  ١ط، ترجمة محم دم ، سلسلة الكتب المترجم مؤسسة الكويت للتق

 .١٠١ -١٠٠ص، الكويت ، تأليف والترجمة والنشرإدارة ال، العلمى 

افعى  )٣( د الش د الحمي نية عب ى ) . " ١٩٩٤(س وم ف ات العل داد معلم وير إع رح لتط مخطط مقت

ة السعودية  ة العربي ات بالمملك ة للبن ات التربي ة والمجتمع بكلي م والتقني دخل العل ، "إطار م

دريس ة المصرية للم،  دراسات فى المناھج وطرق الت دريس الجمعي اھج وطرق الت ة ، ن كلي

 .١٨٠ص، ) ٢٤(العدد ، جامعة عين شمس ،  التربية

تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط ) . " ١٩٩٨(صالح بن موسى الضبيبان  )٤(

ع  ة والمجتم وم والتقني دخل العل ى ضوء م ى، " ف يج العرب الة الخل ة رس دد ،  مجل ،  ٦٨الع

 .١٧٤ص، الرياض ، ج مكتب التربية العربى لدول الخلي

ون  )٥( د زيت د الحمي ال عب ة) . ٢٠٠٠(كم ور البنائي ن منظ وم م دريس العل ى ،  ت ب العلم المكت

 .٥٠ -٤٦ص، اإلسكندر ية ، للكمبيوتر والنشر والتوزيع 

ى فيسورى  )٦( ة ) . " ٢٠٠١(ھيب م والثقاف ة ، " العل وم اإلجتماعي ة للعل ة الدولي م ( المجل العل

 .١٥٠ص،  ١٦٨عدد ، نية يو، اليونسكو ، ) والثقافة

  

فى تدريس البيولوجى ونظرة العلماء ) (S.T.S توظيف مدخل الـ :المحاضرة الرابعة 

                      له كمدخل تدريسى          

  :األھداف 
دخل ال )١( ة الستخدام م ى الخطوات المتبع م عل در يس ) (S.T.Sأن يتعرف الطالب المعل فى ت

  .األحياء

 .(S.T.S)معلم درسا فى مادة األحياء فى ضوء مدخل ال أن يعد الطالب ال )٢(
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 الملحق الثالث المـالحـــــق

 .أن يذكر الطالب المعلم خصائص االتجاھات العلمية )٣(

 .أن يحدد الطالب المعلم عناصر االتجاه العلمى )٤(

 .(S.T.S)أن يقارن الطالب المعلم بين برامج التعليم التقليدية وبرامج ال )٥(

 .(S.T.S)اء لمدخل أن يتعرف الطالب المعلم على أسباب رفض بعض العلم )٦(

 .أن يمارس الطالب المعلم لألنشطة الموضوعة له )٧(

 .فى التدريس (S.T.S)أن يتجه الطالب المعلم الستخدام مدخل ال )٨(

  .جھاز عرض الصور المعتمة+ كتاب الطالب :  الوسيلة  
ك التنبؤ ھل يمكن، فى ضوء تحليلك للعالقة الثالثية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع : س: اإلثارة  

  بجوانب ذلك المدخل كمدخل تدريسى ؟
  :عرض المحاضرة 

  ى ات الت اع التعليم تم باتب ة الصغيرة وي ة المجموعات التعاوني م استخدام طريق م المعل ى معل عل

  .وردت بالمحاضرة الثانية

  دخل  -:يقوم معلم المعلم بطرح سؤال على المجموعات كما  يلى ره عن م ا سبق ذك فى ضوء م

اء ؟  (S.T.S)ال  دريس األحي ة الستخدامه فى ت تم عرض ( ھل يمكنك تحديد الخطوات المتبع ي

 ).السؤال عن طريق جھاز عرض الصور المعتمة 

  ا عرف يقوم قائد كل مجموعة بتنسيق العمل بين أفراد المجموعة حتى يتأكد من أن كل طالب بھ

ه  ام ب تعد للقي ى ورق، دوره ومس روح ف ؤال المط ل الس ى ح دأون  ف ة ويب ل الخاص ة العم

 .بالمجموعة

 يتم تقبل إجابات المجموعات حسب سرعة كل منھا فى إجابة السؤال. 

  م م  المعل ين معل تم مناقشتھا ب ل مجموعة ي بعد ذلك تعرض إجابات المجموعات من خالل قائد ك

ذكر بعض  –تضمين قضايا علمية وتكنولوجية بالدرس  –تحديد األھداف ( وباقى الطالب ومنھا 

 ).الفوائد واألضرار على المجتمع  –نيات التق

 دخل ، وتدعم، تحدد أفضل اإلجابات ة إلستخدام م  (S.T.S)ويخرج معلم المعلم بالخطوات الالزم

اء دريس األحي ى ت الب ، ف ل الط ا ك ة ليراھ ور المعتم رض الص از ع الل جھ ن خ ھا م ويعرض

 .المعلمين

  :والخطوات منھا 
  .(S.T.S)جوانب مدخل الـ  تحديد األھداف السلوكية بحيث تتضمن )١(

 .استخدام وسائل تعليمية حديثة تتناسب مع العصر )٢(

ذاتى  (S.T.S)تنفيذ الدرس باستخدام إحدى الطرق التدريسية فٮضوء مدخل ال  )٣( مثل التعلم ال

 .أو استخدام المدخل نفسه، إلخ .... المناقشة  –التعلم التعاونى  –

 .إلخ........ توضيح جوانب المدخل  )٤(

 .أساليب تقويم تتضمن جوانب المدخل استخدام )٥(
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  دخل ال اء فى ضوء م از ، (S.T.S)يقدم معلم المعلم نموذجا لدرس أحي ويعرضه من خالل جھ

ويناقشھم فيما يتعسر عليھم ، ليتعرف على خطواته كل الطالب المعلمين، عرض الصور المعتمة

  .فھمه

  ى عنصر م إل م المعل ل معل يھم ينتق درس عل اء عرض ال د انتھ درسبع ى ال ة ، آخرف و تنمي وھ

اه، (S.T.S)االتجاھات العلمية لدى الطالب فى ضوء مدخل ال   ويستھل ذلك بتقديم تعريف االتج

رفض "  القبول أو ال واء ب ية س ألة أو قض ى مس بيا ف ت نس رد الثاب ه رأى الف ن ، بأن ر ع ويعب

 ".استجابة الفرد لھا 

 ة " اال ثم يقدم معلم المعلم للمجموعات ورقة عمل تتضمن سؤ ما ھى خصائص االتجاھات العلمي

 ".فى ضوء التعريف السابق ؟ 

 تسلم ورقة العمل لقائد كل مجموعة ليتعاونوا ويحددوا مجموعة من الخصائص. 

 م ويكون ، يتم كتابة العناصر فى ورقة العمل م المعل ى معل ا تسلم إل وبعد انتھاء المجموعات منھ

ة  ائص التالي ا بعض الخص ن خاللھ ة االتج( م ن البيئ ب م وروث  –اه مكتس يس م اه ل  –االتج

ى ، ) إلخ ................. االتجاه ثابت نسبيا  ل مجموعة عرض الخصائص الت د ك ويطلب من قائ

ا ت اقى المجموع ى تفوقت ، تمكنت المجموعة من تحديدھا لعرضھا على ب أ المجموعة الت   وتكاف

 ).دعم مادى أو معنوى ( 

 م ال وم  معل م باستعراض أھم خصائص االتجاهفى النھاية يق از عرض ، معل ى جھ وعرضھا عل

 .الصور المعتمة ليتمكن الجميع من التعرف عليھا

 از ، ويذكرھا للطالب، يواصل معلم المعلم الحديث عن عناصر االتجاه العلمى ى جھ ويعرضھا عل

ة ا ، عرض الصور المعتم م ( ومنھ تح ال –حب االستطالع  –التريث فى إصدار الحك ذھنى التف

 ).إلخ ....... 

 كما يلى  ١يقوم معلم المعلم بطرح النشاط ، بعد االنتھاء من عرض عناصر االتجاه:- 
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  )١( نشــــــــاط

  أكمل الفرغات بما يتناسب مع العنصر المكتوب من وجھة نظرك؟: س
 

 يظھر عندما :  حب االستطالع:-  

 .يسعى دائما للقراءة واالطالع على كل ما ھو جديد -

* ....................................................  

 .................................................... *  

.................................................... *  

  :االعتقاد فٮالسببية ويظھر عندما  -

  .نؤمن بأن كل نتيجة وراءھا  سبب لھا* 

................. *...................................  

.................................................... *  

.................................................... *  

  -:وتظھر عندما ، العقالنية  -

  .  يستعين بذوى الخبرة فى جمع البيانات عن قضية ما* 

............................ *........................  

.................................................... *  

.................................................... *  

 ل مجموعة تسلم النشاط د ك م من قائ م المعل ين أعضاء المجموعة ، يطلب معل ع العمل ب وتوزي

ة الفراغات از النشاط فى وقت زمن، لتكمل ى تنھى العمل ، ى محددوإنج أ المجموعات الت وتكاف

  .بسرعة ودقة

 م م المعل ة لمعل ل ، يقوم قائد كل مجموعة بتسليم ورقة اإلجاب ه ك ا توصلت إلي م لم ويستمع المعل

 .حيث يقوم قائد كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه مجموعته من نتائج، مجموعة 

 دعيم المناسب  بعد ذلك ا( يقوم المعلم بتقديم الت وى  –دى م ى حققت أفضل ) معن للمجموعة الت

 .النتائج فى أقل مدة زمنية وفى أفضل صورة تعاونية

 يقدم معلم المعلم النشاط الثانى بعد االنتھاء من السابق. 
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  )٢( نشــــــــاط

  رتب عناصر اإلتجاه حسب أھميتھا من وجھة نظرك فى الشكل التالى؟     : س

             

                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ل  المعلميطلب من قائد كل مجموعة ملء الدوائر بما يتناسب معھا من وجھة نظر المجموعة كك

ا  ،بعناصر االتجاه ة ( ومنھ اد فى السببية  –العقالني ذھنى  –االعتق تح ال خ .......التف ك ، ) إل وذل

  .شاطوفق المدة الزمنية التى يحددھا المعلم للن

  ل مجموعة ه ك ا توصلت إلي ى م د المجموعة ، يستمع المعلم إل ك من خالل قائ ة ، وذل ام كاف أم

 .وتكافأ المجموعة المتميزة ،وتناقش النتائج مع الجميع ،المجموعات األخرى

 ى عنصر آخر بالمحاضرة يقوم ال إل دى، المعلم باالنتق يم التقلي رامج التعل ين ب ة ب ، وھو المقارن

 -:حيث يذكر بعض االختالفات منھا  (S.T.S)ال وبرامج مدخل 

)١(  

عناصر 

  اإلتجاه

)٤(  

)٥(  

)٦(  
)٧(  

)٨(  

)٩(  

)١٠(  

)١١(  

)٢(  

)٣(  
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اب المدرسى : بالنسبة للبرامج التقليدية  - ى  –تركز على المفاھيم الرئيسة بالكت تقتصر عل

  ).إلخ ......... تركزعلى معلومات محددة  –دور المتعلم سلبى  –أنشطة كتاب الوزارة 

ى قضايا ومشكال:  (S.T.S)بالنسبة لبرامج ال - ة تركز عل ة  –ت البيئ وارد محلي تستخدم م

 .إلخ.......تركز على إشباع حب االستطالع –بشرية ومادية لحل المشكالت 

 يقدم معلم المعلم النشاط الثالث بعد اإلنتھاء من النشاط الثانى:  

 
  )٣( نشــــــــاط

  ، قم بملء فراغات الجدول التالى للمقارنة بين البرامج التقليدية

  - :مستفيدا مما درست عنه فيما سبق (S.T.S)وبرامج مدخل الـ 
  

 (S.T.S)برامج ال برامج التعليم التقليدية

.........................................................
.........................................................

  تحث على استخدام أحدث الوسائل التعليمية 
  .إلخ.....  Multimediaمثل ال 

ن ارة ع ة عب ويم تقليدي اليب تق تخدام أس اس
  .  امتحان نھائى

........................................................  
......................................................... 

......................................................... ........................................................ 
 .........................................................  . تھتم بالجوانب النظرية بكتاب الوزارة

 

 ا رة ، يقدم النشاط لكل المجموعات لتنظيم العمل داخلھ دوره لحل النشاط فى فت رد ب ل ف وم ك ويق

   ٠زمنية محددة

 اء الصف  بالمجموعات تعرض إجابات المجم ل رفق م وك م المعل ى معل د عل وعات بواسطة القائ

ى أفضلھا، وتناقش، األخرى تم التوصل إل أة أفضل مجموعة أنجزت العمل بسرعة، وي ، ومكاف

 .وفى أفضل صورة تعاونية

  دول رض ج م بع م المعل وم معل ك يق د ذل ور ) ٢(بع رض الص از ع ى جھ ب عل اب الطال ن كت م

ة يح الم، المعتم ةلتوض رامج التقليدي ين الب ة ب رامج ال ، قارن ل ، (S.T.S)وب ا ك رف عليھ ليتع

 .الطالب المعلمين

  يقوم معلم المعلم بعد ذلك بطرح السؤال التالى على المجموعات:- 

  إعادة تشكيل التربية العملية ؟ ولماذا ؟ (S.T.S)ھل يمكن لمدخل الــ : س

 د وم القائ ك السؤال ويق ة ذل ل مجموعة بتنظيم المناقشات  تترك المجموعات إلجاب وليكتب ، بك

ل ة العم ة فى ورق ا ، المسجل اإلجاب تم مناقشة المجموعات فيم م حتى ي م المعل ى معل دم إل م تق ث

  .توصلت إليه من نتائج

  دخل ال ، ومن بين اإلجابات التى قد تتوصل إليھا المجموعات دريس  (S.T.S)م م إلصالح ت مھ

ه  ة وت( العلوم حيث إن تم بطبيع م يھ وم  –اريخ وفلسفة العل دريس العل د لت اري جدي  –شكل ابتك

 ).إلخ ......... يھتم بالعلوم التربوية واالجتماعية 
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  ا بإيجاز م ينتھى إال ، يقوم معلم العلوم بعمل غلق للمحاضرة باستعراض العناصر الرئيسية لھ ث

دخل ال  زات لم ك الممي ه والمشجع (S.T.S)أن مع تل اك بعض الرافضين ل ه فى نفس فھن ين ل

 .الوقت

  :التقويم

  :أكمل ما يأتى :  ١س

  ..........و.............. و..............و.............. (S.T.S)من جوانب مدخل ال  ) أ(

  .............. و..............و..............من خصائص االتجاھات العلمية أنھا) ب(

  ..........و.............. و..............و..............من عناصر االتجاه العلمى ) ج(

  :أمام اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية )  √( ضع عالمة  – ٢س

  :(S.T.S)دور المعلم فى برامج التعليم المعتمد على مدخل ال  )١(

  سلبى) ب(إيجابى                      ) أ ( 

  ضابط) د ( مرشد                        ) ج(

  -:على  (S.T.S)برامج ال تركز  )٢(

  قضايا ومشكالت المجتمع والبيئة ) ب(محتوى كتاب الوزارة            ) أ ( 

  عدم التقيد بوسيلة تعليمية ) د ( استخدام أسلوب تقويم بعينه     ) ج(

  -:فى التدريس ھو  (S.T.S)من أسباب رفض بعض الباحثين مدخل ال  )٣(

  أنه أھمل قيم العلم ) ب(    أنه أھمل تاريخ العلم         ) أ ( 

  أنه أھمل مھارات التفكير العلمى ) د ( أنه أھمل عمليات العلم           ) ج(

  .(S.T.S)قم بإعداد نموذج لدرس من دروس األحياء فى ضوء مدخل الــ  – ٣س
  

  :المراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا الموضوع 
  :المراجع العربية 

ر )١( يونى عمي راھيم بس ديب اب ى ال ة، ) ١٩٨٣(ة و فتح ة العملي وم والتربي دريس العل ، ط ،  ت

  .١٢٦ – ١٢٥ص، دار المعارف ، القاھرة 

الم، ) ٢٠٠٢(أحمد النجدى وعلى راشد ومنى عبد الھادى  )٢( وم فى الع  -المعاصر تدريس العل

نفس ، المدخل فى تدريس العلوم  م ال ع ( سلسلة المراجع فى التربية وعل اب الراب ار د، )الكت

 .٩٠ص، القاھرة، الفكر العربى

د، ) ٢٠٠٢(ماھر اسماعيل صبرى  )٣( رن الجدي ة فى الق دخل للتربي ى م وير العلمى التقن ، التن

 .٦٠ص، الرياض ، مكتب التربية العربى لدول الخليج 

ور ، ) ١٩٩٦(محسن حامد فراج  )٤( ات التن ام فى ضوء متطلب التعليم الع وم ب تقويم مناھج العل

 .٣ص، جامعة عين شمس ، كلية التربية ، وراة رسالة دكت، العلمى 

  :المراجع األجنبية 
(1) Hodson , D. Denze , (1999), “ Changing by Changing Practice 

Toward more Authentic Science and Science Curriculm 
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Development ’’ Journal of Research in Science Teaching , vol . 36 , 

No .5 , pp 524. 

(2) Hughes , G. (2000) , Marhinalization of socioscientific Material in 

Science – Technology – Society – Science, Curriculum, Reform” ,  

journal of Research in Science Teaching, vol.37, No.5, pp426- 428. 

  

  

ة رة الخامس اونى   :المحاض تعلم التع تراتيجة ال ياتھا  –ا تعريفھ( اس طتھا –أساس أنش

  )بعض نماذجھا
  :األھداف 

  .أن يعرف الطالب المعلم إستراتيجية التعلم التعاونى )١(

 .أن يكتسب الطالب المعلم أساسيات التعلم التعاونى )٢(

 .أن يحدد الطالب المعلم مكونات أنشطة التعلم التعاونى )٣(

 .أن يحدد الطالب المعلم أنواع ونماذج التعلم التعاونى )٤(

 .الطالب المعلم بين نماذج تدريس القرناء أن يقارن )٥(

 .أن يمارس الطالب المعلم األنشطة المصاحبة لموضوع التعلم التعاونى )٦(

 .أن يشعر الطالب المعلم بأھمية العمل التعاونى والتفاعل مع زمالئه الكتساب التعلم )٧(

  :الوسيلة  

  ).البروجكتور ( جھاز العرض فوق الرأسى + كتاب الطالب              

  :اإلثارة 

  اذكر مجموعة من المھارات االجتماعية التى تمارسھا خالل يومك؟ -س            

  :عرض المحاضرة 

ة - ة الجماعي ة المناقش م طريق م المعل تخدم معل بق ، سيس الب المس داد الط اة إع ع مراع م

  .للمحاضرة عن طريق قراءتھا من كتاب الطالب

 اك طر دريسيبدأ معلم المعلم بالحديث عن أن ھن ددة يمكن استخدامھا فى الت فى ضوء ، ق متع

خ.....والمشروعات ، والمناقشة، والتعاونى، التعلم الذاتى( منھا  (S.T.S)مدخل الـ  ا ، )إل إال أنن

ثم يفتح باب النقاش مع الطالب ، سنقتصر فى دراستنا على التعلم الذاتى والتعاونى كتطبيق لذلك

 -:المعلمين بطرح السؤال التالى 

  ما تعريف إستراتيجية التعلم التعاونى ؟ :س

  ى دعلى " يتوصل المعلم من خالل إجابات الطالب الصحيحة إل تعلم المعتم وع من ال ك الن ه ذل أن

ام ، التفاعل الطالبى فى مجموعات صغيرة غير متجانسة القدرات واالستعدادات  ام مھ بھدف إتم

  ". ل مجموعةمتحملين فيھا مسئولية التعلم الحادث داخل ك، معينة 

  الب ه الط ف الصحيح ليعرف ا التعري رض وبھ از الع ى جھ فافية عل رض الش م بع وم المعل م يق ث

 .المعلمون جيدا
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  ثم يواصل معلم المعلم طرح األسئلة ومنھا:- 

 ما ھى أساسيات التعلم التعاونى ؟: س

 نظم اتھم بشكل م ع الطالب بطرح إجاب م لجمي م المعل اتھم ، يسمح معل ى أن ويتوصل من إجاب إل

راد المجموعة (أساسيات التعلم التعاونى ھى  ين أف ا لوجه  –االعتماد اإليجابى ب  –التفاعل وجھ

  .الخ .........المھارات االجتماعية 

  از العرض ى جھ م بعرض النشاط األول عل ور (يقوم معلم المعل ام ) البروجكت ليكون واضحا أم

 -:الجميع كما يلى 

 
  )١( نشــــــــاط

  وعة من العبارة اذكر إلى أى نوع من أساسيات أمامك مجم
  :التعلم التعاونى  تنتمى والعكس وذلك بتكملة الشكل التالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   الجلوس على (يجيب جميع الطالب على النشاط السابق بملء الفراغات بالعبارات المناسبة مثل

  ) خال.........شكل عنقودى أو دائرى تنتمى إلى التفاعل وجھا لوجه 

 ات ، ومع الطالب المعلمين، تجمع إجابات الطالب وتناقش مع معلم المعلم يھم اإلجاب ثم تطرح عل

 .من خالل شفافية على جھاز البروجكتور 

   ثم بعد ذلك يطرح معلم المعلم السؤال التالى:- 

  ماھى مكونات أنشطة التعلم التعاونى ؟: س

  الطالب –تفاعل المعلم ، لطالبا –تفاعل الطالب (يجيب الطالب المعلمون بأنھا(....  

  ون فافية ليك ن خالل ش ور م از البروجكت ى جھ انى عل اط الث م بعرض النش م المعل يواصل المعل

  -:واضحا للجميع كما يلى 

 

الجلوس على شكل عنقودى 
  ............................  الخ....أو دائرى 

  لاالعتماد اإليجابى المتباد

  احترام الرأى  األخر
  والبعد عن الغرور 

صنع القرار واإلتصال   ..............................

الخ

  المحاسبة الفردية

  يســــــر  

  ييســــــر  

  ييســــــر  

  يتم من خالل

  يتم من خالل

..............................  

..............................  

............................  
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  )٢( نشــــــــاط
  إذا كنت فى مجموعة عمل مكونة من خمسة زمالء توقع األدوار : س

  اء التعلم من وجھة نظرك؟التى يمكن أن يمثلھا كل فرد من الخمسة أثن

  

  ..................الطالب الرابع       ..................الطالب األول 

  ..................الطالب الخامس      ..................الطالب الثانى 

  ..................الطالب الثالث

 راد تجمع إجابات كل الطالب المعلمين ونستمع آلرائھم منھم من يجب بأن األ دوار تقسم على األف

ى  ات .( وھ ة اإلجاب اب  –كتاب ن الكت راءة م ة  –الق راد المجموع ماء أف جيل أس يم  –تس   تنظ

  ......)العمل 

 يتم تحديد األدوار فى التعلم التعاونى ، ومن خالل المناقشات بين معلم المعلم والطالب 

  .وشرحه للمجموعة ، الب مسئول عن توضيحهكل ط دور فى المحتوى ) أ(           

  الملخص  –المسجل  –المراجع  –القائد  –الرسول  دورفى ادارة المجموعة وھى ) ب(

 بعد إنتھاء المناقشات فى العنصر السابق ينتقل معلم المعلم لعنصر آخر بسؤال جديد وھو:-   

  ما ھى نماذج التعلم التعاونى ؟: س

 نماذج تدريس القرناء ونماذج البحث (وھما، يب الطالب المعلمون بأنه يوجد قسمين رئيسينفيج

  ).الجماعى 

  ما أنواع نماذج تدريس القرناء؟: س

 ا ة (فيجيب الطالب المعلمون بأن منھ اذج المجموعات المتداخل رد  –نم نموذج تقسيم الطالب لف

  ....فرق المساعدة الفردية نموذج  –نموذج مباريات أو مسابقات األلعاب–تحصيلية

  روق يقوم معلم المعلم بتناول كل نموذج بشئ من الشرح المفصل حتى يستطيع الطالب تحديد الف

 فيما بينھم وذلك بتجھيز شفافية تعرض للطالب على جھاز البروجكتور 

 م النشاط م المعل اء يعرض معل دريس القرن ر نموذجين ٣ بعد االنتھاء من مناقشة النماذج ت  تخي

اء دريس القرن اذج ت ن نم ا، م ارن بينھم دريس ، وق رك لت ة نظ ن وجھ ل م ا أفض ح أيھم ووض

 البيولوجى ؟

 ات تجمع ائھم من عمل المقارن د انتھ د ، توزع األوراق على كل الطالب ثم بع اقش حتى نتأك وتن

 .من إلمامھم بكافة نماذج تدريس القرناء

 ل عناصر المحاضر لعمل ، جزفى نھاية المحاضرة يقوم المعلم المعلم باستعراض مو وسريع لك

 .غلق جيد للمحاضرة 

  :التقويم 
  :أكمل ما يأتى : ١س 

ا لصالح المجموعات  -أ وم بھ ة يق ه مھم ل واحد ل عمل المجموعات الطالبية داخل الفصل ك

  ....................يسمى 

  .................و.................و...............من أساسيات التعلم التعاونى  -ب
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  ...................و..................و..................يعتمد التعلم التعاونى على  -جـ

ة  -د ل المجموع الب داخ ة للط ن األدواراإلداري ا ............. و..............و................م أم

  ...................األدوار فى المحتوى فھى تتضمن 

  .................و................لتعلم التعاونى الرئيسة من نماذج ا -ھـ

  ..........و..........و.........نماذج تدريس القرناء تتكون من عدة نماذج تعاونية ھى  -و

ا ، قارن بين ثالثة نماذج من نماذج تدريس القرناء من حيث: ٢س   أوجه التشابه واإلختالف  فيم
  بينھم؟ 

  

  :الرجوع إليھا فى ھذا الموضوع  المراجع التى يمكن
 : العربية المراجع

يد )١( د حسن الس ق ): ٢٠٠٠(سوزان محم ى تحقي اونى ف تعلم التع تراتيجية ال تخدام إس ة إس فعالي

، رسالة ماجستير رسالة غير منشورة، بعض أھداف تدريس العلوم لدى طالب المرحلة اإلعدادية

 . جامعة الزقازيق، كلية التربية

 : يةاألجنب المراجع
(1) Borich, G.D.(1992): Effective Teaching Methods, Macmillan 

Publishing Company, New York, PP317-319 
(2) Jules, V.(1992): “Cooperative learning : Student Perception of the 

Changing Structure of Learning”, Contemporary Education, V.63 
No.3, PP191-194. 

(3) Johnson, D.W& Johnson, R.T.(1992): “Positive Interdependence key 
to Effective Cooperative”, Interaction in Group learning, Edited by 
Rachel Hertz- Lazarwitz &Norman Miller, Cambridge University 
Press, PP175-199 

(4) Kutnick, P.(1995): “Developing Pupils” Social Skills for learning –
Social Interaction and Cooperative”, Education 3.To13 The 
Proffessional, Journal for Primary Education, V.23, N.1, PP55-59. 

  

ا "نماذج البحث الجماعى وتوظيف نموذج  :المحاضرة السادسة تعلم مع   فى ضوء " لن

  ) S.T.S( مدخل الــ

  :األھداف 
  .أن يحدد الطالب المعلم نماذج البحث الجماعى  )١(

 .أن يقارن الطالب المعلم بين نماذج البحث الجماعى  )٢(

 .أن يتعرف الطالب المعلم على إجراءات نموذج لنتعلم معا  )٣(

 .والطالب فى نموذج لنتعلم معا ، الطالب المعلم دور المعلم أن يعرف )٤(

 .أن يمارس الطالب المعلم األنشطة الخاصة بموضوع المحاضرة  )٥(
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 ).S.T.S(فى ضوء مدخل الــ " لنتعلم معا"أن يوظف الطالب المعلم نموذج )٦(

اونى )٧( تعلم التع اء باستخدام استراتيجية ال ا من دروس األحي م درس فى  أن يعد الطالب المعل

 ).S.T.S(ضوء مدخل الــ 

 .أن يرغب الطالب المعلم فى التجديد المستمر فى تدريس األحياء  )٨(

  :الوسيلة 
  .مجموعة شفافيات تعرض بوسطة البروجكتور  –كتاب الطالب المعلم 

  :اإلثارة 
آة ون المكاف ى أى أساس تك ة فعل آت للمجموعات التعاوني ى ، س إذا أردت أن ترصد مكاف ھل

اس مع ى أس ةعل ة والتعاوني ارات االجتماعي ابھم للمھ توى األداء ، دل اكتس اع مس ى ارتف أم عل

  مع ذكر السبب؟، والتحصيل

  :عرض المحاضرة 
  م الطالب ث يقس ة الصغيرة حي ة المجموعات التعاوني تخدام طريق ذه المحاضرة اس ى ھ يتم ف س

ل مجموعة من  ون ك ع مجموعات تتك ى أرب ين إل اة الت) ٥(المعلم ى طالب مع مراع ات الت عليم

  .وردت بالمحاضرة الثانية من ھذا الدليل 

  يبدأ معلم المعلم المحاضرة بمناقشة المجموعات فى السؤال التمھيدى السابق ذكره حتى يتوصل

ى ضوء أفضل صورة  دل تحصيلھا ف ع مع ى ارتف آة ترصد للمجموعات الت ى أن المكاف م إل معھ

 .للعمل التعاونى 

 ال التالى على مجموعات العمل يقوم معلم المعلم بطرح السؤ:- 

  اذكر نماذج البحث الجماعى ؟: س

 ه اقى رفاق ى ب ع األدوار عل ل مجموعة بتنظيم وتوزي ة السؤال ، يقوم قائد ك اونوا إلجاب حتى يتع

م، المطروح عليھم م المعل ة العمل لمعل ه تسلم ورق اء من اإلجاب دعم المجموعة ، وبعد االنتھ وت

ة ، )ماديا ومعنويا (األكفأ  اون (حيث يذكر فى اإلجاب اعى نموذج التع  –نموذج االستقصاء الجم

  )الخ .......نموذج دوائر التعلم 

  اذج ك النم ور لتل از البروجكت ى جھ دة للعرض عل م بعرض شفافية مع م المعل وم معل ك يق بعد ذل

 .ومناقشتھم فيھا حتى يتمكنوا من التمييز بينھا، ويتناولھا بالشرح أمام الطالب جميعا

 ـ " لنتعلم معا"عد تمام عرض النماذج نتخير نموذجب دخل الـ وم ) S.T.S(لتوظيفة فى م حيث يق

المعلم بتوضيح أسبابه للطالب المعلمين بأن ذلك سيأتى ذكره بعد التعرف أكثر على ھذا النموذج 

 -:فيما يلى

 ـ اب الطالب صـ تح كت راءة إجراءات  ٧٧يطلب معلم المعلم من الطالب بالمجموعات ف نموذج وق

 .لنتعلم معا وتدوين الغامض منھا لمناقشتھا

  امض من فيقوم قائد المجموعة بفتح الكتاب مع باقى أفراد المجموعة وكل واحد منھم يطرح الغ

وم ، تلك اإلجراءات ثم يسلم ورقة العمل للمعلم المعلم ليوضحھا لھم بعد مناقشة أسبابھم فمثال تق

 )-:تالى غموض اإلجراء ال( بعض المجموعات يذكر



  

     
  

  
   ٣٠٠ 

 الملحق الثالث المـالحـــــق

  ة أم تم بصورة فردي م؟ والعمل ھل ي توزيع مھام العمل فى أوراق عمل ھل تكون من إعداد المعل

  )الخ....مكافأة المجموعات كيف تتم؟ ، فى أزواج؟

 وھكذا يناقشھا معلم المعلم مع الطالب فى ضوء ما يمارسونه بالفعل للعمل التعاونى .  

 ى شفافية من خالل البروجكتور يقوم معلم المعلم بعرض تلك اإلجراءات عل.  

 ا تعلم مع وذج لن ى نم م ف رح دور المعل م بش م المعل وم معل ا، يق ة (ومنھ داف التعليمي د األھ تحدي

 . الخ...توجيه المجموعات –والھدف من كل مھمة، شرح مھام العمل -اتخاذ القرار–للدرس

  يتم عرض النشاط األول على مجموعات العمل لممارسة حله كما يلى:- 

 
  )١( نشــــــــاط

  تخيل أنك المعلم وتدير موقفا تعاونيا سجل لنا الخطوات " س
  من وجھة نظرك؟) أو مھمتك(التى يمكن أن تتبعھا

  

 تسلم أوراق العمل للمجموعات حيث يقوم قائد كل مجموعة بتنظيم مھام العمل داخل المجموعة ،

ا اقى رف، وتكتب إجابة السؤال بعد االتفاق عليھ ة ب ا بسرعة وتسلم وموافق اء المجموعة عليھ ق

  .لمعلم المعلم بعد انتھاء المدة الزمنية المحددة للنشاط أو قبلھا حسب سرعة المجموعات 

  ثم يستمع معلم المعلم لقائد كل مجموعة فى سرد ما توصلت له المجموعة من نتائج وتناقش مع

  .الطالب المعلمين بعضھم بعضا ومع المعلم 

 ادى (التدعيم والمكافأة المناسبة  يقوم المعلم بتقديم وى  –م ى حققت أفضل ) معن للمجموعة الت

 .النتائج فى أقل مدة زمنية وفى أفضل عمل تعاونى 

 ور از البروجكت ى جھ فافية عل رض ش ر بع ال لعنصر آخ م باالنتق م المعل وم معل اول دور ، يق تتن

ا ك األدوار، الطالب فى نموذج لنتعلم مع ين تل م  استالم أوراق(ومن ب التفاعل  –العمل من المعل

 ).الخ....ممارسة عملية االكتشاف والعصف الذھنى  –مع المجموعات األخرى 

 بعد ذلك يتم عرض النشاط الثانى على المجموعات كما يلى : 
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  )٢( نشــــــــاط

  بعد تعرفك على خطوات نموذج لنتعلم معا ودور المعلم : س
  مميزات ھذا النموذج؟والطالب به ھل يمكنك ذكر مجموعة من 

 

   يطلب معلم المعلم من قائد كل مجموعة إعداد مجموعة من مميزات نموذج لنتعلم معا من  خالل

  .تعاون المجموعة وذلك فى مدة زمنية محددة للقيام بالنشاط 

 يضمن (ومنھا أنه ، ويسجل المسجل المميزات كما يسردھا األعضاء، يقوم القائد بتوزيع األدوار

ع أعضاء المجموعة  المشاركة ة واالستفادة من  –العامة من قبل جمي ادل المنفع ى تب د عل يعتم

  ).الخ ........المجموعات األخرى 

 ه ، بعد انتھاء المدة الزمنية التى يستغرقھا في ممارسة النشاط ا توصلت إلي ى م م إل يستمع المعل

  . نتائجثم يقدم التدعيم والمكافأة ألفضل ال. كل مجموعة من خالل القائد 

  ثم يطرح المعلم سؤال آخر على الطالب المعلمين فى المجموعات كما يلى:- 

  فى ضوء دراستك المسبقة لمدخل الــ)S.T.S ( اونى تعلم التع كيف يمكنك توظيف استراتيجية ال

 نموذج لنتعلم معا فى ضوءه ؟

 ى السؤال حيث يتوصل ة عل اون لإلجاب دأ التع ىيسلم أوراق العمل للمجموعات ويب إضافة (وا إل

ى  دوره ف ة ل ة والتكنولوجي ات العلمي ى دوره عن التطبيق ة ف راد المجموع ن أف رد م ل ف جزء لك

ويم، المحتوى الذى سيشرحه ـ  ، كذلك أن يتضمن التق دخل الـ من ) S.T.S(واألھداف جوانب م

 )الخ .....تأثيرھا على المجتمع  –تقنيات  –تطبيقات  –محتوى علمى 

 تم مناقشة المجموع ا ي دور مناقشات فيم ادة المجموعات وت ك من خالل االستماع لق ى ذل ات ف

دخل  بينھم وبين معلم المعلم حتى يتم التوصل ألفضل شكل لتوظيف نموذج لنتعلم معا فى ضوء م

 . وتكافأ المجموعة األولى) S.T.S(الــ 

  ى فافية عل رض ش م بع م المعل وم معل رة يق ابق للمحاض ر الس ن العنص اء م د االنتھ از بع جھ

دخل  البروجكتور تتضمن نموذج لدرس أحياء باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى ضوء لم

 .ويدور نقاش بينه وبين المجموعات حول عناصره ليتم إتقانھا، )S.T.S(الــ 

  ع يلم جمي م بعرض موجز ألھم عناصر المحاضرة الرئيسية ل وم المعل وفى نھاية المحاضرة يق

 .اضرة وعمل غلق جيد لھا الطالب بموضوع المح

  :التقويم 

  :أمام العبارة الخاطئة فيما يلى)X(وعالمة خطأ، أمام العبارة الصحيحة)(ضع عالمة : ١س

  نموذج االستقصاء الجماعى يعمل فيه الطالب فيما يشبه مشروعات تعاونية ) ١(

  (      )                  صغيرة   

  ند كل مجموعة وال يتعداھا للمجموعات فى نموذج دوائر التعلم يتوقف حد التعاون ع) ٢(

  (      )                    األخرى 
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  نموذج لنتعلم معا من النماذج التطبيقية التعاونية والتى تحتوى على التعلم الفردى ) ٣(

  (     )                  والتنافس معا 

  )      (  من أدوار المعلم فى نموذج لنتعلم معا تحديد األدوار لألفراد داخل المجموعات ) ٤(

  (      )    "  استفيد أوال ثم يلينى اآلخرين"من األقوال السائدة لنموذج لنتعلم معا ) ٥(

  :أكمل ما يأتى : ٢س 
  ................و...............من إجراءات نموذج لنتعلم معا  -أ 

  ..............و............و...........تمثيل دور المعلم لنتعلم معا فى -ب

  ................يجب أن ) S.T.S(توظيف نموذج لنتعلم معا فى ضوء مدخل الــ ل -جـ 

  قارن بين نماذج تدريس القرناء ونماذج البحث الجماعى ؟: ٣س 
ـ:  ٤س  دخل الـ ه فى ضوء لم  أكتب تقريرا موجزا عن نماذج التعلم التعاونى وتخير إحداھا لتوظيف

)S.T.S(؟  
ن دروس األ: ٥س  ا م داد درس م بإع ـ ق دخل الـ وء م ى ض ا ف تعلم مع وذج لن تخدام نم اء باس حي
)S.T.S(؟     
  

  :الموضوعالمراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا 
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(2) Johnson, D.W & Johnson ,R.T.(1994) : learning Together and Alone 

, Cooperative , Competitive in Ividualistic learning , Englewood 

cliffs , N.J , Prentice – Hall, Foured ., PP 100-117. 

(3)  Vidakovic,C.D.(1993): “Cooperative learning: Difference 

Between Group and Individual processes of Construction of the 

oncept  Inverse Function”, Doctor  of  philosophy,  Purdue  

university, UmI Dissertation services, PP 1. 5-23.   
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ـ: المحاضرة السابعة دخل الـ وجى فى ضوء م ( استخدام التعلم الذاتى فى تدريس البيول

S.T.S(  

  :االھداف 
  .أن يعرف الطالب المعلم التعلم الذاتى) ١(

  .أن يحدد الطالب المعلم خصائص التعلم الذاتى) ٢(

  .أن يذكر الطالب المعلم مصادر التعلم الذاتى) ٣(

  .بين دور المعلم والطالب فى التعلم الذاتىأن يقارن الطالب المعلم ) ٤(

  .أن يتعرف الطالب المعلم على فوائد التعلم الذاتى) ٥(

  .أن يسرد الطالب المعلم أساليب التعلم الذاتى) ٦(

ـ ) ٧( دخل ال ى ضوء م ة ف والت التعليمي م المودي ب المعل دريس ) S.T.S(أن يوظف الطال ى ت ف

  .االحياء

م د) ٨( ب المعل د الطال وءأن يع ى ض ة وف والت التعليمي تخدام المودي اء باس ن األحي ا م   رس

  ).S.T.S(الــ  

دة ) ٩( دريس جدي داخل ت أن يقدر الطالب المعلم دور العلماء والباحثين التربويين فى إكتشاف م

  .تثرى مھنة التدريس

  :الوسيلة 
  .عرض الصور المعتمة + كتاب الطالب المعلم جھاز 

  :االثارة 
ذاتى من ما منظورك الشخصى  تعلم ال اونى وال تعلم التع ين ال رق ب عن التعلم الذاتى ؟ وما الف

  وجھة نظرك ؟

  :عرض المحاضرات 
  سيتم إستخدام طريقة المناقشة الجماعية وتتبع التعليمات كما جاء بالمحاضرة األولى بالدليل مع

  .تحضير الطالب المعلمين للمحاضرة من كتاب الطالب المعلم

 ه " يث عن تعريف التعلم الذاتى فيما يلى يستھل المعلم بالحد اح في تعلم تت يم وال ھو أسلوب للتعل

 "الخ .........الفرصة للمتعلم المشاركة الفعالة فى جوانب العملية التعليمية 

  بعد ذلك يطرح معلم المعلم السؤال التالى على الطالب المعلمين لفتح باب النقاش معھم:-  

  ؟ ماھى خصائص التعلم الذاتى: س

 ا ي مجموعة من الخصائص منھ ه إل ات طالب م من إجاب ز حول (، يتوصل معلم  المعل ه يتمرك أن

تعلم فى المواقف  –المتعلم وخصائصه  ة الم ى إيجابي د عل ة  –يعتم دأ المحاسبة الفردي ة مب تنمي

  .ثم يقوم بعرض الخصائص على جھازالصور المعتمة ).الخ .....

 النشاط األول كما يلى يقوم معلم المعلم بمناقشة طالبه فى:- 
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  )١( نشــــــــاط

  أكمل الشكل التالى لتحديد مصادر التعلم الذاتى من وجھة نظرك ؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ا، تجمع أوراق اإلجابات من كل الطالب المعلمين ع للتعرف ، ويتم مناقشتھم فيھ ا للجمي وبلورتھ

  .عليھا 

  يقوم المعلم بعد ذلك بطرح السؤال التالى:-   

  ا دور المعلم فى التعلم الذاتى ؟س م

  ذى ) تحديد نمط التعلم الذاتى(يتوصل المعلم مع طالبه المعلمين إلى مجموعة من األدوار منھا ال

 مساعدة الطالب على اتقان المادة  –توجيه الطالب وارشادھم  –سيستخدمه الطالب 

  ملية التعليمية ؟الع –المعلم  –س ما فوائد التعلم الذاتى بالنسبة لكل من الطالب 

  يجيب الطالب المعلمون بأنه:-  

م  -:من فوائد التعلم الذاتى بالنسبة للمعلم  - ى المشكالت فى فھ مساعدة المعلم على التغلب عل

  .الخ ........توفير وقت وجھد المعلم  –سرعة إنجاز المعلم ألھداف التعلم  –المحتوى 

ات الطالب من اكتشاف واستقصاء معرفى فى إشباع حاج(  -:من فوائد التعلم الذاتى للطالب  -

 )الخ.......تكوين آراء واتجاھات نحو مادة العلوم 

ة  - ة التعليمي بة للعملي ذاتى بالنس تعلم ال د ال ن فوائ درات (  -:م ع ق تعلم ليتناسب م ف ال توظي

 )الخ ..... المتعلم 

 نظم مع الطالب  بعد مناقشة الطالب فى تلك الفوائد وذلك بتوفير جو ديمقراطى وحوارھادف وم

ا ،المعلمين  يقوم معلم المعلم بعرض تلك الفوائد على جھاز عرض الصور المعتمه ليتعرف عليھ

  .جميع الطالب 

  يطلب معلم المعلم من الطالب المعلمين ممارسة النشاط الثانى بعرضه كما يلى:-  

 

  مصادر التعلم الذاتى  

  التعليم المستمر)٤(  

)٩........(  

)٥........(  
)٣........(  

)١........(  
  المؤتمرات

)٨........(  

)٧........(  

  الندوات
)٦........(  

االستفادة من ) ٢(
  خبرات اآلخرين 
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  )٢( نشــــــــاط
  أضف بعض تلك ، تعرضنا لبعض فوائد التعلم الذاتى

 :فوائد من وجھة نظرى فى ضوء ما سبق بالنسبة لكل منال

  

  العملية التعليمية *                  -:للمتعلم :                          * المعلم * 

  )١) .............                (١) .............               (١       ............. (  

 )٢) ..............               (٢(      ) ..............         ٢.............. (  

)٣) ...............              (٣) ...............               (٣............... (  

 ا ، ومناقشتھم فيھا مع بعضھم البعض، يتم جمع إجابات الطالب تم إتقانھ م حتى ي ومع معلم المعل

  .واإللمام بكل جوانبھا 

  اذكر بعض أساليب التعلم الذاتى ؟ :س

  ا ددة منھ ات متع ؤال بإجاب ذا الس ى ھ ب الطالب عل ات ( يجي ر  –التعيين اف الح تعلم  –االكتش ال

  )الخ ........  -الموديوالت  –البرنامجى 

 وشرح جميع النماذج التى وردت فى كتاب الطالب ومناقشة الطالب ، ثم يقوم معلم المعلم بعرض

 .جھاز عرض الصور المعتمة لھا وعرضھا على 

    ـ ) S.T.S(ثم يقوم معلم المعلم بتحديد أسلوب الموديوالت التعليمية لتوظيفه فى ضوء مدخل ال

 -:بعرض السؤال التالى 

  ؟) S.T.S(كيف يمكن توظيف الموديوالت التعليمية فى ضوء مدخل الـ : س

 ب راز جوان رورة إب ى ض الب إل ات الط ن إجاب م م م المعل ل معل ـ  يتوص دخل ال ن ) S.T.S(م م

أثر ذلك على المجتمع ضمن عناصر  –تقنيات  –تطبيقات علمية وتكنولوجية  –محتوى علمى (

  .وذلك من خالل المناقشات الجماعية المنظمة مع جميع الطالب المعلمين ) الموديول 

  بعد المناقشة يتم طرح النشاط الثالث كما يلى:- 

 
  )٣( نشــــــــاط

  وات الموديوالت التعليمية عند شرح أساليب التعلم الذاتى تعرفنا على خط
  ، )S.T.S(فھل يمكنك توظيفھا فى ضوء مدخل الـ 

  وذلك بتبنى موضوع صغير فى مجال تخصصك اآلن لعرضه فى ضوء ذلك ؟
 

 نھم ا بي اقش فيم م تن ين ث م، تجمع أوراق اإلجابات من الطالب المعلم م المعل ين معل تم ، وب حتى ي

  .اإلجراءات المثلى لذلك  التوصل إلى

 ب اب الطال ود بكت اء الموج وذج درس األحي م بعرض نم م المعل وم معل م يق تخدام ، ث د باس والمع

ـ  دخل ال ه ليستطيع ) S.T.S(الموديوالت التعليمية فى ضوء م ازعرض الصور المعتم ى جھ عل

 .الطالب المعلمين التعرف على طريقة إعداد الدروس وفق ھذا النموذج 

  : التقويم
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  :أكمل ما يأتى :  ١س 
  ....................و...............و.............و ...............من مصادر التعلم الذاتى  –أ 

ى   -ب   ذاتى ف تعلم ال ى ال م ف تلخص دور المعل ون .............. و.........ي ب يك ا دور الطال بينم

  ...........و........

  ..................و..............و..........اتى على كل من تعم فوائد التعلم الذ -جـ  

  :أمام اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية ) (ضع عالمة  -: ٢س 
  -:بحيث يكون المدخل ) S.T.S(يمكن توظيف الموديوالت التعليمية فى ضوء مدخل الـ   )١(

  ضمنى بالدرس ) ب(واضح بالدرس                            ) أ(        

  يطغى على التعلم الذاتى بالدرس) د(يتوازن مع التعلم الذاتى بالدرس      ) جـ(        

  -:من أساليب التعلم الذاتى   )٢(

 االكتشاف الحر) ب(العصف الذھنى                                ) أ(                

  .معا ) جـ ، ب ) ( د(         التعلم المبرمج                        ) جـ(     

  قارن بين أسلوبين من أساليب التعلم الذاتى فى إيجاز ؟:   ٣س
  :اكتب تقريرا يتضمن رأيك عن كل من :  ٤س

  ) S.T.S(تنفيذ درس باستخدام مدخل الـ   -

 ) S.T.S(تنفيذ درس باستخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى ضوء مدخل الـ   -

ثم اذكر أيھما تفضل ) S.T.S(أسلوب التعلم الذاتى فى ضوء مدخل الـ  تنفيذ درس باستخدام  -

 ولماذا؟

دخل :  ٥س ى  ضوء  م ى  ف ول  التعليم تخام  المودي اء باس ن دروس األحي داد  درسى  م م  بإع   ق
  ).S.T.S(الـ  
  

  :المراجع التى يمكن الرجوع إليھا فى ھذا الموضوع 

ابر  )١( د ج د الحمي ابر عب تراتيجا): ١٩٩٩(ج تعلماس دريس وال ى، ١ط، ت الت ر العرب ، دار الفك

   ٢٩٦ – ٢٩٤. ص ص، القاھرة

ة  )٢( د طعيم دى أحم م): ١٩٩٩(رش ه، المعل داده، كفايات ه، إع ى، ١ط، تدريب ر العرب ، دار الفك

  ١٦٨ص ، القاھرة

التنبؤ بمستوى التحصيل الدراسى من خالل عالقته ): "١٩٩٣(محمود أحمد أحمد أبو مسلم  )٣(

اه ن ل اإلتج ة بعوام ة التربي الب كلي دى ط از ل ة لإلنج اد الدراس ذاتى وأبع تعلم ال و ال ح

  ٣٨٥ – ٣٨٤.ص ص، ٢٣عدد ، جامعة المنصورة ، مجلة كلية التربية، "بالمنصورة

دين   )٤( اس عاب ود عب ة آلراء ): ١٩٩٣(محم ق دراسة تحليلي ر والتطبي ين الفك ذاتى ب تعلم ال ال

لطن ى س ة ف ة والثانوي رحلتين اإلعدادي ى الم ة معلم وث التربوي رة البح ان دائ وزارة ، ة عم

  . ٣٧ص ، لجنة التوثيق والنشر سلطنة عمان –التربية والتعليم 



  
  

  

  قجامعة  الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
  
  

  )٤(ملحـــق 
  اختبـــــار التنـــــور العلـمــــى 

  )شعبة بيولوجى(للطـالب المعلميــن 
  

                     

 إعداد

  سوزان محمد حسن السيد على
  المــدرس المساعــــــد بالقســــــم

  

  إشـــــراف

   ستـاذ الدكتـوراأل
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور

  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى
  أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم المساعد

  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 
 لبحوث التربوية والتنميةالمركز القومى ل

  
  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥

 



  

     
  

  
  

 ٣٠٧ 

 الملحق الرابع المـالحـــــق

  

  )شعبة بيولوجى(اختبار التنور العلـمى للطالب المعلمين 
  

  : التعليمات 

بار التنور العلمى الذى يھدف إلى التعرف على رأيك فى بعض القضايا المتصلة بين يديك اخت

  .بالعلوم

  -:يقيس االختبار ثالثة أبعاد من أبعاد التنور العلمى وھى

) ٩(ويتكون من  - :بعد العالقات التبادلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  )١(

  . مفردات

 .مفردات ) ١٠(المجتمع وتتكون من  بعد تأثير العلم والتكنولوجيا على )٢(

مفردات موزعة على الجوانب التالية لالتجاه ) ١٠( - :بعد االتجاھات العلمية ويتكون من  )٣(

 -:العلمى 

  ). ٩، ٣(الدور االجتماعى للعلم وتمثله المفردات رقم   ) أ(

 ).٢(التحرير من الخرافات والمعتقدات الخاطئة وتمثله المفردة رقم   ) ب(

 ).١٠، ٦,٧، ٤(وتمثله المفردات رقم ، ة االعتقاد فى السببي  ) ت(

 ). ١، ٨،  ٥(التروى فى إصدار األحكام وتمثله المفردات رقم   ) ث(

  ات ع إجاب د أرب ل بع ـ ، ب ، أ( ويلى كل مفردة من المفردات الخاصة بك ار ) د، ج ك أن تخت علي

ردة فى) (واحدة فقط منھا وتضع عالمة  م المف ام رق ارك أم ى اختي ة  فى المكان الدال عل ورق

  .اإلجابة 

  ال تكتب أى شىء على ورقة األسئلة.  

  أقرأ كل مفردة بعناية وأجب بدقة. 

  ال تقارن إجابتك بإجابة زميلك حتى ال تخطىء. 

  حاول اإلجابة على جميع المفردات وال تستغرق وقتا طويال فى اإلجابة على مفردة واحدة. 

  أكتب بياناتك كاحملة على ورقة اإلجابة المرفقة. 

  مع تمنياتى بالتوفيق                                               



  

     
  

  
  

 ٣٠٨ 

 الملحق الرابع المـالحـــــق

   - :اإلفراط  فى إستخدام األدوية الزراعية حاليا فى الزراعة أدى إلى )   ١(

  .نقص فى الثروة الزراعية مما يؤدى إلنقراض أنواع مختلفة من النباتات   ) أ(

  ما يؤثرعلى الصحة العامة لمن يتناولھا تراكمھا فٮالنبات خاصة الثمار والجذورواألفرع م) ب(

  .تفاعلھا مع عناصر التربة مما يؤدى لتلوث التربة الزراعية ) جـ(

  .التأثير على الدورة الزراعية بتأخير زراعة بعض أنواع النباتات عن أوانھا) د(

صحاء عن ينتقل إلى األ) سارس ( حذر العلماء األفراد مجددا بأن مرض االلتھاب الرئوى الحاد ) ٢(

   -:طريق التواجد فى بيئة 

  جافة تسمح بنشاط الفيروس المسبب له ) ب(رطبة ينتشر فيھا الحشرات           ) أ(

  .بھا تيارات ھوائية ) د(بھا عدد من المصابين بالمرض     ) ج(

   - :بيوم البيئة إلى ) يونيه  ٥(يدعو احتفال العالم فى ) ٣(

  .والبيئة  تدعيم العالقة بين األفراد) ا(

 .تدعيم اكتشاف العلماء لكائنات حية جديدة لھا تأثيرھا على البيئة ) ب(

  .تدعيم العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ) ج(

  .تدعيم االستمرار فى استخدام المبيدات الحشرية فى الزراعة   ) د(

   -:األمراض المعدية وذلك بعدم التعرض لـ  تقوم وزارة الصحة بعمل حمالت توعية  للوقاية من) ٤(

  األماكن جيدة التھوية ) ب(األماكن الساحلية                             ) أ(

       األماكن الخاوية من السكان         )  د(األماكن اآلھلة بالبعوض               ) ج(          

    -:أتساع ثقب األوزون أدى إلى زيادة) ٥(

  .ت اإلنجاب فى اإلناث معدال  ) أ(

 .نمو الكائنات الحية عن معدلھا الطبيعى ) ب(

  . معدالت األيض فى الخاليا الحية ) ج(

  .درجة حرارة األرض وموت بعض الكائنات الحية ) د(

 - :استخدام األدوات التكنولوجيا الحديثة فى تجريف األراضى الزراعية سوف يؤدى إلى ) ٦(

  ستأنسة التى تھدد المواطنين بھاانتشار الحيوانات الغير م  ) أ(

  كارثة سكانية لزيادة كثافة المناطق السكنية )ب(

  انتشار برك المياة الجوفية فيھا لعدم وجود مرافق بھا فتصبح مستنقع لألمراض) ج(

  كارثة بيئية ألنھا تقضى على العناصر األساسية للتربة الزراعية وكائناتھا ) د(

  -:أوجدھا التقدم العلمى والتقنى  من المشكالت البيئية التى) ٧(
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 الملحق الرابع المـالحـــــق

  .التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية   ) أ(

 . التوسع فى االعتماد على الزراعة فى صوب زجاجية    ) ب(

  .زيادة تداول التليفون المحمول والتعرض من خالله لإلشعاع ) ج(

  .زيادة االعتماد على األقمار الصناعية التى أثرت على سلوكيات األفراد ) د(

  :العلماء باستخدام كاميرات حديثة غاية فى الدقة للكشف عن أبرز أمثلة المحاكاة البيئية وھى قام) ٨(

  فراشة الشجر ) ب(      بعض أنواع الجراد) أ(  

  معا) ب،أ) (د(      دودة األرض ) ج(  

يقوم العلماء باستخدام التكنولوجيا الحديثة للمحافظة على حيوانات البيئة التى فى سبيلھا ) ٩(

  -:راض مثل البندا وغيرھا والتى يمكن أن يستفيد منھا اإلنسان عن طريق لألنق

  تجريم صيد تلك الحيوانات وتوعية الناس لفوائدھا وضرورةالمحافظةعلٮالتوازن البيئى ) أ( 

  استخدام التكنولوجيا الحديثة فى إنتاج سالالت وأجيال كثيرة منھا لمواجھة قلة عددھا ) ب(

ة بتلك الحيوانات يتوفر لھم فيھا الغذاء والماء ونفس ظروف إنشاء محميات خاص) ج(

  .  بيئتھم الحقيقية 

  .كل اإلجابات السابقة ) د(

  - :أدى التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال البيولوجى إلى ) ١٠(

  .اكتشاف أسرار كثيرة وجديدة عن الفضاء الخارجى   ) أ(

 المختلفة على المجتمعات  ظھور أسلحة جديدة للحروب لھا أضرارھا) ب(         

  تطوير الطاقة الكيميائية والتوسع فى استخدامھا فى مجاالت متعددة ) جـ(    

  .االستفادة من الطاقة الشمسية كأحد بدائل الطاقة ) د(    

      -:ظاھرة أطفال األنابيب التى جددت أمال الكثير من أفراد المجتمعات ظھرت نتيجة ) ١١(

  تكنولوجيا الطاقة ) ب(اد                                تكنولوجيا المو )أ(

  تكنولوجيا الوراثة ) د(تكنولوجيا المخ                                ) جـ(

   -:العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع عالقة ) ١٢(

  تبادل منفعة ) ب(    تعاونية                           ) أ( 

  غير محددة المعالم ) د(        ية                       تبادل) جـ ( 

  -:تؤثر وسائل األعالم خاصة الدش على ) ١٣(

  .اتجاھات الشباب وانتماءاتھم الثقافية   ) أ(

 .قيم وسلوكيات وتقاليد أفراد المجتمع   ) ب(



  

     
  

  
  

 ٣١٠ 

 الملحق الرابع المـالحـــــق

  .ظھور أفراد مشتتى الھوية ومتضاربى األراء واألفكار) ج(

  .كل اإلجابات السابقة ) د(

  -:ن ابرزالنتائج األخيرة للھندسة الوراثية والبيولوجيا الحيوانية والتى أثرت على المجتمع م) ١٤(

استنساخ البشر كبديل للتكاثر الجنسى الطبيعى مما يقضى على مشكلة قلة األيدى   ) أ(

  .العاملة فى المجتمعات 

ظھور بعض األمراض التى تھدد الصحة العامة ألفراد المجتمع مثل مرض أنفلونزا   ) ب(

 لدجاج ا

اكتشاف خريطة الجينوم البشرى والتى من خاللھا ستقضى على العديد من األمراض ) ج(

  .الخ.............. المزمنة مثل السكر 

القضاء على عوائل بعض األمراض المتوطنة مثل البلھارسيا للقضاء نھائيا عليھا ) د(

  .وحماية المواطن 

  -:ضاء البشرية على المجتمع فى أثر التقدم فى عمليات زراعة ونقل األع) ١٥(

  .انتھاك المقابر والعبث بجثث الموتى للحصول على أعضائھا مما يثير مشاعر األفراد   ) أ(

 .انتشار عصابات خطف األطفال للحصول على أعضائھم والتجارة بھا  ) ب(

إحياء األمل لبعض المرضى فى الشفاء والعالج وخاصة مرضى القلب والفشل الكلوى )  ج(

  الخ . ....والكبد 

  كل ما سبق   ) د(

  -:من أخطر األضرار التى تنتج عن التفاعالت النووية فى العصر الحديث على األفراد) ١٦(

  .ارتفاع نسبة األشعة الكونية على األرض مما يفتك ببعض الكائنات الحية   ) أ(

 .انتشار اإلشعاعات فى الماء والغذاء والھواء مما يؤثر على صحة األفراد   ) ب(

  .ت بشكل طبيعى أو احتراقھا مما يؤثر على اقتصاديات المجتمع عدم نمو النباتا) ج(

  .انتشار وتكاثر بعض الحشرات والكائنات الحية الضارة بصورة مضاعفة ) د(

  :تقوم وسائل األعالم فى الوقت الحاضر بعمل حملة لتوعية المجتمع ضد )  ١٧(

  رشيد استخدام المياهت) ب(محو أمية الكبار                               ) أ(    

  عدم النزول فى مياه الترع) د(ختان اإلناث                                  ) ج(    

  :للتكنولوجيا الحديثة فى مجال البيولوجى أثارا على المجتمع  -)١٨(

  سلبية ) ب(إيجابية                              ) أ(     

  ايجابية وسلبية) د(      غير واضحة               ) ج(     

  -:سيظل العلم عاجزا عن القضاء عن كثير من األمراض بسبب) ١٩(
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 الملحق الرابع المـالحـــــق

  .تدخل التكنولوجيا فى كل مظاھر حياتنا   ) أ(

  .قلة الوعى الصحى لدى أفراد المجتمع   ) ب(

  .عدم وجود اكتشافات علمية جديدة للقضاء عليھا ) جـ( 

  .يأس العلم من القضاء على كثير من األمراض ) د(

  -:فكرة استنساخ البشر يجب أن ) ٢٠(

  تمنع نھائيا) ب(تباح للعلماء                              ) أ(     

  .تلغى من سجل العلم ) د(توضع لھا ضوابط                    ) ج(     

باستخدام الحمام )   C(تنتشر بين الناس حاليا طرق لعالج بعض األمراض مثل فيروس )  ٢١(

  - :مال وارى أن ذلكولبن الج

  علم جديد قد يستفاد منه ) ب(خرافات ال تمت للعلم بصلة              ) أ(   

  .يمكن استخدامه فى عالج أمراض أخرى ) د(يمكن إثبات صحته من قبل العلماء  ) ج(   

  -:استخدام البيولوجية مثل جرثومة الجمرة الخبيثة فى الحروب أرى أن ذلك) ٢٢(

  منه لترويض المجتمعات  شىء ضرورى البد  ) أ(

 يمكن استخدامة فى حدود معينه ليستفيد منھا المجتمع   ) ب(

  شىء يجرمه القانون الدولى ألنه قد يفتك بأفراد المجتمعات ) ج(

  .يمكن استخامه للقضاء على الحيوانات المتوحشة فيعود بالنفع على المجتمع ) د(

  - :الترع ھذا يعتبر  قيام بعض األفراد بإلقاء الصرف الصحى فى مياه)  ٢٣(

  .شىء ال ضرر منه على الكائنات الحية بالترع   ) أ(

 .أحد أسباب تلوث المياه  ) ب(

  .أحد أسباب تجمع البعوض فى المياه) ج(

  .شىء يؤدى لزيادة الثروة السمكية ) د(

  -:التكامل بين القضايا العلمية المعاصرة والتكنولوجيا والمجتمع أمر ) ٢٤(

  غير ھام ) ب(                          البد منه         ) أ(    

  غير متواجد ) د(مرفوض                                 ) ج(    

  -:أرى أنھا، ظاھرة حرق القش من قبل الفالحين فى األرض الزراعية )  ٢٥(

  .عادية للتخلص من توالف المحصول   ) أ(

 .توفر جھد ومال المزراعين   ) ب(

  .ب السوداءتسبب تلوث بيئى بظھور السح) ج(
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  .تحدث تلوث إشعاعٮالختالطھا بأشعة الكون ) د(

  -:لجوء بعض األفراد إلى تعاطى أنواع من المخدرات يعتبر )  ٢٦(

  عملية طبيعية نتيجة إباحة زراعة بعض النباتات المخدرة  ) أ(

 .شىء ضرورى لزيادة الركيز واالنتباه   ) ب(

  .تطور ھام لمواكبة متغيرات العصر والتقدم العلمى ) ج(

  .عملية انتحار بطىء تعتمد على وھم فى نفس المدمن) د(

  - :اكتشاف خريطة الجينوم البشرى يعتبر شىء)  ٢٧(

  ھام مكمل للتجارب التى تتم على اإلنسان   ) أ(

 ضرورى إلحداث ثورة فى علم الوراثة للعالج بالجينات    ) ب(

  ممنوع خلقيا ودينيا ) ج(

  . ھام سيحدد شكل العالقة بين اإلنسان والحيوان) د(

  - :الفحص الطبى المستمر علٮالصحة العامة للفرد يعد أمرا) ٢٨(

  يفتح مجال للشك عند األفراد   ) أ(

 غير ھام وال يحبذه العلماء   ) ب(

  ھام للكشف المبكر عن األمراض وعالجھا ) ج(

  لبس مجدى لعدم وجود تكنولوجيا طبية متقدمة) د(

  -:إن التقدم العلمى والتكنولوجى المستمر يعد )  ٢٩(

  أسباب ارتفاع ضغوط وأعباء الحياة وكثرتھا على اإلنسان أحد   ) أ(

 شىء ضرورى لرفاھية اإلنسان واحساسه باالطمئنان   ) ب(

  شىء خطير سيؤدى لفقد القيم والمبادىء) ج(

.                                           أحد األسباب التى أدت إلى انتشار الخرافات وتزييف الحقائق لإلنسان) د(
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  ـــاح تصحيـــح إختبـــار التنـــور العلمـــىمفت

  

رقم 
السؤال

 اإلجابــــة

 

رقم 
السؤال

 اإلجابــــــــة

 د ج ب أ د ج ب أ

١٦     -١ -     

١٧     -٢ -     

١٨     -٣ -     

١٩     -٤ -     

٢٠     -٥ -     

٢١     -٦ -     

٢٢     -٧ -     

٢٣     -٨ -     

٢٤     -٩ -     

٢٥     - ١٠ -     

٢٦     - ١١ -     

٢٧     - ١٢ -     

٢٨     - ١٣ -     

٢٩     - ١٤ -     

١٥ -          

  

  

  



  
  

  

  قجامعة  الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
  
  

  )٥(ملحـــق 
  بطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسى

  شعبـة البيولوجـى -للطــالب المعلمـين 
  

                     

 إعداد

  سوزان محمد حسن السيد على
  المــدرس المساعــــــد بالقســــــم

  
  إشـــــراف

   األستـاذ الدكتـور
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور
  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى

  أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم المساعد
  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 

 ى للبحوث التربوية والتنميةالمركز القوم
  

  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥

 



     
  

  
   ٣١٥ 

الملحق الخامس المـالحـــــق

  

  بطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسى

  شعبـة البيولوجـى -للطــالب المعلمـين 
  

  :عليمات استخدام بطاقة المالحظةت

  -:تتحدد التعليمات الخاصة باستخدام ھذه البطاقة على النحو التالى 

تستخدم ھذه البطاقة فى تقويم األداء التدريسى للطالب المعلمين شعبة بيولوجى ويتم مالحظة  -١

  -:األداء فى ثالثة محاور أو مھارات رئيسية ھى 

 مھارات تخطيط الدرس.  

 د الدرسمھارات تنفي. 

 مھارات تقويم الدرس. 

ال يجب أن يطلع الطالب المعلمون على موضوع بطاقة المالحظة أو بنودھا حتى ال يؤثر ھذا  -٢

  .على أدائھم التدريسى

  .تتم المالحظة من بداية الحصة وحتى نھايتھا -٣

 .يجب توخى الحرص والدقة فى المالحظة للتأكد من صدق النتائج -٤

 .ير الطالب المعلم الستيفاء بعض بنود بطاقة المالحظةيجب اإلطالع على كراسة تحض -٥

تترجم العالمات التى أشار عليھا المالحظ إلى درجات لعمل اإلحصاء لھا بعد اإلنتھاء من  -٦

 .تطبيق البطاقة

 -:يتم إعطاءالطالب المعلم درجة أمام كل مھارة فرعية طبقا لما يلى) مالحظة(فى كل زيارة  -٧

 يعطى أربع درجات) فأكثر %  ٨٥( مھارة بدرجة قوية ظھور السلوك الدال على ال.  

 يعطى ثالث درجات% )  ٨٤ -%٧٥( ظھورالسلوك الدال على مھارة بدرجة متوسطة. 

  يعطى درجتان% )  ٧٤ -% ٥٠( ظھور السلوك الدال على مھارة بدرجة ضعيفة. 

  يعطى درجة واحدة% )  ٥٠( ظھور السلوك الدال على مھارة أقل من. 

 السلوك مطلقا يعطى درجة صفرا عدم ظھور. 



     
  

  
   ٣١٦ 

الملحق الخامس المـالحـــــق

  بطاقة مالحظة لتقويم األداء التدريسي للطالب المعلمين تخصص البيولوجي

  : ..............................أسم الطالب المعلم

  : ........................................التخصص

  : .....................................اسم المالحظ

  : .................................الحظةتاريخ الم

 : (.........................)تدريس يعدي  : (...................................)تدريس قبلي

 مھـــارات التــدريـس م

 مستوى ظھور السلوك الدال علي المھارة
 ال يوجد  ضعيف  حيد جيد جدا  ممتاز

أربع 
 درجات

ثالث 
رجاتد

درجتان
درجة 
 واحدة

 صفر

 مھارة التخطيط  للدرس: أوال

يتخير تمھيدا شيقا للدرس يجذب انتباه الطالب فى  ١
  ضوء قضايا العصر

          

يختار أمثلة حياتية ذات صلة بالموضوع فى تمھيد  ٢
  الدرس

          

تشمل األھداف المحتوى العلمى من حقائق  ٣
  ومفاھيم وقوانين وعمليات العلم

          

تشمل األھداف التطبيقات العلمية والتكنولوجية  ٤
  بتأثيراتھا على المجتمع

          

يحدد األھداف السلوكية للدرس بحيث تكون  ٥
  متنوعة

          

يحدد المادة العلمية فى صورة عناصر رئيسية  ٦
  تليھا أخرى فرعية فى تسلسل منطقى 

          

            التقنيات المستخدمة المرتبطة بموضوع الدرس  ٧

يحدد تأثير العلم والتكنولوجيا على المجتمع سلبا  ٨
  وإيجابا 

          

            يختار وسائل تعليمية مناسبة لموضوع الدرس   ٩

يحدد أساليب التدريس المناسبة للدرس فى ضوء ١٠
–التعلم الذاتى  –التعلم التعاونى ( مثل STSمدخل 
  الخ .الحوار

          

ى ضوء مدخليحدد األنشطة المصاحبة للدرس ف ١١
STS   

          

ينظم المحتوى بشكل يتسم بالتكامل بين العلم ١٢
  والتكنولوجيا والمجتمع

          



     
  

  
   ٣١٧ 

الملحق الخامس المـالحـــــق

ينظم محتوى الدرس بحيث يتضمن عناصر مدخل ١٣
STS   

التطبيقات العلمية -المحتوى العلمى (
  )والتكنولوجية وتأثيرھا على المجتمع 

          

حقق األھدافيعد أسئلة التقويم بحيث تقيس مدى ت ١٤
  السلوكية للدرس بأشكالھا المتنوعة

          

يقترح تكليفات للطالب بعمل تقارير عن قضايا ١٥
  علمية معاصرة مرتبطة بموضوع الدرس

          

يحدد مصادر التعلم المتنوعة التى استعان بھا فى ١٦
  تحضير الدرس 

          

 :علم أنيجب على الطالب الم -:مھارة تنفيذ الدرس وتقديمه : ثانيا 

يھيئ الموقف التعليمى بتمھيد مناسب لموضوع  ١
  الدرس 

          

يعمل على إثارة تفكير الطالب بقضايا علمية جديدة  ٢
  لترغيبھم فى موضوع الدرس

          

يستخدم إستراتيجيات تدريس مناسبة للموقف  ٣
  التعليمى  

          

يتمكن من المادة العلمية محاوال البحث عن  ٤
  العلمية والتكنولوجية  تطبيقاتھا

          

)مادية و معنوية(يستخدم أساليب تعزيز متنوعة   ٥
  لتشجيع الطالب 

          

يعمل على ترابط اإلجراءات بشكل متسلسل لتتسق  ٦
STSمع أھداف الدرس بحيث تشمل عناصر مدخل 

  )إلخ ...... التطبيقات العلمية  -المحتوى العلمى( 

            

لتعلمية المالئمة فى الوقتيستخدم الوسائل ا  ٧
  المناسب   

          

            يوضح الھدف من الوسائل التعليمية المستخدمة   ٨

          يتأكد من مدى تحقيق الھدف من الوسائل التعليمية   ٩

يربط الدرس بحياة الطالب لإلستفادة منه فى ١٠
معالجة بعض المشكالت اإلجتماعية المنتشرة

  حاليا

          

ة علمية صحيحة واضحة بعيدة عنيستخدم لغ ١١
  العامية 

          

            يقسم وقت الحصة بما يتالئم مع أھداف الدرس ١٢

            يتحدث بصوت واضح متنوع النبرات  ١٣

            يستخدم مثيرات متنوعة أثناء عرض الدرس ١٤

            يستخدم المختبر إذا لزم لموضوع الدرس ١٥



     
  

  
   ٣١٨ 

الملحق الخامس المـالحـــــق

من خالليشجع الطالب على طرح األسئلة  ١٦
  األنشطة التعليمية 

          

يربط بين موضوع الدرس وقضايا العلم ١٧
  والتكنولوجيا والمجتمع

          

يشير إلى دور الكتاب المدرسى فى توضيح بعض ١٨
المعلومات الغامضة عن الخرائط أو الرسوم

  البيانية أو األشكال التوضيحية 

          

كل ما ھويشير إلى ضرورة اإلطالع المستمر على  ١٩
  جديد فى مجال العلم والتكنولوجيا 

          

يجيب بكل ثقة عن تساؤالت طالبه عن بعض ٢٠
  القضايا العلمية المثارة حاليا 

          

            يختتم الدرس بعرض موجز ألھم النقاط الرئيسية ٢١

 -:يجب على الطالب المعلم أن : مھارة تقويم الدرس : ثالثا

ناسبة للدرس تتضمنيطرح أسئلة تقويمية م  ١
  ) إلخ ......المحتوى العلمى(  STSعناصر مدخل 

          

يستخدم أسئلة متنوعة مناسبة لجميع مستويات  ٢
  الطالب 

          

يختار أسئلة مثيرة لتفكير الطالب فى ضوء  ٣
  القضايا العلمية المعاصرة 

          

            تقيس األسئلة كل أھداف الدرس   ٤

            مع زمن الدرسيتناسب وقت التقويم   ٥

يستفيد من التغذية الراجعة للتأكد من تحقق  ٦
  األھداف السلوكية للدرس

          

            يقيس مدى تمكن الطالب من المھارات العلمية   ٧

يقوم بعملية تقويم مستمرة أثناء الشرح تتضمن  ٨
–المحتوى العلمى (  STSعناصر مدخل 

  )إلخ ......... التطبيقات

          

خدم األسئلة الشفوية خالل الدرس التى تربطيست  ٩
بين موضوع الدرس والعلم والتكنولوجيا

  والمجتمع

          

يقوم بطرح مجموعة من األسئلة فى نھاية الدرس ١٠
  STSتتضمن عناصر مدخل 

          

يبرز اإلتجاھات اإليجابية المرتبطة بالدرس فى ١١
  STSضوء مدخل 

          

  

  .................:..............اسم المالحظ 
  :.....................................التوقيع 

  :...........................تاريخ المالحظة 



  
  

  

  قجامعة  الزقازي
  كلية التربيـــــة

  قسم المناھــــج وطرق التدريس
  
  

  )٦(ملحـــق 
  معامـالت السھولـة والصعوبـة والتمييـز لكل 
  مفـردة من مفـردات إختبـار التنـور العلمـى

  

                     
 إعداد

  سوزان محمد حسن السيد على
  المــدرس المساعــــــد بالقســــــم

  
  إشـــــراف

   األستـاذ الدكتـور
  

  )متوفى(محمـــد عبد السميـــع حســـن  
  أستـــاذ المناھــج وطــرق التدريـــس

 جامعة الزقازيق -كلية التربية 
  األستـاذ الدكتـور 

  

  السيد علــى السيــد شھــده
  أستـــاذ المناھــج وطــرق تدريـــس

   العلــــــوم المتفرغ

جامعة الزقازيق -كلية التربية 

  الدكتــــور
  عيـد أبو المعاطـى الدسوقــــــى

  أستاذ المناھج وطرق تدريس العلوم المساعد
  ورئيــس شعبــة تطويــر المناھــج 

 لمركز القومى للبحوث التربوية والتنميةا
  

  م ٢٠٠٥/ھـ ١٤٢٥

 



  

     
  

  
   ٣٢٠ 

 الملحق السادس المـالحـــــق

  

  جدول يوضح معامالت السھولة والصعوبة والتمييز لكل مفردة

  ختبار التنور العلمىمن مفردات إ
  

رقم 
 المفردة

 مالحظات معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السھولة

٠.٢٥ ٠.٤٥ ٠.٥٥ -١     

٠.٢٥ ٠.٥٥ ٠.٤٥ -٢  

٠.٢٥ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٣  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٤  

٠.٢٥ ٠.٥٥ ٠.٤٥ -٥  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٦  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٧  

٠.٢٣ ٠.٦٥ ٠.٣٥ -٨  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٩  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -١٠  

٠.٢٥ ٠.٤٥ ٠.٥٥ -١١  

٠.٢٣ ٠.٦٥ ٠.٣٥ -١٢  

٠.٢٤  ٠.٦٠  ٠.٤٠  -١٣   

٠.٢٥  ٠.٥٠  ٠.٥٠  -١٤   



  

     
  

  
   ٣٢١ 

 الملحق السادس المـالحـــــق

رقم 
 المفردة

 مالحظات معامل التمييز معامل الصعوبة معامل السھولة

٠.٢٥  ٠.٥٥  ٠.٤٥  -١٥   

٠.٢٣  ٠.٦٥  ٠.٣٥  -١٦   

٠.٢٥  ٠.٥٥  ٠.٤٥  -١٧   

٠.٢٥  ٠.٥٥  ٠.٤٥  -١٨   

٠.٢٤ ٠.٤٠ ٠.٦٠ -١٩  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٢٠  

٠.٢١ ٠.٧٠ ٠.٣٠ -٢١  

٠.٢٥ ٠.٥٥ ٠.٤٥ -٢٢  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٢٣  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٢٤  

٠.٢٣ ٠.٦٥ ٠.٣٥ -٢٥  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٢٦  

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٠.٥٠ -٢٧  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٢٨  

٠.٢٤ ٠.٦٠ ٠.٤٠ -٢٩  

  



  
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  )٧(ملحـــق 

  أسماء السادة المحكمين 
  على أدوات الدراسة والبرنامج المقترح

  
  

                     
  



     
  

  
   ٣٢٣ 

 الملحق السابع المـالحـــــق

  

ي/ د. أ -١ ري عفيف   يس
 

كلية  - وطرق تدريس العلوم  المناھج أستاذ
 جامعة عين شمس  -التربية 

 

ما عي/ د. أ -٢ اھر اس صبري  لم
د   محم

 

تاذ اھج أس وم  المن دريس العل رق ت ة  -وط كلي
 امعة الزقازيقجامعة ج -التربية ببنھا 

عيد/ د. ا -٣ عيد الس   س
 

تاذ اھج أس وم  المن دريس العل رق ت ة  -وط كلي
 جامعة عين شمس -التربية 

ي / د. أ  -٤ د عل امي محم س
ايري   الفط

 

دريس  المناھج أستاذ ة  -وطرق الت ة التربي  -كلي
 .جامعة الزقازيق

از/ د. أ  -٥ ادل الب   ع
 

دريس ا المناھج أستاذ ة  - لرياضياتوطرق ت  كلي
 .جامعة الزقازيق - التربية

م / د. أ  -٦ د الحك زة عب حم
ى   الرياش

 

اھج أستاذ دريس الرياضيات  المن ة  -وطرق ت كلي
 .جامعة الزقازيق -التربية 

را /د   -٧ ةإب   ھيم عطي
 

تاذ اھج أس يات  المن دريس الرياض رق ت وط
 .جامعة الزقازيق-كلية التربية  -المساعد 

ارف  /د   -٨ د الع ن محم حس
اض   ري

 

تاذ اعد أس اھج  مس وير المن وث تط عبة بح  بش
 .التربوية للبحوثالقومى  بالمركز

د الوھاب /د   -٩ د عب   فاطمة محم
 

درس اھج م وم  المن دريس العل ة  -وطرق ت كلي
 .جامعة الزقازيق -التربية ببنھا 

ق /د   -١٠ ى توفي   رؤوف عزم
 

ث ز  باح اھج المرك وير المن وث تط عبة بح بش
 .التربوية للبحوث ىالقوم

وان/ د  -١١ الم رش ھير س   س
 

درس اھج م وم  المن دريس العل رق ت ة  -وط كلي
 .جامعة الزقازيق -التربية 

ق لطفى /د   -١٢   ھالة محمد توفي
 

عبة باحث اھج  بش وير المن المركز بحوث تط  ب
 .التربوية للبحوثالقومى 



     
  

  
   ٣٢٤ 

 الملحق السابع المـالحـــــق

  مھا عبد السالم الخميسى/ د  -١٣
 

وير الم وث تط عبة بح ث بش المركز باح اھج ب ن
 .القومى للبحوث التربوية

  



الدرجة الكية لإلختبار ككل (٢٩) درجةبعد االتجاھات ابد تأثير العلم وابعد العالقات التبالطالب (العينة
199927
2810827
3991028
497925
599927
6910928
7991028
8710926
9910928

10981027
11810927
12991028
13891027
14810927
158101028
16891027
1798926
189101029
19991028
2097925
21991028
229101029
23891027
24881026
259101029

نتائج التطبيق البعدى الختبار التنور العلمى



  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 3.5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 57.5 

2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3.5 4 4 3 2 56.5 

3 4 3.5 4 4 4 4 3.5 3 4 4 3 4 4 3 3 3.5 57.5 

4 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 3 4 3 4 4 4 3 2 58 

5 4 3 4 4 4 4 3 3.5 4 4 2.5 4 4 4 3 3 58 

6 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3.5 4 3 2.5 2 57 

7 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3.5 4 4 4 2 2.5 56 

8 4 3 4 4 3.5 4 3 4 4 3.5 4 4 4 3 2.5 1 55.5 

9 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3.5 4 4 4 2 1.5 57 

10 4 3 3.5 4 3 4 3 4 3 44 4 4 4 3 3 1.5 55 

11 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3.5 4 4 4 1.5 2.5 59.5 

12 4 3 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3 4 4 4 3 2.5 59 

13 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3.5 4 4 3.5 3 57 

14 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 2.5 3 61 

15 4 3.5 4 3 3 4 3 2.5 3 4 3 4 4 3 3.5 3 55.5 

16 3.5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3.5 3 4 3 4 3 56 

17 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 63 

18 4 3 3 4 3 4 3 3.5 4 4 4 4 4 3 3 2.5 56 

19 4 4 3 4 3 4 3.5 3 3 4 3 4 4 4 3.5 4 58 

20 4 4 3.5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3.5 3 3 57 

21 4 4 4 4 3 4 3.5 3 4 4 3 4 4 4 3 2 57.5 

22 4 3 4 3.5 4 4 3 3 3 4 3.5 4 4 3 3 2 55 

23 3.5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2.5 2 55 

24 4 3 4 4 4 4 2.5 3 4 4 4 4 4 4 3 1.5 57 

25 4 3 4 4 4 4 2.5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 57.5 

  



  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

1 2 4 3.5 4 3 3.5 3 4 3 3 3.5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 74.5 

2 4 3.5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3.5 4 3 4 74 

3 4 4 4 4 2.5 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3.5 79.5 

4 2.5 3.5 4 4 3 4 3.5 3.5 3.5 4 3.5 4 4 4 3 4 4 43 4 4 4 77 

5 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 3 4 4 4 4 4 4 82 

6 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4 3.5 3 4 4 3.5 4 3.5 4 4 3.5 4 4 4 79 

7 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4 82.5 

8 4 4 3.5 4 4 4 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 81.5 

9 4 3.5 4 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4 3.5 4 4 3.5 4 3.5 3.5 3.5 4 4 80 

10 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 3.5 4 4 82 

11 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 3.5 4 4 82 

12 4 4 4 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 4 4 82 

13 3.5 4 4 3 3 4 4 4 3 3.5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 77 

14 4 4 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 4 4 82 

15 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3.5 3 4 4 79 

16 4 4 4 3.5 2 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 3 4 4 3.5 3 3 3 76.5 

17 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3.5 3.5 4 3.5 4 4 4 82 

18 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3.5 4 4 4 4 3 81 

19 4 3.5 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 4 3.5 3 3.5 4 4 4 4 4 4 4 80.5 

20 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3.5 4 4 4 81 

21 4 3.5 4 4 2 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3 4 4 3.5 4 4 79.5 

22 4 4 3.5 3 3.5 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3 4 4 80 

23 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3.5 4 79.5 

24 4 4 4 4 2.5 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3.5 3 4 80 

25 4 4 3.5 4 4 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4 4 3 3.5 4 4 4 4 4 81 

  



  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  TOTAL 

1 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3.5 41.5 171.5 

2 4 3.5 4 3 4 4 2 4 3.5 4 4 40 169.5 

3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3.5 4 39.5 176.5 

4 4 4 3.5 3 3.5 3 3 4 4 4 3 39 174 

5 4 3 4 3 4 4 2.5 4 4 4 4 40.5 180.5 

6 4 4 4 3 4 4 2.5 4 4 4 3 40.5 176.5 

7 4 4 4 3.5 4 3.5 3 4 4 4 3 41 179.5 

8 4 4 3 3 4 4 3 3.5 4 4 3 39.5 176.5 

9 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 39 175 

10 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 3 2 40.5 176.5 

11 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 40 178.5 

12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3.5 41.5 182.5 

13 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 40 174 

14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3.5 4 42.5 186.5 

15 3.5 3.5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 41 174.5 

16 4 3.5 4 3 4 4 2 4 3.5 4 4 40 172.5 

17 4 4 4 3 4 4 3.5 4 4 4 3 41.5 186.5 

18 4 3.5 4 3 3 4 3 3.5 4 4 4 40 177 

19 4 4 3.5 3.5 3 4 3 4 4 4 3 40 178.5 

20 4 3.5 4 3 4 4 3.5 4 4 3 4 41 179 

21 4 3 4 4 3.5 4 2.5 4 4 4 3.5 40.5 179.5 

22 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3.5 3 39.5 174.5 

23 4 3 3 3 4 4 3 3.5 4 4 3 38.5 173 

24 4 3.5 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3 42 179 

25 4 3 3.5 3 4 4 3 4 4 4 4 40.5 179 
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Abstract 

Introduction: 

As we live in times of dynamic changes, successive developments and 

scientific & technological progress, we can find deficiency in the programmes 

of science teacher professional education. Different studies revealed this 

deficiency. Also, other studies suggested using new  approaches and attitudes 

for developing the programmes of science  teacher professional education. 

STS approach (science, technology & society) is the most outstanding one . it 

has proved its effectiveness in developing curricula in all the educational  

stages. so it’s necessary to prove its effectiveness also in professional teacher 

education programmes. for it’s interested in all the social interests which face 

science and technology. Furthermore, it aims at preparing a good teacher, 

teacher who is able to take over responsibility, and is supported with some 

skills e.g. scientific thinking, problem- solving (either the problem is social or 

scientific ) and decision- taking skill. Also, it prepares a teacher who has 

discourse strategies; ability in discussing moral issues and revealing the 

methods and the ways through which technology changes the human life  

Also, we are in need of illuminated & cultured science teacher who has an 

efficient and developed teaching performance in order to be adapted with the 

dynamic changes in life &be a were of student’s needs. Hence, preparing a 

proposed programme to develop science teacher professional education seems 

important in the highest of STS approach. Also, it’s crucial and necessary to 

realize its effect on student teacher’s performance and his scientific 

enlightment. 
 

Research problem :  

The research problem of this study is represented in the method of 

preparing a proposed programme for developing science teacher professional 

education at the faculties of education in the light of STS approach. So we 

will try to answer the following questions: 

1- What are the basic and the most important issues that should be 

involved in this proposed programme for developing science teacher 
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professional education at the faculties of education in the light of STS 

approach? 

2- What is the effect of teaching of teaching this proposed programme on 

teacher or student teacher’s performance? 

3- What is the effect of teaching this proposed programme on scientific 

illumination of student teacher? 

4- What is the relationship between student teachers’ scientific 

enlightment and their teaching performance in the light of ( STS) 

approach?  
 

Research aims: 

- Preparing a programme for developing the science teacher professional 

education in the light of STS approach. 

-  Realizing & knowing the effect of the proposed programme on student 

teacher’s performance  

- Knowing the effect of the proposed programme on scientific enlightment 

of student teacher  

 
Study importance :- 

The following points reveal the importance of the study :- 

Providing researchers and professional with a proposed programme which 

they can use in modifying some units of the educational programme and 

curricula through STS approach or preparing a programme in other research 

fields. 

- Introducing models for various teaching methods which can be used in 

the light of STS approach and which we can use to make the best use of 

other methods. 

-  Preparing a test for scientific enlightment which can be applied in other 

studies or used in designing other tests. 

- Preparing an observation card used in measuring teacher’s or students 

teacher’s performance or in designing other models. 

- Preparing new and developed programmes for the student teacher 

because of the obvious and apparent deficiency in the present 
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programmes, besides; the continuous developments in these programmes 

by using new taching approaches and strategies which adapt with the 

dynamic changes of life. 

 
The limitation of the study  

The study is limited to introducing aproposed programme for developing 

science teacher’s professional education for the following reasons: deficiency 

in preparing such programmes, besides; the previous research and studies 

focus and interest in the academic side and in developing curricula at the 

different educational stages. 

The study  is limited to science teacher and his development in order to 

enable him to acquire scientific enlightment element & dimensions. 

The application of the proposed programme is limited to 2nd year female 

student’s, department of biology, faculty of education, Zagazig University. 

They are 25 students .we used this small number of student teachers to be able 

to control the research factors & variables. 

The study is also limited to Knowing the effect of the proposed 

programme on the perspectives and scientific enlightment of the student 

teacher and their teaching performance. 

 
The Research Hypotheses  

The study tried to verify the following hypotheses: 

- There are no statistically significant differences at 0.01 when 

comparing the mean scores of the pre and post test of the 2nd year 

Biology female student either in the illumination side or in all the test 

in general. 

- The required performance level of the 2nd year Biology female students 

at the faculty of education either in each teaching skills or in all the 

teaching skills after applying the proposed programme is the 

capability level which is equivalent to 75%  

- There is no statistically positive correlated relationship at 0.01 when 

comparing the female student teachers’scores in the test of scientific 



     
  

  
  D 

Abstract 

enlightment and their scores in observation cards which observe their 

teaching performance  

 
The Research Variables  

Firstly, the independent Variables :- 

 The proposed programme for developing science teachers professional 

education in the light of STS approach.  

Secondly, the dependent Variables :  

- Student teacher’s performance. 

- ientific enlightment level. 

 
The Research Procedures 

To answer the study question, the following steps were followed :- 

- Reviewing the findings of the previous studies in order to limit some 

points which we can make use of and mark the points of deficiency in 

the programmes of science teacher professional education. 

- Studying the theoretical framework, which is interested in developing 

the science teacher professional education at the faculties of Education 

in the light of STS approach to clarify the issues which will be involved 

in the proposed programme  

- Planning in a preliminary way the general frame work of the proposed 

programme then dividing it into sections which involve all the proposed 

issues in science teacher professional education in the light of STS 

approach. Displaying this programme to the supervisors to say their 

points of views till arriving at the final pattern of the issues of the 

proposed programme.  

- Preparing a book to the student teacher which is a part or a section of the 

proposed programme whose content will be applied to female student 

teachers. It involves section 2 and 3 of the proposed programme which 

include planning how to teach science some approaches in teaching 

Biology, especially; STS this progrmme or using other teaching 

strategies in the light of this proposed programme . 
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- There is atitle for the books the selected issues for teaching Biology, 

index of the content, objectives for every sections, exercises on every 

section, and references which used in this book  

- Displaying this book to a group of co-operated colleagues professors to 

review the statement of the book in addition to being made sure that the 

scientific issues and matters & terminology are right and suitable to the 

level of 2nd year Biology female student at the faculty of education. 

 
Preparing a teacher guide which include:- 

 Inroduction 

 General aims 

 Time distribution of lecture 

 Educational means & activities  

 Observations to the science teacher to take them in his consideration 

during teaching 

 The method of displaying the content: (behavioural objectives of 

lectures, means and activities which serve the content, warm-up, 

displaying the content, final evaluation and the reference which are 

used) 

 Displaying this guide to the supervisors to assess it then making the 

required modifications  

 

Research Tools: 

After watching a group of scientific enlightment tests and observation 

cards for measuring teacher’s teaching performance in the previous studies, I 

prepared the research tools which include: 

The scientific enlightment test whose items are stated in the light of 3 

dimensions technology and science(1) effect on society; the mutual or 

reciprocal(2) relationship among science, technology, society and 

environment, and scientific(3) attitudes then the rate of validity and stability of 

the test are calculated. 
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Teaching performance observation card  

This card involves 3 major skills. They are  

 Lesson planning skill,  

 Lesson organizing skill  

 Evaluation skill  

Each of these skills contains a group of secondary or subsidiary skills and 

their validity and stability are calculated. 

 
The Research Sample  

- The research sample contains only one experimental group which 

consists of 25 2nd year biology female student teachers, faculty of 

education, Zagazig University  

- Applying a scientific enlightment pretest on the sample before 

studying the proposed programme. 

- Teaching the female student teachers the proposed programme.  

- Applying a post-test of scientific enlightment & teaching 

performance observation card after the female student teachers’ 

studying the proposed programme.  

- Correcting answer, monitoring the results and using the suitable 

statistical methods for modifying & correcting them  

 
The Research Method  

- The study followed the experimental method which involved only one 

experimental group & through which I studied the proposed 

programme &applied the study tools twice (before and after their 

studying the proposed programme). 

 
The Research Findings  

- Statistically significant difference at 0.01 when comparing the pre-and 

post-test mean scores of the 2nd year female student teacher either in 

each dimension of scientific enlightment or the total test for post 

application.  
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- Achieving the required performance level by those biology student 

teachers in each teaching skill and teaching skills in general (the level 

of capability after apply the proposed programme to them) 

- There is no statistically positive correlated relationship at 0.01 when 

comparing the female student teachers’ scores in scientific enlightment 

test and their scores in the teaching performance observation card. 

 
The Research Recommendations  

- Based on the results stated above, the following crucial points can be 

recommended:  

- Focusing on using STS approach at all the educational levels. 

- Using the proposed programme of the study in science teacher 

training courses  

- Focusing on enlightment science teacher scientifically and 

professional . 

- Focusing on involving the scientific & technological issues in science 

curricula at all the educational levels and stages  

- Training teachers on every new techniques in the field of teaching 

scientific through training courses and scientific symposiums, in 

additional to; discussing the most recent issues and matters in this 

field  

- Paying the attention of the educationalists & professionals to the 

importance of STS approach in scientifically illuminated and 

successful science teacher education . 

- Focusing on developing teaching skills for science teachers and trying 

to make them acquire and attain different sufficiencies . 

- Reassuring on the importance of preparing teaching models in other 

methodologies in the light of STS approach. 

- Using the technology techniques in teaching science at a wide level 

- Suggesting contemporary and new objectives which are suitable for 

the future prospectives in teaching science in the light of the proposed 

programme. 
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- Supporting liberaries at faculties of education with modern knowledge 

sources and one directing student teachers to make use of them in 

order to raise the level of his professional and scientific culture. 

- Improving the preparation of student teachers and supporting them 

with new teaching tends, strategies, approaches, & activities which 

promote and develop the brain- storming method & innovation, in 

addition to; developing positive attitudes towards teaching science. 

- Improving and developing evaluation methods used in teacher 

education programmes & concentrating on continuous evaluation to 

determine the attitudes & the patterns of development and its 

dimensions either professional or academic. 

- Paying the professionals’ attention to student teacher evaluation 

process from some perspectives either the characteristics and 

dimensions of scientific enlightment or the ability of employing & 

benefitting from knowledge and relating this knowledge to 

contemporary, technological & scientific issues and to it’s negative & 

positive effects on society. Using scientific research methods in 

resolving problems. 

 
Suggestions for further research  

In the light of the procedures & outcomes of the study, the following 

points are suggested to be topics for further researchers : 

- An investigation into the effectiveness of using the STS approach in :-  

 developing social skills for student teachers.  

 developing skills of scientific thinking for student teachers. 

 Achieving the objectives of teaching science.  

 Developing the approach of using modem technology in teaching. 

 Preparing successful science teachers. 

 Correcting some wrong scientific concepts. 

 Elavating & raising the student teachers’ academic and professional 

achievement.  
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A study for comparing between STS approach and activity- based 

approach in science teachers’ acquiring or attainment science teaching skills. 

A proposed programme for achieving TQ (total quality ) in science 

curricula at all educational images in the light of STS approach. 

A proposed programme for developing & promoting creative thinking & 

educational achievement or scholarship in science (as a school subject ) for 

preparatory deaf students in the light of STS approach.   
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