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   ...فلسطين المباركةالذين رووا بدمائهم الزكية أرض  ،،،  إلى الشهداء األبرار  -

       ...ينتظرون إحدى الحسنيين ،،،  إلى الذين باعوا أنفسهم في سبيل اهللا  -

    ...فأحسنا تربيتي،،،    إلى والدي العزيزين اللذين ربياني -

    ...جميع أحبابيإلى و  ،،،  أخواتي  وإخواني وإلى زوجتي وأبنائي -

 ...ي الدنيا واآلخرة  ينال رضا اهللا فل،،،    إلى كل من يطلب العلم -

  
 

  ...!أهدي هذا الجهد المتواضع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ب 

  رـديـر وتقـشك
  

 ونبينا محمـد    الصالة و السالم على أشرف المرسلين سيدنا      ، و   الحمد هللا رب العالمين   

ومـن  " قوله تعالى بداية من باب    . ن إلى يوم الدين   وعلى آله وصحبه أجمعي   صلى اهللا عليه وسلم     

  )12لقمان ،  ( "ر لنفسهيشكر فإنما يشك

  بإنجـاز هـذه الدراسـة المتواضـعة ،          علـى  أحمده على أن من           أشكر اهللا عز وجل و    

 وأن يجعلها فـي ميـزان        اهللا أن ينفع بها اإلسالم والمسلمين      وإخراجها إلى حيز الوجود ، داعيا     

  . حسناتنا

 وعمادة الدراسات العليـا و كليـة        بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة اإلسالمية بغزة       و

  .التربية ممثلة بعميدها و أساتذتها و عموم القائمين عليها

 نائـب    اللولو  صبحي  فتحية /للدكتورة  بشكري الجزيل وتقديري ووافر امتناني       أتوجه       و

فها على رسـالتي و حـسن توجيههـا         عميد القبول والتسجيل بالجامعة اإلسالمية بغزة ، إلشرا       

  .ا على هذه الرسالة ، فجزاها اهللا عني خير الجزاءتها ، حيث ظهر أثر ذلك جليعايور

وأتوجه أيضا بالشكر إلى أساتذتي بالجامعة اإلسالمية خاصة في قـسم منـاهج وطـرق                     

  .التدريس لما بذلوه من جهد و عطاء في التوجيه و اإلرشاد نحو األفضل

عبد اهللا عبد المنعم    / الدكتور القدير   :  لهذه الرسالة   لعضوي لجنة المناقشة   ل      والشكر موصو 

  .صالح الناقة لتقبلهما بمناقشة هذه الرسالة/ ، والدكتور 

الدراسة لما بذلوه من جهد     كما أتقدم بالعرفان و التقدير للسادة والسيدات محكمي أدوات          

ادل عوض اهللا ،    ع/ وأخص بالذكر األستاذ الدكتور    لما قدموه من نصائح و توجيهات ،      ووقت و 

 موسـى   /.أ وصالح الناقة ،    /  والدكتور   عطا درويش ،  /  والدكتور ،جمال الزعانين   / الدكتور

 مشرف الثقافة العلميـة      هشام الحاج  /.أ  ، و   مشرف الثقافة العلمية في مديرية شمال غزة       شهاب

  .للبنينعبد الكريم السر مدير مدرسة عبسان الجديدة العليا . في مديرية خانيونس ، و أ

و أخص بالذكر هنا والـدي      كما وأشكر أفراد أسرتي الذين شاركوني وساندوني بالدعاء         

ـ       كما و .  وإخواني وأخواتي األعزاء    العزيزين ا أخص بالذكر أيضا هنا  زوجتي التي بذلت كل م

  .تحملت معي العبء الكبيربوسعها لنجاح  هذه الدراسة ، و

 كان له دور من قريب أو بعيد في إيصال هـذه            أخيرا أتقدم بالشكر والعرفان لكل من     و

  .الدراسة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة ، لعلها تكون مفيدة لمن يرجع إليها

  

   ...واهللا ولي التوفيق



 ت 

  ملخص الدراسة

ـ               اًهدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثـانوي وفق

وتحددت مشكلة الدراسة في    وجيا والمجتمع ، وقياس مدى فهم الطلبة لها ،           العلم والتكنول  لقضايا

  :السؤال الرئيس اآلتي 

وي لقضايا العلم و التكنولوجيا والمجتمع       ما مدى تضمين كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثان        

  ما مدى فهم الطلبة لها ؟و

  : يتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةو

المجتمع التي يجب أن يتضمنها محتوى منهاج الثقافة العلمية          ما قضايا العلم والتكنولوجيا و     – 1

  للصف الثاني الثانوي؟ 

المجتمع التي يتضمنها محتوى منهاج الثقافة العلمية للـصف          ما قضايا العلم والتكنولوجيا و     – 2

  الثاني الثانوي؟ 

المجتمع التي يتضمنها محتوى منهاج الثقافة      تكنولوجيا و بة لقضايا العلم وال    ما مدى فهم الطل    - 3

  العلمية للصف الثاني الثانوي؟

  المجتمع تعزى إلى الجنس؟ى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا و هل توجد فروق في مد-4

 :و في ضوء أسئلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة وهي كاآلتي 

بين مستوى فهم طلبـة الـصف        ) ά ≥ 0.05(عند   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       - أ

 %.70الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوى اإلتقان 

ف في مستوى فهم طلبـة الـص       )  ά ≥ 0.05(عند   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       - ب

 .التكنولوجيا والمجتمع تعزى إلى الجنس الثاني الثانوي لقضايا العلم و

  

تمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، حيث اختار الباحث لعملية التحليـل محتـوى              قد اع و

كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي ، شمل مجتمع الدراسة جميع طلبـة الـصف الثـاني                 

هي مكونة مـن     كما أنه حدد عينة الدراسة و      سالثانوي في المدارس الحكومية بمحافظة خان يون      

ـ  تم اختيارها عشوائياً ، و     سوزعة على ست مدارس بمحافظة خان يون      شعب دراسية م  ) 6(  يه

 كمال ناصـر    – عبد القادر الحسيني الثانوية      –ون الرشيد الثانوية أ      هار (ثالث مدارس للذكور    

  ) الثانوية أ س خان يون- طبريا الثانوية  –عكا الثانوية أ (  وثالث مدارس لإلناث ،) الثانوية أ 

  

  



 ث 

  

ف الدراسة الحالية قام الباحث بتصميم أداة تحليل لمحتوى كتاب الثقافـة العلميـة،              ولتحقيق أهدا 

وتصميم اختبار لقياس فهم الطلبة للقضايا المتضمنة في محتوى منهاج الثقافة العلمية ، ومن ثـم                

وتم تنفيـذ هـذه     . ثباتهذلك بعد التأكد من صدقه و     تم تطبيق االختبار على أفراد عينة الدراسة، و       

   .م2007/2008اسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدر
  

 ، وذلـك الختبـار صـحة        SPSSوتم جمع البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام برنـامج         

تبـاط بيرسـون ،     التكرارات ، النسب المئوية ، معامل االر      : فرضيات الدراسة ، والتي شملت      

) ت(النحراف المعيـاري ، اختبـار       ، معامل جتمان المتوسط الحسابي ، وا      كودرريتشاردسون  

  .الطالبات لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، الطالب ولتوضيح الفروق بين مستوى فهم

  :     وقد أسفرت النتائج عن 

 الثـاني الثـانوي لقـضايا العلـم         فضعف تناول محتوى منهاج الثقافة العلمية للـص        .1

 . والتكنولوجيا والمجتمع

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

 . العلم والتكنولوجيا والمجتمعالقضاي

فـي فهـم طلبـة       ) ά ≥ 0.05( ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           .3

 .الصف الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع تعزى للجنس

  

اسة من نتائج أوصت بضرورة إعادة النظر في منهاج الثقافة          وفي ضوء ما أسفرت عنه الدر     

 والتأكيد على إبراز العالقة التفاعلية بين العلـم         STSالعلمية ، والعمل على تطويره وفق مدخل        

والتكنولوجيا والمجتمع في المنهاج ، من خالل دمج بعض القضايا المحلية والعالمية التـي لهـا                

   .STSل على تدريسها وفق مدخل أهمية في حياة الطالب ، والعم

  

  

  

  

  

  
 
  



 و 
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 ح 
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  الفصل األول
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  الفصل األول
  

   وخلفيتها الدراسةمشكلة

  :مقدمة 

لذلك كان من األهمية أن       من التقدم العلمي و التكنولوجي المتسارع ،       يعيش العالم عصراً  

وهذا جعل معظم الدول تبحـث  ، تكون سرعة تقدم بناء اإلنسان المتعلم المثقف مواكبة لهذا التقدم     

 وتكنولوجيا لمواجهة هذا التقدم وما يرافقه مـن ايجابيـات            علمياً  كيفية إعداد أفرادها إعداداً    عن

ولما كان للعلوم والتكنولوجيـا     .وسلبيات على حياة الناس ورفاهيتهم وثقافتهم ومنظوماتهم القيمية       

ت فقـد ظهـر    تحفيز التغيير في المجتمع العـصري ،      البعد الحاسم في تشكيل هذه التحوالت و      

دعوات تطالب بتطوير مناهج العلوم حيث ينظر إلى المنهاج في الوقت الحاضر وخاصـة فـي                

الدول المتقدمة باعتباره السبيل األول إلحداث التغيير المرغوب فيه لدى أفراد المجتمع ليكونـوا              

وذلـك   ، قادرين على صنع القرار المناسب الذي ينسجم مع متطلبات عصره الذي يعيش فيـه             

حيث أصبح التقدم في تدريس العلوم من أهـم          عيه للمسائل االجتماعية المتعلقة بالعلوم ،     بزيادة و 

 لتطورها وقوتها ومدى قدرتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة         ، ومقياساً  سمات الدول المتقدمة  

حقيـق  في المجاالت المختلفة بغية تحقيق المزيد من التقدم واالكتشافات العلمية والتكنولوجية ولت           

  .حياة أفضل ألفراد المجتمع

 إمكانيـات العلـم     ،ذا مرت مناهج العلوم بحالة من التغيير المتواصل حيـث تـستثمر           ل

، وهذه المناهج البد أن      والتكنولوجيا والمجتمع واستخداماتها في حياة األفراد كأساس لمحتوياتها       

  .ه التغيرات المتسارعة للتجريب والتقويم المستمر والتعديل بما يتمشى مع هذتخضع دوماً

لذا أكدت التوجهات الحديثة قي مجال التربية العلمية على ضرورة إعداد مواطن يمتلـك          

ه للعيش في القرن الواحـد      تالحد األدنى من الثقافة العلمية التي تساعده على مواكبة التقدم وتهيئ          

 والعشرين عقدت بالقاهرة    حدواوالعشرين، ففي ندوة للتربية العلمية ومتطلبات التنمية في القرن ال         

على أن   أكد التربويون  مناهج العلوم في التعليم العام        بهدف إلقاء الضوء على تطوير     1996عام  

  . )525 : 2000إسماعيل (  .  للمتعلم مقومات الثقافة العلميةيجب أن تستوفيمعاهد التعليم 

  : فيما يلي) 3 : 1995فضل ، (وقد تم تحديد دور التربية العلمية 

 .إعداد مواطن يتعامل بذكاء و حكمة مع التغيرات المستمرة لعالم اليوم و الغد -

 .التكنولوجيا م العالقة بين العلم و المجتمع وتنمية وعي جديد لفه -
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 .تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية تجاه المشكالت االجتماعية اليومية -

 .خلق بيئة علمية مناسبة لنشر الثقافة العملية -

 . أهميتهوالدين وإدراك حدود كل منهما والعالقة بين العلم فهم  -

مواجهة  من أجل     إلعادة النظر في بناء المناهج والمواد الدراسية ،        لذلك ظهرت الحاجة  

لمدرسة لتحقـق  فالمنهج يعتبر وسيلة ا  . المجتمعمع المتغير في حقل التكنولوجيا و     احتياجات المجت 

ي إعداد و تربية النشء للتكيف والتفاعل مع المجتمع وخدمتـه           القيام بدورها ف  أهدافها التربوية و  

 ومن هذا المنطلق فإن للمنهج دور ايجابي إزاء بعض المشكالت التـي تواجـه               .وحل مشكالته 

  تربويةً  مع بعضها لتحقق أهدافاً     متبادالً ومن المعلوم أن للمنهج عناصر تتفاعل تفاعالً      . المجتمع

 فإنـه  ا هو توظيف المنهج لخدمة المجتمع عن طريق حل مشكالته ،فإذا كان أحد أهدافه ،  معينةً

هو أحد عناصر المنهج تزويد األفراد بالمعارف والمعلومات التي تلقي          يمكن بواسطة المحتوى و   

 حتى الوقت الحاضر لمعرفة الظروف التـي أدت          المشكالت ويتتبعها تاريخياً   ةالضوء على نشأ  

ل كل فترة زمنية ، وكيف أثرت هذه العوامل على أبعاد المشكلة            إليها والعوامل المؤثرة فيها خال    

 مرور الزمن وتغيرت ظروف      نتيجة  ؟ ، وهل ظلت تلك األبعاد كما هي أم ظهرت أبعاد جديدة          ؟

 كما يمكن أن يدرب األفراد خالل المواقف التعليمية على أسـلوب التفكيـر العلمـي                المجتمع ، 

ويمكن عن طريق األنشطة وهي عنـصر       . ية الالزمة   وأسلوب حل المشكالت والمهارات العقل    

المجتمع والتعرف على المـشكالت الكائنـة بـه         صر المنهج االنفتاح على البيئة و     آخر من عنا  

وتحديدها ودراستها دراسة ميدانية ومحاولة عالجها عن طريق مشروعات خدمة البيئة والمجتمع            

زود بها األفراد عن طريق     ُيالمعلومات التي   وهنا تظهر أهمية المعارف و    . التي تقع فيه المدرسة   

لمعرفة كل ما يتعلق بمشكالت البيئة والمجتمع حتى يكون التخطيط والتنفيذ للتغلـب             المحتوى ،   

 ) .93- 92: 2007،المفتي والوكيل ( . مثمراً فعاالً وتنفيذاً شامالًعلى تلك المشكالت تخطيطاً

كيز على حفظ الحقـائق والقـوانين إلـى         لقد تحولت النظرة في تدريس العلوم من التر       

ومن هذا المنطلق فإن الطريقة والمحتوى يعتبـران توأمـان ،            ،   توظيف العلم في الحياة العملية    

 على كل مـن   الحقائق نفسها متالزمان وينصب االهتمام حالياً     الطريقة التي تدرس بها الحقائق و     ف

  وبتحول النظرة  وم في العصر الحاضر ،المحتوى والطريقة باعتبارهما من أساسيات تدريس العل

 شى مع هـذه المعطيـات     اإلى تدريس العلوم وفلسفتها جرى تطوير ألهداف تدريس العلوم لتتم         

  وقد حددت األهداف العامة لتعليم العلوم فـي اجتمـاع اليونـسكو عـام              ) .68:1992نشوان،(

 أن نعلم العلوم بكيفية تشجع      حيث ينبغي ) لماذا نعلم العلوم ؟   (  عند اإلجابة عن السؤال      )1971(

المتعلمين على فهم محيط اإلنسان ويطبق مجمل المعارف والتجارب اإلنـسانية فـي معالجـة               
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وأيضا العناية بدراسة العلوم وأثر ذلك في نمـو المجتمـع           . المشكالت التي يطرحها هذا المحيط    

 .يــةمواجهــة المــشكالت اليوموتطــوره وممارســة المعــارف والطرائــق العلميــة فــي 

   .)14:2001،المقرم(

البد أن  ) 70:1992نشوان،( ومعظم االتجاهات الحديثة تجمع على مجموعة من األهداف       

  :تتحقق من خالل تدريس العلوم وهي 

تطوير قدرة التالميذ على اكتشاف الحقائق العلمية وتكوين المفاهيم والمبـادئ العلميـة              -

  )تطوير مهارة االستقصاء( بأنفسهم 

يذ الحقائق و المبادئ العلمية المناسبة لبيئته لكي يستطيع فهم ما يحدث مـن              اكتساب التلم  -

  .حوله من ظواهر طبيعية وأحداث بيئية 

استخدام ما يتعلمه التلميذ في حل المشكالت التي تواجهه ويرتبط هذا الهـدف ارتباطـا                -

  . التعليم ذاتهبهدفيةوثيقا 

  :مجموعة من األهداف ومنها ) 1999(سطين لعلوم العامة بفلاج لكما تبنت وثيقة خطة المنه

كسب المعرفة العلمية بصورة وظيفية ، بحيث تكون دراسة العلـوم أداة لفهـم البيئـة                 -

  المحلية والعالمية ، وحمايتها والتفاعل اإليجابي معها ؟

كسب ثقافة علمية وتكنولوجية لفهم طبيعة العالقة بين كـل مـن العلـم والتكنولوجيـا                 -

  .مية اتجاهات إيجابية نحو استخدام التكنولوجيا في المجتمع والمجتمع ، وتن

التعرف إلى الثروات الطبيعية الموجودة في فلسطين ، وإلى دور العلم فـي المحافظـة                -

  .عليها وإدارتها بشكل متوازن 

وتطـوير اإلحـساس    ، التعرف إلى البيئة في فلسطين والوطن العربي والمحافظة عليها           -

  .والمشاركة في حلها ، وتحسس مشكالتها ، ا بالمسؤولية نحوه

  .واستخدام عمليات العلم في المواقف الحياتية المختلفة ، تنمية مهارات عقلية  -

  .وحل المشكالت واتخاذ القرار ، مي واالستقصاء العل،تطوير القدرة على التفكير العلمي -

 القدرة على متابعة تطور العلـم    وتنمية، تطوير مهارات التعلُّم الذاتي ، والتعلُّم التعاوني         -

  .ونموه لمواجهة المتغيرات والتحديات في عصره 

  .وتوظيفها في مواقف جديدة ، تطوير كفايات عالية في الحصول على المعلومات  -

وممارسة عمليـات   ، استخدام الحاسوب والتقنيات المعاصرة القائمة على حل المشكالت          -

         ) .8 -6: 1999لتعليم،الخطـوط العريـضة للعلـوم العامـة،         وزارة التربيـة وا   .( العلم المختلفة 

في ضوء ما سبق يرى الباحث أن األهداف العامة لتدريس العلوم سواء على المـستوى               

  :العالمي أو على المستوى اإلقليمي والمحلي قد ركَّزت على 
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  .الحياة في لحل المشكالت التي تواجهه  وتسخيرهيتعلمه الطالب  االهتمام بتوظيف ما -

التركيز على تنمية مهارات التفكير العلمي وأسلوب حل المشكالت ؛ في معالجة القضايا              -

البيئية واالجتماعية والحياتية المعاصرة والتي تمخضت عن توظيف اإلنـسان للمعرفـة            

  .العلمية 

العمل على إكساب الطالب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تؤهلـه لحـل المـشكالت               -

  .اجمة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا وارتباطها بمجتمعهالن

في ضوء المتغيرات التي حدثت في تدريس العلوم فقد كان البد أن يحدث ثورة تغييـر                و

، وأن تتصدى هذه المناهج لمتطلبات العصر وما يكتنفها         هج العلوم لكي تلبي هذه التغيرات     في منا 

ة والربط بين العلم والتكنولوجيـا وتـسخير ذلـك لخدمـة            من تأكيد على وظيفية المعرفة العلمي     

ظهرت عدة مشروعات عالمية لمناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، منهـا مـشروع             ف. اإلنسان

عرفـة   والذي يسعى لمساعدة التالميذ في بناء م     )1984(رابطة تدريس العلوم في المملكة المتحدة     

 صلفوائد واألضرار للنشاط العلمـي والتكنولـوجي الخـا        م ا قي ويُ ، علمية ومهارات مفيدة للحياة   

والذي  )1979 –1977( بالمجتمع والبيئة، وأيضا مشروع الفلبين للتطوير الوطني واالقتصادي         

الغذاء ، الماء ، المأوى الصحي ، وسـائل         : يسعى لتحقيق األهداف الوطنية المرتبطة بمجاالت       

 ) 1983( المـشروع االسـترالي   و .االقتصاد القومي  ازن البيئي ،    كسب العيش ، التعليم ، التو     

 المجتمع وجسر الهوة بين العلم والتكنولوجيا من جهـة وأفـراد            دوالذي يهدف لتحسين حياة أفرا    

المجتمع من جهة أخرى ، وتوضيح العالقة القائمة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، وتطـوير               

ها ، وتبصير المتعلمين بكيفية استغالل الثروات الطبيعية        المهن في المجتمع بجعل التعليم مالئم ل      

الذي تم تطويره بحيـث      ) 1982( المشروع األوغندي   بأساليب علمية وتكنولوجية رخيصة ، و     

 مع التكنولوجيا لتطوير المجتمع المحلي ولتحسين حياة األفراد فـي           يقدم محتوى العلوم متكامالً   

   . )42 – 31 : 1998جمال الزعانين ، . (المناطق النائية

ـ       ةظهرت حركات اإلصالح لمناهج العلوم المواكب     و  ي للتطور العلمـي والتكنولـوجي ف

  ، بغية إصالح تقرير300قد الثمانينات أكثر من عصر ما بعد الصناعة، حيث صدر منذ بداية ع

التربية األمريكية بصورة عامة رصدت فيها أفكار مختلفة وتوصيات عديـدة لتحـسين التربيـة     

 ست حركات تمثل أهم حركات اإلصالح لمنـاهج         )Dinucci,1998( دراسة لعلمية، وقد حددت  ا

  : ي بعدها وهاالعلوم لعقد التسعينات وم

   .العلم والتكنولوجيا والمجتمع -1

  .والذي حدد المقاصد النوعية للتنور العلمي:)2061(العلم لكل األمريكيين مشروع  -2

 . المجال،والتتابع، والتناسق -3
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 .  القومية للتربية العلميةالمعايير -4

 .) 2000 أمريكيا(: المقاصد التربوية القومية -5

  .معايير التربية العلمية للوالية -6

 حركة إصالح مناهج العلوم في ضوء التداخل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع             وتعتبر

قد ظهرت  و. وتطوير محتواها سعيا لتحقيق التنور العلمي      ،من أكثر حركات إصالح مناهج العلوم     

نتيجة لالنتقادات التي وجهت لمناهج العلوم في الخمسينات ، وهي المناهج التي نظـرت للعلـم                

كبناء معرفي ، وركزت على العناية بتعليم الطالب بنيـة العلم،كمـا جـاءت رد فعـل علـى                   

 1957 سـنة  "سـبوتينك " المشروعات التي ظهرت في أعقاب إطالق القمر الصناعي الروسـي           

 .لى العناية بالعمليات في فترة الستينات والـسبعينات مـن القـرن  العـشرين              والتي ركزت ع  

   .)33:2002زيتون،(

 بشكل عام إلى تزويد المتعلمين بتربية علمية         العلم والتكنولوجيا والمجتمع   منحىويهدف  

تهيئهم للحياة في القرن الواحد والعشرين، وبدال مـن تعلـم المفـاهيم             وثقافة تكنولوجية مناسبة    

 فإن منحى العلـم والتكنولوجيـا       التذكربطريقة تقليدية تركز على الحفظ و     عمليات العلم   علمية و ال

يـسمح لـه بتطبيـق المفـاهيم        الت التي يواجهها الفرد و    لمشك وا على القضايا  المجتمع يركز و

يـاة   بالح صلةً و  واتساعاً  وعمقاً دراسة المتعلم للعلوم أكثر فهماً    وبالتالي تصبح   ،  والعمليات عليها 

لـم والتكنولوجيـا والمجتمـع      ويركز هذا المنحى أيضا على التأثير المتبادل بين كـل مـن الع            

   .)1 :1997جبران،(

لذلك دعت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والمؤسسات العالمية المعنية بالتربيـة            

 والمجتمـع فـي   العلمية والتكنولوجية على ضرورة تبني مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيـا    

  .مج ومناهج العلوم لكل المستوياتجميع برا

األبحاث العالمية واإلقليمية والمحليـة      كانت هناك العديد من الدراسات و      وفي هذا اإلطار  

 ودراسـة  )2004(   دراسة الظاهري،) 2006( ودراسة الصادق) 2007 (ب شهادراسة و منها

 حيث هدفت كل منها إلى تحليل كتـب         ،) 1998 (  ودراسة الرفاعي  ،) 2002(عابد والمومني   

 ومن ثم معرفة درجة تضمين كل منها لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع  وقـد               ةالعلوم المقرر 

ـ               ضايا العلـم   أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود ضعف في هذه المناهج من حيث تناولها لق

ي تناولـت هـذا الموضـوع دراسـة         ، وأيضا من الدراسات المحلية الت     والتكنولوجيا والمجتمع   

 لمنهاج العلوم للصف الثامن األساسـي فـي         ح والتي هدفت لبناء إطار مقتر     )1999(الزعانين  

ضوء اتجاه منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع وأسفرت هذه النتائج عن تحديد ثمانيـة قـضايا               
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نهاج العلـوم للـصف      وأوضحت أيضا أن م     ، أساسية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع     

الثامن األساسي ال يراعي اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ويركز على المعرفـة              

  . العلمية البحتة

 يعمل معلما لمنهاج    حيث أن الباحث   ومن خالل ما تقدم ذكره نبعت فكرة هذه الدراسة ،         

 فختيار كتاب الثقافة العلميـة للـص       ، وتم ا   ، ومطلعا على كافة مناهج العلوم الفلسطينية      العلوم  

  :الثاني الثانوي بفلسطين لتجرى عليه هذه الدراسة ، ومن مبررات اختيار هذا الكتاب

علـوم  " ليتم تدريسه لطالب الصف الثاني الثانوي       ) 2007 - 2006(تم استحداثه عام     -

  . ، حيث لم يدرس هذا المساق سابقاً"إنسانية

 .هاج هذا الكتاب لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمعالوقوف على ما يتضمنه محتوى من -

 من أجل إكساب الطالـب       من خالل عملية التحليل    الوقوف على نقاط الضعف والقوة فيه      -

ثقافة علمية وتكنولوجية تمكنه من فهم اآلثار المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ،             

 .لحياة اليوميةوتساعدهم على اتخاذ قرارات تربوية واعية في ا

 ولـديهم مـن      وتكنولوجيـاً  أهمية هذا الكتاب تنبثق من أهمية إعداد أفراد مثقفين علمياً          -

مكنهم من العيش في عصر تتغير فيه المعرفة العلمية وتتطـور           االتجاهات اإليجابية ما يُ   

  .فيه التكنولوجيا بشكل كبير

  :مشكلة الدراسة 

صرنا الحالي فتقدم الدول في جميـع المجـاالت          في ع  أصبح للعلم والتكنولوجيا دور رئيسي    

هج المعاصرة وخاصة مناهج العلوم     لذا البد للمنا   ، قائم على امتالكها لمقومات العلم والتكنولوجيا     

 أن تواكب هذا التقدم من أجل إعداد أفراد قادرين على مواكبة هذه التطورات والتغلب عليهـا ،                

والندوات بضرورة دمج قضايا العلم والتكنولوجيـا       فقد أوصت كثير من الدراسات والمؤتمرات       

والمجتمع في مناهج العلوم بمراحل التعليم المختلفة وأن تبرز هذه المناهج القضايا والمـشكالت              

الناتجة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والدور الذي يلعبه كل من العلم والتكنولوجيا             

لذا كانت   ؛    حتى يصبح الطالب على وعي بما يدور حوله        ؛ تمعوالمجتمع في حياة الطالب والمج    

ني الثانوي  ة للصف الثا  ـة في تحديد مدى تضمين كتاب الثقافة العلمي       ـذا البحث المتمثل  ـفكرة ه 

 التي تطبق فيهـا     خاصة في هذه المرحلة    و حى العلم والتكنولوجيا والمجتمع    لمن  )علوم إنسانية ( 

 حيث أن هـذه      ،  من المناهج المصرية   سطينية المناهج الفلسطينية بدالً   التعليم الفل وزارة التربية و  

التجريبية من أجل   خاصة أنها في المرحلة     تقويمية و  إلى دراسات تحليلية و    المناهج الجديدة تحتاج  

  . الوصول بمحتوى المنهاج إلى الحد الذي يتناسب مع الواقعاالرتقاء بها و
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  :أسئلة الدراسة 

  : السؤال الرئيس التالي في تحدد مشكلة الدراسة

وي لقـضايا العلـم والتكنولوجيـا        ما مدى تضمين كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثـان           *

    ما مدى فهم الطلبة لها ؟والمجتمع و

  :  و الذي يتفرع عنه األسئلة اآلتية

ثقافة العلمية  المجتمع التي يجب أن يتضمنها محتوى منهاج ال        ما قضايا العلم والتكنولوجيا و     – 1

  ؟  للصف الثاني الثانوي

المجتمع التي يتضمنها محتوى منهاج الثقافة العلمية للـصف          ما قضايا العلم والتكنولوجيا و     – 2

  ؟  الثاني الثانوي

المجتمع التي يتضمنها محتوى منهاج الثقافة      ى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا و       ما مد  - 3

  ؟ نويالعلمية للصف الثاني الثا

 في مدى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع         إحصائية ذات داللة     هل توجد فروق   -4

  ؟ تعزى إلى الجنس

 :أهداف الدراسة 

 التي يجب أن يتضمنها محتوى منهاج الثقافة        المجتمعوالعلم والتكنولوجيا   ضايا   تحديد قائمة لق   -1

   . العلمية

    . المجتمع في كتاب الثقافة العلميةلم والتكنولوجيا وافر قضايا الع معرفة مدى تو– 2

المجتمع المتضمنة في كتاب الثقافة     بة لقضايا العلم والتكنولوجيا و     الكشف عن مدى فهم الطل     – 3

  . العلمية

 بين الطالب والطالبات فـي مـستوى فهمهـم          إحصائيا دالة    معرفة ما إذا كان هناك فروق      -4

  . والمجتمعلقضايا العلم والتكنولوجيا 

  :فروض الدراسة 

 بين مستوى فهم طلبة الـصف       ) ά ≥ 0.05 (عند   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      .1

  . %70الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوى اإلتقان 

 فهم طلبة الـصف      في مستوى  )  ά ≥ 0.05 ( ذات داللة إحصائية عند      ال توجد فروق   .2

   . لقضايا العلم و التكنولوجيا والمجتمع تعزى إلى الجنسالثاني الثانوي
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                      :أهمية الدراسة 
المـسئولين  قد تفيـد    بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع      تقدم الدراسة قائمة بقضايا التفاعل     .1

  الثقافة العلمية كونه في المرحلة التجريبيـة لمـسايرة         خاصة منهج  المناهج و  عن تطوير 

  .توجهات العالمية في هذا اإلطار ال

 فهم قضايا التفاعـل بـين العلـم         ىلمستو  لتحليل المحتوى واختباراً   توفر الدراسة أداةً   .2

يفيد الباحثين في مجال تدريس العلـوم وطلبـة          من المأمول أن     والتكنولوجيا والمجتمع 

  . ث العلمي، ومدرس مادة الثقافة العلميةالبح

المسئولين لتطوير منهاج الثقافة العلمية     وجيه نظر الخبراء و   ذا البحث في ت   تسهم نتائج ه   .3

  . لثانوي لتساير التوجهات العالميةللصف الثاني ا

 الثقافة العلمية الخاصة بالقسم األدبي باالتجاه العالمي        مناهجتقدم الدراسة رؤية عن ربط       .4

STS معدي دورات إعداد المعلمين بالمؤسسات التعليمية بفلسطين قد تفيد .  

  :  مصطلحات الدراسة 
  :   الدراسة بصورة إجرائية كما يليت مصطلحاتم تعريف

 :قضايا العلم والتكنولوجيا و المجتمع                                  
 تحدد مشكالت التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ،         هي قضايا تم االتفاق عليها عالمياً     

 – النمـو الـسكاني      - الجوع ومصادر الغذاء  :  يهرئيسية  ضية  ي عشرة ق  توالتي تتحدد في اثن   

 نقـص مـصادر     –ضه  رصحة اإلنسان وم   -  المصادر المائية  - نوعية الهواء والغالف الجوي   

 – المفـاعالت النوويـة      – المـصادر المعدنيـة      –واد الخطرة   مال – استخدام األرض    –الطاقة  

  .ويندرج تحتها قضايا فرعية  ،  تكنولوجيا الحروب–انقراض النباتات والحيوانات 

 :المحتوى  •
بط أساليب التفكير التي تتـرا     من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات و       مجموعة

 المتعلم المرور بخبرات تربوية تنمي القيم والميول        ى عل مع بعضها البعض بطريقة تسهل وتيسر     

 وقـد    ) .68:2004،عفانة واللولـو  ( تربوية   ال  والمهارات الالزمة لتحقيق األهداف    تواالتجاها

  .تبنى الباحث التعريف السابق

 :محتوى منهاج الثقافة العلمية  •
المقـرر   من معرفة علمية وأساليب تفكير وقيم ومهـارات ،           كتاب الثقافة العلمية  ما يتضمن   

  . م2007 -2006سنة " علوم إنسانية"على الصف الثاني الثانوي 
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 الثقافة العلمية  •
ن المعرفـة العلميـة الوظيفيـة       ب م  بقدر مناس   الثانوي إلمام الطالب في الصف الثاني    مدى  

اتخاذ القـرارات المناسـبة بـشأن        والتعامل معها و   المتعلقة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع    

 . مشكالته اليومية

  :مستوى الفهم  •
لعلم والتكنولوجيا والمجتمـع    امتالك الطالب للمعرفة العلمية التي تتناول التفاعل بين قضايا ا         

وتتضمن قدرة الطالب على شرح هذه القضايا وتفسيرها وتفسير آثارها على المجتمـع والتنبـؤ               

، ويقاس بالدراسة من خالل الدرجة التي يحصل عليهـا           بآثارها للوصول إلى استنتاجات علمية    

   . الطالب باالختبار المعد خصيصا لذلك

  :  الصف الثاني الثانوي

 الـصف   نحد صفوف المرحلة الثانوية من مراحل التعليم العام بفلسطين ، والتي تبدأ م             أ هو

   .  سنة18 -17الحادي عشر وتنتهي بالصف الثاني عشر وتتراوح أعمار الطلبة فيه ما بين 

  حدود الدراسة 
  : اقتصرت الدراسة على

 الفلسطيني للعـام    جتحليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي وفق المنها          .1

  .حيث مدى تضمن هذا الكتاب لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع من  2007 -2006

  الصور واستبعاد األسئلة والتقويمل المحتوى و األنشطة و األشكال والتحليل يشم .2

الجوع ومصادر الغذاء    : قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع تتضمن القضايا اآلتية        .3

 صحة ومـرض    – المصادر المائية    – نوعية الهواء والغالف الجوي      –و السكاني    النم –

 – المفاعالت النووية    – المصادر المعدنية    - استخدام األراضي  – نقص الطاقة    –اإلنسان  

  . تكنولوجيا الحرب –انقراض النباتات والحيوانات 

 .م2008/ 2007تطبيق هذه الدراسة في عام تم  .4

 : المدارس الحكومية اآلتية فيتطبيق هذه الدراسة تم  .5

كمال ناصر الثانوية أ للبنين  ،          هارون الرشيد الثانوية أ للبنين  ،  عبد القادر الثانوية للبنين  ،               

   . للبنات طبريا الثانوية   ، للبنات الثانوية أسخان يون   ،  للبنات أ الثانويةعكا
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  ثانيالفصل ال
  

  اإلطار النظري
  

ـِّة مداخل التربيـة ا •  لعلمي

  في التدريسSTSمدخل  •

  STSمبررات مناهج  •

 STSالقضايا الناتجة عن تفاعل  •

 STSأهداف منحى التفاعل بين  •

 وعالقته بالتنور العلمي STSالتفاعل بين  •

 سمات الشخص الذي يتسم بالثقافة والوعي في مجال العلوم والتقنية •

   والمجتمعاالعالقة بين العلم والتكنولوجي •

    STS التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع خصائص برنامج •

    STSمعايير لتحديد نوعية القضايا التي يمكن أن يعالجها محتوى  •

 في  STSبعض القضايا واألفكار الواجب التركيز عليها في بناء مناهج           •

 المدارس الفلسطينية

 STSعقبات تطبيق منحى  •
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  ثانيالفصل ال
  

  اإلطار النظري
  

، وتطورات مذهلة في التطبيقات      لي ثورة علمية تكنولوجية متسارعة    يشهد عصرنا الحا  

االختراعات التقنيـة فـي جميـع       وماتي وزخم المستحدثات العلمية و    ، فالتفجر المعل   التكنولوجية

وهذا بـدوره جعـل معظـم المـربين         . العشرين  الحياة أصبحت سمة القرن الواحد و     مجاالت  

 يـتالءم  أفرادها إعدادا    إلعدادأفضل الطرق والوسائل    والمختصين في مجال التربية تبحث عن       

ى مواكبة التدفق العلمـي وفهمـه       ن قادرين عل  ي،ليجعل منهم مواطن  ويتناسب ويواكب هذا التقدم   

التكيف معه ،لكي نجعل منهم مواطنين قادرين على صنع القرار في ظل هذه التغيرات ،قادرين               و

  .  هذا التقدممئيالعلى تطوير مجتمعهم بما 

 النظر في المناهج والمواد الدراسية لجميع المـستويات فـي    إلعادةلذلك ظهرت الحاجة    

المراحل التعليمية المختلفة لتتوافق مع أهداف مدخل العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع حيـث أن               

المناهج ال تستطيع أن تنعزل عن تلك المتغيرات ، المتجددة والعالقة وثيقة بين كل مـن العلـم                  

   .)24: 1996 ،العبد(وجيا والمجتمع والتكنول

 اإلصـالح الكثير من عمليات التطوير و     ضية ، فقد شهد ميدان المناهج خالل العقود الما      

فقـد نالـت    ونتيجة لما يشهده العالم من تقدم متسارع في مجاالت العلم والتكنولوجيا والمجتمع ،       

 بهـدف مواكبـة هـذا       إلصالحاعمليات التطوير و   لعلوم والرياضيات حظها الوافر في    مناهج ا 

 لسبعينات من القرن المنصرم اكتـشف     ففي ا  ، التطور وتلبية الحاجات المستجدة للمجتمع وأفراده     

التربويون األمريكيون أن المناهج التي طورت في فترة الستينات بعد إطالق الـروس مركبـة               

الذين سيصبحون فـي  هي فئة الطلبة   تناسب فئة واحدة من الطلبة و     1957عام  "سبوتنك  " الفضاء  

المستقبل علماء ومهندسين ونظرا الن الغالبية العظمى من الطلبة لن تكون ضمن هذه الفئة فقـد                

أدى ذلك إلى مرور حركة إصالح جديدة تدعو إلى تطوير مناهج للثقافة العلمية تناسـب جميـع              

 والمبـادئ المفـاهيم    إلى معرفة الحقائق المهمة و     العلميةحيث يشير مفهوم الثقافة      ، فئات الطلبة 

والنظريات والقدرة على االستقصاء العلمي وتطبيق المعرفة العلمية في المواقف الحياتية اليومية            

 العامة حول خصائص العلم واستيعاب العالقات المتبادلة بين العلـم والتكنولوجيـا             األفكاروفهم  

 في مداخل أخرى تبدأ من       ، ومن هنا برز التفكير     )239: 2002،   والمومنى  عابد ،  .(والمجتمع

 اتخاذ القرار فيما يتعلق بتركيب المنهج وكيفية        ةالطالب واهتماماتهم وتوفر للمعلم والمتعلم فرص     
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 ومن هنا بدأ المهتمون بشئون التربية العلمية في الواليات المتحدة األمريكية            التعامل مع محتواه،  

جتمع المتسارع ة القدرة على التكيف مع الم  بالتساؤل عن المدى الذي توفر فيه مناهج العلوم للطلب        

  .التكنولوجي في تطوره العلمي و

حيث أجريت لهذا الغرض العديد من الدراسات ، وتم استخالص نتائج الدراسـات فـي               

 توصـياته علـى   تالذي اشتمل) Project Synthesis(عملية أطلق عليها اسم مشروع التكوين 

:  عمليـة تمثلـت فـي المجـاالت األربعـة التاليـة           تحديد أربع تجمعات ألهـداف التربيـة ال       

)Yager,1990,44-46(  

وجوب أن تعد التربية العلمية األفراد بشكل يمكنهم مـن          : تلبية الحاجات الشخصية     •

  التكيف مع عالم التكنولوجيا المتسارع يشتهم الخاصة واستخدام العلم لتحسين مع

د ج التربيـة العلميـة األفـرا      وهي وجوب أن تخر   : التفاعل مع القضايا المجتمعية      •

 .مسئولية ، مع القضايا المجتمعية المتصلة بالعلم القادرين على التعامل بكفاءة و

وهي وجوب أن تكسب التربية العلميـة الطلبـة الـوعي           : التوعية بالتربية المهنية     •

 ن يؤديها التي يمكن أ  لمهن المتعددة المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع و      بأنواع ا 

  .االستعدادات المختلفةالطلبة ذوو االهتمامات و

وهي وجوب أن تنتج التربية العلمية للطلبة المتوقع أن يتابعوا : اإلعداد األكاديمي  •

         . دراسة العلوم في ضوء المستقبل ، ويتوجهوا نحو المهن العلمية

ويـد الطلبـة     بوصفها طريقة لتز   STSظهرت حركة العلم والتكنولوجيا والمجتمع      كما  

 العلم و التكنولوجيا والمجتمع تعني التركيز على الحاجات الشخصية          حركةكون  بالثقافة العلمية،   

التي تنفعهم في حياتهم اليومية والقضايا المجتمعيـة        المهارات  علمية و للطلبة المتضمنة المفاهيم ال   

نـي البـشر ، إضـافة     والمشكالت العالمية التي تهم جميـع ب       ، المشكالت في البيت والمجتمع   و

  .للتركيز على النوعية المهنية

 إلى أن الهدف األساسي     NSTAوقد أشارت الجمعية الوطنية لمعلمي العلوم في أمريكيا         

من حركة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع يتمثل في إعداد األفراد القادرين على إدراك              

ــا ا  ــع وآثاره ــا والمجتم ــم والتكنولوجي ــد العل ــة و  فوائ ــاحيتين العلمي ــن الن ــسلبية م ل

  ) .NStA,1993(التكنولوجية

ويمكن بلورة بعض االنتقادات التي وجهت لمناهج العلوم و التي دعت لظهـور حركـة               

)STS ( فيما يلي:  

 .عدم تركيزها على العالقة المتبادلة بين العلم و المجتمع و التكنولوجيا .1
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 .عدم إظهار الجانب االجتماعي للعلم .2

 .  وعالمياًَ محلياًيا و مشكالت ذات صبغة علمية و تكنولوجية اتخذت طابعاًظهور قضا .3

 . )33 :2002زيتون، (.جود تعارض بين محتوى منهاج العلوم وبين ما يحتاجه الطالبو .4

وفي إطار أهداف ومرامي مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع أعدت العديد من المناهج            

الحاجات االجتماعية والشخصية للمتعلمين في مجتمعـات       البحتة و ة التي تجمع بين العلوم      التربوي

متعددة ، فكان على المستوى العالمي أنه جرى تحديد قضايا هامة وأساسية يمكـن أن يتمحـور                 

حولها محتوى مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، ومن أشهر المحاوالت في هذا المجـال مـا          

قترحوا عدة قضايا للبحث فـي محتـوى منـاهج العلـم            ، حيث ا   ورفاقه) Bybee(قدمه بايبي   

 النمـو   –الجـوع ومـصادر الغـذاء       : والتكنولوجيا والمجتمع وسميت بالقضايا األساسية وهي       

 نقص  – صحة ومرض اإلنسان     – المصادر المائية    – نوعية الهواء والغالف الجوي      –السكاني  

 انقـراض النباتـات     –ت النوويـة     المفاعال – المصادر المعدنية    - استخدام األراضي  –الطاقة  

   .)71-69: 1999،الزعانين(  تكنولوجيا الحرب –والحيوانات 

من خالل ما سبق يبرز الفارق الجذري بين هدف تعليم العلوم التقليدي الذي ينصب على               

 الـذي   STSرفد المجتمع بالمتخصصين والخبراء في مجاالت العلوم المختلفة وهـدف تعلـيم             

رتقى قدما علميـا    لطالب ليصبحوا مواطنين قادرين على العيش في مجتمع ي        ينصب على إعداد ا   

 لذلك من الضروري أن تركز المناهج في جميع مراحل التعلـيم علـى العالقـات                 ، تكنولوجياو

المتبادلة بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع باعتبارها واحدة من أركان الثقافة العلمية حيث              

  .ئل المهمة في العملية التعليمية يعتبر ترجمة وظيفية للمنهاج وإحدى الوساأن الكتاب المدرسي 

ـِّة     : Science Education Approachesمداخل التربيـة العلمي
حددت التربية العلمية مداخل واتجاهات متعددة لتعليم العلوم وإكساب المتعلمين للمعرفة           

فراج  و   سليم ، (والميول نحو مادة العلوم ، ويعدد       العلمية والمهارات المختلفة والقيم واالتجاهات      

  : أهم هذه المداخل واالتجاهات فيما يلي  )  2006: 

  ) : Conceptual Approach  (المدخل المفهومي  •
ويؤكد هذا المدخل على أهمية تصنيف الظواهر المتعددة وما تقدمه من وظيفة في مجال              

ها فالمفاهيم العلمية الكبرى تُستخدم كمحور لبناء منـاهج    تصنيف المعرفة العلمية وتنظيمها وتعلُّم    

العلوم كي تحافظ على وحدة بنية العلم وتساعد الطالب على إدراك أهمية العلم ودوره في حياتهم                

وهذا المـدخل  ، وكذلك منع التكرار الذي قد ينشأ عند دراسة موضوعات وحقائق بشكل منفصل       
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لبنائي المنطقي للعلم إال أنه يؤخذ عليه أنه لم يهتم بالوظائف           يؤكد بالدرجة األولى على التركيب ا     

  .االجتماعية والعالقات التأثيرية له في المجتمع ومحاولة حل مشكالته وقضاياه اليومية والحياتية 

   ) : Environmental Approach(المدخل البيئي  •
بنّـي المـدخل البيئـي      ولما كانت العلوم من أقرب المباحث لمعالجة مشكالت البيئة تم ت          

رغم ثبوت فعاليتها في العديد     ،  كاتجاه لبناء مناهج العلوم خاصة في المراحل األولى من التعليم         

وقد تم تبني المنحى البيئي فـي كثيـر مـن    . من البرامج على مستوى التعليم العالي والجامعي   

هتموا بالبناء العلمي المعرفـي     إال أن بعض المسئولين عن المناهج ا      ، المناهج العالمية واإلقليمية    

  .بدالً من تأكيد وظيفية العلم في مواجهة المشاكل اليومية لإلنسان وبيئتـه 

  ) :STS  Approach(  مدخل التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع •
واستُخدم ، يعد أحد االتجاهات التي اهتمت بتطوير التربية العلمية والتنُّور العلمي للفرد            

 المدخل كاتجاه لبناء وتطوير مناهج العلوم من خالل إبراز التطبيقات العلمية والتكنولوجيـة              هذا

والدور الوظيفي لها في المجتمع بهدف مساعدة المتعلمـين علـى توظيـف المفـاهيم العلميـة                 

والتكنولوجية في حل المشكالت اليومية واتخاذ القرارات السليمة في مواجهـة مواقـف الحيـاة               

ا المدخل  وقد أجريت العديد من الدراسات والبحوث في مجال بناء وتطوير وتقويم هذ            . المختلفة

اتضح أن المناهج في ظل هذا المدخل قد أكدت على البناء المنطقي للعلم             في بناء مناهج العلوم و    

  .ثم التطبيقات العلمية والتكنولوجية ودورها في المجتمع بالدرجة الثانية ، بالدرجة األولى 

   ) :  Scientific Literacy( التنور العلمي ل مدخ •
قدر معين من المعلومـات العلميـة و االتجاهـات          : " بأنه   ) 2002: الموجي  (تعرفه  

العلمية و عمليات العلم وفهم طبيعة العلم ودور العلماء وإدراك العالقـة المتبادلـة بـين العلـم                  

اتخـاذ  عملية ومهارات التفكير العلمي و    رات ال والتكنولوجيا والمجتمع والقدرة على ممارسة المها     

  ".مجتمعه تية التي تواجه الفرد في بيئته والقرارات السليمة إزاء المشكالت الحيا

 ومع التقدم الهائل في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ؛ بات من الضروري أن يتمكن كـل               

، والمهارات   اٍف من المعرفة العلمية   فرد من التعامل مع مجاالت الحياة المختلفة، وأن يلم بقدٍر ك          

العملية والعقلية كي يتمكن من التفاعل الجيد مع المناشط المتنوعة حتى أصبح التنـور العلمـي                

  .هدفاً رئيساً لتدريس العلوم للطالب كجزء أساسي إلعدادهم للمواطنة 
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  ) : Aesthetic Approach(المدخل الجمالي  •
بالجوانب الجمالية والفنية في مختلف مـسارات العلـم         يهدف هذا المدخل إلى االستمتاع      

وظواهره بما ال يخّل بالنواحي الموضوعية والعملياتية التي تميز العلم ، ويحقق المدخل الجمالي              

هملت على الرغم مـن     التي كثيراً ما أُ   كذلك تأكيد الجوانب الوجدانية ، ونواحي التقدير المتعددة         

                                             .العلم والتكنولوجيا والمجتمعاول مدخل يتم تنسوفيما يلي  .. أهميتها

 في )Science Technology Society)  STS   العلم والتكنولوجيا والمجتمعمدخل

  :التدريس 
 للمعلـم والطالـب      الطالب واهتماماتهم وتوفر   نم برز التفكير في مداخل تدريسية تبدأ     

فرصة اتخاذ القرار فيما يتعلق بتركيب المنهج وكيفية التعامل مع محتواه وانتشرت  فكرة جديدة               

التقنيـة  ة العلمية ، هي فكـرة ربـط العلـم و          على الساحة التربوية بين المتخصصين في التربي      

طلقت  وقد انScience Technology Society أو STSبالمجتمع ،وهو ما عرف اختصارا ب

هذه الفكرة أساسا من اإلحساس العام بالدور الذي تلعبه التقنية ،كما يلعبه العلم في حياة اإلنـسان                 

   . )166: 1998،الضبيان(اليومية في العصر الراهن 

 NSTAوقد عرفت المنظمة القومية لمعلمي العلوم في الواليـات المتحـدة األمريكيـة              

أنه تدريس العلوم وتعليمها من خالل سياق من الخبرات         مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع على      

  )1991National Science Teachers Association(البشرية

مدخل لتنظيم محتوى مناهج العلـوم الطبيعيـة   "  أنه )STS (   مدخل الزعانينويعرف

يح أثـر    بين كل من العلم والتكنولوجيا والمجتمع وتوض       ةيركز على العالقات التبادلية والمتداخل    

كل منها على اآلخر ، وذلك بهدف ربط العلوم الطبيعية البحتة وتطبيقاتها التكنولوجيـة بالبيئـة                

االجتماعية والممارسات اليومية للمتعلمين لمساعدتهم على التكيف الذكي والتعامل النـاجح مـع             

  )15 :1998الزعانين،(نواتج العلم والتكنولوجيا وتحسين نوعية حياتهم

 العلوم لطالب   سمدخل من المداخل المعاصرة لتدري    "   )180 :1994افعي  الش(وعرفه   

  . " اليوم، بمعنى أنه تعليم يسعى إلى توثيق العالقة بين العلوم المعاصرة والتكنولوجيا والمجتمع

 إلى أن مدخل العلم و التقنية والمجتمـع يتميـز بالبـدء مـن               TamirوYagerويشير  

 بإعطاء المعلم مهمـة     زكما أنه يتمي   صادر المحلية المتوافرة ،   اهتمامات الطالب ويبني على الم    

: الـضبيان ( والمداخل التدريسية التي ينبغي اسـتخدامها        اتخاذ القرار فيما يتعلق بتركيب المنهج     

1998 : 167. (  
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 يهـدف    STSومن خالل عرض التعاريف السابقة نجد أن جميعها اتفق على أن مدخل             

لطالب الفعلي ، والعمل على توثيق العالقة بين الطالب ومجتمعـه،           لربط تدريس العلوم بواقع ا    

 هذا المدخل ينطلق من اهتمامات الطالب،و يساعدهم علـى          على أن كما أكدت التعاريف السابقة     

  . فهم قضايا مجتمعهم وتمكينهم من المواطنة الحقيقية

و انخراط  ه STS القاعدة األساسية لمنحى  مجمل التعاريف أكدت أنأنويرى الباحث 

ـ    القضايا ذات العالقة المباشرة في حياتهم     المتعلمين في التجارب و     النظـرة   ق والتي بدورها تحق

 ،حيث تقدم التربية العلمية في المدارس موضوعات ذات عالقة مباشرة بالمشكالت            البنائية للتعلم 

م الجانب القيمـي     إضافة إلى تضمين مناهج العلو     .ك الحقبة من الزمن   التي تواجه اإلنسان في تل    

ويتبين أيـضا أن مـدخل      .واألخالقي واالجتماعي مما يزيد ارتباطهم وانجذابهم نحو مادة العلوم        

STS     وواقع الطالب الفعلي ومساعدتهم على تفهـم قـضايا           يعنى بالتركيز على مشكالت الحياة

  .مجتمعهم لكي يشارك بإيجابية وفعالية في عملية صنع القرار

   :التربية العملية في STSأدوار منحى  •
هـذه  ) 19:1997عبدو،( ويوضح  :  أدوارا عديدة في التربية العلمية     STSيلعب منحى   

  : يليااألدوار فيم

 األعمال بحيث ال يطفـي أحـدهما       من التوازن بين الصحة البيئية واإلنتاج و       إيجاد نوع  -

ـ  في عالم يركز بشكل كبير على اإلنتاج والنمو االقتصادي مغفـالً          على اآلخر    ا قـد    م

يصيب البيئة من اختالل في توازنها وما يسببه هذا االختالل من مـشكالت اجتماعيـة               

وصحية ومساعدة الطالب على فهم السياق االجتماعي للمشكالت البيئية الناجمـة عـن             

  .إفراط اإلنسان في االعتداء على المصادر البيئية

اسبة لمشكالت الـسياسة    إكساب الطالب المهارات الالزمة للعمل على وضع الحلول المن         -

العوم االجتماعية من خالل التربية البيئية ،       لربط بين العلوم الطبيعية و    البيئية وتقويمها وا  

ونكون بذلك قد ربطنا بين اإلنسان وبيئته وتوجيه الطالب الستخدام العلم والتقنية التـي              

 .تعلمها لتحقيق الرفاهية والسعادة للفرد والمجتمع على حد سواء

 الطالب ثقافة علمية تساعده على استخدام العلم والتقنيـة للتكيـف االجتمـاعي              إكساب -

 .قته في الحياةيوالثقافي مع المجتمع الذي يعيش فيه وكيفية تأثيرهما على طر

ويلعب أيضا أدوارا عديدة أخرى في التربية العلمية منها التركيز على أن التقنية هـي                -

 رد و المجتمع وتحقيق الرفاهية لكل منهما ،توظيف تطبيقي للعلم من أجل خدمة الف
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 وتخفيف اآلالم اإلنسانية وتعليم أيضا الطالب المفاهيم والحقائق والمبـادئ العلميـة علـى              

 .صورة تقنية تمكنه من استخدامها في مواقف حياتية

تطوير منظومة قيمية أخالقية لدى الطالب تمكنه من تسخير العلم والتقنية للخدمة العامة              -

 المجتمع بشكل جيد وتوفير الوقت الكافي لرسم صورة مـشرقة للمـستقبل وتوقـع               في

المشكالت البيئية واالجتماعية الناجمة عن التقدم العلمي والتقني المـضطرد و اقتـراح             

  .الحلول المناسبة لها ضمن منظومة قيمية أخالقية راسخة ومتماسكة

معرفـة  ت التي تمكنه من استخدام الاالستراتيجياب الطالب المهارات االستقصائية و   إكسا -

  .في حل المشكالت االجتماعية

أن ربـط   ) 2000:173الوسيمي،( المذكور في   ) Richard   ، 1981ريتشارد(     كما يوضح   

  :التربية العلمية بالتكنولوجيا يساعد المتعلم على

  .اكتساب الشعور بالنجاح من خالل القيام بالنشطة العلمية -

 .من خالل القيام بالنشطة العلمية في جماعاتاكتساب روح التعاون  -

 .اكتساب خبرة عن األنشطة العلمية والتطبيقية في المنزل -

 .الميل نحو قراءة الموضوعات العلمية والتكنولوجية -

 .المعيشة في مجتمع تكنولوجي -

إلى أن حركة العلم والتكنولوجيا والمجتمـع يمكـن          "Rosenthalروزينثال  "كما أشار   

 كإطار شامل للتربية العلمية تصاغ في ضوئها األهداف والمحتوى وأساليب التدريس            النظر إليها 

  )167:1998الضبيان،. ( والتقويم،أي أنه يمكن استخدامها كإطار لمناهج العلوم

  فـي التربيـة   STSويرى الباحث من خالل العرض السابق لبعض اآلراء حول أدوار      

،  علم و التكنولوجيا والمجتمع أحد أبعاد الثقافـة العلميـة         العلمية أن جميعها تعتبر التفاعل بين ال      

 للتربية العلمية من خالل التربية البنائية الشاملة         أساسياً  يمثل مركزاً  STSوتؤكد على أن مدخل     

والوظـائف    يوفها هذا المدخل ليكونوا على وعي شامل بطبيعة المادة العلميـة ،            يللمواطنين الت 

ـ     STSوهي ثمرة مدخل     ، يفها في حياته اليومية   المرتبطة بها تقنيا، وتوظ    ة  الذي يسعى إلى تنمي

  .  بتكارية واتجاهات الطالب نحو العلومالمهارات العلمية، والقدرات اال
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   :مبررات مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع

لى تحوالت  أصبحت الحياة اليومية أكثر تأثرا بالتطبيقات العلمية والتكنولوجية والذي أدى إ               

هامة في المؤسسات المجتمعية المختلفة فكانت هناك عدة أسباب لظهور المناهج التـي تتـضمن               

  :هذا المنحى منها

 جعل التربية العلمية قادرة على إنتاج مواطن متعلم ومثقف علميا ومعد للتعامل مع القضايا               -   

وضع الحلول المناسبة لها ويـتمكن      االجتماعية ذات الصلة بالعلم والتقنية والمشاركة الفاعلة في         

(  هذه القضايا التي تحدثها العلوم والتكنولوجيا فـي حياتـه          عمن السيطرة أو التعبير أو التأقلم م      

  )5 : 1999الخالدي،

حيث أن العلم أصـبح مـن أهـم أركـان       ،    االعتقاد بأن العلم جزء من الحضارة العالمية       -   

لعلم والتكنولوجيا في متناول الجميـع ، فالطريقـة         الحضارة المعاصرة وهذه الحضارة جعلت ا     

المثلى للتربية العلمية هي دراسة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ألنه يتـيح الفرصـة               

 . )44: 1999،الزعانين(لتدريس العلوم لجميع الطلبة كشيء يهمهم ويمس أمور حياتهم اليومية           

  : منهاSTSرات لمناهج أيضا عدة مبر )11 -9: 1997،زعرب(ويضع 

بعـض  :  االهتمام بتعليم عامة الناس بعض المبادئ العلمية التي لها عالقة بمجرى حياتهم              -   

القضايا المهمة التي تواجه مجتمعنا اآلن تقتضي منا فهم بعض المبادئ العلمية سواء على صعيد               

اعة هـذه القـرارات     عامة الناس أو على صعيد األفراد القادرين على أخذ القـرارات أو صـن             

ومناقشة هذه القضايا من صميم المحتوى المتعلق بمادة العلم والتكنولوجيا والمجتمـع وبالتـالي              

  .فدراسة هذه المادة تؤدي إلى فهم أكبر ألساسيات هذه القضايا

فجودة الحياة تعد من األشياء النبيلة التي تجنب كثير مـن العلمـاء             :  االهتمام بجودة الحياة     -  

ض فيها ومع ذلك فاالهتمام موجود بين عامة الناس وأعتقد أن المسافات المتعلقـة بـالعلم                الخو

والتكنولوجيا والمجتمع يمكنها أن تلعب دورا مهما في رفع درجة جودة الحيـاة ويعتقـد العـالم                 

 أن إغناء و تحسين الحياة يأتي من خالل التعليم وأن التعليم العملـي يـستطيع أن                 Baezالكبير  

هـذا  مات هي حب االستطالع واإلبداع والكفاءة والمـشاعر الدافئـة و           المتعلمين أربع س   يكسب

  .متوفر في مساقات العلم والتكنولوجيا والمجتمع

هنالك ظواهر ثالث لبيئة العلم االجتماعية لها تأثير على تطـور            : م البيئة االجتماعية للعل   -   

  :ع وهي البرامج المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والمجتم

  عضوية العلم في المجتمع  - أ 

   الدراسات االجتماعية للعلم - ب 

إن تربية العلم فـي نظـام   :  بقوله Kuhnحيث عبر عنها الفيلسوف :  سوسيولوجية العلم  - ج 

  .اجتماعي موجود يؤدي إلى تكيف ذلك العلم مع ذلك النظام
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أحد الباحثين ما لم يكن العلم إنسانيا فـي         قال  :  غرس القيم النبيلة من خالل التربية العلمية         -  

المحتوى والتدريس ، إي له عالقة باإلنسان فإن هذا العلم يصبح في معظمه غير الئق بالحاجات                

 تسمح بهذه الصفة اإلنسانية التي هي إحدى المكونـات التـي            STSاليومية للطالب ، فمساقات     

جب أن يغرس القـيم التـي تركـز حـول           وباختصار فإن العلم ي   . تساعد الطلبة لمعرفة الحياة   

الموضوعية في أخذ القرارات وتحمل المسئولية والمبادئ الروحية التي تساهم في نظرة الفـرد              

  .للمستقبل

  .الرغبة في جعل العلم وثيق الصلة باهتمامات الطلبة -  

 يتضح أن جميع هذه المبررات المذكرة       STSمن خالل العرض السابق ألهم مبررات منحى        

زت على الدور االجتماعي للعلم،وأن هذا المنحي برز من خالل اسـتجابة وإدراك معلمـي               رك

 أداءات حياتية غنية    ة خبرات يومية مفيدة للطالب، يستطيع من خاللها ممارس        مالعلوم ألهمية تقدي  

بالخبرات والتجارب ، وبذلك يكون قادر علـى مواجهـة التطـورات العلميـة والتكنولوجيـة                

وهؤالء األفراد ال يمكـن إعـدادهم إال مـن خـالل منـاهج العلـم                . اتجة عنها والمشكالت الن 

   .والتكنولوجيا والمجتمع

  القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
أدى التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده العالم خالل العقود القليلة إلى تفـاقم عـدد مـن                   

، وبقـاءهم    تي باتت تهدد أمن اإلنسان وغيره من الكائنات الحية        المشكالت والقضايا الخطيرة ال   

ولم تكن القضايا الناتجة من تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في بدايتها           . على كوكب األرض  

بل كان معظمها محلي أو إقليمي يعاني منها معظم مجتمع دون            ،   متفاقمة على المستوى العالمي   

طور العلم والتكنولوجيا ، وما نتج عنها من آثار سلبية ، بدأت هـذه              أخر، ولكن مع المزيد من ت     

المشكالت والقضايا في االتساع شيئا فشيئا ، حتى صارت تعاني منها معظم دول العالم المتقدمة               

والنامية على حد سواء وإن تباينت درجة المعاناة ، وهنا بدأ الحديث عن هـذه القـضايا وتلـك                   

  ) .306، 2004إسماعيل ، وأبو الفتوح(الميالمشكالت في إطارها الع

أهم هـذه القـضايا العالميـة    ) Bybee & Mau , 1986 ( ماو وقد حددت دراسة بايبي و

متخصـصا فـي    )262(،وذلك عن طريق استبانه شملت      المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع   

 عامـا،يمثلون               41تزيد أعمـارهم عـن      % 75منهم من حملة الدكتوراه،و   % 70التربية العلمية   

، كل منها عدة قضايا ومشكالت فرعيـة  ثني عشر قضية رئيسية يرتبط با في مختلفة، دولة  41

  )38 : 2002زيتون، : (وهي كما يلي 
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  :ويتضمن  :    World Hunger and Food Resources الجوع ومصادر الغذاء – 1

  .  كيفية المحافظة على المحاصيل -لغذاء   تلوث ا– إهمال الزراعة – ضعف إنتاج الغذاء 

  : ويتضمن   :  Population Growth النمو السكاني – 2

 – الهجرة من الريف إلـى الحـضر         – التنبؤ بالزيادة السكانية     –استهالك الغذاء والخدمات      

  .طاقة الحمل واالستيعاب للمساحة المتاحة ومشكالت التكدس 

  :ويتضمن   : Air Quality and Atmosphere   وينوعية الهواء والغالف الج – 3

تـدهور طبقـة     -االحتبـاس الحـراري     – CO2 زيادة تركيز غاز       –األمطار الحمضية     

  . الضوضاء – الدخان –األوزون

  :ويتضمن  : Water Resources  المصادر المائية – 4

 تلوث الميـاه    –تمع   ترشيد توزيع المياه في المج     – المخزون المائي    –التخلص من النفايات      

  . التلوث الحراري – التلوث باألسمدة ومبيدات اآلفات -األرضية  

  : ويتضمن  : Human Health and Disease  صحة اإلنسان ومرضه – 5

  – أمراض سوء التغذيـة      – أمراض العصر    –الوقاية من األمراض المعدية و غير المعدية          

  .لية والنفسية  اللياقة العق–اللياقة البدنية والصحية 

  : ويتضمن  : Energy Shortages نقص الطاقة – 6

 إنتاج الوقود   - إنتاج البترول والوقود األحفوري      -المحافظة على الطاقة وترشيد استهالكها        

 كيفية استغالل مصادر أخـرى للطاقـة الطبيعيـة          - كيفية استغالل الطاقة الشمسية      -التخليقي  

  .. )المد والجزر ، الرياح ، الينابيع الحارة ، (

  : ويتضمن  : Land  Use األراضي) استنفاد(استخدام  – 7

  – استعادة األرض من البحار والبحيرات       – القضاء على الغابات     – التصحر   -تآكل التربة       

  .  تلوث التربة بالمبيدات والسموم – فقدان الحياة البرية –نمو المدن 

  :ويتضمن  : Resources  Mineral المصادر المعدنية – 8

 التعامـل مـع     – قاع البحر كمـصدر للمعـادن        – تكنولوجيا التعدين الحديث     –التعدين الجائر   

  . إعادة تدوير المصنوعات المعدنية –الخامات منخفضة الجودة 



 22

  

  : ويتضمن  : Hazardous Substances  المواد الخطرة – 9

  .األصباغ التي تحوي الرصاص  – المواد الكيميائية السامة المتداولة –النفايات   

  :ويتضمن  : Nuclear Reactors  المفاعالت النووية – 10

 التحكم في طاقة االنـدماج      – تكاليف اإلنشاء    – شروط األمان    –التحكم في النفايات النووية       

  . التلوث اإلشعاعي –النووي 

  :  Extinction of Plants and Animals انقراض النباتات والحيوانات – 11

  . اختالل التوازن الطبيعي – )التنوع الحيوي( ويتضمن اختزال التباين الجيني

  :ويتضمن :  War Technology  تكنولوجيا الحرب – 12

  . التخزين والنقل– األسلحة البيولوجية – األسلحة الكيميائية –تهديد التسلح النووي   

 & Bybee دراسة بايبي و مـاو   هذه القضايا جميعها المتفق عليها فييرى الباحث أن  و  

Mau , 1986) (،حيـث أصـبحت   أنها قضايا تستحق أن تكون جزءا أساسيا في مناهج العلوم  

  .معتمدة عالميا تستند إليها كثير من الدراسات

  أهداف منحى التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
 البـد مـن إدراك الفـارق        عند الحديث عن أهداف تعليم العلوم و التكنولوجيا والمجتمـع           

ويتضح ذلك من خـالل     . الجوهري بين هذا النمط من التعليم و النمط التقليدي في تعليم العلوم             

  : منها" العلم والتكنولوجيا والمجتمع " طرح مجموعة من أهداف تعليم 

قات إضافة إلى العال  علم بطبيعة العلوم والتكنولوجيا،    المت ي وع  يستهدف تطوير  STS تعليم   -1   

المتبادلة بينهما وبين المجتمع وذلك عن طريق إعداده كمواطن في مجتمع تتطور فيـه العلـوم                

  ) De vore1992:78-73( سهمان في صياغة الحياة بشكل كبيروالتكنولوجيا كقوتين ت

بتهيئـة  فتعليم العلوم يقوم    :  مساعدة المتعلم على اتخاذ قرارات وتحقيق أغراض شخصية        -2   

 ومسايرة التطور التكنولوجي العالمي وهي    خدام العلوم والتكنولوجيا لتطوير حياته ،       الطالب الست 

 .المهارات األساسية التي يستعملها ويستفيد منها في حياته اليومية        أيضا تزوده بالمفاهيم العلمية و    

)235-258:Ramsy, 1993(  



 23

فهي تهيئ  :  المناسبة لها     مساعدة المتعلم للمشاركة في القضايا االجتماعية ووضع الحلول        -3   

الطالب ليعالج المسائل االجتماعية العلمية في البيـت أو المدرسـة أو المؤسـسات المجتمعيـة                

 االجتماعية تتطلب تحقق ثالث جوانب ، وهي الجانـب الـذهني            ةولكن هذه المسؤولي  . األخرى

، والجوانب السلوكية    جتمعالمتعلق بالمعرفة و العمليات المتعلقة بقضايا العلوم والتكنولوجيا والم        

المتعلقة بسلوك المتعلم إزاء هذه القضايا واالنفعاالت المتعلقة بجملة التوجيهـات التـي يحملهـا               

   . )Ramsy 1993:258-235( المتعلم اتجاه تلك القضايا

  مساعدة المتعلم في اختيار مهنة مناسبة حيث أنه من خالل المناهج القائمة علـى توجـه                -4   

STS على دراية وتصور للكثير من المهن العلمية والتكنولوجية التي يستطيع من خاللها              يصبح 

  )4:1997الخالدي،.(اختيار األفضل حسب قدراته وإمكاناته اإلبداعية

حيـث  :  تهيئة المتعلم وتزويده بالمعرفة العلمية الالزمة إلعداده لمتابعة التعلم األكاديمي            -5   

يمية الالزمة لالستمرار في دراسته األكاديمية المتقدمة من خالل مـا           يتم تزويده بالمعرفة األكاد   

يكتسبه من مهارات تحليلية ونقدية تمكنه من التعلم الذاتي أو عبر مؤسسات التعليم الرسمي ،هذه               

  )4: 1997الخالدي.(ةالمعرفة يمكن له أن يستخدمها في وقت مناسب وسياقات جديد

" محو األمية العلميـة "  يرى الباحث أن مفهوم  STSى منحغايات ووبقراءة عامة ألهداف  

 بالنسبة لمـواطني    STS ، وهذا يشير باألهمية القصوى لتعليم        STSيمثل الهدف النهائي لتعليم     

 في إعداد المتعلم لكي يستطيع العيش كمواطن        STSالمجتمع المعاصر، حيث تسعى حركة تعليم       

 هذا المنحى األهداف االجتماعية الشخصية      في مجتمع علمي تكنولوجي ، وذلك من خالل وضع        

  . للمتعلم في بؤرة االهتمام

  التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع وعالقته بالتنور العلمي
قدمت رابطة معلمي العلوم القومية األمريكية تصورا واضحا يقـوم علـى اعتبـار أن               

لعملية لعقد الثمانينات ، مع التركيز علـى        التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع يمثل التربية ا       

ضرورة االهتمام بالتربية التكنولوجية والعلمية واالهتمام بالتنور العلمي لكل التالميذ وقد ضمنت            

  : توصياتها في تطوير المناهج بحيث تراعي ما يلي

   . تطوير العمليات العلمية والتكنولوجية ومهارات التقصي-1   

   .لمعلومات العلمية والتكنولوجية التأكيد على ا-2   

 استخدام مهارات ومعلومات العلم والتكنولوجيا والمجتمع التي تتفق والقرارات الشخصية           -3   

  .والمجتمعية 
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  . استحسان االتجاهات والقيم وتقدير قيمة العلم والتكنولوجيا-4   

الخـاص بـالعلم المـرتبط       دراسة التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الـسياق           -5   

  .بالقضايا المجتمعية

  يعتبر التفاعل بين العلم و التكنولوجيا و المجتمع أحد أبعاد التنور العلمـي ، وقـد عرفـت                   

 في دراسة لقياس التنور العلمي لـدى        - ) 1990الجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس ،      (

مدى إلمام معلم العلوم الطبيعية بقدر مناسب مـن          " : بأنه   التنور العلمي  -معلمي العلوم بمصر    

المعرفة العلمية و فهم طبيعة العلم و دوره في خدمة المجتمع و فهم البيئة واإلسـهام فـي حـل          

مشكالتها ، وقدرته عل التعامل مع األجهزة المتداولة في الحياة اليوميـة بطريقـة صـحيحة ،                 

وقد حدد أبعاد التنور العلمي فيمـا       " . م وتطبيقاته   واكتسابه لبعض االتجاهات الموجبة نحو العل     

القضايا االجتماعية ، المعرفة العلمية ، طبيعة العلم ، التعامل مع األجهـزة ، فهـم البيئـة                  : يلي

  ) .703 - 702: 1991زيتون،(كنتيجة لدراسة العلوم الطبيعية ، االتجاهات العلمية

التكنولوجيا والمجتمع يمثل سمة رئيسية للتنور      مما سبق يرى الباحث أن التفاعل بين العلم و          

العلمي حيث أنها تتعرض لتغيير المناهج بحيث تشتمل على تكامـل كـل مـن مفـاهيم العلـم                   

،  هو مالئم لعـالم التلميـذ      اموالتكنولوجيا والمجتمع مع المشكالت والقضايا، وبالتالي تعرض        

، وهذا مـا    ةالفرد والمجتمع واإلنسانية عام   وبذلك البد أن تكون المعرفة العلمية مرتبطة بقضايا         

   .STSيسعي لتحقيقه منحى 

 كمـا   سمات الشخص الذي يتسم بالثقافة والوعي فـي مجـال العلـوم والتقنيـة             

 وفقا لما ورد عن الهيئـة القوميـة لمعلمـي    )Carin and Sund 1989: 52(يحددها

 : العلوم بما يلي
 

  .لقيم التخاذ قرارات يومية مسئولة يستخدم المفاهيم والمهارات العلمية وا-1

   يفهم قدرة المجتمع على التحكم في العلوم والتقنية من خالل التوزيع الجيد للمصادر الطبيعية-2

  . يستوعب أثر العلوم والتقنية على المجتمع وكذلك أثر المجتمع عليهما-3

  . يدرك حدود العلوم و التقنية في توفير رفاهية البشرية-4

  .مفاهيم العلمية الرئيسية والفروض والنظريات ويستطيع استخدامها أو توظيفها يعرف ال-5

  . يقدر العلوم والتقنية وما تقدمه للبشرية من آثار فعالة ومؤثرة-6

  . يفهم أن المعرفة العلمية تعتمد على عمليات االستقصاء والنظريات المبتكرة-7

  . يميز بين الدالئل العلمية واآلراء الشخصية-8

  . يستوعب طبيعة العلم وأن المعرفة العلمية قابلة للتغيير عند توفر معارف أو بيانات جديدة-9
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  . يفهم استخدامات التقنية وقيود استخدامها-10

  . يمتلك المعرفة والخبرات المناسبة لتقدير منافع البحوث والتطور التقني-11

  .لتربية العلمية يتمتع برؤية ممتعة عن العالم نتيجة لما يكتسبه من ا-12

  .   عمليات اتخاذ القراراتفيمها  لديه مصادر معلومات علمية وتقنية موثوق بها يستخد-13

     يتضح من خالل عرض هذه الصفات أنها تركز في مجملها على إعداد المواطن الذي يتمثل               

رات لحـل   النظرة البنائية كنتاج للتعلم ، وذلك من خالل توظيف ما يتعلمه من معلومات ومهـا              

المشكالت التي تواجهه ويحد من األخطار الناجمة عن التقنيات الحديثة ، وهذه الـسمات يـرى                

   .STSالباحث إمكانية تحقيقها من خالل منحى 

  التفاعل بين قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع
بـل  ،ايجابية دائمـا  ال تكون نتائجها  قدإن العالقة التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع         

ينتج عنها بعض المشكالت والقضايا التي تنعكس آثارها سلبيا على اإلنسان وبيئته التي يعـيش               

فالتكنولوجيا وثيقة الصلة بالعلم ، فالعالقة تفاعلية بينهما من جهة ومع المجتمع من جهـة               . فيها

ل من حلول المشكالت التي     ، حيث تلتقي التكنولوجيا مع العلم في التطبيقات االجتماعية لك          أخرى

تثيرها تلك التكنولوجيا والتفسيرات التي أسفر عنها االستقصاء العلمي ، وهنـا يظهـر تـأثير                

المجتمع بكل بكل من العلم والتكنولوجيا وتأثيره فيهما، فالمجتمع يحتاج إلى تطبيقات العلم فيمـا               

ندته وال يمكن للعلم أن يتقدم ما لم        توفرها التكنولوجيا ، وكل منهما يحتاج إلى دعم المجتمع ومسا         

، والعلم كذلك يحتاج إلى األجهزة       يلقى دعم المجتمع ، كما أن التكنولوجيا ال تتقدم إال بدعم العلم           

 جيا تتأثر بالقيود والمحددات التـي     التكنولووالمعدات التي تقدمها التكنولوجيا، هذا إلى جانب أن         

 يتم اقتراح تفـسيرات للظـواهر       يشكالت تكيف الماد  ويمكن حلول لم   يضعها أمامها المجتمع ،   

  : تلك العالقة في الشكل التالي )183:2002السيد،(  ص، ويلخ الطبيعية في العالم
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   )1( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   والتكنولوجيا والمجتمعالتفاعل بين قضايا العلم

 التكنولوجيا
نسان تنشأمن مشكالت تكيف اإل

 مع البيئة

 العلم
ينشأمن إثارة التساؤل حول العلم 

 المادي

 
 يستخدم فيها استراتيجيات حل المشكلة

 
 يستخدم فيه طرق االستقصاء العلمي

 
تسفر عن حلول لمشكالت تكيف 

 اإلنسان

 
يتم اقتراح تفسيرات للظواهر الطبيعية 

 في العالم المادي

 
التطبيقات اإلجتماعية لكل من 

فسيرات و الحلولالت  

إجراءات فردية مبنية على التفسيرات 
 و الحلول

)اتخاذ قرارات(  

 
 مشكالت جديدة

 
  جديدةأسئلة
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ولقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي خالل العقود القليلة الماضية إلى تفـاقم العديـد مـن                  

المشكالت والقضايا التي أثرت في المجتمع وباتت تهدد أمن اإلنسان وحياته على كوكب األرض              

رات ترفع مـستوى    ، وقد أوصت  الكثير من المؤتمرات والندوات بضرورة تزويد األفراد بخب           

ذ القرارات المناسبة   معرفتهم ،ووعيهم بتلك القضايا والمشكالت وقدرتهم على المشاركة في اتخا         

   .)139  :2002،  السيد.(لحلها

 ,Aikenhead, 1984(وفي مجال التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع اقترح أيكنهيد 

ها عند تعليم طالبهم اتخاذ القـرار حيـال         عشر خطوات ينبغي على المتعلمين إتباع     ) 453-475

  :القضايا المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع، هذه الخطوات هي

: تحديد نظم ومؤسسات المجتمع ذات الصلة بالقضية ،أو المجاالت المرتبطة بهـا مـن              -

  .العلم،والتكنولوجيا،والسياسة،واالقتصاد،والدين،واألخالق وغيرها

  .المجتمع التخاذ القرارات المناسبةالقوة السياسية ب تمثل السلطة أوتحديد المجاالت التي -

 .تحديد البدائل المحتملة لحل المشكلة أو القضية -

 . للحل بطريقة موضوعيةةتحديد العواقب المترتبة على اختيار كل من البدائل المتمثل -

 .تحديد األسباب التي تكمن وراء التنبؤ بتلك العواقب -

 .تؤيد أو ترفض البدائل المقترحةتوضيح القيم التي  -

 .تحديد أولويات القيم الواردة بالقضية محل اتخاذ القرار -

 .تحديد وزن كل بديل على ضوء القيم والعواقب المترتبة عليها -

 .اختيار أفضل البدائل مع ذكر مبررات هذا االختيار -

 .ارتوضيح األسباب التي يمكن أن يسهم بها العلم والتكنولوجيا في هذا الخي -

   والمجتمعاالعالقة بين العلم والتكنولوجي
التفـاعالت  وجدنا تاريخا معقدا من الـشبكات و      لو تتبعنا عالقة العلم بالمجتمع بالتكنولوجيا ل        

  )27 : 2000 ،نالزعاني(: سيتضح ذلك فيما يلي، وة حيث أن لكل منها أثر على اآلخرالمتداخل

  :أثر العلم على التكنولوجيا : أوال 
 ، فهو يقدم المعلومـات األوليـة والقانونيـة          العلم المعلومات الالزمة لقيام التكنولوجيا    يوفر    

األمثلة على ذلك كثيرة منها     بيقاتها العلمية للتكنولوجيا ، و    النظريات التي يمكن االستفادة من تط     و

الـصفات   والجينـات و   توموسـوما الكردراسة  نظريات الهندسة الوراثية و   : ثال  على سبيل الم  

الحيوانـات عـن    لمشاكل االقتصادية في النباتات و    وراثية ، مكنت العلماء من حل الكثير من ا        ال

  .طريق التهجين و تقنيات أخرى
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 كما أن هناك الكثير من االكتشافات العلمية تتبعها اكتشافات تكنولوجية هائلة ، مثل دراسـة                

ات هائلة في مجال الطاقة     سلوكها وخواصها ، أسفر عن تطور     الذرة و نظريات تفسير تركيبها و     

العمليات باستخدام الليزر   اتها كالتصوير باألشعة السينية و    تطبيقووية ، والفيزيائية اإلشعاعية و    الن

 .وغيرها

   :أثر التكنولوجيا على العلم: ثانيا 
تطور علم البيولوجي بشكل سـريع      : توفر التكنولوجيا أدوات ضرورية لتطوير العلم فمثال          

أمـا علـم    اء باكتشاف الموازين الحديثة ، و     ميكروسكوبات ، كما تطور علم الفيزي     بعد اكتشاف ال  

  .الفلك فقد تطور نتيجة اختراع التلسكوبات المتطورة

كالت توفر اآلثار الجانبية للتكنولوجيا مجاال خصبا للعلم فمثال تلوث البيئة هو من أكبر المش               

الحلـول  ء فهم مهتمون بالمصادر واألسباب و     م العلما هو مصب اهتما  الناتجة عن التكنولوجيا ، و    

  .لهذه المشكلة

   :أثر العلم على المجتمع: ثالثا 
هـو  عمل علـى تطويرهـا ، و      لقد تدخل العلم عبر التاريخ في شئون المجتمعات البشرية و           

يتدخل في كافة قطاعات الحياة في المجتمع الحديث ويؤثر فيه تأثيرا عميقا فمثال نالحـظ تقـدم                 

التهجـين ،   عي بسبب التقدم في علوم الحياة والوراثة والتغذيـة و          الزرا جوزيادة االنتها الزراعة  

لتـي أودت بحيـاة     كذلك أدت المكافحة في مجال الطب إلى القضاء على الكثير من األمراض ا            

  .ذلك بفضل العديد من العقاقير الالزمة لمقاومة هذه األمراضالكثير من البشر و

   :ى العلم و التكنولوجياأثر المجتمع عل: رابعا 
التكنولوجيـا هـو دعمـه      جتمع أن يؤثر بها على العلم و      من أهم العوامل التي يمكن للم     

  :هذا الدعم المادي ينحصر غالبا في نولوجية ولألبحاث العلمية و االكتشافات التك

  . المجال العسكري– المجال الزراعي –المجال االقتصادي 

   :المجتمعأثر التكنولوجيا على : خامسا 
نـاء  فمثال كان يتم تعيين الـزمن ب  لقد كان للتكنولوجيا أثرها الواضح على المجتمعات ،      -

من األطفال حديثي الوالدة يموتـون فـي        % 50كان  على شروق الشمس و غروبها ، و      

هنا يمكـن   من سمات الزمن الماضي ، وار كانتالفقة األولى من الميالد ، المجاعة و السن

   : فيما يلي )38: 2006،الصادق( لوجياإيجاز عمل التكنو
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 .مقدرة األدوية على معالجة األمراض ، أي تأمين اإلنسان من األمراض الفتاكة -

 .سريعةد على نقل األخبار بصورة مذهلة وتحسن وسائل المواصالت ، مما ساع -

 مستقبلها ، فمن تلوث التربة إلى تلوثائل الحربية أصبح يهدد البشرية وتطور الوس -

 .الماء إلى تلوث الهواء كل هذه من المؤثرات السلبية للتكنولوجيا    

العلم والتكنولوجيا والمجتمع هـي عالقـة تفاعليـة         :  من   وهكذا يتضح أن العالقة بين كل       

المجتمع يعمل  لعالقة بين العلم والتكنولوجيا و    من العرض السابق يرى الباحث أن دراسة ا        متبادلة

متعلم ، وهذا هدف رئيس من أهداف التربية العلمية وهذا يتحقق من            على تحقيق النمو الشامل لل    

خالل ما يكتسبه المتعلم من قيم واتجاهات تمكنه من التكيف مع بيئته التي يعيش فيهـا والـذي                  

، وفهـم الحقـائق والمفـاهيم        يتحقق من خالل تكوين نظرة ناقدة وفاحصة للعالم المحـيط بـه           

واكتسابه الشعور بالراحة والنجـاح      ، وظيفها في حياته اليومية   والنظريات العلمية وقدرته على ت    

والتي في النهاية تعمل على تنمية اهتماماته المهنية التي          أثناء قيامه بالنشطة العلمية والتطبيقية ،     

  . تساعده على اختيار المهنة المناسبة له في المستقبل

    STSع خصائص برنامج التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتم
   :فيما يلي) 36 :2002،زيتون(  بعدد من الخصائص يملها  STSتتميز برامج      

  .يحدد فيها الطالب المشكالت التي يجابهها وتالئم اهتماماته -

 .التي يمكن االعتماد عليها في حل المشكلة) بشرية ومادية(يستخدم المصادر المحلية  -

فة التي يمكن تطبيقها في حل المـشكالت         في البحث عن المعر    بالمشاركة النشطة للطال   -

 .الواقعية الحياتية 

 .امتداد التعلم ليتعدى الفصل المدرسي والمدرسة أيضا -

 التركيز على تأثير العلم والتكنولوجيا على الطالب أنفسهم -

 .النظر لمحتوى العلوم باعتباره يتعدى المفاهيم التي يمكن للطالب تعلمها -

 .العلم التي يستخدمها الطالب في حل مشكالتهالتأكيد على مهارات عمليات  -

 .التأكيد على الوعي المهني ، وبخاصة المهن المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا -

إتاحة الفرصة للطالب في المرور بأدوات المواطنة خالل محاولتهم حل المشكالت التي             -

 .يكلفون بها

 .في المستقبل تحديد السبل التي نتوقع أن يؤثر بها العلم والتكنولوجيا و -
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 محتوى المناهج القائمة على اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
محتوى المناهج القائمة على اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع عـن المنـاهج                

 التقليدية والتي يكون فيها المحتوى معزول عن حياة المتعلم وعالمه ، بينمـا يتمحـور محتـوى       

 التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع حول قضايا ومشكالت ترتبط          هالمناهج القائمة على اتجا   

   .الخ.... والجوعلوث ونقص المواد الغذائية والماءبواقع حياة المتعلم مثل قضية الت

   STS   ويتم تحديد نوعين من القضايا والمشكالت التي يدور حولها المحتوى القائم على اتجاه

  مثل:  مشاكل وقضايا اجتماعية من خارج المجتمع العلمي -1

  .ة الموارد الطبيعي– نقص المياه – الجوع –التلوث 

  مثل:  مشاكل وقضايا تمثل جوانب اجتماعية للعلم من المجتمع -2

  )Ziman,J 1994:12( تاريخ العلوم-طبيعة النظريات والقوانين

بـين العلـم والتكنولوجيـا      اه التفاعـل    مقارنة بين المناهج التقليدية ومناهج اتج     

  والمجتمع
 تبين لنا أن هذا االتجاه له مزايا عديدة مقارنة          STSمن خالل ما تم عرضه بالنسبة لمنحى          

المـذكور  ) Yager,1996: 11-12( : )1(  رقـم  بالمناهج التقليدية يمكن توضيحها في جدول

  )141:2002السيد،(في

   )1( جدول رقم 

  STSهج التقليدية ومناهج مقارنة بين المنا
 

 المناهج التقليدية الجوانب
مناهج اتجاه التفاعل بين العلم 

 والتكنولوجيا والمجتمع

إتقان المتعلمين 

 للمفاهيم

 يحفظ المتعلم جزيئات من -1

.المعلومات من أجل االختبار  

 المعلومات هي النتيجة المطلوبة -2

.من المتعلم  

  هدف التعلم االختبار-3

 يكتسب المتعلم مفاهيم يراها مفيدة له -1

.شخصيا  

 المعلومات مطلوبة الن المتعلم -2

.يحتاجها لحل المشكالت  

 التعلم يحدث نتيجة لنشاط المتعلم -3

.لحل المشكالت   
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ر المتعلم المعلومات حتى نهاية  يتذك4

 االختبار

 

 المعلومات المكتسبة من الخبرة -4

.تبقى و تستخدم في حاالت أخرى  

ن عمليات إتقا

 العلم

. عمليات العلم تخص العلماء-1  

 عمليات العلم تكون لمتطلبات -2

.دراسة المنهج  

 ال يعرف المتعلمون الهدف من -3

.اهتمام المتعلمين بعمليات العلم  

 تبدو عمليات العلم للمتعلمين -4

.مجردة ومعقدة  

 عمليات العلم يمكن استخدامها -1

.بواسطة المتعلمين  

علم مطلوبة للمتعلمين  عمليات ال-2

.لمواجهة المشكالت وحلها  

 تبدو عمليات العلم للمتعلمين -3

.مهارات هامة ومستحدمة ومألوفة  

اتجاهات 

واهتمامات 

 المتعلمين

 يقل اهتمام المتعلمين للعلم كلما -1

 تقدموا في التعليم

 تقلل الدراسة التقليدية للعلم شغف -2

.المتعلم بالبحث في عالمه الخارجي   

 يعتبر المتعلمون العلم مصدر -3

.المعلومات  

 يزداد اهتمام المتعلمين للعلم من -1

.عام لعام  

 يعتبر المتعلمون العلم مجرد -2

 موجة لعملية التعليم

 يرى المتعلمون العلم طريقة -3

.للتعامل مع المشكالت  

 مهارات االبتكار

 يقل اهتمام المتعلمين بطرح -1

.األسئلة ألنها مرغوبة  

 من النادر أن يسأل المتعلمين -2

.أسئلة غير مسبوقة  

 غالبا ال يستطيع المتعلمون أن -3

.يحددوا األسباب مشكلة ما  

.  ال يملك المتعلمون أفكارا جديدة-4  

ام المتعلمين بطرح  يزداد اهتم-1

تساعد في التخطيط األسئلة ألنها 

.لألنشطة  

 كثيرا ما يسأل المتعلمون أسئلة -2

. االهتمامجديدة تثير  

 يستطيع المتعلمون اقتراح األسباب -3

.وراء مشكلة ما  

  يقترح المتعلمون أفكارا جديدة -4
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تطبيق المفاهيم 

 العلمية

 ال يرى المتعلمون فائدة ما -1

.يتعلمونه في حياتهم  

 ال يرى المتعلمون فائدة من العلم -2

.في حل المشكالت الراهنة  

 يردد المتعلمون المعلومات و -3

.المفاهيم التي تعلموها  

 ال يربط المتعلمون بين العلم و -4

 التكنولوجيا

 يربط المتعلمون بين العلوم التي -1

.يتعلمونها وحياتهم اليومية  

 يسهم المتعلمون بما يتعلمونه في -2

حل المشكالت الراهنة و يتعلمون 

.معنى المواطنة المسئولة  

 يسعى المتعلمون للحصول على -3

التي تمكنهم من حل المعلومات 

.المشكالت  

 يربط المتعلمون بين التكنولوجيا -4

بعضها وفي العلم في عالقتهم بو

 عالقتهم بالمجتمع

  

من خالل المقارنة السابقة يرى الباحث أن المناهج القائمة على اتجاه التفاعـل بـين العلـم                   

 وسط البيئة المحيطـة بـه       والتكنولوجيا والمجتمع تتمركز حول المتعلم ، حيث يوجد المتعلم في         

، وذلك من خالل ما تقدمـه التربيـة العلميـة فـي     STS يؤثر ويتأثر بها في إطار التفاعل بين

المدارس من موضوعات ذات عالقة مباشرة بالمشكالت التي تواجه المتعلم في تلك الحقبة مـن               

كون له الدور    الجانب القيمي واألخالقي،  حيث ي      STSالزمن ، إضافة إلى تضمين مناهج منحى      

الفعال في عملية التعلم من خالل تحديده للمشكالت و القضايا وبحثه الذاتي لها والمشاركة فـي                

  . حلها

  االختالف بين مناهج منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والمناهج االستقصائية
يـا   بين مناهج حركة العلـم والتكنولوج      ف المظاهر الرئيسية لالختال   Tamir و Yegerيلخص  

  :والمجتمع والمناهج االستقصائية التي سبقتها في أن هذه الحركة الجديدة قد ركزت على ما يلي

  .تطبيقات العلم -

  .استخدام المعارف في الحياة اليومية للفرد والمجتمع -

  .مركزي الدور المحوري للمعلم في بناء المنهج بشكل ال -
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   :فيما يلي  )170 -169: 1998الضبيان،( ويلخصها 

 يتمركز مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع حول الطالب ويركز على اهتماماتهم، أمـا             -1    

إال أنه يفرض عليـه ممارسـة         االستقصائي فعلى الرغم من اهتمامه بالطالب ونشاطه ،        لالمدخ

نشاطات معينة سبق تحديدها ضمن أنشطة المنهج، أما المدخل التقليدي فيتمركز حـول المعلـم               

  .ل المعارف وينظمها وليس حول الطالب صاحب المصلحة الحقيقية في العملية التعليميةالذي ينق

  يهتم مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع بتفريد التعلم ، ويعطي لهذه القضية أهمية كبيرة               -2   

 STSلمقابلة تنوع الطالب في قدراتهم واهتماماتهم، ويشترك المدخل االستقصائي مع المـدخل             

ذا االهتمام ، ومن ثم بتفريد التعلم ، بينما يكون التدريس في المخل التقليدي جميعا حيـث                 في ه 

 .يعمد المعلمون إلى توجيه النشاطات التدريسية بشكل يتيح ألغلب الطالب االستفادة منها

 على استخدام مصادر متنوعة للتعلم، حيث يكثر استخدام المـصادر           STS  يعتمد مدخل     -3   

في البيئة المحلية، وعلى الرغم من اشتراك المدخل االستقـصائي أيـضا فـي هـذه                المتوافرة  

 النشاطات العلميـة    ةالخاصية ، إال أنه يميل إلى استخدام المختبرات بتجهيزاتها التقليدية لممارس          

ـ                  والمختلفة التي يحددها المنهج ، أما في المدخل التقليدي فيكون الكتاب المدرسـي المقـرر ه

  .معلالرئيسي للت

 حول المشكالت والقضايا المعاصرة في      STS   يقوم المعلمون بتخطيط التدريس في مدخل        -4  

قصائي وفقا للمنهج السابق إعـداده ،       المجتمع ، بينما يخطط المعلمون التدريس في المخل االست        

 على افتراض أن الطالب يتعلمون بصورة أفضل مـن خـالل            STSيقوم التدريس في مدخل     و

  .والخبرة الذاتية، ويشترك معه المدخل االستقصائي في هذا االفتراض إلى حد كبيرالممارسة 

 خالل العرض السابق يتـضح أن هنـاك تـداخل كبيـر بـين المـدخل االستقـصائي                من

 أشمل من خالل تركيزه علـى التـدرب وفـق           STS، إال أنه يمكن اعتبار مدخل       STSومدخل

  .  دي إلى إعداد المواطن القادر على التكيف مع بيئتهسياقات اجتماعية ومنح الطالب خبرات تؤ

   : في مناهج العلومSTSأساليب تضمين قضايا 
يمكن تضمين القضايا والمشكالت الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع بمحتـوى              

  :مناهج العلوم الحالية بإحدى طريقتين

ات بشكل مستقل تتناول هـذه القـضايا    إضافة وحدات دراسية أو موضوعات في وحد :  األولى

  .والمشكالت
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 دمج القضايا والمشكالت الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع في وحدات أو             :  الثانية

موضوعات مقررة بالفعل ، تسمح بتناول مثل هذه القضايا والمشكالت ودون حدوث خلل فـي               

 يمكن استخدامهما في آن واحد،فالطريقة األولى       بنية هذه الموضوعات والواقع أن كلتا الطريقتين      

تصلح عندما تكون موضوعات العلوم المقررة بعيدة كل البعد عن القضايا والمشكالت الناتجـة              

، وال يمكن إدماج مثل هذه القضايا والمشكالت ضـمن           عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع    

  ) .63: 2004سالم،.(محتواها العلمي

المناهج العلميـة    ) 20: 2004الدبعي ،   ( المذكور في دراسة    ) Jarcho(اركو     كما صنف ج  

  : إلى خمس فئات وهي  STSالمطورة في مجال 
  

 وهي عبارة عن وحدات قصيرة أو نمـاذج   :)Short Topics(الموضوعات القصيرة  -1

  .تعليمية قصيرة تغطي موضوعاً محدداً يتم إضافتها إلى المنهاج القائم 

وتُدرس هذه الوحدات في فترة زمنية معينـة  ) : Discrete Units(وحدات المنفصلة  ال-2

قد تصل إلى عدة شهور ، و تثري هذه الوحدات الُمعدة مناهج العلوم القائمة ، ويتم في بعـض                   

  .األحيان تجميع هذه الوحدات لتشكِّل مقرراً قائماً بذاته ، يتم تدريسه كمساق فصلي أو سنوي 

يتم فيه بناء مقرر متكامل حول قضايا : ) Separate Courses(ررات المنفصلة  المق-3

STS ًويستغرق تدريسه فصالً كامالً ، أو سنة دراسية ، وعادة ما يكون هذا المقرر اختياريا ،   

 وتُـدرس هـذه   ) :Interdisciplinary Courses( المقررات متداخلة األنظمـة  -4

 متداخلـة األنظمـة     STSختلف التخصـصات ، ألن قـضايا        المقررات من قبل مدرسين من م     

  بطبيعتها

وفيها  : )Curricula Bridging Several Grades(مناهج التجسير بين عدة صفوف  -5

  .   على مرحلة دراسية، أو مرحلتين، أو جميع المراحل الدراسيةSTSتوزع وحدات تعالج قضايا 

 يعالجها محتوى العلـم والتكنولوجيـا       معايير لتحديد نوعية القضايا التي يمكن أن      

   .والمجتمع
 نوعية القـضايا التـي يعالجهـا        د وجود عدة معايير لتحدي    )72:1999ين،نالزعا(    يرى

  : المجتمع والتي تتمثل في اآلتيم والتكنولوجيا ومحتوى العلو

  .طبيعة المجتمع ومستواه الثقافي و االقتصادي وعادات وتقاليد أفراده .1
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  يقية للمجتمعالحاجات الحق .2

  .المشكالت المحلية الملحة للمجتمع والتي يمكن للعلم والتكنولوجيا المساهمة في حلها .3

  المستوى الصناعي والتكنولوجي في المجتمع وطبيعة الصناعات القائمة فبه وتلك التي  .4

  .طبيعة المرحلة التعليمية التي سيتعلم فيها مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع  .5

  .لعمرية التي يمر بها التالميذ الذين سيدرسون هذه المناهجالفترة ا .6

   . الطبيعية المحلية المتوافرة في المجتمعالمواد .7

  .اتجاهات أفراد المجتمع نحو العمل المنتج الخالق  .8

  .مالمح فلسفة التربية في المجتمع .9

 .مستوى الطموح العلمي والتكنولوجي الذي يسعى المجتمع لتحقيقه .10

لتلك المعايير يرى الباحث أنها تهدف إلى إبراز الوجه اإلنساني للعلم والتقنية            وبقراءة عامة     

 الستخدامها في مشكالته اليوميـة التـي        موالمجتمع وبيئته،وإبراز العلوم الطبيعية المناسبة للمتعل     

تعترضه،وبذلك تجعل مساق العلوم أكثر ألفة للمتعلم من خالل شعورهم بمتعة في تعلـم العلـوم           

  . من الفهم العميق لحاجته لتلك المعلوماتنابعة 

  مزايا تدريس القضايا الناتجة عن العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
أهم مزايا تدريس القـضايا الناتجـة عـن العلـم والتكنولوجيـا          ) 62 :2004سالم(     يجمل  

  :والمجتمع فيما يلي

تكنولوجيـا والمجتمـع    تزود هذه القضايا الطالب بالمفاهيم األساسية لمـدخل العلـم وال           .1

 .وتأثيرها المتبادل

 . هي غرس مطلوب إلصالح تدريس العلوم ومناهجهSTSأن تدريس قضايا  .2

 في تدريس العلوم يؤثر علـى اتجاهـات         STSإن استخدام القضايا الناتجة عن التفاعل        .3

 .وتحصيل الطالب فينمي االتجاهات العلمية، ويزيد تحصيل الطالب وينمي اإلبداع لديهم

تـشجع  ) النمو السكاني ، الطاقة النووية، والضغوط البيئية      ( القضايا االجتماعية مثل    إن   .4

االهتمام والتفكير الناقد عالي المستوى ، وحل المشكالت والقدرة علـى صـنع القـرار               

 .بشكل ديمقراطي لدى الطالب

 العلم  وتقوي مناقشة هذه القضايا العالقة بين المعلم والطالب وتكون اتجاهات ايجابية نح            .5

 .والتكنولوجيا

تساهم في إشراك الطالب كمواطنين في حل قضايا مجتمعهم ، الناتجة بـسبب التطـور                .6

 .التكنولوجي والعلمي،وتساعدهم على مقاومة التغيرات الحادثة
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العلم والتكنولوجيـا   بعض القضايا واألفكار الواجب التركيز عليها في بناء مناهج          

 ية في المدارس الفلسطينوالمجتمع
  

معالجتها فـي منـاهج تعلـيم       مفاهيم التي يجب التركيز عليها و     ال     هناك الكثير من األفكار و    

STSفي المدارس الفلسطينية ومنها :  

 طبيعة العلوم و التكنولوجيا ومفهوم كال منهما ، فالعلوم نشاط أنساني يهدف لفهم أعمـق                -1   

المعرفـة  " ية حول الظواهر الطبيعية وهـي       للطبيعة أو إنتاج معرفة مرتبطة أو مبنية على نظر        

ليست قطعية الثبوت بل متطورة ضمن شروط مجتمعية أخرى ، أما التكنولوجيا فهـي              " العلمية

نشاط جماعي يمكن التحكم به ويهدف للوصول إلى نتاجات مادية توظف من أجل تيسير حيـاة                

   .يةبينما العلم فكر، فنتائج التكنولوجيا مادية. اإلنسان العلمية

 – البيئية مثل التلـوث      ر التأكيد على المخاطر الناجمة عن العلوم والتكنولوجيا ، كالمخاط         -2   

استنزاف المصادر الطبيعية ومصادر الطاقة غير المتجددة وكذلك المخاطر االجتماعية والثقافية           

ائل اإلعالم  أو    للعلوم والتكنولوجيا كالمخاطر الناجمة عن التحديات العلمية والتكنولوجية في وس         

  .الخ ...التحديات في الهندسة الوراثية واالستنساخ 

 البد للمجتمع أن يتحكم في نتائج العلوم والتكنولوجيا للتقليل من سلبياتها وأن يكـون لـه                 -3   

وفي هذا  . دور في القرارات المتعلقة باإلنتاج أو التحديث أو حتى الرفض والمقاومة للتكنولوجيا           

ن تتم تربية الطالب باتجاه القدرة على اتخاذ القـرارات المـشاركة فـي القـضايا                السياق البد أ  

  .االجتماعية العلمية في البيت والمدرسة والمؤسسات المجتمعية األخرى

 أثر العلوم والتكنولوجيا على العالقات بين الدول والـشعوب وخاصـة تأثيرهـا علـى                -4   

والسياقات التـي اتخـذها لنقـل       . ننا إحدى هذه الدول   المجتمعات في دول العالم الثالث باعتبار أ      

العلوم والتكنولوجيا لبالدنا ، والعوائق التي ستواجهنا والعوائق التي ستنجم عن هذا النقل ، وهذا               

يدعونا لضرورة البحث في توطين التكنولوجيا واستنباتها في بيئتنا المحلية مـن خـالل تهيئـة                

ا بمجتمعنا ليصبح على قدم المساواة مع المجتمعات األخـرى          المجتمع طبيعيا لتوطين التكنولوجي   

  .مع الحفاظ على ميزانية الذاتية كمجتمع متماسك

 البد من اتخاذ مواقف أخالقية اتجاه ما يستجد من تطورات علمية وتكنولوجية تؤثر على               -5   

تخاذ هذه المواقف المجتمع وثقافته وقيمه ، والبد من وجود أسس تربوية منطقية يعتمد عليها في ا           

األخالقية و التي تعتمد على نتائج وتبعات وفوائد ومضار هذه التكنولوجيا وذلك من خالل طرح               

أنواع وأنماط من القضايا األخالقية التي تسببها العلوم والتكنولوجيا واتخـاذ مواقـف أخالقيـة               

  .اتجاهها
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م المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيـا      التركيز على القضايا والجوانب اليومية في حياة المتعل        -6   

كالغذاء والصحة العامة والنظافة ، خاصة في ظل هذه المشاكل الصحية والتعقيـدات الغذائيـة               

  .الناجمة عن التكنولوجيا الحديثة التي يعيشها المتعلم

 التركيز على جوانب المتعلقة بالمهن المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا لمساعدة المتعلم فـي             -7   

  . اختيار المهنة المناسبة له

لذا فقد أكد بعض منهم الحاجة إلى برامج في العلوم تتناول التفاعل بين العلم والتكنولوجيـا                     

والمجتمع تهدف إلعداد الفرد المدرك ألهمية العلم والتكنولوجيا وفي حياته ، باإلضافة لذلك فقد              

احل التعليم المختلفة من منظور العلـم        بتدريس مناهج العلوم لجميع الطالب بمر      Zimanطالب  

  والتكنولوجيا والمجتمع والتفاعل بينهما، كما أن الرابطة القومية لمعلمي العلوم بالواليات 

عدت تناول التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع بمنزلـة التربيـة     ) ( NSTAالمتحدة 

التربية العلميـة والتكنولوجيـة لجميـع       العلمية لعقد الثمانينات، وأكدت على ضرورة االهتمام ب       

،  ، وأوصت بضرورة دراستهم للعالقة التفاعلية بين العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع             الطالب

وأوصت العديد من الحلقات والمؤتمرات بضرورة تناول منـاهج العلـوم المختلفـة للقـضايا               

واستجابة لذلك فقد صمم    .مجتمع  والمشكالت الناتجة عن التفاعل بين العلم العلم والتكنولوجيا وال        

  ) .6: 1999الخالدي،.(STSأعداد كثيرة من البرامج والمقررات الدراسية التي تتبنى مدخل 

   :عقبات تطبيق منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع
 (STS)      على الرغم من األهمية الكبيرة التي نالها منحى العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع              

فية في حياة المـتعلم ، ممـا   علم أهمية وظيريس وخاصة لمبحث العلوم، ليجعل لل    كمدخل في التد  

والذي بدوره يحقق أيضا النظرة البنائية فـي        هتمام والمتعة تجاه مادة العلوم ،       يزيد الدافعية واال  

تدريس المفاهيم العلمية، إال أن تطبيق منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع واجه بعض العقبـات              

أن العقبة الرئيسة في تطبيق منحـى   ( Yager &   Lutze, 1995:40 )ن كل من  فقد بي

(STS) تتمثل في العمل وأدائه حيث أن   :  

   تمثَّل في العلوم التطبيقية فقط صعوبة في المهام التكنولوجية ألن إعدادهماالمعلمين يجدو  -

  STS) .(كبرى أمام تطبيق اعتماد المعلمين على خبراتهم وطريقتهم التقليدية يمثل عقبة   -
 

  :  فيما يلي STSالعقبات التي تواجه تطبيق منحى  ) 63: 1993عبد الواحد،(وقد لخَّصت 

 يحتاج إلى بيئات أكثر انفتاحاً فهناك بيئات لم تتكيف مع هـذا النـوع مـن                 STSمنحى -

 .التدريس
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ذلك ترجمة القـضايا    معلومات المعلم ال تكون كافية لفهم المادة التكنولوجية ، واألهم من             -

 .التكنولوجية إلى قضايا اجتماعية تعتمد أساساً على المادة العلمية 

خالل العقود الماضية تكونت شخصية مهنية لمدرس العلوم وتأكدت الشخصية االعتبارية            -

 يتطلب منه   (STS)في صورة األقسام المتخصصة لمجموعة العلوم وألن معلم العلوم في           

 ُيفهم على أنه تهديـد      (STS)ية بالمادة العلمية و بالتكنولوجيا فإن       ربط القضايا االجتماع  

 .للمضمون المهني لمدرس العلوم 

بسبب التعود علـى نمـط التقـويم        ) STS(صعوبة صياغة األسئلة التقويم وفق أهداف        -

 التقليدي 

 .م الذي يتعارض مع رغباتهم وميولهالمتطلبات المادية والذهنية للمعلمين والجدول الزمني -
 

وباإلضافة إلى ما سبق وبمراجعة أيضا األدب التربوي فيما يتعلق بموضـوع العقبـات              

  : يلخصها الباحث فيما يليSTSالتي تواجه تطبيق منحى 

 .المجتمع قد اليتقبل األسلوب الجديد والسيما إذا تطلب الدعم المادي لتطبيقه -

  .بيقيحتاج إلى وقت طويل في عملية التحضير وجهد في عملية التط -

 .يحتاج إلى إمكانيات مالية ضخمة -

الطالب داخل الفصل الواحـد وبـذلك يعيـق          الكثافة السكانية مما يؤدي إلي زيادة أعداد       -

 .تطبيق األنشطة 

 .سخرية بعض العاملين في الحقل التربوي من عمليات التطوير -

 . جديدة يد المشاكل المستقبلية بسبب االنفجار المعرفي وظهور مشاكل يومية صعوبة تحد -

يحتاج معلمين مؤهلين قادرين على تطبيق هذا المنحى بكل ما يحتاجه من قدرات وتعامل               -

 الخ... مع أجهزة تكنولوجية حديثة وطريقة ربط المعلومات بالمشاكل المجتمعية 

عدم تقبل بعض المعلمين للتجديد والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ، وتمسكهم باألسـاليب              -

 .التقليدية

بة توفير البيئية المناسبة والمصادر الطبيعيـة والمـصادر التعليميـة وذلـك لقلـة               صعو -

 .اإلمكانيات

 .اختالف المستوى الثقافي والمادي من بيئة ألخرى -

 .تكدس المنهاج الدراسي  -
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  : عقبات تطبيق منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع في المدارس الفلسطينية
  : أهمها( STS ) التي تواجه تطبيق منحى يرى الباحث أن هناك بعض العقبات

  .اعتماد بعض المعلمين على الطرق التقليدية  -

 .ضعف اإلمكانات المادية -

  .STSعدم توفر كثير من األجهزة العلمية التي استخدامها لتحقيق منحى  -

 لذا يجد المعلـم صـعوبة فـي ترجمـة      STS عدم تأهيل المعلمين على تطبيق منحى -

ة إلى قضايا اجتماعية باالعتماد على المادة العلمية ، وأيـضا يجـد             القضايا التكنولوجي 

 .صعوبة في إعداد أسئلة تقويمية وفق هذا المنحى

 .زيادة عدد الطالب داخل الفصل -

 .ممارسات االحتالل المتمثلة في إغالق المناطق الفلسطينية -

 .تكدس المنهاج -
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  ثالثالفصل ال

  

  الدراسات السابقة

  

الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى المناهج فـي ضـوء           :األول  المحور   •

 . S.T.Sقضايا 
  

دراسات اهتمت باستطالع آراء معلمي العلوم حول تضمين         :المحور الثاني    •

 . وفهمهم لهذه القضايا S.T.Sمناهج العلوم لقضايا 
  

مـشكالت   مدى فهم الطلبة لل     بالتعرف على  دراسات اهتمت  : المحور الثالث  •

 . S.T.S المرتبطة بقضايا اياوالقض
  

   .S.T.S ضوء قضايا فيدراسات اهتمت بتطوير المناهج  : المحور الرابع •
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  ثالثالفصل ال
  

  الدراسات السابقة
  

 محورا مهما إلصالح مناهج العلوم      بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع   تعتبر حركة التفاعل    

لنظرة المتوازنة للعلوم والتكنولوجيا وتأثيرهما     وتطويرها ، سعيا لتحقيق التنور العلمي وتحقيق ا       

في المجتمع وتأثير المجتمع فيهما وخاصة في ظل هذا التقدم العلمي وتطبيقاته التكنولوجية حيث              

وظهرت نتيجة لذلك بعض    ،   أصبحت الحياة اليومية أكثر تأثيرا بالتطبيقات العلمية والتكنولوجية       

، وبـالرجوع إلـى األدب       طبيقات التكنولوجية الحديثـة    نشأت عن الت   يالقضايا الت المشكالت و 

  يمثـل الطيـف األوسـع        STSالتربوي من دراسات سابقة ومؤتمرات وبحوث وجد أن منحى        

، وحظي هذا الموضوع باهتمام كثير من الباحثين فـي            برامج تطوير مناهج العلوم    يانتشارا ف 

مي ولوحظ أنها تناولت هذا الموضوع      مجال تدريس العلوم ، وذلك على المستويين العربي والعال        

:                                       استطاع الباحث أن يجملها في أربع محاور وهي.ةمن عدة محاور رئيسي

ى المناهج في ضوء قضايا العلـم و        الدراسات التي اهتمت بتحليل محتو     :المحور األول    •

   .التكنولوجيا و المجتمع

دراسات اهتمت باستطالع آراء معلمي العلوم حول تـضمين منـاهج            :المحور الثاني    •

  . وفهمهم لهذه القضايا .S.T.Sالعلوم لقضايا 

 مـشكالت والقـضايا    مدى فهم الطلبة لل     بالتعرف على  دراسات اهتمت  : المحور الثالث  •

  . S.T.Sايا المرتبطة بقض

 ضوء قضايا العلـم والتكنولوجيـا       فيدراسات اهتمت بتطوير المناهج      : المحور الرابع  •

  .لمجتمع وا
 

ونتناول في هذا الفصل عرضا ألهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوع قـضايا العلـم               

  .والتكنولوجيا والمجتمع بالدراسة من جميع المحاور السابقة
  

ات التي اهتمت بتحليل محتوى المناهج في ضـوء قـضايا           الدراس :المحور األول   

  .العلم و التكنولوجيا و المجتمع
  

   :) 2006( الصادق دراسة  -1
 العلميـة   ةوقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى العلوم للصف العاشر وفقا لمعايير الثقاف            

التحليلي  لتحليل محتوى    ومعرفة مدى اكتساب الطلبة لها ، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي            
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شعبة ) 12(كتاب العلوم للصف العاشر بجزأيه ، كما أنها حددت عينة الدراسة وهي مكونة من               

دراسية موزعة على أربعة مدارس حكومية من غزة تم اختارها عـشوائيا ، واشـتملت أدوات                

 عمليات العلم   –ية  المعرفة العلم ( الدراسة على أداة لتحيل المحتوى تشتمل أربع أبعاد رئيسية هي         

)  التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع       – البيئة وكيفية التعامل معها      –ومهارة حل المشكالت    

 ف، وأيضا اختبار لقياس مدي اكتساب الطلبة للثقافة العلمية ، ودلت نتائج الدراسة علـى ضـع                

 في مستوى الثقافة العلمية     تناول محتوى منهاج العلوم للصف العاشر للثقافة العلمية ، وانخفاض         

  .لدى الطلبة

  : )2004(  دراسة سالم -2
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم القضايا والمشكالت الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيـا              

والمجتمع التي يجب تضمينها في محتوى مناهج العلوم بالتعليم الثانوي الـصناعي ، والتعـرف               

ناهج العلوم بالتعليم الثانوي الصناعي لهذه القـضايا والتعـرف          أيضا على مدى تناول محتوى م     

 وتدريسها في مناهج العلوم بالتعليم الثانوي الصناعي في تنمية          STSعلى فعالية تضمين قضايا     

فهم الطالب لهذه القضايا ، وقدراتهم على اتخـاذ القـرار حيالهـا واتجاهـاتهم نحـو العلـم                   

نظام المجموعـة   ( المنهج التجريبي   لبحث الوصفي التحليلي و   ام منهج ا  والتكنولوجيا، وتم استخد  

، واشتملت أدوات البحث على االختبار لتحصيلي ومقياس القدرة على اتخـاذ القـرار               )الواحدة

ومقياس االتجاهات ، وتم اختيار عينة البحث من طالب الصف األول الثانوي الصناعي بمدرسة              

، وأشارت نتائج البحث إلى فعالية وكفاءة الوحـدة          طالب 48 من   ةالقاهرة الفنية الصناعية مكون   

للقضايا الناتجـة عـن     ) عينة البحث ( المطورة وأن لها تأثير كبير في رفع مستوى فهم الطالب           

، وتنمية قدراتهم على اتخاذ القـرار حيـال تلـك القـضايا             فاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع     ت

، كما أشارت النتائج إلى أن مستوى اهتمام         لم والتكنولوجيا باإلضافة إلى تنمية اتجاهاتهم نحو الع     

 ضـعيف  STSمناهج العلوم بالتعليم الثانوي الصناعي بالقضايا والمشكالت الناتجة عن تفاعـل           

  وأن عملية تضمينها ليست بالمستوى المطلـوب         %10.8جدا حيث لم تتعدى نسبة تناولها عن        

ت التي وردت في أداة التحليل هو كتاب العلوم للـصف           وأن أكثر الكتب تناوال للقضايا والمشكال     

  . األول الثانوي

   :) 2004(  دراسة الظاهري -3
هدفت الدراسة إلى بناء قائمة بالقضايا و المشكالت الرئيسية و الفرعية الناجمة عن التفاعل              

لـة الثانويـة    بين العلم والتقنية والمجتمع التي ينبغي أن تتناولها كتب الفيزيـاء للبنـين بالمرح             

      حيث قام الباحث بمراجعة شاملة للدراسات ذات العالقة بمدخل العلم والتقنيةبالسعودية ،
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 والمجتمع ، وفي ضوء هذه المراجعة حدد قائمة أولية بالقضايا والمشكالت الناجمة عن التفاعل              

 قضايا  9 تتكون من    بين العلم والتقنية والمجتمع وبعد تحكيم القائمة أصبحت في صورتها النهائية          

تحليل محتوى هذه الكتب للتعرف علـى مـدى         ب  قام الباحث   ومن ثم  . قضية فرعية  78رئيسية و 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود قضايا لم ترد معالجتها نهائيـا            . احتوائها على تلك القضايا     

وبـة، التلـوث    التلوث الكهربي، أجهـزة قيـاس الرط      :  وهي في كتب الفيزياء بالمرحلة الثانوية    

،   التخلص منهـا   ةالحراري،تحوالت الطاقة الصوتية، التلوث الصوتي، النفايات النووية وطريق       

وأيضا أشارت النتائج إلى وجود اختالفات فـي تنـاول          .، التلوث في مجال االتصاالت     االنترنت

لتقنيـة  كتب الفيزياء للصفوف الثالثة للقضايا والمشكالت الناجمة عن التفاعـل بـين العلـم وا              

  .والمجتمع، من حيث التركيز واالستفاضة

   :) 2002 ( دراسة السيد -4
إلى دراسة مدى فاعلية وحدة مقترحة في الجغرافيا قائمة على القضايا البيئية الناتجـة              هدفت  

 واتخاذ القـرارات البيئيـة       ، عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع على تنمية التحصيل        

لميذات الصف الثالث من المرحلة المتوسطة لدى تلميذات الـصف الثالـث مـن              المناسبة لدى ت  

، واشتملت أدوات البحث المستخدمة على اختباراً للتحصيل ، ومقياساً لقـدرة             المرحلة المتوسطة 

وقـد تـم    . التلميذات على اتخاذ القرارات البيئية المناسبة حيال بعض القضايا والمشكالت البيئية          

من تلميذات الصف الثالث المتوسط      ) 45( لمقترحة على عينة عشوائية قوامها      تجريب الوحدة ا  

، وأشارت نتـائج     بمدرسة التضامن اإلسالمية للبنات بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية        

 على القضايا الناتجـة عـن التفاعـل بـين العلـم             ةالدراسة إلى فاعلية الوحدة المقترحة القائم     

 تنمية  ى تنمية التحصيل الدراسي ، وأيضا فاعلية الوحدة المقترحة عل         ىلمجتمع عل والتكنولوجيا وا 

  . القدرة على اتخاذ القرارات البيئية المناسبة

   :) 2002 (صادق  دراسة -5
إلى تحليل كتب العلوم بمراحل التعليم العام للقضايا والمشكالت البيئيـة           هدفت هذه الدراسة    

 معلما مـن    40وكانت العينة المستخدمة لهذا الغرض تتألف من        . ا  المرتبطة بالعلم والتكنولوجي  

.  العلـوم    بمختلف المراحل الدراسية بالمملكة لتحديد أهم المشكالت التي يجب أن تتضمنها كت           

وكانت أداة الدراسة المستخدمة لهذا البحث عبارة عن استبانه خاصة لهذا الغرض بنـاءا علـى                

وتم تحليل مضمون كتب العلوم للمرحلة االبتدائية       ) . نة المذكورة العي( نتائج استطالع المعلمين    

معتما وحدة الفقرة، وأسفرت نتائج البحث عن تدني نسبة المحتـوى الـذي تعـرض للقـضايا                 

  .من محتوى كتب العلوم تتعرض للقضايا والمشكالت البيئية%20والمشكالت البيئية حيث نسبة
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   :) 2002 ( والمومني  دراسة عابد ،-6
ن كتب العلوم المقررة في مرحلـة التعلـيم         يهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة تضم       

كتب العلوم لصفوف الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي وهـي مـن الـصف                ( األساسي

المجتمـع ،   العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيـا و        في األردن  )الخامس حتى الصف الثامن   

ألغراض الدراسة تم بناء    و. ا هذه العالقات في تلك الكتب       التي تظهر من خالله   وتحديد الصور   

 حيـث   المجتمـع ،   للعالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا و      أداة تحليل تمثل الجوانب المختلفة    

 وأشارت النتائج إلى تضمن كتب العلوم العالقات المتبادلـة بـين العلـم              ، أعتمد الدرس للتحليل  

بادلة بين العلم   وأشارت أيضا إلى عدم تحديد العالقات المت       ، %54المجتمع بنسبة   وجيا و التكنولو

وأوضحت الدراسـة أن كتـاب العلـوم          ، المجتمع في هذه الكتب بشكل متوازن     و التكنولوجيا و  

للصف السادس من أكثر الكتب التي ضمت دروس ذات صلة للعالقات المتبادلـة بـين العلـم                 

جتمع إذ بلغت نسبة الدروس المتضمنة لجانب أو أكثر من جوانـب العالقـات              والتكنولوجيا والم 

 كتاب العلوم للصف الـسابع      في حين كان  ) %71.2( المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع      

أقل الكتب المحللة تضمنا إلشارات ذات صلة بجوانب العالقات المتبادلة بين العلم والتكنولوجيـا              

   .%44.6غت نسبة الدروس المتضمنة لتلك القضايا والمجتمع حيث بل

   :)1998(   دراسة الضبيان-7
 هدفت هذه الدراسة تحليل محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ضـوء مـدخل               

 حيث اقتصرت عمليـة     استخدم الباحث أسلوب تحليل المحتوى    لوم والتكنولوجيا والمجتمع ، و    الع

 كتاب المعلم ودون أي تعليمات توجيهية للمعلم وكانـت عمليـة            التحليل على كتاب الطالب دون    

 اهتماما في مجـال منـاهج       توصلت الدراسة إلى أن هناك     و ،1994 ةالتحليل للكتاب المقرر سن   

المجتمـع مـن جهـة      اها بإبراز العالقة بين العلوم والتكنولوجيا من جهة  و         إعداد محتو العلوم و 

حيث كانت  .بطريقة تهدف إلى إبراز هذه العالقة     أخرى حيث خصص في الكتاب فصالن صيغا        

من مجموع الكتـاب الدراسـي      % 14 يشكل   STSعدد الوحدات الصريحة التي تناولت قضايا       

وجاءت الوحدات الضمنية موزعة على بقية أجزاء المحتوى والبالغ عددها أربعا وعشرين وحدة             

 وعلى الرغم من وجود هذه      من جملة محتوى الكتاب ،    %11، وتشكل هذه الوحدات نحو     متنوعة

النسبة من الوحدات الصريحة والضمنية التي تشير إلى العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع             

 محتوى مناهج العلوم ، إال أن هذه المناهج تبن وفق االتجاه المعاصـر فـي منـاهج العلـم                    يف

  .وعات الكتاب والتكنولوجيا والمجتمع، حيث أن هذا البعد بدا غائبا في بقية موض
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     :) 1998 ( دراسة الرفاعي -8
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل محتوى مناهج العلوم بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة للبنـات             

بالمملكة العربية السعودية للتعرف على مدى تناول محتوى هذه المناهج للقـضايا والمـشكالت              

اقتصرت عينة الدراسة علـى منـاهج       و ،المجتمع   العلم والتكنولوجيا و   الناجمة عن التفاعل بين   

  .العلوم للمرحلة المتوسطة ومناهج الكيمياء واألحياء للمرحلة الثانوية

واستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي حيث يتم تحليل المحتوى باستخدام تحليل المضمون             

 وأشارت نتائج هذه الدراسة      للمادة المكتوبة، وكانت أداة الدراسة متمثلة بأداة تحليل تم إعدادها ،          

 .إلى أن مستوى اهتمام محتوى مناهج العلوم بهذه القضايا والمشكالت بصفة عامة كان ضـعيفاً              

وكان أكثر الكتب إجماعا بتلك القضايا والمشكالت في كتاب العلوم للـصف الثالـث المتوسـط                

لكتب األخرى ليس   للفصل الدراسي األول ، ولكن عرض القضايا والمشكالت في هذا الكتاب وا           

وال توجد معايير الستمرارية عرض هذه القضايا والمشكالت فـي          . بالعمق واألسلوب المطلوب  

الرأسي بين محتوى مناهج العلوم بالمرحلة       األفقي و  ل معايير محددة للتكام   دتلك الكتب ، وال يوج    

ى من محتـوى    المتوسطة،حيث لم يتم تناول عدد كبير جدا من القضايا والمشكالت في إي محتو            

  .مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة ومحتوى الكيمياء و الحياء بالمرحلة الثانوية 
  

   : )1994(   دراسة مطر-9 
ات الصلة بـالعلم والتكنولوجيـا      لتعرف على أولويات القضايا االجتماعية ذ     لهدفت الدراسة   

اشتملت أدوات الدراسة   بي و وم الموحدة لدول الخليج العر    عالقتها بمحتوى مناهج العل   والمجتمع و 

  :  لنتائج اآلتيةلقد توصلت الدراسة و، استمارة لتحليل محتوى العلوم على إعداد أداة استطالع و

تحديد أولويات القضايا االجتماعية المتصلة بالعلم و التكنولوجيا بالنسبة لمجتمع البحـرين و             

لجوع و مصادر الغذاء في العالم       ا – الصحة و مرض اإلنسان      –مصادر المياه   : كانت بالترتيب   

  . استخدام األرض – نوعية الهواء و الغالف الجوي – النمو السكاني – نقص الطاقة –

        المفـاعالت النوويـة    أهميـة قـضايا المـصادر المعدنيـة و    كما أوضحت النتـائج عـدم    

 . تكنولوجيا الحرب لمجتمع البحرينو

   :) Chipptta, Fillman andSetha,) 1991  دراسة -10
هـذه األداة    و هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طريقة يمكن إتباعها في تحليل كتـب العلـوم ،              

. تستخدم للتعرف على توازن المنهج في الكتب المدرسية لمدى تضمينها ألبعاد الثقافـة العلميـة              

ية كان كمـا    وأشارت نتائج الدراسة إلى تركيز الكتب المحللة على الجوانب األربعة للثقافة العلم           
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لتفاعـل بـين العلـم      ا ، % 24,2الطبيعة االستقصائية للعلـم      ،% 65,7المعرفة العلمية   : يلي  

  % .  1,1،العلم بوصفه طريقة للتفكير % 9المجتمع والتكنولوجيا و

   :) Chiappetta , et al.)  1991 دراسة -11
علـوم فـي المرحلـة       ال وقد استهدفت هذه الدراسة تطوير أداة تحليل كمي لمحتويات كتـب          

هذه األداة تستخدم للتعرف على توازن المنهج في الكتب المدرسية لمدى تضمينها            المتوسطة ، و  

 وبينت نتائج هذه الدراسة أن المعرفة األساسية للعلم كانت من األبعاد التي              ، ألبعاد الثقافة العلمية  

ـ      يلي ذلك بعد الطبيعة اال    ي تم تحليلها ، و    ركزت عليها الكتب الت    د ستقصائية للعلم ، واحتـل بع

، ويبدو أن بعـد      المركز الثالث حيث كان احتواء الكتب له بنسبة منخفضة         .S.T.Sالتفاعل بين   

   .العلم كطريقة للتفكير يمثل الجزء المهمل في العديد من الكتب التي تم تحليلها

   :) 1991 ( دراسة النمر-12
 كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية و الثانوية فـي  هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تناول        

ذلك عن طريق تحليل المضمون اللفظي      ايا العالمية ذات الصلة بالعلم والتكنولوجيا و      مصر للقض 

  )بالنسبة لكل كتاب(  من أجل تحديد ما يلي لهذه الكتب

  أنواع القضايا العالمية التي يترض لها الكتاب  -

   نطاق معالجة القضية-

   تناول القضية مستوى-

   .المضمون العلمي للكتاب النسبة العامة للمحتوى الذي تعرض لقضايا العالمية بالرجوع إلى -

توصلت الدراسة إلى أن اهتمام كتب العلوم للمرحلتين اإلعدادية و الثانوية بمصر بمثـل               و

  .قضايا،وتخلو تماما من أسلوب التساؤل والدعوة لالستقصاء حول الهذه القضايا ضعيف جدا

  :) Fillman)  1989  دراسة -13
هدفت هذه الدراسة  إلى تحديد مدى تضمين أحد عشر كتاب أحياء لبعض عناصـر الثقافـة     

كانت عينة الدراسـة    وفقا لعناصر الثقافة العلمية ، و     العلمية ، حيث استخدم أداة تحليل المحتوى        

 أن أبعاد الثقافة العلمية موزعة      قد أظهرت نتائج التحليل   حد عشر كتاب في تخصص األحياء ، و       أ

 20 - % 10(، العلم طريقة بحث      %) 80 - % 65(المعرفة العلمية   :  في تلك الكتب بالنسب   

  . التفكيرةطريقأهملت الكتب بعد و %) 1 % - 10 (.S.T.S، التفاعل بين %) 
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   :تعقيب على دراسات المحور األول  *
وى المناهج في ضوء قضايا العلـم       مت بتحليل محت  من خالل العرض السابق للدراسات التي اهت      

  :المجتمع يتضح ما يليوالتكنولوجيا و

هدفت دراسات المحور األول بشكل أساسي الكشف عن مدى تـضمين محتـوى المنـاهج                -

المـومني  وعابد ،  (ودراسة) 2004سالم ،  (لقضايا العلم والتكنولوجيا و المجتمع مثل دراسة      

) 1991،النمـر   (ودراسة  ) 1993  ، الميهي(ودراسة  ) 1998  ،  الرفاعي (ودراسة) 2002،

وهذا ما يعزز العالقة بين األبحاث الـسابقة و البحـث            ..  )Fillman ،  1989( ودراسة  

الحالي حيث أنه يهدف إلى تحليل محتوى منهاج جديد في ضوء قضايا العلم و التكنولوجيـا                

  .و المجتمع 

 وإعداد قائمة تضم أولويات القضايا ذات الصلة        بعض الدراسات السابقة اهتمت بتطوير أداة      -

بالعلم و التكنولوجيا والمجتمع التي يجب أن يتضمنها محتوى المنـاهج و خاصـة المـواد                

  -) Chiappetta , et al. 1991,( ودراسـة ) 2004  ،الظـاهري (العلمية،ومنها دراسة 

اسات في إعـداد أداة     وقد استفاد الباحث من خالل هذه الدر      ) . Fillman)   ،1989دراسة  

 .التحليل التي اعتمد عليها في بحثه

اهتمت معظم دراسات هذا المحور بتحليل محتوى الكتب والتعرف على ما تـضمنته مـن                -

  قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع

كشفت معظم الدراسات السابقة عن أهمية تضمين محتوى مناهج العلوم بصفة عامة لقضايا              -

 . والمجتمعالعلم والتكنولوجيا

تناولت الدراسات السابقة المذكورة في هذا المحور تحليل محتوى مناهج العلوم في مراحـل               -

  .تعليمية مختلفة 

أشارت بعض الدراسات إلى تدني مستوى تضمين بعض محتوى المنـاهج لقـضايا العلـم                -

) 1998  ، الرافعـي (ودراسـة   ) 2004  ، الظـاهري (والتكنولوجيا والمجتمع مثل دراسـة      

ودراسة  ) Fillman1989,(ودراسة ) Chipptta, Fillman andSetha,1991,(اسة ودر

 ودراسـة  ) 1991 يوسف ،  (ودراسة  ) 1990 مصطفى ،  (ودراسة   )  1991النمر(ودراسة  

  ).1993 ،الميهي (

) 2004سـالم ،  ( خاصة دراسة تشابهت الدراسة الحالية مع كثير من دراسات هذا المحور و          -

  . مستوى فهم الطلبة للقضايا المتضمنةيل وقياسحيث أجراء عملية التحل
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دراسات اهتمت باستطالع آراء معلمي العلوم حول تضمين مناهج         : المحور الثاني   

   وفهمهم لهذه القضايا.S.T.Sالعلوم لقضايا 
  

   ) Tsai ) 2001  دراسة تساي -14
   STSمنحـى  الدراسة إلى معرفة وجهات نظر معلمي العلوم حول التعلم وفـق   هذههدفت

وذلك من خالل تطبيق فعلي للتدريس وفق هذا المنحى بواسطة معلمة علـوم قامـت بتـدريس                 

  بمدرسة ثانوية بتايوان للصفين العاشر والحادي عشر STSمقررين دراسيين مبنيين وفق منحى 

مالحظات المعلمـة والمقـابالت وخـرائط المفـاهيم         : واستخدمت الدراسة عدة أدوات هي    

تُعد طريقة ُمثلى     STSطريقة التدريس وفق منحى      إلى أن     النتائج أشارتو. الب  واستبيان للط 

لممارسة التعليم البنائي ، ولتنمية وجهة نظر المعلمة نحوه ، وحدث تطـور ألسـاليب تـدريس                 

كما أوضحت النتائج وجود عوامل تؤثر سلباً علـى         . المعلمة واكتسبت مهارات وخبرات أكثر      

ة المحتوى في المنهج الوطني لتايوان ، وتطبيق االختبارات التحريريـة           كثاف:  وهي   STSتنفيذ  

  . بشكل متكرر وفقدان الدعم اإلداري ، واللغة الصينية والخلفية الثقافية للمجتمع التايواني 

   :) 1999 ( دراسة زيتون -15
جيـا و   بـالعلم والتكنولو   هدفت هذه الدراسة تحديد منظور معلمي العلوم للقضايا المرتبطة          

المرتبطـة بـالعلم و     أشارت النتائج إلى إدراك المعلمين بضرورة تضمين القـضايا          المجتمع و 

مـن  % 58المجتمع ضمن مناهج علوم المرحلة الثانوية كما أوضحت النتـائج أن            التكنولوجيا و 

 ماما بتدريس قضايا تلوث الهواء والجو والصحة العامـة        مقتنعين ت " أفراد العينة   " معلمي العلوم   

  .المواد الخطرة و نقص الطاقة و النمو السكاني بعد تضمينها مناهج العلومواألمراض و

   :) Sang chong lieu, ) 1997 دراسة -16
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فهم المعلم لطبيعة العلوم وأثره على تدريس الطـالب               

تصرت عينـة الدراسـة علـى       واق في فصول دراسية مبنية على العلم والتكنولوجيا والمجتمع ،        

وقـد كانـت أدوات      ، منهم فقـط  ثمانية  ختبار عليهم تم اختيار    اال إجراء، وبعد أن تم      معلما56

 ألداءوتحليـل    الدراسة اختبار فهم العلوم ، واختبار اتجاهات العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع ،            

الذين لديهم معلومات وافية    معلمات المرحلة المتوسطة ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين           

وأن المعلمين الـذين     ، عن طبيعة العلوم ليس لهم أثر ايجابي على الطالب من ناحية فهم العلوم            

في تعلم  يساعدون طالبهم  S.T.Sلديهم خلفية كبيرة بطبيعة العلوم يستخدمون العديد من تقنيات 

  .المزيد عن طبيعة العلوم
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   :) Hanen and Olson ) 1996  دراسة-17
هدفت هذه الدراسة تحديد كيف يمكن للمعلمين تحقيق التكامل في مناهجهم من خالل حركـة               

مدرسي المعلمين  ت عينة الدراسة على خمس معلمين و      اقتصرعلم و التكنولوجيا و المجتمع ، و      ال

الذي لماني لتدريس العلوم المتكاملة و    ، تمت مناقشتهم في المشروع األ      في جامعة كوين في كندا    

تدريب مكثـف   ووهو مشروع بحثي يهدف إلى تطوير        نتج عنه مادة تعليمية مقترحة للمعلمين ،      

   .أثناء الخدمة للمعلمين

          :) 1993 (د  دراسة السي-18
تبطة بأبعاد العالقة بين العلـم والتكنولوجيـا        هدفت هذه الدراسة تحديد القضايا العلمية المر      

ا أثر و تلبي حاجات المرحلة الثانوية في مصر من منظـور            المجتمع و التي يمكن أن يكون له      و

أهمية تضمينها في مقررات العلوم بتلك المرحلة من وجهة نظرهم          حلة ورجال التربية و   رتلك الم 

عالقـة بـين العلـم و       قضية علمية مرتبطة بأبعاد ال    70حيث توصلت نتائج الدراسة إلى تحديد       

 كمـا أوضـحت      ، ت طلبة المرحلة الثانوية في مصر     المجتمع يمكن أن تلبي حاجا    التكنولوجيا و 

النتائج تدني معالجة كتب العلوم في المرحلة الثانوية في مصر للقضايا العلمية المرتبطة بأبعـاد               

  .العالقة بين العلم و التكنولوجيا و المجتمع

   :) Waks and Barch ) 1992 دراسة -19
 قادة اتجاه التفاعل بين العلم والتكنولوجيا      نهدفت هذه الدراسة إلى استطالع رأي التربويين م       

المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية الستكشاف مدركاتهم حول وضع اتجاه التفاعـل بـين              و

العلم و التكنولوجيا والمجتمع و خططهم ألنشطة قيادية ومدى كفايتها لتقدم هـذا باالتجـاه فـي                 

عي بين المعلمين حول قضايا العلم والتكنولوجيا       وأشارت النتائج إلى زيادة الو    . الوقت الحاضر   

  .والمجتمع وأنه حدث تغير في اتجاه المعلمين نحو التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

    :) 1991 ( دراسة زيتون -20
  أولويات القضايا العلمية التي يواجهها المجتمع المصري ذات          هدفت هذه الدراسة إلى تحديد    

كنولوجيا من وجهة نظر معلمي العلوم وترتيبها وفقا ألهميتها ثم تحديد مدى معرفة             االرتباط بالت 

المعلمين بهذه القضايا ورؤيتهم ألهمية دراستها كجزء من مقررات العلوم في المراحل التعليمية             

،  المختلفة ، وأخيرا مدى اقتناعهم بتدريس هذه القضايا إذا ما ضمنت مناهج العلوم المتطـورة              

م الباحث طريقة البحث الكيفي حيث جمعت آراء المعلمين حول الظاهرة موضوع البحث              واستخد

واقتصرت أداة الدراسة على عينة من معلمي العلوم بالحلقة اإلعدادية من التعلـيم األساسـي ،                
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 ومعلمي العلوم بمرحلة الثانوية العامة من محافظة اإلسكندرية والجيزة حيث اشتملت العينة على            

 وأشارت النتائج إلى إدراك المعلمين ضـرورة تـضمين هـذه            ،ما من معلمي العلوم       عل م 376

مـن المعلمـين    % 58 كما أوضحت النتائج أن   ، القضايا ضمن مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية       

والمـواد  ،  واألمـراض  ،   والصحة العامة ،  مقتنعون تماماً بتدريس قضايا تلوث الهواء والجو      

 باعتبارها أهم القضايا وأيضا     مناهج العلوم  سكاني بعد تضمينها   والنمو ال  ونقص الطاقة ، الخطرة

الهواء ، والصحة العامة ، واألمراض       تلوث   ي العلوم يرون أهمية تضمين قضايا     من معلم 68%

  .ونقص الطاقة بمناهج العلوم وبخاصة المرحلة الثانوية، والمواد الخطرة ، 

   :) 1991(   دراسة الخليلي-21
ه الدراسة إلى معرفة مستوى معلمي العلوم فـي المرحلـة اإلعداديـة للمظـاهر               هدفت هذ 

االجتماعية للعلم والتكنولوجيا ، وما إذا كان لمؤهل المعلم أو لجنسه أو للتفاعل بينهما أثـر فـي         

مستوى هذا الفهم ، كما سعت الدراسة أيضا لمعرفة أبرز المصادر التي اعتمد عليها المعلمـون                

معلمـا  208المظاهر االجتماعية للعلم والتكنولوجيا ، وتألفت عينة الدراسـة مـن            في معرفتهم ب  

ومعلمة في أربع مديريات للتربية والتعليم في األردن ، واستخدم الباحث االختبار كأداة لمعرفـة               

درجة فهم معلمي العلوم في المرحلة اإلعدادية للعلم والتكنولوجيا ، وقد أشارت نتائج الدراسـة               

مستوى معرفة المعلمين بهذه المظاهر كان بالمستوى المقبول وكان في أعاله للمعلمـين             إلى أن   

من حملة درجة البكالوريوس وفي أدناه لإلناث بمختلف المؤهالت، وبصورة إجمالية أظهـرت             

النتائج أن مستوى معرفة المعلمين بالمظاهر االجتماعية للعلم والتكنولوجيا كان أعلى من مستوى             

علمات بذلك، ولم يكن هناك فروق دالة إحصائيا في هذه المعرفة تعـزى للمؤهـل أو                معرفة الم 

  .للتفاعل بين المؤهل والجنس 

   :) 1990(   دراسة روتون-22
المجتمـع لـدى    لمفاهيم المعرفية للعلم والتكنولوجيا و    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ا      

مدى فهـم معلمـي     لواليات المتحدة األمريكية و   س با معلمي العلوم في المدرسة الثانوية بمدينة تن      

يجب  أوضح المعلمون إن برامج ذلك المنحى      و  ، العلم والتكنولوجيا والمجتمع  العلوم لطبيعة تعليم    

  .أن توجه للمرحلتين المتوسطة و الثانوية

  : ) Bybee and Mau  )1986   بايبي و ماوة  دراس-23
المية الناتجة عن التفاعل بين العلـم والتكنولوجيـا         هدفت الدراسة إلى تحديد أهم القضايا الع      

منهم من  % 70من متخصصي التربية    ) 262(وقامت الدراسة باستطالع رأي عينة      . والمجتمع  

ة قـضية رئيـس   ) 12(وصل الباحثان إلـى     دولة ، وت  )  41(حملة الدكتوراه ومثَّلت هذه العينة      
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والنمـو  ، و مـصادر الغـذاء      ، الجوع:  هي   مرتبطة بالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع     

ونقص ، وصحة اإلنسان ومرضه  ، والمصادر المائية   ، ونوعية الهواء والغالف الجوي     ، السكاني

والمفـاعالت  ، والمـصادر المعدنيـة   ، والمواد الخطرة ، واستخدام األراضي الزراعية    ، الطاقة  

وهذه القضايا أصبحت محـاور     . وب  وتكنولوجيا الحر ، وانقراض النباتات والحيوانات  ، النووية

  .ويتفرع منها عدد كبير من القضايا الفرعية . أساسية لكثير من الدراسات بعد ذلك 

  :)  Bybee and Bonstater ) 1985 دراسة بابيي و ونستتر-24
هدفت هذه الدراسة استطالع آراء معلمي العلوم في الواليات المتحدة األمريكية حول تضنين             

مدى فهمهم و إدراكهـم للمـشكالت       العلم و التكنولوجيا والمجتمع و    حى التفاعل بين    المناهج لمن 

العالمية و القضايا السياسية حيث قام معلمو العلوم بترتيب القضايا الخمس األكثر أهميـة علـى                

 المجاعة العالمية   - نقص الطاقة  – النمو السكاني    – مصادر المياه    –نوعية الهواء   : النحو اآلتي   

ليميـة قـضايا    د الغذاء و أكدوا على ضرورة أن تتضمن المناهج في جميع المراحل التع             موار –

  .المجتمعالتفاعل بين العلم والتكنولوجيا و

   :تعليق على دراسات المحور الثاني  * 

   . دراسات المحور الثاني نرى أنها تناولت الموضوع من عدة اتجاهاتمن خالل استعراض

 منظور معلمي العلوم لقضايا العلم والتكنولوجيـا        دإلى تحدي ) 1996، زيتون( فهدفت دراسة 

( دراسـة ) Waks and Barch1992,(دراسـة  و) 1991،  زيتون(هدفت دراسة والمجتمع و

إلى استطالع رأي بعض المعلمين حول تضمين مناهج العلـوم لقـضايا            ) 1985، ونستتر بابيي  

S.T.S .       ة تضمين محتـوى منـاهج العلـوم        وأشارت في معظمها إلى إدراك المعلمين ضرور

   .وهذا يوضح لنا مدى أهمية موضوع هذا البحث.S.T.Sلقضايا 

إلى تطوير أداء المعلمين تجـاه منحـى   ) Hanen and Olson1996, ( بينما هدفت دراسة

S.T.S.    روتون( وهدفت دراسةRoton ، 1990 (         إلى التعرف على المفـاهيم المعرفيـة للعلـم

   .لدى معلمي العلوم في المدرسة الثانويةوالتكنولوجيا والمجتمع 

أهم القضايا العالميـة الناتجـة عـن     إلى تحديد   Bybee and Mau  دراسةكما هدفت

وتوصـلت نتـائج     .من خالل استطالع رأي عينة من متخصصي التربيـة        ،   STSالتفاعل بين   

 من  الدراسة نتائج هذه    واعتبرت  .STS بموضوع   ة قضية رئيسية مرتبط   12البحث إلى تحديد    

 بما فيهـا الدراسـة      STSأهم النتائج التي اعتمدت عليها كثير من الدراسات المتعلقة بموضوع           

   .الحالية
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شكالت والقضايا  مدى فهم الطلبة للم بالتعرف علىدراسات اهتمت : المحور الثالث 

  .S.T.Sبقضايا المرتبطة 
  

   :) 2002 ( دراسة حسن -25
ل التكامـل بـين العلـم والمجتمـع         يد أثر اسـتخدام مـدخ     قد هدفت هذه الدراسة إلى تحد     و

التكنولوجيا في تدريس العلوم على تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ المرحلة الثانية من التعليم              و

قـد  ويلي و مقياس للتفكير اإلبـداعي ،        األساسي ، و قد كانت أدوات الدراسة هي اختبار تحص         

تالميذ الصف األول من المرحلة الثانية للتعليم األساسـي         طبقت الدراسة على عينة عشوائية من       

قد أثبتت الدراسة فعالية الوحدة المعـاد       طالبا وطالبة ، و   ) 400(رس محافظة القاهرة    بإحدى مدا 

  .اإلبداعيصياغتها في زيادة التحصيل و تنمية قدرات الطلبة على التفكير 

   : )2001(  دراسة المعمري -26
ديد مستوى فهم التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع لـدى طلبـة            هدفت الدراسة إلى تح   

وتحديد أهم مصادر الحصول على المعرفة لفهم هذا التفاعـل        ، األقسام العلمية في كليات التربية      

طالباً وطالبة من طلبة المستوى األول والرابع في األقـسام          ) 308(وتكونت عينة الدراسة من     . 

كمـا  ،  فقرة   34، وقام الباحث ببناء مقياس من       ) اليمن(تربية بصنعاء وَحجة    العلمية في كليتي ال   

وأظهرت نتـائج   . بني قائمة لمصادر المعرفة عن فهم التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع            

،  % 52الدراسة أن مستوى فهم التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع لدى أفراد العينة يبلغ              

ت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أفراد العينة تعـزى لمكـان               كما بين 

  .وال توجد فروق دالة إحصائياً تُعزى لمتغير التخصص ) لصالح اإلناث(الدراسة وللجنس 

   :) 2001 ( دراسة قنديل -27
فـة  فـي الثقا  التكنولوجيـا   تحديد تأثير التكامل بين العلم والمجتمع و      هدفت هذه الدراسة إلى     

 في محافظة كفر الـشيخ      الميذ الصف الخامس االبتدائي   التحصيل الدراسي في العلوم لت    العلمية و 

قـد  لدراسة هي اختبار تحصيلي دراسي واختبار للثقافة العلميـة ، و          قد كانت أدوات ا    ، و  بمصر

ساسي البة من الصف الخامس األ    ططالبا و ) 200(عشوائية بلغ عددها    طبقت الدراسة على عينة     

التكنولوجيا فـي محتـوى تـدريس    ى أن التكامل بين العلم والمجتمع و      قد توصلت الدراسة إل   ، و 

  .العلوم أفضل بكثير في إنماء الثقافة العلمية للطلبة من النظام المعتاد
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  )2000(  دراسة الوسيمي -28
السعودية فـي   هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فعالية محتوى مناهج العلوم بالمرحلة الثانوية ب           

، وتنمية اتجاهاتهم نحو العلـم   تنمية مفاهيم الطالب المتصلة بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع      

 المرحلـة الثانويـة     والتكنولوجيا، واشتملت عينة الدراسة على كتب العلوم المقررة على طالب         

بهذه القـضايا ، تحليـل      إعداد قائمة أولية    : اعتمدت الدراسة على األدوات التالية      بالسعودية ، و  

محتوى كتب العلوم لمعرفة تضمنها على هذه القضايا، إعداد اختبار موضوعي لقياس تحـصيل              

 لـم  إعداد مقياس االتجاهـات نحـو الع       المشكالت البيئية ،  الب للمفاهيم المتصلة بالقضايا و    الط

المشكالت الناتجة   و علوم المقررة ال تتضمن القضايا    وأشارت النتائج إلى أن كتب ال     .التكنولوجياو

، وأن عملية تضمين هذه القـضايا        عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع بالقدر المناسب       

 وغيـر   المشكالت في محتوي كتب العلوم ليس بالمستوى المطلوب وتتم بـصورة عـشوائية            و

 أن   مرات وهي فضية المصادر المائية ، في حين        8مقصودة حيث هناك قضية مرت بالمحتوى       

أيضا ال توجد فروق دالة إحصائيا فـي         ، و  هناك قضايا لم ترد نهائيا مثل قضية المواد الخطرة        

قـسم  ( متوسطات الدرجات بين طالب الصف األول الثانوي وطالب الصف الثالـث الثـانوي              

في مقياس االتجاه نحو العلم والتكنولوجيا وذلك يرجعه الباحث إلى تدني معالجة            ) العلوم الطبيعية 

  .محتوى العلوم بالمرحلة الثانوية للقضايا والمشكالت

   :) 2000( نوبي دراسة محمد ، ود -29
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام نموذج التدريس الواقعي في تنمية فهـم               

 التكنولوجيا والمجتمع ، والقدرة على اتخاذ القـرار لـدى        الناتجة عن التفاعل بين العلم و      القضايا

طالبات شعبة الفيزياء والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختلفة بكليـة التربيـة للبنـات بواليـة                

واعتمـدت الدراسـة علـى      . طالبـة   30، واشتملت عينة الدراسة على       بسلطنة عمان    الرستاق

استبانه الستطالع مرئيات المتخصصين في مجال التربيـة العلميـة ، اختبـار             : األدوات التالية 

، مقياس لقياس القدرة على اتخاذ القـرار حيـال          S.T.Sمستوى فهم القضايا الناتجة من      مقياس  

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نمـوذج       . ،قائمة أنماط أساليب التفكير    S.T.Sالقضايا الناتجة عن    

التدريس الواقعي له فعالية كبيرة في تنمية القدرة على اتخاذ القرار نحو القضايا الناتجـة عـن                 

 وأن أسلوب التفكير يعد سببا مباشرا في اتخاذ القرار نحو القـضايا المطروحـة               S.T.Sل  تفاع

حيث يتضمن األفراد ذو أساليب التفكير بأنهم منظمون في حلهـم للمـشكالت وفـي اتخـاذهم                 

  .للقرارات
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   :) 1999(   دراسة الصبور وسمعان-30
نمية اهتمامات واتجاهات تالميذ    هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية وحدة مقترحة على ت         

الصف الخامس االبتدائي نحو بعض المشكالت والقضايا المائية وتنمية قدرتهم على التـصرف             

  تلميذا وتلميذة من    93 على    المرتبطة بالمياه،واشتملت عينة الدراسة    ةفي المواقف الحياتية المختلف   

 مقيـاس   -اختبار تحصيلي للوحـدة   : يةواستخدم الباحثان األدوات التال   ف الخامس االبتدائي،  الص

 مقيـاس التـصرف فـي       -التصرف نحو بعض القضايا والمشكالت المرتبطة بموضوع المياه       

 بطاقة مالحظة للسلوكيات البيئية المرتبطة      –المواقف الحياتية المختلفة المرتبطة بموضوع المياه       

تحسين المستوى المعرفي لـدى     بالبيئة، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية الوحدة المقترحة في          

تالميذ العينة ونحو االتجاهات اإليجابية نحو بعض القضايا والمشكالت المتعلقة بالحيـاة وفـي              

المرتبطـة  إكساب التالميذ السلوكيات المناسبة نحو التصرف السليم وتنمية الـسلوكيات البيئيـة             

  .بالمياه 

   :) 1999 (دراسة العطيات  -31
عـل  ويم فهم طالبات كلية التربية للبنات بتبوك للقضايا الناتجة عن تفا          هدفت هذه الدراسة تق   

ولقد اقتصرت عينة الدراسة    .اتجاهاتهن نحو تطبيقات التقنية الحديثة      العلم مع التقنية والمجتمع ،و    

وأدوات  في كلية التربية للبنات بتبوك ،     ) األقسام العلمية و األدبية      ( ى طالبات الفرقة الرابعة   عل

  نحو تطبيقات التقنيـة الحديثـة ،       ومقياس االتجاهات  استبانه من إعداد الباحثة ،    : اسة هي   الدر

وقد توصلت الدراسـة إلـى أن       . التقنية والمجتمع لقضايا الناتجة عن تفاعل العلم و     اختبار فهم ا  و

  . مستوى فهم الطالبات للقضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتقنية والمجتمع متوسط

  )1998( أحمد  دراسة -32
تنمية اتجاهات الطلبـة     في   S.T.Sهدفت هذه الدراسة استقصاء مدى فاعلية استخدام مدخل         

اعتمدت الدراسة على األدوات التالية     و م في حل المشكلة واتخاذ القرار،     ميولهم العلمية وقدرته  و

ـ         ، S.T.Sمقياس المعتقدات العلمية المتصلة بالتفاعل بين       :  تعلم ،  ومقيـاس الميـول نحـو ال

، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن       طالبا 88، واقتصرت عينة الدراسة على       االختبار التحصيلي و

، وأن التحصيل العلمي للطلبة  كان له آثار ايجابية على المتغيرات التابعة للدراسةS.T.S مدخل 

  .  قد ازدادS.T.Sالذين درسوا بمدخل 
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 )1998(  دراسة السيد -33
أثرها وحدة لتحقيق التكامل بين العلم والمجتمع والتكنولوجيا و       سة إلى تدريس    هدفت هذه الدرا  

نحو مادة العلوم ، و قد كانت أدوات الدراسة         المرحلة االبتدائية نحو البيئة و    على اتجاهات تالميذ    

ياس االتجاه نحو مادة العلوم     مقشمل اختبار تحصيلي في الوحدتين ومقياس االتجاه نحو البيئة و         ت

د طبقت الدراسة على عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمنطقة عين شـمس                ق، و 

على كل  ، و قد توصلت الدراسة إلى أن هذه الوحدة كانت ذا تأثير إيجابي               طالبا و طالبة  ) 530(

  .من اتجاهات الطلبة نحو البيئة ونحو مادة العلوم

   ) :1998(  دراسة الدسوقي -34
 إلى معرفة تأثير متغيرات التخصص، والجنس والتفاعل بينهمـا علـى            اسة هذه الدر  هدفت

للمفاهيم المتصلة بقـضايا العلـم والتكنولوجيـا        ) مصر(اكتساب طلبة المرحلة الثانوية بالدقهلية      

والمجتمع ، وعلى اكتسابهم لالتجاهات نحو هذه القضايا ، واستخدم الباحـث اختبـاراً لقيـاس                

وقد وجد أن متوسطات طلبة التخـصص العلمـي         . ات نحو هذه القضايا   ومقياس اتجاه ، المفاهيم

ومتوسط الطالبات أفضل من متوسـط الطـالب        ، أفضل من متوسطات طلبة التخصص األدبي     

كما وجد ارتباطاً بين درجات اختبـار تحـصيل         . داخل التخصص في اختبار تحصيل المفاهيم       

، وأيـضاً لطـالب      ت التخـصص العلمـي    المفاهيم ودرجات مقياس االتجاهات بالنسبة لطالبا     

  .التخصص األدبي إال أنه غير دال

   ) :1997(   دراسة العبد-35
هدفت هذه الدراسة استقصاء فاعلية وحدة متـضمنة القـضايا العالميـة المرتبطـة بـالعلم                

 والتكنولوجيا والمجتمع على تنمية التحصيل والقدرة على التفكير الناقد واالتجاه نحو البيئة لـدى             

 من الـصف األول  تلميذا1844ً ، واقتصرت عينة الدراسة على  في مصر  طالب المرحلة الثانوية  

،  الثانوي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي ، وكانت أداة الدراسة عبارة عن إختبار تحـصيل             

وجيا وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية الوحدة المتضمنة القضايا العالمية المرتبطة بالعلم والتكنول           

، كما أوضحت أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين المجموعـة التجريبيـة                والمجتمع

، والقدرة على التفكير الناقـد واالتجـاه نحـو البيئـة لـصالح               والضابطة في اختبار التحصيل   

  . المجموعة التجريبية

  

  



 56

   : )Harkness & Bradford )  1995   دراسة هاركنس و برادفورد -37
، والـذين    لى التعرف على آراء الطلبة الذين يدرسون مساقات الفيزيـاء البحتـة           وهدفت إ 

قام الباحثان بدراسة في الواليـات المتحـدة        حيث   .STSيدرسون مساقات الفيزياء وفق منحى      

وجهات النظر حول التداخل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع لطلبة الكليـات           " األمريكية بعنوان   

يدرسون مساقات  )  طالباً 138(األولى تجريبية   : كونت عينة الدراسة من مجموعتين      وت"  العلمية  

يدرسـون  )  طالباً 122(الفيزياء في ضوء مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، والثانية ضابطة           

وتوصـل  .  للمجمـوعتين    اًموحـد اً   تحصيلي اًواستخدم الباحثان اختبار  . مساقات الفيزياء البحتة    

إلى أن الطالب الذين درسوا مساق الفيزياء البحتة قد اكتسبوا فهماً نوعياً للمادة العلميـة     الباحثان  

بينما الطالب الذين   . المقررة ، لكنهم لم يتمكنوا من فهم المضامين االجتماعية للعلم والتكنولوجيا          

ين العلم   قد تكون لديهم فهم واقعي ودقيق للتداخل ب        STSدرسوا مساق الفيزياء في ضوء منحى       

  .والمجتمع وتمكَّنوا من فهم المضامين االجتماعية بصورة أكثر عمقاً 

  ) : 1995(   دراسة الطنطاوي-38
 هدفت هذه الدراسة إلى  التعرف على مدى فعالية برنامج العلوم التقنية الذي نفذتـه وزارة                

ايا العالمية والمحلية   المعارف بالسعودية في بعض المدارس الثانوية في تنمية فهم الدارسين للقض          

  وكذا فعاليته في تنمية اتجاهاتهم نحو دراسة العلوم التقنية          ، ذات الصلة بالعلم والتقنية والمجتمع    

، وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه بالرغم من حدوث نمو في فهم الطـالب للقـضايا المـذكورة                ، 

  .لى حد فعاليته المطلوبة لم يصل إفإن هذا النمو، واتجاهاتهم نحو دراسة العلوم التقنية 

   : )Smith & Bitner ) 1993 دراسة -39
وهدفت الدراسة إلى تقصي أثر مناهج العلوم والتكنولوجيا والمجتمع في مادة الكيمياء مقابل             

مناهج الكيمياء التقليدية على عمليات التفسير الشكلية والتفكير المنطقي لدى طالبالمرحلة الثانوية            

طالب من المرحلة الثانوية بوالية أالسـكا بالواليـات     ) 123( عينة مكونة من     ، واختار الباحثان  

 ، والباقي   STSيدرسون مقرر الكيمياء في ضوء العالقات بين        ) 63(منهم  : المتحدة األمريكية   

يدرسون الكيمياء التقليدية ، وبعد تطبيق الدراسة تم استخدام اختبار لقياس عمليات التفسير             ) 60(

لتفكير المنطقي، توصل الباحثان إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب              الشكلية وا 

 النتيجـة علـى أن مـساقات العلـم          المجموعة الضابطة والتجريبية على االختبار ودلت هـذه       

ية والتكنولوجيا والمجتمع لها نفس أثر مناهج الكيمياء التقليدية علـى عمليـات التفـسير الـشكل               

  .قي عند الطالبوالتفكير المنط
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  : ) 1990(   دراسة الموسى -40
 في تدريس العلوم علـى      STSوهي دراسة تجريبية هدفت إلى استقصاء أثر تضمين قضايا          

تحصيل الطالب واحتفاظهم بالمادة التعليمية، وعلى فهمهم واحتفاظهم بالمظاهر االجتماعية للعلم           

 من طالب الصف التاسع في إحدى المدارس         طالباً 76، وتكونت عينة الدراسة من       والتكنولوجيا

 فقرة مـن    40، واستخدم الباحث اختباراً للتحصيل تكون من        ) األردن(الحكومية بمحافظة إربد    

وأظهرت النتائج   . STSنوع االختيار من متعدد، وطبق اختباراً آخر لقياس فهم الطالب لقضايا            

ؤجل تُعزى لطريقة التـدريس لـصالح       المإحصائياً لكل من التحصيل اآلني و     وجود فروق دالة    

، وكذا وجود فروق دالة إحصائياً للفهم اآلني والمؤجل لقضايا التفاعل بـين              المجموعة التجريبية 

  . العلم والتكنولوجيا والمجتمع تُعزى لطريق التدريس لصالح المجموعة التجريبية

  :عليق على دراسات المحور الثالثت* 

 مدخل العلم والتكنولوجيـا     موضوعث نجد أنها تناولت     ور الثال باستقراء عام لدراسات المح    

  : وتأثيره من عدة جوانب والمجتمع

 فـي تنميـة التفكيـر     S.T.Sإلى تحديد أثر استخدام مدخل ) 2002حسن ( هدفت دراسة ف -

إلى ) 2000  ، محمد، و النوبي  (ودراسة   )2000  ، الوسيمي(اإلبداعي ، بينما هدفت دراسة      

 في تنمية المفاهيم العلمية و اتخـاذ القرار،بينمـا هـدفت         S.T.Sخدام منحى   دراسة أثر است  

أثر ) Sang chong lieu1997( ودراسة) 1998  ،السيد( ودراسة )1998، أحمد (دراسة 

العمـري،  ( ، وهدفت دراسة كـل مـن         على الميول العلمية للطلبة   S.T.Sاستخدام منحى   

 STSإلى دراسة أثر منحـى      ) 1997، عبدال(ودراسة ) 1990، الموسي( ودراسة  ) 2001

على مستوى الفهم وتحصيل الطالب وهذا اتفاق بين هذه الدراسات و الدراسة الحالية وهـو               

  تحديد مستوى الفهم للطالب 

اعتمدت معظم دراسات المحور الثالث على المـنهج التجريبـي ، واسـتخدمت االختبـار                -

وري أن يشتمل جزءا من هذا البحث علـى         التحصيلى كأداة ، لذا رأى الباحث أنه من الضر        

فاسـتفاد  ،   STSالجانب التطبيقي، بحيث يتم إجراء اختبار لقياس مدى فهم الطلبة لقـضايا             

  . المحور في إعداد أداة االختبار التحصيليفي هذاالباحث من الدراسات السابقة 

اإلبـداعي لـدى    تنمية التفكير   إلى زيادة التحصيل الدراسي و    أشارت نتائج بعض األبحاث      -

، بينمـا    )2000حـسن   ( كما جاء في دراسـة        ، S.T.S الطلبة الذين درسوا وفق منحى    

 S.T.S أشارت بعض األبحاث إلى إنماء الثقافة العلمية عند الطلبة الذين درسوا وفق منحى            

 ).2002محمد،و النوبي (دراسةو )2001قنديل (كما جاء في دراسة ،
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   اسات السابقة في أهمية التدريس لمواضيع العلوم في ضوء اتفقت الدراسة الحالية مع الدر -

 STS وأيضا في أداة قياس فهم الطلبة وهو االختبار القائم على منحى ،STS. 
  

دراسات اهتمت بتطوير المناهج فى ضوء قضايا العلـم          : دراسات المحور الرابع  

  .والتكنولوجيا والمجتمع
 

   ) :2007(  دراسة شهاب -41
مـن  ) الكهربـاء المتحركـة   ( لدراسة إلى تطوير وإعادة صياغة وحدة دراسية        هدفت هذه ا  

 وأثرهـا فـي تنميـة      STSEمحتوى منهج العلوم للصف التاسع بفلسطين بحيث يتضمن قضايا          

واستخدم الباحث في هذه الدراسـة المـنهج التجريبـي     المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات ،    

، واشتملت عينة الدراسة على صفين دراسيين من الـصف           افئةالمسمى بمنهج المجموعات المتك   

 39 طالبة و األخر كمجموعة ضابطة وعـددها       41 االتاسع ، أحداهما كمجوعة تجريبية وعدده     

اختبار المفاهيم العلمية ، واختبار التفكيـر العلمـي وفـق           : طالبة،واستخدم الباحث أداتين هما     

دراسة عن وجود أثر واضـح وفـروق ذات داللـة           أسلوب حل المشكالت، وقد أسفرت نتائج ال      

التفكير العلمي لدى الطالبـات يعـزى لتـدريس الوحـدة           ئية في تنمية المفاهيم العلمية و     إحصا

  . من محتوى العلوم للصف التاسع األساسيSTSEالمتضمنة لقضايا 

  :) 2005 ( دراسة شتيوي -42
 في ضوء التكامل بين      بمصر ائيةبتدهدفت هذه الدراسة إلى تطوير منهج العلوم بالمرحلة اال        

دوات الدراسة هي اختبار تحصيلي ومقيـاس لالتجـاه   قد كانت أ العلم والمجتمع والتكنولوجيا ، و    

اختبار القدرة على التصرف في المواقف الحياتية ، و قد طبقت الدراسة علـى            نحو مادة العلوم و   

قد توصلت الدراسة إلى فعالية كـل       ، و  من طلبة المرحلة االبتدائية      طالبا) 154(عينة عشوائية   

ضـــوء مدخل التكامل بـين العلـم       التي تم إعدادها في      الوحدتين من البرنامج المقترح و     من

 ،  مية اتجاهاتهم نحو مادة العلـوم       تن في ارتفاع مستوى تحصيل الطلبة و      التكنولوجياوالمجتمع و 

  .ي تقابلهمتنمية قدراتهم على حسن التصرف في المواقف الحياتية التو

   : )2004(   دراسة الدبعي -43
من كتـاب الفيزيـاء   ) الكهربـاء في حياتنا (  هدفت هذه الدراسة إلى تطوير وحدة تعليمية   

للصف الثاني الثانوي العلمي باليمن ، ومعرفة أثر تدريس هذه الوحدة في تحصيل الطالبات وفي               

لبات الصف الثـاني الثـانوي      من طا  ) 66( مقدرتهن على اتخاذ القرار واشتملت عينة الدراسة        

اختبار للتحصيل ،   : بمدرسة أسماء الثانوية للبنات بصنعاء ، واستخدمت الباحثة أدوات الدراسة           
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واختبار التخاذ القرار ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أثراً واضحاً في تمكين الطالبات من القـدرة                

 مستوياتهن المختلفة في التحصيل     على اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية بغض النظر عن        

، ولم تظهر الدراسة أي أثر ذي داللة واضحة لتدريس الوحـدة            ) منخفض ، متوسط ، مرتفع      ( 

المطورة في زيادة تحصيل الطالبات ، كما توجد مؤشرات لعالقة ارتباط بين درجـات طالبـات     

  .لقرارالمجموعة التجريبية في اختبار التحصيل ودرجاتهن في اختبار اتخاذ ا

  :) 2003 ( دراسة السنوسي -44
قترح في ضـوء التفاعـل بـين العلـم     وقد هدفت هذه الدراسة إلى توضيح فعالية برنامج م        

في تنمية التنور العلمي لدى طالب شعبة التعليم االبتدائي بكليات          ) STS(التكنولوجيا  والمجتمع و 

) 200(قد طبقت الدراسة على عينـة       لدراسة مقياسا للتنور العلمي ، و     قد استخدمت ا   ، و  التربية

قد توصلت الدراسة إلى فعالية هـذا        ، و   في مصر  يم االبتدائي بكليات التربية   طالبا من شعبة التعل   

في تنمية التنـور    ) STS(التكنولوجيا  ء التفاعل بين العلم و المجتمع و      البرنامج المقترح في ضو   

  .ربيةالعلمي لدى طالب شعبة التعليم االبتدائي بكليات الت

   :) 2001 ( دراسة سعد -45
ة اإلعدادية في ضوء مدخل     قد هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مناهج العلوم لتالميذ المرحل         و

اختبار تحصيلي للمعارف العلميـة     قد كانت أدوات الدراسة هي      و العلم والمجتمع والتكنولوجيا ،   

قد كانت عينة الدراسة عشوائية من      و ور العلمي والتكنولوجي واختبار التفكير الناقد ،      مقياس التن و

قد توصلت الدراسة إلى فعالية تدريس الوحدات       طالبا وطالبة ، و   ) 164(المرحلة اإلعدادية   طلبة  

  .المقترحة على المجموعة التجريبية دون الضابطة في كل أدوات الدراسة

      :) 1999 ( الزعانين دراسة -46
تجـاه  نهاج العلوم للصف الثامن األساسي في ضوء ا      هدفت هذه الدراسة لبناء إطار مقترح لم      

الفرعية ذات الـصلة     خالل  تحديد القضايا األساسية و      ، من  المجتمعمنحى العلم والتكنولوجيا و   

بنـاء   و  في فلـسطين ،    هج الحالي للصف الثامن األساسي    بهذا االتجاه في ضوء نتائج تقويم المن      

يدانيا ودراسة أثـره علـى تحـصيل الطـالب           وتم تجربته م    ، ة دراسية ضمن هذا اإلطار    وحد

ة قضايا أساسية ذات    أسفرت هذه النتائج عن تحديد ثماني      و .واتجاهاتهم نحو العلوم وأدائهم العملي    

نتـائج   و . 106ها عدة قضايا فرعية مجموعها      درج تحت ن، ت  المجتمعصلة بالعلم والتكنولوجيا و   

ة بتجريب وحدة دراسية مقترحـة حيـث        نتائج خاص يضا بتقويم العلوم للصف الثامن و     خاصة أ 

  .أسفرت النتائج فروق لصالح المجموعة التجريبية
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   ) 1998( دراسة الشيخ .  47
 ودراسة فعاليتها   STSهدفت الدراسة إلى وضع تصور مقترح لوحدة تتضمن بعض قضايا           

على كل من التحصيل الدراسي والتفكير العلمي واالتجاه نحو العلـم لـدى طـالب المرحلـة                 

وقد اختار مجموعة الدراسة من أحد فصول الصف الثاني اإلعدادي بمحافظة القليوبية            . اإلعدادية

وقام ببناء الوحدة الدراسـية     . وأعد الباحث اختباراً تحصيلياً ومقياساً لالتجاه نحو العلم       ،  )مصر(

. تبأسلوب التكامل بين قضية صحة اإلنسان والجوع ومصادر الغذاء وما تتضمنه من مـشكال             

وقد توصل بعد التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة إلى وجود فروق دالـة إحـصائياً فـي                 

ي عند المستويات الثالثـة     متوسطات درجات الطالب في اختبار التحصيل لصالح التطبيق البعد        

ووجود فروق دالة إحصائياً في متوسطات درجات الطالب في مقياس          ،  )، الفهم، التطبيق  التذكر(

  .وفي مقياس االتجاه لصالح التطبيق البعدي لكل مقياس ، كير العلمي التف

   :) Stella Kilian Shrum,) 1996  دراسة-48
 لطـالب   STSهدفت هذه الدراسة إلى تطبيق برنامج جديد في العلوم يعتمد على اسـتخدام              

األسـلوب  واقتصرت عينة الدراسة على االستعانة بأربع معلمـين يوظفـون            ، المرحلة الثانوية 

طالب من طالب المرحلة الثانوية لإلجابة عليه بعد أن درسوا           600، و  الجديد في تدريس العلوم   

، وأشـارت   ، وتم استخدام طريقة البحث النـوعي STS باستخدام البرنامج الجديد المعتمد على 

ـ      ، STSنتائج الدراسة إلى أنه يجب إعطاء المعلمين معلومات وافية عن معنى             ب كما أنـه يج

وأشارت النتائج   ، STSتزويدهم بأساليب التدريس المستخدمة في هذه الفصول التي تعتمد على

 واالستعانة بما لديهم STSأيضا أنه يجب االستفادة من خبرة المعلمين السابقين الذين طبقوا نظام            

  .  بالعلوماالعتبار وبما يرونه مهما وذا عالقةأخذ آراء التالميذ بمن وسائل تعليمية، كما يجب 

   : )1996(   دراسة محمد -49
 هدفت الدراسة إلى تجريب وحدة دراسية مقترحة تحقق األهداف المعاصرة للتربية العلميـة             

وأثرها في التحصيل وإكساب التالميذ المعرفة العلمية الوظيفية، وتغيير اتجاهاتهم نحو التفاعـل             

على عينة من طالب وطالبات الصف الثـاني        ، وقد طُبقت الدراسة      بين العلم والتقنية والمجتمع   

: الثانوي من إدارتين تعليميتين بمحافظة اإلسكندرية ، واشتملت أدوات الدراسة على كـل مـن              

، وأربع استمارات السـتطالع آراء       STSاختباراً تحصيلياً ، ومقياساً لالتجاه نحو التفاعل بين         

ي بمجاالت العمل المهني ، ونحو الوحـدة    تحقيق الوحدة ألهدافها ، وتحقيق الوع     : الطالب حول   

فية وفـي ارتفـاع     وقد أشارت نتائج  الدراسة إلى فاعلية الوحدة في تحقيق األهداف المعر           .ككل  

، " لـصالح البنـات      " STSفاعليتها في تغيير اتجاهاتهم نحو التفاعل بين        تحصيل الطالب ، و   

  .جاالت العمل المهنيالتعرف على مفاعليتها في إكسابهن المعرفة الوظيفية وو
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   : )James & Others ) 1994  دراسة -50 
تعليم وحدة الطاقة في ضـوء منـاهج العلـم والتكنولوجيـا            " قام الباحثون بدراسة بعنوان     

وهدفت هذه الدراسة إلى اقتراح إطار لمناهج العلم        . في الواليات المتحدة األمريكية     " والمجتمع  

حدة حول موضوعات الطاقة في هذه المقترح تصلح للتدريس في          والتكنولوجيا والمجتمع وبناء و   

وفي سبيل ذلك قام الباحثون بتقـديم إطـار         . عشرين لطالب المرحلة الثانوية     القرن الحادي وال  

  ،   نظري حول حركة تطوير مناهج العلم والتكنولوجيا والمجتمع في الواليات المتحدة األمريكية             

لطاقة في ضوء هذا المقترح ومقارنة هذا النموذج بمنـاهج          وتقديم نموذج لتدريس موضوعات ا    

العلوم التقليدية في المرحلة الثانوية ثم قاموا باستخالص أهم المضامين االجتماعية والتكنولوجية            

  .التي وردت في النموذج ولم تعالجها كتب العلوم التقليدية حول موضوعات وقضايا الطاقة 

  : ) 1993 ( دراسة عبد الواحد -51
 )طاقة الغذاء مـستمدة مـن الـشمس       ( هدفت هذه الدراسة إلى بناء وحدة مقترحة في العلوم        

، واسـتخدمت الباحثـة     المجتمع   والتكنولوجيا و  لتحقيق التكامل بين العلم   للصف الثاني اإلعدادي    

أحـداهما كعينـة    ( المنهج التجريبي حيث طبقت الدراسة على صفين بإحدى مـدارس القـاهرة           

 قامت الباحثة بإعداد الوحدة وإعداد دليل للمعلم لتدريـسها ،           .)خرى كعينة ضابطة  تجريبية واأل 

اختبار تحصيلي واختبار القدرة على التصرف فـي المواقـف          : واشتملت أدوات الدراسة على     

 إلى فعالية الوحدة المقترحة وكفاءتها في تنميـة         أشارت النتائج  و الحياتية ، المجموعة التجريبية،   

 المجموعة التجريبية وذلك يدل على       الميذ على التصرف في المواقف الحياتية لصالح      قدرات الت 

من المجاالت التي تحاول تحسين تدريس العلوم ،وأن الوحدة المقترحة قد أدت            S.T.Sمدخل  أن  

  .إلى تنمية قدرات التالميذ على التصرف في المواقف الحياتية 

  :تعليق على دراسات المحور الرابع * 
 حيث هدفت إلى تطوير المناهج مـن خـالل          كت معظم الدراسات السابقة في الهدف ،      اشتر -

 مقترحة  ات دراسية بناء وحد  أو   STSتطوير وإثراء وحدات دراسية تكون قائمة على منحى       

شـتيوي   ( )2004الـدبعى،  ( كما جاء فـي دراسـة كـل مـن    S.T.S قائمة على مدخل 

  )2007شهاب،(و) 1993 ، بد الواحدع(و)1999الزعانين(و)2003، السنوسي (و)2005

أداة الدراسة تركزت في الدراسات السابقة حول بناء اختبار تحصيلي كما في دراسة كل من                -

 الـدبعي (و )2007،   شـهاب (  و )1999 ،   الزعـانين (و)2001سعد  (و )2005  ، شتيوي(

ـ            ، وغيرهم) 2004، ه فـي   وهذا اتفاق في األداة مع البحث الحالي استفاد الباحث من خالل

  .  التحصيليرإعداد االختبا
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إلى فاعليـة  S.T.S أشارت معظم نتائج الدراسات المتعلقة بتطوير المناهج في ضوء مدخل  -

و  )2001،سـعد   (و ) 2005 ، شتيوي(كما جاء في دراسة كل من      وزيادة تحصيل الطلبة ،   

التنـور  كما أشارت نتائج بعض الدراسات إلى أن لها أثر في تنميـة             ) .1999  ، الزعانين(

وأيضا أشارت بعض الدراسات إلى     ). 2001سعد  (و   )2003السنوسي( العلمي مثل دراسة  

التصرف في المواقف الحياتية مثـل دراسـة         قدرة الطلبة على اتخاذ القرار و      أن لها أثر في   

  ).1993، عبد الواحد (و  )2005، شتيوي (

ائمة على منحـى قـضايا      اقتصرت بعض الدراسات السابقة على بناء وحدة دراسية معينة ق          -

لى متغيرات معينة مثل ،التحـصيل      العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، ومن ثم تجريب أثرها ع        

التنـور العلمي،كمـا جـاء فـي دراسـة          الحياتية ،و التصرف في المواقف    واتخاذ القرار و  

و لم تقدم أيا مـن الدراسـات الـسابقة          ) 1993  ، عبد الواحد (دراسة و )2003 ،   السنوسي(

   .S.T.S عام لمنهج متكامل قائم على منحى تصور

مما يؤكد على أهمية هذا المنحى       عمليات التطوير للمناهج شملت معظم المراحل الدراسية ،        -

  .لكافة المراحل الدراسية

 في الهدف ،حيث أن الدراسات السابقة هـدفها         اليةاختلفت الدراسات السابقة مع الدراسة الح      -

،و الدراسة الحالية هدفها تحليل المنهج في ضوء قضايا         S.T.Sالتطوير للمناهج وفق مدخل     

S.T.Sوقياس فهم الطلبة لهذه القضايا .  

  .االختباراشتركت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض أدوات الدراسة مثل، -

  .استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع -
  

   :ليق عام على الدراسات السابقةتع •
بالرجوع إلى ما تم عرضه من دراسات سابقة حول موضوع قـضايا العلـم والتكنولوجيـا                

  :والمجتمع تتضح لنا بعض األمور و منها

إعطاء صورة عامة عن بعض المناهج من خالل تحليلها في ضوء قضايا العلم والتكنولوجيا               -

ات أن بعض مناهج العلوم لم تتـضمن قـضايا          ، حيث أوضحت كثير من الدراس      والمجتمع

S.T.S  1998  ، الرفـاعي (ودراسـة ) 2004 ،الظـاهري   (، مثل دراسة    بالحد المطلوب( 

  .وأكدت على ضرورة تناول محتوى مناهج العلوم لهذه القضايا

اشتركت معظم الدراسات على مجموعة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والتـي كانـت              -

   . القضايا العالمية المتفق عليها والتي تمثلت في اثني عشرة قضيةمعظمها تدور حول

أوضحت بعض الدراسات أهمية تضمين مناهج العلوم لقضايا العلم التكنولوجيـا والمجتمـع          -

 ، وإجـراء    S.T.Sبعدما أشارت إلي فعاليتها من خالل بناء وحدات مقترحة تتضمن قضايا            
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وقدرتهم على اتخاذ القرار المناسب للمشاكل التي        ، اختبار تحصيلي لقياس مدى فهم الطلبة     

  )2000 ،الزعانين(دراسة و) 2005 ،شتيوي(مثل دراسة ، تواجههم في حياتهم اليومية

 األحـادي استخدم الباحثون عدة أساليب إحصائية للتحقق من فرضياتهم مثل ، تحليل التباين              -

  ."ت" والثنائي ، واختبار 

ر من الدراسات السابقة في أنها تناولت تحليل محتوى العلـوم           اتفقت الدراسة الحالية مع كثي     -

  .في ضوء قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 حيث تم تحليـل محتـوى        ، اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة التحليل         -

 .ابقةمنهاج الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي وهو كتاب جديد لم تجر عليه أي دراسة س

  : الباحث من الدراسات السابقة فيوبصورة عامة استفاد  •
اإلطار النظري  لهذه الدراسات حيث كونت لدى الباحث نظرة شاملة عن العامة موضـوع                -

  .قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع وما يتعلق به

ل ما اتفقت    من خال  مجتمعتحديد القضايا األساسية والفرعية المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا وال        -

ـ مثل . عليه الدراسات على المستوى العالمي والمستوى العربي  بـايبي و مـاو   ( ة دراس

Bybee & Mau  ،1986( ودراسة، )، 1999الزعانين( .  

كيفية إعداد أداة التحليل التي تضم قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع التي يمكـن أن                -

بالرجوع إلى كثير من الدراسات السابقة مثل دراسة        وذلك   ، تتضمنها محتوى منهاج العلوم   

  .)2004، سالم(  ودراسة)1998  ،الرفاعي(ودراسة) 1999 ، الزعانين(

  .طرق تحليل محتوى المناهج وفق قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع -

  .إعداد اختبار لقياس مدى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع،وتحليل نتائجه -

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة للتحقق من فرضيات الدراسة -

  ومحليـاً   وإقليمياً  السابقة نجد أن هذا الموضوع نال اهتماما عالمياً        توباستقراء عام للدراسا  

وبالرغم من أن جميع الدراسات أكدت على أهمية القضايا والمشكالت الناتجة عن التفاعل بـين               

 العمل على تناولها وتضمينها بمناهج العلوم فـي كافـة           ةضرورالعلم والتكنولوجيا والمجتمع و   

المـشكالت فـي   تلـك القـضايا و  المراحل التعليمية ، فإن معظمها أوضح تدني معالجة وتناول      

محتوى هذه المناهج ، وبالتالي فإن هذه المناهج لن تستطيع المـساهمة فـي إعـداد اإلنـسان                  

  .لتقدمالعصري المثقف الذي يستطيع أن يواكب هذا ا

 لذا كان من األهمية في هذا البحث أن يتم التحقق من مدى تضمن كتاب الثقافة العلميـة                    

  . لهذه القضايا من أجل تطويره بما يحقق أهداف التربية المنشودةللصف الثاني الثانوي بفلسطين
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  لفصل الرابعا

  الطريقة واإلجراءات
 
 
 

  منهج الدراسة •

  مجتمع الدراسة  •

  عينة الدراسة •

  دوات الدراسةأ •

  خطوات الدراسة •

  المعالجة اإلحصائية  •
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  لرابعالفصل ا
  

  الطريقة واإلجراءات
  

 التي تتضمن مجتمع الدراسة    للمنهجية التي اتبعتها هذه الدراسة ، و       يشمل هذا الفصل عرضاً   

 تي تم وفقها تطبيق هذه الدراسة والمعالجات اإلحصائية       إجراءاتها ال تها ، ووصفا ألدواتها و    عينو

في ما يلي وصفا للعناصـر      المستخدمة والالزمة لتحليل البيانات والوصول إلى االستنتاجات ، و        

  :السابقة 

  منهج الدراسة
 الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف الظاهرة وصـفا       استخدم الباحث في هذه 

  . دقيقا دون التدخل أو إدخال أي عوامل أخرى للتأثير على الظاهرة

لـدى   فهم قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع       ث إن هذه الدراسة تتناول وصفا لمستوى      وحي

  . الطلبة فإن هذا المنهج كان األنسب إلتباعه في هذه الدراسة

  مجتمع الدراسة 
 بمحافظـة  في المـدارس الحكوميـة  الثاني الثانوي  شمل مجتمع الدراسة جميع طلبة الصف       

حسب مدرسة   ) 20 (طالبة موزعين على    ) 2163 ( و طالباً) 2068(  ، والبالغ عددهم   سخانيون

   .2008 /2007إحصائية وزارة التربية و التعليم للعام الدراسي 

  عينة الدراسة
) 6( مكونـة مـن      محافظة خـانيونس  لقد تم اختيار عينة عشوائية من المدارس الحكومية ب        

هي موزعة كاآلتي   عشوائيا و مدارس، ومن ثم تم اختيار فصل من كل مدرسة تم اختياره أيضا             

هارون ( للذكور وهي    ثالثة مدراس ، منهم     ستطالبة موزعين على    ) 120(طالبا و   ) 113:  (

وثـالث  ) الرشيد الثانوية أ للبنين  ، عبد القادر الثانوية للبنين ، كمال ناصر الثانويـة أ للبنـين                 

خـان يـونس الثانويـة أ        لبنات ، طبريا الثانوية ل    أ للبنات ،    الثانوية عكا(مدارس لإلناث وهي      

  : و الجدول اآلتي يوضح عدد الطلبة موزعين على المدارس). للبنات
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  )2(جدول 
  توزيع طلبة العينة على المدارس

 المجموع عدد الطالبات عدد الطالب المدرسة

 37 - 37 هارون الرشيد الثانوية أ للبنين

 38 - 38 عبد القادر الثانوية للبنين

 38 - 38  الثانوية أ للبنينكمال ناصر

 40 40 -  للبنات أ الثانويةعكا

 42 42 -  للبناتطبريا الثانوية

للبناتخان يونس الثانوية أ   - 38 38 

 233 120 113 المجموع
  

  أدوات الدراسة
  : التحقق من فرضياتها استخدمت الدراسة األدوات اآلتيةلإلجابة على أسئلة الدراسة و

  .حليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي علوم إنسانيةأداة ت:  أوالً 
  . اختبار لقياس مدى فهم طلبة الصف الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع: ًثانيا 
  

   :أداة تحليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي  : أوالً 
التي اشـتملت    العلمية أداة تحليل المحتوى ، و      سة لتحليل محتوى كتاب الثقافة    استخدمت الدرا 

 المتوقع تضمنها في الكتاب ، كذلك اشتملت أداة التحليل علـى            STSعلى أحد عشر بعدا لقضايا      

فئاته ، وحدة التسجيل ، ضوابط عملية       ملية التحليل ، عينة التحليل ، وحدة التحليل و        الهدف من ع  

  . STSا تضمنت استمارة لرصد معدالت تكرار معايير قضايا التحليل ، كم

  : قد قام الباحث ببناء هذه األداة متبعة الخطوات الدراسية التاليةو

  :بناء قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع  .1
البحث في هـذا    ناء قائمة معايير لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع من خالل اإلطالع و          تم ب 
  :ل في المصادر اآلتيةالمجا
 . علمية متخصصة في هذا المجال اإلطار النظري وما تضمنه من مصـادر •
ودراسـة     )   1998الـضبياني ،     ( ما توصلت إليه من نتائج كدراسة     الدراسات السابقة و   •

 وبناء على ذلـك تـم     ،  ) 2007شهاب،(،ودراسة)2004سالم،(ودراسة  )2000الوسيمي( 
ثني عشر قـضية رئيـسية      وهي تتضمن ا    والتكنولوجيا والمجتمع   قائمة قضايا العلم   تحديد

 . يرتبط بكل منها عدة قضايا ومشكالت فرعية
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   :ضبط القائمة
مجموعـة مـن     علـى     قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع    قائمةتم عرض الصورة األولية ل    

ى مالئمة وحدات   ، ومد  ذلك إلبداء الرأي حول مدى أهمية هذه القضايا        و  ، )1(المحكمين ملحق   

و قـد   . ، ومدى شمولية هذه القضايا ، وإمكانية الحذف أو اإلضـافة           وفئات القضايا المطروحة  

 بعض  قد تم حذف أحد القضايا الرئيسية و      أسفرت عملية التحكيم على إجراء بعض التعديالت ، ف        

  . القضايا الفرعية التي أجمع عليها بعض المحكمين

  :الصورة النهائية للقائمة  
غة القائمـة فـي صـورتها       بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون ، حيث تم صيا          

  .اشتملت على أحد عشر قضية رئيسية الموضحة في الفصل الخامس حيثالنهائية و

 :تحديد الهدف من التحليل  .2
تستهدف أداة التحليل الحكم على مدى تضمن محتوى منهاج الثقافة العلمية للـصف الثـاني               

  . نوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع الواردة في القائمة التي تم إعدادهاالثا

 : تحديد عينة التحليل .3
    /  2007للعام الدراسي   "  علوم إنسانية "  الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي        كتاب تم تحديد 

ثقافة العلمية للـصف    يبين الوحدات التي يتضمنها كتاب ال     ) 3(والجدول  .  لعينة التحليل  م 2008

  .الثاني الثانوي

  

  )3(جدول رقم 
   وحدات كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني عشر 

 عدد الصفحات اسم الوحدة الوحدة 

 27 النظام البيئي و التنوع الحيوي الوحدة األولى

 26 النقل و المواصالت الوحدة  الثانية

 22 األلياف الوحدة الثالثة

نشاط اإلشعاعيال الوحدة الرابعة  30 

الخامسةالوحدة   24 الماء والبيئة 
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 : تحديد وحدة التحليل .4

للتوصل إلى التقدير الكمي لفئات التحليل ال بد من وجود وحدات يمكن االستناد إليها في عد                

افة العلمية للصف الثـاني      الثق هذه الفئات، ولذا فقد اتخذ الباحث الفقرة الكاملة التي يحتويها كتاب          

  . تحليل يستند إليها في رصد فئات التحليل ة كوحدثانوي ال

 :تحديد فئات التحليل  .5
العلوم على أساسها، وفي هـذه      محتوى كتاب   تحليل  التي يتم   العناصر  : يقصد بفئات التحليل    

قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع الواردة في القائمة التي تـم           الدراسة حددت فئات التحليل في    

  . إعدادها

 :تحديد وحدة التسجيل  .6
هي أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث و يخضعه للعد والقياس ، ويعتبر ظهـوره أو     

مـصالحة  (غيابه أو تكراره داللة معينة في رسم نتائج التحليل مثل الكلمة أو الجملة أو الفقـرة                 
  .حةالفقرة هي العبارات المترابطة المعني التي قد تمدد إلى صفو ). 2002:120،

  .في هذه الدراسة تم اعتماد الفقرة كوحدة للتسجيل كوحدة لتسجيل القضايا المطروحةو

 : ضوابط عملية التحليل .7
  :وضعت الدراسة األسس التالية لضبط عملية تحليل المحتوى والتي تتمثل في 

   .يتم التحليل في إطار المحتوى لكتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي -
 . أسئلة التقويم الواردة في نهاية كل وحدة أو فصليتم استبعاد -
 .يشمل التحليل الرسومات واألشكال والجداول والفقرات الكاملة -

 

 :صدق أداة تحليل المحتوى  .8
  .تقيس األداة ما وضعت لقياسهبحيث : يعتمد صدق التحليل على صدق أداة التحليل     

لتحليل محتوى الكتاب المـستهدف اسـتلزم       وللتأكد من مدى موضوعية أداة التحليل وصالحيتها        
 ملحق رقـم     من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين        ، ذلك التأكد من صدق أداة التحليل     

 والبعض اآلخر مشرف تربوي لمادة الثقافـة         ،  بعضهم متخصص في أساليب تدريس العلوم      )2(
 ومـدى   ي حول محتويات القائمة   وذلك إلبداء الرأ  .  والبعض معلم لمادة الثقافة العلمية        ، العلمية

وبعد جمـع نـسخ أداة التحليـل مـن           . إمكانية تحليل منهج الثقافة العلمية باستخدام تلك األداة       
أجمـع  التـي   عديالت المقترحة و  المحكمين وإجراء مناقشات معهم قام الباحث بإجراء بعض الت        

   .ورتها النهائية  األداة في صحيث تم في النهاية إخراجمحكمين ، ستة عليها أكثر من 
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 :ثبات أداة تحليل المحتوى  .9
قام الباحث بالتأكد من ثبات األداة من خالل ثبات التحليل عبر الزمن ، حيث قـام الباحـث                  

ب االتفاق بـين النتـائج      قد تم حساب نس    أسابيع و  4لعينة من المحتوى بعد     بإعادة عملية التحليل    
  : كما هو موضح في الجدول اآلتي  في كل من التحليلينالتي توصل إليها الباحث

  

  )4(جدول رقم 
  ل لمحتوى منهاج الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوينقاط االتفاق واالختالف في نتائج التحلي

 التحليل

 الجوع 

 ومصادر

  الغذاء

 نمو

  السكان

نوعية 
 الهواء

مصادر 
 الماء

صحة 
ومرض 
 اإلنسان

نقص 
 الطاقة

استنفاذ 
 األرض

المواد 
 الخطرة

 المفاعالت

  النووية

 انقراض

  النباتات 

 والحيوانات

 تكنولوجيا 

 الحرب

 المجموع

 101 11 23 3 3 7 7 6 24 2 0 15 األول

 108 11 25 3 3 7 7 7 25 2 0 18 الثاني

نقاط 
 االتفاق

15 0 2 24 6 7 7 3 3 23 11 101 

نقاط 
 االختالف

3 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 7 

  

 )Holsti,1969( و المجموع الكلي للفئات تم استخدام معادلة هولستي        وباستخدام نقاط االتفاق  
  : لحساب ثبات األداة كما يلي )181:1998الضبيان،( المذكورة في

  
  

  
  

    

                                 0.96                                             
  

                                                                              

 عال يشير إلـى ثبـات عمليـة         و هو معامل ثبات   ) 0.96(والتي أظهرت أن معامل الثبات      
 . الستخدام أداة تحليل المحتوىالتحليل و يطمئن الباحث

لى ويطلق على هذا النوع من الثبات باالتساق عبر الزمن و يقصد به وصول المحلل نفسه إ               
مما يؤكـد   ، النتائج نفسها عند تطبيق إجراءات عملية التحليل نفسها بعد فترة محدودة من الزمن              

   ).1( بصورتها النهائية في ملحق رقم ثبات األداة ، وتظهر أداة تحليل المحتوى 

نـسبة ثبـات مقـداره      بر محللين آخرين وحصـل      بعمل إجراءات الثبات ع    حث البا كما قام 

)0.93( .    

)مجموعة الفئات المتفق عليها (2                 
   ـــــــــــــــــ = عامل الثبات

)مجموع الفئات الكلي (                          

2)  101 (             
= ـــــــ   = ل الثباتعام  

)209(            
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   :S.T.Sاختبار قياس مدى فهم طلبة الصف الثاني الثانوي لقضايا : ا ثاني
وتم إعداد الصورة األولية لالختبار، والذي من خالله يتم قياس مدى فهم الطلبة لمجموعـة               

قد عي من نوع االختيار من متعدد ، و       وهو اختبار موضو  من قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع      
  ). 85 : 2001أبو سلطان ، ( :ن االختبارات لألسباب اآلتية اختار الباحث هذا النوع م

 . أسئلة االختيار من متعدد تخلو من التأثر بذاتية المصحح .1
 . ثبات عاليةلنوع من األسئلة له معدالت صدق وثبت أن هذا ا .2

 .يغطي هذا النوع جزء كبير من محتوى المادة العلمية المراد اختبارها  .3
 

  :ناء االختبار وفيما يلي عرض لخطوات ب
  

 مدى فهم طـالب الـصف الثـاني          االختبار قياس  ا يستهدف هذ   :الهدف من االختبار   •

 والتي تم التوصل إليها خالل تحليل        ، لثانوي لمدى لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع     ا

  .محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي المقرر على هؤالء الطالب 

 جاءت أبعاد االختبار في ضوء نتائج عملية التحليـل لكتـاب الثقافـة               :أبعاد االختبار  •

، وعلى ذلك جاءت أبعاد االختبار متضمنة سبع قضايا اشتمل عليهـا محتـوى               العلمية

 قضية  – قضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم     : منهاج الثقافة العلمية وهذه القضايا هي     

 قضية المواد   – قضية نقص الطاقة     –ان   قضية صحة ومرض اإلنس    –المصادر المائية   

  . قضية تكنولوجيا الحرب– قضية المفاعالت النووية –الخطرة 

 تمت صياغة مفردات االختبار على نمط االختيـار         :إعداد الصورة األولية لالختبار      •

 لما يتميز به هذا النمط من مميزات االختبارات الموضوعية           ذو األربع بدائل،   من متعدد 

فقرة تقيس القـضايا الـسبع التـي        )  50 (فردات الصورة األولية لالختبار   وبلغ عدد م  

  . كل قضيةت معينة حسب عدد تكرارابتضمنها محتوى منهاج الثقافة العلمية بنس

   : عرض االختبار على المحكمين  •
 ملحـق   بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية لالختبار تم عرضه على السادة المحكمـين            

  :اء آرائهم حول االختبار من حيث إلبد) 3(رقم

  .دقة صياغة األسئلة وسالمتها اللغوية والعلمية  .1

   .ارتباطها بالقضايا التي وضعت لقياسها .2

   .مدى شمولية األسئلة للقضية المطروحة .3

   .بنداً) 47(وبعد إجراء التعديالت المطلوبة أصبح االختبار مكونا من 
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  : التجريب االستطالعي لالختبار  •
إجراء البحـث مـن     ب بتطبيق االختبار على عينة استطالعية بعد أخذ اإلذن          باحثقام ال 

 من  طالب) 30(، و كانت العينة االستطالعية مكونة من        ) 5(ارة التربية و التعليم ملحق رقم       وز

 مـن   الثاني الثانوي بمدرسة هارون الرشيد الثانوية أ للبنين ، حيث تم اختيـارهم            الصف  طلبة  

  : سة ، وقد هدفت التجربة االستطالعية إلىخارج عينة الدرا

 .تحديد زمن االختبار .1

 .حساب معامالت االتساق الداخلي .2

 .حساب معامالت الصعوبة والتمييز .3

  .حساب ثبات االختبار .4

 فتوحا أثناء التطبيق لجميع طـالب     وبدأت عملية التطبيق في وقت محدد و ترك الوقت م         

الب آخر خمس ط   خمس طالب و    أول  الذي استغرقه  حيث تم تسجيل الوقت   العينة االستطالعية ،    

  :من ثم تم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة اآلتية و

  

  
  

       

االستعداد لإلجابة والرد على استفـسارات      التعليمات و هذا وقد تم إضافة خمس دقائق لقراءة        

  .دقيقة ) 50(من الكلي لتطبيق االختبار وهو بذلك حدد الزالطلبة ، و

 :االختبار صدق  •
لذي يقيسه  اعتمد صدق االختبار على صدق المحتوى من حيث مدى تمثيل االختبار للمجال ا            

  :و ذلك من خالل ما يلي 

   : الصدق الظاهري/أوال 
، مـن    ) 2( مجموعة من المحكمين  ملحـق رقـم         وذلك من خالل عرض االختبار على       

ساتذة الجامعات المتخصصين في منـاهج      مدرسي مادة الثقافة العلمية، ومشرفي هذه المادة ، وأ        

  .، وذلك إلبداء آرائهم حول االختبار   وطرق تدريس العلوم

   مجموع الزمن بالدقائق                     
ـــــــــــــ = متوسط الزمن  

                  عدد الطالب          
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يالت شملت حذف لبعض بنـود      تعدال في ضوء آراء المحكمين قام الباحث بإجراء عدد من          

االختبار، وتغيير صياغة بعض الفقرات وإضافة بعض فقرات أخرى، وأصبح االختبـار فـي              

  . فقرة 47مكون من صورته النهائية 

   :صدق االتساق الداخلي / ثانياً

بنوده فقد تم حساب معامالت ارتباط      تساق الداخلي ألبعاد االختبار و    وللتأكد من صدق اال   

 تراوحـت   ، و ) 5(االختبار ككل فـي جـدول رقـم          بين كل بعد من أبعاد االختبار و       بيرسون

  . ت عالية تسمح باستخدام االختبارهي معامال و)0.806  -  0.368(معامالت االرتباط بين 
  

  )5(الجدول 
   مع الدرجة الكليةاالختبار ابعاد من بعدمعامالت ارتباط كل 

  مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 0.01دالة عند   0.620 الجوع ومصادر الغذاء

 0.01دالة عند  0.518 المصادر المائية

 0.01دالة عند  0.772 صحة ومرض اإلنسان

 0.05دالة عند  0.460 نقص الطاقة

 0.01دالة عند  0.806 المفاعالت النووية

 0.01دالة عند  0.688 انقراض النباتات والحيوانات

 0.05دالة عند  0.368 تكنولوجيا الحرب

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.361) = 0.05(وى داللة وعند مست) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

مجال نقص الطاقة ومجال تكنولوجيـا الحـرب تـرتبط          يتضح من الجدول السابق أن      

أما باقي المجاالت    )0.05( ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         للمقياسلدرجة الكلية   با

 يتمتع بدرجة   اسالمقيأن  مما يؤكد    )0.01(فترتبط الدرجة الكلية للمقياس بهم عند مستوى داللة         

  . عالية من االتساق الداخلي

كما تم حساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار والبعد الذي تنتمي إليه ، كمـا                 

  )6( هو موضح في جدول رقم 
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  )6(جدول 
  معامالت ارتباط لكل فقرة من فقرات االختبار والبعد الذي تنتمي اليه الفقرة

  رقم الفقرة  القضية
معامل 

  الرتباطا
  مستوى
  الداللة

  القضية
رقم 
  الفقرة

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  0.01دالة عند  0.671 26  0.01دالة عند  0.688 1

  0.01دالة عند  0.630 27  0.01دالة عند  0.718 2

  0.01دالة عند  0.540 3

ص 
نق

قة
طا
ال

  0.01دالة عند  0.583 28  

  0.01دالة عند  0.754 29  0.01 عند دالة 0.521 4

  0.01دالة عند  0.833 30  0.01دالة عند  0.618 5

  0.01دالة عند  0.893 31  0.01دالة عند  0.513 6

ذاء  0.01دالة عند  0.839 32  0.01دالة عند  0.608 7
الغ

ر 
صاد

وم
ع 
جو
ال

 

  0.01دالة عند  0.812 33  0.01دالة عند   0.529 8

  0.01دالة عند  0.855 34  0.01دالة عند  0.527 9

  0.01دالة عند  0.891 35  0.01دالة عند  0.586 10

  0.05دالة عند  0.414 36  0.01دالة عند  0.647 11

  0.01دالة عند  0.613 37  0.01دالة عند  0.489 12

  0.01دالة عند  0.796 38  0.01دالة عند  0.650 13

  0.01دالة عند  0.523 14

وية
نو
 ال
ت
عال
مفا
ال

  

  0.01دالة عند  0.920 39

  0.01دالة عند  0.892 40  0.01دالة عند  0.543 15

  0.01دالة عند  0.882 41  0.01دالة عند  0.613 16
  0.01دالة عند  0.805 42  0.01دالة عند  0.660 17

لما
ر ا
صاد

الم
 ئية

  0.01دالة عند  0.429 43  0.01دالة عند  0.473 18

  0.01دالة عند  0.483 19

ت 
اتا
لنب
ض ا

را
انق

ت
انا
يو
لح
وا

  

  0.01دالة عند  0.349 44

 0.01دالة عند  0.635 45  0.01دالة عند  0.750 20

  0.05دالة عند  0.361 46  0.01دالة عند  0.567 21

يا   0.01دالة عند  0.790 22
وج
نول
تك

ب
حر
ال

  0.01دالة عند  0.699 47  

       0.01دالة عند  0.429 23

ان       0.05دالة عند  0.384 24
نس
اإل

ض 
مر
 و
حة
ص

 

       0.05دالة عند  0.377 25
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 31(ر الجدولية عند درجة حرية 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 31(ر الجدولية عند درجة حرية 
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  : ثبات االختبار  •
 االختبـار إلـى     ة النصفية ، حيث قسم    ئقام الباحث بالتحقق من ثبات االختبار بطريقة التجز       

، )ى البنود ذات األرقام الفردية    نصف يحوى البنود ذات األرقام الزوجية و نصف يحو        (نصفين  

  )388: 1978السيد، (                : طبقاً للمعادلة التاليةجتمانثم استخدم معامل ثبات 
  

  -1(2   =رأأ  2ع - 2ع
  2ع

(  

  

  :حيث يدل الرمز 

  .  االختبار مربعي االنحراف المعياري لنصفي2 ع، 2ع

   مربع االنحراف المعياري لالختبار الكلي2وع

هو معامل ثبات   و) 0.674(ولقد كان معامل الثبات باستخدام معادلة جتمان المذكورة يساوي          

  .الدراسة عال يسمح باستخدام االختبار في 

وكـان معامـل    "  كودر ريتشارد سـون   "   : أيضا باستخدام معادلة   وقد تم التأكد من الثبات    

   . مقبولووهو معامل ثبات عال ) 0.895 (الثبات 

   STS السهولة والتمييز لفقرات اختبار مستوى فهم الطلبة لقضاياتمعامال
  

  STSتم حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات اختبار مستوى فهم الطلبـة لقـضايا              

  :يوضح ذلك) 7( والجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 2 

1 2 
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   )7( ل  جدو

  معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 الفقرة
معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
 الفقرة

معامل 

 السهولة

معامل 

 التمييز
1 0.56 0.67 25 0.33 0.67 
2 0.61 0.56 26 0.61 0.56 
3 0.39 0.56 27 0.50 0.56 
4 0.50 0.56 28 0.33 0.67 
5 0.50 0.56 29 0.44 0.67 
6 0.44 0.67 30 0.39 0.56 
7 0.61 0.56 31 0.44 0.67 
8 0.39 0.56 32 0.56 0.67 
9 0.56 0.67 33 0.50 0.33 

10 0.61 0.33 34 0.44 0.67 
11 0.61 0.56 35 0.56 0.67 
12 0.50 0.56 36 0.39 0.56 
13 0.39 0.56 37 0.44 0.67 
14 0.39 0.56 38 0.56 0.67 
15 0.33 0.67 39 0.56 0.67 
16 0.50 0.56 40 0.56 0.67 
17 0.39 0.56 41 0.50 0.56 
18 0.39 0.56 42 0.61 0.56 
19 0.56 0.67 43 0.28 0.56 
20 0.44 0.67 44 0.39 0.56 
21 0.61 0.56 45 0.50 0.56 
22 0.56 0.67 46 0.33 0.67 
23 0.61 0.56 47 0.39 0.56 
24 0.50 0.56    

 0.48   الصعوبةرجةمتوسط د

 0.59  التمييزدرجة متوسط
  

ومتوسـطها  ) 0.61-0.28(  تتراوح بـين      من الجدول السابق أن معامالت السهولة      يتضح

جميعها في  و) 0.59( ومتوسطها  ) 0.67-0.33(تراوح بين   ييز ت ، كما أن معامالت التم    )0.48(

  ).451: 1978السيد، (.) 0.8-0.2( وهي الحدود المناسبة

  :ة النهائية لالختبار الصور •
بناء على النتائج التي أسفرت عنها التجربة االستطالعية لالختبار، أمكن التأكد من صالحيته             

  . وإمكانية استخدامه لقياس مدى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع
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ة جـة واحـد   مفردة ، خصصت لكل مفردة در      ) 47(تكونت الصورة النهائية لالختبار من      

وتم تحديد األوزان النسبية للقـضايا بنـاءاً         ،   )3(درجة ملحق رقم    ) 47( لتصبح الدرجة الكلية    

على مدى توافرها في محتوى منهاج الثقافة العلمية ، وذلك باالستعانة بأدوات الدراسـة وآراء               

  :الجدول اآلتي يوضح مواصفات اختبار الثقافة العلميةوالمحكمين ، 

  )8(جدول رقم 
 أسئلة االختبار على أبعاد قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمعتوزيع 

 النسبة المئوية توزيع األسئلة أبعاد م

 17.02% 8 الجوع ومصادر الغذاء 1

 %21.28 10 المصادر المائية 2

 %14.89 7 صحة ومرض اإلنسان 3

 %6.38 3 نقص الطاقة 4

 %23.40 11 المفاعالت النووية 5

ت والحيواناتانقراض النباتا 6  5 10.64% 

 %6.38 3 تكنولوجيا الحرب 7

 47 المجموع

  

   :خطوات الدراسة
  : خالل هذه الدراسة قام الباحث بالخطوات التالية

) 2002الـسيد ،    (االطالع على األدبيات والدراسات السابقة مثـل دراسـة كـل مـن             .1
وغيرهم ) 2000الوسيمي ،   ) (1998الضبياني ،   ) (1991زيتون ، ) (1999الزعانين،(

وأيضا بالرجوع إلى المراجع العلمية والمجالت والندوات والمؤتمرات العلمية التربويـة           
وبعض المواقع االلكترونية  المتعلقة بموضوع قضايا العلـم والتكنولوجيـا والمجتمـع             

STS.  
إعداد أداة تحليل محتوى الثقافة العلمية  للصف الثاني عشر الثانوي وذلك مـن خـالل                 .2

البحوث التي تناولت إعداد أداة تحليل المحتوى وقد تم تحديد القضايا الرئيـسية             مراجعة  
بـايبي و مـاو،     (والفرعية من خالل االطالع على األدبيات السابقة مثل دراسة كل من            

  . نوآراء المختصي) 1991زيتون ،(و) 1986
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لم والتكنولوجيـا  تحليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي وفقا لقضايا الع       .3
وتم التأكد من ثبات التحليل باالتساق      .  في أداة التحليل التي تم إعدادها      ةوالمجتمع الوارد 

  .عبر الزمن، والتحليل عبر أشخاص آخرين
إعداد اختبار لقياس مدى فهم الطلبة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع المتضمنة فـي              .4

  .استطالعيا للتأكد من صدقه و ثباتهكتاب الثقافة العلمية و قد تم تطبيقه 
 طالب وطالبـة مـن       234تطبيق اختبار الثقافة العلمية على أفراد العينة والبالغ عددهم           .5

 وقد تم تصحيح االختبـار ورصـد        2008 / 2007الصف الثاني عشر للعام الدراسي      
م درجاته على الحاسوب إلجراء المعالجات اإلحصائية الالزمة من خالل برنامج الـرز           

  ).SPSS(اإلحصائية 

  المعالجة اإلحصائية 
  :اعتمد الباحث في دراسته على المعالجات اإلحصائية اآلتية

 التكرارات المتوسطات والنسب المئوية .1
 .معامل االرتباط بيرسون .2
 .كوردر ريتشارد سون معامل  .3
 .معامل جتمان .4
 .معامل السهولة والتمييز  .5
 . ت لعينة واحدةاختبار .6
 .مستقلتين غير مرتبطتين  لعينتين Tاختبار  .7
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  خامسالفصل ال
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  
  

  
 . وتفسيرها مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول •

 .ثاني وتفسيرها مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال •

 .وتفسيرها  لثالثمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا •

 .وتفسيرها  لرابعمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ا •

 .توصيات الدراسة  •

 .مقترحات الدراسة •
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  خامسالفصل ال
  

  نتائج الدراسة وتفسيرها
  

 قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع المتـضمنة       لما كان الهدف من الدراسة هو الكشف عن            
فـصل  في محتوى منهج الثقافة العلمية لطلبة الصف الثاني الثانوي ومدى فهمهم لها ، فإن هذا ال               

سيتناول عرضا مفصال لإلجابة عن أسئلة الدراسة ومناقـشتها ، وعـرض أهـم المقترحـات                
  .والتوصيات التي يوصي بها الباحث 

  

 ول وتفسيرهامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األ •
  : على  من الدراسةنص السؤال األول

منهاج الثقافة العلميـة    ما قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع التي يجب أن يتضمنها محتوى           
  للصف الثاني الثانوي؟

 اإلطالع على األدب التربوي والدراسـات الـسابقة وبعـض           عن هذا السؤال تم    ولإلجابة     
المواقع اإللكترونية والمؤتمرات العلمية المتعلقة بهذا الموضوع ، ومن خالل ذلك رأى الباحـث              

 قضية رئيسية وتضم كل قضية      ة عشر نتي مجموعة من القضايا تمثلت في اث      معظمها اتفقت على  
رئيسية مجموعة من القضايا الفرعية ، لذا فقد قام الباحث بإعداد قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا               

 النمـو    – الجـوع ومـصادر الغـذاء     :المتفق عليها وهي  ع والتي تضمنت هذه القضايا      والمجتم
نقص  – صحة ومرض اإلنسان   -ئية   المصادر الما  - نوعية الهواء و الغالف الجوي     –السكاني  
 انقراض  -المفاعالت النووية     - المصادر المعدنية    – المواد الخطرة    - استنفاذ األرض  –الطاقة  

  عرضها على مجموعة من المحكمـين      تم بعد ذلك  و) تكنولوجيا الحرب    -النباتات والحيوانات   
فين تربويين ، ومعلمي    أساتذة متخصصين في مناهج وطرق تدريس العلوم ، ومشر        ( ) 2(ملحق  

 حول مجموعـة هـذه القـضايا ، وبعـد     م وذلك إلبداء مالحظاتهم وآرائه   )لمادة الثقافة العلمية  
  .الوقوف على نتائج التحكيم للقائمة تم تعديل القائمة حسب ما اتفق عليه مجموعة من المحكمين 

    
 قـضية وهـي     ةعـشر  ىحـد رتها النهائية والتي اشتملت على إ          وخرجت القائمة في صو   

  ) .9( في الجدول ةالموضح
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  )9(جدول 
  قائمة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 

 العناصر الفرعية القضايا األساسية

   ضعف إنتاج الغذاء-

   إهمال الزراعة -

  المحافظة على المحاصيل الزراعية-

   تلوث الغذاء-

لحفاظ على األراضي الزراعية ا-  

   تحسين اإلنتاج النباتي-

الم   تحسين اإلنتاج الحيواني-
الع

ي 
ء ف
غذا
 ال
در
صا
وم

ع 
جو
 ال

   ترشيد استهالك الغذاء-

   زيادة استهالك الغذاء والخدمات-

   أساليب التنبؤ بالزيادة السكانية-

   الهجرة من الريف إلى الحضر -

حات المتاحة طاقة الحمل واالستيعاب للمسا- ني 
سكا

 ال
مو
الن

 

   مشكالت التكدس واالزدحام-

   األمطار الحمضية-

   زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون-

   ارتفاع درجة الحرارة-

   تدهور طبقة األوزون-

)الدخان والغبار(  تلوث الهواء -  

ف 
غال
وال

ء 
وا
له
ة ا
عي
نو

ي
جو
 ال

   التلوث الضوضائي-

ياه السطحية  تلوث الم-  

   تلوث المياه الجوفية-

   المحافظة على المخزون المائي-

ية   توزيع المياه في المجتمعات-
مائ
 ال
در
صا
لم
 ا

   كيفية ترشيد استهالك الماء-
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   تلوث الماء بالمخصبات-

   حماية مصبات المياه-

ة وقاية من األمراض المعدية وغير المعدي-  

   التغذية-

   أمراض العصر-

   أمراض سوء التغذية-

   الصحة العقلية-

ن 
سا
إلن
ض ا

مر
 و
حة
ص

 

   اإلدمان-

   ترشيد استهالك الطاقة-

   إنتاج البترول والوقود األحفوري-

  استغالل الطاقة الشمسية-

   استغالل طاقة الرياح-

   طاقة المد والجزر-

قة
طا
 ال
ص
 نق

   طاقة الغاز الطبيعي-

   تآكل و انجراف التربة-

   الرعي الجائر-

)الكساء الخضري (   إبادة الغابات -  

   نمو المجمعات السكانية والمدن-

   الجفاف -

  التصحر-

   فقدان مواطن الحياة البرية -

   تلوث التربة بالمبيدات-

  عملية دفن النفايات-

م 
خدا
ست
ا

 )
تنف
اس

د 
ا

 (
ض
ألر
ا

 

  استصالح األراضي-

   التخلص من النفايات-

   المواد الكيميائية السامة المتداولة-

   اإلشعاعات الكهرومغناطيسية-

وا
لم
ا

رة
خط
 ال
د

 

   استخدام فلز الرصاص -



 82

   استخدام فلز الزئبق-

   استخدام األصباغ-

   مخلفات العادم-

   تكنولوجيا التعدين الحديث-

ئر  التعدين الجا-  

  دور المعادن في دعم االقتصاد -

  نضوب المعادن الفلزية والالفلزية-

ة 
دني
مع
 ال
در
صا
لم
  ا

   إعادة دورة المصنوعات المعدنية-

   التحكم في النفايات النووية-

   شروط األمان و الحماية-

   التحكم في طاقة االندماج النووي-

   التلوث اإلشعاعي-

اء  تكلفة اإلنش- ية 
وو
الن

ت 
عال
مفا
 ال

  انتشار التقنية النووية-

   اختالل التنوع الوراثي-

   حماية الحياة البرية-

   اختالل التوازن الطبيعي-

ت 
اتا
لنب
ض ا

را
انق

ت
انا
يو
لح
وا

 

   أهمية المحميات الطبيعية-

   تهديد التسلح النووي-

   األسلحة الكيميائية-

   األسلحة البيولوجية-

  تهديد الجنس البشري-

ب
حر
 ال
جيا
لو
نو
 تك

  تهديد الحياة على كوكب األرض-
 
  

 قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع الواردة في الدراسات الـسابقة          من خالل استعراض  
، حيـث   القضايا  الموضحة خالل اإلطار النظري ، وجد الباحث الكثير من التقاطعات بين هذه             و

   . القضايا المطروحةتكاد معظمها تتفق في
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 نجد أن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع معظم ما توصلت إليه الدراسات السابقة في تحديد                و
  )2000الوسـيمى،   (دراسة  و) 1999الزعانين،  (مع مثل دراسة    قضايا العلم والتكنولوجيا والمجت   

  .وغيرها) 2007شهاب ،( ودراسة

 ثاني وتفسيرهامناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال ال •
  :لثاني على حيث ينص السؤال ا

   التي يتضمنها محتوى منهاج الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي؟ STS ما قضايا –   

 لثقافة العلمية محتوى كتاب ا   في تحليل    ) 1(ث أداة تحليل المحتوى ملحق رقم       تخدم الباح اس
 فـي هـذا    المجتمـع قضايا العلم والتكنولوجيـا و     للحكم على مدى توافر   الثاني الثانوي   للصف  

قضية من القضايا المذكورة كما هو مبـين فـي          قد تم توضيح  نتائج التحليل لكل         و ،المحتوى  
    )10( الجدول رقم 

   )10( جدول 
  يوضح النتائج العامة لتحليل كل قضية من القضايا الرئيسية المذكورة

  

لمجتمعا العلم والتكنولوجيا وا الصف الثاني الثانوي وفقا لقضاينتائج تحليل محتوى منهاج  
 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

الجوع ومـصادر   

 الغذاء في العالم
8  7.41  0  0  5  4.63  5  4.63  0  0  18  16.67  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 النمو السكاني

  1.85  2  0  0  1.85  2  0  0  0  0  0  0  نوعية الهواء

  23.15  25  23.1  25  0  0  0  0  0  0  0  0 المصادر المائية

ــرض  صــحة وم

  اإلنسان
2  1.85  0  0  5  4.63 0  0  0  0  7  6.48  

  6.48  7  0  0  0  0  0  0 2.78  3  3.7  4  تنقص الطاقة

  2.78  3  0.9  1  0  0  0  0  0  0  1.85  2 األرضاستنفاذ 

  2.78  3  0  0  0  0  2.78  3  0  0  0  0  المواد الخطرة

  23.15  25  0.93  1  22.2  24  0  0  0  0  0  0  المفاعالت النووية

انقراض النباتـات   

  والحيوانات
10  9.26  1  0.93  0  0  0  0  0  0  11  10.19  

ية
يس
رئ
 ال
ايا
ض
الق

 

  6.48  7  0  0  6.48  7  0  0  0  0  0  0  تكنولوجيا الحرب

  100  108  24.9 27 35.7 38 12  13  3.71 4  24  26  مجموعال
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  : يتضح اآلتي )10( ل رقم من خالل النتائج الموضحة في الجدو
 . بنسب متغيرة للقضايا المذكورةتضمن محتوى الثقافة العلمية -
 حصلت بعض القضايا على تكرارات ونسب عالية بالنسبة لباقي القضايا وهذه القـضايا         -

  انقـراض    - المفـاعالت النوويـة    – المصادر المائية    –ر الغذاء   الجوع ومصاد : هي  
  .النباتات والحيوانات

 – نقص الطاقـة     – مرض وصحة اإلنسان     –نوعية الهواء   : حصلت بعض قضايا وهي    -
 . المواد الخطرة على نسب ضعيفة جداً– تكنولوجيا الحرب –استنفاذ األرض 

 .قضية النمو السكاني لم ترد في المحتوى نهائيا -
و بعد عرض الصورة العامة لنتائج عملية تحليل محتوي كتاب الثقافـة العلميـة ،  يـرى                  
الباحث ضرورة عرض أهم النتائج التفصيلية المتعلقة بكل قضية من القضايا الواردة في أداة              

  .التحليل كال على حدة
  

   :النتائج المتعلقة بقضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب           ) 11 (يوضح الجدول رقم    

  الثقافة العلمية بالنسبة لقضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم

   )11( جدول 
  النتائج المتعلقة بقضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم

  

 نتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقا لقضايا 
 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

حليلالتت ئاف  

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 ضعف إنتاج الغذاء

زراعةإهمال ال  1 0.93 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 1 0.93 
المحافظة على 

ةالمحاصيل الزراعي  
3 2.78 0 0 2 1.85 1 0.93 0 0 6 5.56 

 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 تلوث الغذاء

الحفاظ على األراضي 

 الزراعية
1 0.93 0 0 0 0.00 0 

0.00 
0 0 1 0.93 

 8.33 9 0 0 3.70 4 1.85 2 0 0 2.78 3 تحسين اإلنتاج النباتي

تحسين اإلنتاج 

 الحيواني
0 0.00 0 0 1 0.93 0 0.00 0 0 1 0.93 

الم
الع

ي 
ء ف
غذا
 ال
در
صا
وم

ع 
جو
 ال

 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0.00 0 ترشيد استهالك الغذاء

 16.67 18 0 0 4.63 5 4.63 5 0 0 7.41 8 المجموع



 85

  يتبين أن ) 11( كما يظهر في النتائج الموضحة في الجدول رقم 
 قضية الجوع ومصادر الغذاء في العالم  تم تضمينها فـي المحتـوى ولكـن لـيس بالقـدر                         - 

  . وبالشكل المناسب الذي يبرز التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
إهمـال  :  تم التركيز على بعض القضايا الفرعية المندرجة تحت هذه القـضية مثـل قـضية               -

  . تحسين اإلنتاج النباتي–حاصيل الزراعية  المحافظة على الم–الزراعة 
  . القضايا الفرعية الواردة تم تناولها بشكل موجز في الوحدة األولى والثالثة والرابعة-
 –ضعف إنتاج النبـات     :  أهملت بعض القضايا الفرعية ولم يتطرق إليها المحتوى مثل قضية          -

  .قضايا ذات أهمية مع أنها  ، الغذاء ترشيد استهالك– تحسين اإلنتاج الحيواني –تلوث الغذاء 

   :النمو السكانيالنتائج المتعلقة بقضية 
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتـاب الثقافـة             من خالل  النتائج     

 نهائيا في محتوى الثقافة      لم ترد  قضية النمو السكاني   يتضح أن     السكان والعلمية بالنسبة لقضية نم   
  .العلمية
رى الباحث أن هذا يدل على عدم اهتمام واضعي المنهاج بتلك القضية ، رغم مـا يثـار                يو 

 . عالميا ومحليا عن حجم هذه القضية

  :النتائج المتعلقة بقضية نوعية الهواء
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافة           ) 12(يوضح الجدول رقم    
   .ية الهواءالعلمية بالنسبة لقضية نوع

  

  )12(جدول 
  النتائج المتعلقة بقضية نوعية الهواء

  

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   األمطار الحمضية-

  زيادة تركيز ثاني -

 أكسيد الكربون
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ارتفاع درجة -

 الحرارة
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  تدهور طبقة -

 األوزون
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

الدخان (  تلوث الهواء -

)والغبار  
0 0 0 0 0 0 2 1.85 0 0 2 1.85 

ف 
غال
وال

ء 
وا
له
ة ا
عي
نو

ي 
جو
ال

:
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   التلوث الضوضائي-

 1.85 2 0 0 1.85 2 0 0 0 0 0 0 المجموع
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  :اآلتي ) 13( يتضح من النتائج الموضحة في جدول رقم 
لم يتطرق المحتوى إلى جميع القضايا الفرعية المندرجة تحت هـذه القـضية باسـتثناء                -

  . قضية تلوث الهواء
ضية تلوث الهواء فقط في الوحدة الرابعة والخامسة ، وكان بشكل مختصر            تم تضمين ق   -

 .جدا

   :لنتائج المتعلقة بقضية المصادر المائيةا
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافة           ) 13(يوضح الجدول رقم    

  العلمية بالنسبة لقضية المصادر المائية
  
  )13( جدول 

   المتعلقة بقضية المصادر المائيةيوضح النتائج
  

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 5.56 6 5.56 6 0 0 0 0 0 0 0 0   تلوث المياه السطحية-
 7.41 8 7.41 8 0 0 0 0 0 0 0 0   تلوث المياه الجوفية-
  المحافظة على -

 المخزون المائي
0 0 0 0 0 0 0 0 8 7.41 8 7.41 

  توزيع المياه في -

 المجتمعات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  كيفية ترشيد استهالك -

 الماء
0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.85 2 1.85 

  تلوث الماء -

 بالمخصبات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0.93 1 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0   حماية مصبات المياه-

ة 
ائي
لم
ر ا
صاد

لم
ا

:
 

 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0  التلوث الحري-

 23.15 25 23.15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع
  

  :يتضح اآلتي ) 13(  من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
ن قضية المصادر المائية حظيت بأعلى نسبة تقريبا بالنسبة لباقي القضايا المطروحـة،             أ -

  .وتم تناولها بشكل مناسب ومتكامل في الوحدة الخامسة من المحتوى
ظهر بشكل جلي وواضح من خالل تضمين القضايا الفرعية لقضية المـصادر المائيـة               -

 .التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
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وع أسلوب تناول القضية بين األسلوب الوصفي ، والتحليلي ، وأسـلوب التوعيـة ،                تن -
 .واقتراح الحلول

تم التركيز علي الجانب العلمي المتعلق بتلك القضايا ، مـن حيـث توضـيح المفـاهيم                  -
 .المتعلقة بالقضايا واستخدام األشكال المناسبة والمخططات المفاهيمية

 .المتعلقة بالقضية على المستوى العالمي والمحلي تهناك توازن في طرح الموضوعا -
تم ربط القضايا المطروحة بالنواحي التكنولوجية بشكل مناسب في المحتوى وظهر ذلك             -

 : خاللمن 
  .عرض صور واضحة لألجهزة والمعدات المستخدمة لفحص جودة المياه .1
  .توضيح نشاط لفحص المياه وصالحيتها للشرب باستخدام هذه المعدات .2
 نظر الطالب للبحث عن دور التقدم العلمي والتكنولوجي في تحديـد معـايير            لفت   .3

   .استخدامات المياه وذلك من خالل طرح قضايا جانبية للنقاش ضمن المحتوى

 ذلـك مـن     رتم أيضا التركيز على الناحية االجتماعية للقضايا الفرعية المطروحة ويظه          -
  :خالل 

مثل قيام الطلبة بجولة في المنطقة القريبة       ،ة  تركيز المحتوي على بعض األنشطة الميداني      •
وقيام الطلبة بزيارة ميدانية لمختبرات سـلطة الميـاه         . لتحديد المشاكل التي تعاني منها    

  .الفلسطينية للتعرف على أجهزة ومعدات التحليل الميداني والمخبري لجودة نوعية المياه
  : طرح بعض القضايا الجانبية للنقاش ضمن المحتوى مثل •

  .هناك عالقة بين مستوى المعيشة واستهالك الفرد للمياه .1
  . حث عن أهم مصادر تلوث المياه السطحية والجوفية في فلسطينالب .2
  .العمل في مجموعات للتوصل إلى حلول مقترحة للحد من التلوث المائي .3

  . التلوث الحراري–توزيع المياه في المجتمعات  :تم تجاهل قضيتين فرعيتين وهما  -
 STS يرى الباحث أن هذه القضية تم تناولها بالشكل المناسب الذي يؤكد عليه منحى               إجماال

   .موضوع هذا البحث

  :النتائج المتعلقة بقضية صحة ومرض اإلنسان
ب الثقافة  النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتا         ) 14(يوضح الجدول رقم    

  .ن ومرض اإلنساةالعلمية بالنسبة لقضية صح
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  )14(ول جد
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية صحة ومرض اإلنسان

  

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 الوقاية من األمراض -

 المعدية وغيرالمعدية
0 0 0 0 4 3.70 0 0 0 0 4 3.70 

 0.93 1 0 0 0 0 0.93 1 0 0 0 0   التغذية-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أمراض العصر-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   أمراض سوء التغذية-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   الصحة العقلية-

ن  اإلدما-  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ن 
سا
إلن
ض ا

مر
 و
حة
ص

:
 

 1.85 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.85 2 طب األعشاب

 6.48 7 0 0 0 0 4.63 5 0 0 1.85 2 المجموع

  

  :يتبين أن ) 14( من خالل النتائج الموضحة في جدول رقم 
  .مستوى تضمين محتوى الثقافة العلمية لقضية صحة ومرض اإلنسان ضعيف جدا -
ضايا الفرعية المندرجة تحت هذه القضية بشكل موجز جـدا           تم التطرق إلى بعض  الق      -

 .مثل قضية الوقاية من األمراض وطب األعشاب
  

   :النتائج المتعلقة بقضية نقص الطاقة
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافة           ) 15(يوضح الجدول رقم    

  .العلمية بالنسبة لقضية نقص الطاقة
  )15(ل جدو

  ةيوضح النتائج المتعلقة بقضية نقص الطاق
 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى
 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 1.85 2 0 0 0 0 0 0 1.85 2 0 0   ترشيد استهالك الطاقة-

  إنتاج البترول والوقود -

 األحفوري
1 0.93 1 0.93 0 0 0 0 0 0 2 1.85 

 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 1  استغالل الطاقة الشمسية-

 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 1   استغالل طاقة الرياح-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   طاقة المد والجزر-

ة  
طاق
 ال
ص
نق

:
 

 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.93 1   طاقة الغاز الطبيعي-

 6.48 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3.70 4 المجموع
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  :اآلتي ) 15( يتضح من خالل عرض النتائج في الجدول 
  .تم تناول هذه القضية بشكل ضعيف جداً -
تم إبراز بعض القضايا الفرعية المندرجة تحت هذه القضية في الوحدة األولى والثانيـة               -

 .شكل موجز ودون إبراز التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمعب
لم يتطرق المحتوى إلى بعض القضايا الفرعية األخرى والتي تعد ذات أهميـة كبـرى                -

قضية استغالل الطاقة الشمسية وترشيد استهالك       : لعلى المستوى المحلي واإلقليمي مث    
 .الطاقة

  

   :األرض) استنفاذ ( النتائج المتعلقة بقضية استخدام 
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافة           ) 16(يوضح الجدول رقم    
  .استنفاذ األرضالعلمية بالنسبة لقضية 

  )16(جدول 
   األرضذيوضح النتائج المتعلقة بقضية استنفا

 

 وحدات الكتاب

ةالثالث الثانية األولى  الخامسة الرابعة 
 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

 0.93 1 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0   تآكل و انجراف التربة-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   الرعي الجائر-

كساء ال( إبادة الغابات -

)الخضري   
0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 

  نمو المجمعات السكانية -

 والمدن
2 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.85 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   الجفاف -

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  التصحر-

  فقدان مواطن الحياة -

 البرية 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ت  تلوث التربة بالمبيدا-  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  عملية دفن النفايات-

م 
خدا
ست
ا

 )
د 
نفا
ست
ا

 (
ض  

ألر
ا

:
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استصالح األراضي-

8 .2 3 0.93 1 0 0 0 0 0 0 1.85 2 المجموع  
  

  :يتضح أن ) 16(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
ضية والقضايا الفرعية التي تنـدرج تحتهـا        محتوى الثقافة العلمية لم يتطرق إلى هذه الق        -

بشكل مباشر ومتكامل ، واقتصر فقط على ذكر بعـض الفقـرات المتعلقـة بقـضيتين                



 90

نمو المجمعات السكانية والمدن وتآكل وانجراف التربة بـشكل مختـصر           : فرعيتين هما 
جدا دون إظهار التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمـع ، حيـث اقتـصرت علـى                

معرفة العلمية المتعلقة بهذه القـضية ، دون اإلشـارة إلـى تطبيقاتهـا التكنولوجيـة                ال
  .وتضميناتها االجتماعية

لم يتضمن المحتوى بقية قضايا الفرعية المندرجة تحت هذه القضية ، مع أنه ذات أهمية                -
 الرعي الجـائر،    – عملية دفن النفايات     -تلوث التربة بالمبيدات  : كبرى مثل تلوث قضية   

 .يث لم ترد هذه القضايا نهائيا كما يتضح من النتائج المعروضةح
  

   :المواد الخطرةالنتائج المتعلقة بقضية 
النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافـة   ) 17(يوضح الجدول رقم  

  العلمية بالنسبة لقضية المواد الخطرة
  )17(جدول 

  لمواد الخطرةايوضح النتائج المتعلقة بقضية 
 

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل
ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

  التخلص من -

 النفايات
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 المواد الكيميائية  -

 السامة المتداولة
0 0 0 0 3 2.78 0 0 0 0 3 2.78 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  األجسام المشبوهة-

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  محطات الغاز-

ة  
طر
لخ
د ا
وا
لم
ا

:
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  مخلفات العادم-

 2.78 3 0 0 0 0 2.78 3 0 0 0 0 المجموع
  

  :يتضح أن) 17( ة في الجدولمن جالل النتائج الموضح
تناول محتوى الثقافة العلمية لهذه القضية وما يندرج تحتها من قضايا فرعية ضعيف جدا               -

المواد الكيميائيـة الـسامة المتداولـة ،       :واقتصر على تضمين قضية فرعية واحدة وهي      
  .بشكل موجز جدا واقتصر على المعرفة العلمية المتعلقة بهذه القضية

 لم ترد نهائيا في المحتوى ، مع أن بعض هذه القضايا ذات أهمية كبـرى                باقي القضايا  -
 – محطـات الغـاز      –األجسام المشبوهة   : وتمس واقع الطالب الفلسطيني ، مثل قضية      

 .مخلفات العادم
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   :النتائج المتعلقة بقضية المفاعالت النووية
ليل محتوى كتاب الثقافة    النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تح       ) 18(يوضح الجدول رقم    

  .ةالعلمية بالنسبة لقضية المفاعالت النووي
  )18(جدول 

  المفاعالت النوويةيوضح النتائج المتعلقة بقضية 
  

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

سبة
الن

%
 

 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

  التحكم في -

 النفايات النووية
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  شروط األمان و -

 الحماية
0 0 0 0 0 0 7 6.48 0 0 7 6.48 

  التحكم في طاقة -

 االندماج النووي
0 0 0 0 0 0 1 0.93 0 0 1 0.93 

عي  التلوث اإلشعا-  0 0 0 0 0 0 5 4.63 1 0.93 6 5.56 

 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0   تكلفة اإلنشاء-

  
ية
وو
الن

ت 
عال
مفا
ال

:
 

 انتشار التقنية -

 النووية
0 0 0 0 0 0 11 10.19 0 0 11 10.19 

 23.15 25 0.93 1 22.22 24 0 0 0 0 0 0 المجموع
  

  :ما يلي  ) 18( يتضح من النتائج الموضحة في الجدول 
قافة العلمية على بعض القضايا الفرعية التي تنـدرج تحـت قـضية             تركيز محتوى الث   -

المفاعالت النووية ، وتناولت هذه القضايا بنوع من التفصيل وخاصة في الوحدة الرابعة             
والخامسة، حيث تم عرض المادة العلمية بشكل مناسب ، وتم ربط المعرفة بالتطبيقـات              

ا االجتماعية ، وظهر ذلك جليا من خـالل         التكنولوجية المتعلقة بهذه القضايا وتضميناته    
المخططات والرسومات التوضيحية المتعلقة بهذه القضايا ، وإبـراز بعـض الحـوادث             

الحوادث النووية التي حدثت وما نجم عنها من مشاكل مثل          : المرتبطة بهذه المشكلة مثل     
  . في أوكرانيالانفجار المفاعل النووي تشيرنوب

هرت واضحة في الوحدة الرابعة للمحتوى فـي مجـال الطـب            التطبيقان التكنولوجية ظ   -
 .والزراعة والصناعة

ويرى الباحث أن تضمين هذه القضية كان بشكل مناسب ومتكامل بـرز مـن خاللـه                
  . التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

  



 92

   :النتائج المتعلقة بقضية انقراض النباتات والحيوانات
ئج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافـة   النتا) 19(يوضح الجدول رقم  

  .  بالنسبة لقضية انقراض النباتات والحيواناتالعلمية
  

  )19(جدول 
  يوضح النتائج المتعلقة بقضية انقراض النباتات والحيوانات

  

 وحدات الكتاب

ةالخامس الرابعة الثالثة الثانية األولى  

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

  اختالل التنوع -

 الوراثي
2 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.85 

  حماية الحياة -

 البرية
3 2.78 1 0.93 0 0 0 0 0 0 4 3.70 

  اختالل التوازن -

 الطبيعي
2 1.85 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.85 

ت 
انا
يو
لح
وا

ت 
اتا
لنب
ض ا

را
انق

:
 

  أهمية المحميات -

 الطبيعية
3 2.78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.78 

 10.19 11 0 0 0 0 0 0 0.93 1 9.26 10 المجموع
  

  :اآلتي) 19(يتضح من خالل الجدول رقم 
 على  محتوى الثقافة العلمية تناول قضية انقراض النباتات والحيوانات ، حيث تم التركيز            -

معظم القضايا الفرعية المندرجة تحت هذه القضية في الوحدة األولى من المحتوى ، وتم              
  :ظهر ذلك من خالل  STSا بشكل يبرز التفاعلية بين عرض تلك القضاي

تركيز المحتوى على جسم المعرفة العلميـة لتلـك القـضايا وتطبيقاتهـا التكنولوجيـة                -
  :              الل ويظهر ذلك من خ وتضميناتها االجتماعية

  .ربط موضوع النباتات والحيوانات البرية بإنتاج األدوية والمضادات الحيوية
  .إبراز دور بعض الحيوانات وكيفية استخدامها كدليل للتلوث

  .إبراز الدور السلبي لبعض األنشطة البشرية في تهديد التنوع الحيوي
عي من خالل طرح بعض األسـئلة       التركيز على بعض القضايا وربطها بالواقع االجتما      

  :الجانبية ، وقضايا للبحث مثل 
  ؟ اذكر أهم مهددات التنوع الحيوي في فلسطين واقترح طرقا للحد منها -
  ؟ سم أنواعا من النباتات التي تستخدم كعالج في فلسطين لبعض األمراض -
  ؟  اختيار المحميات الطبيعية على المحميات الطبيعية في فلسطينأسسطبق  -
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لذا يرى الباحـث أن عـرض    ..  عرض التشريعات الفلسطينية الخاصة بالتنوع الحيوي      وتم
  .STSهذه القضية كان بشكل مناسب يتفق نوعا ما مع مدخل 

  

   : تكنولوجيا الحربمناقشة النتائج المتعلقة بقضية
 النتائج التي تم التوصل إليها من خالل تحليل محتوى كتاب الثقافة          ) 20(يوضح الجدول رقم    

  .  بالنسبة لقضية تكنولوجيا الحربالعلمية
  )20(جدول 

  يوضح النتائج المتعلقة بقضية تكنولوجيا الحرب
  

 وحدات الكتاب

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى

 فئات التحليل

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

ار
كر
الت

 

ة 
سب
الن

%
 

كر
الت

ار
 

ة 
سب
الن

%
 

وع
جم
لم
 ا

ب
نس
ال

%
 

 

  تهديد التسلح -

 النووي
0 0 0 0 0 0 6 5.56 0 0 6 5.56 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   األسلحة الكيميائية-

  األسلحة -

 البيولوجية
0 0 0 0 0 0 1 0.93 0 0 1 0.93 

 تهديد الجنس -

 البشري
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 تهديد الحياة على -

 كوكب األرض
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ب 
حر
 ال
جيا
لو
نو
تك

:
 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  األسلحة التقليدية-

 6.48 7 0 0 6.48 7 0 0 0 0 0 0 المجموع
  

  :ما يلي )  20(يتضح من جدول رقم 
أن تناول محتوى الثقافة العلمية لقضية تكنولوجيا الحرب وما يندرج تحتها من قـضايا               -

  .فرعية ضعيف جداً
 :في المحتوى سوى قضيتين فرعيتين وهي لم يرد  -

قضية تهديد التسلح النووي وتم إبرازها بشكل مناسب في الوحدة الرابعة ، أظهرت              .1
  .نوعا ما التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

  . المحتوىب في الوحدة الرابعة قضية األسلحة البيولوجية عرضت بشكل موجز جداً .2
ي قضية فرعية أخرى مع أنه يوجد قضايا ذات أهمية وخاصة           لم يتطرق المحتوى إلى أ     -

  .على المستوى المحلي مثل قضية األسلحة التقليدية
  .STSيرى الباحث أن تضمين هذه القضية ليس بالكيفية التي تناسب مدخل  -
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  :  تعقيب عام على نتائج تحليل محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي
  : لنتائج عملية تحليل محتوى الكتاب يتضح أن من العرض السابق

بعض القضايا تضمنها المحتوى وأظهرت التفاعلية بين العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع             -1
  -:  ، وهـذه القـضايا هـي         STS والكيف المناسب الذي يعزز منحـى        موكانت بالك 

  . انقراض النباتات والحيوانات–المفاعالت النووية   -المصادر المائية 
 المطروحة ، ولكن ليست بالمستوى المطلوب وبالكيفية         بعض القضايا   المحتوى ضمينت -2

التي تظهر التفاعلية بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، حيث تمـت عمليـة التـضمين               
 صـحة ومـرض     –نوعية الهواء   :بصورة عشوائية ،وموجزة جدا ، وهذه القضايا هي       

 - تكنولوجيـا الحـرب        –المواد الخطرة    – استنفاذ األرض    – نقص الطاقة    –اإلنسان  
 .الجوع ومصادر الغذاء في العالم

هناك العديد من القضايا الرئيسية والفرعية الواردة بأداة التحليل التي أعدها الباحث لـم               -3
 .ترد نهائيا في المحتوى كقضية النمو السكاني

 الثاني الثـانوي ال     مما سبق يرى الباحث أن كتاب الثقافة العلمية المقرر على طالب الصف           
 ، مـع أن المـادة       STS بالكم والكيف المناسب والذي يحقق أهداف منحى         STSيتضمن قضايا   

العلمية المقررة وفرت فرصا متنوعة كان من الممكن استغاللها لمناقشة بعض القضايا المرتبطة             
لباحـث سـبب    بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع على مستوى يمكن الطالب من استيعابها ، ويرجع ا           

ذلك أن واضعي المنهاج لم يأخذوا في االعتبار عند إعداد هذا المنهاج القضايا المطروحة فـي                 
أداة التحليل ، بالرغم من أن هناك الكثير من هذه القضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للطالب وكان                 

ن يساهم في إعـداد     باإلمكان تضمينها  في المحتوى ، لذا يرى الباحث أن هذا المنهاج ال يمكن أ              
اإلنسان العصري المثقف علميا وتكنولوجيا ، والقادر على مواكبة التقدم والتطور المستمر للعلم             
وتطبيقاته التكنولوجية ، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الكثير من البحوث والدراسات السابقة التـي               

( ودراسـة   ) 2006دق ،   الصا( ودراسة  ) 2004سالم ، ( دراسة  : أجريت في هذا المجال مثل      
( ودراسـة   ) 1995الطنطـاوي ،    ( ودراسـة   ) 1998الرافعي ، (ودراسة  ) 2000الوسيمي ،   
  .وغيرها) 1999الزعانين ،

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها •
  :حيث ينص السؤال الثالث على 

  ؟ نسفي محافظة خانيو STS فهم طلبة الصف الثاني الثانوي لقضايا ما مدى
  : تم صياغة الفرضية التاليةلإلجابة على هذا السؤال

 بين مستوى فهم طلبـة الـصف        ) ά ≥ 0.05 (عند   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        * 
  %.70الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوى اإلتقان 
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 فهم طلبـة الـصف      قياس مدى الطالبات على اختبار    تم رصد درجات كل من الطالب و      
من ثم تم تفريغهـا فـي       ، و  ) 6 (ملحق رقم   الثاني الثانوي بقضايا العلم وتكنولوجيا والمجتمع         

 ، كما تم حساب المتوسط الحسابي والمتوسـط         )8(وملحق رقم   ) 7(جداول تكرارية ملحق رقم     
  ).22(تم تدونها في الجدول النسبي واالنحراف المعياري ، و

ذلـك  االفتراضي لدرجات كل من الذكور واإلناث على االختبار ككل و          كما تم حساب المجموع   
  :من خالل المعادلة اآلتية 

   الدرجة الكلية لالختبار×عدد الطالب = المجموع االفتراضي 
و من ثم   ). 5640(، أما لإلناث فقد كان      ) 5311(قد كان المجموع االفتراضي للذكور      و
ل وذلك من خـالل المعادلـة       اإلناث على االختبار كك   والوزن النسبي لكل من الذكور      تم حساب   

  :اآلتية
  
  
  
  

 t. teste one sampleوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام اختبـار   
  : يوضح ذلك)21(الجدول و

   )21(ل رقم جدو
  المتوسط الحسابي و المتوسط النسبي و االنحراف المعياري لدرجات العينة

  

  1.96 = 0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

  2.58 = 0.01قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة 

 % 70  اتقـان يتضح من الجدول السابق وجود داللة إحصائية في الذكور عند مـستوى     
 الـصف   طـالب يرتقي مستوى فهـم     ولقد كانت الفروق لصالح المتوسط االفتراضي أي انه ال          

  . %70ى الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع إل

ولقـد كانـت     % 70  اتقان ويتضح أيضا وجود داللة إحصائية في الذكور عند مستوى        
 الصف الثاني الثـانوي  طالباتيرتقي مستوى فهم الفروق لصالح المتوسط االفتراضي أي انه ال      

  . %70لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع إلى 

 الجنس
 عدد

 الطلبة

رجةالد  

 الكلية

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوزن

%النسبي   

المتوسط 

 االفتراضي
"ت"  

 مستوى

 الداللة

دالة عند  24.890 32.900  %42.67 5.487 20.053 47 113 ذكور
0.01 

دالة عند  16.881 32.900 47.36 %  6.906 22.258 47 120 إناث
0.01 

                     مجموع درجات الطلبة 
   ـــــــــــــ = الوزن النسبي

فتراضيالمـجمـوع اال                        
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  :تي نصت على بذلك تم رفض الفرضية األولى من فرضيات الدراسة وال
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى فهم طلبة الصف الثاني الثانوي لقـضايا               

  %.70العلم والتكنولوجيا والمجتمع ومستوى اإلتقان 

ولبيان استجابات الطالب والطالبات قام الباحث بحساب مجموع الـدرجات لكـل مـن              
  :بالجداول التاليةالذكور واإلناث وللذكور واإلناث معا كما هو موضح 

  

  : الذكورلعينة: أوالً

  )22(جدول رقم
  )113= ن (مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة الذكور 

  

  األبعاد
عدد 

 األسئلة

مجموع ال

 االفتراضي

مجموع 

 الدرجات
  المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

  النسبي
 يبالترت

 46.023 1.554 3.681 416 904 8 الجوع ومصادر الغذاء

 40.624 1.665 4.062 459 1130 10 المصادر المائية

 60.051 1.686 4.204 475 791 7 صحة ومرض اإلنسان

 53.982 0.985 1.619 183 339 3 نقص الطاقة

 35.725 1.816 3.929 444 1243 11 المفاعالت النووية

 30.097 1.019 1.504 170 565 5 اتات والحيواناتانقراض النب

 35.106 0.811 1.053 119 339 3 تكنولوجيا الحرب

 42.67 20.0535.487 2266 5311 47 المجموع

  
أول قضيتين احتلتا المرتبتين األولى والثانية صحة ومرض        أن  ) 22(يتضح من الجدول    

، تالها وفـي المرتبـة الثانيـة    %)60.05(ي  جاءت في المرتبة األولى بوزن نسب   اإلنسان حيث 
 تكنولوجيا الحـرب     أما القضيتين األخيرتين فكانتا قضية     ،%)53.98(نقص الطاقة بوزن نسبي     

، وجاءت قضية انقراض    %)35.10(جاءت في المرتبة السادسة قبل األخيرة بوزن نسبي         حيث  
ولقـد كـان الـوزن      %) 30.09(النباتات والحيوانات في المرتبة السابعة واألخيرة بوزن نسبي         

  %).42.67(النسبي لالهتمام الكلي بقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع لدى الذكور 
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  : اإلناثلعينة: ثانياً

   )23(جدول رقم 
  )120= ن (مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة اإلناث 

  

  األبعاد
د عد

 األسئلة

مجموع ال

 االفتراضي

مجموع 

 الدرجات
  المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

  النسبي
 الترتيب

 3 52.08 1.574 4.167 500 960 8 الجوع ومصادر الغذاء

 2 51.75 1.891 5.175 621 1200 10 المصادر المائية

 1 61.79 1.778 4.325 519 840 7 صحة ومرض اإلنسان

 4 48.61 0.897 1.458 175 360 3 نقص الطاقة

 5 38.56 2.021 4.242 509 1320 11 المفاعالت النووية

 7 35.83 0.995 1.792 215 600 5 انقراض النباتات والحيوانات

 6 36.67 0.974 1.100 132 360 3 تكنولوجيا الحرب

  47.36 22.2586.906 2671 5640 47 المجموع

  
 احتلتا المرتبتين األولى والثانية قضية المصادر       أول قضيتين أن  ) 23(يتضح من الجدول    

تالها وفي المرتبة الثانيـة قـضية       %) 61.79(المائية حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي        
أما القـضيتين   ،  %)52.08(بوزن نسبي    الثانية    جاءت في المرتبة   صحة ومرض اإلنسان حيث   

ي المرتبة السادسة قبل األخيـرة بـوزن        جاءت ف حيث   تكنولوجيا الحرب    األخيرتين فكانتا قضية  
، وجاءت قضية انقراض النباتات والحيوانات في المرتبة الـسابعة واألخيـرة            %)36.67(نسبي  

لوجيـا  ولقد كان الوزن النسبي لالهتمام الكلي بقـضايا العلـم والتكنو          %) 35.83(بوزن نسبي   
  %).47.36 (والمجتمع لدى اإلناث
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   :لعينة الكلية ا: اًثالث

  )24(جدول رقم 
  )233= ن (مجموع الدرجات والمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب لعينة الدراسة 

  

  األبعاد
عدد 

 األسئلة

مجموع ال

 االفتراضي

مجموع 

 الدرجات
  المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

  النسبي
 الترتيب

 49.143 1.580 3.931 916 1864 8 الجوع ومصادر الغذاء
  46.354 1.866 4.635 1080 2330 10 المصادر المائية

 60.941 1.731 4.266 994 1631 7 صحة ومرض اإلنسان
 51.222 0.942 1.536 358 699 3 نقص الطاقة

 37.185 1.927 4.090 953 2563 11 المفاعالت النووية
 33.057 1.015 1.652 385 1165 5 انقراض النباتات والحيوانات

 35.916 0.897 1.077 251 699 3 تكنولوجيا الحرب
 45.08 21.1896.341 4937 10951 47 المجموع

  
أول قضيتين احتلتا المرتبتين األولى والثانية صحة ومرض        أن  ) 24(يتضح من الجدول    

يـة نقـص    تالها وفي المرتبة الثان   %) 60.94(اإلنسان حيث احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي        
أما القضيتين األخيرتين فكانتـا     ،  %)51.22(بوزن نسبي    الثانية    جاءت في المرتبة   الطاقة حيث 

، %)35.91(جاءت في المرتبة السادسة قبل األخيرة بوزن نسبي         حيث   تكنولوجيا الحرب    قضية
وجاءت قضية انقراض النباتات والحيوانات في المرتبـة الـسابعة واألخيـرة بـوزن نـسبي                

لوجيا والمجتمـع لـدى     ولقد كان الوزن النسبي لالهتمام الكلي بقضايا العلم والتكنو        ) 33.05%(
  %).45.08 (العينة الكلية

  

أن مستوى فهم طلبة الصف الثـاني       وبالنظر إلى النتائج نظرة عامة نجد أنها دلت على               

  .%)70( منخفض و ذلك بمقارنة نتائج الطلبة بحد الكفاية STSالثانوي لقضايا 

ال توجـد   :ذلك تم رفض الفرضية الصفرية  األولى من فرضيات الدراسة والتي نصت علـى               ب
فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى فهم طلبة الصف الثاني الثانوي لقضايا العلم والتكنولوجيا              

  %.70والمجتمع ومستوى اإلتقان 

ـ (ودراسة  ) 2006الصادق ،   ( ونتائج هذه الفرضية تتفق مع دراسة        ) 1995اوي،الطنط

  وغيرها) 1991زيتون ،( ودراسة) 2004سالم ،( ودراسة ) 2000الوسيمي ،( ودراسة 
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  : هي ويرجح الباحث بأن هناك عدة أسباب وراء تلك النتيجة ، 

 القضايا كان سطحيا ولم تكن بالعمق الذي يسمح للطلبـة            لبعض معالجة الكتاب المذكور   -

  .وفهمها بالتعمق في دراسة هذه القضايا والمشكالت

       أن تدريس المقررات العلمية في المرحلة الثانوية يعتمد بدرجة كبيـرة علـى اإللقـاء               -

االهتمـام بالجانـب     حفظ المعلومـات بـشكل رئيـسي و        ى عل يركزمعلم  الكذلك فإن   و

 .التحصيلي فقط

فـي  ) STS(عدم تقديم المعلمين للمادة العلمية وفق مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمـع           -

 . منهاج الثقافة العلميةستدري

عدم تعود الطلبة علي أساليب التقويم التي تحقق ترجمـة المعلومـات التـي يتناولهـا                 -

 .المحتوى في واقع الحياة

 .بط المادة العلمية بواقع المجتمع  عدم التركيز على الرحالت العلمية من أجل ر -

لقضايا نتيجـة لـضعف      عدم استيعاب الطالب لبعض المفاهيم العلمية المتعلقة ببعض ا         -

، وأيضا عدم تضمين بعض القضايا المطروحة بصورة متكاملة من           الثقافة العلمية لديهم  

قق هذه  حيث تقديم المفاهيم العلمية المرتبطة بتلك القضايا والتطبيقات واألنشطة التي تح          

قضايا التي في النهاية تؤدي إلى نمو مستوى فهم الطلبة لتلك ال          المفاهيم بصورة متكاملة و   

 .وتكون لديهم نظرة بنائية سليمة للمفاهيم العلمية 

  .وبالتالي يتم رفض الفرض الصفري الثاني من فروض البحث

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها •
  : من أسئلة الدراسةالرابعالسؤال نص 

لقـضايا   في مدى فهم الطلبة        )ά ≥ 0.05(  ذات داللة إحصائية عند    هل توجد فروق  

  نولوجيا والمجتمع تعزى إلى الجنس ؟العلم والتك

  :   لإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم طلبة الصف الثاني الثـانوي لقـضايا                   *  

  .العلم والتكنولوجيا والمجتمع تعزى إلى الجنس

  :يوضح ذلك)  25 (والجدول "  T. test "اختبار باستخدام قام الباحث 
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  )25(جدول 
  )ذكور، إناث(  الجنس لمتغيرالفروق  الختبار" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  

 المتوسط العدد الجنس األبعاد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
  الداللة

 الجوع ومصادر الغذاء 1.554 3.681 113 ذكر
 1.574  4.167  120 أنثى

دالة عند  0.019 2.367
0.05  

 المصادر المائية 1.665 4.062 113 ذكر
 1.891  5.175  120  أنثى

دالة عند  0.000 4.757
0.01  

 صحة ومرض اإلنسان 1.686 4.204 113 ذكر
 1.778 4.325  120 أنثى

0.534 0.594 
غير دالة 
  إحصائيا

 نقص الطاقة 0.985 1.619 113 ذكر
 0.897 1.458  120 أنثى

1.307 0.193 
غير دالة 
  إحصائيا

 المفاعالت النووية 1.816 3.929 113 ذكر
 2.021 4.242  120 أنثى

1.239 0.217 
غير دالة 
  إحصائيا

انقراض النباتات  1.019 1.504 113 ذكر

 0.995 1.792  120 أنثى والحيوانات
دالة عند  0.030 2.177

0.05  

  تكنولوجيا الحرب 0.811 1.053 113 ذكر
 0.974 1.100  120 أنثى

0.398 0.691 
غير دالة 
  إحصائيا

  الدرجة الكلية 0.811 1.053 113 ذكر
 0.974 1.100  120 أنثى

0.398 0.691 
غير دالة 
  إحصائيا

  

  1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 231(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 231(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية فـي   " ت" المحسوبة أقل من قيمة     " ت"أن قيمة     ) 25( رقم  ضح من الجدول         ويت

الدرجة النهائية لالختبار، وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مـدى فهـم                 
والتكنولوجيا والمجتمع تعزى للجنس ، وبذلك يتم قبول الفـرض الـصفري            الطلبة لقضايا العلم    

والتـي  ) 2006الـصادق ،    ( ونتائج هذه الفرضية تتفق مع دراسة       . الثاني من فروض الدراسة   
أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى فهم الطلبة للثقافـة العلميـة تعـزى                 

  .  دراسة سابقة أخرى تناولت هذا الفرضللجنس ، وفي حدود علم الباحث التوجد
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  : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية

  : )26(من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم 
  

الجوع ومصادر الغـذاء،    ( األبعاد     الجدولية في " ت" من قيمة    اكبرالمحسوبة  " ت"قيمة   •
وهذا يدل على وجود فـروق ذات       ،  ) والمصادر المائية، وانقراض النباتات والحيوانات    

ولقد كانت الفـروق    ) ذكور ، إناث  (الجنس  لمتغير  في تلك األبعاد تعزى     داللة إحصائية   
  :لصالح اإلناث ، ويرجح الباحث سبب ذلك إلى 

بالجانب التحصيلي أكثر مذاكرة الطالبات تفوق عن الطالب ، وأيضا اهتمام الطالبات  -
  .من الطالب

 .ثير اهتمام الطالبات أكثر من الطالبقد تكون هذه القضايا ت -

تركيز المحتوى من جميع الجوانب على هذه القضايا الثالث أكثر من القضايا األخرى  -
 .المطروحة

  ، صحة ومرض اإلنـسان   (األبعاد      في ةوليالجد" ت" من قيمة    قلأالمحسوبة  " ت"قيمة   •
 الدرجـة الكليـة     وكـذلك  ) تكنولوجيا الحرب  ، و  المفاعالت النووية و  ، نقص الطاقة و

في تلك األبعاد تعـزى     وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم  ، وهذا يدل على     لالختبار  
  :ويرجح الباحث سبب ذلك إلى، ) ذكور ، إناث(الجنس لمتغير 

أن كال الجنسين لم يتعرض لخبرات سابقة تتعلق ببعض هذه القضايا كقضية المفاعالت              -
  . تكنولوجيا الحرب–النووية 

ألسئلة التي تم اعتمد عليها االختبار لم يتعود عليها الطالب والطالبات ، حيـث              نمطية ا  -
 .أساليب التقويم التي يعتمدها الكتاب المقرر معظمها تعتمد على التحصيل

 كطريقة حديثة فـي  STSال يعتمد معظم المعلمين في تدريسهم لهذه القضايا على مدخل   -
 .التدريس
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  توصيات الدراسة
  

  :وء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج ، يوصي الباحث بما يلي في ض

وتـضمين   إعادة النظر في تنظيم محتوى كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثـانوي ،             .1

 للتأكيد على تبنـي     كمحتواه للقضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيا والمجتمع وذل        

 .اتجاهات حديثة في بناء المناهج

 .رورة تضمين محتوي الثقافة العلمية لبعض القضايا الهامة كقضية النمو السكانيض .2

ضرورة التأكيد على إبراز العالقة التفاعلية المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع في             .3

 الـواردة   قـضايا تها لبعض ال  زيادة معالج  وذلك من خالل     محتوى كتاب الثقافة العلمية ،    

 لما في ذلك مـن أهميـة لتحـسين          جيا الحرب وقضية تلوث الهواء    قضية تكنولو : مثل  

 .معارف الطالب وفهمهم لتلك القضايا

االهتمام عند تدريس القضايا الناتجة عن تفاعل العلم والتكنولوجيـا والمجتمـع بـربط               .4

 . يحيط بالطالبيالمفاهيم العلمية و األنشطة الموجودة في المحتوى بالبيئة والمجتمع الذ

الجـوع  :  بتعليم بالذكور عند طرح بعض القـضايا وخاصـة قـضية           الهتمامضرورة ا  .5

 . انقراض النباتات والحيوانات– المصادر المائية –ومصادر الغذاء 

عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول تدريب المعلمين علي استخدام مدخل             .6

STS في تدريس العلوم . 

ية الربط بين المحتوى العلمي وبين القضايا       ضرورة اهتمام معلمي العلوم بالمرحلة الثانو      .7

 .و المشكالت الناتجة عن التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع
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  مقترحات الدراسة
  

في ضوء أهداف الدراسة الحالية و النتائج التي أسفرت عنها و اسـتكماال لهـا يمكـن اقتـراح        

  :البحوث التالية 
  

 . اب الثقافة العلمية للصف األول الثانويإجراء دراسة مماثلة على كت .1

 .تطوير منهاج الثقافة العلمية في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع .2

 .STSإجراء دراسات إلعداد وحدات دراسية باستخدام مدخل .3

مدى تطبـيقهم   ا العلم والتكنولوجيا والمجتمع و    دراسة مستويات فهم معلمي العلوم لقضاي      .4

  .لها أثناء تدريسهم

إجراء دراسات تطويرية لوحدات كتاب الثقافة العلمية للصف الثاني الثانوي باسـتخدام             .5

 .مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع
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 أداة التحليل
 

  STSنتائج تحليل محتوى منهاج الصف الثاني الثانوي وفقا لقضايا 
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الن

%  

ار
كر
الت

  

ة 
سب
الن

%  

ار
كر
الت

  

ة 
سب
الن

%  

وع
جم
لم
ا

  

ب
نس
ال

%
 

  

                            ضعف إنتاج الغذاء-

                            إهمال الزراعة-
ــيل - ــى المحاص ــة عل   المحافظ

  الزراعية
                        

                            تلوث الغذاء-

                           الحفاظ على األراضي الزراعية-

                           تحسين اإلنتاج النباتي-

الم                            تحسين اإلنتاج الحيواني-
الع

ي 
ء ف
غذا
 ال
در
صا
وم

ع 
جو
ال

  

                            ترشيد استهالك الغذاء-

                          المجموع
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                          لسكانية  أساليب التنبؤ بالزيادة ا-
                            الهجرة من الريف إلى الحضر -
ــتيعاب    - ــل واالس ــة الحم طاق

  للمساحات المتاحة
                        

ني
سكا

 ال
مو
الن

                            مشكالت التكدس واالزدحام-  

                          المجموع

                            األمطار الحمضية-
                          يز ثاني أكسيد الكربون  زيادة ترك-
                            ارتفاع درجة الحرارة-
                            تدهور طبقة األوزون-
                          )الدخان والغبار(  تلوث الهواء -

ف 
غال
وال

ء 
وا
له
ة ا
عي
نو

ي 
جو
ال

:  

                            التلوث الضوضائي-

                          المجموع

                            تلوث المياه السطحية-
                            تلوث المياه الجوفية-
                            المحافظة على المخزون المائي-
                            توزيع المياه في المجتمعات-
ة                             كيفية ترشيد استهالك الماء-

ائي
لم
ر ا
صاد

لم
ا

:  

                            تلوث الماء بالمخصبات-
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                            حماية مصبات المياه-

                          ث الحري التلو-

                          المجموع

الوقاية من األمراض المعدية  -

  وغيرالمعدية
                        

                            التغذية-
                            أمراض العصر-
                            أمراض سوء التغذية-
                            الصحة العقلية-
                            اإلدمان-

ن 
سا
إلن
ض ا

مر
 و
حة
ص

:  

                          طب األعشاب

                          المجموع

                            ترشيد استهالك الطاقة-
                            إنتاج البترول والوقود األحفوري-
                           استغالل الطاقة الشمسية-
                            استغالل طاقة الرياح-
                            طاقة المد والجزر-

ة  
طاق
 ال
ص
نق

:  

                            طاقة الغاز الطبيعي-

                          المجموع
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                            تآكل و انجراف التربة-
                            الرعي الجائر-
                          )الكساء الخضري (  إبادة الغابات -
                            نمو المجمعات السكانية والمدن-
                          جفاف   ال-
                           التصحر-
                            فقدان مواطن الحياة البرية -
                            تلوث التربة بالمبيدات-
                           عملية دفن النفايات-

م 
خدا
ست
ا

 )
د 
نفا
ست
ا

 (
ض  

ألر
ا

:  

                           استصالح األراضي-

                          المجموع

                            التخلص من النفايات-
                            المواد الكيميائية السامة المتداولة-

                           األجسام المشبوهة-

ة                             محطات الغاز-
طر
لخ
د ا
وا
لم
ا

                           مخلفات العادم-  :

                          المجموع
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                            التحكم في النفايات النووية-
                           الحماية  شروط األمان و-
                            التحكم في طاقة االندماج النووي-
                            التلوث اإلشعاعي-
ة                              تكلفة اإلنشاء-

وي
نو
 ال
ت
عال
مفا
ال

                           انتشار التقنية النووية-  :

                          المجموع

                            اختالل التنوع الوراثي-
                            حماية الحياة البرية-
                            اختالل التوازن الطبيعي-

ت 
اتا
لنب
ض ا

را
انق

ت 
انا
يو
لح
وا

                            أهمية المحميات الطبيعية-  :

                          المجموع

                            تهديد التسلح النووي-
                            األسلحة الكيميائية-
                            األسلحة البيولوجية-
                           تهديد الجنس البشري-
ب                            تهديد الحياة على كوكب األرض-

حر
 ال
جيا
لو
نو
تك

:  

                           األسلحة التقليدية-

                          المجموع
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  )2(ملحق رقم 
 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين
 

  مكان العمل  الوظيفة  التخصص الدرجة العلمية  اسم المحكم  م

  كيمياء عضوية  أستاذ   عادل عوض اهللا. د.أ  1
 نائب رئيس الجامعة

  للشئون األكاديمية

 - الجامعة اإلسالمية 

  غزة

  أستاذ مشارك  عطا درويش. د  2
مناهج و طرق 

  تدريس علوم

أستاذ المناهج و 

  طرق التدريس

 –جامعة األزهر 

  غزة

  أستاذ مساعد  جمال الزعانيين. د  3
مناهج و طرق 

  تدريس علوم
  ة المجتمععميد كلي

 –جامعة األقصى 

  غزة

  أستاذ مساعد  يحي أبو جحجوح.د  4
مناهج و طرق 

  تدريس علوم

رئيس قسم التربية 

  العملية

 –جامعة األقصى 

  غزة

  أستاذ مساعد  خالد السر. د  5
مناهج و طرق 

  تدريس رياضيات

رئيس قسم المناهج 

  وطرق التدريس

 –جامعة األقصى 

  غزة

  اذ مشاركأست  عبد المعطي األغا. د  6
مناهج و طرق 

  تدريس اجتماعيات

مناهج الرئيس قسم 

  وتكنولوجيا التعليم

 –الجامعة اإلسالمية 

  غزة

  أستاذ مساعد  حاتم دحالن. د  7
مناهج و طرق 

  تدريس علوم
  وكالة الغوث  مشرف تربوي

  أستاذ مساعد  صالح الناقة. د  8
مناهج وطرق تدريس 

  العلوم
  مدرس

 –الجامعة اإلسالمية 

  غزة

  ماجستير  ماجد األغا. أ  9
مناهج وطرق تدريس 

  التكنولوجيا
  مدرس

وزارة التربية 

   شمال غزة– والتعليم

  ماجستير  موسى شهاب. أ  10
مناهج وطرق تدريس 

  العلوم
  مشرف تربوي

 مديرية التربية و

  التربية والتعليم

  مشرف تربوي  أحياء  بكالوريوس  هشام الحاج. أ  11
 التربية مديرية

   خانيونس- والتعليم

  فيزياء  بكالوريوس  ممتاز أبو جراد. أ  12
 -مدرس ثقافة علمية 

  الثاني ثانوي

مدرسة بيت الهيا 

  الثانوية

   كيمياء-فيزياء  بكالوريوس  موسى أبو جاسر. أ  13
 -مدرس ثقافة علمية 

  الثاني الثانوي

مدرسة شادية أبو 

  غزالة الثانوية

  أحياء  بكالوريوس  محمد أبو عودة. أ  14
 -س ثقافة علمية مدر

  الثاني الثانوي

مدرسة جرار القدوة 

  الثانوية
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  )3(ملحق رقم 
 

  STSاختبار قضايا 
 

    غزة–الجامعة اإلسالمية  
  عمادة الدراسـات العليــا

  كليـــة التربيـــــة 

   علوم -قسم المناهج وتكنولوجيا التعليم 

  

  الطالبة/ عزيزي الطالب  

   برآاتهالسالم عليكم و رحمة اهللا و

  :اقرأ التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة

يهدف هذا االختبار إلى قياس مدى فهمك لبعض قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والتي تعرض لها                .1

 .محتوى منهاج الثقافة العلمية

 .اقرأ السؤال بعناية و دقة قبل اإلجابة عنه  .2

    سؤال50يتضمن االختبار  .3

ة عليك اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط من بين اإلجابات األربعة ، و بعد ذلـك تفـرغ                  لإلجابة على األسئل  

  أسفل رمز اإلجابة الصحيحة ) X(إجاباتك في الورقة المرفقة بوضع الرمز 

  المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطاع غزة : مثال    

    العيون-  د        ينابيع     ال- ج              المياه الجوفية   - ب           األنهار- أ
 

أسفل الرمز الـصحيح فـي بطاقـة         ) X(فما عليك إال وضع الرمز      ) ب(بما أن اإلجابة الصحيحة هي      

  :اإلجابة كما يلي 

  

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

1.    X     

  .تذكر أن هذا المقياس وضع ألجل الدراسة فقط و ليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة
   شكرا لك على حسن تعاونك                                                                               

  ماجد نبيل القدرة/ ث     الباح                                                                             
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 ل ائ البـد   أكثر بدقة ، ثم اختر   بند  ، اقرأ كل    ائل أربعة بد  يتبعهبند  ، كل   بندا اختباريا ) 47( أمامك   :تعليمات     

  : وذلك بوضع دائرة حول الحرف الهجائي فيما يليصحة

  ظاهرة البرق والصواعق من الظواهر الطبيعية التي لها دور أساسي في الحفاظ على إنتاجية النبات ،                -1 

   :وذلك يرجع إلى أنها

  .راتت تمد النباتات بأيونات الني-أ

                    .تثبيت النيتروجين في التربة تعمل على -ب

   تمد النباتات بأيونات المغنيسيوم-ج

   تحول غاز النيتروجين في التربة إلى ثاني أكسيد النيتروجين-د
  

فيمكن لإلنسان أن    ، يحرص العلماء على إيجاد طرق عديدة لتوفير ما يسد حاجات اإلنسان من الغذاء             -2  

  : ما يلي عداجميع   من خاللصيل الزراعيةالمحايحافظ على زيادة 

    التكنولوجيا الحديثة في الزراعةماستخدا -أ

   أخرى التركيز على زراعة أنواع معينة وإهمال أنواع-ب

  تهجين سالالت ذات جودة عالية لها صفات وراثية ممتازة -ج

     عدم التعدي على المساحات الزراعية وتحويلها إلى عمرانية-د
  

   : ألنها  في القدرة اإلنتاجية لتربة أرضه أن يقوم بزراعتها بالبقولياتالمزارع الذي يجد ضعف ا ينصح-3  

  .ية كبيرة من العناصر األساسية في التربةم ال تستهلك ك-أ

  . تحتوي على عقد بكتيرية تقوم بتثبيت عنصر النيتروجين في التربة-ب

  . ثاني أكسيد النيتروجينن الجوي إلىحويل النيتروجيت تحتوي على عقد بكتيرية تقوم ب-ج

  .لى عقد بكتيرية تقوم بعملية تحويل العناصر البسيطة إلى مركبات عضويةتحتوي ع  -د
  

 أنها تمتلـك  يفهم من هذا الشعار ، هناك بعض الشركات النسيجية التي ترفع شعار المالبس الخضراء         -4  

  :منسوجات 

   . غالية الثمن-ب         .           طبيعية خالية من الملوثات -أ

  .   ذات جودة عالية-د.                      ذات اللون األخضر فقط-ج

 و ذلك ألنـه     ،ت يتم تعريض أنواع معينة من النباتات الزهرية المستخدمة في الزينة إلشعاع الكوبال            -5   

  : يعمل على

  .الزهرة تثبيت لون - ب                       . تكبير حجم الزهرة-أ

  . تكوين أزهار بألوان مختلفة على النبات نفسه-  د.          زيادة عمر الزهرة على النبات-ج
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  وهـذه المـشاكل     يعاني العالم اليوم من مشاكل كبيرة جدا، أدت إلى تلوث التربة والغذاء و الهـواء               -6  

   يحد من هذه المشكلة الطرق اآلتية يمكن أن  طرق مكافحة اآلفات الزراعية فأيناجمة عن بعض

  .                       بالتنقيط زيادة الري-أ 

   . المكافحة الحيوية باستخدام الحشرات-ب

       .المبيـدات الحشريـة المكافحة باستخدام -ج

  . التركيز على زراعة صنف واحد في األرض-د
  

جميع األخيرة ويرجع ذلك إلى      مساحة الحمضيات الزراعية في قطاع غزة في اآلونة          نسبةانخفضت   -7  

  :ما يلي عدا 

  . الزحف العمراني-ب.                        مشكلة زيادة ملوحة المياه-أ

  .تصدير وزيادة تكاليف اإلنتاجال مشاكل -د.                 عدم الحاجة إلى هذه المنتجات-ج
   

ل الواقعة على خط االستواء، مما سـبب        سمع عن عمليات اقتالع أشجار الغابات لدى كثير من الدو          ن -8  

   : في التلوث الهوائي للبيئة وذلك بارتفاع نسبة غاز 

   األكسجين-د الهيدروجين             -ج        النيتروجين-      ب   ثانى أكسيد الكربون-أ
  

   ونحن في فلسطين نعاني من هذه ، تعاني كثير من الدول من نقص منسوب المياه-9  

  : بسبب المشكلة

   . سحب كمية كبيرة من المخزون المائي من قبل االحتالل-أ

   . التضاريس الواقعة في فلسطين-ب

    . تصدير كميات كبيرة من المياه إلى الدول المجاورة-ج

    .األمطار على فلسطين ندرة سقوط -د
  

  :  في قطاع غزة هي الشربمياه للحد من مشكلة نقص من أنسب الحلول -10  

  .ه مياه البحر تحلي-أ

  . االستيراد من دول مجاورة-ب

  . التوعية المجتمعية بترشيد استهالك الماء-ج

  . منع ضخ أي جزء من الخزان الجوفي لفترة من الزمن-د
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   : من أكثر المحافظات في قطاع غزة متأثرة بمشكلة التلوث المائي بسببس محافظة خان يون-11  

  .ة لباقي المحافظات محدودية اآلبار فيها بالنسب-أ

  . ازدياد الضخ الجائر من الخزان الجوفي بالنسبة لباقي المحافظات-ب

  . وجود مصانع عديدة تلقي النفايات  وتؤثر على صالحية المياه الجوفية-ج

  . لجوفي تسرب المياه العادمة المتجمعة في الحفر االمتصاصية إلى الخزان ا-د
  

منها قطاع غزة هو تسرب مياه البحر للخزان الجوفي ممـا أدى إلـى               من أهم المشاكل التي يعاني       -12  

   :جميع ما يلي عداتلوثه، فمن اإلجراءات التي يمكن أن تحد من هذه المشكلة 

  . تقليل الضخ لتقليل سرعة وحجم المياه المتسربة من البحر-أ

  .)إسمنتية أو حديدية(  إنشاء حواجز على شاطئ البحر -ب

  .اآلبار خصوصا التي تبعد عن الشاطئ إيقاف الضخ من -ج

  . تغذية الخزان المتأثر بالتسرب صناعيا بمياه عذبة العمل على-د
  

 يعتبر قطاع غزة من المناطق الفلسطينية التي تتسم بنسبة عاليـة مـن انتـشار مـرض التـسمم        -13  

  : الفلوروزي ويرجع ذلك إلى

                 فقد مياه الشرب لعنصر الفلور -أ

   نقص تركيز عنصر الفلور في مياه الشرب-ب

   الفلور في مياه الشرب    رادة تركيز عنصـ زي-ج

  ود في مياه الشربـادة تركيز عنصر اليـ زي-د

   : من المشاكل المائية التي يعاني منها قطاع غزة هو الضخ الجائر ،والمقصود بهذا المصطلح-14  

  . الضخ الذي ال يؤثر في نوعية المياه-أ

  . االستهالكيةاضخ يفوق احتياجاتن -ب

  . لمياه البحرب تسر ضخ ينتج عنه دائما-ج

   .ضخ من الخزان الجوفي بشكل أكبر من الحد اآلمن لهال-د
  

كـون هـذه    سبة عالية من األمالح الذائبـة ، ت       عند فحص كمية من الماء وجد أنها تحتوي على ن          -15  

   : بسبب ملوثاته بالنسبة الزائدة في األمالح عن الحد المسموح

    فيزيائية-        د     إشعاعية      - ج       بيولوجية    -   ب           كيميائية    -أ
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 في صيانة السيارات ، الحفاظ على منسوب كمية مـن           ا من أهم األمور التي يتم التركيز عليها يومي        -16  

  :وذلك ألن ) المبرد(  رديتر السيارةالماء داخل

  .الماء متوفر بكثرة في الطبيعة -       ب                      .رارة النوعية للماء عاليةالح -أ

  .  درجة غليان الماء عالية-                        د. الحرارة النوعية للماء منخفضة-ج
  

من مياه  ولكن عند فحص المياه الجوفية التي هي في األصل            إن مياه الهطول هي في األصل نقية،       -17  

  :جميع ما يلي عدا الهطول نجد أنها تحتوي على شوائب ومواد ذائبة وذلك ناتج عن 

                                . تجوية الصخور-أ

          . ذوبان وترسيب المعادن-ب

  .            تحلل المياه النقية إلى عناصرها األساسية-ج

  . تفاعل مياه األمطار مع غازات الجو-د
                   

لمخبري أهم هذه الوسائل وذلـك       ا لالتحلي ويعتبر    لفحص جودة نوعية المياه،    ل تستخدم عدة وسائ   -18  

   :ألنه

  . أول وسائل فحص جودة المياه-أ

  . يدلل على الخصائص الفيزيائية ،مثل العكارة واللون-ب

  . ألنه يشمل درجة الحموضة ، العكارة، اإليصاالت الكهربية-ج

  . آخر الخطوات استخداما ويشمل كافة الخصائص البيولوجية والكيميائية-د
  

وذلك ألنه يعمـل    ؛   ينصح الطبيب المريض المصاب باإلمساك أن يتناول أطعمة تحتوي على السليلوز             -19

   :على

ــسبة الك-أ  ــع ن ــدمو رف ــي ال ــسترول ف ــضم-ب                          .ل ــة اله ــسين عملي              . تح

  .ية الجلوكوز في الدمم رفع ك- د.                       زيادة السعرات الحرارية في الغذاء-ج
  

 فـي    مع الزيادة في عدد سكان العالم، وتأثر األلياف الطبيعية بعوامل كثيرة، أدى ذلك إلى التفكيـر                -20 

  :نها  الصناعية رغم وجود بعض المحاذير الستخدامها أهمها أليافاألإنتاج 

  .تشحن الجسم بكهرباء دخيلة عليه -ب.                              غالية الثمن -أ  

  . تسبب أمراض الجهاز الهضمي-د.                    تؤثر على حاسة السمع-ج 

  : إلى  يعود عدم استخدام القاطرات المحمولة مغناطيسيا على نطاق واسع-21 

  . مخاطرها على صحة اإلنسان-      ب                                   . سرعتها الهائلة-أ

  .    حاجتها للصيانة الدائمة-                                        د .تكلفتها المرتفعة-ج
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األوروبـي   يمنع استخدام االسبستوس في الصناعات المختلفة ، ومن الجدير بالـذكر أن االتحـاد                -22  

  :ـ  للية لالسبستوس وذلك بسبب أنه منشىءأوصى بحظر كل االستخدامات الحا

               . أورام الرئة-أ

             . التسمم المزمن-ب

               . التوتر العصبي-ج

  . سرطان الدم-د
  

سـاط شـعبنا    تداول الطب الشعبي باستخدام خالصات من أعشاب نباتيـة وحيوانيـة فـي أو        شاع -23  

   :الفلسطيني، فينصح لإلنسان الذي يعاني من آالم البطن أن يتناول مغلي أعشاب 

   الشومر– الميرمية                  د - ج الحلبة           -      ب الينسون              -أ
  

راض، لذا يتم   ماية أنفسهم من األم   ح يحتاج األطباء والممرضون إلى مالبس خاصة لغرف العمليات ل         -24  

   :استعمال أقمشة تحتوي فحما فعاال وذلك لكي

  . يمتص الغازات السامة-                             ب. يحميهم من اإلشعاعات-أ

  . يحافظ على درجة حرارة مناسبة-                           د. ال يسمح بتمرير الهواء-ج
  

وسبب حدوث هذا المرض هو     في عالج مرض يعرف بالخمول الذهني       )  125I(ستخدم نظير اليود     ي -25  

:   

  . تناقص كمية اليود في الجسم-        ب                . تزايد كمية اليود في الجسم-أ

  . تزايد كمية الفلور في الجسم-       د             . تناقص كمية الفلور في الجسم-ج
  

العالم بينما يقل في مناطق أخرى،وهـذا يرجـع   من   معينةود األحفوري في مناطق يكثر تواجد الوق  -26  

   :نتيجة يتكون إلى أنه

   .التحلل العضوي لكائنات حية دفنت قديما - ب                        .البراكين  حدوث-أ

  . الغازات الموجودة في الهواء الجوي- د          . الماء المحجوز داخل الصخور-ج
  

 تعددت وسائل المواصالت في عصرنا الحديث ،ومن هذه الوسائل ما يسمى بمترو األنفاق ، حيـث                 -27  

  :ا امتازت هذه الوسيلة عن غيرها في الحد من مشكلة تلوث البيئة ويرجع ذلك ألنه

  . تستهلك كمية قليلة من الوقود-أ

  . تعمل بالمحرك الكهربي وتوصل بالكهرباء مباشرة-ب

  . بطيئة دون أن تخرج عوادم بكميات كبيرة تسير بسرعة-ج

  . ملفات حث ضخمةمستخدابا المجال المغناطيسي  توليد تعتمد في تشغيلها على-د
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 لطاقة الرياح تأثير كبير على مكونات النظام البيئي،وتعد من العوامل المهمة فـي تحديـد صـفات                  -28  

  : لجميع ما يلي عداالنظام البيئي وذلك 

   .شار الكائنات الحيةتؤثر في انت -أ

                .            ح النباتـ تساعد في عملية تلقي-ب

   . تساعد في إتمام عملية البناء الضوئي للنبات-ج

   . تلطيف الجو وسقوط األوراق والثمار والزحف الصحراوي-د
  

ط الـشعر مـن      نشاهد بعض األشخاص المصابين باألمراض السرطانية أثناء فترة عالجهم، سـقو           -29  

  :  جسمهم ليصبح أشبه بالحروق وذلك يرجع إلىرجسمهم واحمرا

   تغير مكونات الدم- تدمير بعض خاليا الجلد                  ب-أ

  عالية لجرعات إشعاعية هم تعرض-د         ضعف المناعة عندهم           -ج
  

البيئة وتخليصها مـن بعـض الملوثـات         للمعالجة اإلشعاعية دور إيجابي في مجال المحافظة على          -30  

  :جميع ما يلي عدا ويتضح ذلك من خالل 

   . معالجة مياه الصرف الصحي بالتشعيع-أ

   . تخليص التربة من المركبات العضوية الضارة-ب

  . التخلص من المركبات العضوية المتطايرة الملوثة للهواء-ج

  . الغازات الضارةليد الكهرباء من  تنقية الغازات المنبعثة من المحطات الحرارية لتو-د
  

 تعتبر جسيمات أشعة ألفا األكثر قدرة على تأين الغازات وتحويل ذراتها إلى أيونات موجبة وأيونات                -31  

  :سالبة مما يجعل الغاز موصل للكهرباء  ويرجع سبب ذلك إلى أن 

   نواتها عدم استقرارية-                           ب كتلتها منخفضة       -أ

   نقصان في عدد بروتونات بعض أنويتها-د                            كتلتها عالية         -ج
  

 يحدث االندماج النووي عند اندماج نواتين خفيفتين إلنتاج نواة أثقل وأكثر استقرارا ، ويعد مثاال على                 -32

   :ذلك ما يحدث من انبعاث للطاقة الشمسية وذلك بسبب

  .ماج النووي لذرتين من الهيدروجين إلنتاج ذرة هيليوم االند  -أ

  . االندماج النووي ألربع ذرات من الهيليوم إلنتاج الهيدروجين-ب

  . االندماج النووي ألربع ذرات من هيدروجين إلنتاج ذرة هيليوم-ج

  . االندماج النووي ألربع ذرات من النيتروجين إلنتاج ذرة هيليوم-د
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   :للمنتجات و األدوات الطبية ألنها" اماجأشعة " لجامي االتشعيع  تقانة تستخدما -33

  .على الجسم تؤثر  لها طاقة ضعيفة ال-أ

  .ليس لها القدرة على اختراق األجسام -ب

  . لها طاقة هائلة تمكنها من قتل الخاليا الميكروبية-ج

  . تؤدي إلى رفع درجة حرارة المنتج المعرض لألشعة-د

أحيانا إلى جرعات إشعاعية في مواقف معينة دون أن يظهر األثر السلبي مباشـرة               يتعرض اإلنسان    -34

  :جميع ما يلي عدا عليه نتيجة هذا التعرض ويرجع ذلك إلي 

                           .  التي تعرض لها كمية األشعة-أ

  . معدل سقوطها في وحدة الزمن-ب

                     . شكل الخاليا التي تعرضت لإلشعاع-ج

  .ا التي تتعرض لإلشعاعـوع الخاليـ ن-د
  

   : تمنع المرأة الحامل من التعرض لصور األشعة وخاصة في األشهر األولى بسبب-35

  . ضعف مناعة المرأة الحامل-أ

  . تأثير اإلشعاعات على مكونات دم األم-ب

  . التأثير السلبي على ضربات القلب للجنين-ج

   .ع على كروموسومات الجنين التأثير السلبي لإلشعا-د
  

النووية في بعض مجـاالت الحيـاة، ومنهـا         لتكنولوجيا   في اآلونة األخيرة االستخدام السلمي ل       شاع -36

   : إلى أنها ذلك في توليد الكهرباء و يرجعااستخدامه

  . رخيصة الثمن-أ

  .تشغل المحطات النووية لتوليد الطاقة مساحات كبيرة -ب

  . إلى تقانة عالية من التكنولوجياجتحتا سهلة اإلنتاج وال -ج

  .األحفوريبالمقارنة بالوقود بيرة جدا  كها كمية الطاقة الكهربية الناتجة عن- د
  

يعتبـر  و يسمى العنصر الذي تشع نواته إشعاعات معينة للوصول إلى حالة االستقرار عنصرا مشعا،               -37

   :عنصر الراديوم من العناصر المشعة ألنه

  . يساوي عدد نيتروناتههنات عدد بروتو-أ

  . أكثر من عدد نيتروناتههتبروتونا عدد -ب

   .اللـوغير قابلة لالنح، ه مستقرة ـ نوات-ج

   .1 نواته غير مستقرة وتكون نسبة عدد نيتروناته إلى بروتوناته أكثر من -د
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ي مجال التكنولوجيا    اتسع نطاق استعمال النظائر المشعة في العديد من مجاالت الحياة ، فاستخدمت ف             -38

  : في ة للمساهمالحيوية

  . الكشف عن آبار البترول والمناجم-أ

  .عويضية كاألوردةفي صناعة األنسجة التتستخدم  تحضير مواد -ب

  .اتـوب الموانئ والخزانـومنس ،  قياس سمك الصفائح الفلزية-ج

  .د الكهرباءـات الحرارية لتوليـتنقية الغازات المنبعثة من المحط -د
  

اما، وتعتبر أشعة جاما أخطر هـذه       أشعة ألفا وبيتا وج   : ث أنواع وهي   يصنف اإلشعاع النووي إلى ثال     -39

  : األنواع ويرجع سبب ذلك ألنها

                                 .تأثر بالمجال المغناطيسي ت-أ

  . جدا على التأين عاليةهادرتق -ب

                              .جدا للجسم عالي ادرجة اختراقه -ج

  . كتلتها عالية بالنسبة لباقي األنواع-د
  

جغرافية جعلت منها متحفا طبيعيا ومخزونا وراثيا ال ينضب قي التنوع الحيـوي              خصائص   فلسطينل -40

  : وسبب ذلك يرجع إلى،بشكل عام

  . ندرة األمطار التي تسقط على فلسطين-أ

  .ات الحرارةـ التباين الطفيف في درج-ب

  . في درجات الحرارةاالختالفعدم االنتظام الشديد و-ج

  .طـر المتوسـ احتوائها على منطقة ساحلية على البح-د
   

، وسميت هـذه المنـاطق      ملحا تمتاز بعض المناطق بأهمية بيئية خاصة ،ويصبح الحفاظ عليها أمرا            -41

  : مناطق ذات طبيعة جمالية بالمحميات وذلك ألنها

  .ث فيها يمنع إجراء البحو-أ

  . تحتوي على أنواع نباتية مختلفة فقط-ب

  . يتم استغالل جميع مواردها من قبل الحكومة-ج

  . يستلزم تنظيم عملية استغاللها مختلفة تحتوي على موارد طبيعية-د
  

 وذلك لعدد من األسباب أهمهـا        يستوجب حمايتها   تمتاز بعض المناطق في العالم بأهمية بيئية خاصة        -42

   :أنها

                    . تشكيالت جيولوجية متميزة فيهاد توج-ب.                منطقة متوسطة الموقع -أ

   منطقة تربتها لها جودة عالية في الزراعة-د.               توفر فيها المياه منطقة ت-ج
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وهـي  )  طبيعية محمية(  نالت منطقة وادي غزة اعترافا من األمم المتحدة بأنها منطقة يجب حمايتها     -43

  :لجميع ما  يلي ما عدا تعد المحمية الوحيدة في قطاع غزة وذلك 

  . آثار قديمةى علا احتوائه-أ

  . محطة للطيور المهاجرة من أوروبا الغربية-ب

  .م األراضي الرطبة في فلسطينـعتبر من أه ت-ج

  .عتبر من أهم مناطق التنوع الحيوي للنباتات والكائنات الحية ت-د
  

شكل األنشطة البشرية الملوثة للبيئة مصدرا أساسيا يعرض العديد من الكائنات لالنقـراض بـسبب                ت -44

   :جميع ما يلي عداذلك لفقدان عناصر التنوع الحيوي، ومن األسباب المؤدية 

  . االستغالل الجائر للموارد البيئية-أ

  . االفتقار إلى التخطيط البيئي السليم-ب

  .غير موطنها األصليبلموجودة دون إدخال أنواع من كائنات أخرى على األنواع ا التركيز -ج

  .دان أنواع أخرىـفقل انتشار زراعة سالالت جديدة من المحاصيل العالية اإلنتاج مما يؤدي -د
  

شطار النووي إلى قنبلة ذريـة      أشار العالم ألبرت اينشتاين إلى إمكانية تحويل الطاقة الناتجة عن االن           -45

  :نوذلك أل

  . ذرة اليورانيوم قابلة للتحلل السريع-أ

  . ذرة اليورانيوم لها عدد كبير من النظائر-ب

  .ةـ كمية هائلة من الطاقا االنشطار لذرة اليورانيوم يحدث بسرعة مولد-ج

  .ةـد كمية هائلة من الطاقـ االنشطار لذرة اليورانيوم يحدث ببطء ويول-د
  

 الطبيعي منتج ثانوي يسمى اليورانيوم المستنفذ والـذي لـه             يتكون أثناء عملية تخصيب اليورانيوم      -46

  : يستخدم في صناعة دور في المجال العسكري وذلك ألنه

         . المناظير الليلية-ب                           . القنابل النووية-أ

    .           األسلحة المضادة للدروع-د.                   أسلحة نووية انشطارية-ج
  

 يتعرض أهلنا في محافظة الخليل لإلصابة باألمراض السرطانية وتسمم النباتات والسبب الرئيسي في              -47

  : تعرضهم إلى ذلك هو

  . ملوثات فيزيائية -أ

  .تسرب مياه الصرف الصحيناتجة عن  ملوثات -ب 

  . إشعاعات النفايات النووية الناتجة عن مفاعل ديمونا-ج

  .جة عن االستخدام المفرط في المبيدات الزراعية ملوثات كيميائية نات-د
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 اإلجابة الصحيحة المختارة  اإلجابة الصحيحة المختارة
 م

  د ج ب أ
 م

 د ج ب أ
1 x     26  x   
2  X    27  x   
3  x    28   x  
4 x     29    x 
5    x  30  x   
6  x    31   x  
7   x   32   x  
8 x     33   x  
9 x     34   x  
10   x   35    x 
11    x  36    x 
12   x   37    x 
13   x   38  x   
14    x  39   x  
15 x     40   x  
16 x     41    x 
17   x   42  x   
18    x  43 x    
19  x    44   x  
20  x    45   x  
21  x    46    x 
22 x     47   x  
23   x        
24  x         
25  x         
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  ) 6( ملحق 
  

  نتائج تطبيق اختبار قضايا

  الجنس  الدرجة  م    الجنس  الدرجة  م    الجنس  الدرجة  م
1 19 1   51 16 1   101 21 1 
2 20 1  52 14 1  102 25 1 
3 18 1  53 28 1  103 14 1 
4 12 1  54 10 1  104 24 1 
5 24 1  55 10 1  105 18 1 
6 32 1  56 21 1  106 22 1 
7 20 1  57 27 1  107 22 1 
8 19 1  58 19 1  108 19 1 
9 13 1  59 20 1  109 23 1 

10 23 1  60 24 1  110 23 1 
11 25 1  61 22 1  111 27 1 
12 30 1  62 14 1  112 24 1 
13 29 1  63 8 1  113 14 1 
14 13 1  64 14 1  101 21 1 
15 20 1  65 23 1  102 25 1 
16 19 1  66 12 1  103 14 1 
17 21 1  67 9 1  104 24 1 
18 24 1  68 13 1  105 18 1 
19 24 1  69 18 1  106 22 1 
20 20 1  70 33 1  107 22 1 
21 12 1  71 21 1  108 19 1 
22 21 1  72 20 1  109 23 1 
23 21 1  73 15 1  110 23 1 
24 20 1  74 12 1  111 27 1 
25 15 1  75 22 1  112 24 1 
26 25 1  76 16 1  113 14 1 
27 27 1  77 18 1  1 30 2 
28 26 1  78 16 1  2 25 2 
29 33 1  79 21 1  3 26 2 
30 14 1  80 25 1  4 22 2 
31 21 1  81 14 1  5 21 2 
32 19 1  82 24 1  6 22 2 
33 15 1  83 18 1  7 32 2 
34 22 1  84 22 1  8 28 2 
35 17 1  85 22 1  9 20 2 
36 23 1  86 19 1  10 20 2 
37 23 1  87 23 1  11 23 2 
38 18 1  88 23 1  12 17 2 
39 22 1  89 27 1  13 30 2 
40 14 1  90 24 1  14 32 2 
41 13 1  91 14 1  15 15 2 
42 12 1  92 18 1  16 27 2 
43 27 1  93 28 1  17 17 2 
44 22 1  94 22 1  18 23 2 
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45 17 1  95 34 1  19 29 2 
46 26 1  96 29 1  20 33 2 
47 22 1  97 22 1  21 32 2 
48 19 1  98 16 1  22 31 2 
49 13 1  99 18 1  23 28 2  
50 12 1  100 16 1  24 27 2 
25 23 2   81 34 2  
26 13 2  82 17 2     
27 19 2  83 14 2     
28 28 2  84 28 2     
29 28 2  85 23 2     
30 26 2  86 15 2       
31 26 2  87 14 2       
32 28 2  88 12 2       
33 27 2  89 14 2       
34 11 2  90 20 2       
35 17 2  91 33 2       
36 20 2  92 15 2       
37 35 2  93 14 2       
38 13 2  94 15 2       
39 11 2  95 28 2       
40 13 2  96 29 2       
41 20 2  97 31 2       
42 27 2  98 15 2       
43 36 2  99 14 2       
44 33 2  100 16 2       
45 31 2  101 29 2       
46 23 2  102 14 2       
47 21 2  103 14 2       
48 26 2  104 18 2       
49 22 2  105 11 2       
50 22 2  106 15 2       
51 26 2  107 22 2       
52 23 2  108 19 2       
53 24 2  109 7 2       
54 24 2  110 14 2       
55 37 2  111 12 2       
56 27 2  112 15 2       
57 29 2  113 18 2       
58 31 2  114 11 2       
59 25 2  115 18 2        
60 23 2  116 14 2       
61 24 2  117 18 2       
62 21 2  118 11 2       
63 24 2  119 15 2       
64 27 2  120 22 2       
65 21 2 
66 21 2 
67 22 2 
68 30 2 
69 23 2 
70 24 2 
71 32 2 
72 39 2 
73 23 2 
74 31 2 
75 18 2 
76 16 2 

  



 134

77 23 2 
78 20 2 
79 19 2 
80 17 2 

    )7( ملحق رقم 
  

  جدول يبين تكرارات درجات الطالب في االختبار
  

  %النسبة التكرار  الفئات
8 1 0.88 
9 1 0.88 

10 2 1.77 
12 6 5.31 
13 5 4.42 
14 9 7.96 
15 3 2.65 
16 5 4.42 
17 2 1.77 
18 8 7.08 
19 8 7.08 
20 7 6.19 
21 8 7.08 
22 12 10.62 
23 8 7.08 
24 8 7.08 
25 4 3.54 
26 2 1.77 
27 5 4.42 
28 2 1.77 
29 2 1.77 
30 1 0.88 
32 1 0.88 
33 2 1.77 
34 1 0.88 

 100 113  المجموع
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   )8( ملحق رقم 
  

  ت درجات الطالبات  في االختبارجدول يبين تكرارا
  

  %النسبة التكرار  الفئات
7 1 0.83 

11 5 4.17 
12 2 1.67 
13 3 2.50 
14 9 7.50 
15 8 6.67 
16 2 1.67 
17 5 4.17 
18 5 4.17 
19 3 2.50 
20 6 5.00 
21 5 4.17 
22 7 5.83 
23 10 8.33 
24 5 4.17 
25 2 1.67 
26 5 4.17 
27 6 5.00 
28 7 5.83 
29 4 3.33 
30 3 2.50 
31 5 4.17 
32 4 3.33 
33 3 2.50 
34 1 0.83 
35 1 0.83 
36 1 0.83 
37 1 0.83 
39 1 0.83 

 100 120  المجموع

  
  
  
  
  



 136

   )9( ملحق رقم 
  

Test-T 
Group Statistics 

 .N Mean Std  الجنس 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

 14620. 1.55417 3.6814 113 ذآر ولاال
 14365. 1.57359 4.1667 120 انثى 
 15665. 1.66521 4.0619 113 ذآر الثاني
 17258. 1.89054 5.1750 120 انثى 
 15859. 1.68586 4.2035 113 ذآر الثالث
 16234. 1.77831 4.3250 120 انثى 
 09265. 98487. 1.6195 113 ذآر الرابع
 08190. 89720. 1.4583 120 نثىا 

 17085. 1.81618 3.9292 113 ذآر الخامس
 18448. 2.02088 4.2417 120 انثى 

 09584. 1.01879 1.5044 113 ذآر السادس
 09082. 99491. 1.7917 120 انثى 
 07630. 81109. 1.0531 113 ذآر السابع
 08888. 97360. 1.1000 120 انثى 

 51615. 5.48674 20.0531 113 آرذ المجموع
 63040. 6.90572 22.2583 120 انثى 

  

Independent Samples Test 
  F Sig. t df 

Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

         Lower Upper 

 Equal variances االول
assumed .185 .668 -2.367 231 .019 -.4853 .20504 -.88924 -.08126 

 
Equal variances 

not assumed   -2.367 230.470 .019 -.4853 .20496 -.88910 -.08141 

 Equal variances الثاني
assumed 

2.974 .086 -4.757 231 .000 -1.1131 .23396 -1.57403 -.65208 

 
Equal variances 

not assumed 
  -4.776 229.989 .000 -1.1131 .23307 -1.57229 -.65382 

 Equal variances الثالث
assumed 1.002 .318 -.534 231 .594 -.1215 .22731 -.56933 .32641 

 
Equal variances 

not assumed   -.535 230.989 .593 -.1215 .22695 -.56861 .32569 

 Equal variances الرابع
assumed 1.545 .215 1.307 231 .193 .1611 .12331 -.08183 .40410 

 
Equal variances 

not assumed 
  1.303 225.714 .194 .1611 .12366 -.08254 .40481 

 Equal variances الخامس
assumed 

.921 .338 -1.239 231 .217 -.3125 .25225 -.80947 .18454 

 
Equal variances 

not assumed   -1.243 230.506 .215 -.3125 .25144 -.80788 .18296 

 Equal variances السادس
assumed 2.101 .149 -2.177 231 .030 -.2872 .13194 -.54721 -.02728 

 
Equal variances 

not assumed   -2.175 229.379 .031 -.2872 .13204 -.54740 -.02708 

 Equal variances السابع
assumed 

3.203 .075 -.398 231 .691 -.0469 .11778 -.27896 .18515 

 
Equal variances 

not assumed 
  -.400 227.659 .689 -.0469 .11714 -.27771 .18391 

 Equal variances المجموع
assumed 8.232 .004 -2.688 231 .008 -2.2052 .82033 -3.82151 -.58896 

 
Equal variances 

not assumed 
  -2.707 224.724 .007 -2.2052 .81475 -3.81076 -.59971 
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  )10( ملحق رقم 
  

  توزيع الدرجات بيانيا

  
  )1(شكل رقم 

 STSتوزيع درجات الطالب في اختبار 

male

ÇáãÌãæÚ

34.00
32.00

29.00
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  )2(شكل رقم 

 STSتوزيع درجات الطالبات في اختبار 

female

39.00
36.00

34.00
32.00
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28.00
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To realize the goals of the study the researcher has designed a tools for analyzing 
the content of the scientific culture book and has designed a test for measuring 
students understanding of the issues implied in the content of scientific culture 
curriculum, then he has applied the test of individuals of the study sample after 
making sure of the reliability and credibility of the test. This study has been 
performed in the second term of the school year 2007-2008. 

The data has been collected and analyzed statistically by using SPSS program so 
as to test the credibility of the study hypotheses that included : repetitive, percentage, 
person correction coefficient, Alpha kornpath coefficient Jetman, Arithmetic means, 
standard deviation test to clarity the understanding difference between males and 
females for  science, technology and society issues. 

This study has resulted in: 
1- The weakness of tackling the issues of science, technology and society in the 

second secondary class. 
2- Students have not reached 70% which is the satisfactory limit. This is an 

evidence of the level of delining of students understanding of science, 
technology and society issues. 

3- There are no statistical differences at 0.05 ≥ a in students understanding due to 
sex. 

In the light of this, the study has recommended that Palestinian curriculums must 
be revised specially the scientific culture curriculum and developing it according to 
STS entry and assuring the interactive relation between science, technology and 
society in the curriculum through combining some local and international issues 
important in the life of students. They should be taught according to STS entry.              
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Abstract 
 

This study has aimed at analyzing the content of the scientific culture of the 
second secondary class according to the issues of science, technology and society 
measuring students understanding. The main question of the study is: 

How far have the issues of science, technology and society been implied in the 
second secondary class and the extent of students understanding of it? 

This main question is subdivided into these questions: 
1- What are the issues of science, technology and society that the curriculum of 

scientific culture of the second secondary class must imply? 
2- What are the issues of science, technology and society that the curriculum of 

the second secondary class implies ? 
3- What is the extent of students understanding of the issues of science, 

technology and society that the curriculum of the scientific culture implies ? 
4- Are there difference in students understanding owning to sex ? 

In the light of these questions of the study the following hypotheses have been put. 
They are as follows: 

1- There are no statistical difference between students understanding of science, 
technology and society issues and standard of accuracy 70%. 

2- There are no statistical differences at 0.05 ≥ a in the students understanding of 
science, technology and society issues owing to sex. 

The researculer has adopted the descriptive analytic approach since he has chosen 
for the process of analysis the content of the scientific culture of the second 
secondary class. The study included all governmental students of the second 
secondary class in KhanYunis governorate. More over he has restricted the study 
sample. It is mode of 6 classes in 6 schools in KhanYunis governorate. These schools 
have been chosen haphazardly. 

They are three boys schools (Haroun El-Rashid, Abdel Kader El-Hasseiny and 
Kamal Nasir) secondary schools, three girls namely (Akka, Tabaria , KhanYunis) 
secondary schools. 
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