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  :قال اإلمام المزني                      
  قرأت كتاب الرسالة على اإلمام الشافعي"

  ثمانين مرة، فما من مرة إال ويقف على خطأ،
  وفي المرة األخيرة تنھد اإلمام الشافعي،

  "بهأبى هللا أن يكون كتابا سليما غير كتا: وقال 
  :حيث قال وصدق الشاعر                

  لكل شيء إذا ما تم نقصان               فال يغر بطيب العيش إنسان
  



  د  



  ه  

  الدراسةمستخلص 
  العريض حسين إبراھيم تيسير: ةاحثـــــــاسم الب
اء فى مقترح  منھج  فعالية :الدراسةعنوان  ا باستخدام األحي ددة الوسائل تكنولوجي ة المتع ة مفھوم لتنمي ة التربي دى الوقائي  ل

  الثانوية المرحلة طالب
  كلية التربية ـ جامعة الزقازيق: ثـــــــجھة البح

  :ھدفت الدراسة الحالية إلى: ةــــــــالدراسھدف 
  .لدى طالب المرحلة الثانوية التربية الوقائية مفھومتنمية ل وضع منھج مقترح في األحياء )١
  .باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في األحياء تصميم وحدة من المنھج المقترح )٢
ددة تحديد فعالية وحدة من المنھج المقترح في األحياء )٣ وم باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتع ة مفھ ة  الكتساب وتنمي التربي

 .الصف األول الثانوي طالبلدى  الوقائية
ة ا طالبعلى تنمية قدرة  مقترحتحديد فعالية وحدة من المنھج ال )٤ لصف األول الثانوي على التصرف في المواقف الحياتي

  .ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ابالمرتبطة بالتربية الوقائية 
وم الصف األول الثانوي نحوطالب على اتجاھات  مقترحتحديد فعالية وحدة من المنھج ال )٥ ة ب مفھ ة الوقائي ستخدام االتربي

 .تكنولوجيا الوسائل المتعددة
د تكونت عينة الدراسة من ثالثة مجموعات متكافئة من طالبات الصف األول الثانوي باحدى مدارس محافظة الشرقية وق     
طالبة، و مجموعة تجريبية أولى تدرس ) ٣٠(مجموعة ضابطة وعددھا : وكانت على النحو التالي) مدرسة بلبيس الثانوية للبنات(

اإلنسان (طالبة، ومجموعة تجريبية ثانية تدرس وحدة) ٣٠(ة وعددھا الوسائل المتعدد ستخدام تكنولوجيابا) اإلنسان والغذاء(وحدة 
 طالبة، وقد تمثلت الرسالة في وضع منھج مقترح في األحياء) ٣٠(ة وعددھا استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددبدون ) والغذاء

في األحياء للصف  مقترحال من المنھج) اإلنسان والغذاء(وحدة  لدى طالب المرحلة الثانوية، ومعالجة التربية الوقائية مفھومتنمية ل
اإلنسان (اختبار تحصيلي في وحدة عداد ة، و تمثلت أدوات الدراسة في إتكنولوجيا الوسائل المتعدد األول الثانوي باستخدام

مقياس اتجاھات نحو  عداد، وإة البحثعين طالباتالتربية الوقائية لدى  مقياس المواقف الحياتية لتنمية مفھوم عداد، و إ)والغذاء
النتائج  ، وبعد تطبيق أدوات الدراسة على العينة وباستخدام المعالجات اإلحصائية تم التوصل إلى التربية الوقائية بعض مجاالت

  :التالية
ً  دال فرق يوجد )١  القبلي التطبيقين فى األولى التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين) ٠.٠١( داللة مستوى عند إحصائيا

 التطبيق في درجاتھم متوسط لصالح االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار من كل في والبعدي
  .البعدي

ً  دال فرق يوجد )٢  القبلي التطبيقين فى الثانية التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطي بين) ٠.٠١( داللة مستوى عند إحصائيا
 التطبيق في درجاتھم متوسط لصالح االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار من كل في بعديوال

  .البعدي
، األولى التجريبية المجموعة من كل طالبات درجات متوسطات بين) ٠.٠١( داللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد )٣

 درجات متوسطات لصالح االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، تحصيليال االختبار من كل في الضابطة والمجموعة
  .البعدي التطبيق في األولى التجريبية المجموعة طالبات

  الثانية التجريبية المجموعة من كل طالبات درجات متوسطات بين) ٠.٠١( داللة مستوى عند إحصائية دالة فروق توجد )٤
 طالبات درجات متوسطات لصالح االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار فى الضابطة والمجموعة
  .البعدى التطبيق فى  الثانية التجريبية المجموعة

 األولى التجريبية المجموعة من كل طالبات درجات متوسطات) ٠.٠١( داللة مستوى عند بين إحصائية دالة فروق توجد )٥
 درجات متوسطات لصالح االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار فى ةالثاني التجريبية والمجموعة

  .البعدى التطبيق فى  األولى التجريبية المجموعة طالبات
 مقبوال فعالية مستوى يحقق المتعددة الوسائل تكنولوجيا باستخدام الثانوي األول الصف لطالبات المقترح المنھج من وحدة تدريس )٦

  .االتجاھات ومقياس، الحياتية المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار من كل في تربويا

 فعالية مستوى يحقق المتعددة الوسائل تكنولوجيا استخدام بدون الثانوي األول الصف لطالبات المقترح المنھج من وحدة تدريس )٧
 .االتجاھات ومقياس، ةالحياتي المواقف ومقياس، التحصيلي االختبار من كل في تربويا مقبوال



  و  

  بسم هللا الرمحن الرحمي
  
  

  يردِّ قْ تَ ر وَ كْ شُ 
      
 شرور من با ونعوذ،  عليه ونتوكل به ونؤمن،  ونستغفره به ونستعين،  نحمده،   الحمد إن

 ونسلم ونصلى.  له ھادى فال يضلل ومن المھتد فھو هللا يھديه من.  أعمالنا سيئات ومن أنفسنا
 وسلم وصحبه أله وعلى،  والمرسلين النبيين خاتم، وسلم عليه هللا صلى محمد ونبينا سيدنا على
  . الدين يوم إلى تبعه ومن
 اللھم فسبحانك،  المتواضع العلمي العمل ھذا إلنجاز وفقني الذي،  القدير العزيز هللا الحمد     
  . وشكراً  حمداً  أسجد كل،  نعمتك ووافر عطائك لعظيم والثناء الحمد آيات أسمى إليك  أرفع

  ،...َبْعدثم أما َ
/ الدكتور األستاذ الجليل للعالم الثناء وأعظم التقدير وأجل الشكر بموفور أتوجه أن فيشرفني     
 الذي،  شمس عين جامعة-  التربية بكلية العلوم تدريس وطرق المناھج أستاذ سليم صابر محمد
 ھذا إتمام في الكبير األثر السديدة وتوجيھاته ضالفيا لعلمه وكان، ، يديه على بالتعلم شرفت
 وبكل.  الجزاء خير عنى يجزيه أن وجل عز هللا داعيًة◌ً  والتقدير الشكر جزيل فلسيادته البحث
 األستاذ إلى تقديري وعظيم شكري جزيل أقدم بالفضل واالعتراف والتقدير اإلجالل معنى

 جامعة-التربية بكلية العلوم التدريس وطرق المناھج أستاذ الحبشي أحمد فوزي/ الدكتور
 فكرة كانت أن منذ أكتافه على قام والذي  ،البحث ھذا على اإلشراف فى لمشاركته،  الزقازيق

 وقته من الكثير للباحثة قدم فقد،  البحث إلنجاز وجھد صدق بكل الباحثة ساعد فقد مھدھا فى
  .   الجزاء خير عنى هللا وجزاه حتراموا تقدير كل منى فله.  عون خير لتوجيھاته وكانت وجھده

 وطرق المناھج مدرس-  رشوان سالم سھير/  الدكتورة إلى والتقدير بالشكر وأتقدم  
 للباحثة الدائم وتشجيعھا وعطاؤھا جھدھا على،  الزقازيق جامعة – التربية كليةب  العلوم تدريس
  ..  الجزاء خير عنى هللا فجزاھا .والعافية بالصحة عليھا يمن أن هللا من وأتمنى
 وطرق المناھج أستاذ مصطفى نجيب محمد/ الدكتور لألستاذ  واحترامي شكري بعظيم أتقدم كما

 المناقشة لجنة في االشتراك على بالموافقة لتفضله، األزھر جامعة- التربية بكلية العلوم تدريس
 عليه يمن أن هللا من تمنىوأ، واحترام تقدير كل مني فله،  وانشغاله مسئولياته عبء رغم والحكم
  .والعمل والعلم والتقدم الترقي ودوام والعافية بالصحة
 وطرق المناھج أستاذ  حجازي الحميد عبد حجازي/ الدكتور لألستاذ الجزيل بالشكر وأتقدم
 لجنة في االشتراك على بالموافقة لتفضله،  الزقازيق جامعة-التربية بكلية المساعد العلوم تدريس
 ودوام والعافية بالصحة عليه يمن أن هللا من وأتمنى واحترام تقدير كل مني فله  ،والحكم المناقشة
  .والعمل والعلم والتقدم الترقي
 وإلى بالكلية التدريس وطرق المناھج بقسم أساتذتى إلى وتقديري شكري خالص أقدم كما      
 ومعلمى الجليل ستاذيأ ھؤالء مقدمة وفى النور إلى البحث ھذا خرج حتى ساعدنى من كل

 جامعةـ  التربية بكلية التدريس وطرق المناھج أستاذ شھدة علي السيد/  الدكتور األستاذ
 العون يد إليھا أمدوا الذين أساتذتھا دور تنسى أن الباحثة تستطيع ال المقام ھذا وفى،   الزقازيق
 كليةب التدريس وطرق مناھجال أستاذ الرياشي حمزة/ الدكتور األستاذ بالذكر وأخص، والمساعدة
 إبراھيم/ للدكتور الشكر كل والشكر  ،وأمانة صدق بكل ساعدنى الذى، الزقازيق جامعة -التربية
/ والدكتور،  الزقازيق جامعة-التربية كليةب المساعد التدريس وطرق المناھج أستاذ عطية أحمد



  ز  

،  الزقازيق جامعة - تربيةال كليةب التدريس وطرق المناھج بقسم المدرس المسيح عبد ميشيل
،  الزقازيق جامعة -التربية كليةب التدريس وطرق المناھج بقسم المدرس مسلم حسن/ والدكتور
 الزقازيق جامعة -التربية كلية -التدريس وطرق المناھج بقسم المدرس  بيومي السيد/ والدكتور
 واألخ الصناعي التعليم في اآللي الحاسب مدرس محمود سعد ياسر/ الدكتور  واألخ

 من لى  قدموه ما على الصناعي التعليم في اآللي الحاسب موجه عجوة حسن أسامة/المھندس
 والعرفان بالشكر أتقدم كما،  الخير كل عنى هللا جزاھم هللا لوجه وخالصة صادقة مساعدة
  . البحث ھذا أتمام سبيل فى لى قدموه ما كل على وابنائھم ألخوتي بالجميل
 برحمته هللا يتغمدھما وأن الغالية ووالدتي الغالي والدي روح إلى حمةبالر وأدعو  

  .جناته فسيح ويدخلھما
 مجدي/الدكتور زوجي العمر رفيق إلى وتقديري شكري بخالص أتقدم أن لى يطيب كما  
 رفيق  ،الزقازيق جامعة-التربية كليةب التدريس وطرق المناھج بقسم المدرس إسماعيل إبراھيم
 أيضا لى ويطيب،  البحث ھذا التمام لى قدمه ما على المستمر والفالح النجاح إلى حياتي طريق
 أدعو كما البحث ھذا التمام مشقة من معي ماتحملوه على، أبنائي بفضل أعترف أن المقام ھذا من
  . الجزاء خير عنى هللا فجزاھم، ورسوله هللا يرضى◌ُ  عمل كل فى والصالح بالفالح لھم هللا

 ما على منى كان ما ُترجح فال،  نفسى فمن أخطأت كنت وأن، فمنك أصبت كنت أن اللھم  
  .الحمد ولك الشكر فلك. منك ھو

  الجزاء خير عنى الجميع هللا وجزا

  الباحثة



  ح  

  فهرس المحتويات: أوال
  
  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــوع

  ھـ  مستخلص الدراسة

  ز-و  ُشْكر َوَتْقدِّير

  ي-ح  حتوياتفهرس الم: أوال

  ك فهرس المالحق: ثانيا

  ل فهرس الجداول: ثالثا

  م  فهرس األشكال: رابعا

  )١٥- ١(   طار العام للبحثاإل: الفصل األول

  ٢  .                                    المقدمة
  ١٠  .مشكلة البحث

  ١١  .البحث دافأه
  ١١  .أهمية البحث
  ١٢  .حدود البحث
  ١٢  .أدوات البحث

  ١٣  .راءات البحثجإ
  ١٥  . مصطلحات البحث

  )٧٢-١٦(   المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

  ١٧  في تطوير مناهج األحياء التجارب العالمية والمشروعات السابقة: المحور األول

  ٣٧  .نماذج عالمية لبناء مناهج األحياء: المحور الثاني

  ٤٠  ت والتجارب العالميةتعقيب على المشروعا

  ٤١  .الدراسات والبحوث السابقة:المحور الثالث

  ٤٢   منهج األحياء بالمرحلة الثانويةبتطوير دراسات اهتمت : أوال
  ٤٤  هذا المحورتعقيب على دراسات 

  ٤٥  .بالتربية الوقائية ومجاالتها اهتمتدراسات : ثانيا
  ٥٨  هذا المحورتعقيب على دراسات 

  ٥٩  .العلوم تدريس المتعددة ودورها فى الوسائلبتكنولوجيا  اهتمتات دراس: ثالث
  ٦٩  هذا المحورتعقيب على دراسات 



  ط  

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــوع
  ٧١  فـــروض البـحث
 ) ١١٠-٧٣(   االطار النظري للبحث : الفصل الثالث

  ٨١- ٧٥  .التربية الوقائية: أوال 

 ٧٥  . مفهوم الوقاية  

 ٧٦  .مفهوم التربية الوقائية  

 ٨١  .الوقائية أهداف التربية  

 ٨٢  .أسس ومالمح التربية الوقائية  

 ٨٣  .مجاالت التربية الوقائية  

 ٨٦  .االسالم والتربية الوقائية  

 ٨٨  .تدريس األحياء والتربية الوقائية  

  ١١٠- ٩١  تكنولوجيا الوسائل المتعددة: ثانيا 
  

  ٩٢  تعريف تكنولوجيا الوسائل المتعددة  
 ٩٤  .ة في تعليم العلومستخدام الوسائل المتعددا أنماط  
 ٩٧  .ستخدام الوسائل المتعددةامميزات التعليم ب  
 ٩٨  .خصائص الوسائل المتعددة  
 ١٠١  .عناصر تكنولوجيا الوسائل المتعددة  
 ١٠٦  .إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل  
 ١٠٨  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة ونظريات التعلم  

 ) ١٥٦-١١١(  ـث إجــراءات البحـ: الفصل الرابع
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  :المقدمة
تطورا هائال فى العلم والتكنولوجيا لم يسبق له مثيل، شمل كافة مجاالت  حاليالقرن ال يشهد  

القضايا الصحية والبيئية واألخالقية والكوارث و  المشكالت الحياة اإلنسانية، وشهد أيضا عددا من
الطبيعية التى تفاقمت إلى حد بات ينذر بالخطر، ويهدد حياة اإلنسان وبقاءه على األرض، وبدال من 

 ،المشكالتيد اإلنسان من التطور العلمى ونمو التكنولوجيا لتحسين حياته والتغلب على هذه أن يستف
الذى أفسد البيئة وجعلها فى كثير من األحيان تطور ضحية لهذا ال أصبح  فأنه ،ومعالجة تلك القضايا 

  .غير مالئمة لحياته
  

ربية هادفة آمنة ، تعودهم التخطيط أحوج مانكون إلي تربية الطالب توحيث أننا اليوم في عصر 
أكرم قنبس، ( تجنب أو تحمل المشكالت التي يزخر بها عالمنا ، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة

  .  )١٦: م٢٠٠٦
  

، فإنه مطالب بالمحافظة على هذه النعم  وٕاذا كان اهللا قد أنعم على اإلنسان بخيرات ونعم كثيرة  
بشكل يضمن لها االستمرار فى أداء وظائفها، وقد أدرك اإلنسان أهمية هذه النعم والمحافظة عليها فى 
الوقت الحاضر إذ أصبحت حياة اإلنسان ورفاهيته مرتبطة كل اإلرتباط بكيفية المحافظة عليها، 

لية والقومية والعالمية فى مختلف مجاالت الحياة ومن هذه ولتحقيق هذا عقدت المؤتمرات والندوات المح
هدف إلى تحقيق الرعاية الصحية، ومواجهة القضايا والمشكالت الصحية التى قد ي ماالمؤتمرات 

أنشأت منظمة الصحة العالمية التى نادت بأن من الحقوق األساسية لكل ف، ة اإلنسانتعترض مسير 
حة يمكن للكائن البشرى بلوغه، وعلى مستوى الواقع يصبح من إنسان التمتع بأعلى مستوى من الص

حق كل فرد التمتع بالظروف المالئمة لحياة آدمية والقدر المالئم من الرعاية الصحية بما يدرأ عنه 
  .)٢٥٩:  م١٩٩٢فيليب عطية، . (غائلة الفقر والمرض

  

ولكن نظرة عابرة  ،وقد يتصور البعض أن المشكالت الصحية فى طريقها للتقلص واالنحسار
لألحداث تؤكد أن ظاهرة اإلدمان وتعاطى العقاقير باعتبارها من المشكالت الصحية التزال قائمة، حيث 

فى جلستها الخاصة  ،United Nations General Assemblyتؤكد الجمعية العامة لألمم المتحدة 
عاطى غير المشروع للمخدرات أن التصنيع والترويج والبيع والت ،حول مشكلة المخدرات فى العالم

 ,United Nations, 1998). والعقاقير قد أصبح مشكلة خطيرة تفاقمت فى السنوات األخيرة

Factsheet No. 2).  
  

                                           
 ةالصفح رقمسنة النشر،  اسم المؤلف،( تتبع الباحثة نظام التوثيق التالي(.  



٣

  الفصل األول                                                       اإلطار العام للبحث                                  

  

تمثل قضية التلوث أولوية من "وفى نفس الوقت الذى تتفاقم فيه مشكلة اإلدمان وتعاطى المخدرات،     
أهم الموضوعات التى تشغل فكر العالم أجمع خالل القرن  أولويات العصر، تلك المشكلة التى ستظل من

حيث يتأثر اإلنسان بما ) ٥:م١٩٩٤طلعت األعوج،(د صحية خطيرة ن، لما لها من أبعايالواحد والعشر 
كاألمراض الصدرية والمعوية  ؛يحدث من تلوث للهواء والتربة وتكاثر الحشرات فيصاب بأمراض كثيرة

  .والجلدية والمعدية والوبائية، وأمراض العيون والحساسية واإلصابة بالطفيليات وغيرها
  

وباإلضافة لما سبق يوجد فى مجتمعنا العديد من المشكالت ذات األهمية التى تؤثر فى الشباب      
مراض المعدية والمتوطنة، ومشكلة الزالزل والمجتمع منها مشكلة الغذاء، وأمراض سوء التغذية، ومشكلة األ

  . على سطح األرض الهالك والدمار وتنشرالتى تؤدى بحياة العديد من البشر 
  

تتناول بعض الموضوعات المرتبطة بالصحة  األحياء أن مناهج ننكر ال بأى حال من األحوالو   
واألمراض التى يتعرض لها اإلنسان، فعلى سبيل المثال يدرس طالب المرحلة الثانوية دورة حياة ديدان 
البلهارسيا ومع ذلك فإن نسبة اإلصابة بديدان البلهارسيا عالية بين فئات الطالب وتكاد تكون مقاربة 

هتمام ة هذه األمراض، والسبب الرئيسى الذى يفسر ذلك هو عدم االلنسبتها بين من لم يتعرضوا لدراس
مرغوب فيها الألنماط السلوكية غير بالشق الوقائى من األمراض وضرورة اتخاذ القرار المناسب لتعديل ا

  )١٠: م١٩٩٨محمد صابر سليم،( .لدى الطالب
  

اب فى المدارس منها على نتشار التدخين والمخدرات بين الشباوقد أثبتت دراسات كثيرة خطورة  
والتى استهدفت تحديد مدى انتشار ظاهرة تعاطى المواد  )م١٩٩١،دراسة مصطفى سويف (سبيل المثال 

) ١٤٦٠(المؤثرة فى األعصاب لدى طالب المرحلة الثانوية فى مصر، حيث شملت الدراسة عينة قوامها 
) ٢٦١(طالبا يتعاطون العقاقير المهدئة، ) ٣٩٩(طالبا بالمرحلة الثانوية، وكان من نتائج الدراسة أن 

  . طالبا يتعاطون العقاقير المنومة) ٣٢٩(المنشطة، وأن  طالبا يتعاطون العقاقير
  

يتعــرض للعديــد مــن المواقــف التــى تنطــوى علــى  ،واإلنســان منــذ طفولتــه ومــرورا بجميــع مراحــل حياتــه
محمــد صــابر ســليم، (. يجــب أن يكــون مــدركا لهــا قــادرا علــى تالفــى أضــرارها ،مخــاطر مــن نوعيــات مختلفــة

كمفهـــوم حـــديث مـــن  Protective Education، ومـــن هنـــا تـــأتى أهميـــة التربيـــة الوقائيـــة )١٠: م١٩٩٨
وســـوف تفـــرض نفســـها أكثـــر وأكثـــر فـــى تـــدريس العلـــوم  ،مفـــاهيم التربيـــة العلميـــة التـــى بـــدأت تفـــرض نفســـها

فمــــن أهــــم أهــــدافها وقايــــة الشــــباب مــــن ) ٣٦٦:  م١٩٩٧أحمــــد شــــبارة، (والتربيــــة العلميــــة فــــى المســــتقبل، 
لمشكالت التى تعترض مسـيرتهم والتصـدى لحلهـا، وهـذا مـا تنـادى بـه الشـريعة اإلسـالمية، فيقـول فـى ذلـك ا

  .١٩٥ية اآل :سورة البقرة  ).........َوَال ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة  .......(:  عز وجل
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كما تدعو األحاديث النبوية الشريفة إلى اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بوقاية اإلنسان وحماية بيئته، 
  : ومن هذه األحاديث ما يلى

غطوا اإلناء وأوكوا "يقول  –صلى اهللا عليه وسلم  –يقول جابر بن عبد اهللا أنه سمع رسول اهللا     
مر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء إال السقاء فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء الي

  .رواه مسلم" نزل فيه من ذلك الوباء
  

حسب ابن آدم لقيمات يقمن  ،هشرا من بطن ما مأل ابن آدم وعاءً : (وقوله صلى اهللا عليه وسلم   
  . رواه الترمذى) ، فإن كان البد فاعال فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسههصلب

البراز فى الماء، : اتقوا المالعن الثالث"حديث آخر يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفى   
  . رواه أبو داود ."وفى الظل، وفى طريق الناس

  

ولما كانت الوقاية خير من العالج فإن منع الضرر قبل حدوثه أولى من معالجته بعد حدوثه،   
ومنها مناهج العلوم  ،ة عامة والمناهج الدراسيةوهذه المهمة تقع على عاتق عدد من المؤسسات التربوي

تزويد الطالب "وبخاصة مادة األحياء، حيث أنه من أهداف تدريس األحياء فى المرحلة الثانوية 
الوعى الصحى لديهم ومن ثم المحافظة على صحتهم الشخصية  نشر بالمعلومات التى تساهم فى

  )٥٨: م١٩٨٦صبرى الدمرداش، . ("حة العامةوالص
  

قق األهداف وهناك العديد من الدراسات التى توصلت نتائجها إلى أن مناهج العلوم ال تح  
عادة النظر فى منهج البيولوجيا بإ ، )م١٩٩١،أحمد شبارة(دراسة أوصت ف ، الوقائية المنوطة بها

 بضرورة تضمين مناهج البيولوجيا موضوعات وبرامج وقائية تزيد وعىو ،بالمرحلة الثانوية فى مصر
  .طالب المرحلة الثانوية بأنواع المخدرات وأضرارها، والنتائج المترتبة عليها

  

ضرورة وجود برامج وقائية تتضمن على  ،)م١٩٩١،مصطفى سويف( ن أكدت دراسةيفي ح
  .نوعا من التحصين السلوكى ضد اآلثار السيئة لإلدمان وتبصير الطالب والنشئ بأضرارها

  

عن ضعف مستوى تمثيل القضايا الصحية بمناهج  ،)م١٩٩٤،ماهر اسماعيل(دراسة  أسفرتو 
اإلدمان دمار للفرد  –نتشار اإليدز وباء العصر ا والتي حددها في ،العلوم خاصة بالمرحلة الثانوية

  .وقضية التكنولوجيا الطبية –التلوث وأمراض العصر  –والمجتمع 
  

أن هناك قصورا فى تحقيق أهداف العلوم لدى الطالبات  ،)م١٩٩٥،على راشد (دراسة أظهرت و        
كما أشارت نتائج هذه الدراسة أيضا إلى أن مقررات العلوم بالمرحلة المتوسطة  ،بالمرحلة المتوسطة
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التساعد الطالبات على اكتساب المعلومات المتعلقة بالعادات الصحية كالوقاية من األمراض ومعرفة 
  .سعافات األوليةوسائل السالمة والقيام باال

  
  

أن منـاهج العلـوم ال تمـد الطـالب بالمعـارف  إلـى ،)م١٩٩٧، رمضان طنطاوى(كما أسفرت دراسة       
ضــرورة تضــمين أبعــاد التربيــة الوقائيــة الــواردة بوالمعلومــات األساســية للتربيــة الوقائيــة ، وأوصــت الدراســة 

ــيم العــام بمصــر،  وعيــة تن تلعــب منــاهج العلــوم دور رئيســى فــى أو بالدراســة بمنــاهج العلــوم بمراحــل التعل
الخاصـة وضـوعات مـن الم مزيداً الشباب بمخاطر التدخين والمخدرات واإلدمان ، وتضمين مناهج العلوم 

  . بالصحة والغذاء والمرض والتى تركز على الجانب الوقائى أكثر من كونها معلومات علمية عادية
  

تـــدنى نســـب الموضـــوعات  عـــن  كشـــفلت) م١٩٩٧ه، فـــايز عبـــده، وٕابـــراهيم فـــود(وجـــاءت دراســـة 
ــــة بشــــكل عــــام ــــة الوقائي وانخفــــاض نســــب التجــــارب واألنشــــطة المتضــــمنة  ، المتضــــمنة لمتطلبــــات التربي

ضــرورة تضــمين بوقــد أوصــت الدراســة  ،لمتطلبــات التربيــة الوقائيــة فــى مقــررات العلــوم بالمرحلــة االبتدائيــة
  .احبة لتعميق وعى التالميذ بمتطلبات التربية الوقائية المناهج الدراسية للعديد من األنشطة المص

وجــود العديــد مــن التصــورات الخاطئــة عــن  عــن،)م١٩٩٧ ،)أ(مــاهر صــبري (دراســة كمــا كشــفت       
حــث بضــرورة وجــود اوصــى البأ، وفــي ضــوء ذلــك  مــرض اإليــدز شــاعت لــدى نســبة كبيــرة مــن التالميــذ 

وعلى مسـتوى جميـع المراحـل الدراسـية  ،مرحلة الطفولة  فيبرامج تربية موجهه للوقاية من مرض اإليدز 
  .بالدول العربية واإلسالمية 

ى مسـتوى صـحة أفكـار طـالب وطالبـات الصـف نتـد )م١٩٩٩،مـاهر صـبري (دراسـة  وأوضحت
الدراسة بضرورة وجود بـرامج تربويـة وقائيـة لجميـع الثالث الثانوى حول اإلدمان والمخدرات ، وقد أوصت 

 .المراحل

هتمام بزيادة مفاهيم التربية الوقائية بضرورة اال ، )م١٩٩٩،نجاح السعدى(دراسة أوصت كما 
  . فى مناهج العلوم بصفة عامة ووضع برامج للتربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية

  

بضـــرورة  ،)  م٢٠٠٠، مجـــدى إســـماعيل (دراســـة وصـــتالوقائيـــة أ مجـــاالت التربيـــةوتأكيـــدًا ألهميـــة     
  .امعتضمين مرض اإليدز واألمراض المنقولة جنسيًا فى المناهج بشكل تكاملى فى مراحل التعليم ال

  
 

تدني مستوى اهتمام محتوى مناهج العلوم بالتعليم العام  )م٢٠٠١،طناويالعفت (وأوضحت دراسة 
لذلك  ؛أن موضوعاتها ال يتضح فيها الجانب الوقائيو   ،الثقافة الصحيةالزمة لتحقيق لبالمفاهيم ا
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زمة لتحقيق الثقافة الصحية أوصت بضرورة تضمين محتوى مناهج العلوم بالتعليم العام بالمفاهيم الال
سواء بدمج هذه الموضوعات والمفاهيم الصحية ضمن موضوعات موجودة بالفعل في  للمتعلمين،

ضافة وحدات أو موضوعات مستقلة الى الموضوعات الموجودة في إأو ب الحالية ،محتوى الكتب 
  .محتوى الكتب

  

تأكيدًا ألهمية التربية الغذائية لدى طالبات المرحلة  ،)م٢٠٠٤ ،ليلي حسام الدين (دراسةجاءت و 
تنمية وعي طالبات المدارس الثانوية التجارية بالتربية الغذائية من  واستهدفت الدراسة ،الثانوية التجارية

نمية تلسة مماثلة راإجراء دبوأوصت الدراسة  ،خالل وحدة دراسية مقترحة قائمة علي النظرية البنائية
  .نحو التربية الغذائية) العامة(وعي طالب المدارس الثانوي 

  

 *محتوى مناهج األحياء الثانوية ليلحضوء ت وفي فى ضوء ماتم عرضه من الدراسات السابقةو 
بعادها المختلفة رغم ألتربية الوقائية با لمفهومتبين أن هناك قصورا واضحا فى معالجة مناهج العلوم 

لبرامج التربية  العلومتأكيد كثير من خبراء تدريس العلوم والتربية العلمية على أهمية تضمين مناهج 
ومتابعة أثر ما يقدم من هذه البرامج على تحقيق  ،ومناهج األحياء بصفة خاصة ،بصفة عامة  الوقائية

السلوك الوقائى السليم، ومناسبة هذه البرامج مع ما يحدث فى المجتمعات من قضايا صحية وبيئية 
  .وأخالقية متسارعة

  

  

ــــا  تميــــز القــــرن الواحــــد والعشــــرينأن  نجــــدومــــن جهــــة أخــــرى          ــــرة فتغيــــرت تكنولوجي ــــرات كثي بتغي
المعلومــات وتنامــت بصــورة كبيــرة والتــى كــان مــن متطلباتهــا اســتخدام تكنولوجيــا تســارعت و . االتصــاالت

التعلـــيم فـــى تـــدريس المـــواد والمقـــرارت االكاديميـــة، وتـــدريب الطـــالب علـــى اســـتخدام تلـــك التكنولوجيـــا فـــى 
جـدا مـن المعلمـين هـم الـذين يسـتخدمون التكنولوجيـا عمليات التدريس، ولكـن مـن المالحـظ أن عـدد قليـل 

  ) (Rosenthal, I.G., 1999  .فى التدريس على الرغم من أهميتها فى التعليم
  

ـــتعلم باســـتخدام لكـــن و     التكنولوجيـــا والتعامـــل معهـــا، وامـــتالك أدواتهـــا وبرامجهـــا المطلـــوب حاليـــا هـــو ال
التعليميــــة،  بحيــــث تتكامــــل التكنولوجيــــا مــــع المقــــرارت التعليميــــة لتنميــــة قــــدرات الطــــالب علــــى اســــتخدام 

 Young, P. et) ،(Duhaney, D.C., 2001) .التكنولوجيا فى التـدريس للمقـرارت التعليميـة المختلفـة

al., 2000)  

                                           
 ( الفصل الرابع انطر)٣(ملحق و)  إجراءات البحث( 
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  (Annette, V. et. al., 2001 ) ألهميـة تطبيـق التكنولوجيـا فـي عمليـة الـتعلم أجـرتوتأكيـًدا 
 The University of Illinois aلينـوي بشـيكاغو إدراسة للتعـرف علـى آراء عينـة مـن طـالب جامعـة 

Chicago، وذلك من أجل فهم أفضل لمدى تقبلهم أو رفضهم لتطبيق التكنولوجيا في عملية التعلم.  
  

ضرورة تطبيـق النظريـات التربويـة ب لتوصي) م٢٠٠٦، الشبلومنال  ،األحمدنضال ( دراسة وجاءت
الحديثــة واالهتمــام بامكانيــة االســتفادة مــن التقنيــات التعليميــة المتطــورة واســتغالل كــل طاقاتهــا وامكانياتهــا 

  .فى العملية التعليمية
   

واالستفادة من الوسائل التكنولوجية المتعـددة ن أسلوب تقديم المحتوى التعليمى إلى الطالب حيث أو 
ومـن هـذه ذلـك  حيـث أثبتـت بعـض الدراسـات ؛فى ذلـك يسـهم بدرجـة كبيـرة فـى تحقيـق األهـداف التعليميـة

  :الدراسات
في استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة أهمية  لبيانالتي أجريت  ،)م١٩٩٨كمال زيتون،( دراسة

على جميع  أشتمل قياس فعالية برنامج تعليمى بمساعدة الكمبيوتر الدراسة ستهدفتاو  ،تدريس األحياء
  .تنمية األداء المعرفىلعناصر الوسائل المتعددة من حيث الحركة والمؤثرات الصوتية واللون 

  

في استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة تأكيدا ألهمية  )م١٩٩٧رجب الميهى،(دراسة  جاءتو 
فعالية استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة فى تنمية مدى  معرفة الدراسة استهدفتو  تدريس األحياء

إلى فاعلية برامج الوسائل المتعددة  لدراسةأشارت نتائج او  ،مهارات الرسم العلمى لدى الطالب المعلمين
الوسائل  لتنمية مهارات الرسم العلمى، وقد أوصت هذه الدراسة بإجراء بحوث لبيان فاعلية تكنولوجيا

  .المتعددة عند تدريس بقية عناصر مقررات العلوم
  

هتمام بزيادة جرعة مفاهيم بضرورة اال ،)م١٩٩٧،ورؤف عزمى ،محمد أمين(دراسة  أوصتو 
التربية الوقائية فى مناهج العلوم، كما أوصت الدراسة باإلسراع بإدخال تكنولوجيا التعليم وخاصة أجهزة 
الكمبيوتر فى جميع المدارس لمواجهة متطلبات التعليم فى القرن الواحد والعشرون، ومعرفة أثر استخدام 

  . ئيةالوسائل المتعددة فى برامج للتربية الوقا
  

بضرورة ادخال الكمبيوتر والتقنيات الحديثة ضمن  )Brownell,k., 1997(وصت دراسة أ كما
أهمية تكنولوجيا الوسائل  ،)(Jinnah, F. D., 2000دراسةأظهرت  في حين  ،برامج اعداد المعلمين

وأسلوب المحاضرة  ،المحاضرة أسلوبالمقارنة بين فاعلية كل من  ستهدفتالمتعددة في التدريس حيث ا
أسلوب المحاضرة المدعمة بعروض  أن على ، وأسفرت نتائجهاالمدعمة بعروض الوسائط المتعددة

  .لمفاهيمل اوٕانجاز  تحصيال الوسائط المتعددة أفضل
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أن تقــديم بـــرامج الكمبيـــوتر مصـــحوبة  ،)May Karol, K.,2000( دراســـةأوضــحت نتـــائج و    
   .المتحركة له تأثير فعال فى تدريس مادة األحياءبالنصوص المتحركة والرسوم 

  

يات التعلـيم فـى العلـوم قناستخدام بعض تتأكيدًا ألهمية  )م٢٠٠٠ ،حسين العزب(دراسة جاءت و 
وأوصت الدراسـة بضـرورة إبـراز الـدور الوقـائى لمنـاهج العلـوم فـى جميـع المراحـل  لتحقيق التربية الوقائية 

 .ات التعليم فى المدارسقنيبتوفير تالتعليمية ، بضرورة االهتمام 

أن اســـتخدام التعلـــيم بمســـاعدة الكمبيـــوتر  علـــى )م٢٠٠٢عبـــد اللطيـــف الجـــزار، ( دراســـةأكـــدت و 
المتعدد الوسائط هو األكثر كفاءة فـى اكتسـاب الطالبـات المعلمـات للمفـاهيم العلميـة فـى جميـع مسـتويات 

  .تعلم تلك المفاهيم
  

ثــار االيجابيــة ن هنــاك العديــد مــن األأ ،)  Hardin, Erin E. ,2007(دراســة وضــحت أو        
وعروضه التقديميـة فـى عمليـات التعلـيم والـتعلم مـن خـالل تركيـز  )PowerPointلبوربوينت ا(الستخدام 

 ،اهتمام الطالب على متابعة  المعلومات وتحقيق مستويات من التشوق  والمتعـة علـى العـرض التعليمـى
  .االعتماد على التكنولوجيا فى التدريس داخل الفصول الدراسيةوصت الدراسة بضرورة أو 

  

وممارسات  اتتدريب بما يقدمه منوهكذا يعتبر الكمبيوتر وسيلة فعالة فى العملية التعليمية   
 يديةالتقل الطريقة بدال من ،يئة مماثلة للبيئة العمليةعملية وحل المشكالت ووضع المتعلم فى ب وعروض
  ).٢٤: م١٩٩٢عبد اهللا المناعى،(.المحاضرة والكتاب المدرسىز فى التى تترك

  

طرق التقديم من خالل الكمبيوتر وخاصة فى العملية التعليمية التى تستخدم نمط  تتعددوقد   
-Multiستخدام برامج الوسائل المتعددة اومن أهم هذه الطرق  .Tutorial الخصوصي التدريس

media Programs ،وهى عبارة عن خليط من الرسوم والنصوص المكتوبة والصوت والموسيقى ،
والصور الثابتة، والفيديو والرسوم المتحركة، والتى توظف جميعا لتقديم المحتوى الدراسى بصورة متكاملة 

  (Hodges, E. & Russell M., 1990 : 39).. من خالل الكمبيوتر
 

ستخدامها عمليا فى المناهج الدراسية المختلفة ومنها ا وتمتاز هذه البرامج بمميزات عدة يمكن  
المعرفة والمعلومات بشكل يجعله يشعر أنه فى موقف  التفاعل معمادة األحياء، فهى تمكن المتعلم من 

الخبرة المباشر، كما تساعد المتعلم على التفاعل مع المواد التعليمية والتحكم فى زمن وطريقة عرضها 
بيئات تحاكى الواقع  تكوين، كما تعمل هذه البرامج على Self-pacingلمتعلم حسب الخطو الذاتى ل

المختلفة للتفكير، وذلك بالتفاعل مع ما يقدمه الجهاز  هاراتالموتساعد الطالب على اكتساب وتنمية 
جديدة لكل موقف فتؤدى إلثارة تفكيره وتحفيزه على النشاط دائما  من مواقف تتطلب ردود أفعال
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) ……نص  –صورة  –صوت  –فيديو (ستمرار، وذلك من خالل التكامل بين مكونات هذه البرامج اب
  .وبالتالى تسهل فهم الرسالة التعليمية من جانب المتعلم

   

مقترح لتدريس مادة األحياء  منهجومن ثم فإن هناك حاجة تبدو ضرورية لمعرفة فعالية 
بحيث الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية  التربية تنمية مفهومستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة فى اب

 همفى بيئت البيتضمن هذا المنهج للعديد من المشكالت والمواقف الحياتية الملحة والتي تواجه الط
المعارف والمفاهيم واألنماط السلوكية المرغوبة وتعديل األنماط السلوكية غير  همهدف إلي إكسابتوالتى 

القدرة على التصرف السليم  هملمواجهة تلك المواقف الحياتية التى تتطلب من همفيها وبما يؤهلمرغوب ال
  .إزاء تلك المواقف

ودراسة  ،)م١٩٩٤، فادية ديمترى(دراسة  وهذا ما أوصت به بعض الدراسات السابقة مثل 
العلوم بمراحل بضرورة تضمين مناهج  ،)م٢٠٠٤ليلي حسام الدين، (ودراسة  ،)م ٢٠٠٠،حسين العزب(

والمواقف الحياتية التى تسهم فى تنمية الجانب الوقائى لطالب  ،التعليم المختلفة للمعارف واالتجاهات
رجب الميهى، (، ودراسة )م١٩٩٧محمد أمين، ورءوف عزمى، (دراسة كل مرحلة، كما أوصت 

عبد اللطيف (ودراسة  ،)May Karol, K.,2000(دراسة و  ،)م٢٠٠٠،حسين العزب(دراسةو  ،)م١٩٩٧
بضرورة  ،)Hardin, Erin E., 2007( دراسةو ،)م٢٠٠٣ ،السيد غريب(ودراسة  ،)م٢٠٠٢ الجزار،

 ،وفي دراسة األحياء بصفة خاصة ،بصفة عامة العلوم في تدريساستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة 
 مادة جذب وتشويق لدراسةمما يكون له وظيفة  ،بضرورة االهتمام بتوفير تقنيات التعليم فى المدارسو
  .هاوتحقيق أهداف تدريس ،حياءاأل

  

جل تحسين أبالغ األهمية من  اً عد أمر يُ  تكنولوجيا الوسائل المتعددةوهكذا نجد أن استخدام       
الذي يتسم بازدحام المناهج التعليمية بالموضوعات جيات التعليم خصوصا في هذا العصر استراتي

  .اة الحديثةينظم المعرفة  والتي تفرضها ظروف الحتميزت بها التى المتعددة 
  

  :مشكلة البحث
بالمرحلة  حياءتتبلور مشكلة البحث الحالى فى أن هناك قصورا واضحا فى معالجة مناهج األ  

ا الصناعية ، لذ و الطبيعية لكوارثالصحية واألمانية ومواجهة ا هالتربية الوقائية بأبعاد هومالثانوية لمف
األحياء لطالب المرحلة الثانوية، مقترح في  منهج  وضعستشعرت الباحثة حاجة حقيقية إلى ضرورة أ

كسابهم القدرة على مواجهة المشكالت التى إ قد يقى الطالب من الوقوع فى براثن أمراض العصر، و 
 ؛متعددةتعترض مسيرتهم من خالل اكتساب المفاهيم العلمية مستخدمة فى ذلك تكنولوجيا الوسائل ال
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تمشيا مع التطور العلمى والتكنولوجى واالتجاهات التربوية الحديثة التى تنادى بضرورة االهتمام بالتعلم 
:  م١٩٩٧أحمد شبارة، ( .التربية الوقائية فى تدريس العلوم والتربية العلمية تضمينالذاتى والمستمر، و 

لدى طالب المرحلة التربية الوقائية  وم لتنمية مفهوفى حدود علم الباحثة لم تجر أية دراسة ، )٣٦٦
، ومن ثم تبدو حاجة ملحة إلجراء بحث يستهدف معرفة  تكنولوجيا الوسائل المتعددةباستخدام  الثانوية

التربية الوقائية  لتنمية مفهوم ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة امقترح فى األحياء ب فعالية منهج "
  ". لدى طالب المرحلة الثانوية

  : ويتطلب ذلك اإلجابة على األسئلة التالية
ما المفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها فى محتوى مادة األحياء لطالب  : ١س

  ؟  المرحلة الثانوية
المرحلة التربية الوقائية لدى طالب  مفهومفي مادة األحياء لتنمية  مقترحال ما صورة المنهج : ٢س

  ؟ الثانوية
  التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية حياء لتنمية مفهومفي األ مقترحال ما صورة المنهج : ٣س

  ؟ باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة
الصف  طالبالتربية الوقائية لدى  الكتساب وتنمية مفهوم مقترحوحدة من المنهج الا فعالية م : ٤س

  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ اباألول الثانوي 
الصف األول الثانوي على التصرف  طالبعلى تنمية قدرة  مقترحوحدة من المنهج الا فعالية م :٥س 

  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ ابفي المواقف الحياتية المرتبطة بالتربية الوقائية 
 مفهوم نحو الصف األول الثانويطالب اتجاهات  على مقترحالا فعالية وحدة من المنهج م :٦س

  ؟ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة االتربية الوقائية ب
  :البحث دافأه

  :يهدف البحث الحالي إلى
  .لدى طالب المرحلة الثانوية التربية الوقائية مفهومتنمية ل وضع منهج مقترح في األحياء - ١
  .باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة مقترح في األحياءالتصميم وحدة من المنهج  - ٢
ـــاءالوحـــدة مـــن المـــنهج  تحديـــد فعاليـــة - ٣ ـــا الوســـائل المتعـــددة مقتـــرح فـــي األحي  باســـتخدام تكنولوجي

 .حلة الثانويةلدى طالب المر  التربية الوقائية تنمية مفهومو  الكتساب

الصف األول الثانوي على التصرف  طالبعلى تنمية قدرة  مقترحفعالية وحدة من المنهج التحديد  - ٤
   .ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ابفي المواقف الحياتية المرتبطة بالتربية الوقائية 
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 مفهوم الثانوي نحوالصف األول طالب على اتجاهات  مقترحفعالية وحدة من المنهج التحديد  - ٥
  .ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة االتربية الوقائية ب
  :أهمية البحث

  : قد ترجع أهمية البحث الحالى إلى أنه قد يسهم فى
يستفيد منه مخططو للتربية الوقائية ضمن مناهج المرحلة الثانوية يمكن أن  منهج مقترحتقديم  - ١

صياغة محتوى مناهج التعليم الثانوى، حيث تتجه إلى عادة إمما يفتح الطريق إلى  المناهج،
التربية الوقائية التى يحتاجها الطالب للمحافظة على سالمته الصحية  مفهوم التركيز على

 . األحياءإضافة إلى تزويده بأساسيات  ،والنفسية

عددة لتنمية باستخدام تكنولوجيا الوسائل المت مقترحاللوحدة من المنهج ) برنامج كمبيوتري ( تقديم - ٢
أخرى مماثلة فى  وحداتإلعداد  يستفيد منه مخططو المناهجالتربية الوقائية يمكن أن  مفهوم

   .يستفيد منه الموجهون والمعلمون والطالب كما ،مراحل تعليمية مختلفة 
بضرورة تصميم برامج متعددة الوسائل  ،توجيه أنظار القائمين على تصميم برامج الكمبيوتر - ٣

 مفهومتناسب المواقف التعليمية المختلفة مما يسهم فى زيادة تحصيل الطالب وتنمية  ،التعليمية
 . التربية الوقائية لديهم

يستفيد منه يمكن أن  التربية الوقائية لتحقيق مفهومتكنولوجيا الوسائل المتعددة  بيان كيفية توظيف - ٤
 .الطالب والمعلمون

 األحيــاء مــنهج أهــداف تحقيــق علــى دهمـيساعــ األحيــاء مــيلمعل لـدليــ تقــديم ىـفــ  البحــث ذاـهــ فيدـيــ دـقــ - ٥

  .الوسائل المتعددة تكنولوجيا ضوء فى فعالية أكثر بصورة
 المجال هذا فى أعدت التى الوسائل المتعددة تكنولوجيا استخدام من االستفادة من الباحثين مكني قد - ٦

 .أخرى تدريسية مجاالت فى واستخدامها

 .الميدان نفس فى أخرى لبحوث جديدة أفاقاً  لباحثينل البحث هذا يفتح قد - ٧

  : حــــدود البحث
  : يقتصر البحث الحالى على  

 . ألنه مكان عمل الباحثة) بمحافظة الشرقية(الصف األول الثانوى  الباتعينة من ط .١

، في تكنولوجيا الوسائل المتعددة  من المنهج المقترح باستخدام) اإلنسان والغذاء( وحدةتصميم وٕانتاج  .٢
  .موديوالت ةست
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 ولالصف األ الباتطلمختارة من المنهج المقترح الوهى الوحدة  )اإلنسان والغذاء( وحدة تدريس .٣
 .الثانوي

 .موقف) ٢٠(وعددها  مقياس المواقف الحياتيةمن  الغذاء فقطبالمواقف المرتبطة تطبيق  .٤

 .مفردة ) ٤٠(وعددها من مقياس االتجاهات الغذاء فقط بالمفردات المرتبطة تطبيق  .٥

  :أدوات البحث
تم تطبيق .(عينة البحث الطالباتمفهوم التربية الوقائية لدى  يةتنمل قائمة بالموضوعات الالزمة - ١

همية أتحديد ل ينحكمالم السادة عرضه علىتم و  ، طالب المرحلة الثانويةعلى  القائمة
 ).الموضوعات

 .للقائمةالصورة النهائية  في ضوء التربية الوقائية في األحياء لتنمية مفهوم مقترح منهج - ٢

من المنهج المقترح باستخدام تكنولوجيا الوسائل  )اإلنسان والغذاء(لوحدة المختارة لبرنامج كمبيوتري  - ٣
 . المتعددة

 .)اإلنسان والغذاء( في الوحدة المختارة من المنهج المقترح ختبار تحصيليا - ٤

 .عينة البحث طالباتالتربية الوقائية لدى  لتنمية مفهوم الحياتية مواقفالمقياس  - ٥

 .التربية الوقائية مقياس اتجاهات نحو بعض مجاالت  - ٦

 

  :البحث جراءاتإ 
  :وهوألول ل الإلجابة على السؤا: أوال 
ما المفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها فى محتوى مادة األحياء لطالب  ١س

  ؟  المرحلة الثانوية
  : الباحثة باتباع الخطوات التالية امتق
 المرحلة الب إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها لدى ط

  :وذلك في ضوء ، الثانوية
 . البحث الحاليالدراسات السابقة فى مجال البحوث و  نتائج طالع علىاال .١

التى تحقق بهدف التعرف على المفاهيم العلمية ) ( الثانويةتحليل محتوى مادة األحياء بالمرحلة  .٢
 .ومدى تضمنها في المنهجالتربية الوقائية  مفهوم

                                           
  ١(أنظر ملحق( 
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  .طالب المرحلة الثانويةعلى احتياجات ومشكالت  التعرف .٣
تم إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها لدى  )٣، ٢، ١(من  .٤

  . المرحلة الثانوية البط
 . مدى صالحيتها إلقرار **المحكمين السادةعلى ة عرض القائم .٥

 

  :هوو لإلجابة على السؤال الثانى : ثانيا  
المرحلة لدى طالب التربية الوقائية  األحياء لتنمية مفهوممادة في  مقترحال ما صورة المنهج : ٢س

  ؟ الثانوية
  : باتباع الخطوات التالية الباحثة قامت 

 :وذلك في ضوء في األحياء مقترح عداد منهجإ: أوال

 بالبحثالدراسة النظرية لألدبيات المرتبطة  - ١

 . األحياءالعالمية المرتبطة بمناهج  والتجارب دراسة المشروعات - ٢

 دراسة البحوث والدراسات السابقة - ٣

  .والأالتى تم التوصل إليها فى  *** المفاهيم العلمية ةستعانة بقائماال - ٤

 

  .للمنهج المقترح عداد المادة العلمية إ - ٥
  . منهجمراعاة الباحثة لمعايير بناء ال - ٦
 ،األهـداف: مقتـرح للتربيـة الوقائيـة بحيـث يشـتمل علـى مـنهج بإعـدادالباحثـة  قامـت ماسـبقفى ضـوء  - ٧

  . األنشطة، وأساليب التقويمو واإلطار العام للمحتوى، وطريقة التدريس، 
  . كد من صالحيتهأوالت ،لضبطه بصورته المبدئية على مجموعة من المحكمين المنهجعرض  - ٨
  . فى ضوء آراء المحكمين المنهجتعديل  - ٩
  .بصورته النهائية المنهجالتوصل إلى   -١٠

ة تكنولوجيا الوسـائل المتعـدد استخدامب في األحياء مقترحال منهجال وحدة منمعالجة : : ثانيا
 :وتطلب ذلك من الباحثة

                                                                                                                           
  ٣(أنظر ملحق( 
 ١( أنظر ملحق( 
  ٢(أنظر ملحق( 
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باستخدام تكنولوجيا  تدريسهاو  من منهج األحياء المقترح للصف األول الثانوي،اختيار وحدة  - ١
وحدة وقد استقر رأى  السادة المحكمين، وطالب الصف األول الثانوي على اختيار ، الوسائل المتعددة

 .ة الغذاء بالنسبة لإلنسانألهمي اً نظر ،  )اإلنسان والغذاء(

باستخدام تكنولوجيا  من المنهج المقترححدة اإلنسان والغذاء لو )برنامج كمبيوتري( عدادإ  -٢
  :وهذا تطلب ما يلى )الوسائل المتعددة

  . دراسة نظرية تتعلق بتكنولوجيا الوسائل المتعددة والدراسات السابقة فى مجال البحث  .أ 
  .أوال  ىف االتى تم التوصل إليه التربية الوقائية لتنميةالمفاهيم العلمية  ةستعانة بقائماال  .ب 
  . بالمنهجتحديد الوسائل التعليمية المناسبة لتدريس المفاهيم العلمية الوقائية المتضمنة   .ج 
وعمل  حكمينالم السادةوعرضه على  ، متعددة الوسائل يكمبيوتر نتاج برنامج إ تصميم و   .د 

 .رد من مقترحاتو التعديالت الالزمة فى ضوء ما 
    
  :الباحثة بما يلى قامتالرابع والخامس الثالث و السؤال لإلجابة على : ثالثا
 عينة من وتطبيقه تطبيقا قبليا على ضبطهو ) الغذاءاإلنسان و ( وحدة في  ختبار تحصيلياعداد إ - ١

  .الصف األول الثانوي طالبات

  
الصف األول  طالبات عينة من وتطبيقه تطبيقا قبليا على ضبطهو   حياتية مقياس مواقفعداد إ - ٢

 . الثانوي

الصف األول  طالبات عينة من وتطبيقه تطبيقا قبليا على ضبطهو  تجاهاتإمقياس عداد إ - ٣
  . الثانوي

بلبيس  مدرسة(الصف األول الثانوي باحدى مدارس محافظة الشرقية  الباتختيار مجموعة من طا - ٤
 :كما يلي موعات،وتقسيمها إلى ثالثة مج ،)الثانوية للبنات

  .مجموعة ضابطة  -أ 
 .ةستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعدداب )الغذاءاإلنسان و (وحدة تجريبية أولى تدرس مجموعة    -ب 

 .ةاستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعدددون ب )الغذاءاإلنسان و (وحدةمجموعة تجريبية ثانية تدرس   -ج 

                                           
  ١(أنظر ملحق(  
  ١١(أنظر ملحق(  
  ١٢(أنظر ملحق(  
  ١٤(أنظر ملحق(  
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و  الحياتية ياس المواقفمقاالختبار التحصيلى فى وحدة الغذاء و (في  أدوات البحث المتمثلة تطبيق - ٥
 .على عينة البحث بعدياتطبيقا  )مقياس االتجاهات

 . رصد النتائج وتفسيرها - ٦

  .تقديم توصيات ومقترحات البحث: رابعا
   :مصطلحات البحث: خامسا

  :تكنولوجيا الوسائل المتعددة -١
الرسوم، والنصوص بأنها برامج الكمبيوتر التى تعتمد على خليط من : إجرائيا تعرفها الباحثة      

المكتوبة، والصور الثابتة، والموسيقى، والصوت، والرسوم المتحركة، ولقطات الفيديو، التى توظف 
األنماط السلوكية غير  وتعديل  ،األنماط السلوكية المرغوب فيهاو  ،جميعا لتنمية المفاهيم العلمية

بصورة متكاملة ومتفاعلة  )المقترح نهجالوحدة المختارة من الم( المتضمنة فى البرنامجو  ،مرغوب فيهاال
  .من خالل الكمبيوتر

  

   :التربية الوقائية -٢
واالتجاهات المناسبة  والمفاهيم الصحية معارفبأنها قدر مناسب من ال: جرائياإتعرفها الباحثة     

مختلف فى يجب أن يلم بها طالب المرحلة الثانوية والتى  ،نحو بعض القضايا والمشكالت الصحية 
تنمية العادات الصحية لديهم ، بهدف زيادة وعيهم باألخطار المحيطة والتي تؤكد على  ،مجاالت الحياه

   .القرارات الصحيحة اذبهم وكيفية تجنبها والوقاية منها ومساعدتهم على اتخ

                                           
توصلت الباحثة إلى ھذا التعريف اإلجرائي من خالل اإلطار النظري لتعريف تكنولوجيا الوسائل المتعددة.  
  التربية الوقائيةتوصلت الباحثة إلى ھذا التعريف اإلجرائي من خالل اإلطار النظري لتعريف.  

  



 

 

    
  
  

  )المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة( 
  في تطوير مناهج األحياء التجارب العالمية والمشروعات السابقة: المحور األول

  :التجربة األمريكية :أوال 
 project 2061              ٢٠٦١مشروع  -١
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  . التجربة المصرية:خامسا
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  :قدمةم
يتناول هـذا الفصـل دراسـة مسـحية متعمقـة ناقـدة للتجـارب، والمشـروعات العالميـة السـابقة مـن 
ــة اإلنجليزيــة  ــة، والتجرب ــة األمريكي ــل مــن التجرب ــث يتنــاول ك ــة، حي خــالل مجموعــة مــن الجهــود الدولي

كـذا بعـض النمـاذج العالميـة لبنـاء والتجربة اليابانية، هذا باإلضافة إلـى التجربـة العربيـة، والمصـرية ، و 
 مناهج األحياء باإلضافة إلى الدراسات السابقة التي تناولت منـاهج األحيـاء بـالتطوير، والتربيـة الوقائيـة

بهـدف  سـواء كانـت هـذه الدراسـات والبحـوث عربيـة أم أجنبيـة، ؛األكثر ارتباطـًا بمجـال الدراسـة الحاليـةو 
إعـداد التصـميم التجريبـى لـه، وتحديـد إجـراءات البحـث، واختيـار  اإلفادة من هذه الدراسات والبحوث فـي

  .العينة، وتفسير النتائج
  : في تطوير مناهج األحياء التجارب العالمية والمشروعات السابقة: المحوراألول

  :التجربة األمريكية  :أوال
 project 2061                     ٢٠٦١مشروع  )١(

  :بداية المشروع: أوال
           The American Association for theاألمريكــــي لتقــــدم العلــــوم  أســـس االتحــــاد

Advancement of Science (AAAS)   وذلـك لمسـاعدة كـل  ١٩٨٥وذلـك فـي عـام  ٢٠٦١مشـروع
األمريكيين لكي يصبحوا متنورين علميا، وذلك في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وهذا العام الـذي أقتـرب 

وقــد . ٢٠٦١مــن األرض، وســوف يحــدث ذلــك مــرة أخــرى عــام   Halley’s Cometفيــه مــذنب هــالى 
واستمر العمل فى هذا المشـروع طيلـة  The Ultimate Science projectوصف بمشروع العلم النهائي 

  ).١٩٨٩(سنوات حتى عام  ٤
  

  :SFAA (Science For All Americans(تقرير العلم لكل األمريكيين : ثانيا
والــذي ) SFAA( ت توصــيات المشــروع تحــت عنــوان العلــم لكــل األمــريكيينصــدر  ١٩٨٩فــي عــام 

والتــدريس الفعــال بــدون اإلغــراق فــي تفاصــيل كثيفــة  ،ويعــرض بعــض المبــادئ للــتعلم ،يعــرف التنــور العلمــي
  :فئات رئيسة وهى كما يلي ) ٤(فصل والتي تغطى ) ١٢(وقد قدمت هذه التوصيات في 

 .بشـكل جمـاعي المسـعى العلمــي عـة العلــم والرياضـيات والتكنولوجيـايتتعامـل مـع طب: ٣إلـى ١الفصـول مـن 
  .كمشاريع بشرية 

وكمـا  ،كمـا يـرى مـن المنظـور العلمـي والرياضـي ،تغطى معرفـة أساسـية عـن العـالم: ٩إلى  ٤الفصول من 
  .يشكل بواسطة التكنولوجيا 

ث العظيمـة فـي تـاريخ المسـعى تقـدم مـا الـذي يجـب أن يفهمـه النـاس عـن بعـض الحـواد: ١١إلى ١٠الفصول من 
  .وعن بعض الموضوعات التي يمكن أن تخدم كأدوات التفكير عن كيفية عمل العالم  ،العلمي
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  .الضرورية للتنور العلمي  Habits of Mindيغطى العادات العقلية : ١٢الفصل 
فــي هــذا الكتــاب التوصــيات لمــا يجــب أن يعرفــه الطــالب ويســتطيعون  ٢٠٦١وقــد وضــع المشــروع 

وقــد   High Schoolالقيــام بــه فــي العلــوم والرياضــيات والتكنولوجيــا عنــد تخــرجهم مــن المدرســة الثانويــة 
 Scienceلحركــة معــايير العلــوم   The ground workاألســاس  نوضــع تقريــر العلــم لكــل األمــريكيي

Standards  في التسعينات.  
  : Benchmarks  For Science Literacy) ١٩٩٣(العالمات الموجه للتنور العلمي : ثالثا

المدرجة في إصدار Goals ، والذي ترجم الغايات ١٩٩٣نشر دليل لعالمات التنور العلمي عام    
والعديد من وثائق المعايير  (K- 12)إلى أهداف تعليمية أو عالمات المراحل " العلم لكل األمريكيين"

والعالمات الموجهة .  Benchmarksموجهة القومية وللواليات اليوم رسمت محتواها من هذه العالمات ال
يجب أن   لما  Statements  عبارة عن عبارات ٢٠٦١Benchmarks  Project 2061'sلمشروع 

   .١٢،٨،٥،٢يعرفه الطالب ويستطيعون القيام به في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا وذلك بنهاية المراحل 
   وٕاطار المنهج ،  Curriculumنهج عن الم Benchmarks وتختلف العالمات الموجهة 

Curriculum framework   وتصميم المنهجCurriculum  أو خطة المنهجPlan for  

Curriculum  حيث تعتبر العالمات الموجهة أداة تستخدم من قبل المربيين في تصميم منهج والذي
وباإلضافة لذلك فإن  (SFAA)يكون مفهوم بالنسبة لهم ويقابل معايير التنور العلمي الموصى بها في 

  .العالمات الموجهة ال تدافع عن تصميم أي منهج معين 
  :في اثنا عشر محورا وهى كما يلي Benchmarksوقد تم تقسيم العالمات الموجهة 

  

 The Nature of Science  طبيعة العلم   ١
 The Nature of Mathematics  طبيعة الرياضيات  ٢
 The Nature of Technology  طبيعة التكنولوجيا   ٣
 The physical Setting  الكيان الطبيعي   ٤
  The living Environment  الكيان الطبيعي   ٥
  The Human Organism  الكائن الحي اإلنساني  ٦
  Human Society  المجتمع اإلنساني  ٧
 The Designed World  العالم المصنوع  ٨
 The Mathematical Word  العالم الرياضي  ٩
 Historical Perspectives  المنظورات التاريخية  ١٠
 Common Themes  موضوعات مشتركة  ١١
Habits of Mind  عادات العقل  ١٢
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نسانى لما لـه مـن صـلة وثيقـة بالبحـث وهو الكائن الحي اإل  ،وفيما يلي عرضا للمحور السادس
  : لحاليمجال البحث ا ١٢إلى  ٩ويتم التركيز على المرحلة من  ،الحالي

  The Human Organism           الكائن الحي اإلنساني 

  :الفرعية التالية  رويتضمن هذا المحور المحاو 
           Human Identity      الهوية اإلنسانية  -١

  Human development                 التطور اإلنساني -٢
             Basic Function                      الوظائف األساسية  -٣

 Learning              التعلم  -٤

 Physical Health        الصحة الجسدية  -٥

     Mental Health    الصحة العقلية  -٦
الصـحة  والصـحة الجسـدية  مـاوه ،السـادس ين الفرعين من مكونـات المحـوروفيما يلي عرضا للمحور 

  .من صلة وثيقة بالبحث همالما ل العقلية
  

   Physical health      )لجسديةا(لصحة البدنية ا -١
وبينمـا ، ئـىيى والبثيجب أن يـربط الطـالب معـرفتهم لعمـل الجسـم الطبيعـى بـالمواقف، وكـل مـن العمـل الـورا

ون األخبـــار الطبيـــة فـــى وســـائل اإلعـــالم يمكـــنهم التعـــرف علـــى طـــرق جديـــدة للكشـــف والتشـــخيص فيصـــاد
ة إيجــاد تفســيرات للحــاالت المرضــية المتعــددة محاولــ والعــالج والحمايــة والمراقبــة ويجــب علــيهم بشــكل دورى

  .ةئية ، وجهازييفى مصطلحات فسيولوجية ، وجز 
  :يجب أن يعرف الطالب ما يلى  ١٢وبنهاية المرحة الـ

 ،ة للمــواد المعتــادة البيئيــة غيــر الضــارةيــاســية ســببها اســتجابات الجســم المناعسبعــض تفــاعالت الح  .أ 
   .خاليا الجسم نفسه أحيانا جهاز المناعة ربما يهاجم بعض من

وبعــض  ،الجينــات المعيبــة يمكــن أن تــؤدى إلــى أن تعمــل أجــزاء الجســم أو أجهزتــه بصــورة ضــعيفة  .ب 
   .األمراض الوراثية تظهر فقط عندما يكون أحد األفراد مورث لجين معيب معين من أبويه

لمـــرض يعطـــى والفهـــم الكامـــل لطبيعـــة ا ،الطبيـــة الجديـــد، والرعايـــة الطبيـــة الكافيـــة التكـــل مـــن األ  .ج 
ن مختلفــة والظــروف اآل. إنســان اليــوم فرصــة أفضــل للبقــاء بصــورة صــحية مــن التــى تلقاهــا أجــداده

ولكــن بعــض مــن االختالفــات ربمــا ال تكــون جيــدة  ،ا عــن الظــروف التــى تطــورت منهــا األنــواعجــدً 
  .لصحة اإلنسان 

ــ  .د  ة الجســم كــ، تار تــدمر خاليــا هامــة لجهــاز المناعــة  ADISزدبعــض األمــراض الفيروســية مثــل األي
  .غير قادر على التعامل مع عوامل العدوى والخاليا السرطانية
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  Mental Health               الصحة العقلية -٢
فـبعض البــاحثين يقــرر أن . الطـالب فــي هـذا المســتوى يبـدؤا فــي البحـث عــن مكـانهم فــي العـالم المعقــد

وســوف ينشــدون حقــائق عامــة عــن  ،هــاالمــراهقين يريــدون فهــم لمــاذا يســلك النــاس بالطريقــة التــى يســلكون ب
ا بـــالمفردات والحيثيـــات ولكـــن بـــالمعنى مهتمـــين جـــدً  اوالطـــالب ليســـو ،والســـيكولوجية  ،العمليـــات االجتماعيـــة
  .لألشياء بصفة عامة
  :يجب أن يعرف الطالب ما يلى ١٢وبنهاية المرحة الـ 

  يرات بعدية المدىوربما يكون لها تأث ،هامعالتوترات صعبة بصفة عامة لألطفال للتعامل   .أ 
الشذوذات البيولوجية مثـل إصـابات المـخ أو عـدم التـوازن الكيميـائى، يمكـن أن يسـبب أو يزيـد   .ب 

  .باألضطرابات النفسية  من سهولة التأثر

  .تأثيراتالحد األفراد ربما يزيد من أإحساس  تتفاعالت اآلخرين الضطرا با  .ج 

 ربما بناء عليه يحير أحدهم اآلخريختلف البشر بصورة كبيرة فى كيفية تحمل العواطف و   .د 

األفكــار عــن مــا يشــكل الصــحة العقليــة الجيــدة والعــالج المناســب لحــاالت االضــطراب العقلــى .هـــ
 .تتنوع من ثقافة إلى أخرى ومن فترة زمنية ألخرى

  
وفـــى الجـــزء التـــالي عرضـــا لمشـــروع المعـــايير  ،بمكوناتـــه المختلفـــة ٢٠٦١كـــان هـــذا عرضـــا لمشـــروع 

ــــة األمر  ــــذي اســــتقى أفكــــاره الرئيســــية مــــن مشــــروع القومي ــــوم وال ــــدريس العل ــــة وت ــــة العلمي ــــة للتربي  ٢٠٦١يكي
  .والعالمات الموجهة الخاصة به

  .للتربية العلمية ةمشروع المعايير القومية األمريكي) ٢(
National Science Education Standards (NSES) 

كــل فــرد ف .ضــرورة لكــل فــرد  Scientific Literacyأصــبح التنــور العلمــي  نــا الحــاليفــي عالم  
كـل فـرد يحتـاج ألن يكـون قـادرا . كل يوم زداديحتاج استخدام المعرفة العلمية لكي يصنع االختيارات التي ت

كمـا أن  ،وينـاقش القضـايا الهامـة المرتبطـة بـالعلم والتكنولوجيـا ،على المشاركة الذكية في األحاديث اليوميـة
  .واإلنجاز الشخصي الذي يأتي من الفهم والتعلم عن العالم الطبيعي  ،رةكل فرد جدير بالمشاركة في اإلثا
فـالكثير والكثيـر مـن األعمـال  .فـي مكـان العمـل  Scientific Literacyوتزيد أهميـة التنـور العلمـي 

 ،تتطلب مهارات متقدمة تتطلب أن يصبح األفراد لديهم القدرة على التعلم والحـوار والتفكيـر بطريقـة إبداعيـة
  .ذا اتخاذ القرارات وحل المشكالتكو 
  :ماهية المعايير القومية للتربية العلمية  -١
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حيـث تحـدد اإلطـار الخـارجي ، للتنـور العلمـي الجمـاهيري" رؤيـة" تقدم المعايير القوميـة للتربيـة العلميـة
رين ومــا الــذي يجــب أن يكونــوا قــادرين علــى عملــه لكــي يصــبحوا متنــو  ،لمــا يحتــاج الطــالب معرفتــه وفهمــه

  .وذلك في المستويات والمراحل المختلفة ،علميا
فـالطالب البـد أن  .لهـم هيـتم عملـولـيس الشـئ الـذي  الشـئ الـذي يقـوم التالميـذ بعملـه وفتعلم العلوم هـ
، لمعـــايير علـــى أنهـــا تتطلـــب مـــنهج خـــاصوال يجـــب أن ينظـــر ل). القائمـــة علـــى العقـــل (يمتلكـــوا الخبـــرات 

وتأكيــدات ومنظــورات مختلفــة فــي منــاهج  ،ويقــدم بطــرق ،مكــن أن يــنظمفــالمحتوى المجســد فــي المعــايير ي
  .مختلفة
  

     Science Content Standards                         معايير محتوى العلوم -٢
تحدد معايير محتوى العلوم مـا الـذي يجـب علـى التالميـذ معرفتـه وفهمـه ويسـتطيعون القيـام بـه فـي 

 Unifyingويـــتم التركيـــز علـــى المفـــاهيم الموحـــدة . K – 12ررات الــــالعلـــوم الطبيعيـــة مـــن خـــالل مقـــ

Concepts عمليات في العلوم والProcesses in Science  كما يلي) فئات ٨ (وهى مقسمة إلى:  
 Unifying Concepts and processes in  المفاهيم والعمليات الموحدة في العلم  ١

science 
1 

 Science as inquiry 2  العلم كاستقصاء   ٢

 Physical Science 3  العلم الفيزيقى  ٣

 life science  4  علم الحياة  ٤

 Earth and space science 5  علم األرض والفضاء   ٥

 Science and technology  6  العلم والتكنولوجيا   ٦

ــــــــــــم مــــــــــــن المنظــــــــــــور الشخصــــــــــــي   ٧ العل
  واالجتماعي

Science in personal and social perspective 
7 

 History and nature of Science 8  تاريخ وطبيعة العلم  ٨

ألن الفهم والقدرات المرتبطة بهذه المفـاهيم مطلـوب تنميتهـا ، تقدم لكل المراحل والمستويات) ١(والفئة  رقم 
  .خالل خبرات التالميذ التعليمية

  

   Life  Science                                                 معايير علم الحياة -٣
وهى موضـع  (Grade9-12) ١٢-٩فيما يلي عرضا للمعايير الخاصة بالمرحلة من 

فأنــه يجــب أن ينمــى لــديهم ١٢ -٩البحــث الحــالي فكنتيجــة ألنشــطة الطــالب فــى المرحلــة مــن 
  : فهم لما يأتي

 The Cell◌ِ   الخلية : أوال
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 Molecular Basis of Heredity  األساس الجزئي للوراثة : ثانيا
 Biological Evolution  التطور البيولوجى: ثالثا
 Interdependence of Organisms  االعتماد المتبادل للكائنات الحية: رابعا

 Matter, Annenberg and organization  المادة والطاقة والتنظيم في النظم الحية: خامسا
in gibing systems 

 Behavior of organisms  سلوك الكائنات الحية: سادسا

  :تنمية فهم الطالب للمفاهيم البيولوجية -٤ 
  :يمكن االسترشاد بالنقاط التالية عن تطوير فهم الطالب للمفاهيم البيولوجية 

بينما في . يجب أن ينمى لديهم فهم أساسي لعلوم الحياة K-8 الطالب في المراحل حتى   .أ 
عن طريق تأسيس معرفة أكثر ن فهم الطالب لألحياء سوف يتسع إف، ١٢-٩المرحلة من 

  .ونظريات أكثر شموال مثل التطور   DNAتجريدا مثل وظيفة 
  الجزئيـات: والتـي تتـدرج مـن األصـغر مثـل) Scalesمقـاييس (فهـم الطـالب يجـب أن يتضـمن   .ب 

 . إلى األكبر مثل المحيط الحيوي

والـذي سـوف ، العلوم البيولوجية سوف يتطلب منهم صناعة اختيارات لما يجب تدريسـه امعلمو   .ج 
 .يؤدى بدوره إلى إنتاجية أكثر في فهم الطالب لعلوم الحياة

وفــى وصــف محتــوى علــوم الحيــاة فــإن المعــايير القوميــة تركــز علــى عــدد صــغير مــن المبــادئ   .د 
 . ألحياءوالتي يمكن أن تخدم كأساس للمعلمين والطالب لنمو فهم أبعد ل، العامة 

  

القومية للتربية العلميـة بالواليـات المتحـدة األمريكيـة بمكوناتـه هذا عرضا لمشروع المعايير كان        
وهــو  ،فــى أحــد الواليــات األمريكيــة) األحيــاء(المختلفــة، وفيمــا يلــى عرضــا لمشــروع منــاهج البيولــوجى 

، والــذى أســتقى أفكــاره الرئيســية مــن مشــروع  Maryland Stateمنــاهج البيولــوجى فــى واليــة مريالنــد 
  .وجهة الخاصة به، ومشروع المعايير القومية للتربية العلمية وتدريس العلوم، والعالمات الم٢٠٦١

   Biology Maryland State         فى والية مريالند) األحياء(البيولوجى) ٣(

   "وثيقة غايات التعلم الرئيسى فى العلوم"تستخدم فى والية مريالند 
The Science Core Learning Goal (CLG) Document   

  :غايات للتعلم الرئيسى للعلوم وهى) ٥(وتشتمل الوثيقة على .عمليات التعلم والتقويم كال من فى
- Goal 1: Skills and processes المهارات والعمليات                                       

- Goal 2: Concepts In Earth / Space  ٍ◌Science                      مفاهيم فى علم األرض 
  والفضاء

- Goal 3: Concepts In Biology                       مفاهيم فى البيولوجى 
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- Goal 4: Concepts In Chemistry                     مفاهيم فى الكيمياء 
- Goal 5:Concepts In physics                           مفاهيم فى الفيزياء 

  :البيولوجى للمرحلة الثانوية وفيما يلى عرضا للمحور الخاص بمفاهيم
                         Concepts in Biology :مفاهيم فى البيولوجى

   :يتناول هذا المحور ثالث نقاط رئيسية تتمثل فى
  التوقعاتExpectations  

 مؤشرات التعلمIndicators of Learning  

  حدود التقييمAssessment Limits  

 :األول التوقع

ســوف يفحــص كيــف أن الطبيعــة واإلنســان صــنعا تغيــرات فــي الظــروف البيئيــة ســوف تــؤثر  الطالــب) ١( 
  .على الكائنات الحية الفردية، وديناميات السكان 

 حدود التقييم           Assessment Limits   
 Depletion of Foodنقص الغذاء           -١  

   Destruction of Habitatsتدمير البيئات         -٢  
  .الكوارث الطبيعية  -٤.               المرض  -٣  
  .زيادة السكان  -٦.                 التلوث -٥  
  )المدنية(التحضر -٧  
الطالــب ســوف يبــين كيــف أن كــل الكائنــات الحيــة جــزء مــن وتعتمــد علــى مشــكلتين غــذائيتين كبيــرتين  )٢( 

  .وجياألنشطة والتكنولباعالميتين، والتي سلبا أو إيجابا متأثرة 
  حدود التقييم            Assessment Limits  

 Oceanic Food Webشبكة الغذاء المحيطية   -١  

  Terrestrial Food Webشبكة الغذاء األرضية    -٢  
  :الثاني  التوقع

  Action planالطالب سوف يفحص قضية بيولوجية ويطور خطة عمل   
 مؤشرات التعلمIndicators of Learning      
وف يحلــل النتــائج ،أو العالقــة بــين التغيــرات التكنولوجيــة وتأثيراتهــا علــى الفــرد والمجتمــع الطالــب ســ .١

،  وربما يختار موضوعات مثل األخالقيـات ، والهندسـة الوراثيـة، واألنـواع المهـددة بـالخطر. والبيئة
  .أو إمداد الغذاء 
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حقـوق الحيـوان ،  :الطالب سوف يفحص قضية بيولوجية ، ويكون قادرا على نقـد موضـوعات مثـل .٢
ـــــات، واألمـــــراض الفيروســـــية  ـــــل(وتعـــــاطى المخـــــدرات، والكحولي ـــــة، )AIDS:مث ، والهندســـــة الوراثي

  .واألخالقيات البيولوجية ، والتنوع البيولوجى، والنمو السكاني، وأصل الحياة 
  .وال توجد حدود لتقييم هذا المحور   

علـــى كـــال مـــن  )فـــى واليـــة مريالنـــد "ءاألحيـــا" البيولـــوجى(فـــي هـــذا المحـــور وقـــد أقتصـــرت الباحثـــة 
وحـــدود التقيـــيم   Indicators of Learningومؤشـــرات الـــتعلم  Expectationsالتوقعـــات  

Assessment Limits ، والتي يمكن تناولها من الناحية الوقائية.  
 في تطوير دراسة األحياء ) BSCS(مجهودات مؤسسة ) ٤(

The Biological Sciences Curriculum Study (BSCS)                            
وتــدعيم تطبيــق  ،تهــدف إلــى تطــوير Nonprofitمؤسســة غيــر رابحــة ) (BSCSتعتبــر مؤسســة 

  BSCSـحيـث طـورت الـ. منهج إبداعي في التربيـة العلميـة للطـالب مـن ريـاض األطفـال، وحتـى الجامعـة 
ا بـرامج فـي األحيـاء للمرحلـة الثانويـة وطـالب برامج متكاملة في العلوم للمرحلة االبتدائية، والمتوسـطة، وكـذ

  .الجامعة 
لتحســين التربيــة  Professional Developmentتنميــة مهنيــة   BSCS لـــوباإلضــافة لــذلك تقــدم ا     

وتعتبـر رائـدة .وٕاصـالحها  ،والتقـويم الـذي يظهـر فاعليـة بـرامج العلـوم القائمـة ،وتقوم بعمل البحـوث ،العلمية
ومــدخلها الشــامل لتحســين تــدريس وتعلــم  ،Evolutionعلميــة لتــدعيمها لتــدريس التطــورفــي مجــال التربيــة ال

  .العلوم
 فلسفة الـ(BSCS) The BSCS Philosophy   
لكي تحسن التربية البيولوجيـة ، ومنـذ نشـأتها األولـى سـعت إلـى وضـع أهـداف عامـة  BSCSأسست الـ   
 ،وكـذا للمعلمـين ،تطـوير بـرامج تربويـة جديـدة للعاملين بها، وذلك بهدف مساعدتهم علـى Goals) غايات(

لتطــوير  والتــي مازالــت صــحيحة ومعمــول بهــا وهــذه الغايــات. والطــالب الــذين يســتخدمون األدوات الجديــدة
  :الفهم، والتقدير للمفاهيم التالية

العلـم نشـاط عقلـي ومفتـوح :  The Nature of Scientific Inquiryطبيعة االستقصاء العلمـي - ١
  .وما هو معروف اآلن أو مصدق موضوع للتغيير في أي وقت النهاية ، 

 .  Limitationsحدود العلم والطرق العلمية - ٢

 .الدواء،الصحة العامة،الزراعة،والحماية: األسس البيولوجية للمشكالت في - ٣

 .تنوع الحياة والعالقات المتداخلة بين الكائنات الحية - ٤

 .ذه المفاهيم بالمجتمع والتكنولوجياالتطور التاريخي للمفاهيم البيولوجية وعالقة ه - ٥

 .الجمال والدراما للعالم الحي - ٦
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 ،نحــن نتفاعـل مـع جميــع الكائنـات فـي النظــام البيولـوجى لــألرض: موقعنـا فـي الطبيعــة ككائنـات حيـة - ٧
 .ويجب أن نتشارك معهم في هذه األرض

ولـة تقـديم البيولـوجى بـديل لتقـديم الحقـائق اللفظيـة المنعزلـة عـن طريـق محا BSCSـويقدم بيولوجى الـ  
ويبـين  ،لكي يعرض حالة علم البيولوجى في القرن العشرين Experimental Science كعلم تجريبي

  .أهميته للطالب الذين سيعيشون معظم سنوات عمرهم فى القرن الحادي والعشرين
 البرامج التى تقدمها الـBSCS   
وتؤكـــد هـــذه البـــرامج علـــى أهميـــة ، انويـــةثـــالث بـــرامج أساســـية وشـــاملة للمرحلـــة الث BSCSتقـــدم الــــ   

الطـالب لكـي  BSCSكمـا تشـجع . تفاعل الطالب مباشرة مع المفاهيم، والمهارات التي يقومون بتعليمهـا 
وتـرى أن . م دينـاميكي للمعرفـةجسـوك ،ومتصـلة عـن العـالم المحـيط بهـم ،يدركوا العلم كعملية تعلم مسـتمرة

بصــفة خاصــة فــى علــوم ، وفهــم وتقــدير لالســتثمار العلمــي، الــةكــل المــواطنين يجــب أن يمتلكــوا معرفــة فع
ومثـل هـذه المعرفـة سـوف تسـاعدهم علـى التفكيـر بطريقـة ناقـدة، وذلـك عنـدما .  Life Sciencesالحيـاة 

  . والملىء بالمخاطر لالمستقبالحاضرو يشكلوا أراء أو يتخذوا قرارات في 
وقـد  ومنها طبيعة العلم، ودراسة التطـور  ورالمرتبطة بموضوع التط جكما توجد مجموعة من البرام

ـــدتــم إعــ ـــ  BSCSاده بواســطة ال  National Science Teacher Associationونشــر بواســطة ال

(NSTA)  ) هــذا باإلضــافة إلــى العديــد مــن بــرامج التطــور . ٢٠٠٥عــام ) الرابطــة القوميـة لمعلمــي العلــوم
  Multidisciplinaryلمرحلـة الثانويـة متعـدد الـنظم برنامجـا يجـرى تطـويره ل BSCSاألخرى كما تقدم الــ 

  : أما البرامج الثالثة الشاملة فهي  BSCS Science An Inquiry Approachوهو برنامج 
  Environmental Approachالمدخل البيئي  .١

   Human Approachالمدخل اإلنساني  .٢

  Molecular Approachالمدخل الجزيئى  .٣

  :من البرامج التكميلية مثل هذا باإلضافة إلى العديد 
  . ومشروع الجينوم البشرى Bioinformatics المعلوماتية البيولوجية  -١
 . استخدام التكنولوجيا لدراسة البيولوجيا الجزيئية والخلوية -٢

 .فهم البيولوجيا العصبية من خالل دراسة اإلدمان  :المخ -٣

 

 The National Instituteميـة للصـحة وقـد تـم تمويـل تلـك البـرامج التكميليـة بواسـطة المؤسسـة القو 

Health (NIH) ،  من خالل مكتب التربيـة العلميـةOffice of Science Education (NIHOSE)  
 National Humanالمؤسسـة القوميـة للبحـث فـى الجينـوم البشـرى  (BSCS)وتـم تنفيـذها بالتعـاون بـين 

GENOME Research In statute    
 BSCSمختلفة والبرامج األساسية الشامة التى تقدمها الـ وفيما يلي عرضا للمداخل ال
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  المدخل البيئي في مناهج األحياء : أوال
BSCS Biology an Ecological Approach    

 (10th  grade)ويناسب هذا المدخل طالب الصف األول من المرحلة الثانوية 

 (Change – Soong, B. and Yager, R.E ., 1993) 

وبالنســبة لمـــدى وتتـــابع . مـــدى واســع مـــن قــدرات الطـــالب بســبب نظامـــه التعليمــي المـــرن مــع موهــو يتـــواء 
تمثــل ت وحــدات رئيســية) ٥(أفكــار رئيســية والفصــول مجمعــة بــداخل ) ١٠(فــالمحتوى يــنظم حــول . البرنــامج 
  :في التالى

 The world of life  عالم الحياة : الوحدة األولى  
  The web of Life  شبكة الحياة    ١
  Populations  السكان  ٢
 Communities and Ecosystems  المجتمعات والنظم البيئية   ٣
 Matter and Energy In the web life  المادة والطاقة في شبكة الحياة    ٤
  Continuity of life  استمرارية الحياة : الوحدة الثانية  
  The Cell  الخلية   ١

  Continuity Through Reproduce  االستمرارية خالل التكاثر  ٢
 Continuity Through Development  االستمرارية خالل النمو   ٣
 Heredity and Genetic Variation  الوراثة والتنوع الجينى   ٤
 Evolution: patterns And Diversity  التطور أنماط وتنوع  ٥
 Diversity and Adaptation in the  التنوع والتكيف في المحيط الحيوي: الوحدة الثالثة  

Biosphere 
 Ordering Life in the Biosphere  . ترتيب الحياة في المحيط الحيوي  ١
  Prokaryotes: and Viruses  . أوليات النواة والفيروسات  ٢
 Eukaryotes: protests and Fungi  الطالئعيات والفطريات : حقيقيات النواة  ٣
 Eukaryotes: plants  النباتات: حقيقيات النواة  ٤
 Eukaryotes: animals  الحيوانات : حقيقيات النواة  ٥
ـــة   ـــى المحـــيط : الوحـــدة الرابع ـــة ف ـــات الحي ـــل الكائن عم

  الحيوى 
Functioning Organisms in the 
Biosphere 

 The Human Animal: Food And Energy  الغذاء والطاقة  :الحيوان البشرى  ١
 The Human Animal :Maintenance of  اظ على البيئة الداخلية الحف :الحيوان البشرى  ٢

Internal Environment  
 The Human Animal: Coordination  التآزر  :الحيوان البشرى  ٣
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 The Flowering Plant: Form and Function  الشكل والوظيفة  :النباتات الزهرية  ٤
 The Flowering Plant: Maintenance and  الصيانة والتآزر  :النباتات الزهرية  ٥

Coordination 
  Patterns in the Biosphere  أنماط في المحيط الحيوي: الوحدة الخامسة  
  Behavior, Selection, and Survival  السلوك واالنتخاب والبقاء  ١
  Ecosystems of the past  النظم البيئية السالفة   ٢
 Biomes Around the World  الوحدات البيئية حول العالم   ٣
  Aquatic Ecosystems  النظم البيئية المائية   ٤
 Managing Human- Affected Ecosystems  إدارة النظم البيئية المتأثرة باإلنسان   ٥

ومن خالل تلـك الوحـدات نجـد أن المـدخل البيئـي يشـتمل علـى قضـايا ومشـكالت يمكـن أن نتناولهـا مـن 
  .ية ناحية التربية الوقائ

  "األحياء" البيولوجي المدخل اإلنساني في مناهج: ثانيا
BSCS Biology: A Human Approach  

ويشـرك . يناسـب جميـع قـدرات الطـالب "األحيـاء"يعتبر هذا البرنامج برنامج تمهيدي في البيولوجيـا 
ويتم تنظيم ،  Human perspectiveعن طريق استخدام منظور إنسانى البيولوجية مفاهيم الالطالب في 

  .أفكار موحدة) ٦(المحتوى حول 
وبالنسـبة للطـالب الـذين يدرسـون  .ويقدم محتـوى البيولـوجى فـي سـياق متصـل بـتعلم الطـالب مـدى الحيـاة  

مثل التغذيـة (مقررات علوم، فإن المدخل اإلنساني يؤكد دور العلم في حياتهم من خالل دراسة موضوعات 
  ).الدواء -التكاثر –

كمـا أن المعلمـين وجـدوا ، ووجد أنه يناسب جميع طالب المدرسة الثانوية، فاعلية هذا البرنامج وقد تم تقييم
وهــو برنــامج . والمهــارات فــي األحيــاء، أنــه كــان فعــال فــي مســاعدة المتعلمــين فــي اكتســاب الفهــم األساســي

ة لــربط طــالب والــذي يؤكــد علــى اســتخدام متكــرر لألمثلــة البشــري ،ومــنهج أحيــاء عــام،متتــابع وعــام كامــل 
  . المدرسة الثانوية بالمفاهيم البيولوجية األساسية

 حياءاأل" محتوى برنامج المدخل اإلنساني في البيولوجى":  
  .فصل مختلف ويمكن عرض المحتوى كما يلي) ١٦(وحدات تتضمن ) ٦(يتمثل محتوى البرنامج في 

  .أنماط ونواتج التغير في النظم الحية: التطور) ١(وحدة 
Evolution: Patterns and Products in Living Systems  

  The Hum Animal                                 . الحيوان البشرى -١
      Evolution: Change Across time           . التغير عبر الزمن: التطور -٢ 
  Product of Evolution Unity and Diversity   الوحدة والتنوع : نواتج التطور -٣
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  . صيانة توازن ديناميكي في النظم الحية: التوازن الداخلي) ٢(وحدة 
Homeostasis Maintaining Dynamic Equilibrium in Living Systems  

                  The internal Environment of Organism                .البيئة الداخلية للكائنات الحية  -١
        Maintaining Balance in Organisms              . في الكائنات الحية نة التوازنصيا -٢
                   Human Homeostasis Health and Disease  .الصحة والمرض: لداخلي البشرىالتوازن ا -٣

  .العالقات في النظم الحية : المادة والطاقة والتنظيم) ٣(وحدة 
Energy, Matter, and organization Relationships in Living Systems  

   Performance and Fitness                                 . األداء واللياقة -١
                                        The cellular Basis of Activity  . األساس الخلوي للنشاط-٢
 .دوران المادة وتدفق الطاقة في المجتمعات  -٣

The Cycling of Matter and the Flow of Energy in Communities    
التكاثر والوراثة في النظم الحية      :االستمرارية) ٤(وحدة   

Continuity Reproduction and inheritance in living system 
  والكائنات الحية األخرىالتكاثر في اإلنسان  -١

Reproduction in Humans and Other organisms 
  ارية المعلومات من خالل الوراثة استمر  - ٢

Continuity OF Information through Inheritance .                                    

    Gene Action                                                        فعل الجين  -٣
  . الحية النمو والتمايز في النظم: التطوير )٥(وحدة 

Systems Development: Growth and differentiation in living  

  Processes and patterns of Development              . عمليات وأنماط التكوين -١
      

  . التكامل واالعتماد المتبادل في النظم الحية: علم البيئة) ٦(وحدة 
Ecology: interaction and interdependence in living system. 

  االعتماد المتبادل بين الكائنات الحية في المحيط الحيوي  -١
Interdependence among Organisms in the Biosphere 

Decision Making In a Complex World اتخاذ القرار في عالم معقد                      - ٢  
صـــيانة التـــوازن فـــي : مثـــل ت صـــيغة وقائيـــةنســـانى يتنـــاول موضـــوعات ذاأن المـــدخل اإل  وهكـــذا نجـــد 

والتـي يمكـن مـن خاللهـا  األداء واللياقـةو  ،الصـحة والمـرضو : الكائنات الحية و التوازن الداخلي البشرى
   .تنمية مفهوم التربية الوقائية

 

   "األحياء"ئى في مناهج البيولوجىيثالثا المدخل الجز 
BSCS Biology: A Molecular Approach  
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 High Schoolالمدرســة الثانويــة  "أحيــاء"وذلــك لبيولوجيــا  )كمقــرر ثــاني(البرنــامج  يقــدم هــذا

Biology   ويعـــرف باإلصـــدار أو النســـخة الزرقـــاء، وتركـــز النســـخة الزرقـــاءBlue Version   علـــى
  . Conceptual Biology يالمفاهيمالبيولوجي 

 ألحياءا" محتوى برنامج المدخل الجزيئى في البيولوجى"  
  : مفاهيم كبرى وهى) ٧(يتصل ب  Biological Content "حياءاأل" لبيولوجىمحتوى ا

 Evolution  1  التطور   ١
 Interaction and Interdependence 2  التفاعل واالعتماد المتبادل  ٢
 Genetic Continuity and Reproduction  3  االستمرارية الوراثية والتكاثر  ٣
 Growth, Development and Differentiation  4  النمو والتطوير والتمايز  ٤
 Energy, Matter and Organization  5  الطاقة والمادة والتنظيم   ٥
 Maintenanance of a Dynamic Equilibrium 6  صيانة توازن ديناميكى  ٦
 Science, Technology and Society  7  العلم والتكنولوجيا والمجتمع   ٧

   :وهذه الوحدات وتلك الفصول كما يلي، فصل ) ٢٥(وحدات تتضمن ) ٦(نامج في ويأتي محتوى هذا البر 
  محتــوى برنــامج المــدخل الجزيئــىMolecular Approach   والــذي أعدتــهBSCS 

  .٢٠٠٦حتى عام 
 Biology and Molecular Perspective  البيولجيا والمنظور الجزيئى .١

                      The New Biology        البيولجيا الجديدة .٢

  األحياء في عالمك  -
 AIDSالرؤية البيولوجية لإليدز  -

 )مشكلة جديدة  –حل جديد (  Growth Hormoneهرمون النمو  -

                                        Scientific Methodsالطرق العلمية .٣

  حل المشكالت  -
 ميكانيكية التطور  -

  نظرية االنتخاب الطبيعي -

                           Science As a Way of  Knowingكطريقة للمعرفة  العلم.٤

  الطاقة والمادة والتنظيم : الوحدة األولى 
Energy, Matter and Organization 

 

  The Chemistry of Life  كمياء الحياة   ١
  Energy, Life . and the Biosphere  الطاقة والحياة والمحيط الحيوى   ٢
  Exchanging Materials With the Environment  بادل المواد مع البيئة ت  ٣
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    تجميع الطاقة من البيئة غيرالحية : تيةالتغذية الذا  ٤
    Autotrophy: Collecting Energy from the Nonliving 

Environment  
 Cell Respiration:Releasing  تحرر الطاقة الكيميائية : تنفس الخلية  ٥

Chemical Energy 
  الخلية التوازن الداخلي والتطوير : الوحدة الثانية

The cell Homeostasis and Development  
Cell Structures and their Functions   ٦ تركيب الخلية ووظائفها 

Transport Systems   ٧  أجهزة النقل 

The Cell Cycle   ٨ دورة الخلية 

Expressing Genetic Information   ٩  التعبير عن المعلومات الوراثية 

Animal Growth and development  ١٠ النمو الحيوانى والتطوير
Plant Growth and Development   ١١ نمو النبات وتطويره

  استمرارية الحياة : الوراثة: الوحدة الثالثة
Heredity: Continuity of life 
Reproduction  ١٢ التكاثر
Patterns of Inheritance   ١٣ أنماط الوراثة
Other Forms of in heritance  ١٤  أشكال أخرى من التوريث  
Advances in Molecular Genetics  ١٥  التقدم في علم الوراثة الجزئية  
Population Genetics  ١٦  علم الوراثة البشرية  

                                                         Evolutionالتطور: الوحدة الرابعة
The Origin of Life   ١٧ أصل الحياة
Diversity and Variation   ١٨ التنوع والتباين
Changes in Species ١٩  التغيرات في النوع  
Human Evolution   ٢٠  التطور البشرى  

          الوحدة الخامسة االستجابة للبيئة 

Nervous Systems  ٢١ لعصبيةاألجرة ا
Behavior  ٢٢ السلوك
Immune Systems   ٢٣  أجهزة المناعة  

 interactions and interdependence    التفاعالت واالعتماد المتبادل: الوحدة السادسة

Ecosystem Structure and Function   ٢٤ تركيب ووظيفة النظام البيئي
Change in Ecosystems  ٢٥ ة التغير فى النظم البيئي
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موضـوعات ذات صـيغة وقائيـة نجـد أنـه يحتـوي علـى هـذا المـدخل  ومن العرض السابق لمحتويات  
كلهـا موضـوعات لهـا بعـد وقـائي فـى و وكذا االعتماد المتبادل للكائنات الحية  ،مثل موضوعات النظم الحية

   .والتي يمكن من خاللها تنمية مفهوم التربية الوقائيةعلوم الحياة 
  :٢٠٠٤البيولوجى والبيوتكنولوجى بجامعة أريزونامشروع ) ٥( 

  The Biology Project The University of Arizona, 2004:                                     

تعتبـر مـن بـين  "أن قضايا الصحة العالمية والجودة، واالختبـارات الوراثيـة"جاء في مقدمة المشروع 
فـإن المـواطنين ، ولكـي تتخـذ قـرارات سـليمة .لمعقدة التي تواجـه مجتمـع اليـومالقضايا البيولوجية امن العديد 

  "  "Basic Biological Principlesيحتاجون لفهم مبادئ بيولوجية أساسية 
أن غايــة مشــروع البيولــوجى هــو تحســين الفهــم البيولــوجى فــي كــل أنحــاء العــالم عــن طريــق اإلمــداد بقاعــدة 

  . لية الجودة لكل المستوياتعا مجانية من المواد التعليمية
  : مشروع البيولوجى بجامعة أريزونا من أربعة مجاالت أو مكونات أساسية تتمثل فيويتكون 
  Biology program For Teacherبرنامج بيولوجى للمعلمين  - ١

  Advanced Biologyبرنامج بيولوجى متقدم  - ٢

 Young Explorersبرنامج بيولوجى يهدف إلى إعداد مكتشفين صغر   - ٣

 General  publicبرنامج بيولوجى يقدم للفئات العامة  -٤

وارتكــــز هــــذا المشــــروع علــــى أن البيوتكنولــــوجى   جىو كمــــا قــــدمت جامعــــة أريزونــــا مشــــروع البيوتكنولــــ
Biotechnology  مــن ميــادين علــم البيولــوجى التــى تتســع بســرعة كبيــرة والتــى تســتخدم تكنيكــات متناميــة

 :الت عـــدة مثـــلاا الكائنـــات الحيـــة، وتســـتخدم البيوتكنولـــوجى فـــى مجـــلكـــى تشـــتق منتجـــات ثمينـــة مـــن خاليـــ
الكشــف عــن المجــرمين ، وتحديــد األبــوة وتشــخيص األمــراض ، وتصــنيع وٕانتــاج محاصــيل عاليــة المقاومــة 

  .للحشرات وعالج األمراض الوراثية 
  التجربة اإلنجليزية  :ثانيا

  :وسوف نتناول في هذه التجربة كال  من 
  .بإنجلترا  "حياءاأل"قومي للبيولوجى المنهج ال:  1
  ).المنهج الجديد(منهج البيولوجى في القرن الحادي والعشرين : 2
    .بإنجلترا "األحياء"المنهج القومي للبيولوجى . ١
  تركيب المنهج القومي:The Structure of The National Curriculum   

أن يتعلمــه الطــالب، واألهــداف المــراد تعــرض بــرامج الدراســة فــي المــنهج القــومي، مــا الــذي يجــب 
نيلهــا وتعــرض المســتويات المتوقعــة ألداء الطــالب، وهــى موضــوعة للمــدارس لتختــار كيفيــة تنظــيم مناجهــا 

  . المدرسية لدراسة للعلوم
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  برامج الدراسةThe Programmes of Study 

) ٤-٣-٢-١(الرئيسة  الطالب فى العلوم عند المراحل يتعلمهتعرض برامج الدراسة ما الذى يجب أن 
عند التخطيط يجب على المدارس أن تأخذ فى اعتبارها ،و وتمد باألساس لوضع مخططات العمل 

األمان والصحة و  واالتصالالمتطلبات التدريسية العامة، واستخدام اللغة واستخدام تكنولوجيا المعلومات 
 . والتي تطبق عبر برامج الدراسة

 لرابعة العلوم عند المرحلة الرئيسية اScience at Key Stage 4 

) مـــا يعـــادل المدرســـة الثانويـــة (ســـنة  ١٦- ١٤يوجـــد فـــى هـــذه المرحلـــة والتـــي تقـــع فـــي الفئـــة العمريـــة مـــن 
  :برنامجين للدارسة هما

  Single Scienceالعلوم الفردية : األولالبرنامج 

 Double Science) المزدوجة(العلوم المضاعفة : الثانىالبرنامج 

ومتطلبات كال مـن االختيـارين سـوف تقابـل مقـرر  ،لطالب إما برنامج العلوم الفردية أو المزدوجةويدرس ا 
فـي العلـوم الثالثـة المنفصـلة  The General Certificate of School Education (GCSE) الــ
  ).والفيزياء –الكيمياء -حياء األ(

صــلة يجــب أن تأخــذ مــن قبــل الغالبيــة العظمــى أو الثالثــة علــوم المنف ،وتــرى الحكومــة أن العلــوم المزدوجــة
اب جيدة لقضاء مزيد مـن الوقـت فـى بوالعلوم المفردة مقصودة لألقلية من الطالب الذين لديهم أس ،للطالب

  .دراسة موضوعات أخرى 
  )المنهج الجديد(في القرن الحادي والعشرين  "ألحياءا" لبيولوجىامنهج : ٢

انجلتــرا وويلــز فــي تــدريس مــنهج علــوم جديــد للفئــة العمريــة مــن تبــدأ المــدارس فــي ) ٢٠٠٦(مــن ســبتمبر
 The General Certificate of School (GCSE)يـؤدى إلـى الحصـول علـى شـهادة  ١٦-١٤

Education  .٧٨(وقد تم عمل دراسة استطالعية لمنهج العلوم للقرن الحادي والعشرين وذلـك علـى (
ــ ٢٠٠٣مدرســة ثانويــة منــذ ســبتمبر  طالــب يدرســون البرنــامج  ٨٠٠٠رب مــن أكثــر مــن ، وعلــى مــا يق

 Scientific Literacyوالتنـور العلمـي . GCSEويقدم هذا البرنامج مرونة كبيرة وتنوع فـي الــ . اآلن
  .لتفسيرات واألفكار األساسية عن العلمالطالب لحيث يقدم GCSE مركزي في مقرر علوم 

يد يجب أن يطلب من كل الطالب أن يتعلمـوا في منهج قومي جد:"..وقد استنتجت لجنة الفحص أنه  
عليــه يمكــن  وفهــم أعمــال العلــم وبنــاءً . واألفكــار الرئيســية المختــارة عبــر العلــوم ،مهــارات التنــور العلمــي

االشــــتراك فــــي الحــــوار الناقــــد المــــرتبط بالمعضــــالت السياســــية واألخالقيــــة الموضــــوعة مــــن قبــــل العلــــم 
ومـن                  (Collins,D., et al., 2001)          .."والوصـول إلـى قـرارات مدروسـة

  :الموضوعات التي يهدف المنهج إلى تدريسها
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                          Life Careالعناية بالحياة          -١

                  Agriculture And Foodالزارعة والغذاء -٢

             Scientific Detectionالكشف العلمي          -٣

        Harnessing Chemicals تسخير المواد الكيماوية-٤

 Communication    االتصاالت                    -٥

   Materials And Performanceالمواد واألداء          -٦
نالحـظ بصـورة جليـة مـدى االهتمـام بالقضـايا التـى يمكـن تناولهـا مـن العـرض السـابق من خالل و   

وكلها مجاالت خصبة يمكـن مـن  العناية بالحياة ، الزراعة والغذاء واالتصاالت:منهالوقائية الناحية ا
  .خاللها تنمية مفهوم التربية الوقائية لدى الطالب

  :التجربة اليابانية: ثالثا
  :النظام التعليمي المدرسي في اليابان-١
ســنوات ) ٦(ســنوات و) ٦-٣(ن النظــام التعليمــي المدرســي فــي اليابــان ينقســم إلــى ريــاض األطفــال مــ 

وتمثــل هــذه التســع   Lower Secondaryســنوات للمرحلــة الثانويــة الــدنيا) ٣(للمرحلــة االبتدائيــة و
ن أصــبحت إلزاميــة أل  Upper Secondaryوالمدرســة الثانويــة العليــا، ســنوات إلزاميــة فــي اليابــان 

الســـكان النشـــطين  ١/٣والي وتقريبـــا حـــ، ١٩٩٢مـــن الطـــالب دخلـــوا المدرســـة الثانويـــة فـــي عـــام % ٩٧
                   (Tanaka, K.,1998: 1) .والمنتخبين أكملوا تعليمهم العالي

  :في اليابان "األحياء" واقع التربية العلمية وتدريس البيولوجى-٢
بتدائية والثانويـة يتشابه نظام تدريس العلوم في اليابان مع مصر حيث يدرس الطالب في المرحلة اإل  

 Uper Secondary والمرحلـة الثانويـة العليـا  General Scienceسـنة علـوم عامـة  ١٥ا حتـى الـدني
  :تتم دراسة األحياء على مستويين هما

  Biology  Iبيولوجى  :أوال
  Biology  IIبيولوجى :ثانيا

  :ولكل منهما المحتوى الخاص به كما يلي  
  :تم دراسته كما يلييو ) I(بيولوجى : أوال
  :وتشمل   Continuity of lifeلحياةاستمرارية ا -١

   Exploration on continuityاالستكشاف في استمرارية الحياة
  العالقة بين الكائنات الحية والبيئة  -٢
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  .االستكشاف في العالقة بين الكائنات الحية والبيئة
  :ويتم دراسته كما يلى) II(بيولوجى : ثانيا   

 Biological Phenomenon and Substances       .الظاهرة البيولوجية والمواد -١    

            Biotechnology           التكنولوجيا الحيوية  -٢    
  تصنيف الكائنات الحية والتطور -٣    

  Classification of Living Organisms and Evolution 
                         Mass of Living Organism       كتلة الكائنات الحية -٤    

                Investigation on Natural Environmentاالستكشاف فى البيئة الطبيعية - ٥
(Japanese Ministry of Education,2006:86-89)   

                                         التربية البيولوجية في البيئة اليابانية-٣

مكانــة كبيــرة ، حيــث توجــه عنايــة كبيــرة وجهــد مقصــود  تحتــل التربيــة البيولوجيــة مــن خــالل البيئــة اليابانيــة
إلعـــداد المـــواد التعليميـــة المختلفـــة التـــي تهـــدف إلـــى تطـــوير التربيـــة العلميـــة بصـــفة عامـــة واألحيـــاء بصـــفة 

  . (ILEC)خاصة ، كما توجد لجنة دولية تعرف بالـ
International Lake Environment Committee ((ILEC)   

روعات المدرســية وتقــدم دروس وموضــوعات وأســاليب للتعامــل مــع البيئــة المائيــة ، تقــوم بالعديــد مــن المشــ
 .لتدريس العلوم وتطوير التربية العلمية والبيولوجية والبيئة لدى األفرادوالتي تعتبر مرتع خصب 

  

مفهـوم التربيـة الوقائيـة بمـا  يمكـن مـن خاللهـا تنميـةاليابانيـة  التجربـة ومن العرض السابق نجـد أن
اســتمرارية العالقــة بــين الكائنــات الحيــة والبيئــة و : مثــل  موضــوعات بيولوجيــة ذات شــق وقــائى  مــن يــهو تحت

  .وكلها مجاالت خصبة لتنمية مفهوم التربية الوقائية البيئة المائية و الحياة
   "مشروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم":التجربة العربية: رابعا

  "لتطوير تدريس علوم األحياء فى المرحلة الثانوية بالدول العربية مشروع ريادى:" بعنوان
حيــث خططــت المنظمــة لمشــروع واســع يهــدف إلــى تطــوير تــدريس العلــوم فــى الــوطن العربــى علــى مختلــف 
المســـتويات التعليميـــة، واتفـــق علـــى أن يكـــون المشـــروع األول هـــو تطـــوير تـــدريس العلـــوم البيولوجيـــة علـــى 

  .يةمستوى المرحلة الثانو 
للصــفوف الثالثــة الثانويــة  "األحيــاء" وتــم تبــادل اآلراء حــول أنســب الصــيغ لبنــاء مــنهج علــوم الحيــاة

ـــانى عشـــر( خـــذ وأجمـــع الخبـــراء فـــى بدايـــة اجتماعـــاتهم ،علـــى األ ،)الصـــفوف العاشـــر والحـــادى عشـــر والث
  .حياء  مع استخدام المدخل المناسبلأل بالمعالجة المتكاملة

ستفادة من بعض المناهج الريادية المتطورة، والتى أخـذ بهـا فـى منـاطق مختلفـة مـن كما تم االتفاق على اال
  : العالم مثل
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 Evolutionaryوالمــدخل التطــورىEcological Approach المــدخل البيئــى(B.S.C.Sمشــروع  - ١

Approach)  
 .مشروع المنهج الفرنسى - ٢

 .المنهج السورى - ٣

 UNESCOمحتويات كتيبات اليونسكو -٤

  :الدراسات عن النواحى التاليةلتلك ت الخبراء وقد أسفرت مناقشا
ة علـــم األحيـــاء علـــى مســـتوى المرحلـــة الثانويـــة بصـــورة متكاملـــة ال تفصـــل بـــين يثـــتتنـــاول المنـــاهج الحد) أ( 

بــــل تســــتغل هــــذه الدراســــات لتوضــــيح الظــــاهر البيولوجيــــة ، الدراســــات الحيوانيــــة والنباتيــــة لغــــرض الدراســــة 
  .ها فى هذه المرحلةالتى اتفق على تدريس األساسية

  :يين همابحيث يخدم غرضين رئيس) لصف العاشرا(من المرحلة الثانوية  األولىعولج منهج السنة  ب(
مـا بحاجـات الدراسـين  اً إعطاء القدر المالئم من المفاهيم ،والمبـادئ البيولوجيـة التـى تفـى إلـى حـد. ١      

  .دبىلذين يدرسون بعد ذلك فى الفرع األا
  .يكون أساسا تبنى عليه المناهج فى السنوات المقبلة فى صورة متكاملة وطبيعية أن. ٢      

ركــزت بعــض المنــاهج علــى تأكيــد األهــداف والفعاليــات التــى تســاعد علــى تــدريس كــل جــزء مــن أجــزاء ) ج(
  .المنهج

  :وقد اتفق الرأى على ما يلى 
  .أن يكون المنهج العربى متسلسال ومترابطا فى الصفوف الثالثة .١
بل ، متكامال ال يفصل بين دراسات علم الحيوان وعلم النبات فى الصفوف الثالثةالمنهج ن يكون أ .٢

 .يستغلها لتوضيح الظواهر البيولوجية

 .االهتمام بتأكيد األهداف والفعاليات حسب كل جزء من أجزاء المنهج .٣

أخـذ مـن محاسـن محاولة االستفادة من كل االتجاهات فى المناهج التى درست لبنـاء مـنهج عربـى ي .٤
 .هذه االتجاهات، وال يتقيد بمنهج واحد، ويتسم فى ذات الوقت بالمرونة الكاملة

 .عداد مشروع منهاج الصفوف الثالثةتشكيل لجنة ذات كفاءة إل .٥

للمرحلة الثانوية وتـدور حـول  "األحياء"وقد أسفر المشروع عن إعداد ثالث مناهج دراسية فى البيولوجيا
  :وهىثالث أفكار متتابعة 

  .علم الحياة) : الصف األول(العلوم البيولوجية  - ١
 .الوحدة والتنوع فى الكائنات الحية) : الصف الثانى(علم األحياء  - ٢

  .استمرارية الحياة) : الصف الثالث(علم األحياء  - ٣
  

  :التجربة المصرية: خامسا 
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ذ خط فكرى عاما لم تأخ )٤٠(حياء فى المرحلة الثانوية وعلى مدار إن نمط تطور مناهج األ
ولو نظرنا إلى مناهج األحياء في مصر نجد أنها أصبحت مناهج تاريخية في ظل تناولها  واضح ،

. لقضايا تقليدية قديمة التتماشى مع المشكالت المعاصرة وال التقدم العلمي المذهل في المعرفة البيولوجية 
، ويمتد ذلك إلى التعليم في  الحية ،والتقسيم للكائناتدرس موضوعات ترتبط بالشكل الخارجيفال تزال تُ 

متجاهال التقدم الهائل في المعرفة العلمية  .)١٨-١٧: ٢٠٠٢،)أ(هالة طليمات.( مرحلة الجامعة
  .والدراسات والنظريات التعليمية في تطوير تدريس األحياء

ولم  يزيد التطور عن كونه مجرد حذف او إضافة او اسـتبدال لموضـوعات دون أسـباب علميـة أو 
فعلـــى ســـبيل المثـــال عنـــدما طبـــق نظـــام الثانويـــة العامـــة  ،وٕان أدى ذلـــك لإلخـــالل بـــالمنهج ،تربويـــة واضـــحة

كتـابى الصـف الثـانى والثالـث فـى كتـاب واحـد علـى أن  دمـجال إحيـاء مـا كـان تطوير كتـاب األالحديثة فإن 
ون متواصـلة ن تكـأمـن دروس يجـب يكون ذو حجم مقبول بغض النظر عن قيمـة وأهميـة مـا حـذف منهمـا 

ومتكاملة ومفـاهيم تحتـاج لوقـت ونمـو لكـى يتقبلهـا طـالب المرحلـة الثانويـة بطريقـة هادئـة وسـليمة مـن جهـه 
  .)٦٢-٦٠: ٢٠٠٢،)ب(هالة طليمات(خرى أ

  :الحالية بالمرحلة الثانوية عبارة عن كتابين ال عالقة بين محتويات كل كتاب وهما األحياءفمناهج 
 كتاب الصف األول الثانوي  
 وهو عبارة عن دمج كتابين في غالف واحد) مقرر اختياري( كتاب الثانوية العامة.  

وفي ضوء تحليل كتب األحياء للمرحلـة الثانويـة فـي مصـر وعلـى مـدار أربعـين عامـا، يمكـن القـول أن 
  ).٩٣: ٢٠٠٢،)ب(هالة طليمات( :هذه الكتب

 رت لتبنـــي مـــداخل واضـــحة ومحـــددة تخلـــت عـــن التمـــاس فكـــر وفلســـفة وأهـــداف التربيـــة العلميـــة، إذ افتقـــ
  .لعرض علم األحياء

 لم تتعامل معه من منظور مفاهيمه الكبرى وموضوعاته الموحدة في صورة مجملة.  
  الكـافي إلدراك العالقــة بـين العلــم والتكنولوجيـا ودورهــا لـم تهـتم بتزويــد المـتعلم بالقــدر المعرفـي والوجــداني

وســعيها الــدءوب  ،بحيــاة الفــرد ثنــين معــاً وعالقــة األ ،نولوجيــاودور العلــم فــي تطــوير التك ،فــي تقــدم العلــم
  .لحل مشكالته

 االنتقــال مــن البســيط إلــى المركــب،  :تجاهلــت الكثيــر مــن األســس التربويــة فــي عــرض الموضــوعات مثــل
  .وطرح المفاهيم في صورة إجمالية قبل تفصيلها

  وكيــف أن  ،الجــدل الفكــري للعلمــاءلــم تهــتم بالمعرفــة المعاصــرة أو تســمح للمــتعلم بفرصــة التعــرف علــى
   .لألفكار دورها المهم نحو التقدم

  :نماذج عالمية لبناء مناهج األحياء : المحور الثاني  
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فــي هــذا المحــور يــتم تنــاول مجموعــة مــن الجهــود التــي حاولــت وضــع أطــر لمنــاهج األحيــاء علــى مســتوى 
وقــد اشــتملت هــذه النمــاذج علــى وحــدات  .وقــدمت نموذجــا لمحتــوى األحيــاء الــذي يمكــن أن يقــدم ، لم االعــ

  . وقضايا تتناول المفاهيم البيولوجية 
  : ومن هذه النماذج 

 . لمناهج األحياء  Holt, R. and Winston" هولت وونستون " نموذج  -١

  )  American Diplomaويمثل الدبلومة األمريكية ( 
  .اء لمناهج األحي  Neil A. Campbell" نيل كامبل وآخرون " نموذج  -٢
 ) .Alton L, Biggs, et al( نموذج التون بيجز وآخرون  -٣

  Inquiry Into Lifeاالستقصاء بداخل الحياة  Sylvia S. Maderنموذج سلفيا مادر  -٤

 لمناهج األحياء بالمرحلة الثانوية " وليام وأدنا " نموذج  -٥

Wiliam L. Smallwood and Edna R. Green 

  والثاني وفيما يلي عرضا للنموذجين األول 
ويمثــل (لمنــاهج األحيــاء  Holt, R. and Winstone, 2002" هولــت وونســتون " نمــوذج ) ١( 

  ) American Diplomaالدبلومة األمريكية 
بالمرحلـة  يتم تدريس المحتويـات التاليـة لمنـاهج األحيـاء بالمـدارس األجنبيـة باإلمـارات العربيـة المتحـدة مـثالً 

  : وحدات تتضمن ما يلي) ١٠(حيث يتكون المنهج من  ،معات المصريةوالمؤهلة لدخول الجا ،الثانوية
  :  Foundation of Biologyأسس علم األحياء ) : ١(الوحدة 
   The Science of lifeعلم الحياة ) : ١(فصل 
   Chemistry of lifeكيمياء الحياة ) : ٢(فصل 
   Biochemistryالكيمياء الحيوية ) : ٣(فصل 

  :  Cell Biologyلوجيا الخلية بيو ) : ٢(الوحدة 
  تركيب الخلية ووظيفتها ) : ٤(فصل 
  ونقل الخلية  Homeostasisالتوازن الداخلي ) : ٥(فصل 
  Photosynthesisالبناء الضوئي ) : ٦(فصل 
   Cellular Respirationالتنفس الخلوي ) : ٧(فصل 
   Cellular Reproductionالتكاثر الخلوي ) : ٨(فصل 

  : Genetics and Biotechnologyالوراثة والبيوتكنولوجيا :  )٣(الوحدة 
  .المبادئ األساسية للوراثة ) : ٩(فصل 
  .وتخليق البروتين  RNAو  DNA) : ١٠(فصل 
   Gene Expressionتعبير الجين ) : ١١(فصل 
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  والوراثة البشرية ،  Inheritance Patternsأنماط الوراثة ) : ١٢(فصل 
    Gene Technologyيا الجين تكنولوج) : ١٣(فصل 

  : Evolutionالتطور ) : ٤(الوحدة 
   History of life      تاريخ الحياة ) : ١٤(فصل 
   Theory of Evolution    نظرية التطور ) : ١٥(فصل 
   Speciation  الوراثة البشرية والتنوع ) : ١٦(فصل 
   Classification of Organisms . تصنيف الكائنات الحية ) : ١٧(فصل 

  : Ecologyعلم البيئة ) : ٥(الوحدة 
  مقدمة للبيئة ) : ١٨(فصل 
   Populations      السكان ) : ١٩(فصل 
  Community Ecology    علم البيئة واالجتماعية ) ٢٠(فصل 
   Ecosystems      النظم البيئية ) : ٢١(فصل 
  Humans and Environment    اإلنسان والبيئة ) : ٢٢(فصل 

  Microbes, Protists, and Fungi :والفطريات ، والطالئعيات ، الميكروبات ) : ٦(الوحدة 
   Bacteria  البكتيريا ) : ٢٣(فصل 
   Viruses  الفيروسات ) : ٢٤(فصل 
   Protists  الطالئعيات ) : ٢٥(فصل 
  Fungi  الفطريات ) : ٢٦(فصل 

  : Plantsالنباتات ) : ٧(الوحدة 
  أهمية النباتات ) : ٢٧(فصل 
  تطور النبات وتصنيفه ) : ٢٨(فصل 
  تركيب ووظيفة النبات ) : ٢٩(فصل 
  تكاثر النبات ) : ٣٠(فصل 
   استجابات النبات) : ٣١(فصل 

  : Invertebratesالالفقاريات ) : ٨(الوحدة 
  مقدمة للحيوانات ) : ٣٢(فصل 
  حامالت األمشاط  –التينوفورا  –الالسعات  –اإلسفنجيات ) : ٣٣(فصل 
  ) .اإلسطوانية ( الديان الخيطية  –لديدان المفلطحة ا) : ٣٤(فصل 
  الحلقيات ، الرخويات ) : ٣٥(فصل 
  مفصليات األرجل ) : ٣٦(فصل 
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  الحشرات ) : ٣٧(فصل 
  . والحبليات الالفقارية، الجلد شوكيات ) : ٣٨(فصل 

  : Vertebratesالفقاريات ) : ٩(الوحدة 
  األسماك ) : ٣٩(فصل 
   البرمائيات) : ٤٠(فصل 
  الزواحف ) : ٤١(فصل 
  الطيور ) : ٤٢(فصل 
  الثدييات ) : ٤٣(فصل 
   سلوك الحيوان) : ٤٤(فصل 

  : Human Biologyبيولوجيا اإلنسان ) : ١٠(الوحدة 
  .الجهاز الهيكلي والعضلي والجلدي ) : ٤٥(فصل 
  .أجهزة التنفس والدوران ) : ٤٦(فصل 
  .أجهزة الدفاع بالجسم ) : ٤٧(فصل 
  .أجهزة الهضم واإلخراج  ) :٤٨(فصل 
  .الجهاز العصبي وأعضاء الحس ) : ٤٩(فصل 
  .جهاز الغدد الصماء ) : ٥٠(فصل 
  .الجهاز التكاثري ) : ٥١(فصل 

مـن خاللهـا تنميـة مفهـوم التربيـة الوقائيـة د وحـدات يمكـن و ومن خالل العرض السابق ترى الباحثـة وجـ
، والطالئعيـات، الميكروبـات  وحـدةو ، علـم البيئـة وحـدةو  ،الوراثة والبيوتكنولوجيامثل وحدة  لدى الطالب
   .وحدة بيولوجيا اإلنسانو ، والفطريات

  :لمنهج األحياء  Neil A. Campell, 2006" نموذج نيل كامبل وآخرون  )٢(
حيـث بـرز علـم األحيـاء كعلـم . أن طالب األحياء في المكان الصحيح والوقت الصحيح" يل كامبل ن" يرى 

والعلـــوم  Humanitiesواإلنســـانيات  Natural Scienceاتصـــال بـــين العلـــوم الطبيعيـــة  مركـــزي كنقطـــة
وعلـوم الصـحة ، فالتقـدم فـي التكنولوجيـا الحيويـة . ولألحياء أخبـار يوميـة  ،Social Scienceاالجتماعية 

  .والرصد البيئي هي فقط أمثلة قليلة لكيفية وجود األحياء ، والزراعة 
علــى فكــرة أن الطــالب يصــبحون أكثــر دافعيــة لدراســة األحيــاء عنــدما يســتطيعون  "كامبــل " ويقــوم نمــوذج 

والجدل القيمـي ، وجودة البيئة ، قتصادية والمشكالت اإل، قضايا الصحة : ربطه بحياتهم واهتماماتهم مثل 
وجيـة ومـا حيث يقدم هذا النموذج دراسة األحياء من خالل دراسـة المفـاهيم البيول. والمسئولية االجتماعية ، 

   ) Everyday Lifeقضايا الحياة اليومية ( يرتبط بها من قضايا حياتية مختلفة 
  فصال ) ٣٨(وحدات متضمنة ) ٧(وقد قدم محتوى األحياء في.  
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وتشــير الباحثــة هنــا إلــى أن معظــم الوحــدات ، والقضــايا ، واالرتباطــات التاليــة لهــا أســاس وقــائي وبالتــالي 
  .ناء المنهج المقترح يمكن االستفادة منها عند ب

  وهذه الوحدات هي:  
   The Life of The Cell        حياة الخلية  - ١
  Cellular Reproduction and Genetics  التكاثر الخلوي والوراثة  - ٢

  Concepts of Evolution        مفاهيم التطور  - ٣

  The Evolution of Biological Diversity  تطور التنوع األحياء  - ٤

 Animal : Form and Function    والوظيفة  الشكل: الحيوانات  - ٥

  Plants : Form and Function    الشكل والوظيفة : النباتات  - ٦

      Ecology                              علم البيئة  - ٧

  ومن أمثلة االرتباطاتConnections  البيولوجية المتضمنة بتلك الوحدات:  
  .  Global Warmingالبناء الضوئي يعدل الدفء العالمي  - ١
 .تغير الصناعة الدوائية والطب  DNAتكنولوجيا  - ٢

 .البكتيريا يمكن أن تستخدم كأسلحة بيولوجية  - ٣

 .األنسجة الصناعية لها استخدامات طبية  - ٤

 .النظام الغذائي يمكن أن يؤثر على أمراض القلب والسرطان  - ٥

 .األجسام المضادة أدوات قوية في المعمل والعيادة  -٦

  :والتجارب العالمية تعقيب على المشروعات 
مــن خــالل العــرض الســابق للمشــروعات والجهــود والتجــارب العالميــة خرجــت الباحثــة بمجموعــة مــن 

  :المالحظات والمؤشرات والتوجهات نوردها فيما يلي 
وكـــذا علـــى  ،أكـــدت المشـــروعات علـــى ضـــرورة تبنـــي مـــداخل واضـــحة ومحـــددة لبنـــاء منـــاهج األحيـــاء )١( 

وقـــد ظهـــر ذلـــك فـــي المـــداخل ) STSE(العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمـــع والبيئـــة  ضـــرورة تأكيـــد العالقـــة بـــين
  ) .BSCS(المختلفة التي قدمتها 

علــــــــــــــى االرتباطــــــــــــــات               ) Campbeil" (كامبــــــــــــــل"أكــــــــــــــدت النمــــــــــــــاذج العالميــــــــــــــة مثــــــــــــــل نمــــــــــــــوذج ) ٢(
)Connections(  التعلم بصفة عامة وأشارت إلى أهمية ذلك في إثارة دافعية الطالب نحو ، البيولوجية ،

أن الطالب يصبحون أكثـر دافعيـة لدراسـة األحيـاء عنـدما يسـتطيعون ربطـه ، و وتعلم األحياء بصفة خاصة 
  وجودة البيئة، والمشكالت االقتصادية ، قضايا الصحة : بحياتهم واهتماماتهم مثل 

يــدرس " ج علــوم متعـدد الــنظممـنه"تتوجـه الجهــود الدوليـة الحاليــة علــى مسـتوى العــالم إلـى تبنــي وٕاعــداد ) ٣(
  .في المرحلة الثانوية ويحاول تخطي الحواجز بين فروع العلم المختلفة 
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ظهر بالتجربة اليابانية عدة مالمح ومؤشرات هامة منها التأكيد على التربية البيولوجية مـن خـالل حـل ) ٤(
  .والدراسات الميدانية، المشكالت البيئية 

علـى أهميـة تبنـي " المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم " خالل مشـروع أكدت التجربة العربية من ) ٥(
وكــذا ، منــاهج حديثــة ال تفصــل بــين فــروع المعرفــة البيولوجيــة مــن نبــات وحيــوان مؤكــدة علــى فكــر التكامــل 

ف والتركيـز علـى أهــدا، التأكيـد علـى حاجـات الدارسـين مـع عـدم إغفــال الحاجـة للدراسـة العلميـة المسـتقبلية 
   .وغايات محددة للوصول إليها وأن يكون المنهج العربي متسلسال ومترابطا في الصفوف الثالثة

من خـالل عـدة جوانـب منهـا دراسـة  "بيولوجيا اإلنسان " أكدت المشروعات على ضرورة التركيز على ) ٦(
، قيـق الصـحة الجسـمية وتح، والـتعلم ، ودراسـة الوظـائف األساسـية ، والتطور اإلنسـاني ، الهوية اإلنسانية 

  .والعقلية 
أشارت التجربة المصرية إلى القصور الواضح في مناهج األحياء بالمرحلة الثانوية وعدم تبنـي مـداخل ) ٧(

كمــا وجــدت العديـــد مــن النقــائص فــي المعـــايير القوميــة الخاصــة بمحتـــوى ، واضــحة إلعــداد تلــك المنـــاهج 
  .األحياء بالمرحلة الثانوية 

  :الدراسات والبحوث السابقة : المحور الثالث 
ونظـــرًا ألن الدراســـة الحاليـــة تســـتهدف التعـــرف علـــى فعاليـــة مـــنهج مقتـــرح فـــي األحيـــاء باســـتخدام  

ســيتم عــرض  لــذا ،طــالب المرحلــة الثانويــةى تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة لتنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــة لــد
  :التاليةور الية وفقا للمحبعض الدراسات الرتباطها ببعض جوانب الدراسة الحا

   منهج األحياء بالمرحلة الثانوية تطويربدراسات اهتمت : أوال
  .بالتربية الوقائية ومجاالتها اهتمتدراسات : ثانيا
  .العلوم تدريس المتعددة ودورها فى الوسائلبتكنولوجيا  اهتمتدراسات : ثالث

  : ات والبحوث السابقةوقد راعت الباحثة االعتبارات التالية عند تناول الدراس
  . ترتيب الدراسات والبحوث ترتيبًا زمنيًا داخل كل محور - ١
 . عرض موجز للدراسات والبحوث وأهم النتائج التى توصلت إليها - ٢

  .تعقيب الباحثة على الدراسات والبحوث بعد كل محور - ٣
   منهج األحياء بالمرحلة الثانوية تطويربدراسات اهتمت : أوال

دراســة كــان الهــدف منهــا تطــوير مــنهج علــم األحيــاء بالمدرســة  )م١٩٨٧، حالســيد الســيا (أجــرى 
حيـث قـام الباحـث بإعـداد قائمـة بمفـاهيم متطلبـات ، الثانوية العامة علـى ضـوء متطلبـات الثقافـة البيولوجيـة 

والحكــم علــى مــا تتضــمنه ، وقــام بتحليــل محتــوى كتــب علــم األحيــاء بالمدرســة الثانويــة ، الثقافــة البيولوجيــة 
وقــام بإعــداد إطــار مــنهج مقتــرح يحقــق ضــمن أهدافــه ، ومتطلبــات الثقافــة البيولوجيــة ، الكتــب مــن مفــاهيم 

  .متطلبات الثقافة البيولوجية 



٤٢

  الفصل الثاني                                                           المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة    

 
 

يهـتم  األحيـاءمنهجـا فـي علـم  –ومن ضمن توصياته أن يدرس طالب الصف الثـاني الثـانوي دون تشـعيب 
  .بمتطلبات الثقافة البيولوجية 
إيــزيس ( نــاول التكنولوجيــا الحيويــة فــي منــاهج المرحلــة الثانويــة جــاءت دراســةوفــي محاولــة هامــة لت

والتــــي هــــدفت إلــــى تطــــوير منــــاهج األحيــــاء فــــي المرحلــــة الثانويــــة العامــــة فــــي ضــــوء  )م١٩٩١، رضــــوان
التكنولوجيــا الحيويـــة لصـــالح التطبيـــق البعــدي لـــدى الطـــالب الـــذين يدرســون وحـــدة فـــي البيولوجيـــا متضـــمنة 

) ٠.٠١(وق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى وقد أوضحت النتائج وجود فـر ، لتكنولوجيا الحيوية لبعض مفاهيم ا
ويشـير ذلـك إلـى أهميـة  ،ممـا يعنـي تحقـق فـرض الدراسـة، لصالح التطبيق البعدي لمقياس القيم البيولوجية 
الجانـب  حيـث يتركـز االهتمـام علـى قيـاس أثـر الـتعلم علـى، دراسة الجانـب الوجـداني فـي شخصـية المـتعلم 

وقــد أوصــت الدراســة بتوجيــه نظــر المســئولين عــن وضــع منــاهج األحيــاء فــي مرحلــة التعلــيم ، المعرفــي فقــط 
  .الثانوية العام نحو تحسين هذه المناهج في ضوء التطور الذي يعيشه على البيولوجيا باستمرار 

 دراســـة )م١٩٩١، ماجـــدة يوســـف( وألن علـــم األحيـــاء وثيـــق الصـــلة بـــالمجتمع ومشـــكالته أجـــرت
والتــي تعتبــر مشــكالت ، والتوجهــات ذات األســاس البيولــوجي ، حــددت مجموعــة مــن القضــايا االجتماعيــة 
  :القضايا في تمثلت معاصرة إلنسان القرن الحادي العشرين و 

ثورة الهندسـة الوراثيـة وزراعـة األعضـاء ، التدخين وتعاطي المخدرات ، مشكالت البيئة ، الصحة والمرض 
  .وتطبيق مستحدثات العلم والتكنولوجيا ، والزواج والتكاثر ، لوراثة وا، البشرية 

وقد حاولت الدراسة تحديد القضايا االجتماعية األساسية المناسـبة التـي يمكـن تضـمينها فـي منـاهج األحيـاء 
كما قدمت مقترحات لتدريس الموضـوعات المرتبطـة بالقضـايا االجتماعيـة المطروحـة ، في المرحلة الثانوية 

كما أنها لم تقدم تصور لمنهج متكامل في ،  تقدم نموذجا لوحدة من وحدات المنهجولكن هذه الدراسة لم  ،
  .ضوء هذه القضايا وبالتالي لم تتأكد من فاعلية هذا المنهج 

دراســة هــدفت إلــى تطــوير  )م١٩٩٩، حنــان محمــود( واســتكماال للجهــود المبذولــة الســابقة أجــرت
" وقــد اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة ، ثانويــة فــي ضــوء مســتحدثات علــم األحيــاء مــنهج األحيــاء بالمرحلــة ال

وأوصــت بلفــت نظــر خبــراء تطــوير المنــاهج بالمرحلــة الثانويــة إلــى ضــرورة تطــوير منــاهج " إيــزيس رضــوان 
وذلك في ضوء متغيرات العصر الذي نعيشه علـى وجـه العمـوم ، األحياء المقررة على طالب هذه المرحلة 

  .ي يعيش فيه علم األحياء على وجه الخصوص والذ، 
دراســة هــدفت إلــى تطــوير محتــوى مــنهج األحيــاء للثانويــة فــي  )م٢٠٠٣، محمــد العبــد( كمــا أجــرى

وقــد قــام الباحــث بإعــداد  وحــدة ، ضــوء كــل مــن متطلبــات التخصــص األكــاديمي بالجامعــة والثقافــة العلميــة 
حيــاء والثقافــة العلميــة البيولوجيــة وبــين فاعليتهــا فــي تنميــة مبنيــة علــى المحتــوى المفــاهيمي المقتــرح لعلــم األ

  " .التكاثر " الثقافة العلمية البيولوجية في مجال الوحدة المقترحة وهي وحدة 
 ( Lin, Chen – Yung, et al., 2005 ) )٢٠٠٥،وآخـرون لـين شـين يـونج( قـد أجـرىو 

  .أثناء الخدمة ومعلمين قبل الخدمةين معلم أحياء تنوعت بين معلم) ١٨٥(دراسة على مجموعة قوامها 
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وتـم سـؤالهم لتحديـد أي مكونـات مـنهج العلـوم يفضـلون سة على معلمي األحيـاء التيـوانيين، أجريت الدراوقد 
وقـد أوضـحت النتـائج أن ترتيـب مكونـات مـنهج العلـوم   .أن تكون أكثر تضمينا في أحياء المدرسة الثانوية

  :من األعلى لألسفل كما يلي 
   Applivation Of Scienceق العلوم تطبي - ١
 Manipulation Skillsمهارات المعالجة  - ٢

 Scientific Conceptالمفاهيم العلمية  - ٣

  Social/ Ethical Issuesالقضايا األخالقية االجتماعية  - ٤

  Problem  Sloving Skillsمهارات حل المشكالت  - ٥

  The History of Scienceتاريخ العلم  - ٦

فـي ضـوء  البيولوجيـامـنهج مقتـرح فـي  تصـميم دراسة هـدفت إلـى )م٢٠٠٧، يفيمحرم عف ( كما أجرى
واالتجـــاه نحـــو دراســـة  ،ومهـــارات التفكيـــر ،ومعرفـــة أثـــره علـــى تنميـــة المفـــاهيم البيولوجيـــة ،المـــدخل الجزيئـــي

، وللتحقــق مــن ذلــك اقتــرح الباحــث إطــار هيكلــي لمــنهج البيولــوجي بالمرحلــة الثانويــة، كمــا أعــد  البيولوجيــا
ــا فــي ضــوء المــدخل الجزيئــي، واختبــار لمهــارات التفكيــر، ا ختبــار تشخيصــي فــي بعــض مكونــات البيولوجي

  .من طالب الصف األول الثانويومقياس لالتجاه نحو دراسة البيولوجيا، وطبق األدوات على عينة 
الجزيئــي حــدوث نمــو فــي المفــاهيم البيولوجيــة عنــد المســتوى : وأســفرت الدراســة عــن النتــائج التاليــةوقــد 

لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة فــي النتيجــة الكليــة لالختبــار، حــدوث نمــو فــي اختبــار مهــارات التفكيرلصــالح 
التجــاه نحــو دراســة البيولوجيــا لــدى طــالب المرحلــة اطــالب المجموعــة التجريبيــة، حــدوث نمــو فــي مقيــاس 

  .الثانوية في النتيجة الكلية للمقياس
عات ومفاهيم وقضـايا عديـدة عـن مـنهج البيولـوجي ، وكـذلك غياب موضو  أسفرت الدراسة عنكما 

مـــرض  -حمايـــة الـــنفس مـــن التـــدخين واإلدمـــان: االرتباطـــات المتصـــلة بالمفـــاهيم والقضـــاياالبيولوجية مثـــل
  .السرطان وعالجه، الكائنات المعدلة وراثيا وتأثيرها على صحة اإلنسان

  .لمرحلة الثانوية فى مصربا األحياءهج اوقد أوصت الدراسة بإعادة النظر فى من
  :تعقيب على دراسات هذا المحور

من العرض السابق لدراسات هذا المحور الحظت الباحثة فى ضوء ما أجرته من مسح فى هذا المجال 
  :ةالتاليالنقاط 

وجدت مجموعة من الدراسات التي تصدت لمنهج األحيـاء بـالتطوير وتحديـد األطـر العامـة التـي يتحـرك  - ١
 ,.Lin, Chen- Yung, et al" لـين شـين يـونج "  دراسـة  ،ومـن هـذه الدراسـات  ،هجفيهـا هـذا المـن

والتـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى آراء المعلمـــين فـــي الموضـــوعات والمكونـــات التـــي يجـــب تضـــمينها فـــي 
إلى تطوير محتوى منهج األحيـاء للثانويـة العامـة " محمد العبد" وهدفت دراسة، مناهج األحياء بالترتيب 
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هـدفت  التـي" محمـودحنـان "ودراسة . كل من متطلبات التخصص األكاديمي والثقافة العلمية  في ضوء
الســيد "وأمــا دراســة ،  إلــى تطــوير منــاهج األحيــاء بالمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء مســتحدثات علــم األحيــاء

الثقافـة ضـوء متطلبـات  فقد هدفت إلى تطوير منهج علم األحياء بالمدرسة الثانويـة العامـة علـى" السايح
لتحـاول تطـوير منـاهج األحيـاء فـي المرحلـة الثانويـة العامـة " إيـزيس رضـوان" وجاءت دراسـة ،البيولوجية

فقــد هــدفت إلــى تطــوير منــاهج األحيــاء فــي " ماجــدة يوســف " فــي ضــوء التكنولوجيــا الحيويــة أمــا دراســة 
م نموذجـــا لوحـــدة مـــن ولكـــن هـــذه الدراســـة لـــم تقـــد بيولـــوجي،ضـــوء القضـــايا االجتماعيـــة ذات األســـاس ال

وبالتـالي لـم تتأكـد مـن فاعليـة  ،و لم تقدم تصور لمـنهج متكامـل فـي ضـوء هـذه القضـايا ،وحدات المنهج
مــنهج مقتــرح فــي البيولوجيــا فــي ضــوء  تصــميم محاولــة، "محــرم عفيفــي" دراســة ، وجــاءتهــذا المــنهج

واالتجــاه نحــو دراســة  ،ت التفكيــرومهــارا ،المــدخل الجزيئــي، ومعرفــة أثــره علــى تنميــة المفــاهيم البيولوجيــة
  . البيولوجيا

بالمرحلـة الثانويـة فـي  حيـاءويمكن تلخيص الجهود السابقة والدراسات التي حاولت تطوير منـاهج األ - ٢
  :مصر في ضوء 

  تحقيق الثقافة البيولوجية والتخصص األكاديمي.  
  التكنولوجيا الحيوية. 

  مستحدثات علم األحياء. 

 بالمرحلة الثانوية بيولوجيمنهج مقترح للفي  فاعلية المدخل الجزيئي. 
  

 إعداد اإلطـار العـام للمـنهج المقتـرح فـي األحيـاء وقد استفادت الباحثة من دراسات هذا المحور فى
  .للصفوف الثالثة ، وكذلك إعداد الوحدات المختلفةللمرحلة الثانوية

  .بالتربية الوقائية ومجاالتها اهتمتدراسات : : ثانيا
اســـتهدفت معرفــة مـــدى انتشـــار ظــاهرة تعـــاطى المـــواد  دراســـةب ،)م١٩٩١ ،طفى ســـويفمصـــ(قــام 

المــؤثرة فــى األعصــاب لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة فــى مصــر، حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــة عــددها 
  .سميها العلمى واألدبىقطالبه بالمرحلة الثانوية ب) ١٤٦٠(

المهدئــة ، ونســبة  العقــاقيرعينــة يتعــاطون مــن أفــراد %) ٩.٣٣(الدراســة علــى أن نســبة  أســفرتوقــد 
نســبة تعــاطى هــذه المنومــات وأن  مــنهم يتعــاطون%) ٢.٢٤(ونســبة  المنشــطاتمــنهم يتعــاطون %) ١.٧٨(

  .األدبى سمالمواد عموما تقل كثيرا لدى طالب القسم العلمى عنها لدى طالب الق
  

إيجابيـًا وفعـاًال فـى إطـار  ة أن يلعـب دوراً دور منهج البيولوجيـا بالمرحلـة الثانويـة فـى إمكانيـوإلبراز     
اســـتهدفت تحديـــد دور مـــنهج   دراســـة ،)م١٩٩١ ،ارةشـــب أحمـــد(قـــدم التربيـــة الوقائيـــة لمكافحـــة المخـــدرات 



٤٥

  الفصل الثاني                                                           المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة    

 
 

ــا بالمرحلــة الثانويــة فــى إمكانيــة أن يلعــب دورًا إيجابيــًا وفعــاًال فــى إطــار التربيــة الوقائيــة لمكافحــة  البيولوجي
لهـــذا الـــدور ،  ًحـــامقتر  ًراالباحـــث تصـــو  عيل الطـــالب واتجاهـــاتهم ، وقـــد وضـــالمخـــدرات ، مـــن خـــالل تحصـــ

من طـالب الصـف الثـانى الثـانوى إحـداهما بنـين واألخـرى بنـات ، يـدرس لهـا  متماثلتينن تيوطبق على عين
  : وحدة من البيولوجيا ومشكلة المخدرات أعدها الباحث، وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية

إحصــــائيًا بــــين نتــــائج التطبيــــق القبلــــى والبعــــدى الختبــــار التحصــــيل المعرفــــى عــــن  وجــــود فــــروق دالــــة -
   .)٠.٠١( ةفى التطبيق البعدى عند مستوى داللالطالب المخدرات ، لصالح درجات 

وجود فروق داله إحصائيًا بين نتائج التطبيق القبلى والبعدى لمقياس االتجاهات نحو مشكلة المخـدرات  -
  .)٠.٠١( ةى التطبيق البعدى عند مستوى دالللصالح درجات الطالب ف

ليس لعامل الجنسى تأثير على تحصيل عينة البحث للمفاهيم العلمية عن المخدرات ، فـى حـين أن لـه  -
أكثــر تحــررًا  نعلــى اتجاهــات العينــة ، وأرجــع الباحــث ذلــك إلــى أن البنــين فــى هــذا الســن يكونــو  ًراتــأثي

 .ألنواع مختلفة من المخدرات نالمتعاطيه مشاهدة تاح لهم فرصتوميًال إلى التجريب كما 
  

وتضــمينها  ،وقــد أوصــت الدراســة بإعــادة النظــر فــى مــنهج البيولوجيــا بالمرحلــة الثانويــة فــى مصــر
والتأكيد على دور المعلم فـى تنـاول المشـكالت والقضـايا االجتماعيـة التـى تسـتثيرها  ، مثل هذه القضايا

  .مادة الدرس
  

اســتهدفت تأكيــد الجانــب الوقــائى بدراســة  ،)م١٩٩٢ ،مــدحت النمــر( قــاملوقــائى لجانــب ال اتأكيــدً و   
ة مصــحوبة باألنشــطة التعليميــة ، وقــد وضــع الباحــث إطــارًا مبــدئيًا يللتربيــة الصــحية مــن خــالل وحــدة دراســ

بالمرحلـة الثانويـة  للـنشءبهدف تحقيق قدرًا مـن الـوعى وتحسـين فرصـة  )صحة اإلنسان(لمحتوى وحدة فى 
ية أنفسهم وغيرهم من االستخدام غير الطبى للمواد والعقاقير النفسية ، وقـد قـام الباحـث باسـتطالع رأى لوقا

لمعرفة مدى استفادة عينة من تالميذ المرحلتين اإلعدادية والثانوية من مقررات العلوم التى تمت دراسـتها ، 
، ومرضه ، وحياته ، وما يهـددها  صحتهو وأسفرت الدراسة إلى أن الجانب الذى يمس اإلنسان ، وجسده ، 

مـن أخطــار هـو أهــم مــا يجـد صــدى لــدى إدراك المـتعلم الصــغير ووجدانـه ، لــذلك ينبغــى التركيـز علــى هــذه 
  .النشءيكون للعلم دور فى حياة  أنووجدانيًا ، إذا أردنا  هاريامالجوانب وتعميقها معرفيًا و 

  

 .Price. J., et(قــدم  ايــة مــن التــدخينوقلل ولبيــان أهميــة تــدريس وحــدات متكاملــة فــي العلــوم

at,1992 (الوقايـــة مـــن التـــدخين لطـــالب الصـــف األول مـــن  بعنـــوانة يســـتهدفت بنـــاء وحـــدة دراســـا دراســـة
المرحلـــة الثانويـــة ، ومعرفـــة أثـــر الوحـــدة علـــى آراء الطـــالب حـــول إعالنـــات الســـجاير والمـــدخنين واآلثـــار 

  . كما أسفرت على رق التدريس المختلفةطلوحدة و ا فعاليةلتدخين ، وأسفرت الدراسة على لالصحية 
ـــًا وبعـــديًا فيمـــا يتعلـــق باآلثـــار الصـــحية  - أنـــه ال توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية لنتـــائج االختبـــار قبلي

  . للتدخين
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فيمــا يتعلــق بــآراء  ،أظهــرت الدراســة أنــه توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائيًا لصــالح التطبيــق البعــدى
جاير والمـــدخنين ، ممـــا يؤكـــد أهميـــة اإلعالنـــات عـــن مخـــاطر التـــدخين فـــى عينـــة البحـــث حـــول إعـــالن الســـ

  .الوقاية أو التقليل من عملية التدخين وعدد المدخنين
   

 ،محمــود فرحــات(قــام  توضــيح مفهــوم التربيــة الوقائيــة ودورهــا فــى مواجهــة الكــوارث والمشــكالتول  
التـى  ،ا فـى مواجهـة الكـوارث والمشـكالتاسـتهدفت توضـيح مفهـوم التربيـة الوقائيـة ودورهـ بدراسة) م١٩٩٤

لهـــذا  تحقيقـــاً يمكـــن أن يتعـــرض لهـــا الفـــرد ، مـــع إبـــراز مالمـــح التربيـــة الوقائيـــة فـــى األصـــول اإلســـالمية ، و 
الغرض رأت الدراسـة أن التربيـة الوقائيـة هـى تربيـة قبليـة تعتمـد علـى التجنـب والتوقـع واألعـداد ، وذلـك مـن 

اإلنســان عــن عنصــر المفاجــأة الــذى يــدخل فــى ســير األحــداث ، مــع  خــالل إجــراءات مســبقة ، وهــى تبعــد
يــد بنــا عــن مواجهــة العقبــات المفاجئــة ، ويــدفعنا لمســارات جديــدة تســاعدنا حمراعــاة البــدائل والخيــارات ممــا ي

علــى االســتمرار والوصــول إلــى الهــدف والغايــات ، وقــد حــدد الباحــث مالمــح التربيــة الوقائيــة فــى مواجهــة 
  : تاليلالكوارث فى ا

  ال تكون فى موقع رد الفعل) وقائية(تربية قبلية .  
 لتحقيق األمن والسالم العقيدة الحقيقية  –السلوك اليومى : يةتايتربية تقرالمعادلة الح .  
 لتصنع خطط تمنع حدوث الكوارث ؛تربية قائمة على التوقع والتحسب والتنبؤ .  
 كانية المختلفة وعلى طور ومراحل حياتهمتربية مستمرة مدى الحياة ومسئولة عن الفئات الس. 

  

 وكيفيــة التصــرف عنــد حــدوثها قــدم ،وفــي إطــار زيــادة وعــي تالميــذ المــدارس بــالكوارث الطبيعيــة    
وقيــاس أثرهــا  ،)الكــوارث الطبيعيــة(عــداد وحــدة عــن إاســتهدفت  دراســة ،)م١٩٩٤، عبــد المســيح ســمعان(

ية مـن التعلـيم األساسـى بهـذه الكـوارث ، ومـا يمكـن أن يقومـوا ة الوعى الوقائى لتالميذ الحلقة الثانتنميعلى 
، راكينبـــالـــزالل، ال (:بـــه أثنـــاء وبعـــد حـــدوثها ، وقـــد أعـــد الباحـــث وحـــدة تضـــمنت أربعـــة موضـــوعات هـــى

ة علــى ذلــك ، وكيفيــة تبــكــل منهــا وأســباب حــدوثها واآلثــار المتر  ماهيــةمــن حيــث  ،)، األعاصــيرالفيضــانات
لتعـرف علـى مـدى ليقوم به التالميذ أثناء وبعد حدوث الكارثة ، كما أعـد مقياسـًا  وما يجب أن –نبؤ بها تال

علــى عينــة مــن تالميــذ الصــف الثــامن األساســى وقســمت العينــة إلــى  طبــقوعــى التالميــذ بهــذه الكــوارث ، 
  : وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية ،)ضابطة وتجريبية(مجموعتين 

فـى وعـى التالميـذ بـالكوارث الطبيعيـة قبـل وبعـد تدريسـهم للوحـدة  إحصـائية ةذات داللـ فـروقوجود 
المقترحة لصالح التطبيق البعدى ، وهو ما يشير إلى فعالية الوحدة ، كما أوصت الدراسة بضرورة تضمين 

  .العلوم موضوع الكوارث الطبيعية مقررات محتوى
  

 .Lowden. K. & powney. J )قـدموفـي إطـار األهتمـام بالتربيـة فـي مكافحـة المخـدرات 

والجـنس  والكحوليـاتمن برامج التربيـة الصـحية الخاصـة بالمخـدرات  ثنيناتقويم استهدفت دراسة    (1994
ويهــتم  ، Scotlandبإســكتالندا   Glasgowمــن المــدارس الثانويــة واإلنجليزيــة فــى جالســجو  ثنــينافــى 
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العليا، والبرنامج الثانى يهـتم بالتربيـة الجنسـية مكافحة المخدرات فى مدرسة المدينة لالبرنامج األول بالتربية 
  .العليا" جاليد سيد " سر ادمفى 

أن برنــامج التربيــة للمخــدرات الــذى أعــده  :ج مــن أهمهــائالعديــد مــن النتــا عــنوقــد أســفرت الدراســة 
العــاملون بمشــروع الصــحة المحليــة واإلدمــان مناســب جــدا مــن وجهــت نظــر الطــالب، وأن برنــامج التربيــة 

  .القرارات اتخاذعلى تهم ية يشمل معلومات مفيدة هم فى حاجة إليها تنمى قدر الجنس
  

التــي يعــاني منهــا المجتمــع المصــري ومخاطرهــا علــى الفــرد  القضــايا والمشــكالت الصــحية ولدراســة         
اســتهدفت تقــويم محتــوى منــاهج العلــوم بمراحــل التعلــيم  دراســة ،)م١٩٩٤، مــاهر صــبرى( أجــرىوالمجتمــع 

  : لتاليددها فى احامة على ضوء القضايا والمشكالت الصحية المعاصرة وقد عال
التكنولوجيـــا  –التلـــوث وأمـــراض العصـــر  –اإلدمـــان دمـــار للفـــرد والمجتمـــع  –انتشـــار اإليـــدز وبـــاء العصـــر 

الطبية والحيوية سالح ذو حدين ، وقد اشتملت كل قضية رئيسـية علـى مجموعـة فرعيـة مـن القضـايا بلغـت 
ــًا آلراء العــاملين فــى ميــدان  )٣٥(عهــا فــى مجمو  قضــية ، وتــم تحديــد مــدى أهميــة كــل قضــية وترتيبهــا وفق
مـــن خـــالل تحليـــل  ؛وتـــم تحديـــد مـــدى اهتمـــام منـــاهج العلـــوم بمراحـــل التعلـــيم العـــام بهـــذه القضـــايا ،التـــدريس

  .كتاباً  )١٣(محتوى كتب العلوم وعددها 
   :العديد من النتائج منها عنوقد أسفرت الدراسة 

مـــا يقـــرب مـــن نصـــف الكتـــب التـــى تـــم تحليلهـــا ال تتنـــاول أيـــة قضـــية أو مشـــكلة صـــحية معاصـــرة، وأن  -
 .النصف اآلخر قد تناول بعض القضايا والمشكالت ذات البعد البيئى والمرتبطة بالتلوث بإيجاز شديد

جيــا هــذه الكتــب قضــايا ومشــكالت صــحية خطيــرة كاإلدمــان ، واإليــدز ، وقضــية التكنولو  أغفلــتكمــا   -
وهـــذا يؤكـــد أن مســـتوى اهتمـــام محتـــوى كتـــب العلـــوم بمراحـــل التعلـــيم العـــام المصـــرى بالقضـــايا  ،الطبيـــة

والمشكالت الصحية المعاصرة ضعيف جدًا ، كما أوصت الدراسـة بضـرورة تضـمين مثـل هـذه القضـايا 
 .والمشكالت الصحية بمحتوى مناهج العلوم بمراحل التعليم العام فى مصر

  

 دراســة ،Balding, J., 1994 )( وكيات الصــحية، ومكافحــة التــدخين والمخــدرات قــدمتأكيــدًا للســلو 
الســلوك  اســتبانهتــم تطبيــق  ،حيــث تهــتم بالســلوكيات الصــحية وتعــاطى المخــدرات لــدى المــراهقين مســحية

علـى تســاؤالت حــول  هوشـملت االســتبان ،مدرســة) ١٧١(الصـحى التــى أعـدتها وحــدة التربيـة الصــحية علـى 
ممـا  ًذاتلميـ) ٢٩٠٧٤(والمخدرات والتـدخين وغيرهـا، وطبقـت علـى  دزيقضايا صحية مثل اإلموضوعات و 

  ).١٦ - ١٥(سن  هم
مــن الطــالب الــذكور جربــوا %) ٣٤.٧(عديــد مــن النتــائج أهمهــا أن نســبة  عــنالدراســة  أســفرتوقـد 

أوضــحت  أكثــر مــن مــرة، كمــا هــا مــنهم تعاطو %) ٤٧.٧(تعــاطى المخــدرات مــرة واحــدة علــى األقــل، وأن 
ين تعـــاط نمـــنه%) ٤٣(، و %٢٨المخـــدرات لمـــرة واحــدة كانـــت  ينتعـــاط لــواتيالدراســة أن نســـبة البنـــات ال

  .المخدرات أكثر من مرة
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اســتهدفت تحديــد مــدى دراســة ، )م١٩٩٤، تــرى مفاديــة دي(قــدمت  ،والبــراز أهميــة التربيــة الوقائيــة
بكليــة التربيــة ، وتغييــر اتجاهــاتهم نحــو  طــالبالرح فــى تحســين معلومــات قتــفعاليــة برنــامج صــحى وقــائى م

لالتجاهـات نحـو اإلدمـان والمخـدرات  االمخدرات واإلدمان ، وأعدت الباحثة اختبـار معلومـات وكـذلك مقياًسـ
، وتم تطبيقها على عينة من طالب وطالبات شعبة التعليم االبتدائى ببعض الكليات ، وقد أسفرت الدراسـة 

ى تحسين معلومات أفراد العينة من اإلدمان والمخدرات وفى تغييـر اتجاهـاتهم عن فعالية البرنامج المقترح ف
الدراسة باالهتمام بتضمين تلك الموضوعات ضمن مناهج التعليم وخاصة العلوم والتربيـة  تنحوها ، وأوص

  .الدينية
  

 دراســة ،Colwell, et al.,1995)( ولبيــان أهميــة التربيــة الوقائيــة فــي ضــوء آراء اآلبــاء قــدم         
ـــوم فـــى المدرســـة  اآلبـــاءاســـتهدفت معرفـــة آراء  ـــة تكســـاس عـــن مـــدى اهتمـــام منـــاهج العل القـــرويين فـــى والي

فـى  اآلراءاالبتدائية بحاجات اإلناث الصحية والغذائية والنفسية ، ومـن أدوات هـذه الدراسـة اسـتبيان لمعرفـة 
أن اآلبـــاء عـــن ة ، وقـــد أســـفرت النتـــائج أهـــداف التربيـــة الصـــحية والغذائيـــة الشـــاملة فـــى المـــدارس االبتدائيـــ
كانــت الموضــوعات التــى أشــار اآلبــاء و  ،يؤيــدون بشــدة تقــديم التربيــة الصــحية فــى مــدارس التعلــيم األساســى

 ،التغذيـــة ، اإلســـعافات األوليـــة ، التوعيـــة بخطـــورة الكحـــوالت: إلـــى أهميتهـــا لإلنـــاث فـــى هـــذه المرحلـــة هـــى
  .والمخدرات

  

 & .Krusi. C )بيـــة الوقائيـــة ضـــمن المـــنهج الدراســـي قـــدم وألهميـــة تضـــمين مفهـــوم التر 

Schellens. D. ,1995) ، اســتهدفت دمــج موضــوعات التربيــة الوقائيــة لمكافحــة التبــغ والكحــول  دراســة
وذلــك ضــمن مشــروع عــام للتربيــة الوقائيــة ، وأعــدت  ، والمخــدرات فــى محتــوى مفــاهيم المدرســة المتوســطة

كيفيـة إدمـاج تلـك الموضـوعات فـى محتـوى جميـع المـواد الدراسـية المقـررة ، وقـد الدراسة دليًال مبتكرًا يبـين  
صـــاحب كتيـــب الـــدليل جـــزءًا خاصـــًا للمعلـــم شـــمل مصـــادر معلومـــات واقعيـــة للمعلمـــين حـــول الكحوليـــات 
والمخـــدرات ، وكيفيـــة مســـاعدة مـــن يتعاطاهـــا ، وكيفيـــة مســـاعدة أطفـــال األســـرة المتعاطيـــة ، وكيفيـــة تـــدخل 

المشـــكالت الخاصـــة بتعـــاطى الكحوليـــات والخمـــور والمخـــدرات ، وغيـــر ذلـــك مـــن المعلومـــات المعلـــم لحـــل 
  .الضرورية

  

حمــــــدى ( قــــــدم طــــــالب كليــــــة المعلمــــــين بالمدينــــــة المنــــــورةل لغــــــذائىوفــــــي إطــــــار زيــــــادة الــــــوعي ا   
اســـتهدفت التعـــرف علـــى الـــوعى الغـــذائى لـــدى طـــالب كليـــة المعلمـــين بالمدينـــة  دراســـة) م١٩٩٥،الصـــباغ
، وأعــد الباحــث اختبــار معلومــات غذائيــة ، وقائمــة بالعــادات الغذائيــة ، واســتبيان بالمصــادر التــى  المنــورة

  :النتائج التالية نتسهم فى تنمية الوعى الغذائى ، وقد أسفرت الدراسة ع
ضعف المعلومات الغذائية لدى طالب عينة البحث فى التخصصات التالية لغـة عربيـة ، وتربيـة فنيـة،  -

ـــوم ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن ودراســـات قرآ نيـــة ، وتربيـــة رياضـــية ، وارتفاعـــه لـــدى طـــالب تخصـــص العل
  . المعلومات الغذائية لدى الطالب تنميةللتخصص الدراسى دورًا فى 
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بعض بصـــفة دائمـــة الـــأمـــا العـــادات الغذائيـــة فـــإن هنـــاك ممارســـات غذائيـــة غيـــر صـــحيحة ، يمارســـها  -
  . عف الوعى الغذائى لدى أفراد عينة البحثعد ذلك مؤشرًا لضيوالبعض اآلخر أحيانًا ، و 

  . أما المصادر التى تسهم فى تنمية الوعى الغذائى ، كانت األسرة أوًال وسائل اإلعالم -
عــداد المعلمـين بالتربيـة الغذائيــة إعــداد العـام بكليـات إلوأوصـت الدراسـة بضــرورة تضـمين مقـررات ا

  .ومجاالتها المختلفة
  

ة الخاصة باستخدام المخدراتوالوق ،ولتحديد عوامل الخطر دم  اي  Felix-Ortiz, M. and)ق

Newcomb, M . 1996) ، تحديد عوامل الخطـر والوقايـة الخاصـة باسـتخدام المخـدرات  تاستهدفدراسة
طالبـــا وطالبـــة ) ٥١٦( الـــدى طـــالب وطالبـــات المرحلـــة الثانويـــة، حيـــث طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة قوامهـــ

 ،  Californiaبواليـة كاليفورنيـا   Los Anglosدارس لـوس أنجلـس بالصـفين التاسـع والعاشـر بـبعض مـ
سـقوط للوقد أسفرت هـذه الدراسـة عـن أن هنـاك العديـد مـن العوامـل والمتغيـرات التـى تـؤثر فـى دفـع الشـباب 

  .يهافى التعاطى وٕادمان المخدرات، ومن أهم هذه العوامل نقص الوعى حول المخدرات وتعاط
  

دراســة اســتهدفت تقــويم  ،)م١٩٩٦،محســن فــراج ( قــدم ،تنــور العلمــى الغــذائىمتطلبــات ال ولبيــان     
قتــرح مخططــًا لتطــوير منــاهج العلــوم فــى امنــاهج العلــوم فــى ضــوء متطلبــات التنــور العلمــى الغــذائى ، وقــد 

ضـــوء متطلبـــات التنـــور العلمـــى الـــالزم لطلبـــة المرحلـــة المتوســـطة ، وقـــد اســـتخدم المخطـــط فـــى بنـــاء وحـــدة 
لتلميذات المرحلة المتوسـطة تكـون دلـيًال لتنفيـذ التطـوير المقتـرح ، وقـد تأكـد " دة الغذاء والسكانوح"مرجعية 

مــن ســـالمة هـــذه الوحـــدة باســـتخدام أســـلوب التقـــويم البنـــائى كمؤشـــر لصـــالحية اإلطـــار المقتـــرح ، واشـــتملت 
األنشـــطة ، و للوحـــدةالبنـــاء الهيكلـــى ، و أهـــداف الوحـــدةو  ،مكونـــات الوحـــدة المرجعيـــة علـــى التعريـــف بالوحـــدة

  .ولم يقم بتجريب هذه الوحدة المقترحة، التقويم،و التعليمية للوسائل
  

 ، أجـرىدور مناهج العلوم بمراحل التعليم العام لتحقيـق مفهـوم التربيـة الوقائيـة لـدى الطـالب ولبيان  
لتحقيـــق دراســـة اســتهدفت معرفــة دور منــاهج العلـــوم بمراحــل التعلــيم العــام  ،)م١٩٩٧، طنطــاوى رمضــان(

فـى أربعـة أبعـاد  دتمفهوم التربية الوقائية لدى الطالب، وقد أعد الباحـث قائمـة بأبعـاد التربيـة الوقائيـة وحـد
 –الكـوارث الطبيعيـة  –التـدخين وتعـاطى المخـدرات واإلدمـان  –األمراض المعدية والمتوطنة (رئيسية وهى 

تربيــة الوقائيــة الرئيســية والفرعيــة المناســبة لكــل ، وقــد توصــلت الدراســة إلــى قائمــة بأبعــاد ال )الغــذاء والصــحة
   .مرحلة دراسية معينة

  

كمــا أعــد الباحــث اختبــار معرفيــا لقيــاس مــدى تمكــن طــالب الصــف الثالــث الثــانوى مــن المعــارف 
والمفـــاهيم الخاصـــة بالتربيـــة الوقائيـــة مـــن خـــالل دراســـتهم لمنـــاهج العلـــوم بمراحـــل التعلـــيم العـــام ، وأســـفرت 

نســبة الــدرجات  ىخفــاض مســتوى درجــات الطــالب فــى االختبــار ككــل وأبعــاده حيــث لــم تتعــدان عــنالدراســة 
أن مناهج العلوم ال تمـد الطـالب بالمعـارف والمعلومـات األساسـية للتربيـة الوقائيـة  إلى وأرجع ذلك )%٤٦(
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اســة ، وأن عامــل الجــنس لــيس لــه دور ألن منــاهج  العلــوم موحــدة لكــل مــن البنــين والبنــات ، وأوصــت الدر 
ضــــرورة تضــــمين أبعــــاد التربيــــة الوقائيــــة الــــواردة بالدراســــة بمنــــاهج العلــــوم بمراحــــل التعلــــيم العــــام بمصــــر، ب
وعيـة الشـباب بمخـاطر التـدخين والمخـدرات واإلدمــان ، تضـرورة أن تلعـب منـاهج العلـوم دور رئيسـى فــى بو 

ض والتى تركز على الجانب الخاصة بالصحة والغذاء والمر وضوعات من الم مزيداً وتضمين مناهج العلوم 
  .الوقائى أكثر من كونها معلومات علمية عادية

  

 انالباحثـ دمتحديد متطلبات التربية الوقائية وتضـمينها فـى مقـررات العلـوم بالمرحلـة االبتدائيـة ، قـول
تحديــد متطلبــات التربيــة الوقائيــة وتضــمينها فــى  اســتهدفت دراســة، ) م١٩٩٧ه، فــايز عبــده، وٕابــراهيم فــود(
بتحليــل محتـوى كتــب العلـوم للصــفين الرابـع والخــامس  وقـد قــام الباحثـان، قـررات العلــوم بالمرحلـة االبتدائيــةم

العديد من النتائج منها تدنى نسـب  عناالبتدائى بغرض تحديد متطلبات التربية الوقائية ، وأسفرت الدراسة 
ــــة بشــــكل عــــام ــــات التربيــــة الوقائي ض نســــب التجــــارب واألنشــــطة وانخفــــا ،الموضــــوعات المتضــــمنة لمتطلب

المتضــمنة لمتطلبــات التربيــة الوقائيــة ، كمــا كشــفت جلســات العصــف الــذهنى للتالميــذ عــن تــدنى مســتواهم 
لبعض متطلبات التربية الوقائية ، وعدم قدرتهم على اتخـاذ القـرارات الصـحيحة فـى مواجهـة مـا قـد يـواجههم 

مــن الــوعى بمتطلبــات التربيــة الوقائيــة لــدى مــن أخطــار أو حــوادث ، علــى الــرغم مــن وجــود قــدر مناســب 
  . المعلمين

ضرورة تضمين المناهج الدراسية للعديد من األنشطة المصاحبة لتعميق بوقد أوصت الدراسة 
وعى التالميذ بمتطلبات التربية الوقائية ، كما قدمت تصورًا مقترحًا  لتضمين متطلبات التربية الوقائية فى 

  .البتدائيةمقررات العلوم بالمرحلة ا
  

ـــد (قامـــت  الصـــحية لتنميـــة الثقافـــة ،ولبيـــان أهميـــة تـــدريس وحـــدات متكاملـــة فـــي العلـــوم        منـــى عب
مـن خـالل  أبعـاد الثقافـة الصـحية تلميـذات المرحلـة اإلعداديـة إكسـاب تاسـتهدف دراسـةب) م١٩٩٧، بورالص

ية لــدى تلميــذات الصــف الثــانى لتحقيــق أهــداف الثقافــة الصــح )العنايــة بالجســم(بنــاء وحــدة دراســية تســتهدف 
لالتجاهــات العلميــة  مقياســاو صــيليا حت ًراابــاخت :مــن المرحلــة اإلعداديــة، وقــد أعــدت الباحثــة األدوات التاليــة

  :النتائج التالية ننحو بعض القضايا والمشكالت الصحية، وقد أسفرت الدراسة ع
اإلعداديـة مـن خـالل وحـدات متكاملـة طلبـات الثقافـة الصـحية لـدى تلميـذات المرحلـة متأنه يمكن تنمية  -

ــاة  ،فــى العلــوم تحتــوى علــى المعــارف والمفــاهيم األساســية والقضــايا والمشــكالت المعاصــرة التــى تــرتبط بحي
  .التلميذات اليومية واهتماماتهم الخاصة

فــى مقــررات ) التطبيقــات بالقضــايا - فــاهيمالم(لبــات الثقافــة الصــحية طالدراســة بتضــمن مت وقــد أوصــت -
  .مالعلو 

اسـتهدف تحديـد تصـورات  دراسـة ،)م١٩٩٧ ،)أ(مـاهر صـبري ( قـدم لعصـرض اامر أللوقاية من و            
وحصر أكثر التصـورات شـيوعًا لـدى هـؤالء التالميـذ  ،)مرض اإليدز  (تالميذ الصف األول اإلعدادي عن
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صــــر أكثــــر هــــذه وح ،وكــــذلك تحديــــد الســــلوكيات المتوقعــــة لهــــؤالء التالميــــذ تجــــاه المصــــابين بــــالمرض  ،
 ،كمـا اسـتهدف أيضـًا تحديـد مـدى العالقـة بـين تصـورات التالميـذ عـن اإليـدز ،السلوكيات الخاطئة شـيوعًا 

  . م المتوقعة تجاه المصابين بالمرضوسلوكياته
اختبــار لتحديــد تصــورات التالميــذ و  ،إعــداد مرجــع لوحــدة تعليميــة عــن اإليــدز ب وقــد قــام الباحــث       

اختبــار مواقــف لتحديــد ســلوكيات التالميــذ عينــة البحــث المتوقعــة تجــاه و  ،اإليــدز عينــة البحــث عــن مــرض
وجود العديد من التصورات الخاطئة عـن مـرض  أسفرت نتائج الدراسة عن، وقد المصابين بمرض اإليدز 

حـث بضـرورة اوصـى البأ، وفـي ضـوء النتـائج فقـد اإليدز شاعت لدى نسبة كبيرة من التالميـذ عينـة البحـث
وعلــى مســتوى جميــع المراحــل  ،مرحلــة الطفولــة  فــيبــرامج تربيــة موجهــه للوقايــة مــن مــرض اإليــدز وجــود 

  .الدراسية بالدول العربية واإلسالمية 
  

معرفــة مــدى  دراســـة اســتهدفت ،)  م١٩٩٧،محمــد مهــران(قــدم  وتأكيــدا ألهميــة التربيــة الوقائيــة      
ألطفــال مــا قبــل المدرســة والوقــوف علــى فاعليــة البرنــامج فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي العلــوم والتربيــة الصــحية 

بنـاء البرنــامج   فـي تحقيـق أهدافـه، وقـد  اســتخدم الباحـث الدراسـة الميدانيـة والتـي تمثلــت فـي خطواتهـا علـى
وقــد طبقــت الدراســة الميدانيــة علــى عينــة عشــوائية  ،مقيــاس الــذكاء المصــورو  ،ٕاعــداد أداة القيــاسو  ،المقتــرح

 عـننتائج الدراسة  أسفرتوقد ، ن روضة مدرسة الوحدة العربية والزهراء بمدينة أسيوط من أربعة فصول م
أن اســتخدام البرنــامج أدى إلــى نمــو مهــارات المالحظــة والتعــرف والتمييــز والتصــنيف لــدى أفــراد المجموعــة 

يــدل علــى التجريبيــة بدرجــة أفضــل مــن أفــراد المجموعــة الضــابطة التــي لــم تســتخدم البرنــامج المقتــرح وهــذا 
فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح فـــي تنميـــة مهـــارات المالحظـــة والتمييـــز والتصـــنيف وبالتـــالي نجاحـــه فـــي تحقيـــق 

  .أهدافه
  

مـاهر ( قـدم لدى طالب الصف الثالث الثانوى )اإلدمان والمخدرات(عن  تعديل األفكار الخاطئةلو      
مى فــى تعــديل األفكــار الخاطئــة عــن مــدى فعاليــة الحــوار الــدرامعرفــة اســتهدفت  دراســة ،)م١٩٩٩ ،صــبرى

لقيـاس األفكـار الخاطئـة  ًرالدى طالب الصف الثالث الثانوى ، وقد أعد الباحث اختبـا )اإلدمان والمخدرات(
وتــم تطبيقــه  ،حلقــات حــول اإلدمــان والمخــدراتســت  مــن ًنــامكو  ًبــامكتو  ًيــادرام ًراحــول اإلدمــان ، وأعــد حــوا

وطالبـات الصـف الثالـث الثـانوى ، ومـن بعـده اختبـار قيـاس األفكـار ميدانيا علـى عينـة تجريبيـة مـن طـالب 
   :عدة نتائج من أهمها عنالخاطئة حول اإلدمان ، وقد أسفرت الدراسة 

  . ى مستوى صحة أفكار طالب وطالبات الصف الثالث الثانوى حول اإلدمان والمخدراتنتد - ١
مـان والمخـدرات ، وقـد أوصـت الدراسـة فعالية الحوار الدرامى فـى تعـديل األفكـار الخاطئـة حـول اإلد - ٢

 .بضرورة وجود برامج تربوية وقائية لجميع المراحل
 

ضــــرورة تضــــمين منــــاهج العلــــوم مزيــــدًا مــــن المفــــاهيم والموضــــوعات الخاصــــة بالصــــحة وتأكيــــدًا ل     
اسـتهدفت تحديـد الحاجـات  ،دراسـة) م١٩٩٩،زبيـدة قرنـي( قـدمت ،ونشـر الـوعى الصـحى الغـذائى ،والغذاء
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اصة باإلناث ، ووضـع تصـور مقتـرح بكيفيـة تضـمين هـذه الحاجـات بمنـاهج العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة الخ
) قائمـة أوليـة(ة واسـتطالع رأى ر بمدارس تعليم البنات بالمملكة العربية السعودية ، وقد أعدت الباحثـة اسـتما
ب الصــحى ، والمتطلــب المتطلــ( لمتطلبــات حاجــات اإلنــاث وقــد اشــتملت القائمــة علــى ثالثــة متطلبــات هــى

  .القائمة ومحتوياتفى أبعاد  ياً تحصيل ًراأعدت اختباو  ،) الغذائى ، ومتطلب التربية األسرية
أعـــدت مقيــــاس اتجـــاه للطالبـــات نحــــو موضـــوعات القائمــــة ، وقـــد طبقـــت كــــال مـــن االختبــــار  كمـــا

ث وبلــغ عــددهم ن طالبــات المرحلــة المتوســطة بالصــف الثالــعــالتحصــيلى ومقيــاس االتجــاه علــى مجموعــة 
  :ن النتائج التاليةعوقد أسفرت الدراسة الحالية  ساء،حطالبة بمنطقة اإل )٣٢٤(
  أهميــة تضــمين منــاهج العلــوم فــى المرحلــة المتوســطة للموضــوعات الخاصــة ببعــدى األعمــال المنزليــة

لثالــث حيــث بلــغ متوســط الدرجــة الكليــة للطالبــات الصــف ا ،البســيطة والمتطلــب الغــذائى والمتطلــب الصــحى
وقـــد أرجعـــت هـــذه إلـــى أن منـــاهج العلـــوم تتنـــاول  ،)%٣٩ (أى بنســـبة) ٢٥.٣٤(ة المتوســـطة بلـــغ لـــللمرح

والتـى تؤكـد علـى جانـب  ،واهتمامـات اإلنـاث ،موضوعات علمية تعرضها عرضـًا تقليـديًا بعيـدًا عـن حاجـات
  .التوعية

 ن الموافقــــة واالتجــــاه قــــد نالــــت درجــــة عاليــــة مــــ اإلنــــاثة كحاجــــات يكمــــا أوضــــحت أن األبعــــاد الرئيســــ
وقـد أرجعـت هـذه النتيجـة إلـى أن هـذه ، )% ٩٤.١٧ – ٨٠ (الطالبات بنسبة تتراوح بـين  قبلاإليجابى من 

أكثـر  نن للحيـاة األسـرية الحاليـة والمسـتقبلية وتجعلهـهالموضوعات والمفاهيم تمـس اهتمامـات اإلنـاث وتـؤهل
  . إيجابية وتفاعًال مع أفراد األسرة والمجتمع

أوصت الدراسة بضرورة تضمين مناهج العلوم مزيدًا من المفاهيم والموضـوعات الخاصـة بالصـحة وقد  -
والتـى تركـز علـى الجانـب العملـى اإليجـابى أكثـر مـن كونهـا معلومـات علميـة  ،والغذاء والتربية األسـرية

قواعــد  اتبــاععاديــة ، وتنشــر الــوعى الصــحى الغــذائى بــين الطالبــات وتحفــزهن بــالطرق المختلفــة علــى 
الواجبــات االســتهالكية فــى  عــن ارهن للواجبــات الغذائيــة واالبتعــاد بقــدر اإلمكــانيــاختو  ،التغذيــة الســليمة

ة المنتشـــرة فـــى علمطـــاعم الوجبـــات الســـري والمغريـــةعايـــة المكثفـــة داألســـواق ، وعـــدم الخضـــوع لتـــأثير ال
 .المجتمع

  

محســن فــراج ( قــدم لهــا ى كتــب العلــوممــدى تنــاول محتــو و مجــاالت التربيــة الوقائيــة وتأكيــدًا ألهميــة   
لمجـاالت التربيــة   اسـتهدفت معرفـة مــدى تنـاول محتـوى كتـب العلــوم بالمرحلـة االبتدائيـة دراسـة ،)م١٩٩٩،

مصـــورًا يقـــيس الـــوعى الوقـــائى لـــدى تالميـــذ  ًراالوقائيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وقـــد أعـــد الباحـــث اختبـــا
تصــورًا مقترحــًا لمنــاهج العلــوم بالمرحلــة االبتدائيــة فــى المملكــة العربيــة  المرحلــة االبتدائيــة ، وقــدمت الدراســة

الســـعودية ، ووحـــدة تفصـــيلية مقترحـــة تؤكـــد علـــى البعـــد الوقـــائى فـــى منـــاهج العلـــوم ، وقـــد طبـــق االختبـــار 
  .تلميذًا من تالميذ الصف الخامس االبتدائى) ٦٠(المصور على 



٥٣

  الفصل الثاني                                                           المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة    

 
 

وقــائى لــدى التالميــذ ، كمــا قــام بتحليــل كتــب العلــوم ودلــت النتــائج علــى انخفــاض مســتوى الــوعى ال  
النتائج إلى تدنى مستوى كتب العلوم بالمرحلة االبتدائية فـى  يربالمرحلة االبتدائية بالمملكة السعودية ، وتش

تناولهــا لمجــاالت التربيــة الوقائيــة ، وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بتــدريس الموضــوعات الوقائيــة 
ومــا يــواجههم مــن  ،علــوم والــربط بــين مــا يدرســه تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة فــى هــذه المنــاهجضــمن منــاهج ال

  .م من األخطارهمواقف وتعويد التالميذ على مواجهة المواقف بشكل يقي
  

تحديـــد مـــدى  دراســـة اســـتهدفت)  م٢٠٠٠،مجـــدى إســـماعيل ( مـــن أمـــراض العصـــر قـــدم للوقايـــةو 
لتالميــذ  )اإليــدز واألمــراض المنقولــة جنســياً  (يــة الصــحية للوقايــة مــنفعاليــة وحــدة دراســية مقترحــة فــى الترب

ببنــاء وحــدة دراســية عــن اإليــدز واألمــراض المنقولــة جنســيًا ،  الباحــث  قــامالصــف الثالــث اإلعــدادى ، وقــد 
، ومقياس االتجاهات نحـو الوقايـة مـن مـرض اإليـدز ، وطبـق األدوات علـى عينـة  تحصيليعداد اختبار إ و 

 عـنالبات المرحلة للصف الثالث اإلعدادى بعد تدريس الوحدة المقترحة ، وقد أسفرت الدراسـة من خالل ط
  :العديد من النتائج من أهمها

فعاليــة وكفــاءة الوحــدة المقترحــة فــى تحقيــق أهــداف التربيــة الصــحية للوقايــة مــن اإليــدز واألمــراض المنقولــة 
ز واألمـراض المنقولـة جنسـيًا فـى المنـاهج بشـكل الدراسة بضرورة تضمين مـرض اإليـد وصتجنسيًا ، وقد أ

  .امعتكاملى فى مراحل التعليم ال
 

، )م٢٠٠١،إبـــراهيم شـــعير( قـــدم ،المعلمـــين بكليـــة التربيـــة الطـــالب  وألهميـــة الـــوعي المـــائي لـــدى      
معرفة المسـتوى العـام للـوعي المـائي لـدى الطـالب المعلمـين بكليـة التربيـة ووضـع تصـور ستهدفت ا دراسة

اختبـار الجوانــب  وقـد أعـد الباحــث ،قتـرح لإلطـار العــام لبرنـامج تنميــة الـوعي المـائي لطــالب كليـة التربيــةم
اقتصـــر  وقــد طــالب كليــة التربيــة نحــو قضــايا الميــاه ،لوٕاعــداد مقيــاس اتجاهــات ،  المعرفيــة للــوعي المــائي
، وقـــد دبيـــة والتعلـــيم االبتـــدائي الطـــالب المعلمـــين بكليـــة التربيـــة بشـــعبها العلميـــة واأل تطبيـــق األدوات علـــى

أن المســتوي العــام للــوعي المــائي فــي جوانبــه المعرفيــة عنــد الطــالب المعلمــين أســفرت نتــائج الدراســة علــى 
والـذي حـدد فـي هـذه  ،قل من حـد الكفايـة المطلوبـةأبكلية التربية بشعبها العلمية واألدبية والتعليم االبتدائي 

يــة لالختبــار، كمــا أن اتجاهــات الطــالب نحــو قضــايا الميــاه اتجاهــات مــن الدرجــة الكل%) ٧٥(الدراســة بـــ 
سلبية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظـر فـي بـرامج اإلعـداد بكليـات التربيـة بحيـث تشـمل برنامجـًا 

مشــكالتها فــى المنــاهج و  ضــرورة االهتمـام بتضــمين قضــايا الميــاه و ،للـوعي المــائي وتشــمل كافــة أهدافــه 
  .بمراحل التعليم العامالتعليمية 

  

المحافظـة علـى بضرورة تضمين مناهج العلوم مزيدًا من المفـاهيم والموضـوعات الخاصـة وتأكيدًا ل     
مواجهـة و  ،والمشـروبات الكحوليـة  ،وتعـاطى المخـدرات،الوقاية من التدخين و  ،الجسم والوقاية من األمراض

اسـتهدفت محاولـة معرفـة دور دراسـة  ،)م٢٠٠١ ،ىاو نـعفـت الط(قـدمت ،الكوارث الطبيعية وغيـر الطبيعيـة
من ضــمقـررات العلـوم فـى تحقيـق الثقافــة الصـحية للتالميـذ بمراحـل  التعلـيم العــام ، وأعـدت الباحثـة قائمـة تت
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واشــتملت القائمــة علــى ثالثــة  ،الموضــوعات الالزمــة لتحقيــق الثقافــة الصــحية للتالميــذ بمراحــل التعلــيم العــام
الوقاية مـن التـدخين وتعـاطى المخـدرات  –محافظة على الجسم والوقاية من األمراض ال(: أبعاد رئيسية هى

  . )مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية –والمشروبات الكحولية 
، كما قامـت الباحثـة  مامفهو ) ١٩٤(وقد اشتملت المفاهيم الرئيسية على مفاهيم فرعية وصلت إلى   

) مــن الصــف الرابــع حتــى الصــف الثالــث الثــانوى(راحــل التعلــيم العــام بتحليــل محتــوى جميــع كتــب العلــوم بم
ــ للثقافــة الصــحية متضــمنا معظــم الموضــوعات والمفــاهيم  اباســتخدام القائمــة كــأداة للتحليــل ، وأعــدت مقياًس

وقد طبقت الباحثة المقياس على مجموعة من تالميذ الصف الثالـث اإلعـدادى  ،التى اشتملت عليها القائمة
   :عديد من النتائج منها عنوالصناعى ، وقد أسفرت الدراسة ) أدبى –علمى (ثالث الثانوى والصف ال

بــالتعليم العــام بالمفــاهيم الالزمــة  مو علــأظهــرت تحليــل المحتــوى ضــعف مســتوى اهتمــام محتــوى منــاهج ال -
  . لتحقيق الثقافة الصحية

عن حد الكفاية  ألدبى والصناعىتدنى مستوى الثقافة الصحية لطالب الصف الثالث الثانوى العلمى وا -
  . بالنسبة لكل من المقياس ككل ، وكل بعد من أبعاده المحدد بالبحث

بالنسـبة  لبحـثتدنى مستوى الثقافة الصحية لطالب الصف الثالث اإلعدادى عـن حـد الكفايـة المحـدد با -
  . لكل من المقياس ككل ، وكل بعد من أبعاده

الصـف الثالـث الثـانوى  درجـات طـالب بـين متوسـطات) ٠.٠١(وجود فروق داله إحصائيًا عند مستوى  -
علمى ، ومتوسـط درجـات طـالب كـل مـن الصـف الثالـث األدبـى والصـف الثالـث الصـناعى ، والصـف 
الثالــث اإلعــدادى فــى مقيــاس الثقافــة الصــحية ككــل ، لصــالح طــالب الصــف الثالــث الثــانوى علمــى ، 

طالع الخــارجى ووســائل اإلعــالم المختلفــة ، كــاال وترجــع الباحثــة هــذا إلــى وجــود عوامــل خارجــة أخــرى
وتؤكد ذلك بعدم وجود فروق داله إحصائيًا بين متوسطى درجات طالب الصف الثالث الثانوى أدبـى ، 

بفروعهـــا  –والصـــف الثالـــث اإلعـــدادى ، رغـــم أن طـــالب الصـــف األولـــى الثـــانوى درســـوا كتـــب العلـــوم 
ضــرورة تضــمين محتــوى منــاهج العلــوم بصــت الدراســة الثــانوى ، وقــد أو  األولفــى الصــف  –المختلفــة 

الالزمـــة لتحقيـــق الثقافـــة الصـــحية للمتعلمـــين ، ســـواء بـــدمج هـــذه الموضـــوعات  مفـــاهيمللموضـــوعات وال
والمفاهيم الصـحية ضـمن موضـوعات موجـودة بالفعـل فـى محتـوى الكتـب الحاليـة ، أو بإضـافة وحـدات 

 . محتوى هذه الكتب أو موضوعات مستقلة إلى الموضوعات الموجودة فى
 

دراســــة )  م٢٠٠٣ ،أمنيــــة الجنــــدي ( قــــدمت لــــبعض أبعــــاد الصــــحة اإلنجابيــــة الــــوعيتنميــــة لو       
لبـة المعلمـة لـبعض ااستهدفت معرفة مدى فعاليـة برنامـج قـام على الموديوالت التعليمية في تنميـة وعـى الط

ومقيـاس االتجاهـات نحـو بعـض ، اإلنجابيـة أبعاد الصحة اإلنجابية، وقد أعدت الباحثة اختبار فهـم الصـحة
نحو بعض قضايا الصحة اإلنجابية ،وقـد  الحياتيةومقياس التصرف في المواقف ، قضايا الصحة اإلنجابية

اقتصـر تطبيق البرنامج على طالبات الفرقة الرابعة كيمياء وطبيعة تربوي بكليـة البنـات جامعـه عـين شـمس 
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ـــائج الدراســـة  ـــوعي فاع عـــن، وقـــد أســـفرت نت ـــة فـــي إكســـاب الطالبـــات المعلمـــات ال ـــة الموديـــوالت التعليمي لي
إعداد المقررات الدراسة  ندبالصحة اإلنجابية وأبعادها، وأوصت الدراسة ـ مراعـاة أهـداف التربيـة الصحيـة ع

  .ي تتضمن القضايا الصحية المعاصرةوجه عام ومقررات العلوم بوجه خاص وتطويرها لكب
  

 ،ليلي حسام الدين( قامت ،لدى طالبات المرحلة الثانوية التجارية يةالغذائ تربيةلوألهمية ا         
تنمية وعي طالبات المدارس الثانوية التجارية بالتربية الغذائية من خالل وحدة  استهدفتبدراسة  ،)م٢٠٠٤

لالتجاهات نحو  مقياسا و ،دراسية مقترحة قائمة علي النظرية البنائية ، وأعدت الباحثة اختبارا تحصيليا
تم تطبيق الوحدة المقترحة بمدرسة و  ،ٕاعداد اختبار التصرف في المواقفو   ،بعض القضايا المتعلقة بالغذاء 

وقد تم اختيار فصلين بطريقة ) نظام الثالث سنوات ( سرس الليان على الصف الثاني الثانوي التجاري 
الخاصة  وأسفرت نتائج الدراسة ،وعة الضابطةعشوائية ليمثل احدهما المجموعة التجريبية واألخر المجم

بتطبيق االختبار التحصيلي علي المجموعة التجريبية قبل التدريس وبعده أن هناك فروقا داللة إحصائية 
  .لصالح التطبيق البعدي  )٠.٠١( عند مستوي
أثبتت النتائج الخاصة بتطبيق مقياس االتجاه نحو بعض القضايا المتعلقة بالغذاء علي و 

لصالح التطبيق البعدي  )٠.٠١(لمجموعة التجريبية وبعده أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوي ا
في تدريس الوحدة قد أسهم في تنمية  )نموذج بيركنز وباليث(ويمكن إرجاع ذلك إلي أن استخدام 

ختبار المواقف علي أثبتت النتائج الخاصة بتطبيق ا يح للطلبة التعلم في مجموعات ويت ألنهاالتجاهات 
 )٠.٠١(أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوي  عن المجموعة التجريبية قبل التدريس وبعده

ودلت النتائج أيضا الخاصة بتطبيق اختبار المواقف علي كل من المجموعتين  ، يبعدلصالح التطبيق ال
لصالح طالبات  )٠.٠١(ة عند مستوي أن هناك فروقا ذات داللة إحصائي" بعديا" التجريبية والضابطة 
( سة مماثلة بغرض تنمية وعي طالب المدارس الثانوي راإجراء دبوأوصت الدراسة  ،المجموعة التجريبية

إجراء دراسة تستهدف مقارنة الوعي الغذائي عند طالب المدارس الثانوية و ،نحو التربية الغذائية) العامة
  .العامة والمدارس الثانوي التجارية

  

معرفة مستوي دراسة استهدفت  ،)م٢٠٠٤ ، نجاة بوقس( قدمت  ولبيان أهمية الوعي الغذائي    
تحديد مواضع النقص و  ،طالبات كلية التربية للبنات بجدة األقسام األدبية بالثقافة الغذائية بصورة عامة

ل تخصصهن، وقد التعرف علي العالقة بين مستوي الثقافة الغذائية لدي الطالبات ومجاو بصورة خاصة ، 
مجموعة الغذاء (أعدت الباحثة اختبارا يدور حول البنود األربعة التي تشتمل علي موضوعات حول 

األساسية ومصادرها، مجموعة مصادر الفيتامينات ، مجموعة األمراض الناتجة من نقص األمالح 
لى طالبات الفرقة الثالثة ع اراالختبوقد طبقت الباحثة ) المعدنية والفيتامينات، مجموعة العادات الغذائية

البنود األربعة التي تشمل باهتمام الطالبات  عننتائج الدراسة  أسفرتوقد  ،)جميع التخصصات(أدبي 
  .تبارخاال
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وقد أوصت الباحثة بضرورة توعية عضوات هيئة التدريس في نشر الوعي الصحي والثقافة الغذائية بين  
تزويد و التدريس المتخصصات في تدريس جزء الغذاء والتغذية  اختيار وتكليف عضوات هيئةو   الطالبات

مركز الوسائل التعليمية بالمواد التعليمية المختلفة التي تتناول مجال الصحة والغذاء وأن ينسق المسئولون 
  . والتوعية الغذائية في أوقات تناسب الطلبة والطالبات ،باإلذاعة والتلفازمواعيد بث البرامج الصحية

  

مـــدى وعـــي الطـــالب بهـــذه األبعـــاد ومعرفـــة  ،أبعـــاد التربيـــة الوقائيـــة والقضـــايا التابعـــة لهـــا يـــةوألهم
التعــرف علــى اســتهدفت دراســة ) م٢٠٠٤،وباســم أبــو قمــر ،تيســير نشــوان( قــدما والقضــايا المرتبطــة بهــا،

قضــايا التابعــة مــدى تنــاول محتــوى منــاهج العلــوم فــي المــدارس الثانويــة الصــناعية ألبعــاد التربيــة الوقائيــة وال
أعـد الباحثـان قائمـة بأبعـاد التربيـة  كذلك مدى وعي الطالب بهذه األبعاد والقضايا المرتبطة بهـا، وقـدو  ،لها

 ، وقـد أوصــى الباحثـان بضــرورة  الوقائيـة وقضـاياها الرئيســية والفرعيـة و إعــداد أدوات قيـاس الـوعي الوقــائي
تعميـــق وعـــي الطـــالب ، و  التربيـــة الوقائيـــة وقضـــاياها تضـــمين مقـــررات العلـــوم بالثـــانوي الصـــناعية لمفـــاهيم

كيفيــة تربيــة  حــولعقــد دورات تدريبيــة للمعلمــين و  ،بأبعــاد التربيــة الوقائيــة وقضــاياها عــن طريــق األنشــطة 
  .الطالب وقائياً 

   :وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها  
ن متوســـط درجـــات الطالبـــات فـــى بـــي) ٠.٠١(توجـــد فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  -

تـدريس ودرجـاتهم بعـد دراسـتها لصـالح التطبيـق الية قبل تاياختبار القدرة على التصرف فى المواقف الح
 .امةعالبعدى فى األبعاد األربعة الثقافية الصحية ، والنفسية ، والجنسية، وال

درجــات الطالبــات علــى بــين متوســط ) ٠.٠١(توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   -
مقياس االتجاهات نحو الثقافة الصحية قبل تدريس الوحدة وبعدها لصالح التطبيق البعـدى ، وذلـك فـى 
أبعــــاده األربعــــة وللمقيــــاس ككــــل ، وقــــد أوصــــت الدراســــة ضــــرورة تضــــمين المنــــاهج الدراســــية لــــبعض 

 .صحيا يف التالميذ وتوعيتهمقالموضوعات الصحية التى تعمل على تث
  

 ,Angela, et. al)يــدًا ألهميــة التربيــة الوقائيــة والقضــايا التابعــة لهــا أجــرى أنجيــل وأخــرونوتأك

دراسـة هــدفت إلـى معرفــة مـدى تــأثير تــدريس برنـامج وقــائي فـي مــادة األحيـاء للطــالب المــراهقين  ، (2006
هم ودرايــتهم عــن الســلوكيات الخاطئــة والمؤديــة ألنتقــال فيــرس نقــص المناعــة ، وعالقــة ذلــك بتغيــر ســلوكيات

بالسلوك الوقائي الذاتي، وقام الباحثون بتطبيق البرنـامج علـى عينـة مـن طـالب الصـف السـابع  لمـدة ثالثـة 
أيــام تــم مــن خاللــه توعيــة الطــالب عــن طريــق حــثهم عــن التفكيــر واســتخدام المفــاهيم البيولوجيــة فــي وقايــة 

أن طالب المجموعة التجريبية أظهروا قـدرا  أنفسهم من السلوكيات الخاطئة ، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى
أكبر من المفاهيم البيولوجية ، كما كانت اجاباتهم عن األسئلة الخاصة بالسـلوكيات الخاطئـة تتسـم بالثقـة ، 

  .وذلك مقارنة بطالب المجموعة الضابطة
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دراسـة  ،) (Elizabeth, et. al , 2006أليزاببـث وأخـرون ولبيـان فعاليـة البـرامج الوقائيـة أجـرت 
أســتهدفت معرفــة مــدى فعاليــة اســتخدام برنــامج لوقايــة جلــد األطفــال مــن التعــرض ألشــعة الشــمس ، وتــأثير 

فيمــا بعــد بشــأن التعــرض ألشــعة الشــمس، وقــد قــام البــاحثون بتطبيــق برنــامج خــاص  ،ذلــك علــى ســلوكياتهم
، وقد أجرى البـاحثون التجربـة  بالتربية الوقائية يهدف إلى معرفة مدى تقبل الطالب لهذه المفاهيم وتطبيقها

) ١٤(مقســمة علــى ثالثــة مجموعــات، مجموعــة ضــابطة وتشــمل  طفــل،) ١٦١٤(علــى عينــة بلــغ عــددها 
مدرســة  تــدرس باســتخدام ) ١١(مدرســة تــدرس برنــامج الصــحة التقليــدي، و مجموعــة تجريبيــة أولــى وتشــمل
ومجموعــة  مينها داخــل المــنهج،برنــامج تربيــة الوقائيــة قائمــا علــى مكونــات متعــددة صــممت خصيصــا لتضــ

مــدراس  تــدرس باســتخدام مكونــات إضــافية  علــى مســتوى عــالى، وقــد أســفرت )  ٨( تجريبيــة ثانيــة تشــمل
نتــائج الدراســة إلــى أن  المجموعــة الضــابطة التــي تــدرس برنــامج الصــحة التقليــدي تغيــرت مفاهيمهــا اتجــاه 

  .الشمس لفترة محدودة، بعكس المجموعات األخرى 
  

دراســة  ، (David B., et. al, 2006)ديفيــد وأخــرون يــدًا لفعاليــة البــرامج الوقائيــة أجــرى وتأك   
اســـتهدفت تقيـــيم برنـــامج وقـــائي عـــن األيـــام المشمســـة والوســـائل الصـــحية للوقايـــة مـــن أشـــعة الشـــمس ، وتـــم 

مــدارس إبتدائيــة حتــى طــالب ) ١٠(دار حضــانة وعلــى ) ٧٧(طفــل فــي ) ٧٤٤(تطبيقــه علــى عينــة قوامهــا 
مــدارس، وتدريســه  مــرة واحــدة ) ٤(لصـف الخــامس، وتــم تــدريس البرنــامج مــرتين خــالل عــامين للطلبــة فــي ا

مدارس خالل عام واحد، وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى الحاجة لتـدريس البرنـامج الوقـائى للحمايـة )  ٤(في 
حيــث أن تكــرار مــن أشــعة الشــمس عــدة مــرات فــي ســنوات متتاليــة، وذلــك أفضــل مــن تدريســه مــرة واحــدة، 

  . التدريس يؤدى إلى تعديل سلوكيات األطفال الخاصة بالتعرض ألشعة الشمس
  :تعقيب على دراسات هذا المحور

من مسح فى هذا المجال  أجرتهمن العرض السابق لدراسات هذا المحور الحظت الباحثة فى ضوء ما 
  :النقاط التالية

ركــز  اآلخــربتنميــة الــوعى الوقــائى والــبعض  هــتمادراســات هــذا المحــور متنوعــة فنجــد بعضــها  إن .١
 نأبينمــا نجــد  ،علــى مــدى تضــمين منــاهج العلــوم للقضــايا والمشــكالت الصــحية التــى تواجــه الفــرد

ـــبعض  ـــة وقيـــاس ا خـــراآلال ـــرامج وقائي ـــة واالتجاهـــات  أثرهـــاهـــتم ببنـــاء ب ـــاهيم العلمي فـــى تنميـــة المف
 .والمواقف الحياتية الصحية

علـى ضـرورة أن يكـون لمنـاهج العلـوم بصـفة عامـة و مـنهج األحيـاء دراسات هـذا المحـور أجمعت  .٢
بصــــفة خاصــــة دور فيمــــا يواجــــه المجتمــــع مــــن قضــــايا ومشــــكالت ذات أثــــار علــــى صــــحة الفــــرد 

 ،حمــدي الصــباغ(دراســة  منهــامثــل المخــدرات واإلدمــان، والتغذيــة ،وأمــراض العصــر،  ؛والمجتمــع
ودراســـة  ،)م٢٠٠٠ ،مجـــدي إســـماعيل(ودراســـة  ،) م١٩٩٩ ،مـــاهر صـــبري (ودراســـة ،) م١٩٩٥

 .)م٢٠٠٤ ،ليلى حسام الدين(
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بدراسة اتجاهات التالميذ نحـو بعـض مجـاالت التربيـة الوقائيـة،  دراسات هذا المحوربعض  اهتمت .٣
فاديــة دراســة ( ،ويــدهم بالمعلومــات والمفــاهيم لتكــوين اتجاهــات ســلبية نحــو هــذه المجــاالت منهــاز وت
 .)م١٩٩٩زبيدة قرني،( و ،) ١٩٩٧،لصبورمنى عبد ا(و ،)م١٩٩٤ ،ترى مدي

على ضرورة وضوح مفهوم التربية الوقائية فـي المنـاهج الدراسـية  دراسات هذا المحورأكدت بعض  .٤
دراســـة و  ،)م١٩٩٦،محســـن فـــراج(ودراســـة  خاصـــة منهـــاوفـــي منـــاهج العلـــوم بصـــفة ، بصـــفة عامـــة

ـــــده وفـــــودة(ودراســـــة  ،) م١٩٩٧،رمضـــــان طنطـــــاوي ( ـــــاوي ( ودراســـــة ،) م١٩٩٧، عب عفـــــت الطن
 ).م٢٠٠١،

، واختلفـت الدراسـات فـي التربيـة الوقائيـة  علـى بعـض مجـاالتدراسات هـذا المحـور  معظم  ركزت .٥
طريقة تناولها لهذه المجاالت على حسب رؤية الباحث وطبيعة المادة الدراسية التي تنطلـق منهـا ، 

 .ذي تنتمي إليهوكذلك المجال االجتماعي والجغرافي ال

ت هذا المحور كيف يمكن تناول مجـاالت التربيـة الوقائيـة مـن خـالل منـاهج العلـوم أوضحت دراسا .٦
  .بالمراحل التعليمية المختلفة

تضـــمين منـــاهج العلـــوم لمزيـــد مـــن  أهميـــةاتفقـــت معظـــم دراســـات هـــذا المحـــور فـــى نتائجهـــا علـــى  .٧
لجانـب والتـى تركـز علـى ا ،الغـذاء والمـرضو المخـدرات واإلدمـان و الموضوعات الخاصة بالصحة 

 .الوقائى فى جميع المراحل التعليمية

  : وقد استفادت الباحثة من دراسات هذا المحور فى
 لـــدى طـــالب المرحلـــة  بالموضـــوعات الالزمـــة لتنميــة مفهـــوم التربيـــة الوقائيــة قائمـــة إعــداد

  . الثانوية
 التربيــة  نحــو مجــاالت االتجاهــاتمقيــاس و  الحياتيــة واقــفممقيــاس ال( البحــث أدوات إعــداد

 .)التحصيلى رواالختبا  وقائيةال

 المنهج المقترح إعداد  
 صياغة فروض البحث.  
  إحصائياالحالية  لتحليل نتائج الدراسة اإلحصائية األساليباختيار. 

 

   . العلوم تدريسدراسات اهتمت بتكنولوجيا الوسائل المتعددة ودورها فى :ـور الثالثالمح
عرفـــة مـــدى فعاليـــة اســـتخدام الكمبيـــوتر م اســـتهدفتدراســـة  ،)Miller R., 1990( أجـــرى   

والمكتبات لتدريس موضوع الكوارث الطبيعية ، وقد أعد الباحث برامج خاصة بـالكمبيوتر السـتخدامها 
أحــد مصــادر التعلــيم فــى هــذه الدراســة ، وقــد كعتمــد علــى المكتبــات افــى تــدريس هــذا الموضــوع ، كمــا 

البيئــات المختلفــة  تــالءمعــداد وحــدات إطريــق طبقــت هــذه البــرامج علــى طلبــه الكليــات الجامعيــة عــن 
تضمنت طرق وأسـاليب اإلرشـاد للوقايـة مـن الكـوارث البيئيـة ، وطـرق العـالج التـى يجـب أن تتبـع بعـد 



٥٩

  الفصل الثاني                                                           المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة    

 
 

أهميـة الكمبيـوتر فـى تـدريس مثـل  عنوكيفية الحد من هذه الكوارث ، وأسفرت الدراسة  ، وقوع الكارثة
مصـــــادر التعلـــــيم إلمـــــداد المتعلمـــــين بالمعـــــارف  هـــــذه الموضـــــوعات ، ودور المكتبـــــة كمصـــــدر مـــــن

  . والمعلومات عن الكوارث ومخاطرها
  

دراسـة  ، (Tebbutt, M. J., 1991 ) ولبيـان دور الكمبيـوتر فـي مكافحـة المخـدرات أجـرى  
التناسـق  ماستهدفت مساعدة الطالب الذين يتعاطون الكحول أو المخـدرات أو المشـروبات الضـارة علـى تعلـ

خالل وصفًا لبرنامج كمبيوتر يتناول مهام ، ومهارات حركية بسيطة حيث يمكن للطالب مـن  من ،الحركى
ومتابعــة تــأثير تعــاطى الكحــول أو المخــدرات علــى األداء الحركــى يوميــًا عبــر  ،خــالل هــذا البرنــامج دراســة

  .حلقة التغذية الراجعة ، وقد عرضت الدراسة وصفًا لألجهزة المستخدمة والبرمجة المقترحة
  

 Roleولعــب األدوار   lnter active video Discاســطوانات الفيــديو التفاعليــة  وتأكيــدًا لــدور

playing    أجـرىسـوء اسـتعمال المـواد الضـارة كالمخـدرات وغيرهـا فـي الوقايـة مـن (Hrecz, R. A., 

م حـول ى على فهـم طـالب الصـف الثـامن واتجاهـاتهتجيتيستراااستهدفت تحديد مدى تأثير دراسة  ،(1991
   :عدة نتائج من أهمها عنسوء استعمال المواد الضارة كالمخدرات وغيرها ، وقد أسفرت الدراسة 

فهــم %) ٥٧(اســطوانات الفيــديو التفاعليــة ، ونســبة  إســتراتيجيةدت يــأمــن الطــالب %) ٤٣(أن نســبة  -
التعلـيم بـين وكذلك عدم وجود فروق جوهريـة ذات داللـه إحصـائية فـى . لعب األدوار  ستراتيجيةادت يأ

الطــالب الــذين تعلمــوا مــن خــالل اســطوانات الفيــديو القائمــة علــى المشــاركة التفاعليــة ، وأقــرانهم الــذين 
 .تعلموا عن طريق لعب األدوار

 

 ، (Greenbowe, T., J., 1994) قــدم فــي تــدريس العلــوم لكمبيــوترااســتخدام  أهميــة بــرازوإل

عمــل علــى يث حيــكيميائيــة ب ر لشــرح عمــل الخاليــا الكهــرواســتهدفت معرفــة فعاليــة برنــامج للكمبيــوتدراســة 
 وقـد أسـفرت الدراسـة علـى  macroscopic، microscopic، symbolsالـربط بـين المسـتويات الثالثـة 

فعاليـــة البرنـــامج فـــى مســـاعدة الطـــالب علـــى اكتســـاب فهـــم أفضـــل للعمليـــات التـــى تحـــدث داخـــل الخاليـــا 
تعامــــل الطــــالب مــــن خــــالل الرؤيــــة والعمــــل مــــع المحاكيــــات  ائيــــة ، كمــــا أظهــــرت الدراســــة أنوكيميالكهر 

Simulations   والرسوم المتحركةAnimations  تلعب دورًا فى التعليم الجيد.  
  

 م١٩٩٤ ،يالمحمـد أمـاني( قدمت في تدريس العلوماستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة  وألهمية
حاســــب اآللــــى علــــى تنميــــة التفكيــــر العلمــــى، معرفــــة أثــــر تــــدريس العلــــوم بمصــــاحبة الســــتهدفت ا دراســــة) 

والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن مجمـوعتين واسـتخدمت الدراسـة برنـامج 
كمبيوتر لتدريس الفيزياء يتضمن عناصر الوسائط المتعـددة، وهـى النصـوص والرسـوم التوضـيحية واأللـوان 

وقــد أشــارت  كتغذيــة راجعــة عنــد كــل إجابــة صــحيحة لكــل طالــب فــى الموســيقى ةوالحركــة والصــوت المتمثلــ
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النتـــائج إلـــى تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة التـــى تـــدرس بـــالكمبيوتر علـــى المجموعـــة الضـــابطة التـــى تـــدرس 
  .بالطريقة التقليدية وذلك في اختبار التحصيل الدراسى ومقياس التفكير العلمى

  

 ,.Phillip, S ) فـي التـدريس أجـرى ميـة الكمبيوتريـةالوسائط المتعـددة التعلي فعالية للتعرف علىو 

الوســـــائط المتعـــــددة التعليميـــــة (اســـــتهدفت مقارنـــــة فعاليـــــة ثـــــالث طـــــرق تعليميـــــة، وهـــــى  دراســـــة ، (1995
ــــة، والمحاضــــرة وحــــد ــــة مــــع الوســــائط المتعــــددة التعليمي ــــة، والمحاضــــرة التقليدي ــــى التصــــور ) هاالكمبيوتري ف

طالبــًا مــن طــالب الجامعــة وقــد قســمت العينــة إلــى ) ٧٥(دراســة مــن والتحصــيل المعرفــى، وتكونــت عينــة ال
. ثـــالث مجموعـــات متســـاوية، كـــل مجموعـــة منهـــا تـــدرس باســـتخدام أحـــد الطـــرق التعليميـــة الثالثـــة الســـابقة

وأشـــارت نتـــائج التحليـــل اإلحصـــائى ومقارنـــة متوســـطات درجـــات طـــالب المجموعـــة التجريبيـــة التـــى تـــدرس 
عتين فـى أنـه ال توجـد فـروق بـين المجمـو  إلىبطة التى تدرس بالطريقة المعتادة بالكمبيوتر والمجموعة الضا
  .مستويات التحصيل المعرفى

  

 & .Williamson, V. M)فــي تــدريس العلــوم قــدما  اســتخدام الكمبيــوتروتأكيــدا ألهميــة 

Abraham M. R., 1995) ، اسـتهدفت معرفـة أثـر اسـتخدام الرسـوم المتحركـة دراسـةAnimations   
م اسـتخدام الرسـوم تـللذرات والجزئيات لدى طالب الجامعة ، و ) التصورات(الكمبيوتر على النماذج العقلية ب

المتحركة مع مجموعة الدراسة أثناء المحاضرة ومن خالل التعليم الفردى فى معمل الكمبيوتر ، قـد أسـفرت 
وى عاليـــًا مـــن الفهـــم لمفـــاهيم عـــدة نتـــائج مـــن أهمهـــا أن المجموعتـــان التجريبيتـــان حققتـــا مســـت عـــنالدراســـة 

  .إلى تكوين الطالب نماذج عقلية جيدة يعود ذلك وأنالكيمياء مقارنة بالمجموعة الضابطة ، 
  

  
  

ـــا الوســـائل المتعـــددة  بـــراز أهميـــةوإل         ـــاءاســـتخدام تكنولوجي ، ب الميهـــى جـــر ( قـــدم فـــي تـــدريس األحي
فى تنميـة مهـارات الرسـم  وجيا الوسائل المتعددةاستخدام تكنول فعاليةمدى  معرفة استهدفتدراسة ) م١٩٩٧

اختبــار الرســم واختبــار التعــرف  :يالعلمــى لــدى الطــالب المعلمــين ، وقــد أعــد الباحــث ثالثــة اختبــارات وهــ
   :برامج وسائل متعددة تناولت الرسوم العلمية التالية ةواختبار الفهم ، وأعد الباحث ست

  . قطاع عرض فى جذر ذات فلقتين - ١
   DNAحمض النووى تركيب ال - ٢
  . تركيب قلب اإلنسان - ٣
  .  االنقسام الثنائى فى البكتريا - ٤
  . تجربة لبيان عملية التخمر الكحولى - ٥

وكانــت االختالفــات بــين هــذه البــرامج الســتة فــى مــدى تــوافر المســتويات الثالثــة الخاصــة بأســلوب 
وكـذلك فـى مـدى  ، )ى آن واحـدكليـًا وجزيئـًا فـ(عرض الرسم وهى كليا ثم جزيئا ثم كليا ، العرض المتـزامن 

والجرافيــك ، وطبقــت هــذه البــرامج الســتة وأدوات القيــاس علــى  المتطرفــةوهمــا الكلمــات  ،تــوافر نمــط اإلمــارة
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طالبـة مـن طالبـات ) ٣٠(بلـغ عـددها  ست مجموعات تجريبية قبليًا وبعديًا علـى عينـة مـن طـالب المعلمـين
وأسـفرت الدراسـة علـى عـدة نتائجهـا أهمهـا فاعليـة ، بيـة بحلـوان بكلية التر  ،شعبة البيولوجي  ،الفرقة الثانية 

مهارات الرسـم العلمـى  لتنمية أسلوب عرض الرسم العلمى كليًا ثم جزئيًا ثم كليًا فى برامج الوسائل المتعددة
  .، لذلك يوصى الباحث باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة عند تدريس بقية عناصر مقررات العلوم

   

 ،محمـــد أمـــين("قـــدم التربيـــة الوقائيـــة هـــومة مفتنميـــاســـتخدام الوســـائل المتعـــددة فـــى  هميـــةأل تأكيـــًداو        
ة تنميـباستخدام الوسائل المتعددة فـى  مقترح استهدفت معرفة أثر برنامجدراسة  ،)م١٩٩٧ عزمي، ورءوف

عـداد قائمـة بمفـاهيم التربيـة إبمفاهيم التربية الوقائية لدى تالميذ الصـف الخـامس االبتـدائى ، وقـام الباحثـان 
تلـوث الهـواء ، ، الغذاء والنشـاط الحيـوى (،الوقائية للصف الخامس االبتدائى ركزت على ثمانية محاور هى

الوقايـة مـن و سـالمة الجهـاز الـدورى ، سـالمة الجهـاز اإلخراجـى  ،التـنفس الصـحى  –أمراض تلـوث الهـواء 
أعـد الباحثـان برنامجـًا للتربيـة الوقائيـة باسـتخدام و  ،)رج المنزلالحوادث فى المنزل ، الوقاية من الحوادث خا

 ًراتحصــيليًا فــى مفــاهيم التربيــة الوقائيــة ، واختبــا ًرااختبــا الكمبيوتر ، كمــا أعــدبــاالوســائط المتعــددة المصــاغة 
  .بتكارى فى التفكير اال

ائيًا بـين متوسـطى وأسفرت الدراسة عن العديد مـن النتـائج مـن أهمهـا وجـود فـروق ذات دالـه إحصـ 
درجات التطبيق القبلى والبعدى فى االختبار التحصيلى واختبار التفكير االبتكـارى لصـالح التطبيـق البعـدى 
، وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل التعليميــة الوســائط المتعــددة ، وهــذا يؤكــد فعاليــة 

  .الوقائية لدى التالميذ البرنامج فى عملية التدريس وتنمية مفاهيم التربية
كمــــــال ( فــــــي تــــــدريس األحيــــــاء أجــــــرىاســــــتخدام تكنولوجيــــــا الوســــــائل المتعــــــددة  ولبيــــــان أهميــــــة

ســـتهدفت قيـــاس فعاليـــة برنـــامج تعليمـــى بمســـاعدة الكمبيـــوتر فـــى تنميـــة األداء ا دراســـة، ) م١٩٩٨زيتـــون،
اســـب لـــدى عينـــة مـــن طـــالب المعرفـــى لحـــل مســـائل الوراثـــة والتفكيـــر المنطقـــى واالتجـــاه نحـــو اســـتخدام الح

البرنــامج علــى أســاس الشــرح الخصوصــى وهــو أحــد أنمــاط البــرامج حيــث يعــرض صــمم الثانويــة العامــة، و 
فــى التصــميم،   Power Pointالمعلومــات، ويتضــمن ممارســة األنشــطة، واســتخدام برنــامج بــاور بوينــت 

لمـؤثرات الصـوتية واللـون، كمـا البرنامج على جميـع عناصـر الوسـائل المتعـددة مـن حيـث الحركـة وا وأشتمل
  .على اختبار لتقييم الطالب أشتمل

 ،وقد دلت النتائج على فعالية البرنامج فى تنمية األداء المعرفى وكذلك فى تنمية التفكير المنطقى
وكذلك فعاليته فى تنمية االتجاه نحو استخدام الكمبيوتر كمساعد فى عملية التعليم والتعلم لدى طالب 

  .لعامةالثانوية ا
  

تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى طــالب كليــة ل اســتخدام أجهــزة الكمبيــوتر وأشــرطة الفيــديو وإلبــراز أهميــة
استهدفت معرفة مدي فعالية تكنولوجيا تـدريس األحيـاء دراسة  ،)م١٩٩٩، سعد عبد الكريم( أجرى ،التربية

ســتخدم امقيــاس الثقافــة العلميــة ، و فــي تنميــة الثقافــة العلميــة لــدى طــالب كليــة التربيــة ، وقــد أعــد الباحــث 
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أجهزة الكمبيوتر وأشـرطة الفيـديو ، وقـد أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن زيـادة فعاليـة عـرض شـريط الفيـديو عبـر 
  .الكمبيوتر في تنمية الثقافة العلمية عنها في حالة استخدام شريط الفيديو فقط

  

حســين ( أجــرى علــوم لتحقيــق التربيــة الوقائيــة يــات التعلــيم فــى القناســتخدام بعــض ت وتأكيــدًا ألهميــة        
 يــات التعلــيم فــى العلــوم لتحقيــق التربيــة الوقائيــةقنبعــض ت اســتهدفت معرفــة تــأثير ،دراســة )م٢٠٠٠ ،العــزب

ـــــام الباحـــــث ب ـــــة ، وق ـــــة اإلعدادي ـــــذ المرحل ـــــدى تالمي ـــــة وتضـــــمنت بعـــــداد قائمـــــة إل ـــــة الوقائي مجـــــاالت التربي
 ،التلـــوث  ،األمـــراض المعديـــة والمتوطنـــة  ،التغذيـــة  ،البـــراكين  ،ول الســـي ،الـــزالزل (الموضـــوعات التاليـــة 

قـد أعـد و يـة الوقائيـة تايوأعـد اختبـار المواقـف الح )الحـوادث، سـوء اسـتعمال األدويـة  ،المخدرات  ،التدخين 
عــداد إلكمــا قــام الباحــث بوضــع اإلطــار العــام ، التجاهــات نحــو بعــض مجــاالت التربيــة الوقائيــة امقيــاس 

 )أثـر بعـض الكائنـات الحيـة علـى اإلنسـان(ات التعليم فى تدريس وحدة قنيج برنامج تعليمى باستخدام توٕانتا
وأعـد اختبـار  ، ، الرسـوم والصـور الثابتـة علـى الشـفافياتتنفيـذ البرنـامج التعليمـى الفيـديو، وقد استخدم فـى 

الوقائيـة ، طبقـت األدوات علـى ة وقائية ، وأعد مقياس االتجاهات نحو بعض مجاالت التربية تيايح قفموا
ات قنيـــعينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف األول اإلعـــدادى مقســـمة إلـــى مجموعـــة ضـــابطة تـــدريس بـــدون اســـتخدام ت

التعليم ، ومجموعة تجريبية أولى تدرس باستخدام الرسوم والصور الثابتـة ، ومجموعـة تجريبيـة ثانيـة تـدرس 
  . عدة نتائج من أهمها عنراسة باستخدام برنامج الفيديو التعليمى ، وقد أسفرت الد

 ،فعالية استخدام كل مـن الرسـوم والصـور الثابتـة وبرنـامج الفيـديو التعليمـى فـى تـدريس الوحـدة المختـارة -
ة الوقائيــة لصــالح تالميــذ المجمــوعتين تيــايأدى إلــى زيــادة قــدرة التالميــذ علــى التصــرف فــى المواقــف الح

  . المجموعة الضابطةالتجريبية األولى والثانية مقارنة بتالميذ 
توجد فروق ذات دالله إحصائيًا بـين متوسـطات درجـات تالميـذ كـال مـن المجمـوعتين التجريبيـة األولـى  -

لصـــالح تالميـــذ ) ٠.٠١(يـــة الوقائيـــة كـــل عنـــد مســـتوى تايوالمجموعـــة الثانيـــة فـــى اختبـــار المواقـــف الح
ر الوقـائى لمنـاهج العلـوم فـى جميـع وأوصـت الدراسـة ، بضـرورة إبـراز الـدو  ،المجموعة التجريبية الثانيـة

 .ات التعليم فى المدارسقنيالمراحل التعليمية ، بضرورة االهتمام بتوفير ت
 

 ,May Karol) األحيــاء أجــرىمــادة تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــي تــدريس  ولتوضــيح دور

K.,2000) ، ـــأثير  اســـتهدفت معرفـــةدراســـة ـــة فـــي بـــرامج الصـــوت، والرســـوم المتحركـــة، والقـــدرة المك اتت اني
المادة التعليمية بواسطة النص ، أوالنص مـع الصـوت  وقدم البرنامجالكمبيوتر التعليمية في مادة األحياء ، 

 وتكونـت عينـة الدراسـة.متضمنة ثماني تتابعات تعليميـة بواسـطة التوضـيحات السـاكنة ، أوالرسـوم المتحركـة
وقد تعرضوا بشـكل عشـوائي إلـى واحـدة مـن أربـع  اءمن طالب المدرسة الثانوية الذين سجلوا فى علم األحي

  ).الرسوم المتحركة –الرسوم المتحركة مع الصوت  –إيضاحات ساكنة مع الصوت  -النص (معالجات 
الـــنص مقابـــل الصـــوت، طريقـــة التوضـــيح الثابـــت (تـــأثيرات األســـلوب التعليمـــى الدراســـة اختبـــرت و  

   )منخفض على الممارسة والتحصيل –مقابل الرسم المتحرك والقدرة المكانية مرتفع 
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  : وأسفرت نتائج الدراسة عن أن
لـــه تـــأثير فعـــال فـــى  والصـــوت تقـــديم بـــرامج الكمبيـــوتر مصـــحوبة بالنصـــوص المتحركـــة والرســـوم المتحركـــة

  .تدريس مادة األحياء 
  

 دراســة ،)(Jinnah, F. D., 2000 تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة فـي التـدريس قـدم أهميـة وإلبـراز    
وأســلوب المحاضــرة المدعمــة بعــروض الوســائط  ،المحاضــرة أســلوبالمقارنــة بــين فاعليــة كــل مــن  ســتهدفتا

  .االثرائية، علي التحصيل وٕانجاز المفاهيم األنشطةالمتعددة، بجانب بعض 
طالبـــا مـــن طـــالب جامعـــة هيوســـتن، تـــم تقســـيمهم إلـــى ثـــالث ) ٨٢(الدراســـة مـــن  عينـــة تكونـــتو 

األولــــى عــــن طريــــق المحاضــــرة، ودرســــت المجموعــــة الثانيــــة عــــن طريــــق المجموعــــة  درســــتمجموعــــات، 
 المحاضـرةبعروض برامج الوسائط المتعـددة، أمـا المجموعـة الثالثـة فدرسـت عـن طريـق  المدعمةالمحاضرة 

  .ثرائيةإلالمدعمة بعروض برامج الوسائط المتعددة بجانب األنشطة ا
  :أشارت نتائج الدراسة إلى

ـــة     ـــه توجـــد فـــروق دال ـــةلصـــالح المجموعـــة حصـــائيا، إأن التـــي درســـت عـــن طريـــق المحاضـــرة  الثالث
االثرائيــة، فــي درجــات االختبــار البعــدي، فــي  األنشــطةالمدعمــة بعــروض بــرامج الوســائط المتعــددة بجانــب 

مــن المتوســط فــي االختبــار القبلــي مقارنــة بــالمجموعتين األولــى  أقــلحــين أن هــذه المجموعــة حصــلت علــي 
أن أســـلوب  ،المجموعـــة الثالثـــة مـــن خـــالل المقابلـــة معهـــم بعـــد االختبـــار البعـــدي بطـــالوالثانيـــة، وأوضـــح 

 اوٕانجـاز  ثرائيـة أفضـل تحصـيالإلألنشـطة ال المصـاحبة المتعـددةالمدعمة بعروض برامج الوسائط  المحاضرة
  .لمفاهيمل
  

ــد (فــي العلــوم قــدم  فعاليــة اســتخدام الكمبيــوتر وللتعــرف علــى ــرءوف،محمــد عب ــو  ال ــراهيم ف ، دةوٕاب
اســـتهدفت معرفـــة فعاليـــة اســـتخدام الكمبيـــوتر لعـــالج أخطـــاء فهـــم بعـــض مفـــاهيم الكيميـــاء  دراســـة) م٢٠٠٠

نهـا ، وقـام الباحثـان بالكهربية والعمليـات المتصـلة بهـا لـدى طـالب شـعبة الطبيعيـة والكيميـاء بكليـة التربيـة ب
عداد برنامج فى الكمبيوتر يسـتخدم إ عداد اختبار أخطاء الفهم للطالب فى موضوعات الكيمياء الكهربية و إب

ســتغرق تطبيــق إ ات والرســوم المتحركــة ، وقــد طبــق البرنــامج علــى مجموعــة عــن طــالب الكليــة وقــديــالمحاك
  .البرنامج خمس ساعات

ســـتراتيجية العالجيـــة بمصـــاحبة الكمبيـــوتر وقـــد أســـفرت الدراســـة عـــن عـــدة نتـــائج أهمهـــا فعاليـــة اال
والعمليـــات المتصـــلة بهـــا وٕامكانيـــة  ،فهـــم مفـــاهيم الكيميـــاء الكهربيـــة والرســـوم المتحركـــة فـــى تحســـين مســـتوى

  .االستفادة من الوسائط التكنولوجية فى تحسين عملية التعليم والتدريس
   

دينـا أحمـد، ( فـي تـدريس العلـوم أجـرت استخدام برنامج كمبيـوتر متعـدد الوسـائط ولتوضيح فعالية       
نامج كمبيوتر متعـددة الوسـائط فـى تـدريس العلـوم البيولوجيـة مـن ستهدفت قياس فعالية بر ادراسة ) م٢٠٠٠
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ـــة الدراســـة مـــن  ـــة، وتكونـــت عين ـــة الثانوي ـــم ) ٩٩(خـــالل مـــدخل المعرفـــة المنظمـــة لطـــالب المرحل طالبـــة، ت
  :تقسيمهم إلى ثالث مجموعات هى

  ديةطالبة تدرس الوحدة المختارة بالطريقة التقلي) ٣٣(تتكون من ): ضابطة(المجموعة األولى.  
 طالبــــة تــــدرس باســــتخدام برنــــامج كمبيــــوتر متعــــدد ) ٣٣(تتكــــون مــــن : المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة

عــرض المعلومــات فــى صــورة موضــوعات كمــا ورد فــى الكتــاب  -الوســائط باســتخدام المــدخل التقليــدى 
  .المدرسى

 متعــــدد  طالبــــة تــــدرس باســــتخدام برنــــامج كمبيــــوتر) ٣٣(تتكــــون مــــن : المجموعــــة التجريبيــــة الثالثــــة
عــرض المعلومــات فــى صــورة مفــاهيم مترابطــة باســتخدام  -الوسـائط باســتخدام مــدخل المعرفــة المنظمــة 

  .خرائط المفاهيم
  : وأسفرت نتائج الدراسة عن

 المجمـــــوعتين التجـــــريبيتين  البـــــاتوجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات درجـــــات ط
ـــــ ـــــار التحصـــــيلوالمجموعـــــة الضـــــابطة التـــــى تـــــدرس بالطريقـــــة التقليدي ـــــك فـــــى االختب ، لصـــــالح ية، وذل

المجمــــوعتين التجــــريبيتين، وقــــد تفوقــــت المجموعــــة التجريبيــــة التــــى درســــت باســــتخدام مــــدخل المعرفــــة 
  .المنظمة على المجموعة التجريبية التى درست باستخدام المدخل التقليدى

  ريبيتين المجمـــــوعتين التجـــــ البـــــاتطوجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين متوســـــطات درجـــــات
  .والمجموعة الضابطة التى تدرس بالطريقة التقليدية وذلك فى اختبار التفكير العلمى

  المجمــوعتين التجــريبيتين لصــالح  البـاتطوجـود فــروق ذات داللــة إحصـائية بــين متوســطات درجــات
  .المجموعة التجريبية التى درست ببرنامج الكمبيوتر من خالل مدخل المعرفة المنظمة

 الثانيـة  -المجمـوعتين التجـريبيتين  الباتطات داللة إحصائية بين متوسطات درجات وجود فروق ذ
 .لصالح طالب المجموعة التجريبية الثالثة فى اختبار التفكير العلمى -والثالثة 

 

 .Schoenfeld,T في تدريس العلوم قدم استخدام برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط وتأكيدا لفعالية         

et. al., 2000)  (،  استهدفت التعرف على فعالية برنـامج كمبيـوتر متعـدد الوسـائط علـى التحصـيل دراسة
المعرفـــى لمفـــاهيم علـــم الكيميـــاء، وعالقـــة ذلـــك باألســـاليب المعرفيـــة لطـــالب المرحلـــة الثانويـــة، واســـتخدمت 

عد دراسة البرنـامج، الدراسة المنهج التجريبى، وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين تبعًا ألسلوبهم المعرفى، وب
  ).بعدى -قبلى (وٕاجراء اختبار 

م تكنولوجيـــا بـــرامج الوســـائط المتعـــددة يعمـــل علـــى زيـــادة ااســـة، إلـــى أن اســـتخددر أشـــارت نتـــائج ال
التحصيل الدراسى لدى الطالب، وخاصة الطالب الذين اعتادوا استخدام الطرق التقليدية فى التعلـيم بغـض 

  .البالنظر عن األساليب المعرفية للط
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وللتعـــرف علـــى فعاليـــة بـــرامج الوســـائط المتعـــددة مـــع الكمبيـــوتر المحمـــول فـــي تـــدريس العلـــوم قـــدما 
Siegle, D. & Foster, T., 2000) (،  اسـتهدفت التعـرف علـى تـأثير بـرامج الوسـائط المتعـددة دراسـة

واســـتخدمت مـــع الكمبيـــوتر المحمـــول علـــى تحصـــيل الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة فـــي علـــم الفســـيولوجيا، 
الدراسة المنهج التجريبى، وتم تقسيم عينة الدراسة إلـى مجمـوعتين، المجموعـة األولـى اسـتخدمت الكمبيـوتر 

بوينـت بـور (الفسـيولوجيا عـن طريـق برنـامج المحمول مـع عـروض الوسـائط المتعـددة لشـرح وحـدة مـن علـم 
Power Point  ( العــرض العملــى مــع اســتخدام ، بينمــا اســتخدمت المجموعــة الثانيــة طريقــة المحاضــرة و

  .معمل اإلنترنت
وأشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى التحصيل المعرفى لدى المجموعة األولى عن المجموعـة 

  .الثانية، مما يؤكد فعالية استخدام الوسائط المتعددة بالمقارنة بطريقة المحاضرة والعرض العملى
  

) م٢٠٠١، جليلــةمحمــود (أجــرى،تــدريس العلــوم  المتعــددة فــى فعاليــة اســتخدام الوســائط وتأكيــدا ل        
تحصـــيل المعرفـــى لطـــالب ال فعاليـــة اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــى مـــدى  اســـتهدفت التعـــرف علـــى دراســـة

واستخدمت الدراسة المنهج التجريبى، وتم تقسيم عينه البحـث إلـى  ،ءالصف األول الثانوى لوحدة فى الفيزيا
باســتخدام البرنــامج  تضــمنت فصــل واحــد ، يــدرس الوحــدة المختــارة ةألولــى ضــابطمجمــوعتين، المجموعــة ا

  .، المجموعة الثانية تجريبية درست باستخدام البرنامج المقترح الذى أعده الباحثالوزارةالذى أنتجته 
وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات طـالب المجمـوعتين فـى  النتائجوأظهرت 

، لصـــــالح )التطبيـــــق -الفهـــــم  -التـــــذكر (بمســـــتويات المختلفـــــة ) البعـــــدى -القبلـــــى (صـــــيلى االختبـــــار التح
  .المجموعة التجريبية

  

ــــة         ــــى تحصــــيل الطلب ــــة عل ــــرامج المحاكــــاة  االلكتروني ــــر اســــتخدام ب ــــة اث ــــومولمعرف   ىأجــــر  فــــي العل
Kennephol,D.2001)( رونيــــة علــــى دراســــة اســــتهدفت معرفــــة اثــــر اســــتخدام بــــرامج المحاكــــاة  االلكت

ومــدى   ،مــن الجامعــة األولــىللموضــوعات المقدمــة ضــمن مقــرر الكيميــاء بالســنة  وٕادراكهــمتحصــيل الطلبــة 
طلبــة مهــارات وخبــرات لا إكســابفــى  أثــرهتقصــى  إلــى باإلضــافةالتفاعــل مــع مثــل هــذا النــوع مــن البــرامج 

بكنـدا ممـن   Athebascaامعـة فـى ج األولىوتكونت عينة الدراسة من طلبة الفرقة . معملية مفيدة جديدة 
ولــى درســت التجــارب المعمليــة مجمــوعتين المجموعــة األ إلــىوتــم تقســيم الطــالب . درســوا  مــادة الكيميــاء 

تيحـت أو  ،بواسطة المعمل التقليدى والمجموعة الثانية درست التجارب من خالل برامج المحاكاة االلكترونيـة
    .االلكترونيز يتوافر ويحمل عليه البرنامج ى مركألتلك المجموعة فرصة التعلم الفردى فى 

والحموضـــة والقواعـــد ومعـــدالت  والتأكســـدموضـــوعات هـــى االختـــزال  أربـــعوقـــدم مـــن خـــالل تلـــك البـــرامج 
 إمكانيــاتهمالتجــارب بنفســهم وحســب  إلجــراءطــالب  لالتفاعــل والمعــادالت الكيميائيــة حيــث اتيحــت الفرصــة ل

بار اختيار من متعدد وقد الحظ الباحث بعد جمع البيانات والنتـائج وتم تطبيق اخت ،دون التقيد بوقت محدد
عـن  االلكترونيالتجارب المعملية بواسطة البرنامج  إجراءهناك توفير كبير جدا فى الوقت فى  أنوتحليلها 
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الدراســة بضـــرورة الــدمج بــين التعلـــيم بواســطة البــرامج االلكترونيـــة  وأوصــتفــى المعمــل التقليـــدى  إجراءاهــا
  .طرق التقليدية وال

  
  

عبـــد اللطيـــف الجـــزار، ( أجـــرى بمســـاعدة الكمبيـــوتر ولتوضـــيح أهميـــة اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة     
اســـتهدفت الكشـــف عـــن فعاليـــة اســـتخدام التعلـــيم متعـــدد الوســـائط فـــى تحصـــيل المفـــاهيم  دراســـة ،)م٢٠٠٢

عـــداد معلـــم العلـــوم البيولوجيـــة العلميـــة، ومســـتويات تلـــك المفـــاهيم بمقـــرر مورفولجيـــا النبـــات فـــى برنـــامج إ
، واســتخدمت )فرايــر(بالمقارنــة بطــرق التــدريس المعتــادة فيــه عنــد مســتويات تعلــم تلــك المفــاهيم وفــق نمــوذج 

طالبــه، تــم تــوزيعهم عشــوائيا إلــى مجمــوعتين ) ٥٠(الدراســة المــنهج التجريبــى، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
واألخــــرى تجريبيــــة تســــتخدم نمطــــا التعلــــيم ببرنــــامج  ،)المحاضــــرة(تســــتخدم نمــــط التعلــــيم  ةإحــــداهما ضــــابط

  .كمبيوتر متعدد الوسائط
ــيم بمســاعدة الكمبيــوتر المتعــدد الوســائط هــو األكثــر  وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن اســتخدام التعل

  .كفاءة فى اكتساب الطالبات المعلمات للمفاهيم العلمية فى جميع مستويات تعلم تلك المفاهيم
  

استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تحقيق بعض أهـداف تـدريس مـادة األحيـاء  يدا ألهميةوتأك        
اســـتهدفت تحديـــد مـــدى فاعليـــة اســـتخدام  دراســـة) م٢٠٠٣،الســـيد غريـــب( أجـــرى لطـــالب المرحلـــة الثانويـــة

ذوي  ةتكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــي تحقيــق بعــض أهــداف تــدريس مــادة األحيــاء لطــالب المرحلــة الثانويــ
) ٢٠(الدافعيــة المرتفعــة والمنخفضــة، واســتخدمت الدراســة المــنهج التجريبــي ، وتكونــت عينــة الدراســة مـــن 

أربعـة  وٕانتـاجالدراسة على تصـميم  اقتصرتطالب من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة الشرقية، وقد 
، التفكيــر العلمــي اختبــارو  ، اليً تحصــي ًرااختبــاموديــوالت بتكنولوجيــا الوســائل المتعــددة ، وقــد أعــد الباحــث 

   .واستعان باختبار الدافع المعرفي ألحمد مهدي بعد تعديله
وقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطي درجـات الطـالب ذوي 

جيـا الوسـائل الدافعية المنخفضة والمرتفعة في كال من االختبار التحصيلي والتفكير العلمي باستخدام تكنولو 
ضــرورة التأكيــد علــى اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل بالمتعــددة لصــالح التطبيــق البعــدي ،وقــد أوصــت الدراســة 

نظـرا لـدورها الفعـال فـي رفـع مسـتوى التحصـيل  ؛في تدريس مـادة األحيـاء لطـالب المرحلـة الثانويـة المتعددة
  .الدراسي للطالب وتنمية قدراتهم على التفكير العلمي

  

دراسـة ) م٢٠٠٤،السـيد بيـومي(في تدريس العلـوم أجـرى  استخدام الوسائط المتعددةوتأكيدا ألهمية        
تــدريس وحــدة الطاقــة وصــورها باســتخدام الوســائط المتعــددة فــى تنميــة االبتكــار  رعلــى أثــالتعــرف اســتهدفت 

ائى ، وقــد أعــد العلمــى ، وتنميــة حــب االســتطالع العلمــى فــى العلــوم لــدى تالميــذ الصــف الخــامس االبتــد
 افى التفكير االبتكـارى العلمـى فـى العلـوم ومقياًسـ اواختبارً  ،الباحث وحدة الطاقة باستخدام الوسائط المتعددة
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 واألخـرىحـداهما ضـابطة إمجمـوعتين  مـنتطبيـق الدراسـة علـى عينـة  فى حب االستطالع العلمى واقتصر
  . الخامس االبتدائيمن تالميذ الصف تلميذ لكل مجموعة   )٣٠(ع تجريبية بواق

وقــد أســفرت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات  درجــات تالميــذ 
فـى العلـوم  لكل من اختبار التفكيـر االبتكـاريالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى 

ى االختبار ككل واألبعاد على حـده ، ف ةوذلك لصالح المجموعة التجريبي ،ومقياس حب االستطالع العلمى
استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وما تـوفره مـن وسـائل وأدوات تسـاعد علـى تهيئـة وقد أوصت الدراسة بضرورة 

  .البيئة االبتكارية 
  

        وأخــرون كريســتينوألبــراز أهميــة اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي التربيــة الوقائيــة قامــت 

(Cristine, et al., 2006)   بدراسة استهدفت معرفة مدى تأثير أسـتخدام برنـامج تربيـة وقائيـة باسـتخدام
الوسائط المتعددة على زيادة توعية األفراد بشأن خطورة أشعة الشمس على سالمة الجلد ، ومدى أكتسـابهم 

ون مخــاطر لســلوكيات التربيــة الوقائيــة ، وقــد قــام البــاحثون بأختيــار عينــة عشــوائية مــن األفــراد الــذين يواجهــ
بـانجلترا ، وبلـغ عـدد أفـراد المجموعـة التجريبيـة  ( Nottingham)إصابة الجلد الخبيثة في واليـة نوتنجهـام 

فــردا، وأجــرى البــاحثون أختبــار قبلــي ) ٣٣٠(فــردا، فــي حــين بلــغ عــدد أفــراد المجموعــة الضــابطة ) ٢٢٩(
يـــة مـــن المـــرض ،ثـــم تـــم اســـتخدام يقـــيس مـــدى معرفـــة العينـــة بالمخـــاطر ومـــدى ألمـــامهم بالســـلوكيات الوقائ

  .تكنولوجيا الوسائط المتعددة لتوعية المجموعة التجريبية
وقــد أســفرت نتــائج الدراســة إلــى أن  المجموعــة التجريبيــة رغــم أنهــا أظهــرت فــي اإلختبــار القبلــي عــدم 

ة مقارنــة ألمامهــا بالســلوكيات الوقائيــة ومخــاطر المــرض، إال أن درجاتهــا فــي اإلختبــار البعــدي كانــت مرتفعــ
  .بدرجات المجموعة الضابطة ، وأرجع هذا إلى دراسة السلوكيات الوقائية الخاصة بسالمة الجلد

  

وعروضه التقديمية فـى عمليـات  )PowerPointالبوربوينت (االثار االيجابية الستخدام ولتوضيح        
العــروض التقديميــة فحــص اثــر اســتخدام ) ( Hardin, Erin E., 2007 التعلــيم والــتعلم هــدفت دراســة

وتعلـــم الطـــالب، وتنميـــة مســـتوى الرضـــا التعليمـــى لـــديهم،  ،االلكترونيـــة لبـــرامج البوربوينـــت  فـــى تحصـــيل
ن هناك العديد من االثار االيجابيـة السـتخدام البوربوينـت وعروضـه التقديميـة فـى أواوضحت نتائج الدراسة 

ى متابعــة  المعلومــات وتحقيــق مســتويات مــن عمليــات التعلــيم والــتعلم مــن خــالل تركيــز اهتمــام الطــالب علــ
التشوق  والمتعـة علـى العـرض التعليمـى واوصـت الدراسـة بضـرورة االعتمـاد علـى التكنولوجيـا فـى التـدريس 

   .داخل الفصول الدراسية
  

لبحـث أثـر اسـتخدام الكمبيـوتر (Wilder, A. & Brinkerhoff, J., 2007)   وجـاءت دراسـة   
، المتعـددة وااليضـاحية  فـى تـدريس وحـدة فـى البيولوجيـا  عـن تركيـب البـروتين طوبرامجـه المدعمـة بالوسـائ

طالـــب وتـــم تقـــديم الوحـــدة  ٦٩وتكونـــت عينـــة الدراســـة  ،واتجاهـــات الطـــالب نحـــو دراســـة العلـــوم البيولوجيـــة
وتوصـــلت نتـــائج   ،بواســـطة الكمبيـــوتر عـــن طريـــق اســـتخدام خاصـــية المحاكـــاة والرســـومات ثالثيـــة االبعـــاد
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الــى فعاليــة اســتخدام  الرســومات والوســائل التعليميــة االيضــاحية وثالثيــة االبعــاد بواســطة الكمبيــوتر  الدراســة
 بيــة نحــو دراســة االعلــوم  واســتخداموتنميــة االتجاهــات االيجا ،فــى تنميــة اداء الطــالب فــى دراســة البيولوجيــا

  .البرامج الكمبيوترية التعليمية في الدراسات المختلفة لمادة البيولوجي
معلمـي العلـوم تكنولوجيـا التعلـيم االلكترونـى  فـى تـدريس العلـوم، وكيـف أهمية  إسـتخدام  ولتوضيح

 يمكــن اســتخدام أدوات التكنولوجيــا وتفعيلهــا مــن خــالل تــدريس العلــوم باســتخدام تلــك التكنولوجيــا االلكترونيــة
وتكونــت عينــة  دراســة للتحقــق مــن ذلــك، (Sara Hennessy, et al., 2007 ) ســارا وأخــرون أجــرت

والوســــائط التفاعليــــة فــــى التــــدريس وفقــــا   كــــاة التعليميــــةانظمــــة المحأمعلــــم يســــتخدمون )  ١٥(الدراســــة مــــن 
وتـم تجميـع البيانـات مـن خـالل مالحظـة  ،لمشروعين السـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم االلكترونـى فـى التـدريس 

ن المعلمــين تحولــوا مــن ألــى  إالدراســة وتوصــلت نتــائج  ،اداءات المعلمــين وتدريســهم فــى الفصــول الدراســية
لى اسـتخدام تكنولوجيـا التعلـيم االلكترونـى فـى إاستخدام  التجارب الواقعية الفعلية بمفرداه فى تدريس العلوم 

ن اســــتخدام تكنولوجيــــا التعلــــيم االلكترونــــى يشــــجع الطــــالب علــــى أكتشــــفوا أن المعلمــــين أل ،تــــدريس العلــــوم
ن اسـتخدام التعلـيم االلكترونـى ألـى النتـائج و إرب العلميـة والتوصـل بنفسـهم االنخراط فى التعـرف علـى التجـا

  .والمحاكاة يساعد الطالب على الربط بين النظريات العلمية وتطبيقاتها التجريبية 
  

إجبيـــــرت أجـــــرى  وتأكيـــــداً لألهميـــــة اســـــتخدام تكنولوجيـــــا الوســـــائط المتعـــــددة فـــــي تـــــدريس األحيـــــاء
دراسـة هـدفت إلـى إمكانيـة اسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائط المتعـددة   (Egbert, G., et al., 2007)وأخرون

لتــدعيم عمليــة الــتعلم أثنــاء تــدريس مــادة العلــوم داخــل المدرســة ، وقــد أجــرى البــاحثون التجربــة علــى عينــة 
طالـــب هولنـــدي مـــن طـــالب المدرســـة الثانويـــة ، تلقـــوا درســـهم فـــي األحيـــاء باســـتخدام الوســـائط ) ٥٥(قوامهـــا

، وقــد أســفرت نتــائج الدراســة إلــى أن طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين تلقــوا درســهم مــن خــالل  المتعــددة
الرســوم التوضــيحية المصــحوبة بــالتعليق الصــوتي كــان أدائهــم أفضــل فــي األختبــارات البعديــة مــن الطــالب 
 الـــذين تلقـــوا مـــن خـــالل الرســـوم التوضـــيحية مصـــحوبا بـــنص مكتـــوب علـــى الشاشـــة، ويرجـــع ذلـــك إلـــى أن

باســتخدام الوســائط المتعــددة تمــنح الطــالب حريــة أكبــر فــي الــتعلم تبعــًا لقــدرات وامكانيــات كــل طالــب علــى 
  .حدة

طالب هولندي من طالب المدرسة الثانوية ) ٢٧(وقد قام الباحثون بتجربة أخرى على عينة قوامها 
، وقـد أسـفرت نتـائج الدراسـة  )شبكة النـت(، تلقوا درسهم في األحياء باستخدام الوسائط المتعددة من خالل 

إلــى أن طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين تلقــوا درســهم مــن خــالل الرســوم التوضــيحية المصــحوبة بــالتعليق 
الصوتي كان أدائهـم أفضـل فـي األختبـارات البعديـة مـن الطـالب الـذين تلقـوا مـن خـالل الرسـوم التوضـيحية 

  .مصحوبا بنص مكتوب على الشاشة
  :هذا المحور تعقيب على دراسات
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مـن مسـح فـى هـذا المجـال  أجرتـهمن العرض السـابق لدراسـات هـذا المحـور الحظـت الباحثـة فـى ضـوء مـا 
  :النقاط التالية

اهتمت دراسات هذا المحور باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تـدريس العلـوم بصـفة عامـة،  .١
 . ئلوفي تدريس األحياء بصفة خاصة، وٕان اختلفت في نوعية الوسا

اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســات هــذا المحــور علــى أهميــة اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة  .٢
  . في تدريس األحياء

اتفقــت معظــم دراســات هــذا المحــور فــى نتائجهــا علــى أن اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة لهــا  .٣
، )م٢٠٠٠دينــــا أحمــــد،( ، ودراســــة)م١٩٩٤أمــــاني المحمــــدي،(دراســــة : أثرهــــا فــــى التحصــــيل منهــــا

عبــد اللطيــف ( دراســةو  ) .kennephol, d, 2001(ودراســة ،)م٢٠٠١محمــود إبــراهيم،( ودراســة
   (Hardin, Erin E, 2007 )  ودراسة ،)م ٢٠٠٣السيد غريب،(ودراسة  ،)م٢٠٠٢،الجزار

ركــزت بعــض دراســات هــذا المحــور علــى اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــي تــدريس بعــض  .٤
 ، )(Tebbutt,M.J.,1991، ودراســة )Miller R., 1990( دراســة:جــاالت الوقائيــة منهــاالم

(Cristine, et al., 2006) .  
أكــدت بعــض دراســات هــذا المحــور فــى نتائجهــا علــى أن اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة لهــا   .٥

 & .Wilder, A)، ودراســـة)م٢٠٠٠حســـين العـــزب،(دراســـة : أثرهـــا فـــي االتجاهـــات ومنهـــا 

Brinkerhoff, J., 2007)    
أكدت بعض دراسـات هـذا المحـور فـى نتائجهـا علـى أن اسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة  لهـا  .٦

  ).م ٢٠٠٠حسين العزب،(دراسة : أثرها في المواقف الحياتية ومنها 
علــى أنــه يمكــن تنميــة ) م١٩٩٧محمــد أمــين ،ورءوف عزمــي ،(اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة  .٧

فهــوم التربيــة الوقائيــة باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة وٕان اختلفــت معهــا فــى أبعــاد القائمــة م
  .وكذلك المرحلة التعليمية ومتغيرات البحث

علـى أنـه يمكـن تنميـة مفهـوم التربيـة ) م١٩٩٩سـعد عبـد الكـريم ،(اتفقت الدراسة الحالية مع دراسـة  .٨
لمتعــــددة، وٕان اختلفـــت معهــــا فـــى نوعيــــة الوســـائل وكــــذلك الوقائيـــة باســـتخدام تكنولوجيــــا الوســـائل ا

  .المرحلة التعليمية
علــى أنــه يمكــن تنميــة مفهــوم التربيــة ) م٢٠٠٠حســين العــزب،(اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع دراســة  .٩

الوقائيـــة باســـتخدام تكنولوجيــــا الوســـائل المتعــــددة، وٕان اختلفـــت معهــــا فـــى نوعيــــة الوســـائل وكــــذلك 
 .المرحلة التعليمية

علــى أنــه يمكــن تنميــة مفهــوم   (Cristine, et al., 2006)دراســة فقــت الدراســة الحاليــة مــع ات .١٠
  .التربية الوقائية باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة

  :قد استفادت الباحثة من دراسات هذا المحور فى 
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 البرنامج وتصميم وانتاج إعداد.  
 الحياتية مقياس المواقف إعداد.  
 جاهاتمقياس االت إعداد.  
 صياغة الفروض. 

  :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة خرجت الباحثة بالمستخلص التالي 
ال توجد دراسـة واحـدة علـى حـد علـم الباحثـة حاولـت التصـدي مـن خـالل مـنهج مقتـرح لألحيـاء 
باســــتخدام تكنولوجيــــا الوســــائل المتعــــددة لتنميــــة مفهــــوم التربيــــة الوقائيــــة لــــدى طــــالب المرحلــــة 

  . ومن هنا نبعت فكرة البحث. انويةالث
  :فـــروض البـحث

يوجد فرق دال إحصـائيًا بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة األولـى فـى التطبيقـين  .١
 .صالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعديل القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

موعــة التجريبيــة الثانيــة فــى التطبيقــين يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المج .٢
  .القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  لبــين متوســطات درجــات طالبــات كــ إحصــائياً توجــد فــروق دالــة  .٣
لمجموعـــة التحصـــيلي لصـــالح متوســـطات درجـــات طالبـــات ا االختبـــاروالمجموعـــة الضـــابطة فـــى 

 .التجريبية األولى فى التطبيق البعدى
مــن المجموعــة التجريبيــة الثانيــة   كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  إحصــائياً توجــد فــروق دالــة  .٤

التحصـــيلي لصـــالح متوســـطات درجـــات طالبـــات المجموعـــة  االختبـــاروالمجموعـــة الضـــابطة فـــى 
  .التجريبية الثانية  فى التطبيق البعدى

مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  حصــائياً إتوجــد فــروق دالــة  .٥
التحصـــــيلي لصـــــالح متوســـــطات درجـــــات طالبـــــات  االختبـــــاروالمجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة فـــــى 

 .المجموعة التجريبية األولى  فى التطبيق البعدى
لوجيـــا الوســـائل تـــدريس وحـــدة مـــن المـــنهج المقتـــرح لطالبـــات الصـــف األول الثـــانوي باســـتخدام تكنو  .٦

 .تربويا في االختبار التحصيلي الالمتعددة يحقق مستوى فعالية مقبو 
تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبـات الصـف األول الثـانوي بـدون اسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائل  .٧

 .تربويا في االختبار التحصيلي المتعددة يحقق مستوى فعالية مقبوال
سـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة األولـى فـى التطبيقـين يوجد فرق دال إحصـائيًا بـين متو  .٨

 .القبلي والبعدي لمقياس المواقف الحياتية لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي
يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــى التطبيقــين  .٩

 .ية لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعديالقبلي والبعدي لمقياس المواقف الحيات
مـن المجموعـة التجريبيـة األولـى  لبـين متوسـطات درجـات طالبـات كـ إحصـائياً توجد فروق دالة  .١٠

والمجموعة الضابطة فى مقيـاس المواقـف الحياتيـة لصـالح متوسـطات درجـات طالبـات المجموعـة 
 .التجريبية األولى فى التطبيق البعدى
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مـن المجموعـة التجريبيـة الثانيـة  كـل بـين متوسـطات درجـات طالبـات  صـائياً إحتوجد فـروق دالـة  .١١
والمجموعة الضابطة فى مقيـاس المواقـف الحياتيـة لصـالح متوسـطات درجـات طالبـات المجموعـة 

  .التجريبية الثانية  فى التطبيق البعدى
ة األولــى مــن المجموعــة التجريبيــ كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  إحصــائياً توجــد فــروق دالــة  .١٢

والمجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة فـــى مقيـــاس المواقـــف الحياتيـــة لصـــالح متوســـطات درجـــات طالبـــات 
 .المجموعة التجريبية األولى  فى التطبيق البعدى

تـــدريس وحـــدة مـــن المـــنهج المقتـــرح لطالبـــات الصـــف األول الثـــانوي باســـتخدام تكنولوجيـــا الوســـائل  .١٣
 .ويا في مقياس المواقف الحياتيةترب الالمتعددة يحقق مستوى فعالية مقبو 

تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثانوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل  .١٤
 .تربويا في مقياس المواقف الحياتية المتعددة يحقق مستوى فعالية مقبوال

ى فـى التطبيقـين يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيـة األولـ .١٥
 .القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة فـى التطبيقـين  .١٦
  .القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  إحصــائياً ة توجــد فــروق دالــ .١٧
والمجموعــــة الضــــابطة فــــى مقيــــاس االتجاهــــات لصــــالح متوســــطات درجــــات طالبــــات المجموعــــة 

 .التجريبية األولى فى التطبيق البعدى
يــة  مــن المجموعــة التجريبيــة الثان كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  اً توجــد فــروق دالــة إحصــائي .١٨

والمجموعــــة الضــــابطة فــــى مقيــــاس االتجاهــــات لصــــالح متوســــطات درجــــات طالبــــات المجموعــــة 
  .التجريبية الثانية  فى التطبيق البعدى

مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  كــلبــين متوســطات درجــات طالبــات  إحصــائياً توجــد فــروق دالــة  .١٩
درجـات طالبـات المجموعـة  والمجموعة التجريبية الثانية فى مقياس االتجاهـات لصـالح متوسـطات

 .التجريبية األولى  فى التطبيق البعدى
تـــدريس وحـــدة مـــن المـــنهج المقتـــرح لطالبـــات الصـــف األول الثـــانوي باســـتخدام تكنولوجيـــا الوســـائل  .٢٠

 .تربويا في مقياس االتجاهات المتعددة يحقق مستوى فعالية مقبوال
نوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثا .٢١

 .تربويا في مقياس االتجاهات المتعددة يحقق مستوى فعالية مقبوال
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  .التربية الوقائية: أوال 
 مفھوم الوقاية .  
 مفھوم التربية الوقائية.  
 لتربية الوقائيةأھداف ا.  
 أسس  ومالمح التربية الوقائية.  
 مجاالت التربية الوقائية.  
 اإلسالم والتربية الوقائية.  
 تدريس األحياء والتربية الوقائية.  

  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة :ثانيا 
  تعريف تكنولوجيا الوسائل المتعددة.  
  استخدام الوسائل المتعددة في تعليم العلوم أنماط.  
 ات التعليم باستخدام الوسائل المتعددةمميز.  
 خصائص الوسائل المتعددة.  
 عناصر تكنولوجيا الوسائل المتعددة.  
 إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل.  
 تكنولوجيا الوسائل المتعددة ونظريات التعلم.  
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  :مقدمة
لـم يسـبق لـه مثيـل، شـمل كافـة مجـاالت الحيـاة  ياوتكنولوج يايشهد عالمنا المعاصر تقدمًا علم

مــن  كثيــرالتغيــرات ظهــرت  ومــع هــذه ،ع مجــاالت الحيــاةيــفــى جم ذهلــةوأدى إلــى تغيــرات م ،اإلنســانية
بعض هذه المشـكالت عالميـة  نجديرها على األفراد، فالمشكالت التى تختلف من مجتمع آلخر فى تأث

 وااللتهــابمثــل مشــكلة المخــدرات واإلدمــان، والــبعض اآلخــر يخــتص بمجتمــع دون اآلخــر كالبلهارســيا 
يـدز الـذى ع إلـى أخـر  كاإلالوبائى فى المجتمع المصـرى، أو قـد تتفـاوت فـى حـدتها مـن مجتمـ يالكبد

  .أسياالعالم وبخاصة دول شرق  دبدأ يهد
  

تقــدم األمــم ونموهــا، لــذا يتطلــب مــن المجتمعــات  لقــوممــا ال شــك فيــه أن هــذه المشــكالت تعر 
الشـعوب  اهتمـامهـذا إال عـن طريـق  يحـدثولـن  ،ارهـا الضـارةثالحد مـن آ أوك المشكالت تلالتصدى ل

تــى قــد تعتــرض ق التربيــة الوقائيــة ومواجهــة القضــايا والمشــكالت اليــوالحكومــات بضــرورة الســعى لتحق
لــك المشــكالت علــى التربيــة، حيــث أنهــا تؤهــل الفــرد تاألكبــر فــى مواجهــة  ءيرتها، وينصــب العــبمســ

  .المخاطر الطبيعية والصحيةللحياة اآلمنة فى مجتمعه الحديث الملئ ب
  

ر مـــن المشـــكالت يـــظهـــر بهـــا كث وقـــد ،العـــالمعـــن بمعـــزل  تعـــيش الأن مصـــر  فـــي وال شـــك
ى المشــكالت والقضــايا التــى تعــانى منهــا وتــدعو إلــى حمايــة العــالم باإلضــافة إلــ حتــاجوالقضــايا التــى ت

والتقليــل مــن تلــك المخــاطر بقــدر  ،لحمايــة األفــراد مهــمأفرادهــا، ممــا دعــا إلــى الحاجــة للوقايــة كعنصــر 
بـــأن تمـــدهم بالمعلومـــات والمعـــارف الخاصـــة بتلـــك المشـــكالت، والموضـــوعات التـــى تـــرتبط  ،اإلمكـــان

  .عرضون لهاا لتجنب بعض المشكالت التى يتهاجونتحو تلك التى يأبحياتهم اليومية، 
  

ظم مــن خــالل التربيــة والمؤسســات التعليميــة بجميــع مراحلهــا أن يكــون ذلــك بشــكل مــنيجــب و 
وحسب طبيعة كل مرحلة دراسية، باإلضافة إلى المؤسسات األخرى ووسائل اإلعالم المختلفـة، وهكـذا 

ضــى ذلــك تويق ؛لوقائيــة فــى مراحــل التعلــيم المختلفــةيمكــن اســتثمار القــوى البشــرية مــن خــالل التربيــة ا
ويمكــن للتربيــة أن تقــوم بهــذه المهمــة الوقائيــة  ،ضــرورة العمــل علــى غــرس التربيــة الوقائيــة فــى أبنائهــا

التقـدم العلمـى والتكنولـوجى باإلضـافة إلـى  عـنالمخاطر والتهديـدات التـى تنـتج  مهمة وقاية أبنائها من
م فـى رقـى يسـاهالـذي  طالـب العـداد إ عن طريق  عى الصحى لدى األفرادالكوارث الطبيعية وعدم الو 

  .قتصادى اال اهمجتمعه ورفع مستو 
  

بل البـد أن تتحـول إلـى جـزء  ،كاديميةتزويد الطالب بالمعارف والمعلومات األلذلك فال يكفى 
ولـت هـذه ، ولـن يكـون هـذا إال إذا تح رض مسـيرتهمتـمن سلوكهم لكى تقيهم مـن المخـاطر التـى قـد تع
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 ورفـــع المســـتوى ،الصـــحية همالمفـــاهيم مـــن مجـــرد معرفـــة علميـــة إلـــى تربيـــة وقائيـــة تســـاهم فـــى نهضـــت
  . يتمتعون بصحة جيدة هعندما يكون أبناؤ  مجتمعلل االقتصادي

  

  :ا من مميزات عديدة منهاهلما ل عددةهذا باستخدام تكنولوجيا الوسائل المت حققيت وقد
ق قريب من ائوٕامكانية تقديم المعلومة بشكل ش ،كثر جذبا وٕاثارة للطالبتيسير عملية التعلم وجعلها أ 

بالموضـوع  اإللمـاموتوفير قدر أكبر من المعلومات باستخدام الرسوم والصور مما يساعد على  ،الواقع
- ٦٧ :م٢٠٠١ ،عبـــد اهللا الموســـي( ووســـائلها واســـتثمار حصـــيلة العلـــم فـــي تطـــوير أســـاليب الحيـــاة

١٠٦(.  
  
  

بــاألمراض التــي تبصــير الطــالب ثانويــة مــن أهــداف منــاهج األحيــاء فــي المرحلــة الوٕاذا كــان 
يعــيش الطالــب حيــاة أقــرب أن ، و انتشــارها وطــرق الوقايــة مــن هــذه األمــراض  وأســباب اإلنســانتصــيب 

والمحافظــة علــى ســالمة جســمه  ،بممارســة العــادات الصــحية الســليمة فــي حياتــه اليوميــة المثاليــة إلــى
 القضـايا والمشـكالتالمجتمع ليس بمعـزل عـن العـالم وبالتـالي فأنـه يعـاني مـن  أن في حينصحته ، و 

الحاجـــة للوقايـــة  إلـــى نكـــون إلـــى مـــواطنين منتجـــين ، ممـــا دعـــا مـــا أحـــوجالعـــالم ، ونحـــن  جتـــاحالتـــي ت
  . اإلمكانوالتقليل من تلك المخاطر بقدر  األفرادلحماية مهم كعنصر 

  

الوقائيــة علــى أن تكــون بشــكل مــنظم مــن خــالل منــاهج ولــن يــتم ذلــك إال مــن خــالل التربيــة 
عــالم المختلفــة لمــا لهــا خــرى ووســائل اإلسســات األؤ تتــآزر معهــا المو  ،يــةالعلــوم بجميــع المراحــل التعليم

  )*(إليه بعض الدراسات أشارت وهو ما األفرادفي  من تأثير
 

  ducationErotective P: التربية الوقائيةأوال 
  :الوقاية

ية يعرف كثيرا في عـالم الطـب ، ويتـداول كثيـرا علـى ألسـنة المهتمـين بهـذا الجانـب  مصطلح الوقا
  .)درهم وقاية خير من قنطار عالج . الوقاية خير من العالج : ( نسمع  ، فكثيرا ما

  

محمـــد .(والـــدفع والحـــذر والســـتر الحفـــظ والحمايـــة مـــن األذىفـــرط الصـــيانة و  بأنهـــا  تعـــرف لغويـــاو 
ومـــا مـــن شـــك أن النظـــر إلـــى هـــذه األلفـــاظ  )٤٥:هــــ١٤١٨ ،خليـــل الحـــدري( ، )٧٣:م١٩٨١،الـــرازي 

تعــدد  قــدو   .ســليما معــافى يحتــاج إلــى الحفــظ والرعايــةصــحيحا  المترادفــة  يــدل علــى أن هنــاك شــيئا 
االجتمـاعي علـى أنهـا  جـالفـي الم مفهوم الوقاية على حسب الميدان الذي يتطلبه فمثال تعـرف الوقايـة

                                           
  الدراسات السابقة ( لمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثاني.( 



 الفصل الثالث                                                                                  اإلطار النظري للبحث     

٧٦ 

 

 ."علـــى اتخـــاذ إجـــراء للتقليـــل إلـــي أدنـــى حـــد ممكـــن مـــن الســـلوك غيـــر المرغـــوب  العمليـــة التـــي تقـــوم" 
  )٣١٢ :م١٩٩٦ ،الغمري الشوادفي(

ــ       أو التخفيــف مــن  ،قبــل وقوعــه منــع وقــوع الفعــل االنحرافــى" بأنهــا ات بينمــا تعــرف مــن االنحراف
  .)١٣: م١٩٩٦،علي محرم ( ."اآلثار المترتبة من حدوثه للفرد

  

خيرة من العقد الحالي بدأ مفهوم الوقاية يتبلور ويتحول إلى علم مسـتقل مبنـي علـى وفي الفترة األ
األبحــــاث الخاصــــة بالوقايــــة، وعلــــم األمــــراض المتوطنــــة، باالضــــافة إلــــى بعــــض : عــــدة عوامــــل هــــى

 ،، وعلــم الوقايــة بصــفة عامــة قــائم علــى فرضــية مؤكــدةالمحــاوالت والتجــارب الخاصــة بالتربيــة الوقائيــة
والتـــي تُنبـــأ عـــن أحتماليـــة حـــدوث أمـــراض معينـــة  ،ك بعـــض الســـلوكيات غيـــر الصـــحيحةوهـــي أن هنـــا

والســـلوكيات غيـــر  ،والممارســـات الصـــحية الســـلبية ،وتعـــاطى مـــواد معينـــة ناجمـــة عـــن ســـوء اســـتخدام
يمكــن تجنــب اآلثــار الســلبية المرتبطــة بصــحة  :، وبالتــالي فــإن علــم الوقايــة يفتــرض أنــهالمرغــوب فيهــا

طى المــواد الكحوليــة واإلدمــان عــن طريــق تقليــل أو تجنــب عوامــل الخطــر، وتــدعيم اإلنســان مثــل تعــا
 J. David Hawkins, et) .عوامـل األمـان لـدى األفـراد والمجتمعـات فـي مراحـل التطـور المختلفـة

.al, 2002)  
  

ســواء كانـت تلـك المخــاطر  ،والمخـاطر التــي يتعـرض لهـانجـد أن الوقايـة محورهــا الفـرد وهكـذا    
 نتيجـةأو من أخطار مهنيـة أو  ،لإلصابة باألمراض أو من جراء أفعال سلوكية خاطئة يمارسهانتيجة 

تعــرض لكــوارث طبيعيــة، فكــل ممــا ســبق يســبب إعاقــات للفــرد ســواء لاتكنولــوجي،أو نتيجــة التطــور لل
ويـــتم ذلـــك وفـــق مجموعـــة مـــن كانـــت لحظيـــة أو لفتـــرات طويلـــة علـــى حســـب طبيعـــة الخطـــر نفســـه ،

أو ال جانـب الفـرد  لهـا مـن اً تكـون هـذه األفعـال مخططـقد و  األفعال التي يقوم بها الفرد،اإلجراءات أو 
لــى تــدابير وقائيــة تقــوم بــدورها إحتــاج يوبالتــالي فهــو هــذا الخطــر، ، وذلــك حســب الخلفيــة العامــة حــول 

  .وحمايته من األذى أو الوقوع في براثن الخطر ،في صيانته
  

  مفهوم التربية الوقائية
خطـار المحيطـة بهـم فـي البيئـة وكيفيـة بهـدف زيـادة وعـي الطـالب باأل مفهوم التربية الوقائيةز بر      

فالوقايـة " يـر مـن العـالجخالوقاية "تجنبها والوقاية منها  ومواجهتها  ، ويعتمد هذا المفهوم على مقولة 
خسـارة  إلـى التي تـؤثر علـى صـحة الطـالب وتـؤدي واألخطارمراض هي السبيل لتالفي العديد من األ

فــى محاولــة لتحديــد مفهــوم و  ،)١٩-١: م١٩٩٨ ،محمــد صــابر ســليم( بــاألموالتقــدر  ماديــة وبشــرية ال
  .استعراض بعض التعريفات الخاصة بالوقاية يمكن التربية الوقائية
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تقـوم بـه تحسـبا لظهـور مشـكلة معينـة أو  مخطـطإلـى أى فعـل  اإلشـارةمصطفى سـويف بأنهـا  فيعرفها 
كانــت قائمــة أصــال بغــرض اإلعاقــة الجزئيــة، أو الكليــة للمشــكلة أو لمضــاعفاتها  مضــاعفات لمشــكلة

  ).١٩٥:  م١٩٩٦،مصطفى سويف(.معاً 
  

و أجراءات التى تتخذ لوقايـة األفـراد نها مجموعة اإلأب   (Marten, B., 1987:  303)ويعرفها      
 زيعز وتستهدف تقوية وت ،تى تهددهموالثقافية ال واالجتماعية الجسميةالمواطنين بالمجتمع من النواحى 

  .كامنة وتحسين مستويات الصحة وتحقيق األهداف المرغوبة بالمجتمعال، والقوى  القوى الحالية لديهم
  

المعلومـات  الطالب بقدر مناسـب مـن إلمامنها مدى أب )٥٧:م١٩٩٣، محمد صابر سليم(ويعرفها     
للحياة كمـواطن قـادر علـى  إلعدادهلتفكير الالزمة ومهارات ا ،والمشكالت الصحية ،والمفاهيم الصحية

ســـعيد (ويعرفهـــا . ة التـــي قـــد يتعـــرض لهـــامشـــكالت الصـــحيالتصـــرف الصـــحيح فـــي مواجهـــة بعـــض ال
وتضـع مـن  لتقضـي عليهـا ، واألسـبابالعلل  بأنها التربية التي تبحث عن )٢٢٨: م١٩٨٩، إسماعيل

  .الخطط المستقبلية ما يحول بين المرض وبين الظهور
  

نهـــا نـــوع مـــن التربيـــة هدفـــه معرفـــة الفـــرد أب )١٨٦: م١٩٩٧، رمضـــان طنطـــاوي(بينمـــا يعرفهـــا       
لــبعض القضــايا التــي تــؤثر عليــه وعلــى حياتــه ، وبالتــالي علــى مجتمعــه مــن الناحيــة  وٕادراكــهالمــتعلم 
  .منهاوكيفية الوقاية  ،والكوارث الطبيعية ،والوبائية ،المتوطنة واألمراض ،والغذائية ،الصحية

نها العملية التعليمية التي تركـز علـى تزويـد أب) ٤٥: م١٩٩٧، عاطف سعيد( في حين يعرفها   
نسـان ، الفرد بالمعارف والمفاهيم والمهارات والقيم واالتجاهات بهدف بناء مقومات االنضباط داخل اإل

ت المرتبطــة مشــكاليجــابي مــع مجهــودات الضــبط الخــارجي ، وتنميــة الــوعي باللــى تفاعلــه اإلإضــافة إ
  .وباآلخرينبذاته 

  

نها هذا القدر مـن التربيـة الـذي يتنـاول جوانـب أب )٩:م١٩٩٨، محمد صابر سليم(كما يعرفها      
  .مختلف مجاالت الحياة ي الوقاية في حياة المتعلمين ف

  

المعــــارف والمهــــارات "بأنهــــا ) ٣٦٤:م٢٠٠١عبــــد الســــالم مصــــطفى عبــــد الســــالم،(ويعرفهــــا 
ططـــــة التـــــي يجـــــب أن يلـــــم بهـــــا الطـــــالب بطريقـــــة صـــــحيحة فـــــي حيـــــاتهم اليوميـــــة المخ-تجاهـــــاتواال

ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسـبة لمواجهـة المشـكالت واألزمـات والكـوارث ومخاطرهـا الصـحية 
  ".والنفسية واألجتماعية التي قد تؤثر عليهم وعلى المجتمع

  

   إجرائيا ف التربية الوقائيةيتعر    
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 والمفاهيم الصحية معارفأنها قدر مناسب من ال: ات السابقة ترى الباحثةالتعريففي ضوء 
يجب أن يلم بها طالب المرحلة والتى  ،واالتجاهات المناسبة نحو بعض القضايا والمشكالت الصحية 

والتي تؤكد على تنمية العادات الصحية لديهم ، بهدف زيادة وعيهم  ،فى مختلف مجاالت الحياهالثانوية 
   .طار المحيطة بهم وكيفية تجنبها والوقاية منها ومساعدتهم على اتخاذ القرارات الصحيحةباألخ

  

   بعض المفاهيمبالتربية الوقائية عالقة  
كمفهـوم خـرى بعـض المفـاهيم األمفهـوم التربيـة الوقائيـة و ي البعض أنـه يوجـد تـداخل بـين أفقد ر  

، وفيمـا يلـي عـرض لهـذه المفـاهيم  التربيـة األمانيـة مفهـوم و ،مفهـوم التربيـة الصـحيةو  ،التربية البيئية 
  .بالتربية الوقائية  هاتوعالق

  

  Environmental Education :مفهوم التربية البيئية
، فقـد كانــت البيئــة ذات جــانبين رئيســين  لمفهــوم البيئــة ذاتــه القـد ظــل مفهــوم التربيــة البيئيـة مســايرً      
جانــب ذلــك الجوانــب  إلــىثــم اتســع هـذا المفهــوم ليشــمل  ،يزيــائي الجانــب البيولــوجي والجانــب الف: همـا 

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
  

 مـــادة دراســـية معينـــة دون بقيـــة المـــواد اختصـــاصن التربيـــة البيئيـــة ليســـت مـــن أومـــن هنـــا نجـــد       
ي مـواد دراسـية وفـ ،مـن الدراسـات فـي جميـع المراحـل التعليميـة المختلفـة  لـذلك تناولتهـا كثيـر األخرى،
والتربيــة البيئيــة فــي أيســر أشــكالها تعنــي تربيــة  ،قاصــرة علــى مــادة العلــوم فقــط نهــا ليســت أي أمتنوعــة 
فيســتثمر  ،بحيــث يســلك ســلوكا رشــيدا نحــو البيئــة التــي يعــيش فيهــا بــالمعنى الواســع والشــامل  الفــرد ،

، ممـا يـوفر حيـاة  ءار فـي العطـالكي تكون قادرة على االستمر  ،كاناتها ويتعامل معها برفق وتحضرإم
   .)٣١-١١ : م١٩٩٩ ،د اللقاني وفارعة حسنمأح( لإلنسان في الحاضر والمستقبل  هنيئة

ســاس فــي عمليــة أر نســان والبيئــة همــا محــو ن اإلأهــداف التربيــة البيئيــة نجــد وبنظــرة فاحصــة تحليليــة أل     
ساسـية المفـاهيم واالتجاهـات والقـيم البيئيـة األ كمـا تحـرص فـي كـل مراحـل الدراسـة علـى دعـم ، التربية البيئية

ساسي  وهـو القـادر علـى تطـوير البيئـة مـن خـالل سـلوكياته الواعيـة ن الفرد هو المحرك األأعلى  التأكيدمع 
لـى إ ىنسان مع البيئة بـدون وعـي أدإال أن تدخل اإلالمستنيرة التي يكون من شأنها حمايتها والحفاظ عليها ،

  .ترتب عليه كل ما يواجه البيئة من مشكالت و  نحو غير سوي ، تدهور البيئة على
  

  

                                           
 التربية الوقائيةباحثة إلى هذا التعريف اإلجرائي من خالل اإلطار النظري لتعريف توصلت ال.  
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أن التربيــة الوقائيــة مــن صــميم منــاهج العلــوم ، كمــا أنهــا تهــتم بدراســة بعــض  يجــدر ذكــرهوممــا      
 مشــكلة الطاقــة وغيــر ذلــك ،و  ، لــوث البيئــيمثــل الت بدراســتها التربيــة البيئيــة اهتمــت المشــكالت التــي

نسـان حيـث تهـتم التربيـة الوقائيـة بمخـاطر ذلـك علـى اإل ،ما في طريقـة المعالجـةهختالف بينويكون اال
، كما تهـتم بتنميـة الـوعي الوقـائي لـدى  وصحته ، وكيفية مواجهتها والتعامل معها والحد من مخاطرها

أي أن  السيئة إذا وقـع الحـدث اآلثارأي منع الضرر قبل حدوثه والتقليل من  الفرد قبل حدوث الخطر
بصــفة عامــة وعلــى  فــي حــين تهــتم التربيــة البيئيــة بآثــار ذلــك علــى البيئــة ،بيــة الوقائيــة قبليــة بعديــة التر 
علــى الكائنــات الحيــة  الحــد مــن مخاطرهــاوكيفيــة  معالجــة تلــك المشــكالت و ،  نســان بصــفة خاصــةاإل

  .أنواعها باختالف
   

   Healthy Education :مفهوم التربية الصحية
وغيرهـــا مـــن  الـــدول المتقدمـــة والناميـــة ، اســـتقرارلمشـــكالت الصـــحية التـــي تهـــدد  تعـــدد القضـــايا وات     

و معظـــم المشـــكالت  المشـــكالت الصـــحية التـــي تهـــدد المجتمـــع بصـــفة عامـــة والشـــباب بصـــفة خاصـــة ،
،  عـــن ســـلوكيات تـــؤدي إلـــى اإلضـــرار بالصـــحة ســـواء بقصـــد أو بـــدون قصـــد والقضـــايا الصـــحية تنشـــأ

يمكـــن أن يـــتم عـــن طريـــق تـــوفير الرعايـــة  ال تلـــك القضـــايا والمشـــكالت ة الحـــال فـــإن مواجهـــة  عـــوبطبي
، بـل يقتضـي دعـم هـذه الرعايـة بتربيـة صـحية تسـهم فـي مسـاعدة الفـرد علـى مواجهـة هـذه  الصـحية فقـط
ـــدور الـــذي تقـــوم بـــه التربيـــة الصـــحية فـــي تقـــديم المعلومـــات وتوعيتـــه بخطورتهـــا ، المشـــكالت  ويكمـــن ال

بقضـــايا الصـــحة والمشـــكالت الصـــحية  اهتمامـــاتهمبأســـلوب مبســـط ، وٕاثـــارة  الصـــحية الســـليمة للتالميـــذ
حالـة التكامـل "فالصـحة تعـرف بأنهـا وٕابدال العادات الصحية السيئة بعادات سليمة ، ،الموجودة بالمجتمع

وذلـك حسـب تعريـف  "الخلو من األمراض والعاهات  مجرد وليست ،البدني والعقلي واالجتماعي والنفسي
  )١٣: م١٩٩٦،نادية رشاد(.  WHOة العالميةحمنظمة الص

  

 أولوك األفــراد فيمــا يتعلــق بصــحتهم، عمليــة تغييــر مفــاهيم وســ"بينمــا تعــرف التربيــة الصــحية بأنهــا     
عملية تزويد أفراد المجتمع بالخبرات الالزمة لتدعيم معلوماتهم وممارساتهم فيمـا يتعلـق بالصـحة تـأثيرا 

مـــع كيفيـــة حمايـــة نفســـه مـــن األمـــراض والمشـــاكل الصـــحية التـــي تظهـــر إيجابيـــا ، وعمليـــة تعلـــيم المجت
   )٢١ :م١٩٩٩،منال عبد الوهاب(."فيه

     
األفراد تفهما وتقديرا أفضـل للخـدمات الصـحية المتاحـة  إكساب إلىتهدف وهكذا نجد أن التربية الصحية     

ية المتعلقـــة بصـــحتهم بغـــرض وكـــذلك تزويـــد أفـــراد المجتمـــع بالمعلومـــات واإلرشـــادات الصـــح فـــي المجتمـــع ،
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لمســـاعدتهم علـــى تحقيـــق  ،وتطـــويرهالفعـــال علـــى اتجاهـــاتهم والعمـــل علـــى تعـــديل ســـلوكهم الصـــحي  التـــأثير
أنهـــا تهـــتم بالجانـــب الجســـمي تفاديـــا لكثيـــر مـــن  أيوالعقليـــة،  واالجتماعيـــةالســـالمة والكفايـــة البدنيـــة والنفســـية 

لألمـراض التـي يمكـن التعـرض جانـب الوقـائي والعالجـي ، وتحقيـق الالصحية التي قد يتعرض لها  المخاطر
 ،والنظافــة والتــدخين ،ذيــةغمثــل الت ،متناولــة بعــض الجوانــب األخــرى ذات األثــر الصــحي علــى األفــراد ،لهــا

  .وشموال من التربية الصحية اتساعاومن ثم نجد أن التربية الوقائية أكثر  والمخدرات ،
  
  
  
  
  
  

  Safety Education◌ٍ  :األمانية  مفهوم التربية
تؤهـل الفـرد للحيـاة األمانية مصطلح يشير إلى مجال من مجـاالت التربيـة الفعالـة التـي  ةالتربي      
بالمخـــاطر ، والتـــي يـــتعلم الفـــرد مـــن خاللهـــا الطريقـــة الســـليمة  الملـــيءمنـــة فـــي مجتمعـــه الحـــديث اآل

  ) ٢٦: م١٩٩٧،)ب( يماهر صبر ( .الستخدام اآلالت واألجهزة، ويستطيع أن يتعامل معها بأمان
  

ن بالمعامـل و قد يتعرض لـه العـامل رتبط بالمعامل المدرسية وماتمانية أن مفهوم التربية األ أي     
نظــرا لعــدم التــأني والحــذر  فــي تنــاول األجهــزة  مــن مخــاطر وأضــرار -معلمــين وتالميــذ وفنــين-مــن 
هم وأنفسـهم وللمعامـل التـي يعملـون تربية أمانية تكفل تحقيق السالمة  واألمان لمما يتطلب  ،اتواألدو 

المصـانع والـورش متـد ليشـمل افيها ، ولقد أصـبح مفهـوم التربيـة األمانيـة ال يقتصـر علـى المعامـل بـل 
، وكــذلك المخــاطر المنزليــة التــي يمكــن التعــرض لهــا  ومــا قــد يتعــرض لــه األفــراد مــن مخــاطر مهنيــة ،

ممـا يتطلـب  ، ذلـك  دث الطـرق والحرائـق  وغيـروالحوادث التي يمكن أن يتعرض لها األفراد مثل حـوا
تــــوفير األمــــان لهــــم عنــــد التعامــــل مــــع تلــــك المجــــاالت ، بتزويــــدهم بقــــدر مــــن المعلومــــات والمعــــارف 

  .والمهارات التي تمكنهم من التصرف بسرعة عند التعرض لتلك المخاطر 
  

وٕادراك  ،وكيفيــة عملهــا ،بيئــةالفهــم الســليم لل"علــى أنهــا  ومــن ثــم يمكــن تعريــف التربيــة األمانيــة       
المهـارات الالزمـة للتعامـل والتصـرف حيالهـا فـي  اكتسـابعلى  الطالبمواقف الخطر فيها، ومساعدة 

أو البيئـــة أي  بـــاآلخرينظـــروف مدرســـته ومنزلـــه وبيئتـــه ومجتمعـــه دون أن يتعـــرض للخطـــر أو يلحـــق 
 (Mortimer, 1991:795-796)فــي حــين يعرفهــا  ،)٥٢-٣٩: م١٩٧٢،إبــراهيم عميــرة( ."ضــرر

بأنهـــا تعنـــي دراســـة العالقـــة بـــين اإلنســـان واآللـــة وعناصـــر البيئـــة المختلفـــة التـــي تتفاعـــل لتـــؤثر علـــى 
  " أو تلف ودمار الممتلكات  ،تعرض اإلنسان لألخطار احتمالية

ويتضح من هذا أن مفهوم التربية األمانية قد يضيق أحيانا ليتحدد داخـل نطـاق معمـل العلـوم وقـد     
  .ع أحيانا أخرى ليشمل البيئة المحيطة بالتلميذيتس
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فنجـد مفهـوم التربيـة البيئيـة يهـدف إلـى التـي يتبنهـا وهكذا نجد أن كل مفهوم له فلسـفته الخاصـة       
نســان بصــفة خاصــة ، دراســة المشــكالت والقضــايا البيئيــة وآثارهــا علــى البيئــة بصــفة عامــة وعلــى اإل

ي فــ،  لحــد مــن مخاطرهــا علــى الكائنــات الحيــة بــاختالف أنواعهــاوا ،وكيفيــة  معالجــة تلــك المشــكالت
الصـحية التـي  تهـتم بالجانـب الجسـمي تفاديـا لكثيـر مـن المخـاطر الصـحيةمفهوم التربيـة  حين نجد أن

ي ، فــ قــد يتعــرض لهــا الفــرد ، وتحقيــق الجانــب الوقــائي والعالجــي لألمــراض التــي يمكــن التعــرض لهــا
ن بالمعامـل و قـد يتعـرض لـه العـامل مانيـة تـرتبط بالمعامـل المدرسـية ومـاحين نجـد أن مفهـوم التربيـة األ

مــن مخــاطر وأضــرار نظــرا لعــدم التــأني والحــذر  فــي تنــاول األجهــزة  -معلمــين وتالميــذ وفنــين –مــن 
نفسـهم وللمعامـل التـي يعملـون ألواألدوات مما يتطلب تربية أمانية تكفل تحقيق السالمة  واألمان لهـم و 

  .فيها 
ومما سبق نجد أن مفهوم التربية الوقائيـة أشـمل وأعـم مـن أي مفهـوم مـن المفـاهيم السـابقة علـى       
  .نه يتضمن المفاهيم السالفة الذكرإ، حيث ه حد

  

  :أهداف التربية الوقائية
بــالرجوع إلــى بعــض مجــاالت التربيــة الوقائيــة والتــي أمكــن معالجتهــا مــن خــالل التربيــة البيئيــة        

بعــض  أقرتــهألمانيــة والغذائيــة ومــا أســفرت عنــه بعــض الدراســات فــي هــذا المجــال ، ومــا والصــحية وا
  :أهداف التربية الوقائية فيما يلي أمكن للباحثة صياغة ،المؤتمرات والندوات 

  .تبصير الطالب بالمخاطر والمشكالت التي يمكن أن يتعرضوا لها وكيفية حدوثها - ١
 .ثارها على الفرد والمجتمعآإدراك الطالب بمخاطر القضايا الصحية و  - ٢

 .همالتى تواجه والمشكالتتجاهات المناسبة نحو القضايا الصحية إكساب الطالب اال - ٣

لتنميـــة مفهـــوم الالزمـــة و المعـــارف والمفـــاهيم العلميـــة األساســـية بقـــدر مناســـب مـــن الطـــالب  إلمـــام - ٤
 .لتربية الوقائيةا

  .تنمية قدرة الطالب على مواجهة آثار المشكالت الصحية  - ٥
 .على الفرد والمجتمع التربية الوقائية إدراك الطالب آثار - ٦

 .لدى الطالبة الشائعة طئتغيير المعتقدات والعادات السلوكية الخا  - ٧

  .التصدى لبعض المشكالت واألمراض الناتجة عن نقص الوعى الصحى - ٨
  .تقدير الطالب لدور العلم والعلماء فى مواجهة الكوارث والمشكالت المختلفة - ٩
  .الب ألهمية مفهوم التربية الوقائية فى المجاالت المختلفةتقدير الط -١٠

 

  :مالمح التربية الوقائيةأسس و 
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فـي  للتربيـة وفقـا لمجاالتهـا ألنـواع األخـرىاالمالمح التي تميزهـا عـن باألسس و تتميز التربية الوقائية   
  :التالي
 ة التــي يجــب إكســابها لألفــراد التربيــة الوقائيــة تربيــة قبليــة ، بمعنــى أن المعــارف والمفــاهيم الوقائيــ

ن فرصــة فئــة معينــة دون األخــرى ، أل أو ،وليســت قاصــرة علــى فــرد ،أن تكــون لــدى الجميــعو  ،البــد
توظيفهـا توظيفـا  يجـبالتعرض للخطر الـداهم ممكنـة الحـدوث لجميـع األفـراد والمجتمعـات، وبالتـالي 

 .ر المستطاعأو التقليل من المخاطر قد ،الحدث لتجنب مخاطره وقوععند سليما 

  الحــدث  ومنــع  تالفــيف، فــي حيــاة كــل فــرد مــن األفــرادعمليــة أساســية وضــرورية التربيــة الوقائيــة
  .ومكافحة آثارهالحدث وقوعه يعد أفضل كثيرا من مواجهة 

  نهـا تـرتبط باألنشـطة الحياتيـة والسـلوك اليـومي إحيـث ، التربية الوقائية ليس لهـا مكـان وال زمـان، 
 .سلوكه اليومي خالل يتعرض له الفرد من أن فراد وما يمكنأي ترتبط بحياة األ

 صــحيحا ســليما  وتهــدف إلــى أن يكــون ،ن محورهــا الفــردإحيــث  التربيــة الوقائيــة عمليــة اســتثمارية
، فنجاحهـا فـي تحقيـق أهـدافها يغيـر مـن  حتـى يكـون قـوة منتجـة يحتـاج إلـى الحفـظ والرعايـة ،معافى

 .   وغيرها واالقتصادوالصحة  ،ائر كبيرة في األرواحطبيعة ما نالحظه في حياتنا من خس

  التربية الوقائية عملية مستقبلية، فهى ترمي إلى نهضة المجتمع، حيـث إنهـا السـبيل لتالفـي العديـد
، وتـؤدي إلـى خسـارة ماديـة وبشـرية ال تقـدر الطـالبمن األمراض واألخطار التي تـؤثر علـى صـحة 

 )١٩-١: م١٩٩٨صابر سليم، . ( باألموال

 أي يجـب أن تكـون مالزمـة للحيـاة الفـرد منـذ المـيالد حتـى الممـات  ،التربية الوقائية عمليـة مسـتمرة
  . فال تقتصر على مرحلة دون أخرى

 ن تنصـــب التربيـــة الوقائيـــة علـــى جميـــع جوانـــب المـــتعلم فـــال أيجـــب  التربيـــة الوقائيـــة عمليـــة شـــاملة
فتشـــمل الجانـــب االجتمـــاعي  المـــتعلمبـــل تشـــمل جميـــع جوانـــب  تقتصـــر علـــى الجانـــب الجســـمي فقـــط

 . خرهآ إلى....والنفسي  والديني

 جميـع مؤسسـات المجتمـع فـال ل أي أنهـا مسـئولية مشـتركة ومباشـرة  ،التربية الوقائية عملية تعاونية
 .تقتصر على المؤسسات التعليمية فقط

  التــي تتطلبهــا عمليــة  واإلمكانــات ،تــوفر كثيــرا مــن الوقــت والجهــد اقتصــاديةالتربيــة الوقائيــة عمليــة
 . ، وهذا يتضح من مقولة الوقاية خير من العالجالعالج 

 فهي تربية متمشية مع فلسفة المجتمع  التربية الوقائية تتفق مع أهداف المجتمع. 
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 أو التقليـل مـن أضـراره  ،بعـد وقـوع الحـدث وتفاديـه البـد أن تسـتمر أي ،التربية الوقائية تربية بعديـة
 .يحدث انتكاس حتى ال

  :مجاالت التربية الوقائية
وهـى متغيـرة  ،مـمتعدد مجاالت التربية الوقائية بتعدد القضايا والمشكالت والكوارث التي تواجه األت    

زمـــة اليـــوم قـــد تكـــون كارثـــة غـــدا ، وفيمـــا يلـــي عـــرض لـــبعض فبـــوادر األ ،حـــداثبتغيـــر الظـــروف واأل
  :تناولها قتصر البحث الحالي علىامجاالت التربية الوقائية التي 

  .قضية الغذاء .١
ومــا يترتــب عليهــا مــن أمــراض ســوء التغذيــة مــن المشــكالت  ،تعــد قضــية الغــذاء ونقــص المــوارد      

فإذا كان نقص الموارد يمثـل مشـكلة خطيـرة بالنسـبة لسـكان " المهمة التي تواجه األمم فقيرها وغنيها ، 
وأنماط السلوك الصحيحة المتعلقـة بالغـذاء  فراد للمعلومات والمعارفالعالم النامي فإن نقص معرفة األ

، والتغذيـــة تعـــد مـــن أهـــم أســـباب الكثيـــر مـــن المشـــكالت وأمـــراض ســـوء التغذيـــة حتـــى فـــي دول العـــالم 
  . )١: م١٩٩٢، السيد شهدة( ."المتقدم

  

كثــروة  ،لــذا فــإن الحاجــة ملحــة ليــتفهم النــاس قيمتــه ،رضنســان علــى األفالغــذاء مصــدر حيــاة اإل     
األمـــراض ، كمـــا أن  وكـــذا إدراك أهميـــة الغـــذاء فـــي الوقايـــة مـــن ، لطاقـــة والصـــحة والنشـــاطتمـــدهم با

ن نقصـه يمثـل مشـكلة معضـلة إحدين ، فـ اذ حانسان أن يدرك بوعي كامل أن الغذاء قد صار ساللإل
 عبــد اهللا البكيــري( "، كمــا أن زيــادة التغذيــة عــن حــدها تتســبب فــي مشــكالت صــحية يصــعب حصــرها

  .)١٠: م١٩٩٤ ،وآخرون
  

مــن هنــا تــأتي أهميــة التربيــة الوقائيــة فــي النــاس والمجتمعــات بأهميــة الغــذاء والعناصــر الغذائيــة       
إذا أدرك كـل فـرد  ،ويمكن الوقاية من كثير من أمـراض الغـذاء ،مراض الناتجة عنه نقصا أو زيادةواأل

 ،التربيــة الوقائيــة عــن طريــقهــذا  يــأتيو  ،وعــدل ســلوكياته الغذائيــة الخاطئــة  ،أســباب هــذه األمــراض
مـــراض أو  ،تتعلـــق بالغـــذاء  موضـــوعات  منـــاهج العلـــوم بجميـــع المراحـــل التعليميـــة المختلفـــةبتضـــمين 

ــ ،وســوء التغذيــة  ، الغــذاء ، وأهميتــه للصــحة  ،جــات الفــرد اليوميــة مــن الغــذاء واحتيا ،ث الغــذاء و وتل
ــــة الصــــحيحة التــــي يجــــب  ــــاول الغــــذاء وتصــــحيح  عهــــاإتباوتبصــــير األفــــراد بالعــــادات الغذائي عنــــد تن

 انعكاســاتهالهــا   واجتماعيــةمشــكلة فرديــة مثــل  يوهكــذا نجــد أن الغــذاء  الســلوكيات الغذائيــة الخاطئــة ،
  .من هنا تكون أهمية التربية الوقائية و  ،والجماعات داألفراعلى  صحة 

  

 .اإلدمانو  المخدرات -٢
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، فقـد  العالميـة التـى لهـا جـذور تاريخيـة قديمـة تعاطى المخـدرات مـن أخطـر القضـايا إن ظاهرة       
ات بـــ، وقـــد عـــرف كـــذلك الن منـــذ ثمانيـــة آالف ســـنه قبـــل المـــيالد واســـتعمالهعـــرف اإلنســـان المخـــدر، 

،  ، وتوالـت معرفـة اإلنسـان ألنـواع أخـرى مـن المـواد المخـدرة والعقـاقير الضـارة يـونفالمستخرج مـن األ
دائـــرة تعـــاطى وٕادمـــان  تســـاعاأن  فـــي ، وال شـــك الهلوســـةير قاقـــعو ،  ينين والهيـــرو يوالكوكـــا حشـــيشكال

األخطار، بداية مـن األخطـار واألضـرار قم يؤدى إلى تفا ،المخدرات وغيرها من المواد الضارة األخرى
عـــدوى األمـــراض  وانتشـــار ،ن األمـــراض العضـــوية والنفســـيةمـــالعديـــد  انتشـــارالصـــحية المتمثلـــة فـــى 

متمثلـة  االجتماعيـةومرورا باألضرار واألخطـار  ،الكبدى الوبائى تهابوااللالفيروسية الخطيرة كاإليدز 
ا ءنتهـااجـرائم العنـف والقتـل والسـرقة، و  وانتشاروتفكك الروابط األسرية  ،جتماعىيان االنفى تصدع الب

حوادث الطـرق  وانتشارالمتمثلة فى تدنى قدرة المدمن على العمل وقلة إنتاجيته  االقتصاديةباألضرار 
وتشير الدراسات إلى أحدث اإلحصـائيات الخاصـة  ،فادحةترتب عليها من خسائر مادية وبشرية وما ي

) ٤٤٥(ات فـــى العـــالم حـــوالى ر ، فقـــد بلـــغ إجمـــالى عـــدد متعـــاطى ومـــدمنى المخـــد بتعـــاطى المخـــدرات
  )٤٢٥ :م١٩٩٩،ماهر صبرى( .مليون فرد

  

فـراد األمـن  )%٧٤(ال يقـل عـن  كما تشير الدراسات التـى أجريـت علـى طـالب المـدارس بـأن مـا     
مــــن طــــالب ) % ٧٢(أن و ، ســــنة )١٦( غلــــو بالتعــــاطى قبــــل  بتجربــــةوا أمخــــدرات لــــم يبــــدللالمتعــــاطى 
ســنة، ممــا يؤكــد أن ظــاهرة تعــاطى  )١٨(قــدام علــى التعــاطى فــى ســن اإل بــدأوانهم اقــروا بــأالجامعــة 

 ، مصـــطفى ســـويف(.يـــة العمـــر وهـــى المرحلـــة الثانو  المخـــدرات تنحصـــر فـــى مرحلـــة مـــن أهـــم مراحـــل
  )  ٢١٤ – ٢١٣ :م١٩٩٦

  

كانــت التربيــة  ،مــن أهميــة دور التربيــة فــى الحــد مــن مشــكلة تعــاطى وٕادمــان المخــدرات وانطالقــا     
منــاهج  ولمــا كانــت .هــذا الخطــر الــداهم ثنالوقــوع فــى بــرا مــنالوقائيــة التــى تهــدف إلــى وقايــة الشــباب 

 عــدمرض نفســها عليــه وأن فــقــة بهــذه المشــكلة التــى تاألحيــاء ذات صــلة وثي بخاصــة منــاهج العلــوم و 
وبالتـالى حمايـة الطـالب مـن هـذا ، تقصـيرًا فـى هـذا المـنهج  داألحيـاء لهـذه المشـكلة يعـ جتضمين مـنه

ويحتــل موضــوع الوقايــة األوليــة مكــان  ،ويصــادر المســتقبل  بــل الحاضــر وقتــل الماضــىكول الــذى غــال
دون حــدوث  الحيلولــةيعنــى  و، وهــ تعــاطى المخــدرات ددصــبالصــدارة فــى سياســة الحكومــات المختلفــة 

 إتباعهـانجح وأقـيم سياسـة يجـب أ، وأنه  الحل األمثل هذا هو ويعتبرالبداية األولى لتعاطى المخدرات 
، كالمؤسســات التربويــة  إجــراءات الوقايــة األوليــة دصــدب، والواقــع أن علــى معظــم النــاس دورا أساســيًا 

،  المناسـبة لـذلك تاالسـتراتيجيا، حيث يجب أن تضع هـذه المؤسسـات  اوالصحية وغيره واالجتماعية
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ـــة ـــة وقائي ـــدم تربي ـــزات لتق ـــوفر المعلومـــات الهامـــة أمـــام أنظـــار هـــؤالء المعرضـــين  وأن توجـــه الممي ، وت
  .)١٥٩ :م١٩٨٩،روي روبرتسون (للمخاطر 

  

البــــرامج التعليميــــة كمــــا تشــــير آراء بعــــض الخبــــراء إلــــى أهميــــة أن تتضــــمن المنــــاهج الدراســــية و       
 لمــا لهــا مــن أهميــة فــي إحــداث منهــا ووقايــة الطــالب ،ومضــارها المعلومــات الصــحيحة عــن المخــدرات
  .التعديل المرغوب فى سلوك الطالب

  

  .أمراض العصر-٣
مــراض التــي لــم نســان بعــض األ، فلقــد عــرف اإل أمــراض العصــر بحــق أعظــم مآســي الحيــاة دتعــ      

جاهــدا القضــاء عليهــا ، أو الحــد مــن تأثيرهــا الفتــاك ، وتلــك األمــراض  تكــن معروفــة مــن قبــل ويحــاول
مثـــل االيـــدز وااللتهـــاب الكبـــدي الفيروســـي بأنواعـــه المختلفـــة ، والفشـــل الكلـــوي ، والســـرطان بأنواعـــه ، 

، وهـذه األمـراض التي تخاف حتى من مجرد السمع ، أو القراءة عنهـا وغيرها من األمراض العضوية 
االختالف بين هذه المجتمعات فـي نوعيـة أو شـدة  تراوحمجتمعات نامية ومتقدمة  ويتوجد في جميع ال
نجـــد مجتمعنـــا يعـــاني مـــن الفشـــل  ،فبينمـــا تعـــاني الـــدول المتقدمـــة مـــن مـــرض اإليـــدز ،هـــذه األمـــراض

  .في الوقت الحاضر مجتمعنامن أصعب ما يواجه وهذا  والسرطان، ،وااللتهاب الكبدي ،الكلوي
  

مــراض الفتاكــة لمواجهــة هــذه األكــل دولــة جاهــدة  أن تعــد أبناءهــا وتســلحهم ومــن هنــا تحــاول  
الصــحي  االهتمــامفــراد صــحيا حتــى يمكــنهم التكيــف مــع المجتمــع ، كمــا يقودنــا إلــى وجــوب بإعــداد األ

يحملــه مــن خــوف ، أو عــدم معرفتــه  مســيرة التقــدم فــي المجتمــع بمــا ا أمــاميكــون عائقــ حتــى ال للفــرد
، مما يؤدي إلـى إعاقـة التنميـة  وانتشارهالى زيادة األمراض ، األمر الذي قد يقود إب الوقائي ، بالجان
  .سعى إليها المجتمع يالتى 

  

بتضـمين منـاهج العلـوم بجميـع المراحـل التعليميـة فـراد ومن هنا تأتي أهمية التربيـة الوقائيـة لإل        
بهــذه ات ومعــارف خاصــة مــن معلومــ ، حتــى نمــدهم بمــا يحتاجونــه عــن أمــراض العصــرموضــوعات 
 معلومــاتمجــرد  هــذه المعلومــات والمعــارف يجــب أال تكــونو  ،التــي تــرتبط بحيــاتهم اليوميــة  األمــراض
ومـن  مـن حيـاتهم اليوميـة ، اليكون جـزءً  يجب إكسابه إياهم ، عمليا اسلوك تكونبل  ،الطالبيحفظها 

المجــــال  فــــييــــاة الفــــرد ســــواء فــــي مختلــــف مجــــاالت ح مهمــــاثــــم نجــــد أن التربيــــة الوقائيــــة تلعــــب دورا 
  .مر الذي ينعكس على مستقبل الفرد ومستوى معيشتهاأل ،االقتصادي ، أو االجتماعي

  

  :اإلسالم والتربية الوقائية
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فهو خير وسيلة  ،واالعتدال ، سلوك الطريق الوسط فى التكليف من مميزات الشريعة اإلسالمية      
 .ه الشـريعة اإلسـالمية تيم الـذى سـنلمـنهج السـلل اتباعـا ، فـردالتي يتعرض لهـا ال السلبيةلتجنب اآلثار 

  ).١٤٣(اآلية : البقرة) َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا(الذى أشارت إليه اآلية الكريمة  االعتدال وهو
ة واألحاديـث النبويـ القرآنيـة اآليـات ددتتعو  ،باإلسالم  وثيقا ارتباطاالتربية الوقائية  ارتبطتقد و 

نظافـة أو  ،أو المشـرب ،أو المأكـل ،سبوالملـأ ،سواء كانت فـى السـكن ،التى تدعو إلى التربية الوقائية
  :يقول المولى عز وجل:البدن

  ).٦(اآلية : المائدة ) َوإِن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّرواْ ( 
: البقـرة) ِفـي اْلَمِحـيِض َوَال َتْقَرُبـوُهنَّ َحتـََّى َيْطهُـْرنَ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء (

  ).٢٢٢(اآلية 
  :البدن ةفانظ

، وحتـى  ، وهـى تـؤدى إلـى دخـول صـاحبها الجنـة حدى دعائم اإلسالمإونجد أن النظافة هى 
ســل مــن غ، وال ألزمتــه الشــريعة اإلســالمية بضــرورة الوضــوء للصــالة د، فقــ نظيــف البــدنيكــون المســلم 

  .)٢٣٠-٢١٢: م١٩٩٩ ،محمد الفقي(.ة والحيضبلجناا
  

السـواك عنـد كـل ب ألمـرتهملـوال أن أشـق علـى أمتـى "وعن العباس بن عبد المطلب عـن النبـى    
أثبـت العلمـاء و  ، مـن فضـالت الطعـام األسـنان ويزيـل مـا يعلـق بـين ،فإن السـواك يطهـر الفـم ، "صالة
 عـدةتـدخل الم بـل ،اللثـةيح تقـلفم ال يقتصر ضررها علـى التى تكون فى ا والعفونةة الصديدية دأن الما

ولهـذا  ، وتسب أمراضا كثيرة ، ومنه إلى جميع األعضاء المعدة وتسرى إلى الدمفتمتصها مع الطعام 
  .ى السواك وتنظيف الفمعل إلسالماحث 

  

  :نظافة الثوب
الثــوب قــال  م نظيــفجميــل الهنــدا ،الفــرد فــى المجتمــع اإلســالمى مطالــب بــأن يكــون حســن المظهــر   

  . ٣١اآلية : األعراف  )ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد  َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكمْ ( :تعالى
، وهــذا يتطلــب مــن اإلنســان  ات التــى ال تنقطــعدا لصــحة العبــاطوقــد جعــل اإلســالم طهــارة الثيــاب شــر 

  .قصدغير بأو  قصدبه من جميع النجاسات التى تصيب الجسم بسحرصا دائمًا على طهارة مل
  ). ٤(اآلية: المدثر)  َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ (: قال تعالى

  : نظافة المكان
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فـــى  اخ، ألن تـــراكم األوســـ والمحافظـــة علـــى الصـــحة العامـــة ،البيـــوتدعو اإلســـالم إلـــى نظافـــة يـــ    
ة التـى هـيالكر  ائحوالنمو، فضال عـن انبعـاث الـرو  تكاثرلل االبيوت يعطى الحشرات والجراثيم مجاال رحبً 

  .إلقامة فيها قطاتال  ا، وتجعل البيوت مكانً  ألنوفكم اتز 
  

األمــــاكن  ةة أرســــاها اإلســــالم للمحافظــــة علــــى ســــالمآمنــــقواعــــد صــــحية و  هكــــذا نجــــد أن هنــــاكو     
ال تتركــوا النــار فــى "أنــه قــال  ن النبــىعــن أبيــه عــســالم فعن ، وأخطارهــا،النــار فيهــا مــنوالموجــودين 

  .ه البخارىروا"  حين تنامون بيوتكم
اء، وأغلقـوا قغطـوا اإلنـاء، وأوكئـوا السـ"اهللا رضـى اهللا عنـه أن النبـى  قـال  وعن جابر بن عبـد

بابــا، وال يكشــف إنــاء، فــإن لــم يجــد  فــتحاء، وال يقســ يحــل، فــإن الشــيطان ال  جالبــاب، وأطفئــوا الســرا
تضـرم علـى أهـل البيـوت  ، فإن الفويسـقه سم اهللا فليفعلأأحدكم إال أن يعرض على إنائه عودا ويذكر 

  .رواه البخارى. هميتو ب
  :الماءنظافة 

قــال : ســبب حيــاة كــل شــئ حــى فــى األرض ألنــه. المــاءنظافــة وفــى نفــس الوقــت حثنــا علــى 
  ).٩٩( اآلية: األنعام) َوُهَو الَِّذَي َأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه َنَباَت ُكلِّ َشْيءٍ (: تعالى
ر قبـــيح يأبـــاه الـــذوق العـــام ويســـتنكفه كـــل ذى خلـــق وهـــو ســـلوك مـــفـــى المـــاء أ لن التبـــو وال شــك أ     

ال (مــن القاعــدة الفقهيــة  انطالقــاال تضــر نفســك وال تضــر اآلخــرين أيتنــافى مــع حــرص اإلســالم علــى 
  .)ال ضرارر ضر 

  

،  الظــل وفـى ،البـراز فـى المــاء": المالعـن الــثالث اتقـوا:صـلى اهللا عليـه وســلمفـى حـديث الرســول ف    
  .رواه أبو داود. "وفى طريق الناس

مشكلة البلهارسيا التى تفتك بصحة اإلنسان وتـؤثر تـأثير سـيئا  شينحيث ينتج عن هذه الفعل الم     
فى اقتصاديات الدولة وتشير الدراسات إلى أن نسبة اإلصابة بديدان البلهارسيا فى مصر وحدها تبلـغ 

  .نحو عشرين مليون نسمة
  

، وأرسى دعائم  الوقائية األهمية الكبرى النواحى قرنا أربعة عشرلى اإلسالم منذ أكثر من وقد أو      
دن والثــوب والمكــان بــم بنظافــة التهافــ ،الطــب الوقــائى فــى الوقــت الــذى لــم يهمــل فيــه النــواحى العالجيــة

ثـل فـى إقامـة متالرياضـية البدنيـة والروحيـة التـى ت :درج تحت بند الطـب الوقـائى اإلسـالمىني، و  والماء
مـن الطعــام  خبائــثتنـاول الطيبــات وتحـريم ال، و  ، والرمايــة وركـوب الخيــل الصـالة وأداء فريضــة الحـج

    .طاتحريم الزنا واللو ، و  الصيام، و  والشراب
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مــراض والعلــل دعــا صــلى اهللا عليــه وســلم إلــى التخفيــف مــن الطعــام وفــي وقايــة الجســد مــن األ      
مــن قي لقيمــات، بحســب أبــن آدم  همــا مــأل آدمــي وعــاء شــرا مــن بطنــ "والشــراب فــي الحــديث الشــريف 

  "فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه فاعال صلبه ، فان كان ال محال
وقايـة للجسـد مـن  ،وممارسة أنواع من الرياضة البدنيـةكما أن في إيجاب السنة للطهارة والغسل       
العامـة للمجتمـع النهـي عـن الصـحة بالصحة الخاصة للفرد و سالم اإل اهتمام منسقام ، و مراض واألاأل

فقـد روى البخـاري فـي صـحيحه  ،دخول السـليم علـى المـريض مرضـا معـديا وقايـة مـن انتشـار المـرض
خليـل بـن ( ."يـوردن ممـرض علـى مصـح ال: "ومسلم في صحيحه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)١٦٦-١٦٨: هـ١٤١٨ ،الحدري
  

  :والتربية الوقائية تدريس األحياء
ذكـر أهـداف تـدريس األحيـاء  در بنـايجـ ،تـدريس األحيـاءبث عن عالقة التربية الوقائيـة حديقبل ال     

ة، وفيما يلي عرض ألهـداف  في المرحلة الثانوية ة الثانوي اء في المرحل صبري ( .تدريس علم األحي

  .)٦٠-٥٨: م١٩٨٦،الدمرداش
  

  .األهداف المعرفية:أوال
  .ريات والقوانينوالنظالمفاهيم والحقائق  البطالإكساب  .١
  .يتعلق بالكائنات الحية الموجودة في بيئتهم بكل ما طالبالتعريف  .٢
ومــن ثــم المحافظــة علــى  ،بالمعلومــات التــي تســاهم فــي تنميــة الــوعي الصــحي لــديهم طــالبالتزويــد  .٣

 .الشخصية والصحة العامةالنظافة 

زيادة ثقافتهم الجنسية ، ومن ثم تسهم فـي تـربيتهم  على تعمل بالمعلومات التي على الطالبتزويد  .٤
 .تربية جنسية سليمة

 و ،التـي يعيشـون فيهـا بالمعلومات  البيولوجية التي تساعدهم على التوافق مع البيئة طالبالتزويد  .٥
  .توطنة فيهاماألمراض ال اتقاء
  .ابالعالقات بين الكائنات الحية والتوازن البيولوجي بينه طالبالتعريف  .٦
فـــادة لوجيـــة وتنميـــة قـــدرتهم علـــى تفســـيرها وحســـن اإلو الظـــواهر البيعلـــى تعـــرف ال طـــالبالمســـاعدة  .٧

  .منها
الحيوي وبالمشكالت التي يمكن أن تنجم عـن ذلـك وكيفيـة بعالقة اإلنسان بمحيطه  طالبالتعريف  .٨

  .العمل على ترشيد تلك العالقة
  .واالستقصاءلعلم البيولوجي كأداة للبحث  طالبالدراك إ .٩
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٨٩ 

 

والعمـل  ،مسـتوى نضـجهممـع لوجية في بيئـتهم بمـا يتناسـب و بمصادر الثروة البي طالبالتعريف  .١٠
مــا قــد يترتــب  واتقــاء ،بهــا والمحافظــة عليهــا االنتفــاعومعــرفتهم بأســاليب  ،بأهميتهــا  علــى تنميــة وعــيهم

 .من أضرار استغاللهاعلى سوء 
  

  .األهداف المهارية:ثانيا
 .والمفاهيم للمعلوماتالعملية  على التطبيقات طالبالتدريب  .١

 .على إجراء التجارب العملية التي تحتاج إلى تجهيزات طالبالتدريب  .٢

 .مهارات العمل الجماعي طالبالإكساب  .٣

  .سعافات األوليةاإل على طالبالتدريب  .٤
 .تنمية مهارات البحث العلمي .٥

  

  .األهداف الوجدانية:ثالثا
علمية المناسبة في مجال دراسة البيولوجيا ومن هذه ال االتجاهات اكتسابعلى  الطالبمساعدة   

  :االتجاهات
نحو المحافظة على الجسم من األمراض ، ومن قبيل ذلك عدم تعاطي أدويـة إال بعـد  االتجاه .١

   .الطبيب استثارة
 .نحو مقاومة األمراض المتوطنة في البيئة المصرية كالبلهارسيا االتجاه .٢

 .في مصر  مكافحة اآلفات الضارة نحو االتجاه .٣

فـــي تـــدمير الجـــنس البشـــري، ومقومـــات  المعـــارف البيولوجيـــة اســـتخدام المضـــاد  نحـــو االتجـــاه .٤
 .كما هو الحال في مجال الحرب البيولوجية ، والهندسة الوراثية ،الحياة كافة

 .اإلخالل بمقومات التوازن البيولوجي في البيئة المصرية المضاد  نحو االتجاه .٥

 .والمعتقدات الخاطئة في مصر تالخرافانحو نبذ  االتجاه .٦

 . تكوين العادات الصحية السليمة .٧

 .الوالء للوطن والمحافظة على البيئة نحو االتجاهتكوين  .٨

تقــدير جهــود الدولــة فــي تحســين مقومــات الثــروة البيولوجيــة، والمحافظــة عليهــا ، وجهودهــا فــي  .٩
 .وقاية المواطنين من اإلصابة باألمراض المختلفة وعالجهم منها

 

تزويـــد  ه مـــن أهـــداف تـــدريس األحيـــاء فـــي المرحلـــة الثانويـــةمـــن العـــرض الســـابق يتضـــح لنـــا أنـــ      
ومــن ثــم المحافظــة علــى الصــحة  ، بالمعلومــات التــي تســاهم فــي تنميــة الــوعي الصــحي لــديهم طــالبال

 اتجاهـــاتتكـــوين و  ،وتكـــوين العـــادات الصـــحية الســـليمة ،األمـــراض المســـتوطنة فيهـــا واتقـــاء ، العامـــة
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٩٠ 

 

المرغــــوب ، وكيفيــــة مواجهــــة المخــــاطر  االتجــــاهمحركــــات لســــلوك اإلنســــان فــــي بمثابــــة  دتعــــ ابيــــةإيج
والمشــكالت التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا اإلنســان ، ولمــا كانــت مــادة األحيــاء مــن المــواد الدراســية ذات 

  .معااألهمية بالعديد من المشكالت والقضايا التي تهم الفرد والمجتمع 
  

نفسـه علــى واضــعي يفــرض  الــذي  األمـر ،بغ بصـبغة وقائيــةطصــييــاء نجــد أن مـنهج األح لـذا
تجـــاهال لطبيعـــة األحيـــاء ،  دن إغفالهـــا يعـــوالقضـــايا أل ،منـــاهج األحيـــاء عـــدم إغفـــال تلـــك المشـــكالت

 األحياء بالمرحلة الثانوية أن يسهم في حـلفي حين أنه يمكن لمنهج . لها من الجانب الوقائيوحرمانا 
  .تنمية الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع المصري والتي منها يةمشكالت المجتمع الحال

  

 ،بغـرس المفـاهيم والعـادات الصـحيةحيـاء في مـنهج األ مفهوم التربية الوقائية دور من هنا يأتي و      
، وكــذلك  توضــيح دور وتعميقهــا معرفيــا ومهاريــا ووجــدانيا  ، طــالبوالســلوكية الصــحيحة فــي نفــوس ال

وتوضــيح  ، اإلنســانوأثرهــا علــى صــحة  ،فــي إحــداث بعــض مظــاهر التلــوث البيئــي فــرادســلوكيات األ
لهـــا األفـــراد مـــن جـــراء بعـــض الكـــوارث الطبيعيـــة كـــالزالزل والســـيول ن يتعـــرض أالمخـــاطر التـــي يمكـــن 

العمــل أو  والمخــاطر التــي قــد يتعــرض لهــا ســواء كــان فــي المنــزل أو ، والعواصــف وكيفيــة مواجهتهــا
  .خره آحروق إلى سور واللككا  الشارع

  

تباعهــا عــن فهــم إحتــى نضــمن و  ، الــنشءفــي حيــاة  اشــئنا أن يكــون لمــنهج األحيــاء دورً  وٕان هــذا      
وبجميـع  ، ووعي وٕادراك ، بحيـث تصـبح أسـلوبا يمـارس فـي الحيـاة بواسـطة أفـراد المجتمـع كلـه واقتناع

  .خطرا كبيرا المجتمع عن أمستوياته ، وبذلك يمكننا أن ندر  اختالفوعلى  فئاته وأعماره ،
، يجــب أن يكــون منفــذي  لــذا عنــد وضــع مــنهج تعليمــي تربــوي فــي إطــار مفهــوم التربيــة الوقائيــة      

ولكي يتحقـق هـذا  بأهميتها وحماس لها مما يدفعهم دفعا مقصودا لتحقيقها، واقتناعالمناهج على وعي 
التــي  والمشــكالت والقضــايا اطرخــالمبالعمــل علــى تبصــير المتعلمــين  يجــب أن يكــون مــن بــين أهدافــه

وتغييــر  ،وٕادراك آثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع علــى مواجهتهــا، تهميمكــن أن يتعرضــوا لهــا ، وتنميــة قــدر 
مـع  يـتالءميمكنه أن يتعامل مع مشكالت الحيـاة والمواقـف الجديـدة بـوعي وٕادراك  بحيث سلوك المتعلم

علـى حياتـه ، والعمـل علـى تغييـر المنـاخ الفكـري  الواقع البيئي بهدف تالفي مشـكالت جديـدة  واإلبقـاء
لمـا  وأمراض العصـر،  اإلدمانو  التغذية ،ة مثل لمهمالعام للمتعلمين عن بعض المشكالت والقضايا ا

  .على حد سواء  لها من أضرار خطيرة تنعكس على الفرد والمجتمع
  

م في شتى نواحي الحياة اليوميـة في المدارس ، وتصرفاته طالبن الفجوة كبيرة بين ما يتعلمه الإ     
فـي  ،يمكن أن يستمر في عصر العلم والتكنولوجيا، الذي أصبح كل مـواطن يعـيش فيـه ، وهذا أمر ال
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صـــابر ( .حاجـــة ماســـة إلـــى قـــدر مـــن العلـــم وطـــرق التفكيـــر لكـــي يعـــايش المتغيـــرات الســـريعة كـــل يـــوم
لتحســين نوعيــة  لــم والتكنولوجيــافــي حاجــة ماســة إلــى نشــر الع طــالبال، لــذا فــإن  )٦٢: م١٩٩٣،ســليم

الحيـــاة فيهـــا، األمـــر الـــذي يتضـــح معـــه أهميـــة المنـــاهج الدراســـية وبخاصـــة منـــاهج األحيـــاء إذا قـــدمت 
  .تطبيقات المعرفة العلمية في مجاالت الحياة اليومية المرتبطة بها

  

  ،مجتمــع أحــد مصــادرهأن المعرفــة العلميــة هــي أحــد مؤشــرات التنــور العلمــي، ومشــكالت ال بمــاو       
ن هـــذه المشــكالت هـــى الوعـــاء الرئيســي للعناصـــر األساســـية فــي الثقافـــة العلميـــة ، لــذلك البـــد مـــن إفــ

ضــمن فــي عناصــر التنــور العلمــي، لكــي تُ  ،المــواطنين معظــممــا قــد يتعــرض لــه  واســتقراءالبحــث فيهــا 
صــابر ( .واطن للحيــاةفمشـكلة التغذيــة وغيرهـا مــن مشــكالت المجتمـع البــد أن تكـون ضــمن إعــداد المـ

  .)٥٨: م١٩٩٣،سليم
  

مــن  طــالبالأن وضــع مــنهج تعليمــي تربــوي فــي إطــار مفهــوم التربيــة الوقائيــة يقــي  فــي والشــك     
المخــاطر التــي يمكــن التعــرض لهــا عنــد إعــداده اإلعــداد المناســب ، ومــن ثــم يــنعكس هــذا بــدوره علــى 

ي فـي مواجهــة كثيـر مــن المخـاطر والقضــايا المجتمـع ، ويســتطيع مـنهج األحيــاء أن يـؤدي دوره الوقــائ
أهميـة تنميـة مفهـوم  تـأتي هنـا، ومـن  والمشكالت ، وتعـديل بعـض السـلوكيات الخاطئـة لـدى الطـالب

  .التربية الوقائية في مناهج األحياء
  

  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة: ثانياً 
  : مقدمـــة
علمــي والتكنولوجيــا فــى شــتى المجــاالت العلميــة مــن التقــدم ال ةســاد العــالم فــى الفتــرة األخيــرة موجــ     

وتطبيقاتهـــا يصـــعب أن يلـــم بهـــا العقـــل البشـــرى بكـــل تفاصـــيلها ، وفـــى عـــالم ســـريع التغيـــر تـــزداد فيـــه 
هـا وتسـلحهم  جيـدًا بكـل مـا ءالمعرفة العلمية فى جميع المجـاالت تحـاول كـل دولـة جاهـدة أن تعـد أبنا

منظومـة التعلـيم يجـب أال تحـاول ن إ :لضـرورى أن نقـوليستجد فى عالم المعرفة ، وهنـا يصـبح مـن ا
تعلــيم الطالــب كــل شــئ ســيحتاجه بعــد تخرجــه ، بــل يجــب أن تهــدف إلــى االنتقــاء إلــى تعلــيم المعرفــة 

، فــتح البــاب عبــد الحلــيم (.، وطــرق حــل المشــكالت أو وســائل التعلــيم المســتمر) القاعديــة(األساســية 
  ). ٩٤:م ١٩٩٠

 

تربويــة التــى يوكــل إليهــا المجتمــع مســئولية تربيــة أبنائــه ، قائمــة علــى ولمــا كانــت المؤسســات ال
أســـاس متابعـــة الحركـــة العلميـــة فـــى الماضـــى والحاضـــر والمســـتقبل طريقـــًا للتربيـــة ومـــادة لهـــا ، فكيـــف 
يتســـنى للتربيـــة مالحقـــة هـــذا الطوفـــان دون أن يكـــون لهـــا مـــن الطـــرق العصـــرية علـــى صـــياغة كفيلـــة 
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عبـــد العظـــبم ( .الصـــياغة هـــى أهـــم مهمـــات تكنولوجيـــا التعلـــيم ههـــا ، وهـــذبتوصـــيل المعرفـــة إلـــى طالب
  )٣٥:م١٩٩٣ ،الفرجاني

  

دثات وأفكــار تربويــة فــى إبــراز أهميــة الوســائل حوقــد ظهــرت فــى الفتــرة األخيــرة اتجاهــات ومســت
 ل تلــك الوســائل وٕاثــارة االهتمــام باســتخدام المــؤثرات البصــرية والســمعية ،بــالتكنولوجيــة فــى تطــوير وتق

وعنـد   ،)٦٢: م١٩٩٨ ،خولـة صـبري(والمشاهدة العلمية فى تطـوير نمـاذج وطـرق التـدريس المختلفـة 
فــإن القصــد يتجــه بالدرجــة األولــى إلــى الكمبيــوتر ومــا يتصــل بــه مــن  ،الحــديث عــن تكنولوجيــا العصــر

يـــة مجـــاالت ، فهـــو أبـــرز معطيـــات الثـــورة التكنولوجيـــة فـــى العصـــر الحاضـــر وأكثرهـــا تـــأثيرًا علـــى غالب
  .)م١٩٩٠،شكري أحمد(لكافة مجاالت الحياة  اجوانب البشر ، وأوسعها غزوً 

ـــة فـــى مجـــال االبتكـــار   ـــرات ســـريعة ومتالحق ـــوجى نـــرى تغي ونتيجـــة التســـابق العلمـــى والتكنول
ومـن أبـرز هـذه التطـورات التـى  ،فكـل يـوم يـأتى العلـم بجديـد وال سـيما فـى مجـال الكمبيـوتر ،واالختراع

وهـى الوسـائل المتعـددة التـى تسـتخدم  ،ل ظهـور التكنولوجيـا المصـاحبة للكمبيـوترحدثت فى هذا المجا
 ،التـــى تتمثـــل فـــى النصـــوص المكتوبـــة ، والصـــورة الثانيـــة ، والصـــورة المتحركـــة ،بواســـطة الكمبيـــوتر

حيــث تتفاعــل كــل هــذه العناصــر لتقــديم المــادة المتعلمــة بطريقــة جذابــة  ،والرســوم والتكنولوجيــا الخطيــة
  .المتعلم وتزيد من دافعيته للتعلم هنتبااتثير  ،ومشوقة

  

ــيم ، ويــأتى هــذا       ــا الوســائل المتعــددة فــى التعلــيم جــزءًا مــن تطــوير التعل ويعــد اســتخدام تكنولوجي
الدولـة بتطـوير التعلـيم عامـة  اهتمـاماالهتمام كمحصـلة لتـأثير مجموعـة مـن العوامـل لعـل فـى مقـدمتها 

كـــر التربـــوى مـــن نمـــط جماعيـــة المواقـــف التعليميـــة إلـــى فرديـــة تلـــك ونتيجـــة للتحـــول الملمـــوس فـــى الف
  . المواقف

  

  : من خالل النقاط التاليةتكنولوجيا الوسائل المتعددة سوف تتناول الباحثة و 
 تعريف تكنولوجيا الوسائل المتعددة.  

  تعددت تعريفات الوسائل المتعددة ، والتى أوردها علماء تكنولوجيا التعليم
بأنهـا التكامـل بـين وسـيلتين أو أكثـر )  ١٦٧:م ١٩٩٥، )ب(البـاب عبـد الحلـيم  فـتح(فيعرفها 

ــيم، مــن اســتخدام الــنص المكتــوب مــع الصــوت المســموع، أو مــع الصــورة  مــن وســائل االتصــال والتعل
  . الثابتة أو المتحركة فى توصيل األفكار فى التعليم أو الدعاية أو فى الترفيه
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بأنهـا تجمـع اثنـين أو أكثـر مـن أنـواع الوسـائل ، بخلـق  ( Peck, D., 1998:3) بينما يعرفهـا
تسلسل مثال لألحداث ، تستخدم فى نقل األفكار عـادة مـن خـالل الصـوت والمثيـرات البصـرية ، ويـتم 

  .إنتاج عروض الوسائل المتعددة واستخدامها والتفاعل معها من خالل الكمبيوتر
  

عـن مـزج الصـوت مـع الرسـومات المتحركـة، بأنها عبـارة  ،)(Galbreath, j., 1994ويعرفها 
والصورة المتحركة، والموسيقى، والصور الثابتـة، مـع بعـض لقطـات الفيـديو، باإلضـافة إلـى النصـوص 
المكتوبـة ، وتوضــع هــذه التركيبــة مـن المثيــرات بشــكل متكامــل فـى برنــامج تعليمــى يســتخدمه المــتعلم ، 

  .  فى عملية التعلمويتحكم فى طريقة عرضه وفق قدراته وخطوه الذاتى 
أن الوســائل المتعــددة تعنــى اســتخدام النصــوص والصــور ،  Hillman . D., 1998) (بينمــا يــرى

  .والصوت ، أو الفيديو لنقل المعلومات ، كما يرى أن الوسائل المتعددة عبارة عن محتوى وتطبيقات وأفراد
  

مـزيج مـن "بـارة عـن أن الوسـائل المتعـددة ع ، )(Vaughan, T., 1996 :5-4فى حـين يـرى 
النصوص ، والرسوم ، واألصوات ، والرسوم المتحركة ، ولقطات الفيديو تقدم بواسطة الكمبيـوتر ، أو 
بأى وسـيلة الكترونيـة أخـرى ، وعنـدما تكـون عناصـر الوسـائل المتعـددة متفاعلـة فإنهـا تثيـر الصـوت ، 

  " . واألذان ، وأطراف األصابع
 

أن الوسائل المتعـددة هـى اسـتخدام مـزيج أو خلـيط مـن ) م١٩٩٨،) أ(على عبد المنعم (كما يرى 
الوسائل التعليمية المختلفة سـواء كانـت نصـًا مكتوبـًا ، أو نصـًا مسـموعًا ، وموسـيقى ، ورسـومًا متحركـة ، 
وصــور متحركــة ، وصــورًا ثابتــة لعــرض فكــرة مــا أو مفهــوم أو مبــدأ ، أو أى نــوع مــن أنــواع المحتــوى مــن 

  .وابط  واألدوات لمساعدة المتعلم على اإلبحار واإلبداع ، واالتصالخالل استخدام الر 
  . ويتضح من التعريفات السابقة أن مفهوم الوسائل المتعددة

  interactionوالتفاعـل   integrationيرتبط مفهوم الوسائل المتعددة بمبدأين همـا التكامـل  .١
بـدأ، بينمـا يشـير التفاعـل إلـى قـدرة ويشير التكامل إلى المزج بين عدة وسائل لخدمة فكرة أو م

  . المتعلم على التحكم فيما يعرض عليه
يرتبط مفهوم الوسائل المتعددة بالمعالجة اإللكترونية سواء عن طريق الكمبيوتر أو أى وسـيلة  .٢

أخرى ، وذلـك فيمـا يتعلـق بعـرض وتقـديم مجموعـة الوسـائل وٕاحـداث التكامـل بينهـا ، وتحقيـق 
 . متعلمالتفاعل بينها وبين ال
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أثر التعلم إلـى المواقـف األخـرى ، كمـا تعمـل علـى  لتعمل على إثارة اهتمام المتعلمين، وانتقا .٣
 . تزويدهم بالخبرات التعليمية الالزمة لتحقيق أهداف التعلم

أن الوســـــائل المتعـــــددة  تعنـــــى دمـــــج عناصـــــر الفيـــــديو ، والرســـــومات الخطيـــــة ، والرســـــومات  .٤
تم تخزينها ومعالجتها رقمية، مما يزيد مـن فعاليـة هـذه المتحركة والنصوص فى عرض واحد ي

 .العروض 

 استخدام الوسائل المتعددة فى تعليم العلوم نماطأ.  
فـتح البـاب عبـد (يمكن تصـنيفها علـى حسـب التسلسـل التـاريخى فـى ظهورهـا مـن القـديم إلـى الحـديث  

  ).١٦٢:م١٩٩٩ ،، يس قنديل٩٦ - ٩٠ :م١٩٩٥ ،)أ(الحليم 

 . :Tutorial Software )التدريس الخصوصى( ريادةنمط برامج ال -١

تهــدف هــذه البــرامج إلــى تقــديم المــادة العلميــة للمــتعلم عــن طريــق شــرح موضــوع الــدرس فــى 
يتخللها تساؤالت يعرضها الكمبيـوتر ،  ،"Sequences"صورة وحدات صغيرة متتالية تسمى تتابعات 

أو  ،ابات بتوكيــد الصــحيح منهــا وتوجيــه الخــاطئ، ثــم يتلقــى رجعــًا لهــذه االســتج ويســتجيب لهــا المــتعلم
  . حتى يصل المتعلم إلى االستجابة الصحيحة ، ثم ينتقل من وحدة إلى أخرى ،تقديم العالج المناسب

وفى هذه البرامج تكون عملية التواصل بين المتعلم والكمبيوتر ثنائيـة االتجـاه ، مـن الكمبيـوتر 
وتر ، ويطلــق علــى هــذا النــوع مــن البــرامج أيضــًا أســم البــرامج إلــى المــتعلم ، ومــن المــتعلم إلــى الكمبيــ

  .المعلمة
  .مميزات وعيوب نمط الريادة

  :من مميزات هذا النمط -أ
  تفيـــد هـــذه البـــرامج فـــى تنميـــة عمليـــات التفكيـــر عنـــد المـــتعلم ، وبخاصـــة فـــى مســـتويات التحليـــل

  . والتركيب  والتقويم
 الفروق الفردية فى التعليم بين الطالب ة لمقابلةيتستخدم هذه البرامج كبرامج عالج . 

  ًلتقديم الموضوعات الدراسية ، أو ألثراء المنهج وموضوعاته اتستخدم هذه البرامج أساس . 

 ذات فاعلية فى توليد الدوافع ، وفى التمكن من المهارات . 

 تزيد من مستوى ثقة الطالب بأنفسهم وتنمى لديهم القدرة على حل المشكالت . 

 هم االتجاهات اإليجابية نحو الكمبيوترتنمى لدي . 

 تجعل الطالب ينهمكون فى التعليم بمتعة لوقت أطول دون ملل . 
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 وفــى  تــوفر للطالــب معلمــا خصوصــيًا متميــزًا يقــدم العــون والــدعم الالزمــين للمــتعلم متــى أراد ،
 . المكان الذى يقرر التعليم فيه أيا كان موقعه

  : عيوبهـــــــا -ب
 نوع من البرامج وقتًا طويًال إلعداده وتصميمهيحتاج هذا ال .  
 أســـلوب يجعـــل المـــتعلم يعتمـــد علـــى نفســـه ويفهـــم مـــا يقـــدم لـــه مـــن  إلـــى يحتـــاج فـــى إعـــدادها

 .توجيهات وٕارشادات

  
 

  
 

  
  
  

  
  
  

  .نمط التدريب والمران -٢
وشاعت بدرجة كبيـرة غطـت علـى بـرامج الريـادة ، وتتصـف  اهى أكثر برامج الكمبيوتر انتشارً 

أهدافها ، حيث تهدف إلى تدريب الطالب على حل أسئلة فى موضـوع معـين ،  ةبمحدوديهذه البرامج 
أو إلى تقديم صفحات من المعارف له ، ويبدأ هذا النمط من التعلـيم بتحديـد مسـتوى الطالـب وتسـجيل 

 لالرتقـاء درجة له على الكمبيـوتر ، حتـى يمكـن البـدء معـه بتـدريبات تناسـب مسـتواه الـواقعى ، وتتـدرج
، وبعــــد أن ينتهــــى التلميــــذ مــــن االســــتجابة لكــــل فقــــرات التمــــرين أو التــــدريب يقــــدم لــــه  بهــــذا المســــتوى

ســـتغرقه فـــى االوقـــت الـــذى  راومقـــد،باختبـــاره بعـــدد االســـتجابات الصـــحيحة  هالكمبيـــوتر نتيجـــة نشـــاط
   ).١٦٢:١٩٩٩،قنديليس ( ،)٩١ :١٩٩٥)أ(فتح الباب عبد الحليم (التمرين 
  : اد هذه البرامج يجب مراعاة ما يلىوعند إعد
  . مستواها التدريسى من حيث الصعوبة والسهولة لتناسب قدرات المتعلم - ١
 . الوقت المستغرق فى أداء مستوى التدريب - ٢

 . مراعاة قدرة الطالب على قراءة النص المكتوب على الشاشة - ٣

 طرح التساؤالت تقديم الموضوع

إلى وحدة جديدة االنتقال  

 تلقى االستجابة وتقويمها

 عالج وأتقديم توجيه 
خاطئة

 صحيحة

 مثال لمحتوى برنامج الريادة)  ١(شكل 
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 . لنوع والطريقةيجب أن تتفق هذه البرامج فى محتواها مع ما تعلمه التلميذ من حيث ا - ٤

 مميزات وعيوب نمط التدريب والمران.  
  نمط التدريب والمران مميزات -أ 

  :ما يلىبيتميز نمط التدريب والمران 
  . لتدريب الطالب على التمكن من المحتوى الدراسى ةيمكن أن يستخدم مع المواد المختلف - ١
 . يستخدم هذا النوع كأسلوب لتعزيز التعلم بصورة فردية - ٢

 . مارسة المهارات الفكرية أو األدائية الالزمة لتجديد موضوع التعلممتعلم فرصة لتيح للمي - ٣

 . فى كل مراحل التعليم بدءًا من رياض األطفال هيمكن استخدام - ٤

 . حول االنتباه من الصف ككل إلى الطالب كفردي - ٥

 . قدم مستوى مناسب من التدريبات للطالبي - ٦

 . لمتعلم إلى أسلوب عالجىتقديم التغذية الرجعية الفورية وتوجيه ا - ٧
 

  :عيوبهــــا -ب
  فعالية المتعلم فى هذا النوع من التدريب يكون قليًال فى أغلب األحيـان ، ومحصـورًا فـى حيـز

  . ضيق
 هنفســبمــن متعــدد ألعلــى اســتجابات الطالــب التــى ينشــئها  االختيــارارات بــاعتمادهــا علــى اخت ،

 . تعلموبذلك تكون قدرتها محدودة على تقييم أداء الم

 ال تقدم الموضوع وال تشرحه للمتعلم غالبًا، وٕانما تدربه على حل المسائل أو التمرينات .  
  Simulation:نمط برامج المحاكاة   -٣

بمواقـف الحيـاة الواقعيـة التـى  شـبيهيهدف هذا النمط من البرامج إلى وضع المتعلم فى موقـف 
، وٕاذا   ذلـك األداء ااسـتلزامهرات اعمـا يتخـذ مـن قـر سيمارسها ، ليقوم بأداء دوره فيـه ، ويكـون مسـئوال 

مضــــار أو خطــــورة ، ويســــتطيع أن يتــــدارك الخطــــأ ويــــؤدى الصــــواب ،  خطئــــهأخطــــأ ال يترتــــب علــــى 
وتستخدم برامج المحاكاة فى موضوعات العلوم وبخاصة األحياء ، وتتميز برامج المحاكاة بأنها تتقبـل 

أو علــى المؤسســة التعليميــة ضــرر أو خطــر ، كمــا أنهــا  خطــأ المــتعلم فــى قراراتــه دون أن يقــع عليــه
علـى كونـه نموذجـًا  تـهتجعل المتعلم متحكمًا فى عملية تعلمه ، ويتوقف نجاح برنـامج المحاكـاة وفاعلي

  )٩٦- ٩٥ :م١٩٩٥،)أ( فتح الباب عبد الحليم( .دقيقًا للعملية أو الموقف الواقعى الذى يحاكيه
  

   Instructional Games Programs :نمط برامج ألعاب الكمبيوتر    .٤
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يتبـارى  ،لعاب الكمبيوتر التعليمية علـى دمـج عمليـة الـتعلم باللعـب فـى نمـوذج تـدريجىأتعتمد 
فيه الطالب ويتنافسون للحصول على بعض النقاط ككسب ثمين ، وفى سـبيل تحقيـق هـذا العنصـر ، 

و يقــرأ ويفســر بعــض األســئلة حــول يتطلــب األمــر مــن المــتعلم أن يحــل مشــكلة حســابية أو منطقيــة ، أ
عنصـر اإلثـارة والحفـز إلـى العمـل الدراسـى ،تصنيف األلعـاب التعليمية ،موضوع ما ومن هذا األسلوب

تجذب األلعاب التعليمية المتعلم وتجعله ال يفـارق اللعبـة دون تحقيـق الهـدف ، وتعتمـد أساسـًا  ة، وعاد
كمـــا تعتمـــد علـــى إمكانـــات الكمبيـــوتر  ،المـــتعلمإلثـــارة واقعيـــة   Competitionعلـــى مبـــدأ المنافســـة 

عن طريق بعـض التـدريبات التـى يـتم التعامـل  ،مكان تقويم أداء المتعلمعندما يصبح فى اإل ،التعليمية
  .مما يزيد من احتمال تحقيق أهداف الدرس ،معها بشكل غير مباشر

  

 أهم مميزات برامج األلعاب التعليمية.   
  . م إلى المزيد من االكتشافودفعه المتعلمينإثراء خيال  - ١
حيــث ال يــدرك المــتعلم أنــه فــى موقــف تعليمــى ، وبالتــالى يتغلــب علــى ،  تبســيط عمليــة الــتعلم - ٢

 . الملل أو الرتابة التى قد تصيبه من جراء دراسة بعض الموضوعات المجردة

ـــوم المـــتعلم باســـتدعاء  - ٣ ـــدى المتعلمـــين ، حيـــث يق ـــة مهـــارات حـــل المشـــكالت ل ـــى تنمي تعمـــل عل
 . ظيف بعض المعلومات والخبرات السابقة ، وتقديم البدائل المناسبةوتو 

تقــدم هــذه البــرامج الصــور والمــؤثرات الصــوتية التــى تظهــر أحيانــًا عنــد حــدوث اســتجابة خاطئــة  - ٤
 .مما يعد تعزيزًا الستجابة المتعلم

 

 مميزات التعليم باستخدام الوسائل المتعددة.   
مميزات اسـتخدام الوسـائل المتعـددة فيمـا ) ١٦٤ :م١٩٩٠ ،فتح الباب عبد الحليم سيدويلخص 

  : يلى
 . وفر للمتعلم الوقت الكافى ليعمل حسب سرعته الخاصة دون ضغط عصبىت   - ١

 . زود المتعلم بالتغذية الراجعة الفوريةت - ٢

 . تمكن المتعلم من التعلم فى أماكن متنوعة ، وخاصة بعد ظهور أجهزة الكمبيوتر النقالة - ٣

ــــاءة فــــى اســــتخدام تصــــف بصــــفات المت - ٤ ــــد ، خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بالصــــبر والدقــــة والكف ــــم الجي عل
 . استراتيجيات فعالة ومتنوعة للتدريس

 . حقق المتعة والتنوع المطلوبين فى مواقف التعلمت - ٥

 . ساعد الطالب على معرفة مستواه الحقيقى من خالل التقويم الذاتىت  - ٦

 .تمكن من دراسة ظواهر خطرة ومعقدة - ٧
  

أهميـة اسـتخدام  انيلخصـ) م٢٠٠٠على عبد المـنعم ، وعرفـة أحمـد حسـن ، (د أن إال أننا نج
  :  تدريس العلوم فيما يلى فيالوسائل المتعددة 
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  . جعل من عملية تعليم وتعلم الخبرات العلمية المحسوسة والمجردة أمرًا ممكناً ت - ١
تخدام أكثــر مــن جعــل عمليــة التعلــيم والــتعلم تــتم بصــورة متكاملــة ، حيــث تمكــن الطــالب مــن اســت - ٢

 . حاسة عند دراسة الظواهر الطبيعية

 . ساعد فى تحقيق بعض أهداف العلوم الطبيعيةت - ٣

 . زيادة فاعلية عمليتى تعليم وتعلم كيفية عمل بعض األجهزة الحيوية والصناعية فيساعد ت - ٤

حمايـــة الطـــالب مـــن حـــدوث بعــض األخطـــاء أو التعـــرض لنتائجهـــا الحقيقيـــة ، وذلـــك  فـــيســاعد ت - ٥
 . دام تقنيات المحاكاة باستخدام الكمبيوتر والنماذج الشغالةباستخ

 . الزمان والمكان عند دراسة الظواهر الطبيعية يعدتخطى بُ  فيساعد ت - ٦

تزيد من معدل التفاعل بين المتعلم وبين مـا يعرضـه الكمبيـوتر مـن معلومـات وخبـرات علميـة فـى  - ٧
ممـا يجعــل المــتعلم  ،كـة وثابتــةرســوم ، وصــور متحر و وكلمــات منطوقـة ،  ،شـكل نصــوص مكتوبـة

 .يعيش فى قلب األحداث المصاحبة لبعض الظواهر الطبيعية والحيوية

زيادة إدراك المعلمين والمتعلمين لعملية التداخل بـين أفـرع العلـوم الطبيعيـة وبقيـة فـروع  فيساعد ت - ٨
 . المعرفة األخرى

ـــنظم  فـــيســـاعد ت - ٩ البيئيـــة المختلفـــة ، وكشـــف دراســـة فهـــم وتحليـــل عمليـــة التشـــابك والتعقيـــد فـــى ال
 . العالقات بين الكائنات الحية وغير الحية

ــللع االجتماعيــةظهــر بوضــوح تــام الوظيفــة ت -١٠ ــم ل وم الطبيعيــة مــن خــالل عمليــات التفاعــل بــين العل
 . والتكنولوجيا والمجتمع

  

 خصائص الوسائل المتعددة.  
يهـــا مـــع غيرهـــا مـــن تميـــزت تكنولوجيـــا الوســـائل المتعـــددة بمجموعـــة مـــن الخصـــائص تشـــترك ف

تتناسـب مـع عمليـة الـتعلم ، وتظهـر هـذه الخصـائص بوضـوح عنـد  جعلتهـاالمستحدثات التكنولوجيـة ، 
  : تصميم وٕانتاج ، واستخدام تلك البرامج وهى

       Incractivity: التفـاعلية -أ
     Individuality: الفـردية -ب
      Integrity:      التكاملية -ج
  Timing        : التزامــن -د
  Globally :     الكـونيـة -هـ
  Variation :       التنــوع  -و

   Interactivity :التفاعلية -أ
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علـى أنهـا قــدرة المـتعلم علـى تحديـد واختبـار طريقـة انســياب ،) م١٩٩٧،عـارف رشـاد ( هـايعرف
  . وعرضها المعلومات
فقـد يصـنف الكثيـرون الوسـائل  ،تعـددةالتفاعلية العنصر األساسى فى تحديد الوسـائل الم دوتع

أيضـــًا علـــى  ينطبـــقالمتعـــددة بأنهـــا تجمـــع بـــين الـــنص ، والرســـم ، والصـــوت ، والفيـــديو ، ولكـــن هـــذا 
مكانية تفاعل المشاهد مع مـا يقـدم إبسبب عدم  ،التليفزيون ، ولكن ال يمكن تسميته بالوسائل المتعددة

  .)٣: م١٩٩٥ ،ليسينجرأريك هو (عدا تغيير القناة فقط ام
  

وهنــاك طــرق مختلفــة للتفاعــل مــع العــرض التــى تتــيح للمســتخدم بــدائل متعــددة للمســارات التــى 
رة ، أ، والفـــ المفـــاتيحيمكـــن أن يســـلكها للحصـــول علـــى المعلومـــات المطلوبـــة ، مـــن هـــذه الطـــرق لوحـــة 

تســـمح ومـــن ضـــمن المســـتحدثات التكنولوجيـــة التعليميـــة التـــى  ، ولمـــس الشاشـــة وذراع الـــتحكم والقـــوائم
  : للمتعلم بالتفاعلية مع البرنامج ما يلى

  Computer assisted instruction  التعلم بمساعدة الكمبيوتر  -١

  Interactive video  الفيديو التفاعلى  -٢

  Hyper video  الفيديو فائق التداخل  -٣

  Interactive multimedia  الوسائل متعددة التفاعلية  -٤

  Hypertext  ة النصوص الفائق -٥

 Hypermedia  الوسائل فائقة التداخل  -٦
  

   individuality: الفردية-ب 

تســــمح تكنولوجيــــا الوســــائل المتعــــددة بتفــــرد المواقــــف التعليميــــة لتناســــب الفــــروق الفرديــــة بــــين 
  self – pacingالطالب من قدرات واستعداد وخبرات سابقة ، لذلك فهى تعتمـد علـى الخطـو الـذاتى 

خـــر تبعـــًا آطـــوًال وقصـــرًا بـــين مـــتعلم و ،  لم ، وبـــذلك تســـمح بـــاختالف الوقـــت المخصـــص للمـــتعلمللمـــتع
، وتســـمح تكنولوجيـــا الوســـائل المتعـــددة بالفرديـــة فـــى إطـــار جماعيـــة المواقـــف  هواســـتعداداتلقدراتـــه ، 

 انظاًمــه التعليميــة ، وهــذا يعنــى أن مــا تــوفره الوســائل مــن أحــداث ووقــائع تعليميــة يعتمــد فــى مجموعــ
 :م٢٠٠٠ ،علـى عبـد المـنعم ، وعرفـة حسـن( ة ديؤدى إلـى تحقيـق األهـداف التعليميـة المنشـو  متكامالً 

  .ومن المستحدثات التكنولوجية التعليمية التى توفر الفردية فى مواقف التعليم ) ٨
 :ما يلـــــى

 التعليم بمساعدة الكمبيوتر.  
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  السمعى التوجيهنظام . 

  بالكمبيوتر التوجيهنظام . 

  المرئى التوجيهنظام . 
  

  Integrity: التكامليــــة-ج 
بــرامج الوســائل  ومصــممتتميــز الوســائل المتعــددة بتعــدد وتنــوع الوســائل التــى تقــدم ، ويراعــى 

المتعددة مبدأ التكامل بين الوسائل فـال يجـب أال نعـرض عناصـر الوسـائل المتعـددة واحـد تلـو األخـرى 
م ٢٠٠٠ ،مجـدى عزيـز(لتحقيـق الهـدف المنشـود ، ويقصـد هنـا  ولكنها تتكامل فى إطار واحد ، وذلك

علـى نحـو يتناسـب مـع طبيعـة وتنظيمهـا أن التكامل يعنى ، عملية انتقـاء الوسـائل التعليميـة ) "٤٦٨ :
، " واهتمامــاتهم المختلفــة الطــالببمــا يــتالءم مـع مســتويات  ،األهـداف التــى يســعى المعلــم إلـى تحقيقهــا

ئل المتعــددة علــى مــدى تكامــل العناصــر المختلفــة والمكونــة لــه مــن رســومات وتعتمــد قــوة برنــامج الوســا
  .ونصوص ، ولقطات فيديو ، وأصوات بأنواعها المختلفة

  

  Timiny :التزامن–د 

التزامن هو عبارة عن مناسبة توقيتات تداخل العناصر المختلفة الموجودة فى برنامج الوسائل 
وقـدرات المـتعلم الخاصـة ، وذلـك مـن خـالل تـزامن الصـوت ،  المتعددة زمنيًا لتناسب سرعة العـرض ،

مــع الصــورة ، مــع الــنص المكتــوب مــع لقطــة الفيــديو ، وغيرهــا مــن العناصــر األخــرى ألن ذلــك يــؤثر 
أى التنســيق بــين الوســائل التــى ) ٢٨:م ٢٠٠٠أحمــد الصــواف ، ( .علــى اســتفادة المــتعلم مــن البرنــامج

  .ورة والرسوم المتحركة متزامنة مع الصوت المصاحب لهايتم عرضها بحيث تظهر الحركة فى الص
  

 Varuatuin: التنوع-هـ 

يجــد فيهــا كــل طالــب مــا يناســبه  ،تعلــم متنوعــة بيئــةتسـمح تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة بتــوفير 
تتمثل فى األنشـطة والمـواد التعليميـة  ،عن طريق توفير مجموعة من البدائل والخيارات التعليمية أمامه

أن تكنولوجيـا ) ٢٢١ -٢٢٠:م١٩٩٨ )أ(على عبد المنعم (ختبارات وتعدد أساليب التعليم ، ويرى واال
الوسائل المتعددة توفر ميزة تنوع المثيرات ، وهى بذلك تركز على إثارة القدرات العقليـة لـدى المـتعلم ، 

 اشــاهد صــورً يــرات المختلفــة التــى تخاطــب حــواس المــتعلم ، فيســتطيع أن يثمــن الم ةمــن خــالل تشــكيل
ثابتــة ، كمــا يســتطيع التعامــل مــع النصــوص المكتوبــة والمســموعة والموســيقى ،  امتحركــة ، أو صــورً 

والمـــؤثرات الصـــوتية ، والرســـومات ، كمـــا تســـتخدم تكنولوجيـــا الواقـــع الـــوهمى فـــى عـــروض تكنولوجيـــا 
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حســاس باألشــياء الوســائل المتعــددة بحيــث يســتطيع المــتعلم أن يمــر بخبــرة شــبة حقيقيــة ، تتــيح لــه اإل
  .الثابتة والمتحركة ، وكأنها فى عالمها الحقيقى من حيث تجسيدها ومالمستها والتعامل معها

 

 Globally   :الكونيــــة-و 

أن معظــم المســتحدثات التكنولوجيــة المتــوفرة حاليــا تتــيح أمــام مســتخدمها فــرص االنفتــاح علــى 
مستخدم أن يتصل بالشبكة العالميـة لالتصـاالت نحاء العالم ، ويمكن للأمصادر المعلومات فى جميع 

مــن معلومــات فــى كافــة مجــاالت العلــوم ، فأصــبحنا  هللحصــول علــى مــا يحتاجــ (internet)اإلنترنــت 
 super in، والطرق السـريعة جـدًا للمعلومـات  informationنسمع عن الطرق السريعة للمعلومات 

Formation Highway   إلــى الجامعــات ، والمــدارس والهيئــات ، ، وأصــبح مــن الممكــن بالنســبة
واألفراد االشتراك فى هذه الشبكة والحصول على خدمة البريد االلكترونى علـى هيئـة نصـوص مكتوبـة 

  )٢٢١:م١٩٩٨ ،)أ(على عبد المنعم ( .، أو على هيئة صور ، ورسوم وأصوات
 عناصر تكنولوجيا الوسائل المتعددة.  

  : على بعض أو كل العناصر التاليةتشتمل تكنولوجيا الوسائل المتعددة 
  Text  النصوص المكتوبة  -أ

  Spoken words   المسموعة/اللغة المنطوقة -ب

  Music and sound Effects  الموسيقى والمؤثرات  -ج

  Still picture  الصور الثابتة  -د

  Motion picture  الصور المتحركة  -هـ

  Animations  الرسوم المتحركة  -و

  Text :لنصوص المكتوبةا - أ

ال يمكن تخيل برنامج وسائل متعـددة دون نصـوص مكتوبـة تظهـر علـى هيئـة فقـرات منظمـة    
أو جمـــل توضـــح األفكـــار ، أو التعريـــف  ،أو عنـــاوين لألجـــزاء الرئيســـية علـــى الشاشـــة ،علـــى الشاشـــة

لمسـتخدم خاصـة المستخدم بأهداف البرنامج فـى صـياغة منفـردة مرقمـة إلعطـاء إرشـادات وتوجيهـات ل
-Vaughan, T., 1996: 181)فـى العـرض ، أو لعـرض المحتـوى التعليمـى للبرنـامج ه بطريقـة سـير 

والـــنص هـــو عبـــارة عـــن الكلمـــات  ،والـــنص الجيـــد هـــو أســـاس نجـــاح أى برنـــامج وســـائل متعـــددة (182
  . والجمل ، والفقرات التى تستخدم فى توصيل الحقائق واألفكار للمستخدم

أن هنــاك مجموعـة مــن االعتبــارات التـى يجــب مراعاتهــا  (Hillman, D.,1998:78) ويشـير 
  : عند استخدام النصوص فى برامج الوسائل المتعددة وهى
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أن يتميز النص بالبساطة والوضوح وقـدرة المـتعلم علـى قـراءة النصـوص الموجـودة بالبرنـامج  -١
  . بسهوله

  . فى الشاشة الواحدةيجب عدم التنوع كثيرًا فى أنواع الخطوط المستخدمة  -٢
يجــب الحــرص علــى عنــد وضــع نــص فــوق رســم ، وبخاصــة إذا كــان الرســم والــنص بــألوان  -٣

  . متعددة
  : فى البرنامج عن طريق مهمةيمكن جذب انتباه المتعلم إلى النصوص ال -٤
 استعمال خط سميك .  
 وضع خط تحت النص .  
 وضع النص داخل إطار .  
 وضع النص بحجم كبير .  
 خطوط المائلةاستخدام ال .  
 استخدام النص المبهر. 

  

    :Spoken words         المسموعة/ اللغة المنطوقة -ب 

نطبـاع بـالجو ألنهـا تعطـى اال ،عتبر اللغة المنطوقة من أهم مكونات برامج الوسـائل المتعـددةت
وتتمثـل  ،أثنـاء العـرضفـي لها دور فى التركيز على معلومات معينة مقدمـة و ، العام لموضوع العرض

   .)األصوات، والموسيقى، والمؤثرات الصوتية(اللغة المنطوقة بصفة عامة فى 
تتمثـل فـى أحاديـث  المسموعة أن اللغة المنطوقة )١٨٢:م١٩٩٨ )أ(على عبد المنعم ،(ويرى 

مســموعة منطوقــة بلغــة مــا تنبعــث مــن الســماعات الملحقــة بجهــاز الكمبيــوتر ، وقــد تســتخدم لمصــاحبة 
صـوت المتحـدث  يـتالءم، ويجـب أن  لشاشة أو إلعطاء توجيهات وٕارشادات للمـتعلمرسم يظهر على ا

مــن البرنــامج ، بحيــث يكــون صــوته مقنعــًا لهــم ، وواضــحًا  نالمســتفيديمــع موضــوع العــرض ونوعيــة 
تمامًا كما يجـب أن تكـون سـرعة صـوته مناسـبة ، فـال تكـون بطيئـة فيكـون العـرض ممـال ، وال سـريعة 

  .م متابعة الصوت بفهمفال يستطيع المتعل
   Music and sound Effects: الموسيقى والمؤثرات الصوتية -ج 

، وتتمثل فى أصـوات موسـيقية تصـاحب المثيـرات البصـرية التـى تظهـر علـى شاشـة الكمبيـوتر
ويمكــن أن تكــون نبــرات صــوتية كمــؤثرات خاصــة ، أو مــؤثرات صــوتية كأصــوات ريــاح أو أمطــار أو 

وتعطــــى المــــؤثرات الصــــوتية  ،) ١٨٣:م١٩٩٨ )أ(عبــــد المــــنعم(آالت وغيرهــــا حيوانــــات أو طيــــور أو 
جماليــــا ، فبــــدون هــــذه المــــؤثرات الصــــوتية  اوالموســــيقى لعــــروض تكنولوجيــــا الوســــائل المتعــــددة بعــــدً 
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نهــا تزيــد مــن فاعليــة تلــك البرنــامج، كمــا أنهــا إالجــذاب ، حيــث  هوالموســيقية ال يصــبح للبرنــامج وقعــ
لومــــة وتجعلهــــا قريبــــة مــــن الواقــــع ، ويجــــب أن تكــــون الموســــيقى والمــــؤثرات توصــــيل المع فــــيتســــاعد 

الصــوتية مناســبة للرســالة المــراد توصــيلها للمســتخدم ، كمــا يجــب مراعــاة ســرعة اإليقــاع الموســيقى ألن 
 ،عــارف رشــاد(واإليقــاع الســريع فــى حــاالت كثيــرة ال يؤديــان الهــدف منهمــا ، ويــرى  ،اإليقــاع البطــئ

ب أال يســـتخدم المـــؤثرات الصـــوتية كمجـــرد خلفيـــة أثنـــاء العـــرض ، بـــل تســـتخدم أنـــه يجـــ) ٤٥:م١٩٩٦
  . عندما تكون ضرورية فقط ، ولها هدف محدد

 

 Still picture: الصور الثابتة -د 

لعــرض أشــكال  ،تعتبــر الصــور الثابتــة مــن العناصــر المهمــة فــى عــروض الوســائل المتعــددة
فـــى عـــرض ســـير الشخصـــيات ، واألعـــالم ، وتتـــيح  أو خبـــرات واقعيـــة بطريقـــة مصـــورة ، أو ،حقيقيـــة

الصــور الثابتــة للمــتعلم فحــص  الصــورة مــن كافــة الجوانــب واألبعــاد ، ممــا يســهل عليــه إدراك الواقــع 
  . والمعنى الذى تعبر عنه هذه الصورة

ـــارة عـــن لقطـــات ســـاكنة ) ١٨٤:م ١٩٩٨ )أ(علـــى عبـــد المـــنعم(ويـــرى  أن الصـــور الثابتـــة عب
ن عرضــها ألى فتــرة زمنيــة ، وقــد تؤخــذ أثنــاء اإلنتــاج مــن الكتــب ، والمراجــع ، ألشــياء حقيقيــة ، يمكــ

، وعنـد نقلهـا إلـى الكمبيـوتر يمكـن أن تكـون   (Scanner)والمجـالت ، عـن طريـق الماسـح الضـوئى 
صغيرة ، أو كبيرة ، أو قـد تمـأل الشاشـة بأكملهـا ويمكـن أن تكـون ملونـة أيضـًا كمـا توجـد عـدة معـايير 

  : ا عند اختيار الصورة وهىيجب مراعاته
 مدى عالقة الصورة بموضوع الدرس .  
 مناسبة الصورة لمستوى وعمر المتعلمين . 

 مدى وضوحها وواقعيتها . 

 مدى صالحيتها إلثارة األسئلة والمناقشة. 

 مدى توافر الشروط الفنية من حيث التناسق واأللوان . 

 مـل تظليـل لحـدود الصـور حتـى كما يجب عنـد اسـتخدام عـدد مـن الصـور فـى شاشـة واحـدة ع
 .يسهل إدراكها

   Motion Pictures          : الصور المتحركة -هـ

تظهر فى صورة لقطات فيلمية متحركـة "بأنها ) ١٨٤:م ١٩٩٨ )أ(على عبد المنعم ،(يعرفها 
كـــاميرا الفيـــديو ،  لتشـــملعـــرض بطريقـــة رقميـــة أيضـــًا ، وتتعـــدد مصـــادرها تمســـجلة بطريقـــة رقميـــة ، و 

وض التليفزيـــون ، وأســـطوانات الفيـــديو عـــن طريـــق مشـــغالتها ، وهـــذه اللقطـــات يمكـــن إســـراعها ، وعـــر 
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الفيــديو مــن العناصــر المهمــة فــي عــروض تكنولوجيــا الوســائل  دويعــ ،"وٕابطائهــا ، وٕايقافهــا ، وٕارجاعهــا
واأللــــوان الجذابــــة والخــــدع ، المتعــــددة حيــــث تتصــــف لقطــــات الفيــــديو بالصــــوت والحيويــــة والحركــــة ، 

تستخدم لقطات الفيديو في تقديم محتـوى الرسـالة التعليميـة بمـا تنطـوي عليـه مـن خبـرات عمليـة تشـبه و 
التحكم يمكـن  أزرارومن خالل  المناسب للمتعلم، التعزيزتقديم الواقع ،كما تستخدم لقطات الفيديو في 

يزيــد مــن فاعليــة  للمــتعلم إيقــاف لقطــات الفيــديو  أو إرجاعهــا أو إعــادة مشــاهدتها أكثــر مــن مــرة ممــا
 ,Tway, L., (1995:5،.( Hillman (،)١٤٣-١٢٨ :١٩٩٥منى الصـبان،( .المتعلم مع البرنامج

D., 1998:129-133)   
   Animation: الرسوم المتحركة -و 

وذلك باستخدام سلسلة مـن " والت ديزنى"ظهرت الرسوم المتحركة على يد األمريكى المشهور 
إطـار فـى الثانيـة ) ٢٤(عـرض هـذه اللقطـات بسـرعة تنهـا يمثـل لقطـة و اإلطارات المرسومة كل إطار م

 )أ(علـى عبـد المـنعم ،(لقطـة ويـرى  ١٤٤ –وبناء عليه فإن دقيقة واحدة مـن الرسـوم المتحركـة تحتـاج 
أنـــه فـــى بـــرامج الوســـائل المتعـــددة يمكـــن للكمبيـــوتر أن يقـــوم بإنتـــاج الرســـوم ) ١٨٤-١٨٥ :م ١٩٩٨

باسـتخدام أدوات الرسـوم  وتلوينـهتقليدى ، فيتم أوال رسم شكل أولى وتعديلـه المتحركة بنفس األسلوب ال
يـــتم الــتحكم فــى تحريــك الرســـوم التــى تــم إعـــدادها  ،وعــن طريــق بـــرامج الرســوم المتحركــة ،بــالكمبيوتر

ـــة فـــى األشـــكال  ـــى الشاشـــة ، ويمكـــن تغيـــرات معين ـــى أخـــرى عل ـــة أو نقلهـــا مـــن نقطـــة إل بســـرعة معين
أنـه يمكـن رسـم مراحـل ) ٨٦- ٨٥: م ١٩٩٥،يجر تليسـأريـك هو (تها ، حيث يـرى ثناء حركالمعروفة أ

م تحريكهــا باســتخدام بــرامج الرســوم المتحركــة لتظهــر أن ثــنبــات بــذرة نبــات فــى لقطــات متصــلة إ نمــو و 
  .النبات ينمو باستمرار

وتتميــز الرســوم المتحركــة بأنهــا تعمــل علــى تســهيل عمليــة التعلــيم والــتعلم ، مــن خــالل جــذب 
وســـيلة فعالـــه فـــى شـــرح وتفســـير المعلومـــات التـــى  دنتبـــاه المـــتعلم واهتمامـــه بصـــفة مســـتمرة ، كمـــا تعـــا

تعلــــم بعــــض المهــــام أو  علــــىيتضــــمنها موضــــوع الــــتعلم وبخاصــــة المعلومــــات الفائقــــة فــــى المســــاعدة 
  . المهارات الحركية

نـه ال يشـترط أ: عد عرض العناصر التى تستخدم فى برامج الوسائل المتعددة ، يمكن القـولبو 
أدنـى مـن هـذه العناصـر  اجميع العناصر السابقة فى برنامج الوسائل المتعددة ، ولكن هناك حدً وجود 

حتــى يقــال برنــامج وســائل متعــددة ، فعنــد األخــذ فــى االعتبــار شاشــة الكمبيــوتر فــإن الحــد األدنــى لعــدد 
ــدأ ويجــب  ، ثنــيناال يقــل عــن أ العناصــر الــذى يمكــن أن يســتخدم لعــرض حقيقــة ، أو مفهــوم ، أو مب
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وعنــد اعتبــار البرنــامج ككــل فــإن العناصــر المســتخدمة ال ينبغــى أن تقــل بــأى حــال مــن األحــوال عــن 
  ) ١٨١ -١٨٠ : ١٩٩٨ ،)ب(على عبد المنعم ( .ثالثة عناصر

ومن الواضح أن العبرة ليست بتعـدد الوسـائل بصـرف النظـر عـن قيمتهـا فـى خدمـة الموضـوع 
، ومتطلبـــات عرضـــه مـــن صـــوت أو رســـوم متحركـــة  هحتوى المـــراد عرضـــالمفـــروض وارتباطهـــا بـــالم

فــى مجــال الوســائل المتعــددة  اآلنبنوعيــة األهــداف التعليميــة المــراد تحقيقهــا ، ولــذلك ظهــر  عالقتــهو 
ويقصــــد ذلــــك تحديــــد أنســــب الوســــائل ، (Optimal – Multimedia).مفهــــوم الوســــائل المثاليــــة

  . بارها الوسائل المثالية وحذف الوسائل األخرى من العرضباعت ،المستخدمة لعرض محتوى البرنامج
  

ولتوضـــيح مـــا تقـــدم دعنـــا نتصـــور مـــا يمكـــن أن يشـــاهده ويســـتمع إليـــه المـــتعلم عنـــد عـــرض 
  .يقدمه الكمبيوتر فقط ،المحتوى المرتبط بكيفية عمل الكلية من خالل برنامج وسائل متعددة

الثالـث ، ورسـم متحـرك يوضـح انـدفاع  ظهر رسم توضيحى ملون مجسم للكلية يظهـر البعـدي 
ا مـن الـدم ، ويظهـر علـى الشاشـة نـص مكتـوب يوضـح ينـالدم داخل كيبيات الكلية ، واستخالص البول

أجزاء الكلية ، ويستمع المتعلم إلى صوت اندفاع الدم فى األوردة والشريان المتصـلة بالكليـة ، ويظهـر 
وهكذا يتضـح دور كـل عنصـر مـن  ،ص اليوريارسم تخطيطى يوضح شكل الكلية أثناء عملية استخال

  .عناصر الوسائل المتعددة فى تقديم هذا المحتوى
   

يجــب مجموعــة مــن االعتبــارات التــى  )١٥٠ -١٤٩ :١٩٩٧ ،عــالء محمــود صــادق (ويــرى  
   :مراعاتها عند تنظيم عرض المادة التعليمية فى برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل التعليمية وهى

 ظة على السياق المنطقى للمادة التعليميةيجب المحاف .  
  ، يجــب ربــط النصــوص المكتوبــة بالصــور ، بحيــث يســهل علــى المــتعلم الوصــول إلــى المعلومــات

 . وٕايجاد العالقات بينها

 الكمبيـوتر فـى إعـداد  تيفضل إبراز الـنص المكتـوب لجـذب انتبـاه المـتعلم ، وذلـك بتوظيـف إمكانيـا
ة مائلة ، أو وضع النص داخل إطار ، أو استخدام خلفية عكسية النصوص مثل إعداد النص بطريق

 . للون والكتابة

 اسـواء كـان صـورً  ،وتركيز االنتبـاه عليـه ،من األفضل إعطاء مساحة أكبر للمكون الرئيسى للشاشة 
 .مكتوبة ، أو لقطة فيديو ا، أو نصوصً 

  

 إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل.   
  ) ٢٠٥ - ٢٠٢ :)أ(١٩٩٨،  يرى على عبد المنعم(
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أن عملية إنتاج برامج الكمبيوتر متعددة الوسـائل فـى مؤسسـات إنتـاج المـواد التعليميـة يتطلـب 
  :  ستة أفراد على األقل وهممن تكوين فريق عمل يتكون 

    (Manager Project)مدير المشروع  -١
  : ويكون مسئوال عن 
 جمع المعلومات عن المشروع .  
 ى وتوزيع االختصاصاتوضع التخطيط الزمن .  
 تحديد عمليات التطوير والتوظيف للمشروع .  
    Multimedia Designer خبير التصميم التربوى -٢
  : ويكون مسئوًال من 
 تحويل المادة العلمية إلى سيناريو قابل لإلنتاج  .  
 التأكد من وضوح المادة التعليمية المقدمة . 

 اختبار وسائل العرض المناسبة .  
  ب التغذية الراجعة المناسبةتحديد أسلو  .  
    :Writer      الكاتب  -٣

وسيناريو الصوت ،  ،وكتابة خطة المشروع ،وأحجامها ،ويكون مسئوال عن تصميم شكل الحروف
  .ومن ثم يكتب النصوص على الشاشة لتوصيل الرسالة المطلوبة

    Video Specialist:خصائى الفيديو أ  -٤
مــن البرنــامج ،  ةت الفيــديو ، ووضــعها فــى أماكنهــا المناســبوهــو المســئول عــن تصــوير لقطــا

،   Apple Quick Timeواآلن ومــع وجــود بــرامج تنقــل صــور الفيــديو إلــى الكمبيــوتر مثــل بــرامج 
يمكـن نقـل صـور الفيـديو بسـهولة إلـى الكمبيـوتر دون   IBMعلـى أجهـزة   Me windowsوبرنـامج 

  . الحاجة إلى محترفين
     Audio Specialist:خصائى الصوت أ -١

وهــو الشــخص المســئول عــن تصــميم وٕانتــاج الموســيقى ، وٕاضــافة الحــوار الصــوتى والمــؤثرات 
 .   الصوتية ، ويتوقف عليه مدى جودة الصوت أو رداءته

   Multimedia Programmer :مبرمج الوسائل المتعددة  -٢

  : وهو المسئول عن   
  ًوضع كل عناصر الوسائل المتعددة معا .  
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 غة البرمجةار لياخت . 

 ترميز طرق عرض عناصر الوسائل المتعددة . 

 وعمليات االنتقال ، والحفاظ على التسجيالت ،التحكم فى عملية التوقيت. 
  

  : وهناك اعتبارات يجب مراعاتها عند تصميم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل
ض العناصـــر عنـــد تصـــميم وتطـــوير بـــرامج الوســـائل المتعـــددة يجـــب األخـــذ فـــى االعتبـــار بعـــ

ن التصــميم جــزء إاألساســية التــى تســاعد فــى تحقيــق األهــداف التــى وضــع مــن أجلهــا البرنــامج ، حيــث 
  : ذلك يتطلب معرفة ما يلىو  ،أساسى فى عروض تكنولوجيا الوسائل المتعددة

 تحديد الهدف من عروض الوسائل المتعددة .  
  انويةالمرحلة الث طالب(تحديد الجمهور المستهدف ومعرفة خصائصه( . 

 تحديد محتوى البرنامج . 

 تحديد الوسائل المستخدمة فى برنامج الوسائل المتعددة . 

 أنشـطة بعديـة ، و أنشـطة قبليـة( وتنقسم هذه األنشـطة إلـى ،تحديد االستراتيجيات واألنشطة المصاحبة
 ).أنشطة مصاحبة و

  تحديد وسائل التقويم . 

  جماعى –فردى (تحديد كيفية استخدام التطبيق(.  

 ن التصميم فى حالة االستخدام الفردى يختلف عنه فى حالة االستخدام الجماعىإحيث 

 )(Park, J. & Hannarin, M. ,1993:63-81) Villamil, J. & Molina, L., 1996:13(  
   :مراحل إنتاج البرنامج

ددة سائل المتعـتم إنتاج البرنامج األول بالتعاون مع بعض المتخصصين فى تصميم برامج الو 
).* (  
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة  ونظريات التعلم 

لقــد أوضـــحت الدراســات والبحـــوث التــى أجريـــت حـــول اســتخدام الكمبيـــوتر فــى تـــدريس المـــواد 
، وتحسـين مسـتوى بعـض أنـواع  الدراسية المختلفة ، عن فعالية الكمبيوتر فى زيادة التحصيل الدراسى

نحــو المــادة الدراســية ، ونمــو الكمبيــوتر نفســه ، وٕان التصــميم واتجاهــات الطــالب  ، المهــارات العمليــة

                                           
 لمزيد من التفاصيل انظر الفصل الرابع خطوات إجراء البرنامج.  
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 ،جــــابر عبــــد الحميــــد. (الجيــــد لبــــرامج الكمبيــــوتر يحقــــق مبــــادئ العديــــد مــــن نظريــــات الــــتعلم المختلفــــة
  )٤٩٣ :م١٩٩٩

  :ومن أهم هذه النظريات ما يلى
  :نظرية التعلم بالمالحظة -١

ة الــتعلم بالمالحظــة فــى أول مــن وضــع نظريــ  Neal - Miller، Jon Dullardيعتبــر 
البديل لشرح  والتعزيزالثالثينات واألربعينات من هذا القرن ، محاولين استخدام ميكانيزمات المالحظة 

  Bandura   Albert .اكتساب األنماط السلوكية االجتماعية المختلفة كالعـدوان والتعـاون ، ولقـد بـدأو 
  . لمهارات األكاديمية والمفاهيمفيما بعد فى توسيع اإلطار ليضمن تعلم ا وأعوانه،

هــى الطريقــة التــى يــرى بهــا الشــخص أنمــاط  ،والــتعلم بالمالحظــة أو مــا يســمى مشــاهدة النمــوذج    
سلوك اآلخرين ، ويكون فكرة عن األداء ونتائج األنماط السلوكية التى تم مالحظتها وذلك حتى يمكن 

وجــابر عبــد  ،م١٩٨٣،أحمــد زكــي صــالح(. دالقيــام بهــذه األنمــاط الســلوكية بطريقــة صــحيحة فيمــا بعــ
  )٤٢٥:م١٩٩٨،الحميد 

  

وتعتمــد نظريــة الــتعلم االجتمــاعى علــى المحاكــاة كأحــد طــرق التعلــيم التــى يمكــن مــن خاللهــا 
تقـــديم الســـلوك الصـــحيح ، أو األداء المـــاهر فـــى إنجـــاز مهمـــة محـــددة للمـــتعلم ، حيـــث يقـــوم المعلـــم 

بصـــورة عمليـــة ، وهـــو مـــا يســـمى بـــالنموذج فـــى محاولـــة  بتوضـــيح كيفيـــة األداء الصـــحيح للمتعلمـــين
ســم الــتعلم البــديل ، ويحــدث الــتعلم بالمالحظــة اللوصــول لــألداء الصــحيح ، ويطلــق علــى هــذه العمليــة 

عندما يحاول المتعلم ربط السلوك النموذج الذى يشاهده بأحداث طبيعية ، أو عمليـات رمزيـة يختزنهـا 
عندما يطلب من المتعلم استجابة صـريحة مماثلـة فـإن هـذه األحـداث أثناء مالحظته ألداء النموذج ، و 

الحسية أو العمليات الرمزية تعمـل كـدالالت السـتجابات ، ويسـلك المالحـظ نفـس الطريقـة التـى اتبعهـا 
، وعنـــدما يحظـــى النمـــوذج بالتـــدعيم يكـــون المالحـــظ أكثـــر مـــيال إلعـــادة تنفيـــذ  هالنمـــوذج ويقلـــد ســـلوك

ما يعاقــب النمــوذج علــى ســلوكه فــإن مثــال العقــاب المحتمــل ســيظل فــى ذاكــرة الســلوك المــدعم ، وعنــد
  . المالحظ ويكون أقل ميال إلعادة تنفيذ هذا السلوك

  

ا ذكــر أن هنــاك ثــالث ر إلــى أن بانــدو ) ٣٥٩ - ٣٥٦:م ٢٠٠٢عبــد المجيــد نشــواتى، (ويشــير 
  : نتائج للتعلم بالمالحظة وهى

 .تعلم استجابة جديدة - ١
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لم تكن موجودة فى حوزة المالحظ ومقبولة اجتماعيًا ، حيث يسـتطيع استجابة جديدة  تعلم            
المالحــظ تعلــم أنمــاط جديــدة إذا الحــظ أداء اآلخــرين ، فعنــدما يقــوم النمــوذج بــأداء اســتجابة جديــدة 

 .    يحاول هذا المالحظ تقليدها ،ليست فى حوزة المالحظ السلوكية

 .الكف والتحرير   -٢

الحظـــة ســـلوك اآلخـــرين إلـــى كـــف بعـــض االســـتجابات ، وتجنـــب أداء بعـــض تـــؤدى عمليـــة م
لهـــذا  أدائـــهالنمـــوذج عواقـــب ســـلبية غيـــر مرغـــوب فيهـــا مـــن جـــراء  ه، وخاصـــة إذا واجـــ أنمـــاط الســـلوك

الســـلوك ، أو قـــد يـــؤدى إلـــى تحريـــر بعـــض االســـتجابات المكفوفـــة ، وبخاصـــة فـــى المجـــاالت التـــى ال 
 .     يبيواجه النموذج فيها ترهيب أو ترغ

 .التسهيل  -٣

قــد يــؤدى الــتعلم بالنمذجــة إلــى تســهيل ظهــور اســتجابات موجــودة أصــال فــى حــوزة المالحــظ 
ومقبولـــة اجتماعيـــًا ، والتـــى تعلمهـــا علـــى نحـــو مســـبق إال أنـــه لـــم يســـتخدمها ، أى أن ســـلوك النمـــوذج 

فـى  اسـتخدامهايساعد المالحظ على استدعاء االستجابات المشابهة الستجابات النموذج بحيث يسهل 
  . المواقف المشابهة

مــن خــالل العــرض النظــرى للوســائل المتعــددة ونظريــة الــتعلم بالمالحظــة تــرى الباحثــة أن و 
بما تتضمنه من عناصر متعـددة  ،هناك صلة وثيقة بين التعلم بالمالحظة وبرامج الوسائل المتعددة

حركـة ولقطـات الفيـديو حيـث يمكـن والصـورة المتحركـة ، والرسـوم المت ،من النص ، والصورة الثابتة
اســتخدامها فــى تنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــة عــن طريــق مالحظــة نمــاذج ســلوكية متعــددة والنــواتج 

ـــى ـــا الوســـائل  بواســـطة المشـــكالت خـــالل عـــرض مـــن  ،النمـــاذج تلـــك الســـيئة المترتبـــة عل تكنولوجي
مرغـوب فيهـا مثـل عـادات ال يمكن من خاللها تغير بعض األنمـاط السـلوكية غيـر هكذاالمتعددة ، و 

تكنولوجيـا  باسـتخدامكـذلك يمكـن مـن خـالل الـتعلم بالمالحظـة و التغذية الخاطئة ، وعادة التدخين ، 
الترهيــب مــن اإلقبــال علــى تلــك األنمــاط الخاطئــة وبالتــالى يتجنــب المالحــظ تلــك و الوســائل المتعــددة 

            .الممارسات
نحـــو بعـــض العـــادات الصـــحيحة  ى المالحظـــينلـــد اتجاهـــات إيجابيـــة تكـــوينكـــذلك يمكـــن 

ـــا الوســـائل المتعـــددة  واتجاهـــات ســـلبية نحـــو العـــادات الخاطئـــة ، حيـــث يمكـــن مـــن خـــالل تكنولوجي
ويمثــل اآلخــر  ،يمثــل أحــدهما الجانــب اإليجــابي ،اســتخدام أكثــر مــن نمــوذج معــا فــى الوقــت نفســه

النمــوذج ممــا يعمــل علــى تــدعيم ومــن ثــم يكــون التعزيــز والتــدعيم الفــورى لســلوك  ،الجانــب الســلبى
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ـــدى المالحـــظ ـــه  ،واســـتيعابه وتكـــراره فيمـــا بعـــد فـــى المواقـــف المشـــابهة ، الســـلوك اإليجـــابي ل وتجنب
  .أوالذى ترتب عليه نواتج غير مرضية والبعد عنه ،لسلوك المعاقب عليه النموذجل



 

  
  

  
  

  )البحــــــث تإجـــــراءا(
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  

 الفصل الرابع

 ًإعداد منھج مقترح فى األحياء لتنمية مفھوم التربية : أوال

  . الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية

  من المنھج المقترح   )اإلنسان والغذاء( معالجة الوحدة المختارة: ثانيا

 .باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة

 إعداد االختبار التحصيلي: ثالثا.  

 إعداد مقياس المواقف الحياتية :رابعا.  

 إعداد مقياس االتجاھات: خامسا.  

 التصميم التجريبى للبحث واختيار عينة البحث: سادسا.  

 جراءات التجربةإ: سابعا. 
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التــي اشــتملت علــى  المتبعــة فــي الدراســة الحاليــة ، لإلجــراءاتتناولــت الباحثــة فــي هــذا الفصــل عــرض 
لتنمية مفهوم مادة األحياء في   منهج مقترح إعدادالمستخدمة بالدراسة الحالية، متمثلة في  األدواتوبناء  إعداد

المــنهج المختــارة مــن  وهــي الوحــدة) اإلنســان والغــذاء ( وحــدة ومعالجــة الثانويــةالمرحلــة  لطــالبالتربيــة الوقائيــة 
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة باستخدامالمقترح 
  

طار رأت الباحثة في ضوء الدراسات السابقة ، واإل ولبيان مدى فعالية الدراسة في تحقيق أهدافها
ومقياس مواقف حياتية  تحصيلى اختبار :هىالنظري أن األدوات المناسبة والتي تحقق هذا الهدف 

تحصيلي في  اختبارمتمثلة في والأدوات البحث وضبطها  إعدادبقامت الباحثة  لذلك ومقياس اتجاهات،
،  ت التربية الوقائية المتضمنة في المنهج المقترحاالنحو مج ومقياس مواقف حياتية الوحدة المختارة ،

 اختيار، و  ت التربية الوقائية المتضمنة في المنهج المقترحاالشتمل على مجا اتجاهاتمقياس  ٕاعدادو 
  .العينة وتطبيق أدوات البحث عليها

أدوات الدراســة الحاليــة التــي يمكــن إيجازهــا  إعــدادلــذلك تناولــت الباحثــة فــي هــذا الفصــل بيــان كيفيــة 
  :فيما يلي

  . الثانوية المرحلةطالب ل  األحياءمنهج مقترح فى  إعداد: أوالً 
تكنولوجيـــا الوســـائل  باســـتخداممـــن المـــنهج المقتـــرح  ) اإلنســـان والغـــذاء( معالجـــة الوحـــدة المختـــارة: ثانيـــا 

  . المتعددة
  التحصيلي ختباراال إعداد: ثالثا
  نحو مجاالت التربية الوقائيةمقياس المواقف الحياتية  إعداد:رابعا

  نحو مجاالت التربية الوقائية تجاهاتاالمقياس  إعداد: خامسا
  عينة البحث اختيارالتصميم التجريبى للبحث و : سادسا

  

إعداد مـنهج مقتـرح فـى األحيـاء لتنميـة مفهـوم التربيـة الوقائيـة لـدى طـالب المرحلـة : أوالً 
  الثانوية

   :ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بما يلي   
  . تحديد الهدف من المنهج المقترح - ١

قائيـة تنميـة مفهـوم التربيـة الو إلـى تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة  باسـتخدام األحيـاءيهدف المـنهج المقتـرح فـى 
  . وتطلب ذلك من الباحثة، المرحلة الثانويةلدى طالب 

    

 . ت التربية الوقائيةاالقائمة بمج إعداد - ٢

  : القائمة بالخطوات التالية إعدادوقد مر 
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 :تحديد الهدف من القائمة - أ

بالمرحلـة  األحيـاءها بمنـاهج مينالتـى ينبغـى تضـ ،التربيـة الوقائيـة مجـاالت إلـىالتوصـل  إلىتهدف القائمة     
التــي  للمفــاهيم العلميــة الثانويــةبالمرحلــة  األحيــاءها كــأداة للحكــم علــى مــدى تنــاول منــاهج اســتخدامالثانويــة ، و 

   .المرحلة الثانويةتنمي الجانب الوقائي لدى طالب 
 :شتقاق القائمةامصادر  -ب

 :القائمة على ضوء ما يلى مجاالتم تحديد ت  

 .البحث الحاليالدراسات السابقة فى مجال البحوث و  نتائج اإلطالع على -

التى تحقق بهدف التعرف على المفاهيم العلمية  ،بالمرحلة الثانوية األحياءتحليل محتوى مادة  -
 .ومدى تضمنها في المنهج ، التربية الوقائية مفهوم

مــن خــالل عقــد جلســات مــع طــالب   ،.طــالب المرحلــة الثانويــةالتعــرف علــى احتياجــات ومشــكالت  -
 . الصحية التى يمكن أن يتعرضوا لهامشكالت والمخاطر ومناقشتهم فى ال ،المرحلة الثانوية

  :القائمة من خالل ما سبق مجاالت  تحديد -ج
لــدى طــالب يمكــن مــن خاللهــا أن تنمــى مفهــوم التربيــة الوقائيــة  ،رئيســية مجــاالت ثالثــةأمكــن تحديــد      

  :وهى المرحلة الثانوية
 غذاءال.  
 اإلدمانو  المخدرات.  
 أمراض العصر.  

  :لتاليةللمبررات ا الثالثة المجاالتهذه  اختيرتوقد 
نـــه عرضـــة لكثيـــر مـــن إحيـــث  ،لتـــي يمـــر بهـــا الطالـــبا إن المرحلـــة الثانويـــة مـــن أخطـــر المراحـــل .١

تـدني مسـتوى أفكـار طـالب  )*( الدراسـات السـابقة أكـدتكمـا  ، واإلدمـانمنهـا سـوء التغذيـة  ،المشـكالت
  .والمخدرات  اإلدمانالمرحلة الثانوية حول 

 األحيـــاء مـــادة نها فـــى محتـــوىيأكـــدت بعـــض الدارســـات أهميـــة تلـــك الموضـــوعات وضـــرورة تضـــم .٢
  .فى المرحلة الثانوية ال تحقق مفهوم التربية الوقائية األحياءن مناهج إبالنسبة للمرحلة الثانوية حيث 

                                           
( لمزيد من التفاصيل أنظر الفصل الثاني 
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 لتهــاباال -مثــل الفشــل الكلــوى ) أمــراض العصــر(فــى المجتمــع المصــرى  األمــراضبعــض  انتشــار .٣
الطــالب  إكســابمــن الضــرورى  الىالســرطان، التــى لــم تكــن شــائعة مــن قبــل، وبالتــ -الكبــدى الوبــائى 

 .لعدوى وطرق الوقايةة عن مسبباتها وطرق امهمبعض المعلومات ال

السـلبية نحـو بعـض العـادات الخاطئـة التـى قـد يتعـرض  تجاهـاتاالطالب المرحلة الثانويـة  إكساب .٤
 .حيث أنهم أكثر فئة عرضه لهذه الظاهرة الخطيرة اإلدمانلها مثل 

صـحية  مضـاعفاتمـن  امـومـا يترتـب عليه ،مرض البلهارسيا والدرن فى المجتمع المصـرى انتشار .٥
 .قوميال قتصاداال فييؤثر المرئ وتليف الكبد وهذا  الىخطيرة مثل دو 

 .الطالب بعض العادات الغذائية الصحيحة إكساب .٦

 .اإلدمانسلبية نحو بعض المعلومات الخاطئة التى قد يتعرض لها عن  اتجاهات الطالب إكساب .٧

 .ينفعه وماصحيًا ليستطيع أن يميز بين ما يضره  لطالبتثقيف ا .٨
 

  :للقائمة وضبطها األوليةالصورة  إعداد  - د
 للقائمة التي شملت على  األوليةالتربية الوقائية أعدت الباحثة الصورة  مجاالتبعد تحديد      

 ، المرحلة الثانويةالتى ينبغى تدريسها لطالب ، بمفهوم التربية الوقائيةالمفاهيم العلمية ذات الصلة 
بغرض معرفة رأيهم بخصوص الموافقة على تضمين هذه  )*(المحكمينوعرضها على مجموعة من 

 اقتراحهاوالقضايا التى يمكن  ،الموضوعات ضمن المنهج المقترح لتدريسه لطالب المرحلة الثانوية
صحية التى لها صلة وثيقة بالحياة اليومية القضايا اللتساعدهم فى حل ما يواجههم من مشكالت و 

وذلك على  ،ها نحو تلك الموضوعاتفيمرغوب  اتجاهاتم لطالب المرحلة الثانوية، وتنمى لديه
  .)غير موافق -موافق  –إلى حد كبير افقمو ( المجاالتي مقياس ثالث

ت التربية الوقائية موضوع البحث من حيث تضمنها بمحتوى االوقد أكد التحكيم أهمية جميع مج    
 ،طالب المرحلة الثانويةالمجتمع المصرى و نها تلمس مشكالت للمرحلة الثانوية، حيث أ األحياءمنهج 

القائمة ضمن  مجاالتع يوز وت ،المخدرات واإلدمان لموضوعموضوع التدخين كما أسفرت عن إضافة 
ثالث سنوات دراسية حتى يكون تدريس األحياء مستمر، واليكون محتوى منهج األحياء المقترح على 

بلهارسيا بمرض استبدال مرض الو  ،الثانوية والجامعةهناك فجوة بين تدريس األحياء في المرحلة 
  .في المجتمع  امنتشرً ألنه أصبح  ؛السرطان

                                           
  ( أنظر ملحق)١( 
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  :الصورة النهائية للقائمة -هـ
أصـــبحت القائمـــة فـــى صـــورتها النهائيـــة  ،نو بعـــد إجـــراء التعـــديالت التـــى أشـــار إليهـــا الســـادة المحكمـــ

 )٢٣(موزعـــة علـــى و، أمـــراض العصـــرو ، واإلدمـــانالمخـــدرات و هـــى الغـــذاء ،  مجـــاالتتشـــتمل علـــى ثالثـــة 
  ).(فرعي  موضوع

  :من أسئلة البحث وهو ولوبهذا يكون قد تم االجابة على السؤال األ 
المرحلة ما المفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها فى محتوى مادة األحياء لطالب : ١س

  ؟  الثانوية

  .ومدى تحقيقها للجانب الوقائي األحياءتحليل محتوي مناهج  - ٣
 وذلك لكل من كتاب الصف ،)*(بالمرحلة الثانوية األحياءهج امحتوي من بتحليل ةالباحث تقام

وتمثلت  .ومدى تحقيقها للجانب الوقائي) ٢٠٠٥/٢٠٠٦لعام (  األول الثانوي و كتاب المرحلة الثانوية
  : النتائج فيما يلي 

  :يعبر عن الجانب الوقائيوجود تناول جزئي ال : أوًال 
هي تمثل جزء مبتور من  ،موضوع البلهارسيا ، ومشكلة الغذاء ، والتلوثوقد ظهر ذلك في 

  ....ليس له مقدمات وال نهايات  مفاهيم البيولوجيةال
   

  : وموضوعات غابت تمامًا عن المنهج مفاهيم وقضايا: ثانيًا 
  مثل غابت المفاهيم المرتبطة بالمجاالت الوقائية:    
  . وأهميتهالماء  - ١
 . ودورها في بعض األمراضالكربوهيدرات  - ٢

  .في بعض األمراضودورها كمكون هام  دهونال - ٣
في  C)(الفيتامينات لم يظهر دورها في جسم اإلنسان فعلي سبيل المثال لم يظهر دور فيتامين  - ٤

ولم يتم  ،نمو العظامفي D) (في تكوين الجلطة الدموية وفيتامين  K)(عالج الجروح و دور فيتامين 
 . الجانب الوقائيتناول 

 .سوء التغذية واألمراض الناتجة عنها - ٥

 .أمراض الغذاء - ٦

 .عالقة البناء الضوئي بالدفء العالمي والجانب الوقائي لتلك العالقة - ٧

  .والمناعة  اهيم بيولوجية أساسية مثل السلوكغابت تمامًا مف - ٨

                                           
 ( ملحق)٢(  

 ( لمزيد من التفاصيل أنظر ملحق)٣( 
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   يتضح فيها الجانب الوقائي لمو  مفاهيم وموضوعات وقضايا تم عرضها: ثالثا
أي بطريقـة لفظيـة فقـط لـم () ذاتية وغيـر ذاتيـة( أنواعها تناوله من ناحية التغذية  موضوععند تناول  .١

  ).يتضح فيها الجانب الوقائي

   ).بطريقة لفظية فقط لم يتضح فيها الجانب الوقائي تناولهالهضم   موضوععند تناول  .٢
 .لم يتم تناول مفهوم التنفس من الناحية الوقائية  التنفس موضوععند تناول  .٣

 .لم يتم تناول مفهوم اإلخراج  من الناحية الوقائية ،اإلخراج موضوععند تناول  .٤

 .لم يتم تناول مفهوم النقل من الناحية الوقائية "الجهاز الدوري "النقل موضوععند تناول  .٥

الجانـب الوقــائي ، وعالقـة الغــذاء بـأمراض الغــدد، ه لجهـاز الغــدد الصـماء، لــم يتناولهـا مــن عنـد تناولــ .٦
 .وكيفية المحافظة عليها

 . عند تناوله للجهاز الهيكلي في اإلنسان ، لم يتعرض إلى الجانب الوقائي .٧

اقتصـــر تناولـــه لهـــذه الموضـــوعات علـــى عـــرض الحقـــائق العلميـــة البحتـــة دون إبـــراز المخـــاطر و   
ودون توعيـــة الطـــالب وتـــرهيبهم مـــن آثارهـــا والنتـــائج المترتبـــة  الصـــحية المترتبـــة علـــى هـــذه الموضـــوعات ،
  .عليها ، ودون توجيههم للحد من هذه اآلثار

 

بيولوجية والتي يمكـن البالمفاهيم والموضوعات  ةغياب العديد من التطبيقات واالرتباطات المتصل: رابعا 
  :تناولها من الناحية الوقائية مثل 

 التدريبات الرياضية التنفس و  .١

 .لتنفس ومرض الدرن ا .٢

 .تأثير التدخين علي الجهاز التنفسي  .٣

 تأثير الكافيين والكحوليات علي الفرد .٤

 . اإلدمان الفرد منحماية  .٥

 .الغذاء والسعرات الحرارية  .٦

 .الغذاء واحتياجات الجسم  .٧

 بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة  .٨

 الغذاء ومرض السكر .٩

  .ضغط الدم والذبحة الصدرية و الغذاء  .١٠
  .األنيميا وخطرها علي اإلنسان .١١
  .ات علي المخ والجهاز العصبي ئتأثير العقاقير والمهد .١٢
  .العين وآلية اإلبصار  .١٣
  .ومرض اإليدز  ،عملية نقل الدم .١٤



١١٧

  الفصل الرابع                                     إجراءات البحث                                                             

  

 . مرض السرطان وعالجه  .١٥

 .لتهاب الكبديمرض اال .١٦

 .و التدريبات الرياضية الجهاز الهيكلي في اإلنسان .١٧

غيــاب الموضــوعات والمفــاهيم الصــحية التــى تعــالج المشــكالت والقضــايا الصــحية واإلجتماعيــة  :خامســا
تهــاب اال-اإليــدز -الســرطان(ظــاهرة اإلدمــان والمخــدرات والتــدخين، قضــية الغــذاء، وأمــراض العصــر: مثــل

  ....)الكبدي
بالقضــــايا والمشــــكالت هملهــــا للمفــــاهيم الوقائيــــة الضــــرورية لطــــالب هــــذه المرحلــــة لتــــوعيتهم اومــــن ثــــم 

الصحية الناتجة عنها، وتوجيههم للحد من آثارها، ومنهـا سـوء التغذيـة واألمـراض الناتجـة عنهـا واألمـراض 
المعديـــة التـــى تصـــيب اإلنســـان وأهمهـــا االيـــدز ، علـــى الـــرغم مـــن وجـــود بعـــض الموضـــوعات فـــى كتـــابى 

مكن إدماج بعض هذه المفاهيم الصحية من األحياء للصف األول الثانوى واألحياء للثانوية العامة التى  ي
  .خاللها لتنمية مفهوم التربية الوقائية

أكــدت نتــائج مراجعــة المحتــوي الخــاص بمنــاهج األحيــاء بالمرحلــة الثانويــة عــن وجــود قصــور فــي : سادســا
د تنــاول مفهــوم التربيــة الوقائيــة واالعتمــاد علــي الوصــف والتصــنيف للظــواهر البيولوجيــة، وكــذا غيــاب العديــ

وعــدم تبنــي ، تبــين غيــاب الفكــر الخــاص بالتربيــة الوقائيــة  كمــا، مــن المفــاهيم والقضــايا البيولوجيــة الهامــة
  .التربية الوقائية منهج األحياء لمفهوم

  :المنهج المقترح إعداد -٤
وقضــايا المجتمــع وطــالب  ،المتضــمنة فــى المــنهج المقتــرح مــن واقــع المشــكالت موضــوعاتتــم تحديــد ال    

الدراســة النظريــة لألدبيــات المرتبطــة بالبحــث وبعــد  ،للقائمــةوفــي ضــوء الصــورة النهائيــة  ،المرحلــة الثانويــة
 ،دراسـة البحـوث والدراسـات السـابقة، و  األحيـاءوالمشـروعات العالميـة المرتبطـة بمنـاهج  ،دراسة االتجاهاتو 
  .نتائج عملية التحليلفي ضوء و 
تــم التوصــل إلــي مجموعــة مــن األســس العامــة الــالزم توافرهــا فــي مــنهج األحيــاء المقتــرح لطــالب المرحلــة  

  :وقد تمثلت  هذه األسس فيما يلي ،الثانوية ومدى تحقيقها للجانب الوقائي
 

 بحيث يتم إذابة الفواصل بين فروع المعرفة المختلفـة ويـتم عـرض المعرفـة العلميـة بكـل: توحيد بنية العلم  .أ 
، حيـث يخـدم كـل  األحيـاءعلـوم متجانسـة مـع  ءفكل من علم الفيزياء والكيميا.أبعادها في صورة متكاملة 

  .منهم األخر

                                           
 ( أنظر ملحق)٢( 
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حيث أنه من خالل االستقصاء العلمي يـتم  : scientific Inquiryالتأكيد علي االستقصاء العلمي   .ب 
، وربــط تاالســتنتاجاورســم  ،نــاتالتخطــيط والتنفيــذ والفحــص العلمــي، والمالحظــة والتســجيل وتفســير البيا

العمل والنتائج بمصادر المعلومات األخرى والهدف من ذلك أن تتحقق التربية الوقائيـة مـن خـالل تـدريس 
 .علم األحياء 

  

مـــن حيـــث االرتبـــاط الـــدائم  : STSE )(تأكيـــد العالقـــة بـــين العلـــم والتكنولوجيـــا والمجتمـــع والبيئـــة   .ج 
ـــم  ـــم وفهـــم العل ـــا والعل ـــفللتكنولوجي ـــة للتكي ـــا طريق ـــة وأن التكنولوجي ـــة للمعرف وكـــذا فهـــم التضـــمينات  . كطريق

واألبعاد البيئية المتصـلة بهـا وذلـك مـن خـالل فهـم  حياءالشخصية ، والوقائية، واالجتماعية، واألخالقية لأل
 .العالقة  هالوقائي لهذ بعدال

  

بحيــث يـتم االنتقــال لمرحلــة العمليــات المجــردة  :مراعــاة مســتوي النمــو العقلــي لطــالب المرحلــة الثانويــة  .د 
،حيـــث إنـــه مـــن المفتـــرض أن يقـــع طالـــب المرحلـــة الثانويـــة فـــي مرحلـــة العمليـــات المجـــردة ومـــن هنـــا وجـــب 

من الوصـف  األحياءوبحيث يتم االنتقال بتدريس ، بيولوجية من المحسوس إلي المجرد الاالنتقال بالمفاهيم 
ا يواكب المرحلـة النمائيـة لطـالب المرحلـة الثانويـة وهـذا يمكـن تحقيقـه مـن والتصنيف إلي مستوي التجريد بم

  .بيولوجية اللمفاهيم اخالل دراسة 
لدي  Protective Educationبحيث يتم تحقيق التربية الوقائية : ةيئالتأكيد علي المجاالت الوقا  .ه 

  .الطالب 
  .التنوع في استخدام التكنولوجيا التعليمية كأدوات للتعليم   .و 
 Formativeكـــل مـــن التقـــويم البنـــائي ىبحيـــث تشـــتمل علـــ :التنـــوع فـــي اســـتخدام وســـائل التقـــويم  .ز 

Evaluation بيولوجيــــة عنــــد المســــتوي الوقــــائي الوبحيــــث يــــتم تقــــويم اكتســــاب المفــــاهيم  النهــــائي والتقــــويم
 .قائيةلجوانب الو لومهارات التفكير ومهارات االستقصاء العلمي باإلضافة إلي تقويم اتجاهات الطالب 

  :وفي ضوء ما سبق قامت الباحثة بما يلي
  

  هداف المنهج المقترحأتحديد. 

  :األهداف العامة للمنهج المقترح  )١(
يهدف منهج األحياء المقترح إلي إكساب الطالب المفاهيم البيولوجية الكبري من منظور وقائي   ) أ(

  .من خالل تناول تلك المفاهيم عند مستوي التربية الوقائية 
الطالب مهارات االستقصاء العلمي ومهارات التفكير العلمي، بحيث يقدم علم األحياء إكساب   ) ب(

  .كعلم تجريبي
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غلب على القضايا تللإكساب الطالب القدرة علي استخدام تلك المفاهيم الكبري في األحياء ) ج(
  .ي األرضتفاعل مع البيئة واستمرارية الحياة علالو والمشكالت الصحية التي تعتري مسيرة حياتهم 

  :األهداف الخاصة للمنهج المقترح ) ٢(
  :يهدف منهج األحياء المقترح إلي تحقق األهداف الخاصة التالية

  :إكساب الطالب الظواهر البيولوجية التالية والمفاهيم الكبري المرتبطة بها  .١
 المتبادل بين الكائنات الحية  عالقاتالتفاعل وال. 

  الحية التوازن الداخلي في الكائنات. 

  االستجابة والسلوك في الكائنات الحية. 

 الهضم في الكائنات الحية 

  التمايز في الكائنات الحية 

  التكاثر في الكائنات الحية 

  الوراثة في الكائنات الحية 

 التغذية في الكائنات الحية 

 التنفس في الكائنات الحية 

 التنفس والتدخين 

 التنفس والمخدرات 

  الحيةاإلخراج في الكائنات 

 النقل في الكائنات الحية 

 حساس في الكائنات الحيةاإل 

  مستحدثات البيولوجيا الجزيئية وتكنولوجياتDNA. 

 األبعاد والمشكالت البيئية 

 عالقة اإلنسان بالبيئة. 

 الجهاز العصبي في الكائنات الحية. 

 وحدة بناء الكائن الحي 

 التوازن البيئي 

 المناعة في الكائنات الحية 

   والحركة في الكائنات الحيةالدعامة 
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من خالل ) STSE(إكساب الطالب فهم العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  .٢
  :دراسة القضايا البيولوجية التالية 

  استخدام تقنيات الهندسة الوراثية.  
 استخدام التكنولوجيا الحيوية في إنتاج أجسام مضادة.  
  التكنولوجيا الحيوية اختبارات الحمل كأحد تطبيقات.  
  أطفال األنابيب( اإلخصاب خارج الجسم (.  
  بنوك األمشاج ( تجميد األمشاج واألجنة.(  
  إنتاج األدوية وتشخيص األمراض باستخدام تكنولوجياDNA.  
  تشخيص بعض األمراض مثل اإلصابة باإليدز.  
  العالج بالجينات  
  إنتاج الكائنات المعدلة وراثيًا  
 البشري  مشروع الجينوم.  
 من التدخين وتعاطي المخدرات والكحوليات  لفردحماية ا.  
 مرض البول السكري وخلل الهرمونات.  
 الذبحة الصدرية ومخاطرها.  
  قياس ضغط الدم ومشكالت القلب والرسم الكهربائي للقلب  
  األنيميا وخطرها علي اإلنسان.  
 مرض السرطان وعالجه .  
  العقم ومنع الحمل.  
  مثل مرض اإليدز( المنقولة جنسيًا األمراضALIDS .(  
 عالقة اإلنسان بالغذاء  
 عالقة اإلنسان بالماء  
 عالقة اإلنسان بالهواء  
 عالقة اإلنسان بالطاقة  
  علي صحة اإلنسان والبيئة ؟  هاالكائنات المعدلة وراثيًا و تأثير  
  : تنمية قدرة الطالب علي فحص القضايا البيولوجية ووضع خطة عمل لها مثل .٣

 تعاطي  :فحص قضية بيولوجية والدفاع عن أرائهم ووضع خطة عمل للدراسة وحل قضايا مثل
 .الهندسة الوراثية ، األمراض الفيروسية ، المخدرات والكحوليات 

 محتوي المنهج المقترح والجدول الزمني لتنفيذه  
  .في هذا المحور محتوي منهج األحياء المقترح متضمنًا ذلك ت الباحثةتناول
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مع وضع تصور مقترح للوحدات المتضمنة بكل  ،اإلطار العام للمنهج المقترح للصفوف الثانوية الثالثة) أ(
  .صف من الصفوف مع التوزيع الزمني لها 

واألهداف المتوقعة من  ،للوحدة ةم الرئيسييهاعرض المفو   ،لكل من وحدات المنهج يوصف تفصيل) ب(
   .كل منهجدراسة 

  :اإلطار العام للمنهج للصفوف الثانوية الثالثة والجدول الزمني للتنفيذه ) أ(
) ٦٤(وبواقع  وحدة دراسية موزعة علي الصفوف الثالثة ) ١٧(تم إعداد محتوي المنهج المقترح في 

  .صة لكل منهجح
لذلك  ، مفهوم التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية تنميةإلى المنهج يهدف وحيث أن      

  :عند صياغتها لمحتوى هذا المنهج ما يلى ةراعت الباحث
بناء المحتوي في ضوء ما تم التوصل إليه من مفاهيم كبري في األحياء من خالل دراسة المشروعات  .١

العلم  ،الوراثية والتكاثر السلوك، االستمرارية، ةلخليا: ما يلي  ،والمجهودات السابقة ومن هذه المفاهيم
  ..، التنفس، اإلخراج ، اإلحساسوالغذاء ،والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

  .فى المرحلة الثانوية األحياءأهداف تدريس  مقترح معأن يتفق المنهج ال .٢
  .أهداف المنهج الحالىمع أن يتفق المنهج المقترح  .٣
  .الغامضةويخلو من العبارات  ،المقترح سهل الفهم أن يكون المحتوى العلمى للمنهج .٤
  .يتم عرض المادة العلمية بشكل منطقى متسلسلأن  .٥
  . يناسب المنهج المقترح الخلفية العلمية لطالب المرحلة الثانويةأن  .٦
  .يتفق المنهج المقترح مع المرحلة العمرية لطالب المرحلة الثانويةأن  .٧
 .بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية األهميةيا والمشكالت ذات يعالج المنهج المقترح بعض القضاأن  .٨

 .طالب المرحلة الثانوية اتجاهاتأن يراعى المنهج المقترح حاجات و  .٩

ير يلتغالمالئمة  تجاهاتواال والمهارات كتساب المعلوماتاالمنهج المقترح الطالب على  يساعدأن  .١٠
  .السلوك الخاطئ

  .لمرحلة الثانوية الوعى الوقائىمى المنهج المقترح لدى طالب انيأن  .١١
  .يراعى المنهج المقترح تنوع الوسائل التعليمية أن .١٢
  .األمراض انتقاليعزر المنهج المقترح السلوكيات الصحيحة التى تمنع أن  .١٣
  .يدعم المنهج المقترح السلوكيات الصحيحة التى تحذر من أخطار التدخين أن .١٤
  .يمكن ربط المنهج المقترح بالمنهج الحالى أن .١٥
 .التأكيد علي المجاالت الوقائية لتحقيق مفهوم  التربية الوقائية  .١٦

 .التأكيد علي التطبيقات بين المفاهيم البيولوجية والمواقف الحياتية الحقيقية الظهار الجانب الوقائي .١٧

  وفيما يلي جدول يوضح وحدات المنهج المقترح والجدول الزمني لتنفيذها 
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  )١(جدول 

  لوحدات المنهج المقترح وموضوعاتها الفرعية والجدول الزمني لتنفيذهاتصور 

  الوحدات الصف الدراسي
عدد 
  الحصص

ي
نو
لثا
ل ا
ألو
ف ا

ص
ال

  
  

  مفهوم علم األحياء وأهميته : األولىالوحدة 
  مفهوم علم األحياء : أوالً 
  .األحياء في حياتنا اليومية : ثانياً 
  .األسلوب العلمي في حل المشكالت البيولوجية : ثالثاً 

  
١٢  
  

  الخلية وحدة بناء الكائن الحي: الوحدة الثانية
  .تركيب الخلية: أوًال 
  تمايز الخاليا وتنوع األنسجة : ثانيًا 
 تمايز األنسجة في النبات  
  األنسجة في الحيوانيةتمايز  
  انقسام الخلية: ثالثا 

  
  
١٠  

  عالقة اإلنسان بمكونات البيئة:الوحدة الثالثة 
  واءعالقة اإلنسان باله:أوال
  عالقة اإلنسان بالماء:يانثا
  عالقة اإلنسان بالتربة: اثالث
  عالقة اإلنسان بالطاقة:رابعا

١٠  

  اإلنسان والغذاء: الوحدة الرابعة
  التغذيةما هية.  
 احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية. 

 االحتياجات الغذائية خالل مرحلة المراهقة  
 سوء التغذيــــة  
 تلوث الغــــــذاء.  
 أمراض الغــــــذاء.  

  
  
  
١٢  

 :تصنيف الكائنات الحية: الوحدة الخامسة

  الطرق القديمة لتصنيف الكائنات الحية: أوال 
  التصنيف الحديث : ثانيا

  
  
١٢  

  العالقات المتبادلة بين الكائنات في النظم البيئية : الوحدة السادسة
  أوًال العالقات الغذائية المتبادلة بين الكائنات الحية 

  السالسل الغذائية: ثانيًا 
  شبكة الغذاء: ثالثًا 
  التوازن البيئي: رابعا

٨  
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  الوحدات الصف الدراسي
عدد 
  الحصص

ي
نو
لثا
ي ا
ـــ
ـــ
ثان
 ال
ف
ص
ال

  
  

  التغذية والهضم :الوحدة األولى
  التغذية في النبات : أوًال 
  التغذية الذاتية-١
  التغذية الذاتية-٢

  الجهاز الهضمي في اإلنسان: ثانيًا 

٨  

  النقل فى الكائنات الحية :الوحدة الثانية
  النقل فى النباتات الراقية: أوالً 
  نسانالنقل فى اإل : ثانياً 
  .الجهاز الدوري:١
  الليمفاوىالجهاز -٢

  
١٠  
  

  التنفس:الوحدة الثالثة
  التنفس الخلوى: أوًال 
  التنفس الالهوائى: ثانيًا 
  نسانالتنفس فى اإل : ثالثًا 
  التنفس فى النبات: رابعا

  
١٠  
  

  خرج فى الكائنات الحيةاإل:الوحدة الرابعة
  خراجمفهوم اإل

  نسانخراج فى اإل اإل
  خراج في النباتاإل

١٠  

  حساس فى الكائنات الحيةاإل:الخامسةالوحدة 
  حساسمفهوم اإل

  حساس فى النباتاإل:أوال
  التآزر العصبى و الهرمونى: ثانيا

  نسانالجهاز العصبى فى اإل -
  الجهاز العصبى المركزى:أوال
  الجهاز العصبى الطرفى:ثانيا
  الجهاز العصبى الذاتي:ثالثا

١٠  

  الكائنات الحيةالتنسيق الهرموني في :الوحدة  السادسة
  جهاز الغدد الصماء

  الهرمونات في النبات:أوال
  التنظيم الهرموني في اإلنسان:ثانيا

  الغدد في اإلنسان

٨  
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  الوحدات الصف الدراسي
عدد 
  الحصص

  الدعامة والحركة في الكائنات الحية:الوحدة السابعة
  الدعامة في الكائنات الحية:أوال

  الدعامة في النبات-
  الجھاز الھيكلي في اإلنسان -

  الكائنات الحيةالحركة في :ثانيا
  الحركة في النبات: ١
  الحركة في االنسان: ٢

٨  

ي
نو
لثا
ث ا
ثال
 ال
ف
ص
ال

  
  

  التكاثر في الكائنات الحية :الوحدة األولى
  . مفھوم التكاثر وصورة المختلفة 

  التكاثر فى النباتات الزھرية 
  التكاثر في اإلنسان وتكنولوجياته   

  
١٦  

  الوراثة في الكائنات الحية :الوحدة الثانية
  .علم الوراثة:مفھوم

  القوانين المندلية للوراثة
  توارث بعض الصفات الوراثية في اإلنسان

  تداخل فعل الجينات
  الصفات الالمندلية

  فصائل الدم في اإلنسان
  االرتباط والعبور

  .  تحديد الجنس في الكائنات الحية

  
  
١٨  

  البيولوجية الجزيئية:الثالثالوحدة 
   والمعلومات الوراثية DNAالحمض النووي :الفصل األول

 DNAتركيب جزيئي :  أوالً 
  DNAنسخ : ثانياً 
  DNA إصالح عيوب: ثالثاً 
  الطفــــرات:رابعا

  األحماض النووية وتخليق البروتين : الفصل الثاني
  الشفرة الوراثية

  التكنولوجيا الجزيئية

  
  
١٨  

  السلوك في الكائنات الحية: : الوحدة الرابعة
  المقصود بالسلوك

    السلوك في الكائنات الثابتة النبات:أوال
  السلوك في الكائنات المتحركة: ثانيا

١٢  

 حصة١٩٢  وحـــــــــــدة) ١٧( المجموع الكلي

  

  )( منھج األهداف المتوقعة من كل و منهج ال وحداتلكل من  يوصف تفصيل -ب 
  :من أسئلة البحث وهو نييكون قد تم االجابة على السؤال الثا وبهذا

                                           
  ( أنظر ملحق)٥(، وملحق ) ٤ ( 
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  ؟قائية لدى طالب المرحلة الثانويةالتربية الو  حياء لتنمية مفهومفي األ مقترحال ما صورة المنهج  :٢س
  

باستخدام  الثانوى األوللتعرف على مدى تنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالب الصف لو      
  :ليةاالت باإلجراءات، قامت الباحثة تكنولوجيا الوسائل المتعددة

تكنولوجيا  باستخداممن المنهج المقترح ) الغذاءاإلنسان و (الوحدة المختارة معالجة : ثانيا
  الوسائل المتعددة

ست  إلىمن المنهج المقترح وتقسيمها  )الغذاءو  اإلنسان( وحدة ٕانتاجتصميم و بقد قامت الباحثة     
  . واإلنتاج ،وذلك العتبار عامل الزمن، وعامل التكلفة  )*(والتمودي

تكنولوجيا الوسائل المتعددة   باستخداممن المنهج المقترح ) الغذاءو  اإلنسان(لبناء الوحدة المختارة و 
الثانوى ، بغية تنمية مفهوم التربية الوقائية فى  األوللطالب الصف  األحياءكمساعد تعليمى لتدريس مادة 

 هعتبار الخصائص النفسية لطالب مرحلة التعليم الثانوى ،  بمختلف جوانباالبعين  ةهذا الصدد، أخذ
  .االجتماعيةنفعالية، و االالجسمية، والعقلية، و 

   :صورتها النهائية نوجزها فيما يلى إلىالخطوات المتسلسلة حتى وصلت بوقد مر بناء الوحدة بمجموعة 
  :تحديد الهدف من الوحدة  -) ١(

الطالب  ٕاكسابتنمية و  إلى من المنهج المقترح )الغذاءو  اإلنسان(الوحدة المختارة  تهدف   
المعلومات  همإكساب إلىكما تهدف  ،العادات الصحية السليمة والتخلص من العادات الصحية الخاطئة

 ،ط إفراوالمفاهيم الغذائية الالزمة لكى يقوا أنفسهم من أمراض سوء التغذية سواء كانت نقص أو 
تم من ت تيوال وتعديل بعض العادات الغذائية الخاطئة ،من الغذاء قالضرورية اليومية للمراه حتياجاتاالو 

 .ومهارية ووجدانية عرفيةخالل تحقيق أهداف م

 : محتوى الوحدة -)٢(

أجمع المحكمين على  بعد أن  من منهج الصف األول الثانوي )الغذاءو  اإلنسان( وحدة تقد اختير 
*(القائمـــة النهائيـــةتطبيـــق  بعـــدو  ،بالنســـبة للطالـــب غـــذاءأهميـــة ال

( علـــى)طالـــب وطالبـــة مـــن طـــالب ) ٦٠
%) ٢٨(، ونســـبة للغـــذاءمـــن نســـبة الطـــالب %) ٤٨(المرحلـــة الثانويـــة، وقـــد أســـفرت النتـــائج علـــى اختيـــار 

 وحــدة(، وقــد اســتقر الــرأي علــى لموضــوع أمــراض العصــر%) ٢٤(، ونســبة لموضــوع التــدخين والمخــدرات
وقـد  :وقـد قسـمت الوحـدة إلـى سـت موضـوعات هـى ،لما له من أهمية في صحة األفراد ، )الغذاءو  اإلنسان

  :قسمت الوحدة إلى ست موضوعات هى

                                           
 ( أنظر ملحق)٧( 
  ( أنظر ملحق)٢ (  
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  .ماهية الغذاء - ١
    .      من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنيةاحتياجات الجسم  – ٢
  .          االحتياجات الغذائية خالل مرحلة المراهقة ٣
                                 .سوء التغذية  -٤
    .تلوث الغذاء   -٥
  .تصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئةو سببها الغذاء يأمراض  -٦

  

  :الدروس المصغرة كتابه سلسلة  -)٣(
ــ ــ تتبن  إلــىالتــى يســعى كــل منهــا  ،مجموعــة مــن الــدروس إلــى ةفكــرة تقســيم محتــوى الوحــد ةالباحث

تحقيـــق  إلـــىؤدى فـــى النهايـــة يـــ، بحيـــث اإلجرائيـــة األهـــدافمـــن خـــالل مجموعـــة مـــن  ،تحقيـــق هـــدف عـــام
سـهل لألصـعب وصـوال األمـن التـدرج : الـدروس  إعـدادوقد روعى فى   ،امجنالعامة للبر  األهدافمجموعة 

التــرابط بــين  ومراعــاة ،، والتسلســل المنطقــى لمحتــوى الــدرس ريــد بالنســبة للطالــبجأعمــق مســتويات الت إلــى
هل علـى سـحتـى ي ،كل درس على أقل عـدد ممكـن مـن المفـاهيم احتواءفيه، و  المتضمنةالمفاهيم والعالقات 

   .محتوى الب اإللمامالطالب 
  

  : )اإلنسان والغذاء(للوحدة المختارة  امجنسيناريو البر  إعداد -)٤(
فــي ، وهــو الــذى يلتــزم بــه ويهتــدى بــه إنتاجــهامج علــى الــورق قبــل نــالســيناريو بصــفة عامــة هــو البر 

عناصــر المشــتركة فــى تقــديم المحتــوى كالنصــوص، ل، ويظهــر مــن خــالل الســيناريو ل اإلنتــاجأثنــاء عمليــة 
ور ولقطـات الفيـديو وغيرهـا وموقعهـا فـى العـرض، كمـا والموسيقى، والصوت والرسم الثابت والمتحرك والص

  .  يحدد السيناريو طرق ومستويات ومسارات التفاعل بين المستخدم والعرض
يمثــــل  خــــرواآل، )الجانــــب المســــموع ( رئيســــيين أحــــدهما الصــــوت  عنصــــرينويتضــــمن الســــيناريو 

ــــديو والصــــورة ( الجانــــب البصــــرى  ــــى كالفي ــــاهيم وال) المرائ ــــائق والمف ــــة ميحــــدد فيهمــــا الحق علومــــات المتعلق
  .بالمحتوى ضمن الجوانب المختلفة وذلك فى كل شاشة 
   )٢(جدول

تكنولوجيا  استخداممن المنهج المقترح والقائم على  )اإلنسان والغذاء( السيناريو المتبع بالوحدة المختارة
  الوسائل المتعددة

  ش
الجانب 
  المسموع

  الجانب المرئى

نص 
  مكتوب

رسم 
  تخطيطى

صورة 
  ثابتة

صورة 
  متحركة

لقطة  
  فيديو
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  : السيناريو  إعدادمتطلبات  -١ -)٤(
  ) :  اإلطارات( تصميم الشاشات  -١-١ -)٤(

  :وهى اإلطاراتامج المقترح فى هذه الدراسة على ثالثة أنواع رئيسية من نعتمد البر اهذا وقد 
   Transitional Frames االنتقالإطارات  -أ-١-١-)٤(

  كمــا امج نــالتــى تســتخدم فــى الــربط بــين أنمــاط مختلفــة للــدروس التــى يقــدمها البر  اإلطــاراتوهــى 
 إرشـاداتد طلب مساعدة من البرنامج تقدم للطالب نخر فى البرنامج، فعآ إلىمن موضوع  نتقالاالتيسر ◌ُ 

 اإلطـارات، وبـذلك فـان وظيفـة هـذه األسـئلةكيـف يجيـب عـن و  ،موضـوع مـا إلىتوضح له مثال كيف ينتقل 
إلطــارات  أنــواعوهنــاك عــدة  ،دون حــدوث أيــه مشــاكل للطالــب ،داخــل البرنــامج نتقــالاالهــى تنظــيم عمليــة 

عـــن طريـــق  ،معلومـــات جديـــدةلالتـــى تعـــد الطالـــب  اإلطـــاراتوهـــى  هإطـــارات التوجيـــ: مـــن أهمهـــا  االنتقـــال
 ،الناقلــة واإلطــاراتنجــاز الــدرس، إلتوضــيح الهــدف مــن دراســة الموضــوع ومــا يجــب علــى الطالــب عملــه 

 إلـىمـن إطـارات الشـرح  نتقـالاال، كاإلطـاراتأخـر مـن  إلـىلعبـور مـن نـوع لالتمهيـد  اإلطـاراتووظيفة هـذه 
ويمكن تقديم التغذية الراجعة للطالب فى نفس إطـار المـادة التعليميـة أو  ،ية الراجعةالتدريب، وٕاطارات التغذ

  .بشكل مفصل ويتوقف ذلك على نوع الدرس  اإلجابةطارات مستقلة عندما يراد التعليق على إفى 
   

    Instructional Framesإطارات تعليمية  -ب-١-١-)٤(
ويمكـن  ،تعـرض للطالـب المحتـوى العلمـى للبرنـامجويطلق عليها أحيانا إطارات العرض وهى التى 

والتـدريبات،  األمثلـةوذلك عن طريـق  ،ها فى توضيح العالقة بين فقرة تعليمية سابقة والفقرة الحاليةاستخدام
كإطــارات التحديــد وهــى تســاعد الطالــب علــى التعــرف علــى المفــاهيم  ،طــارات العــرضإلوهنــاك عــده أنــواع 

وبسـيط  ،بشـكل واضـح األساسـيةعـن طريـق عـرض التعريفـات والمفـاهيم  ،رنامجالتى يتضمنها الب األساسية
وأيضـــًا إطـــارات التـــدريبات وهـــى تمثـــل عونـــا كبيـــرا للطالـــب  وبعيـــدا عـــن بقيـــة عناصـــر الموضـــوع الدراســـى،

الطالـب فـى موضـوعات  ههميـة مـا يدرسـأو  ،توضـح التطبيقـات المختلفـةو لدراسة وتجنـب المفـاهيم المجـردة، 
  . أخرى ذات صلة بالموضوع محل الدراسة 

  

  ) ات ختبار اال(  األسئلةإطارات  -ج-١-١-)٤(
ن مـا عـإ ،عنهـا اإلجابـةويطلب مـن المـتعلم  األسئلةيحتوى على عدد من  اإلطاراتوهذا النوع من    

الورقـة ( رمـن متعـدد أو بـأى أسـلوب أخـ ختيـاراالمـن نـوع  األسـئلةفـى   تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة طريق
تقيـيم أداء  إلـىوتهـدف ) دى مهـارة أدائيـة ؤ التى تتطلب من الطالب أن يـ األدائية األسئلةفى حالة  –والقلم 
تحقيــق أهــداف الــدرس وصــوال للمســتوى المطلــوب وللتعــرف علــى نقــاط القــوة والضــعف لــدى  فــيعد اوتســ

   .المتعلم
 بموضــوعاتها الغــذاءو  اإلنســان وحــدةتــم توزيــع )  اإلطــارات( شاشــات لتصــنيف الســابق لللوتأسيســًا    

يـــة انتقال إطـــاراتمـــن دروس مصـــغرة علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن الشاشـــات شـــملت  هومـــا تحتويـــ ،المتعـــددة
مـن ) الغـذاءو  اإلنسان(الوحدة المقترحة  توقد تطلب ،وأخرى للتدريبات.  سئلةوٕاطارات تعليمية، وٕاطارات لأل
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كثــر مــن هــذه الشاشــات أالمــزج بــين خــواص نــوعين أو  األحيــانفــى بعــض  ةه الباحثــتــالــذى أعد البرنــامج
  .فى إطار واحد )  اإلطارات(

  

   navigation pattern اإلبحار -٢-١-)٤(
الوحـــدة المقترحـــة هـــا وفقـــا لشـــكل التفاعـــل المرجـــو مـــن اختيار دة أنمـــاط لإلبحـــار يتوقـــف عـــهنـــاك 

:  األنمــاط، والمعلومــات المقدمــة فيــه، ومســتوى المــتعلم المعرفــى ومــن هــذه  مــن المــنهج) اإلنســان والغــذاء(
الســابقة  الشاشــة إلـىأو العــودة  ،وفيـه ينتقــل المــتعلم مـن شاشــة ألخـرى تليهــا  sequenceالـنمط المتسلســل 

  .السير فى البرنامج اإلبحارالنمط من هذا أو الخروج من البرنامج، حيث يسهل 
نظــرًا  ،مــن المـنهج المقتـرح) اإلنسـان والغـذاء(للوحــدة المختـارة هاإعـدادثنـاء بــه أ ةالباحثـ توقـد أخـذ 

  .الطالب وتشتيت ذهنه  ارتباك إلىيؤدى  فلإلبحار سو  األخرى األنماطأى من  استخدامن أل
  
  
  
  
  

  ستخدم والبرامجمنمط التفاعل بين ال - ٣- ١- )٤(
 واألقالم، لوحة المفاتيح )Mouse - فارة ال( أساليب متعددة للتفاعل بين المستخدم والبرنامج مثل دتوج

هـو الـنمط السـائد للتفاعـل المسـتخدم  )Mouse –فـارة ال(لكترونية أو الشاشة وقد تم جعـل االالضوئية، واللوحة 
  . والبرنامج 

  :  اإلنتاجتجهيز الوسائل المستخدمة فى  -)٥(
مثـل   ،البرنـامج إلنتـاجالالزمـة  األدواتو  األجهـزة اختياربنتهاء من متطلبات السيناريو قامت الباحثة االبعد 
نظام التأليف الذى يتناسـب  اختيار إلىإضافة  ،ولقطات الفيديو ،والنص والصوت  ،والصور المتحركة ،تةبالصور الثا

  : ا يلى وصفهاموفي لمنهج المقترحامن ) الغذاءاإلنسان و (الوحدة المقترحة  إنتاجتصميم فى الو 
  .المقترح من المنهج) اإلنسان والغذاء(الوحدة المختارة  إنتاجالمستخدمة فى  واألدوات األجهزة - ١- )٥(

بعـدة تطبيقـات برمجيـة عاليـة المسـتوى للغـات البرمجـة  - )(مـن خـالل متخصـص – ةالباحثـ تستعانا
لمجموعـة برمجيـة متكاملـة، وجهـاز  دارصإوهى أحدث   Microsoft visual  studio 6.0–ما يطلق عليها 

أنظمة التشـغيل  وافق معتم  multimedia kitsسائل متعددة و يحتوى على مجموعة أطقم و   I.B.Mكمبيوتر 
إضـافة   scanner: جهـاز ماسـح ضـوئى   windows XP windows 2000و   widows 98 الشـائعة 

                                           
  متخصـص تصـميم البـرامج  بـالكمبيوتر وتـم تسـجيل البرنـامج بـوزارة المعلومـات واالتصـاالت وتـم  –ياسـر سـعد محمـود . قامت الباحثة بإعداد البرنـامج وقـام ببرمجتـه د

 .العتمادية التقنيةفحصة من قبل اللجان المتخصصة  بوزارة المعلومات واالتصاالت وقد حصل البرنامج على صك براءة حقوق الملكية الفكرية وا

  

  ) ٢ (شكل 
 اإلبحارالتنظيم التسلسلى لنمط 
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 Corel drawبرنـامج ( .. الصور والرسوم والمجسـمات ومعالجـة الصـوت  إعدادالبرامج المتخصصة فى  إلى

  ٣D studio Max ٤.٠  سـيد والحركـةجبرنـامج الت  adobe Photoshop 8.0، برنـامج معالجـة الصـور 10
 Aulad videoلمعالجــة الرســوم ثالثيــة البعــد، برنــامج   Microstation برنــامج  Screen Camبرنــامج 

Studio ( ديويلمعالجة لقطات الف.  
تكنولوجيـا  باسـتخداممن المـنهج المقتـرح ) اإلنسان والغذاء (لوحدة المختارة ل :البرنامج إنتاج -٢-)٥(

  .الوسائل المتعددة
  :الصور الثابتة بالبرنامج  إعداد: البرنامج  -أ-٢-)٥(

، أو عــن هالتــأليفى نفســ دخــال الصــور فــى البرنــامج عــن طريــق مكتبــة الصــور الموجــودة فــى البرنــامجإتــم 
ــ  adobe Photoshop 8.0طريــق الماســح الضــوئى ثــم معالجــة تلــك الصــور ببرنــامج   هلتلوينــه وتعديل

  .دخاله بعد ذلك فى البرنامج التعليمى زئته إلجوت
  :سيقى والصوت مو ال -ب-٢-)٥(

 اســتخدمت، كمــا  screen camبرنــامج  باســتخدامالصــوتى الخــاص بــالتعليق علــى دروس البرنــامج  التســجيلتـم 
الموســيقى فــى البرنــامج أمــا عــن طريــق مكتبــة  إدخــالقطعــة موســيقى للمقدمــة وأخــرى مختلفــة للنهايــة وتــم  ةالباحثــ

  .الخاصة بالصوت األخرىالموسيقى الموجودة فى البرنامج أو من بعض البرنامج 
   :طارات البرنامج إالمستخدمة فى  األلوان -ج-٢-)٥(
حًا للعين وثابتًا يلكى يكون مر  البرنامج إطاراتكخلفية لغالبية  المعبرة التى ترتبط كليا بالوحدة  األلوان تستخدما

حتى ال  اإلطاراتظهر على ت فى كتابة النصوص التى لألرضياتالمتباينة  استخدمتفى جميع البرنامج كما 
  . لتعلم رهق العين فى القراءة وهو ثابت فى كل البرنامج التى نريد أن نميزها لت
  : المؤثر البصرى  -د -٢-)٥(
 اإلطارخر حسب طبيعة ومحتوى آ إلىطار إ من نتقالاالعده مؤثرات بصرية عند  ةالباحثت ستخدما

   .والموقف التدريسى
  : أسلوب التأليف البرمجى  اختيار -هـ-٢-)٥(

هناك عده أساليب لبناء برامج تكنولوجيا الوسائل المتعددة التعليميـة منهـا مـا يسـتخدم بـرامج تطبيقيـة جـاهزة تسـاعد 
الـتحكم  ةوٕاسـتراتيجيأسـلوب التقـويم المناسـب  اختيـارفـى  يساعدهو  ،برنامج الذى يعرض المادة التعليمية الفى بناء 

ــ النو  االشاشات وتسمى مثل هذ انتقالفى البرنامج و   author ware  -  powerع من البـرامج بـالبرامج الجـاهزة ب

point) Course builder director(  لبرمجة الغات  بإحدىوهى ال تتطلب إلمام معد البرنامج .  
نهايتـــه وفـــى تضـــمين المـــادة  تـــه حتـــىلغـــات البرمجـــة فـــى كتابـــة البرنـــامج مـــن بداي اســـتخداموهنـــاك أســـلوب 

  .لعلمية وأساليب التحكم فى البرنامج عبر الشاشة ونظام التقديم ا
  : أثناء مرحلة البرمجة لضمان خروج البرنامج بالشكل المرجو في وقد روعيت بعض المعايير   
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 غيل شسهولة الت.  
  مناسبة البرنامج لألجهزة الحديثة والمستقبلية .  
 ظهار الرسوم مطابقة للواقع إ. 

 

  : الداخلي  هوتقدير ضبط البرنامج -)٦(
 مصــحوبا ببطاقــة تقــويم تــم عــرض البرنــامج األوليــة هنتهــاء مــن بنــاء البرنــامج فــى صــورتاالوبعــد 

رائهـم آ سـتطالعفـى المنـاهج وتكنولوجيـا التعلـيم ال )**(المحكمـينعلـى مجموعـة مـن )*(البرنـامج الكمبيـوتري
لمتغيـرات البحـث، ومـدى صـالحية البرنـامج  هحول مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى للمتعلمين، وشمول

مناســـبة حجـــم حـــروف الكتابـــة، ووضـــوحها علـــى الشاشـــة وســـهولة ( شـــكل البرنـــامج مـــن حيـــث و  للتطبيـــق،
والــنص المصــاحب لهــا، ومــدى  ،وطريــق عــرض الصــور ،قراءتهــا، ووضــوح الصــور، وكفايــة زمــن عرضــها

، )على الشاشة اإلطاربات، وكفاية مدة عرض والتدري األنشطةمناسبة التغير الصوتى والمكتوب، ومناسبة 
  .أثناء فحصهم للبرنامج  في السادة المحكمين ة لمالحظاتإضاف

  :فيما يلي  ويمكن تلخيص مقترحات وآراء المحكمين
  .الطالب  انتباهتشتيت  إلىيؤدي  حتى ال األلوان استخدامفي  اإلفراطعدم  .١
  .الطالب انتباهتشتيت  إلىيؤدي  الموسيقى حتى ال استخدامفي  اإلفراطعدم  .٢
  .تحتوي الشاشة الواحدة على أكثر من صورة ثابتة الأ .٣
  .تخل بمعناها  ختصار النصوص بصورة الا .٤

 صـــالحا البرنـــامجن وأصـــبح و الســـادة المحكمـــ اقترحهـــاالتعـــديالت التـــي  جراءإقامـــت الباحثـــة بـــ وقـــد  
  .للعرض على المتعلمين 

مـن نفـس  الباتط ٨ية تكونت من استطالعية على مجموعة ستطالعاالجراء التجربة إثم قامت الباحثة ب   
عــد مــن أجلهــا البرنــامج، وٕاعطــائهم فكــرة مبســطة عــن كيفيــة تشــغيل الجهــاز وكيفيــة أصــلية التــى األ العينــةمجتمــع 

ونـى لكتر اال إضـافة للـدليل(المسـتخدم المطبـوع  بقراءة دليل ةكل طالب توقد قام  ،التعامل مع لوحة المفاتيح والفأرة
البنــات الثانويــة القديمــة معمــل الحاســب بمدرســة فــي  ، وقــد أجريــت التجربــة ) CDالموجــود مضــمنا بالبرنــامج فــى 

المكـان بحيـث  ةالباحثـ تالتـى سـيجرى عليهـا تطبيـق البرنـامج، وأعـد العينـةيـة غيـر ثوذلـك علـى عينـة بح ،ببلبيس

                                           
  ( أنظر ملحق )٨(  
 ( أنظر ملحق)١( 
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مـن  دوالمـزود بالفـأرة والتـى تعـ I..B.Mماركـة زة تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة أمام جهاز من أجه ةجلس كل طالبت
  .ساسية التى يستخدمها المتعلم فى التحرك داخل البرنامج األدوات األ

ول الثــانوى ، األية هــو مــدى مناســبة البرنــامج لطــالب الصــف ســتطالعاالالتجربــة  إجــراءوكــان الهــدف مــن  
وتسجيل المالحظات حـول البرنـامج وتعـديل المواقـف التعليميـة  ،تعاملهم مع البرنامجأثناء في  الطالباتمالحظة و 

لتـدعيمها  ، ومناقشـتهاالتعـرف علـى نقـاط الضـعف الموجـودة مـن خـالل الـتعلم إلـىالتى يكتنفها الغمـوض، إضـافة 
  .ستوى المطلوب للتطبيقلمالبرنامج على ا استخداملكى يتم 

   

 ضـرورة إجـراء بعـض التعـديالت علـى واجهـة المسـتخدم كمـا إلىية ستطالعاالنتائج التجربة  لخصتو 
المتعـددة  لسلوب الوسـائأو  ،لطريقة العرض الطالباتية للبرنامج وجود قبول من ستطالعاالبة ر نتائج التج بينت

ومعرفـة  ،نص مسـموع ومـؤثرات صـوتية و صوات أبما يتضمنه من مؤثرات بصرية و  ،فى تقديم المادة التعليمية
علــى الــتحكم فــى  هاالخاصــة وقــدرات هارنــامج وفــق ســرعتبســير فــى التوأن  ،اســتجابتهافــور  هــابنتــائج عمل طالبــةال

  .يةيجابية فى المواقف التعليماإلوالمشاركة  ،البرنامج بسهولة
   

 عناصـر المحتـوى التعليمـى مـنالطالبـات ية عـدم شـكوى سـتطالعاالوكان مـن أبـرز نتـائج التجربـة 
طـار، ويسـر اللغـة إكـل فى لمعلومات المكتوبة اووضوحها ومناسبة  اإليضاحيةشكال األ ومالئمة، للبرنامج

  . العلمى البرنامجمحتوى المكتوب بها 
  

أكثــر متعــة فــى قضــوا وقتــا قــد أثنــاء الدراســة أن الطالبــات ســتطالعية االتجربــة لاتــائج نكمــا أكــدت 
ـــتو  ، وحـــدةدراســـة موضـــوعات ال ـــك  ةرجـــع الباحث ـــىذل ـــ إل ـــامج ووجـــود  ةفعالي ـــر مدرســـى،جـــو البرن وألن  غي

  .للطريقة التقليدية  ته غاير لمو  ،الذهنية والتشويق اإلثارةالبرنامج به العديد من أدوات 
  

  :وضع البرنامج فى صورته النهائية  -)٧(
 وفهمهم لمحتويات ،لكيفية عمل البرنامج اتبالمن فهم الط فى نهاية هذه المرحلة تم التحققو 
التعميمات وبذلك يمكن أن تكون  إلىوكذا التوصل  ،نستخالص المفاهيم والمبادئ بأنفسهاو  الوحدات
فى صورته النهائية ، كما صبح البرنامج صالحا للتطبيق بذلك أية قد حققت أهدافها، و ستطالعاالالتجربة 

  :هو مبين من المخططات التالية
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  المختارةبحار في الوحدة االمخطط يبين كيفية ) ٣( 

وحدة الغذاء

شاشة الدخول

شاشة الترحيب بالطالب

الشاشة الرئيسية

دليل المستخدمدليل المستخدمالمكتبةالمكتبةحول البرنـامجحول البرنـامج موديــوالت الوحــدةموديــوالت الوحــدة االختبار التحصيلياالختبار التحصيلي أهداف تدريس األحياءأهداف تدريس األحياء

ــواألول ــواألولالمودي المودي

الموديول الثانيالموديول الثاني

الموديول الثالثالموديول الثالث

الموديول الخامسالموديول الخامس

الموديـول الـرابعالموديـول الـرابع

الموديول السادسالموديول السادس

مكتبة الصوتمكتبة الصوتمكتبة الصورمكتبة الصور

مكتبة الفيديومكتبة الفيديو

أهداف وجدانيـةأهداف وجدانيـةأهداف معرفيــةأهداف معرفيــة

 أهداف مهارية أهداف مهارية
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  بحار في الموديولاالمخطط يبين كيفية ) ٤( 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

االختبار القبلي البعدياالختبار القبلي البعدي األنشطة اإلثرائيـةاألنشطة اإلثرائيـة أهداف الموديولأهداف الموديول أهمية الموديولأهمية الموديول المحتـوى واألنشـطةالمحتـوى واألنشـطة

صوت ونــصصوت ونــص

صــورة ونــصصــورة ونــص

النشاطالنشاط
صــوت وصــورةصــوت وصــورة

صــوت وصــورة 
صــوت وصــورة ونص
ونص

أسـئلة موضــوعيةأسـئلة موضــوعية

تجاوز نسبة أسـئلة موضــوعيةأسـئلة موضــوعية
تجاوز نسبة االتقان
االتقان

لم يتجاوز نسبة 
لم يتجاوز نسبة االتقان
االتقان

شاشة الموديــول

الشاشة الرئيســية
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  مخطط يبين خطوات السير في موديوالت الوحدة) ٥(
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

         

البداية

 تعرف على أھمية دراسة

 أقرا األھداف التعليمية

اجب على أسئلة االختبار

 ادرس الموديول بعناية

مارس األنشطة التعليمية 

اجب على أسئلة االختبار

انتقل لدراسة الموديول التالي

 النھائياجب على أسئلة االختبار

ھل وصلت لمستوى اإلتقان

النھاية

ھل وصلت لمستوى اإلتقان

ھل الموديول ھو االخير

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال
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  :المختارة من المنهج المقترح )اإلنسان والغذاء(وحدة إعداد دليل المستخدم ل - )٨(
ولـى المطبوعـة وتكـون فـي صـورة نصـية األبطريقتين الطريقة  ستخدامقامت الباحثة بعمل دليل لال  

اإلنسـان ( وحـدةل ابرنامجا تعليميـ  فيها أعدت الباحثة فقد ،لكترونية االممزوجة بالصورة أما الطريقة الثانية 
ح الخطــوات المختلفــة العــرض الحــي يشــر  باســتخدام ،وهــى الوحــدة المختــارة مــن المــنهج المقتــرح) والغــذاء 
  .في كيفية عمل البرنامجالمتبعة 
  

ت فـــى مـــتن دالتـــى اتبعـــت فـــى تصـــميم البرنـــامج كمـــا ور  اإلطـــاراتوفيمـــا يلـــى نمـــوذج مـــن بعـــض  
 .الثانوى األولللصف  األحياءفي مادة ) اإلنسان والغذاء (البرنامج للوحدة المختارة من المنهج المقترح 

يقونــه الخاصــة بــه مــن قائمــة البرنــامج األبعــد أن يــتم تشــغيل البرنــامج مــن ســطح الكتــب وذلــك بــالنقر علــى 
أو  Win NT Win ME WIN9Xأو أن تـى  Meأو ميلينيـوم ٩٨أو  ٢٠٠٠( نـدوز يبنظـام التشـغيل و 

WIN XP  ( تظهر الشاشات التالية :  
 ســم معــد البرنــامج وصــفته او تحتــوى علــى عنــوان البرنــامج  ،شاشــة افتتاحيــة للبرنــامج كمــا بالشــكل التــالي

  . بالدخول للبرنامج ذناإلوزر 
  .فتتاحية للبرنامجاال الشاشةنموذج يوضح ) ٦(

  
  

  
  
  
  
  

والهدف من  ،فتتاحية شاشة أخرى ترحب بالطالب وتعرفه طريقة السير في البرنامجااليلي الشاشة 
  . منها اوالشكل التالي يوضح نموذجً  ،البرنامج وهذه الشاشة مكونة من أربعة نماذج

  موذج يوضح  شاشة الترحيب بالطالبن )٧( 

  

أھال ومرحبا بك في دراسة ھذا البرنامج يسعدنا 
مشاركتك لكي ننجز سويا ھذا البحث الذي يسھم في 

تقدم العملية التعليمية، ولھذا نرجو منك أن تتسم 
.مشاركتك بالجدية واإلھتمام مما يعود بالفائدة علينا 

                                متمنية لك التوفيق والنجاح

الخروج التالي

ـامج ـ ـ ــ ـدخول للبرن ـ ـ ــ أذن ال
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 وحدة اإلنسان والغذاء (لمختارة من المنهج المقترح الشاشة الرئيسية للوحدة اويلى شاشة الترحيب بالطالب 

  : والشكل التالي يوضح نموذًجا منها الثانوى األولللصف  األحياءفي مادة ) 
  لمختارة من المنهج المقترحالشاشة الرئيسية للوحدة ا نموذج يوضح ) ٨

  
  

  
  
  
  
 
  

علــى عنــاوين الموديــوالت الرئيســية للوحــدة المختــارة مــن المــنهج  )٨(وتحتــوى الشاشــة الرئيســية كمــا بشــكل 
وتكـون تفاعليـة مـع المسـتخدم ، حيـث ) اإلنسـان والغـذاء ( وحـدة الثـانوى األولللصـف  األحيـاءالمقترح فـي 

إن ھذا البرنامج عبارة  عن دراسة بإستخدام تكنولوجيا 
المتعددة في تدريس منھج مقترح في مادة األحياء  الوسائل

من ) الغذاء(لتنمية مفھوم التربية الوقائية متناولة وحدة  
ھذا المنھج  ، حيث قامت  الباحثة بتقسيم الوحدة إلى ست 

موديوالت تعليمية

الخروجالسابقالتالي

                                       

عزيزي الطالب أن تتبع الخطوات التالية عند دراستك  منك والمطلوب
) وحدة الغذاء(لموديوالت 

الموديول،وذلك  أقرأ أھمية دراسة الموديول لكي تعرف لماذا تدرس ھذا -١
.بالضغط على زر دراسة أھمية الموديول 

 أفحص أھداف دراسة الموديول جيدا والتي يجب أن تكون قادرا على -٢
تحقيقھا عقب أنتھائك من دراسة الموديول ، ،وذلك بالضغط  على زر 

.دراسة أھداف الموديول 
البعدي والتي وضعت لكي تقيس مدى / أجب عن أسئلة األختبار القبلي -٣

:ألمامك بموضوعات كل موديول على حدة ، وتتكون األسئلة من جزأين 
أسئلة األختيار من متعدد:أسئلة الصواب والخطأ       ثانيا : أوال

.وعليك إختيار العالمة المناسبة التي تمثل اإلجابة الصحيحة

الخروجالسابقالتالي

.البعدي /  بعد اإلنتھاء من أسئلة األختبار القبلي 
:فأكثر  يسمح لك بما يلي % ٨٠ إذا حصلت على -١
. اإلنتقال مباشرة لدراسة الموديل التالي -أ
. ممارسة بعض األنشطة اإلثرائية-ب
لن يسمح لك باإلنتقال لدراسة موديول % ٨٠ إذا حصلت على أقل من-٢

.جديد، بل يجب عليك دراسة ھذا الموديول مرة أخرى
. لمزيد من التفاصيل أنقر على زر دليل المستخدم-٣

الخروالسابق التالي
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داللـة علـى تنشـيطها ) المضـئ( اللـون البرتقـالي الفسـفورى  إلـىنه بمجرد المرور عليها بالفأرة يتغير لونهـا أ
 . وبمجرد النقر عليها يتم ظهور شاشة الموديول المختار وسيلى تفصيله بعد 

  :التالية  األزراركما تحتوى الشاشة على مجموعة  
  شاشة الدخول ومنها شاشة الترحيب بالطالبزر حول البرنامج  وعند النقر عليه تظهر. 

  زر المكتبة العلمية. 

    زر دليل المستخدم. 

   ختباراالزر.  
 زر الخروج من البرنامج 

  عنـد و  ،األحياء للصف األول الثـانوى ويحتـوى علـى األهـداف العامـة لمـنهج األحيـاء  برنامجزر أهداف
هـــداف المعرفيـــة والمهاريـــة األتظهـــر لنـــا الشاشـــة التاليـــة وبهـــا  األحيـــاءالنقـــر علـــى زر أهـــداف تـــدريس 

  .والوجدانية
  

 األحياءلتدريس  المعرفية األهدافموذج من ن )٩( 

  
  

 األحياءالمهارية لتدريس  األهدافموذج من ن) ١٠( 

  
   

  األحياءالوجدانية لتدريس  األهدافنموذج من  )١١(

المصرية األتجاه المضاد  نحواإلخالل بمقومات التوازن البيولوجــي فــي البيئــة -٦
 األتجاه  نحو نبذ الخرفات والمعتقدات الخاطئة في مصــر-٧
.  تكوين العادات الصحية السليمة-٨
 تكوين اإلتجاه نحوالوالء للــوطن والمحافظــة علــى البيئــة-٩
 تقدير جهود الدولة فـي تحسـين مقومـات الـثروة البيولوجيـة، والمحافظـة -١٠

عليها ، وجهودها في وقاية المـواطنين مـن اإلصـابة بـاألمراض المختلفــة 
. نحو العلم وتقدير العلماء.  وعالجهم منهــا

رجـــــــوع   السابق

:يھدف تدريس علم األحياء في المرحلة الثانوية ألى
.إكساب التالميذالمفاھيم والحقائق والنظريات والقوانين -١
. تعريف التالميذ بكل مايتعلق بالكائنات الحية الموجودة في بيئتھم-٢
ومن ثم ، لديھم تزويد التالميذ بالمعلومات التي تساھم في تنمية الوعي الصحي -٣

.المحافظة على الشخصية والصحة العامة
 -ثم تسھم في  تزويد التالميذ بالمعلومات التي على زيادة ثقافتھم الجنسية ، ومن -٤

.تربيتھم تربية جنسية سليمة
مع البيئةالتي  تزويد التالميذ بالمعلومات  البيولوجية التي تساعدھم على التوافق -٥

.واتقاء األمراض المستوطنة فيھا، يعيشون فيھا

رجـــــــوع التالي

فاھيم-١  تدريب التالميذعلى التطبيقات العملية للمعلوملت والم

لى -٢ .تجھيزات تدريب التالميذعلى إجراء التجارب العملية التي تحتاج إ

. إكساب التالميذ مھارات العمل الجماعي-٣

 تنمية مهارات البحث العلمــي-٤

رجـــــــوع التالي السابق
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  داخل الدائرة  باألسهمالمبينة أمامك والمشار إليها ( ى أى زر من أزرار الموديوالت النقر علوعند 

، وبــالنقر عليــه يتــــم عـــــرض الواجهــة الرئيســية للموديــول  ليــتم اســتعراض مكونــات ) بالشـــكل التــاليمحــددة ال
 اختبـــار إلـــى باإلضـــافة ئيـــةثرا، وأنشـــطة إالموديـــول  وأهـــداف ، الموديـــول أهميـــةو  ،المحتـــوى ،مـــن الموديـــول

ــا وبعــديا لكــل موديــول  ختبــاراالالموديــول  مــع مالحظــة أن هــذا  ــتم تطبيقــه قبلي كمــا هــو مبــين بالشــكل ) ي
  :التالية باألشكالالتالي  وتظهر الواجهة الرئيسية للموديوالت كما 

 

  
  

  
  
  
  

  :هي  األزراركما يحتوي كل موديول على مجموعة من 

،وزر الخـــروج مـــن  ختبـــاراالإثرائيـــة ، وزر  ةوزر أنشـــطزر أهـــداف الموديـــول ،وزر أهميـــة الموديـــول ،
  .الموديول 

  وفيما يلي عرض لوظيفة كل زر من أزرار الموديول
هـداف المتعلقـة األبهـا  عند النقر علـى زر أهـداف دراسـة الموديـول تظهـر لنـا الشاشـة التاليـة و -١

 . الشاشة الرئيسية  للموديول  إلىوتحتوى الشاشة أيضا على زر رجوع بتدريس الموديول 

  
  ألولا أهداف الموديولنموذج من  )١٢(

  
عند النقر على زر أهمية دراسة الموديول تظهر لنا الشاشة التالية وبها التمهيد كملخص وتمهيد  -٢

  . الشاشة الرئيسية  للموديول  إلىسريع للموديول وتحتوى الشاشة أيضا على زر رجوع 

يول  عزيزي الطالب بعد دراسة ھذا المود
-: ينبغي أن تكون قادرا على أن

 الغذاء تعرف-١
 تذكر الشروط الواجب توافرھا في الوجبة -٢

الغذائية
 تستنتج أھمية الطعام-٣
 تعدد العوامل التي تؤثر في اختيار الفرد للغذاء-٤
 تخطط إلعداد وجبة غذائية متكاملة-٥
. تكتب تقرير عن عالقة الغذاء بعادات المجتمع-٦

الموديول أھداف

رجوعالتالي
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  ألولا لأهمية الموديو نموذج من  )١٣(

  
  وفيما يلي عرض نماذج من أهداف وأهمية  الموديوالت 

  الثانينموذج من أهداف الموديول  )١٤(

  
  نموذج من أهمية الموديول الثاني )١٥( 

  
  لثالموديول الثا أهدافنموذج من  )١٦( 

  

رجوع رجوع التالىالتالىالسابقالسابق

:
تحظى صحة اإلنسان باھتمام التربويين وغيرھم من المتخصصين في الطب 

اختصاصه، فإنھم واالقتصاد والغذاء، وإذا كان كل منھم ينظر إلى الصحة من زاوية 
أبناءھا على العمل يجمعون على أھميتھا لسعادة األمم، فاألمة القوية ھي التي يقدر 
األمم، وما تقاعست أمة والبناء واإلنتاج، وتحقيق أكبر قدر من السعادة والرفاھية لھذه 

.  عن سبل التقدم والتنميةبھاإال وأصابتھا العلل التي تقف ) شبابھا(عن صحة بنيھا 
تشربه، وغذاء تأكله فإن وإذا كانت األبدان تتأثر بما يدخل إليھا من ھواء تتنفسه وماء 

يعوق  من عوامل اجتماعية ونفسية ووجدانية وغيرھا لھا من التأثير ما قد بھاما يحيط 
. في بعض األحيان تأثير غيرھا من العوامل الفاعلة في صحة اإلنسان

-:أنعزيزي الطالب بعد دراسة ھذا الموديول ينبغي أن تكون قادرا على 
-  تعرف الغذاء-١

-  تذكر الشروط الواجب توافرھا في الوجبة الغذائية-٢
 تستنتج أھمية الطعام-٣
 تعدد العوامل التي تؤثر في اختيار الفرد للغذاء-٤
 تخطط إلعداد وجبة غذائية متكاملة-٥
. تكتب تقرير عن عالقة الغذاء بعادات المجتمع-٦

أھداف الموديولأھداف الموديول

رجوع التالي

رجوع رجوع التالىالتالىالسابقالسابق

بما أن الغذاء يمثل مصدر حياة الطالب، لذا فإن الحاجة ملحة ليتفھم 
طالب المرحلة الثانوية قيمته كثروة تمدھم بالطاقة والصحة والنشاط 
وتمھد لھم سبل العمل والسعي والعطاء والنماء في مختلف المجاالت، 
فإذا كان طالب المرحلة الثانوية قد عرف وأدرك أھمية الغذاء في 
الوقاية من األمراض وعالجھا، فإن نقصه يمثل معضلة، كما أن زيادة 
التغذية عن حدھا تتسبب في مشكالت صحية يصعب حصرھا،لذا 
يجب عليه أن يحقق أكبر قدراً من التوازن الحياتي، فيأخذ من كل 

 من البروتين ما يحتاجه للحفاظ على األنسجة فياخذبستان ما ينفعه، 
الموجودة ولتكوين اإلنزيمات ومواد أخرى حيوية بالنسبة للجسم،ومن 
الفيتامينات ما يقي جسمه من األمراض و يرفع مستوى أداء الجھاز 

المناعي لديه

--:: ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن  ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن الموديولالموديولبعد دراسة ھذا بعد دراسة ھذا 
.يعرف المراھقة

المطاعم يعرف المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراھقة واألطعمة المقدمة في 
.السريعة

يعدد المشاكل الغذائية في مرحلة المراھقة كالسمنة 
يتغلب على مشكلة السمنة منذ البداية 

الغذائية يتجنب التدخين ، الكحول ، المخدرات لما لھم من أثر على الناحية 
للمراھقللمراھق 

يعرف حب الشباب كمشكلة غذائية في مرحلة المراھقة
الوقاية من حب الشباب

المراھقةكمشكلة غذائية في مرحلة )فقدان الشھية ( يعرف القھم أو 

كمشكلة غذائية في مرحلة المراھقة)فقدان الشھية ( الوقاية من
 كمشكلة غذائية في مرحلة المراھقة والوقاية منھاالعصابييعرف التھام 

رجوع



١٤٠
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  لثالموديول الثا أهميةنموذج من  )١٧( 

  
  الرابعموذج من أهداف الموديول ن )١٨(

  
  

  الرابعالموديول  ميةمن أهنموذج  )١٩( 

  
  

  الخامسنموذج من أهداف الموديول  )٢٠(

   

رجوع رجوع التالىالتالىالسابقالسابق

: : مقدمةمقدمة
 ھناك العديد من التغيرات الحيوية التي  ھناك العديد من التغيرات الحيوية التي أنأن    حيث  حيث

زيادة معدل زيادة معدل : : تحدث في مرحلة المراھقة مثال ذلكتحدث في مرحلة المراھقة مثال ذلك
النمو الذي يزداد في بداية ھذه المرحلة ، وتغير النمو الذي يزداد في بداية ھذه المرحلة ، وتغير 
نسب األنسجة المختلفة في الجسم، كما يكتمل نسب األنسجة المختلفة في الجسم، كما يكتمل 

. . النمو الجنسي في ھذه المرحلةالنمو الجنسي في ھذه المرحلة

--:: ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أنالموديولالموديولبعد دراسة ھذا بعد دراسة ھذا 
يعرف سوء التغذيـة، يعـرف قصـور التغذيـة
 يعدد أسباب قصور التغذية 
يستنتج األمراض الناتجة عن  قصـور التغذيــة
 يعرف فــرط التغذيــة
 يستنتج األمراض الناتجة عـن فــرط التغذيــة
يقي نفسه من أمــراض ســوء التغذيــة
 الغذائية يعرف عدم تــوازن العناصــر
يستنتج أمراض سـوء الهضـم واالمتصـاص  وكيفيــة الوقايــة منهــا
يفرق بين سوء التغذية وقصـور التغذيــة

رجوع

رجوع رجوع التالىالتالىالسابقالسابق

تعني التغذية السليمة إمداد الجسم بسعرات حرارية كافية 
وبالعناصر الالزمة لوظائف أعضاء الجسم وللمحافظة 
على صحة ھذه األعضاء، ولما كانت العناصر الغذائية 
التي يستمدھا الجسم من الطعام ضرورية لعمليات النمو 
وتوليد الطاقة الحرارية وإجراء العديد من وظائف 
أعضاء الجسم، فإن نقص عنصر أو أكثر من ھذه 

.العناصر يؤدي إلى حدوث خلل في ھذه العمليات

--:: ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن  ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن الموديولالموديول دراسة ھذا  دراسة ھذا بعدبعد
يعرف التلوث البيولوجييعرف التلوث البيولوجي

يعدد انواع التلوث البيولوجييعدد انواع التلوث البيولوجي
يعرف تلوث الغذاء بالميكروباتيعرف تلوث الغذاء بالميكروبات

 يستنتج أسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي بالميكروبات يستنتج أسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي بالميكروبات
يعدد أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي  يعدد أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي  

 الغذاء بالفيروسات الغذاء بالفيروساتالفطريةوتلوثالفطريةوتلوثيقارن بين تلوث الغذاء بالسموم يقارن بين تلوث الغذاء بالسموم 
يذكر طرق تلوث الغذاء بالفيروسات والميكروباتيذكر طرق تلوث الغذاء بالفيروسات والميكروبات

والفيروساتوالفيروساتيستنتج اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تلوث األغذية بالميكروبات يستنتج اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تلوث األغذية بالميكروبات 
يعرف التلوث الكيميائىيعرف التلوث الكيميائى

يذكر أسباب التلوث الكيميائىيذكر أسباب التلوث الكيميائى
  يقسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعيةيقسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعية

رجوع
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  الخامسالموديول  ميةنموذج من أه )٢١(

  
  السادسموذج من أهداف الموديول ن )٢٢(

  
  السادسالموديول  ميةموذج من أهن) ٢٣( 

  
للموديول تظهر لنـا الشاشـة التاليـة وتحتـوى علـى ملـف مبـرمج   ثرائيةاإل األنشطةعند النقر على زر  -٣

 ،يحتوى المناشط والمفاهيم والتعميمـات التـى تتعلـق بالموضـوع المـراد دراسـته لتنميـة مفهـوم التربيـة الوقائيـة
 العمريـــةالتـــى قامـــت الباحثـــة بانتقائهـــا بعنايـــة بمـــا يتناســـب والمرحلـــة  ،وكمـــا هـــو مســـتهدف مـــن البرنـــامج 

  .المصاحبة   واألنشطةوالذى يتطلب قدرا وافرا من المعارف  بما ينمى مفهوم التربية الوقائية ،للطالب
 للموديول   اإلضافية األنشطة نموذج يوضح )٢٤(

  
 
 
 

 أسـئلةعلـى الموديـول مـن نـوع  أسـئلةوبهـا  ،الموديول تظهر لنا الشاشة التاليـة اختبارعند النقر على زر  -١
مـــن متعـــدد مـــع مالحظـــة أن البرنـــامج هـــو الـــذى يقـــوم بعمليـــة التقـــويم  ختيـــاراال أســـئلةوالخطـــأ و  ،الصـــواب

رجوع رجوع التالىالتالىالسابقالسابق

بسبب قد يتلوث الغذاء بعناصر كيميائية  ضارة وجدت طريقھا إلى الغذاء 
تعرضھا للمواد اإلضافة المتعمدة أو بسبب معالجة الحيوانات باألدوية أو بسبب 

بالغذاء بسبب الكيميائية التي تلوث المراعي ، كما تختلط العناصر الكيميائية 
 الري من أھم ومياةاإلھمال خالل مراحل اإلنتاج الغذائي ، ويعتبر تلوث التربية 

أضرارا أسباب التلوث الغذائي الكيميائي، وإذا كان التلوث الغذائي يسبب 
من لإلنسان يتضح أثرھا بعد فترة طويلة من التعرض لھذا التلوث في كثير 

التلوث االحيان، أو بعد تناول الغذاء الملوث مباشرة في حاالت قليلة، فان 
البيولوجي ھو التلوث بالميكروبات والفطريات والفيروسات يسبب أمراض 

وحيث اننا لإلنسان في اغلب الحاالت بعد فترة قصيرة من تناول الغذاء الملوث 
الفرد في عصر ازداد فيه مصادر التلوث التي تمثل خطورة بالغة على صحة 

المجتمعوسالمة 

:: ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن  ينبغي عزيزي الطالب أن تكون  قادراً على أن الموديولالموديولبعد دراسة ھذا بعد دراسة ھذا 

ـذاء•• ـذاء يتعرف على بعض األمراض التى يسببھا الغــــــ  يتعرف على بعض األمراض التى يسببھا الغــــــ
شرايين•• شرايين يستنتج العالقة بين الغذاء أمراض القلب وال  يستنتج العالقة بين الغذاء أمراض القلب وال
ـنان•• ـنان يستنتج العالقة بين الغذاء وأمراض األســـــــــــ  يستنتج العالقة بين الغذاء وأمراض األســـــــــــ
ـرطانية•• ـرطانية يستنتج العالقة بين الغذاء واألمراض الســــ  يستنتج العالقة بين الغذاء واألمراض الســــ
 بعض السلوكيات الغذائية الخاطــــــــــــــئة بعض السلوكيات الغذائية الخاطــــــــــــــئةيصحيحيصحيح  ••
 يكتب تقــــــريرا عن عــــــالقة الغـــــــذاء بالمرض يكتب تقــــــريرا عن عــــــالقة الغـــــــذاء بالمرض••
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للنشاط للنشاط  كان الغذاء بما يحتويه من عناصر ضرورية ھو الدعامة األساسية  كان الغذاء بما يحتويه من عناصر ضرورية ھو الدعامة األساسية إذاإذا
والمعاناة لإلنسان والمعاناة لإلنسان والحيوية والقوة والصحة ، فأنه قد يكون سبب من أسباب المرض والحيوية والقوة والصحة ، فأنه قد يكون سبب من أسباب المرض 

أو الفيروسات أو الفيروسات ، فقد يكون الغذاء سبب من أسباب المرض إذا كان ملوثاً بالميكروبات ، فقد يكون الغذاء سبب من أسباب المرض إذا كان ملوثاً بالميكروبات 
سبب لمرض سبب لمرض أو الطفيليات أو المواد الكيميائية أو المواد المشعة ، أو قد تكون أو الطفيليات أو المواد الكيميائية أو المواد المشعة ، أو قد تكون 

اإلنسان نتيجة لإلفراط فى تناولھا اإلنسان نتيجة لإلفراط فى تناولھا 
ھذا ھذا  لذا عزيزي الطالب حفاظا على صحتك وسالمة المجتمع يتطلب منك دراسة  لذا عزيزي الطالب حفاظا على صحتك وسالمة المجتمع يتطلب منك دراسة 

 بعناية للتعرف على بعض األمراض التى يسببھا الغذاء كأمراض القلب  بعناية للتعرف على بعض األمراض التى يسببھا الغذاء كأمراض القلب الموديولالموديول
وتصحيح بعض وتصحيح بعض والشرايين وأمراض األسنان واألمراض السرطانية المرتبطة بالغذاء والشرايين وأمراض األسنان واألمراض السرطانية المرتبطة بالغذاء 

السلوكيات الغذائية الخاطئةالسلوكيات الغذائية الخاطئة
المحافظة على المحافظة على   كما أن إلقاء الضوء على ھذا الموضوع يجعلك على وعي بأھمية   كما أن إلقاء الضوء على ھذا الموضوع يجعلك على وعي بأھمية 

التي قد التي قد تناولك  وجبة غذائية صحية وتصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة تناولك  وجبة غذائية صحية وتصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة 
تكون لديك والتي تؤدي إلى أصابتك بالمرضتكون لديك والتي تؤدي إلى أصابتك بالمرض

رجوع

ـطلحات ـ ـ ـ ـ ـ ـاھيم ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـطلحاتمف ـ ـ ـ ـ ـ ـاھيم ومص ـ ـ ـ ـ ـ ـطلحاتمف ـ ـ ـ ـ ـ ـاھيم ومص ـ ـ ـ ـ ـ مف

ـة     ـ ـ ـ ـةالتغذي ـ ـ ـ التغذي

ـة  ـ ـ ـة عملي ـ ـ ـذ بداي ـ ـ ـذاء من ـ ـ ـا الغ ـ ـ ـر بھ ـ ـ ـتي يم ـ ـ ـة ال ـ ـ ـات الحيوي ـ ـ ـع العملي ـ ـ ـي جمي ـ ـ ـة  ھ ـ ـ ـة عملي ـ ـ ـذ بداي ـ ـ ـذاء من ـ ـ ـا الغ ـ ـ ـر بھ ـ ـ ـتي يم ـ ـ ـة ال ـ ـ ـات الحيوي ـ ـ ـع العملي ـ ـ ـي جمي ـ ـ ـي  ھ ـ ـ ـم ف ـ ـ ـات الھض ـ ـ ـروره بعلمي ـ ـ ـد م ـ ـ ـم بع ـ ـ ـن الجس ـ ـ ـه م ـ ـ ـة إخراج ـ ـ ـى عملي ـ ـ ـه إل ـ ـ ـي أكل ـ ـ ـم ف ـ ـ ـات الھض ـ ـ ـروره بعلمي ـ ـ ـد م ـ ـ ـم بع ـ ـ ـن الجس ـ ـ ـه م ـ ـ ـة إخراج ـ ـ ـى عملي ـ ـ ـه إل ـ ـ أكل
ـول  ـ ــ ـدم لوص ـ ــ ـريق ال ـ ــ ـن ط ـ ــ ـدوران ع ـ ــ ـل وال ـ ــ ـاء والنق ـ ــ ـي األمع ـ ــ ـاص ف ـ ــ ـدة واالمتص ـ ــ ـول المع ـ ــ ـدم لوص ـ ــ ـريق ال ـ ــ ـن ط ـ ــ ـدوران ع ـ ــ ـل وال ـ ــ ـاء والنق ـ ــ ـي األمع ـ ــ ـاص ف ـ ــ ـدة واالمتص ـ ــ ـم المع ـ ــ ـا الجس ـ ــ ـى خالي ـ ــ ـھا إل ـ ــ ـم امتصاص ـ ـ ـتي تت ـ ـ ـة ال ـ ـ ـر الغذائي ـ ـ ـم العناص ـ ــ ـا الجس ـ ــ ـى خالي ـ ــ ـھا إل ـ ــ ـم امتصاص ـ ـ ـتي تت ـ ـ ـة ال ـ ـ ـر الغذائي ـ ـ العناص

ـا ـ ــ ـتفادة منھ ـ ــ ـم االس ـ ــ ـن للجس ـ ــ ـتى يمك ـ ــ ـة ح ـ ــ ـاالمختلف ـ ــ ـتفادة منھ ـ ــ ـم االس ـ ــ ـن للجس ـ ــ ـتى يمك ـ ــ ـة ح ـ ــ .  .  المختلف

ـة ـ ـ ـ ـ ــ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ـ ـ ــ ـةالم ـ ـ ـ ـ ــ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ـ ـ ــ     الم
ـن  ـ ـ ـ ـربون وم ـ ـ ـ ـدروجين والك ـ ـ ـ ـجين والھي ـ ـ ـ ـن األكس ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـوية تتك ـ ـ ـ ـواد عض ـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـن وھ ـ ـ ـ ـربون وم ـ ـ ـ ـدروجين والك ـ ـ ـ ـجين والھي ـ ـ ـ ـن األكس ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـوية تتك ـ ـ ـ ـواد عض ـ ـ ـ ـي م ـ ـ ـ ـا وھ ـ ـ ــ ـادي، والنش ـ ـ ــ ـكر الع ـ ـ ــ ـة، الس ـ ـ ــ ـة المعروف ـ ـ ــ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ــ ـا الم ـ ـ ــ ـادي، والنش ـ ـ ــ ـكر الع ـ ـ ــ ـة، الس ـ ـ ــ ـة المعروف ـ ـ ــ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ــ الم

ـليلوز ـ ـ ـ ـ ـليلوزوالس ـ ـ ـ ـ . . والس
    

ـة  ـ ـ ـ ـ ـ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ـ ـ ـ ـواع الم ـ ـ ـ ـ ـ ـة أن ـ ـ ـ ـ ـ ـواد الكربوھيدراتي ـ ـ ـ ـ ـ ـواع الم ـ ـ ـ ـ ـ أن
ـة ـ ـ ـ ـ ـكريات أحادي ـ ـ ـ ـ ـةس ـ ـ ـ ـ ـكريات أحادي ـ ـ ـ ـ س

ـدة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدةالكربوھيدراتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة المعق ـ ـ ـ ـ ـ ـ     الكربوھيدراتي

ـا  ـ ـ ـيطة كالنش ـ ـ ـكريات البس ـ ـ ـن الس ـ ـ ـير م ـ ـ ـدد كب ـ ـ ـاط ع ـ ـ ـن ارتب ـ ـ ـون م ـ ـ ـي تتك ـ ـ ـا وھ ـ ـ ـيطة كالنش ـ ـ ـكريات البس ـ ـ ـن الس ـ ـ ـير م ـ ـ ـدد كب ـ ـ ـاط ع ـ ـ ـن ارتب ـ ـ ـون م ـ ـ ـي تتك ـ ـ ـوزوھ ـ ـ ـ ـدات الجلوك ـ ـ ـ ـن وح ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـن العدي ـ ـ ـ ـان م ـ ـ ـ ـليلوز ، ويتكون ـ ـ ـ ـوزوالس ـ ـ ـ ـدات الجلوك ـ ـ ـ ـن وح ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـن العدي ـ ـ ـ ـان م ـ ـ ـ ـليلوز ، ويتكون ـ ـ ـ والس
ـدھون ـ ـ ــ ـدھونال ـ ـ ــ     ال

ـظ  ـ ـ ـ ـجين ويالح ـ ـ ـ ـدروجين وأوكس ـ ـ ـ ـربون وھي ـ ـ ـ ـن ك ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـوية تتك ـ ـ ـ ـات عض ـ ـ ـ ـن مركب ـ ـ ـ ـارة ع ـ ـ ـ ـظ عب ـ ـ ـ ـجين ويالح ـ ـ ـ ـدروجين وأوكس ـ ـ ـ ـربون وھي ـ ـ ـ ـن ك ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـوية تتك ـ ـ ـ ـات عض ـ ـ ـ ـن مركب ـ ـ ـ ـارة ع ـ ـ ـ ـدرات، عب ـ ـ ـ ـن الكربوھي ـ ـ ـ ـير م ـ ـ ـ ـل بكث ـ ـ ـ ـيجين أق ـ ـ ـ ـبة األكس ـ ـ ـ ـدرات، أن نس ـ ـ ـ ـن الكربوھي ـ ـ ـ ـير م ـ ـ ـ ـل بكث ـ ـ ـ ـيجين أق ـ ـ ـ ـبة األكس ـ ـ ـ أن نس
ـتروجين ـ ـ ـ ـفور وني ـ ـ ـ ـى الفوس ـ ـ ـ ـھا عل ـ ـ ـ ـوي بعض ـ ـ ـ ـد يحت ـ ـ ـ ـتروجينوق ـ ـ ـ ـفور وني ـ ـ ـ ـى الفوس ـ ـ ـ ـھا عل ـ ـ ـ ـوي بعض ـ ـ ـ ـد يحت ـ ـ ـ .  .  وق

ـوع ـ ـ ـ رج
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وتحتـوى الشاشـة أيضـا علـى شـريط يبـين درجـات الطالـب وتعزيـز سـريع حـول إجابـة الطالـب  ،المبرمج سلفا
ال يحصـل الطالـب  الىوبالتـ  ى سـؤال سـوى مـرة واحـدة فقـطأعلـى  اإلجابـةسؤال علما بأنـه لـن يـتم  فى كل

   نتهاء منهاالبعد  إال ختباراالوال يسمح للطالب بالخروج من  ،على درجة إجابته للسؤال فقط إال
 اختبار  الموديول نموذج يوضح )٢٥(

  
  

  
  
  
  
  
  
  

وذلـك عنـد الحصـول علـى  ختبـارااليقوم البرنامج بتقييم حالة الطالب فى  ختباراالعلى  اإلجابةوفى نهاية 
يســـمح لـــه البرنـــامج باســـتعراض الموديـــول ) درجـــة١٠٠المكـــون مـــن ( ختبـــاراالفـــأكثر مـــن درجـــات  % ٨٠
يقـوم البرنـامج بإعادتـه مـرة أخـرى  ختبـاراالالدرجة المطلوبة الجتيـاز  إلى الوصول أما فى حالة عدم الىالت

   .الموديول التاليفس الموديول وال يسمح له باستعراض لدراسة ن
  

  
  
  

  
  
  
  . الشاشة الرئيسية للبرنامج  إلىالمستخدم  بإرجاعالشاشة الرئيسية  للموديول ويقوم  إلىرجوع الزر و  

  .التى تبين كيفية السير فى محتويات الموديول اإلطاراتوفيما يلى عرض لبعض  
  

  التى تبين كيفية السير فى محتويات الموديول اإلطاراتعرض لبعض يوضح  نموذج )٢٦( 
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والوسـيلة التعليميـة  اإلسـتراتيجيةويتم استعراض المحتوى العلمى لكـل موديـول بعـدة طـرق تختلـف بـاختالف 
الوســائط  باســتخدامالمقابلــة  باألســهمالمتبعــة فــى تــدريس كــل عنصــر مــن عناصــر الموديــول  والمشــار إليهــا 

فـى  الوقائيـة  التربيـةلتنميـة مفهـوم ) والعروض التقديمية والتفاعليـة.. .بالصوت والصورة والفيديو (المتعددة 
.  متنوعــة أثبتــت فاعليتهــا  إمكانــاتوفقــا لمــا تتســم بــه الوســائط المتعــددة مــن الثــانوى  األولللصــف  األحيــاء

لطريقـة عـرض  عنصـر مـن عناصـر الموديـول  تـم فيهـا أتبـاع طريقـة  االتبـين مثـ  ات التاليةوكمثال الشاش
تقنيـــات الواقـــع  إحـــداث باســـتخدامالشـــرح بالصـــوت البشـــرى وأيضـــا مـــزودا بالحركـــة والرســـوم ثالثيـــة البعـــد 

  .عمق الدرس وتناوله من كافة جوانب التعلم المختلفة من التى تزيد ) virtual ability(فتراضياال
كملخـص لمحتويـات البرنـامج فالشاشـة ) الفيـديو  –للصـور ( مكتبـة متخصصـة زر المكـتبة ويعـرض  - ٥

يــتم اســتعراض الصــورة المحــددة بواســـطة  األوســطالتاليــة تبــين مكتبــة الصــور بالبرنــامج وفــى الجــــزء 
   .بالفـأرة  ختباراال

  االلكترونيةيوضح المكتبة  نموذج )٢٧(
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  السير فى البرنامج كما هو سالف الذكر مما سبقوفيه يتم عرض طريقة : زر دليل المستخدم  - ٦
  

  
  
  

  
  

 :ســـــــــــــــــــــــــطوانات مدمجـــــــــــــــــــــــــةإتدشـــــــــــــــــــــــــين البرنـــــــــــــــــــــــــامج وتخزينـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى 

 اإلعــدادصــورته النهائيــة  قامــت الباحثــة بتخــزين البرنــامج مــزودا بــدليل  إلــىبعــد وصــول البرنــامج المقتــرح 
SETUP FILE ،  آليــًا للبرنــامج  اإلعــدادولــى يعمــل برنــامج األســطوانة للمــرة اإلوبمجــرد أن يــتم وضـــع

بمســـاعدة طفيفـــة مـــن القـــائم علـــى تجهيـــز البرنـــامج ، إضـــافة لقيـــام الباحثـــة بوضـــع دليـــل لكيفيـــة تنصـــيب 
  . سطوانة وغالفها اإلوتم طباعته على حاوية  ،البرنامج على الكمبيوتر

  :وبهذا يكون قد تم االجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث وهو
 التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية  حياء لتنمية مفهومفي األ مقترحال هج ما صورة المن :٣س

  ؟ باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة
  :ولإلجابة على السؤال الرابع والخامس والسادس وهم

الصف األول  التربية الوقائية لدى طالب الكتساب وتنمية مفهوم مقترحا فعالية وحدة من المنهج الم: ٤س
  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ ابالثانوي 

الصف األول الثانوي على التصرف في  طالبعلى تنمية قدرة  مقترحا فعالية وحدة من المنهج الم:٥س 
  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ ابالمواقف الحياتية المرتبطة بالتربية الوقائية 

التربية  مفهوم الصف األول الثانوي نحوطالب لتنمية اتجاهات  مقترحمنهج الا فعالية وحدة من الم: ٦س
  ؟ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة االوقائية ب

  .ومقياس مواقف حياتية ومقياس اتجاهات االختبار التحصيلىقامت الباحثة بإعداد 
  :التحصيلى ختباراالبناء  :ثالثا

وحـدة اإلنسـان (فـي  المتضـمنةللمعـارف والمعلومـات  الثانويطالب الصف األول لقياس تحصيل    
 ختبــاراالوبنــاء  إعــدادتــم  األحيــاءضــمن المــنهج المقتــرح لتنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــة فــي مــادة ) والغــذاء

رجوعالتالى السابق

 :تدشين البرنامج وتخزينه على اسطوانات مدمجة 
بتخــزين البرنــامج مــزودا بــدليل بعـد وصــول البرنــامج المقــترح إلــى صــورته النهائيــة  قامــت الباحثــة 

  وبمجــرد أن يتـــم وضــــع االســـطوانة للمـــرة األولـــى يعمـــل برنـــامج اإلعـــداد SETUP FILEاإلعداد 
إضافة لقيام الباحثة بوضع دليل لكيفيـة آليًا للبرنامج بمساعدة طفيفة من القـائم علـى تجهـيز البرنـامج ، 
 .وغالفهــا تنصيب البرنامج على الكمبيوتر وتـم طباعتـه علـى حاويــة االســطوانة 

 رسالة دكتوراة
إعداد 

تيسير إبراھيم حسين العريض
إشراف 

فوزي أحمد الحبشي/ د.أمحمد صابر سليم                / د.أ 
سھير سالم رشوان/ د

الدخول للبرنـامج

وفيما يلى نموذجاً من بعض اإلطارات التى 
اتبعت فى تصميم البرنامج كما وروت فى متن 

االحياء للصف االول برنامج ( البرنامج 
) الثانوى

بعد أن يتم تشغيل البرنامج من سطح الكتب 
 على األيقونه الخاصة به من قائمة بالنقروذلك 

 ٩٨ أو ٢٠٠٠( البرنامج بنظام التشغيل وبندوز 
 Win NT Win أو أن تى Meأو ميلينيوم

ME WIN9X أو WIN XP (  تظھر
: الشاشات التالية 

شاشة افتتاحية البرنامج كما بالشكل المقابل  
وتحتوى على عنوان البرنامج واسم معد 

 .وزر اإلذن بالدخول للبرنامج وصفته البرنامج
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) وحـدة اإلنسـان والغـذاء(حسـب تصـنيف بلـوم قبـل وبعـد دراسـة  البنـاء المعرفـيلقيـاس مسـتويات التحصيلي 
رمزيــة الغريــب، ( الىعلــى النحــو التــالتحصــيلى  ختبــاراال إعــدادعمليــة  توقــد مــر ، المقتــرحضــمن المــنهج 

  )٦٩٦ -٦٥٣: م١٩٩٩
  ختباراالتحديـــد الهــدف من.  
  بصورته المبدئية ختباراالتحديد محتويات.  
  ختباراالوضــع تعليمـات.  
  المبدئية على مجموعة من المحكمين تهبصور  ختباراالعرض. 

  على المحكمين ختباراالنتائج عرض. 

  ختباراالتجهيــز مفتاح تصحيح.  
  وذلك لتحديد كل من ختبارية لالستطالعاالالتجربة:  
  .ختباراالزمـن  -أ
  .ختباراالمعامل السهولة والصعوبة لمفردات  -ب
  .ختباراالمعامل ثبات  -ج
  .ختباراالمعامل صدق   -د
 ختبارالصورة النهائية لال. 

  

  .الىالح البحث فى اتبعت كما ، اإلجرائية الخطوات هذهل عرض يلى وفيما
  ختباراالتحديد الهدف من.  

 ول الثـــانوياألالصـــف  البقيـــاس تحصـــيل عينـــة مـــن طـــ إلـــى الىالتحصـــيلى الحـــ ختبـــاراالهـــدف   
من المنهج المقترح فـي ) اإلنسان والغذاء ( وحدةبين المفاهيم الخاصة بمكونات  لمفهوم التربية الوقائية من

  .األحياءمادة 
  بصورته المبدئية ختباراالتحديد محتويات.  

مــن ) اإلنســان والغــذاء ( وحــدةالتحصــيلى بحيــث تغطــى موضــوعات  ختبــاراالتــم صــياغة مفــردات   
واب الصـ أسـئلةعلـى ت الباحثـة عتمـدا، وقد ول الثانوي األلطالب الصف  األحياءالمنهج المقترح في مادة 

 كبيـرة أجـزاء لتغطيـة الفرصـة يتـيحلمـن متعـدد  لكـل موديـول مـن موديـوالت الوحـدة  ختياراال أسئلةو  ،والخطأ

  .وحدةال من
بصــياغة المفــردات وقــد بلــغ عــددها فــى الصــورة المبدئيــة  ةالباحثــ توبعــد تحديــد نــوع المفــردات قامــ  

  .موضوعات الوحدةمفردة موزعة على ) ١١٣(
  ختباراالوضع تعليمات:  

وثباتــه، شــأنها فــى  ختبــاراالجانبــًا ذا أهميــة بالغــة فــى تحقيــق موضــوعية  ختبــاراالتمثــل تعليمــات   
وصـــياغتها  ،أن يعتنـــى بكتابـــة التعليمـــات ختبـــاراالصـــياغة البنـــود ذاتهـــا، لـــذا ينبغـــى علـــى معـــد  شـــأن ذلـــك



١٤٦

  الفصل الرابع                                     إجراءات البحث                                                             

  

إذ مـن المهـم  ،بـارختوقبـل إجـراء أى تجربـة تمهيديـة لال ،صياغة جيدة على أن يكون هذا بعـد كتابـة البنـود
: م١٩٩٤عبـد اهللا سـليمان، ( .رختبـاالصـورة النهائيـة لال إعدادأن تخضع التعليمات والبنود معًا للتقييم قبل 

١٥٣(  
  :يلى ما ختباراال تعليمات إعداد عند ةالباحث تراع وقد     

  .ختباراالأن تتضمن التعليمات الهدف من   -
  .ومكانها وأسلوبها اإلجابةأن تشتمل التعليمات على مثال يسترشد به الطالب فى معرفة طريقة   -
  .مة لمستويات الطالبئومال اإلمكانأن تكون التعليمات واضحة بقدر   -
  .قراءتها أن تكون التعليمات موجزة حتى ال تشتت انتباه الطالب وحتى ال تستغرق وقتًا فى  -
  ختباراالصدق:  

  :بطريقة ختباراالتم حساب صدق 
  )(صدق المحكمين

علـى مجموعـة مـن المحكمـين فـى مجـال  هتـم عرضـ ختبـارللتأكد من صالحية الصـورة المبدئيـة لال  
  .وخبراء التوجيه بقطاع التعليم الثانوى ،المناهج وطرق التدريس بكلية التربية

فيمــــا وذلــــك لتعــــرف آرائهــــم ، ختبــــارعلــــى كــــل مــــنهم الصــــورة المبدئيــــة  لال ةالباحثــــ توقــــد عرضــــ  
   .)٥٧:م١٩٩٦ ،أنور الشرقاوي (:يلي

  .التعليمية األهدافلقياس  ختباراالمدى مناسبة بنود  .١
  .مدى مناسبة البدائل لكل سؤال  .٢
  .وكفايتها  ختباراالمدى مناسبة تعليمات  .٣
  .ختباراالمدى دقة صياغة مفردات  .٤
  .ختباراالالصحة العلمية لمفردات  .٥
  .الثانــــوى األوللطالب الصف  ختباراالمدى مالئمة  .٦
  . وحدة اإلنسان والغذاء لمحتوى  ختباراال مالئمةمدى  .٧
  على المحكمين ختباراالنتائج عرض: 

  

وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت الالزمـة فـي ضـوء آراء السـادة المحكمـين ، وحـذف بعـض 
 مـــن اتمفـــرد )٦(وقـــد تـــم حـــذف  ،أو أكثـــر مـــن المحكمـــين علـــى حـــذفها )%٧٥(التـــي اتفـــق  األســـئلة
ه فــي ســتخدام، كمــا أصــبح صــالحا ال )مفــردة١٠٧(مكــون مــن  ختبــاراال، وأصــبح  ختبــاراال مفــردات
  .يةستطالعاالالتجربة 

                                           
  ( أنظر ملحق رقم)١ ( 
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كبيـر حـول  اتفـاقفقـد وجـد  ،وفى ضوء ما تقدم بعد إجراء التعديالت الالزمة حول آراء المحكمـين   
لمحتـوى الموضـوعات  ختبـاراالفقـرات  يـةتغط و ،ختبـاراالآرائهم من حيـث سـالمة المفـردات التـى يحتويهـا 

  .محل الدراسة  )اإلنسان والغذاء ( وحدةب الخاص
  ختباراالمفتاح تصحيح:  

  :على أساس ختباراالم وضع مفتاح لتصحيح ت ختباراال إعدادبعد   
  .على كل سؤال طأالصحيحة وال شئ لإلجابة الخجابة إعطاء درجة واحدة لإل  -
  )*(ختباراالتم توزيع درجة كل سؤال كما هو مبين بمفتاح تصحيح   -

  

  التحصيلى ختبارية لالستطالعاالالتجربة:  
   :يأتيوذلك لتحديد ما ) بعد التحكيم(فى صورته النهائية  ختبارية لالستطالعاالتم إجراء التجربة   

  .ختباراالتحديــــد زمـن  .١
  .ختباراال سئلةحساب معامل السهولة و الصعوبة أل .٢
  .ختباراالحســــاب معــامل ثبــات  .٣
 .ختباراالحســــاب معــامل صـدق  .٤

 )٣٠(هــا بلــغ عــدد  "للبنــاتالثــانوى  ولاألعلــى عينــة مــن طــالب الصــف  ختبــاراالوقــد تــم تطبيــق   
قبـــل بـــدء  وروعـــي ،ية ســـاعة وعشـــرين دقيقـــة ســـتطالعاالفـــى التجربـــة  ختبـــاراالواســـتغرق تطبيـــق ،  ةطالبـــ
 ، واستفسـاراتهمهن على تسـاؤالت واإلجابة ،ختباراال لقراءة تعليمات نإتاحة الفرصة له اإلجابةفى  الباتالط

  :ية وهىستطالعاالأهداف التجربة  تمهيدًا لتحقيق ورصد النتائج ،ختباراالوتم تصحيح 
  :ختباراالتحديد زمن  -١

  .عن طريق التسجيل التتابعى األسئلةعن  لإلجابةتم حساب الزمن الالزم   
  ).دقيقة ٦٥(وكان  اإلجابةأول طالب من  هالزمن الذى استغرق  -
  ).دقيقة ٩٥(وكان  اإلجابةخر طالب من آ هاستغرقالزمن الذى   -
  .تقريباً ) دقيقة ٨٠(الطالب وكان  هالذى استغرق ختباراالوقد تم حساب متوسط زمن  -
  :ختباراال سئلةحساب معامل السهولة والصعوبة أل-٢

  :ختباراال أسئلةالمعادلة التالية لحساب معامل السهولة والصعوبة لكل سؤال من  استخداموقد تم 
  )  ٦٢٥: م١٩٧٩،يفؤاد البه(                 =  معامل السهولة

  :حيث أن
  .الصحيحة لسؤال معين اإلجاباتعدد = ص 

                                           
 ( أنظر ملحق)١١(  

 ص

  خ+ ص
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  .الخاطئة للسؤال نفسـه اإلجاباتعدد =  خ
تكـون شـديدة السـهولة ومـن ثـم  )٠.٨(الباحثة أن المفردات التي يزيد معامل سهولتها عن  اعتبرتوقد    

الباحثـة  تكون شديدة الصعوبة ومـن ثـم قامـت  )٠.٢(المفردات التي يقل معامل سهولتها عن و قامت بحذفها ، 
  )٠.٨(  بلغ معامل سهولتها أكثر من   مفردات )٣(وبناء على ذلك تم حذف واستبعاد بحذفها ،

 :المعادلة التالية استخدامتم ولحساب معامل الصعوبة 

  ) ٦٢٥: م١٩٧٩فؤاد البهى، (    .معامل السهولة -١ =   معامل الصعوبة
وهي قـيم متوسـطة لمعـامالت ) ٠.٢ :٠.٨(بين  ختباراالوقد تراوحت معامالت الصعوبة لمفردات 

الباحثــة بحــذفها  ومــن ثــم قامــت ،)٠.٢(مفــردات بلــغ معامــل الصــعوبة لهــا أقــل مــن ) ٤(باســتثناءالصــعوبة 
   .مفردة  )*( )١٠٠( وأصبحت الصورة النهائية لالختبار مكون من

  )**(التحصيلى ختباراالوهكذا تم التوصل لمعامالت السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات   
   

  :التحصيلى ختباراالحساب معامل ثبات  -٣
وفـى  األفـرادنفس النتـائج إذا مـا أعيـد تطبيقـه علـى نفـس  ختباراالأن يعطى  ختبارااليقصد بثبات   

  )٦٥٣: م١٩٩٩رمزية الغريب،(نفس الظروف 
 معادلــة رولــون باســتخدام ختبــاراالحســاب معامــل ثبــات ل الباحثــة طريقــة التجزئــة النصــفية اختــارت       

Rolwn،  فــؤاد البهــى، (  .ختبــاراالوذلــك بحســاب تبــاين فــروق درجــات النصــفين ، وحســاب تبــاين درجــات
 ،ختبـاراالويوضح الجدول التالي تباين فروق درجات النصفين ، وحسـاب تبـاين درجـات  ،)٥٢٧: م١٩٧٩

   .ختبارمعامل الثبات لالو 
  .)ختبارمعامل الثبات لالو  ،ختباراال، وحساب تباين درجات تباين فروق درجات النصفين(

  
  
  
  
  

  معامل الثبات  ٢ع  ق٢ع
٠.٨٧  ٨٦.٩  ٢٠.٩  

  

وهـــو معامـــل الثبـــات مرتفـــع ، وبهـــذا تأكـــد للباحثـــة ثبـــات وصـــدق ) ٠.٨٧(وقـــد بلـــغ معامـــل الثبـــات
  .التحصيلي وصالحيته للتطبيق على عينة الدراسة الحالية ختباراال

  
  

  : الحياتية واقفمالمقياس  إعداد: رابعا

                                           
 ( أنظر ملحق)١١( 
 ( أنظر ملحق)١٠( 
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 لتنمية عليها القائمة اشتملتمعظم المفاهيم التى  مقياس المواقف الحياتية تضمني راعت الباحثة أن وقد
  :المقياس بالخطوات التالية إعدادوقد مر  ،ول الثانوىاألالصف  البلدى ط التربية الوقائية مفهوم

  :تحديد الهدف من المقياس .١
فـي المواقـف الحياتيـة  ول الثـانوىاألطـالب الصـف حسن تصرف التعرف على إلى المقياس هذا هدف ي   

اإلنســان ( وحــدة مــات المختلفــة التــي تــم تدريســها فــيســتفادة مــن المعلو االالتــي تتطلــب جانبــا وقائيــا، ومــدى 
  .يهمالتربية الوقائية لد مفهوم تنمية في مواجهة تلك المواقف ومن ثم) والغذاء

   

 .مفردات المقياس وتعليماته صياغة  .٢

هــداف التــي درســت الوحــدة مــن أجلهــا ، األقامــت الباحثــة بصــياغة مفــردات المقيــاس بحيــث تحقــق    
وهــو عبــارة عــن موقــف يمثــل  موضــوعية فــي صــياغة مفــردات المقيــاسال ســئلةاألالباحثــة علــى  واعتمــدت

هــذه البــدائل  مشــكلة يتطلــب التصــرف الســليم فــي ذلــك الموقــف متبوعــا بثالثــة بــدائل يختــار الطالــب أفضــل
وقــد راعــت  ، ، والــذي يتضــح منــه مــدى وضــوح الجانــب الوقــائي فــي ذهــن الطالــبلمواجهــة ذلــك الموقــف

  :الباحثة في صياغة مفردات المقياس ما يلي
  المفردات التوازن بين سهولة.  
  المقياس مجاالتالتوازن بين.  
 ترتيب المفردات الصحيحة في المفردات عشوائيا. 

مــن متعــدد، موزعــه  ختيــاراالموقــف مــن نمــط ) ٦٠(تكــون المقيــاس فــى صــورته المبدئيــة مــن و          
، وصـيغت تعليمـات المقيـاس فـى صـورة مبسـطة تتضـمن  تضـمنها القائمـةتالثالثـة التـى  المجـاالتعلى 

  )( .عن مفرداته ومفتاح لإلجابة اإلجابةيوضح كيفية  االومث ،للمقياس مختصراوصفًا 
  

  :التأكد من صدق المقياس .٣
رائهم حول مدى آ على تعرفالبهدف  )*(المحكمين من وذلك من خالل عرضه على مجموعة 

ول الثانوى ، ومدى مناسبتها األمالئمة مفردات المقياس لقياس مفهوم التربية الوقائية لدى طالب الصف 
  .ظية لهاف، ومدى سالمة الصياغة اللوإلجاباتهاقة العلمية لصياغة المفردات د، ومدى ال لمستوى الطالب

                                           
)  ( أنظر ملحق )١٣(  
 ( أنظر ملحق)١(  
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 أربعةبعض المفردات، وحذف فقد عدل المقياس، بتعديل صياغة  وفى ضوء آراء المحكمين
  .مفردة) ٥٦( إلىوبذلك بلغ عدد مفردات المقياس  للتكرار أو للغموض منعاً  مفردات

  

  :التأكد من ثبات المقياس .٤
ول الثانوى األالصف  تاالبيًا على عينة عشوائية من طاستطالعللتأكد من ثبات المقياس تم تطبيقه 

عن مفرداته،  اإلجابة، ولذلك لتحديد زمن  طالبة) ٣٠( هنبلغ عددو مدارس محافظة الشرقية  بإحدى
بطريقة إعادة تطبيق  بات المقياسثحساب معامل وقد تم ،  ، ومعانى مفرداته تعليماته وحوالتأكد من وض

عن  اإلجابة، كما بلغ زمن )٠.٨٧(، وبلغت قيمته )٣٨٢-٣٨١ :م١٩٧٩،فؤاد البهي السيد( المقياس 
 الطالب اغة بعض مفردات المقياس على ضوء تساؤالتيدقيقة وقد عدلت ص) ٦٠(مفرداته، 

  .واستفساراتهم
وصالحًا  ) **(صورته النهائيةفي  وبذلك أصبح مقياس المواقف لتنمية مفهوم التربية الوقائية     

المقياس والموضوعات التى تتضمنها، وأرقام  مجاالت) ٣(جدول  ح، ويوض لتطبيقه على مجموعة البحث
  .يسهاقالمفردات التى ت

  

  ) ٣(جدول 
  .يسهاق، وأرقام المفردات التى ت المواقف مجاالت مقياس

  عددها  قيسأرقام المفردات التى ت  مجاالت المقياس

  ٢٠  ٢٠إلى  ١من   .الغذاء - ١

  ٢٠  ٤٠إلى  ٢١من   .واإلدمان -المخدرات–التدخين  - ٢

 –االلتهاب الكبد  -االيدز  -  الفشل الكلوى (أمراض العصر - ٣
  )السرطان -أمراض القلب والشرايين

  ١٦  ٥٦إلى  ٤١من 

 

  .طريقة تصحيح مقياس المواقف  .٥
طبقــت الباحثــة المفــردات الخاصــة ببعــد  دولقــ، الصــحيحة  اإلجابــاتيــتم إعطــاء ثــالث درجــات لكــل إجابــة مــن 

  .)*(درجة) ٦٠( ختبارالا لهذا البعد من تكون الدرجة الكليةوبذلك مفردة ) ٢٠(الغذاء وعددها 
  

  .هاتتجااال مقياس  إعداد: اخامس
                                           

 (أنظر ملحق)١٢(  
 مفردة ، نظرا الن الوحدة المختارة من المنهج المقترح والتي تم معالجتها وتطبيقها هي وحدة ) ٢٠(طبقت الباحثة المفردات الخاصة ببعد الغذاء وعددها  دملحوظة لق

 .اإلنسان والغذاء
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 :الوقائية بالخطوات التالية التربية تاالالطالب نحو مج اتجاهاتمقياس إعداد مر       

   .تحديد الهدف من المقياس .١

وقائي، ال بجانالمرتبطة بال الصف األول الثانوي البط اتجاهاتالتعرف على إلى المقياس هذا هدف ي 
 المقياس، ومن ثم مجاالتحول المتضمنة في المنهج المقترح  االستفادة من المعلومات المختلفة ومدى
من المنهج ) اإلنسان والغذاء(دريس الوحدة المختارة ، من خالل تميهالتربية الوقائية لد مفهوم تنمية

  .المقترح
   

 :في صورته المبدئيةإعداد المقياس  .٢

  :لقد اعتمدت الباحثة في إعداد عبارات المقياس على عدة مصادر منها 
الباحثة  اطلعتو ، الصلة الوثيقة بالدراسة الحالية الدراسات السابقة والبحوث العلمية ذات طالع علىاال -أ

 (مثل دراسة الوقائية،ت التربية االنحو مج طالبال اتجاهاتقياس  استهدفتعلى بعض المقاييس التي 
  ) ()م٢٠٠٠ ،حسين عزب(، دراسة )م ١٩٩٧ر،عبد الصبو  نىم ( ، دراسة)م١٩٩٤ ،ديمتري فاديه

وكان محور  ،، وطالب المرحلة الثانوية األحياءتمت مع مجموعة من معلمي  ،المقابلة الشخصية - ب 
  .المقياس مجاالتالحديث معهم يدور حول 

  .صياغة عبارات المقياس -٣
بناء على ما تجمع لدى الباحثة من مادة تم صياغة عبارات المقياس وفقا ألسلوب ليكرت،        

، ) تجاهاالمن وجهة نظر (سالبا تقريبا  اآلخرأن تكون نصف العبارات موجبة والنصف الباحثة وراعت 
توضيح  ة، وتتطلب من الطالب)غير موافق  –متردد  - موافق (هى  استجاباتمام كل عبارة وضع ثالثة أو 

  :المقياس على النحو التالي مجاالتنحوها،  وهذه العبارات تقع في  هااتجاه
  ) ٤(جدول 

  .يسهاق، وأرقام المفردات التى ت تجاهاتاال  مقياس مجاالت
  عددها  قيسأرقام المفردات التى ت  المقياس مجاالت

  ٤٠  ٤٠:١  .الغذاء - ١
  ١٥  ٥٥:٤١  .واإلدمان -المخدرات –التدخين  - ٢
 –االلتهاب الكبد  -االيدز  -  الفشل الكلوى (أمراض العصر - ٣

  .)السرطان -أمراض القلب والشرايين
١٧  ٧٢:٥٦  

                                           
 (لمزيد من التفاصيل أنظر المشروعات والتجارب العالمية والدراسات السابقة  
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وراعت الباحثة في صياغة هذه العبارات أن تكون ذات صيغة بسيطة وال تحتمل أي لبس أو تأويل     
  .وتجنب العبارات المزدوجة التي تفسر بأكثر من معنى

  

 ٨ ، بتعديل صياغة بعض المفردات، وحذف ) *(فقد عدل المقياس وفى ضوء آراء المحكمين     
موجبة ) ٤٠(منها مفردة ) ٧٢( إلىوبذلك بلغ عدد مفردات المقياس ، أو للغموض للتكرار منعاً  تامفرد
مفردات نظرا للتكرار أو ) ٨(بعد أن حذفت  ،تجاه السالباالسالبة في ) ٣٢(و تجاه الموجباالفي 

على سبيل  المثال أعتقد أن تناول الماء بعد الطعام يساعد على عملية الهضم أو لغموض ف للغموض
  .هالمثال أعتقد أن كل طفل بسنالمعنى ، على سبيل  

يوضح  االومث ،للمقياس مختصرات تعليمات المقياس فى صورة مبسطة تتضمن وصفًا وضعو      
  )**(ةعن مفرداته ومفتاح لإلجاب اإلجابةكيفية 

    

  .صدق المقياس-٤
للحكم  والمتخصصين ) ***(الصورة المبدئية للمقياس، تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين إعدادبعد 

  :على النقاط التالية
  ت المقياساالالطالب نحو الوقاية وفقا لمج اتجاهمدى صدق المقياس وتضمنه لعبارات تقيس.  
  الثانوى ، ومدى  األولمالئمة مفردات المقياس لقياس مفهوم التربية الوقائية لدى طالب الصف مدى

لصياغة المفردات وإلجاباتها، ومدى سالمة الصياغة قة العلمية دمناسبتها لمستوى الطالب، ومدى ال
 .ظية لهافالل

  

  تجاهاال طريقة تصحيح مقياس  -٥
  :ستجابات على النحو التالياالتبعت الباحثة طريقة تقدير اوقد 

درجات في حالة ) ٣(وبذلك يمنح الطالب  ،للعبارات السالبة ٣-٢- ١و ،للعبارات الموجبة ١-٢- ٣
درجة في ) ١(درجة في حالة عدم التأكد على العبارة و) ٢(و يمنح الطالب  الموجبة،الموافقة على العبارة 

درجات في حالة الموافقة على ) ٣(يمنح الطالب و  ،)*(، أما في حالة العبارات السالبةرفضه للعبارةحالة 
ي حالة درجة ف) ١(في حالة عدم التأكد على العبارة و نيتدرج) ٢(و يمنح الطالب  ،سالبةالعبارة ال
  . مجموع ما يحصل عليه من درجات عن العبارات الموجبة والسالبةالطالب ، وتكون درجة للعبارة الموافقة
  .عينة البحث اختيارالتصميم التجريبى للبحث و :  سادسا

 .التصميم التجريبى للبحث   - أ

                                           
  ( أنظر ملحق)١٤( 
  (ظر ملحق أن)١٥  
  ( أنظر ملحق)١( 
(  ملحوظة لقد طبقت الباحثة المفردات الخاصة ببعد الغذاء وعددهم)مفردة ، نظرا ألن الوحدة المختارة من المنهج المقترح والتي تم معالجتها وتطبيقها هي ) ٤٠

 .وحدة اإلنسان والغذاء 
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الباحثة ثالثة  اختارتستخدم فى هذا البحث التصميم التجريبى القائم على المجموعات المتكافئة وقد ا
 :مجموعات متكافئة هما 

المختارة ) اإلنسان والغذاء( وحدة طالبة تدرس)  ٣٠(بلغ عدد الطالبات  :األولىالمجموعة التجريبية  - ١
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة باستخداممن المنهج المقترح 

المختارة ) اإلنسان والغذاء( وحدةطالبة تدرس ) ٣٠(بلغ عدد الطالبات : المجموعة التجريبية الثانية - ٢
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة استخداممن المنهج المقترح بدون 

 .طالبة درست المنهج المقرر من قبل الوزارة) ٣٠(بلغ عددها :المجموعة الضابطة  - ٣
  

  .عينة البحث  اختيار-ب 
  :العينة بالخطوات التالية  اختيارمر 

  . ول الثانوى بمدرسة بلبيس الثانوية للبناتاألثالثة فصول من فصول الصف  اختيارتم  - ١
 . ثالثة مجموعات إلىقسمت الفصول الثالثة  - ٢

 .ولى والتجريبية الثانية والمجموعة الضابطة بطريقة عشوائيةاألحددت المجموعة التجريبية  - ٣

طالبات ) ٩( استبعادطالبة بعد ) ٩٠( إلىالعدد  انخفضثم  طالبة ،) ٩٩( بلغ العدد الكلى للعينة - ٤
 . الطالبات الباقيات من العام الماضى واستبعادت الغياب االح استبعادذلك ألسباب مختلفة منها و 

 

  .العينة فى المجموعات  ضبط -ج
عوامل تتعلق بخصائص أفراد العينة، وعوامل تتعلق  لىإضبطت العوامل غير التجريبية التى قسمت 

  : تاليالبإجراءات التجربة ك
 -١٥(ما بين  طالباتيتراوح متوسط عمر ال: التى تتعلق بخصائص أفراد العينةضبط العوامل  -

  . )اً عام١٦
ترضت أن طالبات افنظرا لصعوبة ضبطه فإن الباحثة : والثقافى االقتصادىو  االجتماعىالمستوى  -

 االجتماعيةصلى وهو محافظة الشرقية بما يتميز من تنوع الفئات األالعينة ينتمون لنفس المجتمع 
  .والثقافية االقتصاديةو 

  

  . ضبط العوامل التى تتعلق بإجراءات التجربة -د
ة يبيمتمثلة من حيث المحتوى للمجموعتين التجر ) اإلنسان والغذاء( وحدة ادة المتضمنة فىدرست الم -

  . ولىاألة وسائل المتعددة للمجموعة التجريبيتكنولوجيا الب تم معالجتهاولى والتجريبية الثانية وقد األ
 .أسابيع) ٦(الثانية  التجريبيةو للمجموعة  األولىة ستغرق التدريس للمجموعة التجريبيا -

قبليا على )  اتجاهاتمقياس  – الحياتية مواقفالمقياس  –تحصيلى  اختبار(دوات األطبقت الباحثة  -
مقياس المواقف حثة في قد طبقت الباو  ولى والثانية والمجموعة الضابطة ،األالمجموعة التجريبية 

التي تم معالجتها بتكنولوجيا الوسائل  وحدة اإلنسان والغذاء ، وهم المواقف الخاصة بموقف) ٢٠(
  وحدة اإلنسان والغذاء بالمفردات  الخاصة هم مفردة و ) ٤٠(في مقياس االتجاهات طبقت و  ،المتعددة

 .التي تم معالجتها بتكنولوجيا الوسائل المتعددة

 )٥(جدول 
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والثانية والمجموعة الضابطة في  األولىالمجموعة التجريبية  درجات اتالفروق بين متوسطداللة 
  التحصيلي ختباراالفي  التطبيق القبلي

  البيان
  مصدر التباين

درجات 
متوسطات   مجموع المربعات  الحرية

  الداللة  النسبة الفائية  المربعات

 ٠.١٤٤ ٠.٢٨٩  ٢  بين المجموعات

  ٦.٤٣  ٥٥٩.٦٧  ٨٧  المجموعاتداخل   ٠.٩٨  ٠.٠٢
  ٥٥٩.٩٥  ٨٩  الكل

  

، التحصـيلى  ختبـارالتطبيق القبلـي لالالدراسة فيما يتعلـق بـمجموعات تكافؤ  يتضح من نتائج هذا الجدول 
  .غير دالة إحصائيا) ٥(كما يبينها جدول ) ف(قيمة ن إحيث 

والثانيـة والضـابطة  للتأكـد  األولـىكما طبقـت الباحثـة مقيـاس المواقـف قبليـا علـى المجموعـات التجريبيـة  -
 .من أن المجموعات متكافئة 

  )٦(جدول 
والثانية والمجموعة الضابطة في  األولىدرجات المجموعة التجريبية  اتداللة الفروق بين متوسط

  التطبيق القبلي في مقياس المواقف الحياتية
  البيان

  مصدر التباين
درجات 
متوسطات   مجموع المربعات  الحرية

  الداللة  النسبة الفائية  المربعات

 ٠.٣٠ ٠.٦٠  ٢  بين المجموعات

  ٢٦.١٥  ٢٢٧٦.٤٠  ٨٧  داخل المجموعات  ٠.٩٩  ٠.٠١
  ٢٢٧٦.٠٠  ٨٩  الكل

ــالتطبيق القبلــي لمقيــاس المواقــف  يتضــح مــن نتــائج هــذا الجــدول  تكــافؤ مجموعــات الدراســة فيمــا يتعلــق ب
  .غير دالة إحصائيا) ٦(كما يبينها جدول ) ف(قيمة  إنالحياتية ، حيث 

ولى والثانية والضابطة األقبليا على المجموعات التجريبية  تجاهاتاالكما طبقت الباحثة مقياس  -
 .يوضح النتائج) ٧(المجموعات متكافئة والجدول للتأكد من أن 

 )٧(جدول 
  

ولى والثانية والمجموعة الضابطة في األدرجات المجموعة التجريبية  اتداللة الفروق بين متوسط
  تجاهاتاالالتطبيق القبلي في مقياس 

  البيان
  مصدر التباين

درجات 
  الحرية

متوسطات   مجموع المربعات
  المربعات

  الداللة  النسبة الفائية

 ١.٧٤ ٣.٤٩  ٢  بين المجموعات

  ٤.٩١  ٤٢٦.٨٣  ٨٧  داخل المجموعات  ٠.٧٠  ٠.٣٦
  ٤٣٠.٣٢  ٨٩  الكل
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، تجاهـاتااليتضح من نتائج هذا الجـدول  تكـافؤ مجموعـات الدراسـة فيمـا يتعلـق بـالتطبيق القبلـي لمقيـاس 
  .غير دالة إحصائيا) ٧(كما يبينها جدول ) ف(قيمة  إنحيث 

  

  .إجراءات التجربة : سابعا
   :مر تنفيذ تجربة البحث بالخطوات التالية      

فـي ) مقيـاس اتجاهـات -مقياس المواقف الحياتية-االختبار التحصيلى (البحث  التطبيق القبلى ألدوات -١
، علـــى كـــال مـــن المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى والثانيـــة والمجموعـــة  م٢٠٠٦لعـــام  الفصـــل الدراســـي الثـــاني

  .الضابطة
 الىول الثـانوى علـى النحـو التـاألالصـف البات من  المنهج المقترح لط) اإلنسان والغذاء( وحدة تدريس -٢
:  
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة  باستخدام) اإلنسان والغذاء( وحدةدرست  :مجموعة تجريبية أولى  -أ
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة  استخدامبدون ) اإلنسان والغذاء( وحدةدرست : مجموعة تجريبية ثانية  -ب
  .درست المنهج المقرر من قبل الوزارة  :المجموعة الضابطة -ج
ل علـى كـ ) تجاهـاتاالو الحياتيـة التحصـيلى ومقيـاس المواقـف  ختبـاراال(إجراء التطبيـق البعـدى لكـل مـن  -٣

فــى  اســتخدمتالتــى  األدواتوالثانيــة والمجموعــة الضــابطة مســتخدمة نفــس  األولــىمــن المجموعــة التجريبيــة 
  .التطبيق القبلى 

  . تجاهاتاالو  الحياتية مقياس المواقفالتحصيلي و  ختباراالتصحيح  -٤
   .فى جداول الدرجاترصد  -٥
  . إحصائيا الدرجاتتحليل  -٦
  .مناقشة النتائج وتفسيرها  -٧

  

 لطـالب المرحلـة الثانويـة األحيـاءمـنهج مقتـرح فـى مـادة  إعـدادمما سبق يتضح أن الباحثة قد قامت ب      
فـي الصـف األول الثـانوي المختـارة مـن نفـس المـنهج المقتـرح  وحـدة اإلنسـان والغـذاء كما قامـت بمعالجـة  ،

  .دوات البحث وضبطهاأ إعدادقامت ب وتكنولوجيا الوسائل المتعددة ،  باستخدام
العينــــة وتطبيــــق أدوات  اختيــــار، ثــــم قامــــت الباحثــــة ب ســــتخداموهكــــذا أصــــبحت أدوات البحــــث صــــالحة لال 

  . النتائج إحصائيا وتفسير الدرجاتقامت الباحثة بمعالجة  الىوفى الفصل الت ،البحث



  
  
  
  

  الدراسةنتائج 
  وتفسيرھامناقشتھا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتفسيرھا  نتائج االختبار التحصيلى: أوال  

  نتائج مقياس المواقف وتفسيرھا : ثانيا  

  نتائج مقياس االتجاھات وتفسيرھا: ثالثا  

 الفصل الخامس



 الفصل الخامس                                    مناقشتھا، وتفسيرھا: نتائج الدراسة

 ١٥٨

التـــى تـــم تدريســـها  )وحـــدة اإلنســـان والغـــذاءل(لنتـــائج الدراســـة التجريبيـــة  ايتضـــمن هـــذا الفصـــل عرًضـــ
اختبـار مـدى صـحة فـروض وذلـك بهـدف تكنولوجيا الوسائل المتعددة لطالبـات الصـف األول الثـانوى ،  باستخدام
  .ومناقشتهانتائج لاتفسير ثم  ،الدراسة
   :وتفسيرها االختبار التحصيلينتائج  :أوال 
ضـمن البرنـامج    (Dependent Sample T- Test) للمجموعـات المرتبطـة "ت"استخدمت الباحثـة اختبـار   . أ

داللـة الفـروق بـين متوسـطي درجـات طالبـات كـل مجموعـة مـن  على للتعرفوذلك      SPSS_11اإلحصائي
، وذلـك الختبـار فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي لالختبـار التحصـيلي ةعلى حدتين مجموعتي البحث التجريبي

  :وهما ،من فروض البحث الثانيو األول مدى صحة الفرضين 
يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى فــى التطبيقــين القبلــي  .١

 .اتهم في التطبيق البعديوالبعدي لالختبار التحصيلي لصالح متوسط درج

يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــى التطبيقــين القبلــي  .٢
  .والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

 : والجدول التالي يوضح ذلك

  )  ٨( جدول 
  الختبار التحصيليريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعتي البحث التج"ت "اختبار  نتائج

  البيان
  المجموعة

مستوى   قيمة ت  ع  المتوسط  ن  التطبيق
  الداللة

  التجريبية األولى
  ٢.٤٦ ٤١.٩٧  ٣٠  القبلي

٠.٠١  ٣٤.٩٨  
  ٦.٤٢  ٨٥.٠٠  ٣٠  البعدي

  التجريبية الثانية
  ٢.٥٧  ٤٢.٠٠  ٣٠  القبلي

٠.٠١  ٢٦.١١  
  ٧.٣٨  ٧٨.٦٠  ٣٠  البعدي

  :هأن )٨(ويتبين من جدول 
 المجموعـــة التجريبيـــة  طالبـــاتدرجـــات  يبـــين متوســـط) ٠.٠١(عنـــد مســـتوى داللـــة دال إحصـــائيًا  يوجـــد فـــرق

 .التطبيق البعديمتوسط درجاتهم في الختبار التحصيلي لصالح ل التطبيقين القبلي والبعدي األولى فى

  بـــين متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة ) ٠.٠١(يوجـــد فـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة
 .الثانية فى التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

   .األول والثاني من فروض البحث  ينوهذه النتائج تؤكد صحة الفرض
المتعلقــة ببحــث داللــة الفــروق بــين  فــروض البحــث الثالــث والرابــع والخــامس مــنوض الفــر  وللتحقــق مــن صــحة 

فـــي التطبيـــق البعـــدي لالختبـــار ) مثنـــى -مـــأخوذة مثنـــى(متوســـطات درجـــات طالبـــات مجموعـــات البحـــث الثالثـــة 
 :هأن الفروض علىتلك  حيث تنصالتحصيلي، 
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بــــين متوســــطات درجــــات طالبــــات كــــل مــــن المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى  اتوجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائيً   .٣
التحصــيلي لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة  االختبــاربطة فــى والمجموعــة الضــا

 .األولى فى التطبيق البعدى

بــــين متوســــطات درجــــات طالبــــات كــــل مــــن المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة   إحصــــائًياتوجــــد فــــروق دالــــة   .٤
التجريبيــة التحصــيلي لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة  االختبــاروالمجموعــة الضــابطة فــى 
  .الثانية  فى التطبيق البعدى

بــــين متوســــطات درجــــات طالبــــات كــــل مــــن المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى  إحصــــائًياتوجــــد فــــروق دالــــة  .٥
التحصـــيلي لصـــالح متوســـطات درجـــات طالبـــات المجموعـــة  االختبـــاروالمجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة فـــى 

 .فى التطبيق البعدى  األولىالتجريبية 
  

   .SPSS_11ة أسلوب تحليل التباين ضمن برنامج الحزم اإلحصائية استخدمت الباحث
  .والنتائج موضحة فى الجدول التالي

  

  )٩(جدول 
  التحصيلي االختبارفي الثالثة نتائج تحليل التباين لدرجات طالبات مجموعات البحث 

 البيان
  مصدر التباين

درجات 
  الحرية

 مجموع المربعات
متوسطات 
  المربعات

  الداللة ئيةالنسبة الفا

 ١٥٦٢١.٣٨ ٣١٢٤٢.٧٦  ٢  بين المجموعات
٠.٠١  ٤٤٥.٦١  

  ٣٥.٠٦  ٣٠٤٩.٨٧  ٨٧  داخل المجموعات
  ٣٤٢٩٢.٦٣  ٨٩  الكل

  

 )٠.٠١(دالة إحصائيا عنـد مسـتوى داللـة هناك فروقًا أن ) ٩(جدول كما يبينها ) ف(قيمة يتضح من 
ومســتوى ، ولتحديــد اتجــاه الفــروق التحصــيلي رلالختبــاالتطبيــق البعــدي فــي البحــث الثالثــة بــين مجموعــات 

وجــدول للتعــرف علــى ذلــك،  )شــيفيه(بــين مجموعــات البحــث مثنــى مثنــى، اســتخدمت الباحثــة اختبــار داللتهــا 
  :يوضح نتائج ذلك )١٠(

  )  ١٠( جدول 
  لمقارنة بين متوسطات المجموعات الثالث في االختبار التحصيليانتائج 

 البيان
 

المجموعة

 
ن متوسط الدرجاتالفروق بي  

 ضابطة تجريبية ثانية تجريبية أولى

 ٤٢.٦٧ ٧٨.٦٠ ٨٥.٠٠ المتوسط

 ** ٤٢.٣٣ **٦.٤  ---- ٨٥.٠٠ تجريبية أولى

 ** ٣٥.٩٣ ---- ----  ٧٨.٦٠ تجريبية ثانية

  ---- ----  ----  ٤٢.٦٧ ضابطة

  ).٠.٠٥(تعين أن الفروق دالة عند مستوى * 
  ).٠.٠١(مستوى تعين أن الفروق دالة عند ** 
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  :هأن )١٠(ويتبين من جدول 
  مـن المجموعـة التجريبيـة  ات درجـات طالبـات كـلبـين متوسـط) ٠.٠١(عنـد مسـتوى  إحصـائًياتوجد فروق دالـة

لصـــالح طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة  ختبـــار التحصـــيليالتطبيـــق البعـــدي لالاألولـــى والمجموعـــة الضـــابطة فـــى 
 .األولى

  بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجريبيـة ) ٠.٠١(نـد مسـتوى ع إحصـائًياتوجد فروق دالـة
ـــة  ـــة الثاني ـــار التحصـــيلي لصـــالح طالبـــات المجموعـــة التجريبي والمجموعـــة الضـــابطة فـــى التطبيـــق البعـــدي لالختب
 .الثانية

  بيـة بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجري) ٠.٠١(عنـد مسـتوى  إحصـائًياتوجد فروق دالـة
األولى والمجموعة التجريبية الثانية فى التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح طالبـات المجموعـة التجريبيـة 

 .األولى

  .من فروض البحث الثالث والرابع والخامس وهذه النتائج تؤكد صحة الفرض 
  التحصيلي االختبارالنتائج الخاصة بنسبة الكسب المعدل لبالك في  -ج 

الــثالث فــي ن فعاليــة المــنهج المقتــرح تمــت المعالجــة اإلحصــائية لنتــائج مجموعــات البحــث وللتحقــق مــ
بالك بهــدف التحقــق مــن صــحة الفــرض نســبة الكســب المعــدل لــوذلــك باســتخدام معادلــة  ،االختبــار التحصــيلي
  :فروض البحث التالية التي تنص على من السادس والسابع

لصــف األول الثــانوي باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة تــدريس وحــدة مــن المــنهج المقتــرح لطالبــات ا - ٦
 .تربويا في االختبار التحصيلي يحقق مستوى فعالية مقبوال

تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثانوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل المتعـددة  - ٧
 .في االختبار التحصيليمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

  

  )١١(والنتائج موضحة فى جدول 
  )١١(جدول 

  نتائج الكسب المعدل لمجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيلي
 البيان

  المجموعة

  متوسط درجة االختبار التحصيلي
  )١٠٠= الدرجة النھائية(

  نسبة 
  لبالك الكسب المعدل

  بعدي  قبلي
  ١.١٧  ٨٥.٠٠  ٤١.٩٧  التجريبية األولى

  ١  ٧٨.٦٠  ٤٢.٠٠  لثانيةالتجريبية ا
  ٠.٠٢  ٤٢.٦٧  ٤٢.١٠  الضابطة

  :مايلي) ١١(يتضح من نتائج جدول 
  ارتفــــاع متوســــط درجــــات طالبــــات المجمــــوعتين التجريبيــــة األولــــى و التجريبيــــة الثانيــــة فــــي التطبيــــق البعــــدي

   .لالختبار التحصيلي عنه في التطبيق القبلي
 ــ  عــن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة)٨٥(ة األولــى ارتفــاع متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبي

  .)٦.٤(التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي بفارق  في )٧٨.٦( التجريبية الثانية
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  نســبة الكســب المعــدل لطالبــات المجمــوعتين التجريبيــة األولــى و التجريبيــة الثانيــة لــم تصــل إلــى الحــد األدنــى
  .الذي حدده بالك) ١(
 التجريبية األولى في التطبيق البعدي لالختبار التحصـيلي عنـه فـي  لبات المجموعةارتفاع متوسط درجات طا

التطبيق القبلي، في حين لم يرتفع متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة عنـه فـي التطبيـق القبلـي إال 
  .)٠.٥٧(بنسبة 

  لبــات المجموعــة عــن متوســط درجــات طا) ٨٥(ارتفــاع متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى
  .)٤٢.٣٣(التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي بفارق  في ) ٤٢.٦٧(الضابطة

 التجريبية الثانية في التطبيق البعـدي لالختبـار التحصـيلي عنـه فـي  ارتفاع متوسط درجات طالبات المجموعة
بيـق القبلـي إال التطبيق القبلي، في حين لم يرتفع متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة عنـه فـي التط

  .)٠.٥٧(بنسبة 
  عن متوسط درجـات طالبـات المجموعـة) ٧٨.٦( ارتفاع متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية 

  .)٣٥.٩٣(التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي بفارق في )  ٤٢.٦٧( الضابطة
  :لىالتي تنص ع من فروض البحثالسادس والسابع وهذه النتائج تؤكد صحة الفرض 

تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثانوي باسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة يحقـق  .٦
 .في االختبار التحصيليمقبوال تربويا مستوى فعالية 

تدريس وحدة مـن المـنهج المقتـرح لطالبـات الصـف األول الثـانوي بـدون اسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة  .٧
  .في االختبار التحصيليمقبوال تربويا فعالية  يحقق مستوى

  : وتفسيرها الحياتية مقياس المواقفنتائج :  ثانيا
ضـمن البرنـامج    (Dependent Sample T- Test)للمجموعات المرتبطة " ت"استخدمت الباحثة اختبار  -أ

كـل مجموعـة مـن وذلك للتعرف على داللـة الفـروق بـين متوسـطي درجـات طالبـات      SPSS_11اإلحصائي
، وذلــك الحياتيــة مجمــوعتي البحــث التجــريبيتين علــى حــدة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لمقيــاس المواقــف

 :من فروض البحث التي تنص علىالثامن والتاسع الختبار مدى صحة الفرضين 

القبلــي  يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى فــى التطبيقــين .٨
 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي الحياتية والبعدي لمقياس المواقف

يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــى التطبيقــين القبلــي  .٩
 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي الحياتيةوالبعدي لمقياس المواقف 

 : ضح ذلكيو  )١٢(وجدول 
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  )  ١٢( جدول 
  الحياتية لمقياس المواقفلمجموعتي البحث التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي  "ت "نتائج اختبار

 البيان
  المجموعة

  قيمة ت  ع  المتوسط  ن  التطبيق
مستوى 
  الداللة

  التجريبية األولى
  ٤.٩٩  ٢٥.٦٧  ٣٠  القبلي

٠.٠١  ٢٢.٤١  
  ٥.٣١  ٤٨.٨٣  ٣٠  البعدي

  يبية الثانيةالتجر
  ٤.٩٨  ٢٥.٥٧  ٣٠  القبلي

٠.٠١  ١٧.٧٩  
  ٤.٠٦  ٤٥.٥٧  ٣٠  البعدي

 

  :أن )١٢(ويتبين من جدول 
  بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة األولـى ) ٠.٠١(يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة

 .رجاتهم في التطبيق البعديلصالح متوسط د الحياتية لمقياس المواقففى التطبيقين القبلي والبعدي 

  بين متوسطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة ) ٠.٠١(يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة
 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي الحياتية لمقياس المواقففى التطبيقين القبلي والبعدي 

  من فروض البحث الثامن والتاسعالفرض وهذه النتائج تؤكد صحة 
مــن فــروض البحــث والمتعلقــة ببحــث والحــادي عشــر والثــاني عشــر  العاشــروللتحقــق مــن صــحة الفــرض  -ب

فـي التطبيـق ) مثنـى -مـأخوذة مثنـى(داللة الفروق بين متوسطات درجات طالبـات مجموعـات البحـث الثالثـة 
 :، حيث تنص تلك الفروض على أنه الحياتية لمقياس المواقفالبعدي 

بين متوسطات درجات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة  إحصائًياروق دالة توجد ف .١٠
لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى فــى الحياتيــة  مقيــاس المواقــفالضــابطة فــى 
 .التطبيق البعدى

لتجريبيـة الثانيـة  والمجموعـة بين متوسطات درجات طالبات كل مـن المجموعـة ا إحصائًياتوجد فروق دالة  .١١
لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة  فــى الحياتيــة مقيــاس المواقــف الضــابطة فــى 
 .التطبيق البعدى

بين متوسطات درجات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة  إحصائًياتوجد فروق دالة  .١٢
لصالح متوسطات درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة األولـى   الحياتية مواقفمقياس الالتجريبية الثانية فى 
 .فى التطبيق البعدى

  .SPSS_11استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين ضمن برنامج الحزم اإلحصائية 
 .)١٣(والنتائج موضحة فى جدول  
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 ١٦٣

  )١٣(جدول 
  الحياتية مقياس المواقففي نتائج تحليل التباين لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالثة 

  البيان
  مصدر التباين

درجات 
  مجموع المربعات  الحرية

متوسطات 
  الداللة  النسبة الفائية  المربعات

 ٤٦٣١.١٤ ٩٢٦٢.٢٩  ٢  بين المجموعات

  ٢٤.٧٩  ٢١٥٧.٠٠  ٨٧  داخل المجموعات  ٠.٠١  ١٨٦.٧٩
  ١١٤١٩.٢٩  ٨٩  الكل

بــين ) ٠.٠١(دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة هنــاك فروقــًا  أن) ١٣(جــدول كمــا يبينهــا ) ف(قيمــة يتضــح مــن 
ومسـتوى داللتهـا ، ولتحديـد اتجـاه الفـروق  الحياتية لمقياس المواقفالتطبيق البعدي في البحث الثالثة مجموعات 

  .)شيفيه(بين مجموعات البحث مثنى مثنى، استخدمت الباحثة اختبار 
  :نتائجال تلك يوضح )١٤(وجدول 

  ) ١٤( جدول 
  الحياتية مقياس المواقفلمقارنة بين متوسطات المجموعات الثالث في انتائج 

 البيان

 المجموعة
  المتوسط

  الفروق بين متوسط الدرجات

  ضابطة  تجريبية ثانية تجريبية أولى

٢٥.٨٧  ٤٥.٥٧ ٤٨.٨٣  

 ** ٢٢.٩٧  *٣.٢٧  ----  ٤٨.٨٣ تجريبية أولى

 ** ١٩.٧٠ ---- ----  ٤٥.٥٧ تجريبية ثانية

  ---- ----  ----  ٢٥.٨٧ ضابطة

  ).٠.٠٥(تعين أن الفروق دالة عند مستوى * 
  ).٠.٠١(تعين أن الفروق دالة عند مستوى ** 

  :أن )١٤(ويتبين من جدول 
  بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة ) ٠.٠١(عند مسـتوى  إحصائًياتوجد فروق دالة

لصـــالح  الحياتيـــة لمقيـــاس المواقـــفالتطبيـــق البعـــدي والمجموعـــة الضـــابطة فـــى  ،التجريبيـــة األولـــى
 .طالبات المجموعة التجريبية األولى

  بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة ) ٠.٠١(عند مسـتوى  إحصائًياتوجد فروق دالة
لصــــالح  الحياتيــــة لمقيــــاس المواقــــفوالمجموعــــة الضــــابطة فــــى التطبيــــق البعــــدي  ،التجريبيــــة الثانيــــة

 .موعة التجريبية الثانيةطالبات المج

  بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة ) ٠.٠٥(عند مسـتوى  إحصائًياتوجد فروق دالة
لصـالح  الحياتيـة لمقيـاس المواقـفوالمجموعة التجريبية الثانية فى التطبيق البعـدي  ،التجريبية األولى

 .طالبات المجموعة التجريبية األولى
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 ١٦٤

  من فروض البحثالعاشر والحادي عشر والثاني عشر لفرض وهذه النتائج تؤكد صحة ا
 .النتائج الخاصة بنسبة الكسب المعدل لبالك في مقياس المواقف .ج

وللتحقق من فعالية المـنهج المقتـرح تمـت المعالجـة اإلحصـائية لنتـائج مجموعـات البحـث الـثالث فـي مقيـاس 
قق من صحة الفرض الثالث عشر والرابع عشر من المواقف الحياتية وذلك باستخدام معادلة بالك بهدف التح

  :فروض البحث التالية التي تنص على
تــدريس وحــدة مــن المــنهج المقتــرح لطالبــات الصــف األول الثــانوي باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة  .١٣

 .في مقياس المواقف الحياتيةمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

طالبات الصف األول الثانوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل المتعـددة تدريس وحدة من المنهج المقترح ل .١٤
 .في مقياس المواقف الحياتيةمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

  )١٥(والنتائج موضحة فى جدول 
  )١٥( جدول

  نتائج الكسب المعدل لمجموعات البحث الثالث في مقياس المواقف الحياتية

 البيان
  المجموعة

مقياس المواقف  متوسط درجة
  الحياتية

  )٦٠=الدرجة النھائية (
  نسبة 

  الكسب المعدل لبالك
  بعدي  قبلي

  ١.٠٦  ٤٨.٨٣  ٢٥.٦٧  التجريبية األولى
  ٠.٩١  ٤٥.٥٧  ٢٥.٥٧  التجريبية الثانية

  ٠.٠٠  ٢٥.٨٧  ٢٥.٧٧  الضابطة

 :مايلي) ١٥(يتضح من نتائج جدول 

 و التجريبيــة الثانيــة فــي التطبيــق البعــدي  ،بيــة األولــىارتفــاع متوســط درجــات طالبــات المجمــوعتين التجري
  عنه في التطبيق القبلي  مقياس المواقف

  عــــن متوســــط درجــــات طالبــــات )٤٨.٨٣(ارتفــــاع متوســــط درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى
  )٣.٢٦(مقياس المواقف بفارق في للتطبيق البعدي ) ٤٥.٥٧(الثانية ةالمجموعة التجريبي

 الذي حدده بالك) ١(ب المعدل لطالبات المجموعة التجريبية األولى لم تصل إلى الحد األدنى نسبة الكس  
  وهـي نسـبة مرتفعـة ولكنهـا أقـل  ) ٠.٩١(نسبة الكسـب المعـدل لطالبـات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة بلغـت

  الذي حدده بالك) ١(من الحد األدنى 
  مقيـاس المواقـف عنـه فـي لاألولـى فـي التطبيـق البعـدي  ةالمجموعة التجريبيـارتفاع متوسط درجات طالبات

التطبيـق القبلــي، فـي حــين لـم يرتفــع متوسـط درجــات طالبـات المجموعــة الضـابطة عنــه فـي التطبيــق القبلــي 
  )٠.١(إال بنسبة 
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 ١٦٥

 عـــن متوســـط درجـــات طالبـــات )٤٨.٨٣(إلـــى ارتفـــاع متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى
  )٢٢.٩٦(التطبيق البعدي لمقياس المواقف بفارق  في ) ٢٥.٨٧( ةالمجموعة الضابط

  الثانيـة فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس المواقـف عنـه فـي  ةالمجموعـة التجريبيـارتفاع متوسط درجات طالبـات
التطبيق القبلي، في حين لم يرتفع متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة عنه في التطبيق القبلـي إال 

  )٠.١(بنسبة 
  ــــة ار ــــة الثاني ــــات )٤٥.٥٧(تفــــاع متوســــط درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجريبي عــــن متوســــط درجــــات طالب

  )١٩.٧٠(التطبيق البعدي لمقياس المواقف بفارق )   ٢٥.٨٧( ةالمجموعة الضابط
  :عشر من فروض البحث والتي تنص على لرابععشر وا لثوهذه النتائج تؤكد صحة الفرض الثا    
المتعــددة المقتــرح لطالبــات الصــف األول الثــانوي باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل تــدريس وحــدة مــن المــنهج  .١٣

 .في مقياس المواقفمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

تـــدريس وحـــدة مـــن المـــنهج المقتـــرح لطالبـــات الصـــف األول الثـــانوي بـــدون اســـتخدام تكنولوجيـــا الوســـائل  .١٤
 .س المواقففي مقيامقبوال تربويا المتعددة يحقق مستوى فعالية 

 

   :وتفسيرها نتائج مقياس االتجاهات:ثالثا 
ضـمن البرنـامج    (Dependent Sample T- Test)للمجموعـات المرتبطـة " ت"اسـتخدمت الباحثـة اختبـار  -أ

جـات طالبـات كـل مجموعـة مـن وذلـك للتعـرف علـى داللـة الفـروق بـين متوسـطي در      SPSS_11اإلحصـائي
، وذلــك الختبــار االتجاهــاتمجمــوعتي البحــث التجــريبيتين علــى حــدة فــي التطبيقــين القبلــي والبعــدي لمقيــاس 

 :من فروض البحث والتي تنص على عشر السادسعشر و  الخامسمدى صحة الفرضين 

فــى التطبيقــين القبلــي  يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى .١٥
 .والبعدي لمقياس االتجاهات لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

يوجــد فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــى التطبيقــين القبلــي  .١٦
  .والبعدي لمقياس االتجاهات لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

  )١٦(جدول في  والنتائج موضحة
  )١٦(جدول 

  االتجاهاتمقياس  في لمجموعتي البحث التجريبيتين في التطبيقين القبلي والبعدي "ت "نتائج اختبار

  قيمة ت  ع  المتوسط  ن  التطبيق  المجموعة
مستوى 
  الداللة

  التجريبية األولى
  ٢.٠٦  ٦١.٤٧  ٣٠  القبلي

٠.٠١  ٣٢.٣٦  
  ٧.٢٩  ١٠٥.٨٠  ٣٠  البعدي

  انيةالتجريبية الث
  ٣١.٣٥  ١.٩٩  ٦١.٠٧  ٣٠  القبلي

  ٠.٠١  
  ٥.٧٣  ٩٧.٧٧  ٣٠  البعدي

  :أن )١٦(ويتبين من جدول 



 الفصل الخامس                                    مناقشتھا، وتفسيرھا: نتائج الدراسة

 ١٦٦

  بـــين متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة ) ٠.٠١(يوجـــد فـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة
 .يق البعديلصالح متوسط درجاتهم في التطب االتجاهاتاألولى فى التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

  بـــين متوســـطي درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة ) ٠.٠١(يوجـــد فـــرق دال إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة
 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي االتجاهاتالثانية فى التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس 

  .ثالبح فروض منالخامس عشر والسادس عشر الفرضين صحة وهذه النتائج تؤكد 
مـن فــروض البحــث والمتعلقــة  عشــر التاســععشـر و  الثــامنعشــر و  الســابعللتحقـق مــن صــحة الفـرض و   -ب

فــي ) مثنــى -مــأخوذة مثنــى(ببحــث داللــة الفــروق بــين متوســطات درجــات طالبــات مجموعــات البحــث الثالثــة 
 :، حيث تنص تلك الفروض على أنه االتجاهاتالتطبيق البعدي لمقياس 

بين متوسطات درجات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة  ئًياإحصاتوجد فروق دالة  .١٧
لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى فــى التطبيــق  االتجاهــاتالضــابطة فــى مقيــاس 

 .البعدى

لمجموعـة بين متوسطات درجات طالبات كل مـن المجموعـة التجريبيـة الثانيـة  وا إحصائًياتوجد فروق دالة  .١٨
لصــالح متوســطات درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة  فــى التطبيــق االتجاهــات الضــابطة فــى مقيــاس 

  .البعدى
بين متوسطات درجات طالبـات كـل مـن المجموعـة التجريبيـة األولـى والمجموعـة  إحصائًياتوجد فروق دالة  .١٩

طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى  فـــى  لصـــالح متوســـطات درجـــات االتجاهـــاتالتجريبيـــة الثانيـــة فـــى مقيـــاس 
 .التطبيق البعدى

   .SPSS_11استخدمت الباحثة أسلوب تحليل التباين ضمن برنامج الحزم اإلحصائية 
  .)١٧(والنتائج موضحة فى جدول

  )١٧(جدول 
  االتجاهاتنتائج تحليل التباين لدرجات طالبات مجموعات البحث الثالثة في مقياس 

  البيان
  اينمصدر التب

درجات 
  الحرية

مجموع 
  المربعات

النسبة   متوسطات المربعات
  الفائية

  الداللة

 ١٦١٧٨.٨١ ٣٢٣٥٧.٦٢  ٢  بين المجموعات

داخل   ٠.٠١  ٥١٦.٢٨
  ٣١.٣٤  ٢٧٢٦.٣٣  ٨٧  المجموعات

  ٣٥٠٨٣.٩٦  ٨٩  الكل

ـــ) ١٧(كمـــا يبينهـــا جـــدول ) ف(يتضـــح مـــن قيمـــة  ة أن هنـــاك فروقـــًا دالـــة إحصـــائيا عنـــد مســـتوى دالل
، ولتحديــد اتجــاه الفــروق  االتجاهــاتبــين مجموعــات البحــث الثالثــة فــي التطبيــق البعــدي لمقيــاس ) ٠.٠١(
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، للتعـرف علـى ذلـك) شـيفيه(ومستوى داللتها بين مجموعات البحث مثنى مثنـى، اسـتخدمت الباحثـة اختبـار 
  :يوضح نتائج ذلك )١٨(وجدول 

  ) ١٨( جدول 
  االتجاهاتعات الثالث في مقياس لمقارنة بين متوسطات المجمو انتائج 

 البيان 
 المجموعة

 الفروق بين متوسط الدرجات

 ضابطة تجريبية ثانية تجريبية أولى

 ٦٢.١٧ ٩٧.٧٧ ١٠٥.٨ المتوسط

 ** ٤٣.٦٣ **٨.٠٣  ----  ١٠٥.٨٠ تجريبية أولى

 ** ٣٥.٦٠ ---- ----  ٩٧.٧٧ تجريبية ثانية

  ---- ----  ---- ٦٢.١٧ ضابطة

  ).٠.٠٥(أن الفروق دالة عند مستوى  تعين* 
  ).٠.٠١(تعين أن الفروق دالة عند مستوى ** 

  :أن )١٨(ويتبين من جدول 
  بين متوسطات درجات طالبات كل مـن المجموعـة التجريبيـة ) ٠.٠١(عند مستوى  إحصائًياتوجد فروق دالة

طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة  لصـــالح االتجاهـــاتوالمجموعـــة الضـــابطة فـــى التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس  ،األولـــى
 .األولى

  بين متوسطات درجات طالبات كل مـن المجموعـة التجريبيـة ) ٠.٠١(عند مستوى  إحصائًياتوجد فروق دالة
ـــة ـــة  االتجاهـــاتوالمجموعـــة الضـــابطة فـــى التطبيـــق البعـــدي لمقيـــاس  ،الثاني ـــات المجموعـــة التجريبي لصـــالح طالب
 .الثانية

  بين متوسطات درجات طالبات كل مـن المجموعـة التجريبيـة ) ٠.٠١(مستوى  عند إحصائًياتوجد فروق دالة
لصالح طالبـات المجموعـة التجريبيـة  االتجاهاتوالمجموعة التجريبية الثانية فى التطبيق البعدي لمقياس  ،األولى
 .األولى

  .البحث من فروض الفرض السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرصحة وهذه النتائج تؤكد 
  .النتائج الخاصة بنسبة الكسب المعدل لبالك في مقياس االتجاهات .ج
وللتحقق من فعالية المـنهج المقتـرح تمـت المعالجـة اإلحصـائية لنتـائج مجموعـات البحـث الـثالث فـي    

 واإلحـــدىوذلـــك باســـتخدام معادلـــة بـــالك بهـــدف التحقـــق مـــن صـــحة الفـــرض العشـــرون  االتجاهـــاتمقيـــاس 
  :لتالية والتي تنص علىوالعشرون من فروض البحث ا
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تــدريس وحــدة مــن المــنهج المقتــرح لطالبــات الصــف األول الثــانوي باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة  .٢٠
 .في مقياس االتجاهاتمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

تعـددة تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثانوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل الم .٢١
 .في مقياس االتجاهاتمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

  . )١٩(والنتائج موضحة فى جدول 
  ) ١٩( جدول 

  نتائج الكسب المعدل لمجموعات البحث الثالث في مقياس االتجاهات

  البيان
  المجموعة

  مقياس االتجاهاتمتوسط درجة 
  نسبة   )١٢٠=الدرجة النهائية (

  الكسب المعدل لبالك
  بعدي  يقبل

  ١.١٣  ١٠٥.٨٠  ٦١.٤٧  التجريبية األولى
  ٠.٩٣  ٩٧.٧٧  ٦١.٠٧  التجريبية الثانية

  ٠.٠٢  ٦٢.١٧  ٦١.٥  الضابطة
 :مايلي) ١٩(يتضح من نتائج جدول 

  ارتفـــاع متوســـط درجـــات طالبـــات المجمـــوعتين التجريبيـــة األولـــى و التجريبيـــة الثانيـــة فـــي التطبيـــق البعـــدي
  .بيق القبلي مقياس االتجاهات عنه في التط

  عـــن متوســـط درجـــات طالبـــات )  ١٠٥.٨(ارتفـــاع متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى
  .)٨.٠٣(للتطبيق البعدي مقياس االتجاهات  بفارق  ) ٩٧.٧٧( الثانية ةالمجموعة التجريبي

  الــذي حــدده  )١(نســبة الكســب المعــدل لطالبــات المجموعــة التجريبيــة األولــى لــم تصــل إلــى الحــد األدنــى
  .بالك

 وهي نسبة مرتفعـة ولكنهـا أقـل مـن  )٠.٩٣(نسبة الكسب المعدل لطالبات المجموعة التجريبية الثانية بلغت
  .الذي حدده بالك) ١(الحد األدنى 

  مقيـاس االتجاهـات  عنـه لاألولـى فـي التطبيـق البعـدي  ةالمجموعـة التجريبيـارتفاع متوسط درجات طالبـات
حــين لــم يرتفــع متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة عنــه فــي التطبيــق  فــي التطبيــق القبلــي، فــي

  .)٠.٦٧(القبلي إال بنسبة 
 عـــن متوســـط درجـــات طالبـــات )   ١٠٥.٨(ارتفـــاع متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى

  .)٤٣.٦٣(مقياس االتجاهات  بفارق لالتطبيق البعدي في )   ٦٢.١٧( ةالمجموعة الضابط
 الثانيـة فـي التطبيـق البعـدي لمقيـاس االتجاهـات  عنـه  ةالمجموعـة التجريبيـع متوسـط درجـات طالبـات ارتفا

فــي التطبيــق القبلــي، فــي حــين لــم يرتفــع متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة عنــه فــي التطبيــق 
  .)٠.٦٧(القبلي إال بنسبة 
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  عـــن متوســـط درجـــات طالبـــات  ) ٩٧.٧٧(ارتفـــاع متوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة
  ) ٣٥.٦(مقياس االتجاهات  بفارق لالتطبيق البعدي في  )  ٦٢.١٧(المجموعة الضابطة 

  :حدى والعشرون من فروض البحث التي تنص علىوهذه النتائج تؤكد صحة الفرض العشرون واإل
جيــا الوســائل المتعــددة تــدريس وحــدة مــن المــنهج المقتــرح لطالبــات الصــف األول الثــانوي باســتخدام تكنولو  -٢٠

 .في مقياس االتجاهاتمقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصف األول الثانوي بدون استخدام تكنولوجيا الوسـائل المتعـددة  -٢١
  .مقياس االتجاهاتفي مقبوال تربويا يحقق مستوى فعالية 

  

  :النتائج بشكل عاممناقشة وتفسير 
التحصـيلي و مقيـاس المواقـف  االختبـارضح من النتـائج التـى تـم التوصـل إليهـا مـن تطبيـق كـال مـن يت
  :بعديا االتجاهاتو مقياس الحياتية 
من منظور وقائى يعمل على تنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالبـات  وحدة اإلنسان والغذاءأن تدريس  .١

  .التحصيلي بعديا مقارنة بالتطبيق القبلي االختبارق ويتضح هذا من نتائج تطبي ،الصف األول الثانوى
 

من منظور وقائى يعمل على تنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالبـات  وحدة اإلنسان والغذاءأن تدريس  .٢
ويتضــح هــذا مــن نتــائج تطبيــق مقيــاس المواقــف الحياتيــة بعــديا مقارنــة بــالتطبيق  ،الصــف األول الثــانوى

 . القبلي 
 

من منظور وقائى يعمل على تنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالبـات  وحدة اإلنسان والغذاءأن تدريس  .٣
 . ويتضح هذا من نتائج تطبيق مقياس االتجاهات بعديا مقارنة بالتطبيق القبلي  ،الصف األول الثانوى

ى تنميــة مفهــوم تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــى تــدريس األحيــاء يعمــل علــ باســتخدامأن  معالجــة الوحــدة  .٤
التحصـيلي  االختبـارويتضـح هـذا مـن نتـائج تطبيـق  ،التربية الوقائية لدى  طالبات الصف األول الثـانوي

 . بعديا مقارنة بالتطبيق القبلي 
 

تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــى تــدريس األحيــاء يعمــل علــى تنميــة مفهــوم  باســتخدامأن  معالجــة الوحــدة  .٥
ويتضــح هــذا مــن نتــائج تطبيــق مقيــاس المواقــف ،بــات الصــف األول الثــانوي التربيــة الوقائيــة لــدى  طال

 .الحياتية بعديا مقارنة بالتطبيق القبلي 
 

تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة فــى تــدريس األحيــاء يعمــل علــى تنميــة مفهــوم  باســتخدامأن  معالجــة الوحــدة  .٦
ن نتــائج تطبيــق مقيــاس االتجاهــات ويتضــح هــذا مــ،التربيــة الوقائيــة لــدى  طالبــات الصــف األول الثــانوي 

 . بعديا مقارنة بالتطبيق القبلي 
  

فعاليــة التــدريس باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بــدون اســتخدام أظهــرت النتــائج  .٧
، ويرجـــع ذلـــك إلـــى  االختبـــار التحصـــيليفـــي  والتـــدريس بالطريقـــة المعتـــادة تكنولوجيـــا الوســـائل المتعـــددة

لوحدة بحياة الطالبات ، وأن تكنولوجيا الوسائل المتعددة أسهمت فـي زيـادة المعلومـات والمعـارف ارتباط ا
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بصــورة تكامليــة  المتحركــة إلــى المشــاهد باإلضــافةثابتــة   اوصــورٍ  بمــا تضــمنته مــن رســومٍ  لــدى الطالبــات
، )Miller R., 1990(ودراسـة  ،)١٩٩٧أمـين وعزمـي (ويتفـق ذلـك مـع دراسـة كـل مـن  .وأكثـر فعاليـة

 ,.Cristine, et al) ، ودراسة)( Hardin, Erin E., 2007  ودراسة ،)٢٠٠٣ :السيد غريبدراسة (و

2006)  . 
  

أظهــرت النتــائج فعاليــة التــدريس باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بــدون اســتخدام  .٨
قيـاس المواقـف الحياتيـة ، ويرجـع ذلـك إلـى فـي م تكنولوجيا الوسائل المتعددة والتـدريس بالطريقـة المعتـادة

المعلومات والمعارف الوقائيـة التـي تتطلبهـا  عرض واستيعابفي قد ساهمت تكنولوجيا الوسائل المتعددة 
ممــا يســهم فــي تعــديل  إلــى كونهــا أكثــر إثــارة وتشــويقا لــدى الطالبــات باإلضــافة بعــض المواقــف التعليميــة

 . ) ٢٠٠٠:حسين عزب دراسة( معويتفق ذلك  الطالبات، سلوك
 

أظهــرت النتــائج فعاليــة التــدريس باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بــدون اســتخدام  .٩
في مقياس االتجاهـات ، ويرجـع ذلـك إلـى تكنولوجيـا  والتدريس بالطريقة المعتادةتكنولوجيا الوسائل المتعددة 

 ابي ، وزيادة في توظيف المعلومات والمعـارف المتعلمـة مـن وذلك لما يحدثه من تقبل إيجالوسائل المتعددة 
 اتجاهــاتتنميـة المعلومـات والمعــارف الوقائيـة التـي تتطلبهــا بعـض المواقـف التعليميــة ممـا يسـهم فــي تعـديل 

 )٢٠٠٠:دراســـــــــة حســـــــــين عـــــــــزب(و ،)١٩٩١ :Hreczدراســـــــــة ( ذلـــــــــك،ويتفـــــــــق الطالبـــــــــات وانطبـــــــــاعهم 
    (Wilder, A. & Brinkerhoff, J., 2007)ودراسة

  
 

لطالبــات الصــف األول الثــانوى مــن منظــور وقــائى  وحــدة اإلنســان والغــذاءأظهــرت النتــائج فعاليــة تــدريس  .١٠
بــدون اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بالطريقــة المعتــادة فــي االختبــار التحصــيلي، 

 .الطالبـات زيادة المعلومات والمعـارف لـدى أسهمت في مما ،ويرجع ذلك إلى ارتباط الوحدة بحياة الطالبات
دراســة حســين (و ،)٢٠٠٠ :مجــدي إســماعيل ودراســة(،  )١٩٩٥ :حمــدي الصــباغ دراســة( ويتفــق ذلــك مــع

 .)٢٠٠٤:دراسة ليلى حسام الدين(و ،)٢٠٠٠:عزب
 

  

لطالبـــات الصـــف األول الثـــانوى مـــن منظـــور  وحـــدة اإلنســـان والغـــذاءأظهـــرت النتـــائج فعاليـــة تـــدريس  .١١
بــدون اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بالطريقــة المعتــادة فــي مقيــاس المواقــف  وقــائى
وزيادة في توظيـف المعلومـات والمعـارف المتعلمـة ، ويرجع ذلك إلى ارتباط الوحدة بحياة الطالبات  الحياتية

هـا بعـض المواقـف التعليميـة وزيـادة من الوحدة المقترحة فـي تنميـة المعلومـات والمعـارف الوقائيـة التـي تتطلب
ـــك ـــا ،ويتفـــق ذل ـــا وقائي حســـين (دراســـة مـــع  قـــدرة الطالبـــات علـــى التصـــرف فـــي المواقـــف التـــي تتطلـــب جانب

 ، ودراســـة )٢٠٠٤ :ليلـــى حســـام الـــدين( دراســـة ،)٢٠٠٣ ،أمنيـــة الجنـــدي  (ودراســـة ،)٢٠٠٠:عـــزب

(Angela, et. al, 2006)،  ودراسة(David B., et. al, 2006) . 
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الصـف األول الثـانوى مـن منظـور وقـائى  لطالبـات وحدة اإلنسان والغذاءأظهرت النتائج فعالية تدريس  .١٢
، ويرجـع االتجاهـاتبدون استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة مقارنة بالتدريس بالطريقة المعتـادة فـي مقيـاس 

ـــادة فـــي توظيـــف المعلومـــات وا ـــاة الطالبـــات وزي ـــى ارتبـــاط الوحـــدة بحي مـــن الوحـــدة  لمعـــارف المتعلمـــةذلـــك إل
الطالبـات نحـو بعـض مجـاالت التربيـة الوقائيـة ، بمـا أحدثـه مـن تقبـل إيجـابي ، اتجاهات  تعديلفي المقترحة 

، وتعديل كثير مـن المعتقـدات الخاطئـة  المقترحوزيادة في توظيف المعلومات  والمعارف المتعلمة من المنهج 
مجـــدي ( دراســـةو ، )١٩٩٩ :زبيـــدة القرنـــي ( ودراســـة ،)١٩٩١ :أحمـــد شـــبارة ( دراســـة ، ويتفـــق ذلـــك مـــع

 ( ودراسـة ،)٢٠٠١،إبـراهيم محمـد شـعير( ودراسـة ،)٢٠٠٠: ليلـى حسـام الـدين(دراسة و  ،)٢٠٠٠ ،إسماعيل
  ).(Elizabeth, et. al , 2006 ودراسة  ،)٢٠٠٣،أمنية الجندي

نهج المقتــرح باســتخدام تكنولوجيــا مــن المــ )وحــدة اإلنســان والغــذاء(يعــد نجــاح تطبيــق الوحــدة المختــارة  .١٣
 .الوسائل المتعددة مؤشرا لفعالية تكنولوجيا الوسائل المتعددة في عملية التدريس

المـنهج  ءةمـن المـنهج المقتـرح مؤشـرا لكفـا )وحـدة اإلنسـان والغـذاء(حدة المختارة و يعد نجاح تطبيق ال .١٤
 . المقترح لتحقيق مفهوم التربية الوقائية

 

وكــذلك مــن  ،األحيــاء مــادةمــن منظــور وقــائى فــى  )وحــدة اإلنســان والغــذاء(تــدريسل بــان ومــن ثــم يمكــن القــو 
تكنولوجيـــا الوســـائل المتعـــددة يعمـــل علـــى تنميـــة مفهـــوم التربيـــة الوقائيـــة لـــدى طالبـــات  باســـتخدامخـــالل معالجتهـــا 

تعد مـن عوامـل جـذب حيث  ،ويرجع هذا إلى معالجة الوحدة بتكنولوجيا الوسائل المتعددة  ،الصف األول الثانوى
وتزيد من مشاركتهم الفعالة فى العملية التعليمية وتعمـل علـى ربـط الحيـاة الواقعيـة  ،الطالبات إلى موضوع الدرس

حيــاة وظيفيــة فــى ممــا يجعــل لدراســة مــادة األحيــاء قيمــة  ،للطالبــات بــالمنهج الدراســى مقارنــة بالطريقــة المعتــادة
مـة علـى مواقـف حقيقيـة تشـعر بهـا الطالبـات ويعيشـن معاصـرين لهـا وفـى تكـون قائ ألن الدراسة عندئذ ،الطالبات

وتثيـر لـديهم الرغبـة  اتجاهـاتهمنفس الوقت تساعدهم على حسن التصرف في المواقف الحياتية وتسهم في تعـديل 
أحكــام مبنيــة علــى أســس  نلــديهوأن تكــون  ،المزيــد مــن المعرفــة والتعمــق فــى دراســة األحيــاء واكتســابفــى التعلــيم 

 .علمية

 

  ماذا أضاف البحث الحالي؟
  :من خالل النتائج التى توصل إليها البحث الحالى يمكن تحديد اإلضافة التربوية للبحث فيما يلى  

  باسـتخدام  المرحلة الثانويةأثبت البحث الحالي أنه يمكن تنمية مفهوم التربية الوقائية في األحياء لدى طالب
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة

 ــا الوســائل المتعــددة لتنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــة  أوضــح بالمرحلــة البحــث الحــالي فعاليــة اســتخدام تكنولوجي
  .الثانوية

  حياتية فى المرحلة الثانوية لتنمية مفهوم التربية الوقائيةالمواقف القدم البحث الحالي نموذجًا لمقياس.  
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  الثانوية لتنمية مفهوم التربية الوقائية فى المرحلة  اتجاهاتقدم البحث الحالي نموذجًا لمقياس.  
  ًلدى طالب المرحلة الثانوية في مادة األحياءلتنمية مفهوم التربية الوقائية  امقترحً  اقدم البحث الحالى منهج.  
  تكنولوجيا الوسائل المتعددةأضاف البحث الحالى دليًال للمستخدم فى مجال التعليم الثانوي باستخدام.  
 لطــالب  باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة ى برنامجــًا فــى تنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــةقــدم البحــث الحــال

  .المرحلة الثانوية في مادة األحياء



 

  
  

  
  

  )ملخص البحث والتوصيات(

   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل السادس

 ملخـص البحـث . 

 التوصيات والمقترحات. 



١٧٤

 الفصل السادس                                                                                 ملخص البحث والتوصيات  

  

 

  ملخص البحث
ستخدام تكنولوجيا امقترح لتدريس مادة األحياء ب منهجمعرفة فعالية هدفت هذه الدراسة إلى 

بحيث يتضمن هذا  ،الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية مفهوم التربيةالوسائل المتعددة فى تنمية 
إلي تهدف التى  ،فى بيئته الطالبتواجه التي  ،الملحة ةالحياتيت والمواقف لعديد من المشكالا المنهج

بما  ،فيها مرغوبال السلوكية غير األنماط وتعديل المرغوبة السلوكية واألنماطإكسابه المعارف والمفاهيم 
   .واقفتلك المالقدرة على التصرف السليم إزاء التى تتطلب منه  تيةمواقف الحياتلك اليؤهله لمواجهة 

  :البحـث مشكلة

  :التساؤالت التاليةتتبلور مشكلة البحث الحالى فى  

ما المفاهيم العلمية المرتبطة بالتربية الوقائية التى يجب توافرها فى محتوى مادة األحياء لطالب  : ١س
  ؟  المرحلة الثانوية

  ؟ المرحلة الثانويةائية لدى طالب التربية الوق في مادة األحياء لتنمية مفهوم مقترحال ما صورة المنهج : ٢س
  التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية حياء لتنمية مفهومفي األ مقترحال ما صورة المنهج : ٣س

  ؟ باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة
األول  الصف التربية الوقائية لدى طالب الكتساب وتنمية مفهوم مقترحا فعالية وحدة من المنهج الم : ٤س

  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ ابالثانوي 
الصف األول الثانوي على التصرف في  طالبعلى تنمية قدرة  مقترحا فعالية وحدة من المنهج الم :٥س 

  ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ؟ ابالمواقف الحياتية المرتبطة بالتربية الوقائية 
التربية  مفهوم الصف األول الثانوي نحوطالب اتجاهات  على مقترحال ا فعالية وحدة من المنهجم :٦س

  ؟ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة االوقائية ب
  :فـــروض البـحث

  :حاولت الدراسة الحالية اختبار صحة الفروض التالية
جريبيـة بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة الت )٠.٠١(مسـتوى داللـة عند  يوجد فرق دال إحصائياً  .١

ومقيـاس  ،ومقياس المواقف الحياتية ،الختبار التحصيليمن ا كلفي األولى فى التطبيقين القبلي والبعدي 
 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي االتجاهات

بـين متوسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة   )٠.٠١(مسـتوى داللـة  عنـد يوجد فـرق دال إحصـائياً  .٢
 ،ومقيـــاس المواقـــف الحياتيـــة ،مـــن االختبـــار التحصـــيلي كـــلفـــي يقـــين القبلـــي والبعـــدي الثانيـــة فـــى التطب

 .ومقياس االتجاهات لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

مـن المجموعـة  كـلبـين متوسـطات درجـات طالبـات  )٠.٠١(مستوى داللـة عند  توجد فروق دالة إحصائية .٣
 ،ومقيــاس المواقــف الحياتيــة ،مــن االختبــار التحصــيلي فــي كــلوالمجموعــة الضــابطة  ،التجريبيــة األولــى

 .في التطبيق البعديدرجات طالبات المجموعة التجريبية األولى  اتومقياس االتجاهات لصالح متوسط
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بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة  )٠.٠١(مستوى داللـة عند  توجد فروق دالة إحصائية .٤
مقيــاس و  ،ومقيــاس المواقــف الحياتيــة ،التحصــيلي االختبــاربطة فــى التجريبيــة الثانيــة  والمجموعــة الضــا

  .لصالح متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية  فى التطبيق البعدى االتجاهات
بـين متوسـطات درجـات طالبـات كـل مـن المجموعـة  )٠.٠١(مستوى داللـة عند  إحصائيةتوجد فروق دالة  .٥

ومقيــــاس المواقــــف الحياتيــــة  ،التحصــــيلي االختبــــارلتجريبيــــة الثانيــــة فــــى والمجموعــــة ا التجريبيــــة األولــــى
ـــة األولـــى  فـــى التطبيـــق  االتجاهـــاتمقيـــاس و ، لصـــالح متوســـطات درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبي

 .البعدى

تدريس وحدة من المنهج المقترح لطالبات الصـف األول الثـانوي باسـتخدام تكنولوجيـا الوسـائل المتعـددة  .٦
ومقيـاس  ،ومقيـاس المواقـف الحياتيـة ،االختبـار التحصـيليكل من تربويا في  فعالية مقبوال يحقق مستوى
 .االتجاهات

تــدريس وحــدة مــن المــنهج المقتــرح لطالبــات الصــف األول الثــانوي بــدون اســتخدام تكنولوجيــا الوســائل  .٧
 ،المواقـف الحياتيـةومقيـاس  ،في كل من االختبـار التحصـيليتربويا  المتعددة يحقق مستوى فعالية مقبوال

 .ومقياس االتجاهات
 

  :البحث دافأه
  :يهدف البحث الحالي إلى

  .لدى طالب المرحلة الثانوية التربية الوقائية مفهومتنمية ل وضع منهج مقترح في األحياء - ١
  .باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة مقترح في األحياءالتصميم وحدة من المنهج  - ٢
الكتســاب  باســتخدام تكنولوجيــا الوســائل المتعــددة مقتــرح فــي األحيــاءالمــنهج وحــدة مــن ال تحديــد فعاليــة - ٣

 .لدى طالب المرحلة الثانوية التربية الوقائية وتنمية مفهوم

الصف األول الثانوي على التصرف  طالبعلى تنمية قدرة  مقترحفعالية وحدة من المنهج التحديد  - ٤
   .ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة ابة في المواقف الحياتية المرتبطة بالتربية الوقائي

 مفهوم الصف األول الثانوي نحوطالب على اتجاهات  مقترحفعالية وحدة من المنهج التحديد  - ٥
 .ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة االتربية الوقائية ب

  

  :أهمية البحث
  : قد ترجع أهمية البحث الحالى إلى أنه قد يسهم فى

 يستفيد منه مخططو المناهج،للتربية الوقائية ضمن مناهج المرحلة الثانوية يمكن أن  حمنهج مقتر تقديم  - ١
 مفهوم عادة صياغة محتوى مناهج التعليم الثانوى، حيث تتجه إلى التركيز علىإمما يفتح الطريق إلى 

تزويده إضافة إلى  ،التربية الوقائية التى يحتاجها الطالب للمحافظة على سالمته الصحية والنفسية
 . األحياءبأساسيات 
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 مفهومباستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة لتنمية  مقترحاللوحدة من المنهج ) برنامج كمبيوتري ( تقديم - ٢
أخرى مماثلة فى مراحل تعليمية  وحداتإلعداد  يستفيد منه مخططو المناهجالتربية الوقائية يمكن أن 

   .ون والطالبيستفيد منه الموجهون والمعلم كما ،مختلفة 
 ،بضرورة تصميم برامج متعددة الوسائل التعليمية ،توجيه أنظار القائمين على تصميم برامج الكمبيوتر - ٣

التربية الوقائية  مفهومتناسب المواقف التعليمية المختلفة مما يسهم فى زيادة تحصيل الطالب وتنمية 
 . لديهم

يستفيد منه يمكن أن  التربية الوقائية يق مفهوملتحقتكنولوجيا الوسائل المتعددة  بيان كيفية توظيف - ٤
 .الطالب والمعلمون

 بصـورة األحيـاء مـنهج أهـداف تحقيـق علـى دهمـيساعـ األحيـاء لمعلمـي لـدليـ تقـديم ىـفـ  البحـث ذاـه فيدـي دـق - ٥

  .الوسائل المتعددة تكنولوجيا ضوء فى فعالية أكثر
 المجال هذا فى أعدت التى الوسائل المتعددة اتكنولوجي استخدام من االستفادة من الباحثين مكني قد - ٦

 .أخرى تدريسية مجاالت فى واستخدامها

 .الميدان نفس فى أخرى لبحوث جديدة أفاقاً  لباحثينل البحث هذا يفتح قد - ٧

  :البحـث حـدود
  : يقتصر البحث الحالى على

 .ةألنه مكان عمل الباحث) بمحافظة الشرقية(الصف األول الثانوى  الباتعينة من ط .١

، تكنولوجيا الوسائل المتعددة  من المنهج المقترح باستخدام )اإلنسان والغذاء(وحدة تصميم وٕانتاج   .٢
  .موديوالت ةفي ست

التربية الوقائية لدى  مختارة من المنهج المقترح لتنمية مفهومال )اإلنسان والغذاء( وحدة تدريس .٣
  الثانوي؟  ولالصف األالبات ط

 .موقف )٢٠(حدة الغذاء فقط من مقياس المواقف الحياتية وعددها بو مرتبطة ال تطبيق المواقف .٤

 .مفردة ) ٤٠(بوحدة الغذاء فقط من مقياس االتجاهات وعددها مرتبطة ال تطبيق المفردات .٥

  :البحث أدوات
 . الموضوعات التى تنمى مفھوم التربية الوقائية لدى عينة البحثب قائمة .١

  .تربية الوقائية ال في األحياء لتنمية مفهوم مقترح منهج .٢

 للصف األول الثانوي مقترحال مختارة من المنهجالوحدة وهى ال )اإلنسان والغذاء(معالجة وحدة  .٣
 . ستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددةابحياء في األ
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 .)اإلنسان والغذاء( في الوحدة المختارة من المنهج المقترح تحصيلي اختبار .٤

  .ية الوقائية لدى الطالب عينة البحثالترب لتنمية مفهوم اتجاهاتمقياس  .٥
   .عينة البحث الباتالتربية الوقائية لدى الط لتنمية مفهوم الحياتية مواقفالمقياس  .٦

  :إجـراءات البحـث
  :التالية للخطوات وفقاً  البحث إجراءات سارت
 . ثانويةإعداد منهج مقترح فى األحياء لتنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالب المرحلة ال :أوال

  : تاليولتحقيق ذلك تطلب من الباحثة ال   
  . تحديد الهدف من المنهج المقترح -١
 . عداد قائمة بمجاالت  التربية الوقائيةإ -٢

  : وقد مرت إعداد القائمة بالخطوات التالية
  .تحديد الهدف من القائمة - أ
 .القائمة شتقاقامصادر  -ب

 :القائمة على ضوء ما يلى مجاالتتم تحديد    

البحث مجال البحوث  الدراسات السابقة نتائجالمشروعات والتجارب العالمية و  طالع علىاال -
 . الحالي

التى تحقق تحليل محتوى مادة األحياء بالمرحلة الثانوية بهدف التعرف على المفاهيم العلمية  -
 .ومدى تضمنها في المنهجالتربية الوقائية  مفهوم

  .لمرحلة الثانويةطالب اعلى احتياجات ومشكالت  التعرف -

  .القائمة  مجاالتتحديد  -ج
  .إعداد الصورة األولية للقائمة وضبطها -  د
  .الصورة النهائية للقائمة -هـ
  .محتوى المنهج المقترح -٣ 

الدراســـة النظريـــة وبعـــد  .مجـــاالت التربيـــة الوقائيـــة  تالتـــى شـــمل لقائمـــةل الصـــورة النهائيـــةفـــى ضـــوء 
، ودراسـة  األحيـاءاالتجاهات، والمشـروعات العالميـة المرتبطـة بمنـاهج لألدبيات المرتبطة بالبحث ودراسة 

وحـــدة ) ١٧(فـــي  مقتـــرح لتنميـــة مفهـــوم التربيـــة الوقائيـــةالمـــنهج الإعـــداد  تـــم البحـــوث والدراســـات الســـابقة ،
 . دراسية موزعة علي الصفوف الثالثة مع وضع تصور بالجدول الزمني لتنفيذها 

ســـتخدام تكنولوجيـــا امـــن المـــنهج المقتـــرح  ب) اإلنســـان والغـــذاء(ارةمعالجـــة الوحـــدة المختـــ: ثانيــا 
 . الوسائل المتعددة

موديـوالت وذلـك  ةمن المـنهج المقتـرح وتقسـيمها إلـى سـت )اإلنسان والغذاء(وحدة  بإنتاجقامت الباحثة 
  . واإلنتاج ، وعامل التكلفة ، العتبار عامل الزمن



١٧٨

 الفصل السادس                                                                                 ملخص البحث والتوصيات  

  

 

نوجزهـا  وات المتسلسلة حتى وصلت إلـى صـورتها النهائيـةوقد مر بناء الوحدة بمجموعة من الخط    
  :فيما يلى 

  .تحديد الهدف من الوحدة  .١
   . لمنهجوحدات ا .٢
  :كتابه سلسلة الدروس المصغرة  .٣
  .مرحلة البرمجة .٤
  . )اإلنسان والغذاء(للوحدة المختارة  امجنإعداد سيناريو البر  .٥
   .البرنامجطارات إتصميم  .٦
دوات المسـتخدمة فـى واأل مـن المـنهج المقتـرح )اإلنسـان والغـذاء(وحـدة المختـارة لل :البرنـامج إنتاج .٧
  .ئهبنا
   .عرض البرنامج في صورته األولية على المحكمين .٨
   .نو السادة المحكم اقترحهاالتعديالت التي  جراءإ .٩

  .للبرنامج االستطالعيةجراء التجربة إ .١٠
  .ية للبرنامجالصورة النهائ .١١
  . )اإلنسان والغذاء(المقترح  دة المختارة من المنھجالوح استخدامدليل  إعداد .١٢

 .)الغذاءاإلنسان و (في وحدة  ختبار التحصيليإعداد اال: ثالثا

 فــي المــنهج المتضــمنةيشــمل مجــاالت التربيــة الوقائيــة إعــداد مقيــاس المواقــف الحياتيــة :رابعــا
 .المقترح

  .ة المتضمنة في المنهج المقترحيشمل مجاالت التربية الوقائي االتجاهاتإعداد مقياس : خامسا
تــم عــرض األدوات علــى مجموعــة مــن المحكمــين ، وعمــل التعــديالت الالزمــة فــي ضــوء مقترحــاتهم ، 

 .وتم تقدير صدقها وثباتها

 .التصميم التجريبى للبحث: سادسا
الباحثــة  اختــارتخدم فــى هــذا البحــث التصــميم التجريبــى القــائم علــى المجموعــات المتكافئــة وقــد ســتُ ا

 : ىثالثة مجموعات متكافئة ه

 )اإلنســان والغــذاء( وحــدة طالبــة تــدرس)  ٣٠(بلــغ عــدد الطالبــات :المجموعــة التجريبيــة األولــى  - ١
  .المختارة من المنهج المقترح باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة

 )ءاإلنســـان والغـــذا(وحـــدة طالبـــة تـــدرس ) ٣٠(بلـــغ عـــدد الطالبـــات : المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة - ٢
  .تكنولوجيا الوسائل المتعددة استخدامالمختارة من المنهج المقترح بدون 

  .طالبة درست المنهج المقرر من قبل الوزارة) ٣٠(بلغ عددها :المجموعة الضابطة  -٣
  .إجراءات التجربة :سابعا 
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   :مر تنفيذ تجربة البحث بالخطوات التالية
مقيـــاس و  الحياتيـــة فمواقـــالمقيـــاس و تحصـــيلى ال ختبـــاراال وهـــيالتطبيـــق القبلـــى ألدوات البحـــث  - ١
  .تجاهاتاال
الثــانوى علــى النحــو  األولمــن  المــنهج المقتــرح لطــالب الصــف  )اإلنســان والغــذاء( وحــدة تــدريس -٢

   :التالى
  باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة  )اإلنسان والغذاء(وحدة درست :مجموعة تجريبية أولى  -أ
تكنولوجيـــا الوســـائل  اســـتخدامبـــدون ) اإلنســـان والغـــذاء( وحـــدة درســـت:  مجموعـــة تجريبيـــة ثانيـــة -ب

  .درست المنهج المقرر من قبل الوزارة :المجموعة الضابطة -ج .المتعددة
مقيـــــاس و  الحياتيـــــة التحصـــــيلى ومقيـــــاس المواقـــــف االختبـــــارإجـــــراء التطبيـــــق البعـــــدى لكـــــل مـــــن  -٣

  .لثانية والمجموعة الضابطة على كل من المجموعة التجريبية األولى وا االتجاهات
   .االتجاهاتمقياس و  الحياتية التحصيلي ومقياس المواقف االختبارتصحيح  -٤

  نتائج الدراسة :ثامنا
   :مايليأظهرت نتائج الدراسة 

التطبيقـين يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولـى فـى  .١
االتجاهـــات  ومقيـــاس ،ومقيـــاس المواقــف الحياتيـــة ،الختبـــار التحصـــيليمــن ا لالقبلــي والبعـــدي فـــي كـــ

 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

التطبيقـين يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة الثانيـة فـى  .٢
االتجاهــات  قيــاسوم ،ومقيــاس المواقــف الحياتيــة ،القبلــي والبعــدي فــي كــل مــن االختبــار التحصــيلي 

 .لصالح متوسط درجاتهم في التطبيق البعدي

توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات طالبــات كــل مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  .٣
ومقيـــــاس  ،ومقيـــــاس المواقـــــف الحياتيـــــة ،والمجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي كـــــل مـــــن االختبـــــار التحصـــــيلي

 .في التطبيق البعدية التجريبية األولى لصالح متوسطات درجات طالبات المجموعاالتجاهات 

توجــد فــروق دالــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات طالبــات كــل مــن المجموعــة التجريبيــة الثانيــة   .٤
االتجاهــــات مقيــــاس و  ،ومقيــــاس المواقــــف الحياتيــــة ،التحصــــيلي االختبــــاروالمجموعــــة الضــــابطة فــــى 

  .فى التطبيق البعدى لصالح متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية 
بــين متوســطات درجــات طالبــات كــل مــن المجموعــة التجريبيــة األولــى  إحصــائيةتوجــد فــروق دالــة  .٥

االتجاهـات مقيـاس ومقيـاس المواقـف الحياتيـة و  ،التحصـيلي االختبـاروالمجموعة التجريبية الثانيـة فـى 
 .البعدىلصالح متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى  فى التطبيق 

ــا  .٦ ــا الوســائل المتعــددة مقارنــة بالتــدريس بــدون اســتخدام تكنولوجي فعاليــة التــدريس باســتخدام تكنولوجي
ومقيــاس المواقــف  ،الوســائل المتعــددة والتــدريس بالطريقــة المعتــادة فــي  كــل مــن االختبــار التحصــيلي
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ت ، وأن تكنولوجيـــا ومقيـــاس االتجاهـــات ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى ارتبـــاط الوحـــدة بحيـــاة الطالبـــا ،الحياتيـــة
الوســائل المتعــددة أســهمت فــي زيــادة المعلومــات والمعــارف لــدى الطالبــات بمــا تضــمنته مــن رســوما 

إلــى كونهــا  باإلضــافةإلــى المشــاهد المتحركــة بصــورة تكامليــة وأكثــر فعاليــة ،  باإلضــافةوصــورا ثابتــة 
يســهم فــي تعــديل  وبــات ، ممــا يســهم فــي تعــديل ســلوكيات الطال ،أكثــر إثــارة وتشــويقا لــدى الطالبــات

 .الطالبات اتجاهات

بــــدون  لطالبــــات الصــــف األول الثــــانوى مــــن منظــــور وقــــائى وحــــدة اإلنســــان والغــــذاءفعاليــــة تــــدريس  .٧
اســــتخدام تكنولوجيــــا الوســــائل المتعــــددة مقارنــــة بالتــــدريس بالطريقــــة المعتــــادة فــــي كــــل مــــن االختبــــار 

ت ، ويرجــع ذلــك إلــى ارتبــاط الوحــدة بحيــاة ومقيــاس المواقــف الحياتيــة ومقيــاس االتجاهــا التحصــيلي
أسـهمت فـي زيــادة المعلومـات والمعـارف لـدى الطالبــات وزيـادة فـي توظيـف المعلومــات  الطالبـات ممـا

والمعارف المتعلمة من الوحدة المقترحـة فـي تنميـة المعلومـات والمعـارف الوقائيـة التـي تتطلبهـا بعـض 
تعـديل اتجاهـات و  ،الحياتيـةالمواقـف  تلـكى التصـرف فـي وزيـادة قـدرة الطالبـات علـ ،الحياتيةالمواقف 

الطالبــات نحـــو بعــض مجـــاالت التربيــة الوقائيـــة ، بمـــا أحدثــه مـــن تقبــل إيجـــابي ، وتعــديل كثيـــر مـــن 
 .  المعتقدات الخاطئة

  توصيات البحث
  :توصي الباحثة بما يلينتائج ليه الدراسة الحالية من إما توصلت  فى ضوء

 ،وأمــراض العصــرلخاصــة بالتربيــة الوقائيــة كالغــذاء زيــد مــن المفــاهيم اتضــمين مــنهج األحيــاء م - ١
  .التي تركز على الجانب الوقائي أكثر من كونها معلومات علمية عادية ،دمان والمخدراتواإل
  .بمناهج األحياء بالتعليم الثانوي ةالحالي دراسةلباالتربية الوقائية الواردة  مجاالتتضمين  - ٢

وتجريــب وحــدة  ،الوقائيــة التربيــة مقترحــا لتنميــة مفهــوم اقــد قــدمت منهًجــلمــا كانــت هــذه الدراســة  - ٣
وقيـاس فعاليـة  ،ستفادة من الوحدات األخرى المقترحـة وتجريبهـالذا توصي الباحثة بضرورة اال ،منه

 .هذه الوحدات في تنمية مفهوم التربية الوقائية

 ،لوقائيـة للدراسـة المستفيضـةخضاع الموضوعات والقضايا التي تشـكل مجـاالت التربيـة اإضرورة  - ٤
ووفقـــا للمتطلبـــات المرجـــوة التـــي تقابـــل خصـــائص المراحـــل  ،والعمـــل علـــى تصـــنيفها تبعـــا ألهميتهـــا

  .ستفادة من المنهج المقترح التي قدمته الدراسة الحالية في هذا المجالواال ،التعليمية

تحقيـق أهـداف التربيـة  بمـا يضـمن ،عادة النظـر فـي منـاهج األحيـاء فـي المرحلـة الثانويـةإضرورة  - ٥
  .الوقائية لدي طالب هذه المرحلة

علــى اتبــاع وتحفيــزهم بــالطرق المختلفــة  ،نشــر الــوعي الصــحي الغــذائي بــين طــالب هــذه المرحلــة - ٦
وعـدم الخضـوع لتـأثير الدعايـة  ،السـريعةبتعاد بقدر اإلمكان عن الوجبـات واال ،قواعد التغذية السليمة

  .عة المنتشرة في المجتمعالمكثفة والمغرية للوجبات السري
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االهتمـام بـالربط المسـتمر فـي منـاهج األحيـاء بـين مـا يدرسـه الطـالب ومـا يـواجههم مـن مشـكالت  - ٧
  .حتى يستطيعوا مواجهتها والتغلب عليها ،غذائية أو صحية في المجتمع

ضـــرورة أن تقـــوم منـــاهج األحيـــاء بـــدور رئيســـي فـــي توعيـــة الطـــالب بمخـــاطر التـــدخين وتعـــاطي  - ٨
  .ثارها السلبية من كافة النواحيآو  ،دمانواإل المخدرات

  .تدريسالفى  تكنولوجيا الوسائل المتعددة استخدم - ٩

مــن خــالل عقــد النــدوات والمــؤتمرات لمعلمــى ومــوجهى ومســئولى العلــوم االهتمــام بالتربيــة الوقائيــة  -١٠
  .واألحياء بصفة خاصة ،بصفة عامة

ـــة الثانويـــةتشـــجيع الطـــالب  -١١ ـــا وحـــدات تدريســـية باســـتخدام علـــى إعـــداد وتصـــميم  بالمرحل تكنولوجي
  .أثناء فترة التربية العملية في المتعددة الوسائل 

  :بحوث مقترحة
  :إلكمال الجهد المبذول فى هذا البحث مسقبًال تقترح الباحثة ما يلى

جراء دراسـة مقارنـة علـى طالبـات وطـالب المرحلـة الثانويـة لمعرفـة فعاليـة المـنهج المقتـرح فـي تنميـة إ .١
  .التربية الوقائية لديهممفهوم 

مقتــرح فــي األحيــاء لتنميــة مفهــوم التربيــة الوقائيــة لــدى طــالب التعلــيم المــنهج الجــراء دراســة عــن فعاليــة إ  .٢
  .الفني

لتنميـة مفهـوم التربيـة الوقائيـة  تدريسـيةفعالية تدريس المنهج المقترح في األحياء باسـتخدام اسـتيراتيجات   .٣
  .)الفني –م العا(لدى طالب المرحلة الثانوية

جـــراء مزيـــد مـــن البحـــوث والدراســـات فـــي مفهـــوم التربيـــة الوقائيـــة لـــدى فئـــات هتمـــام إلالضـــرورة توجيـــه ا  .٤
ترحــة فــي هــذا البحــث أو مــن خــالل معالجــات تجريبيــة قباســتخدام المعالجــة الم ،متنوعــة مــن المجتمــع

  .أخرى

  .وكيفية عالجها ،ددة فى المدارسدراسة المعوقات التى يمكن أن تواجه تطبيق تكنولوجيا الوسائل المتع .٥



  
  

  
  

   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 قائمة المراجع

  المراجع العربية : أوال . 

  المراجع األجنبية: ثانيا. 
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   : المراجع العربية: أوال 

 .القرآن الكريم .١

 .السنة النبوية .٢

، صحيفة التربيةالتربية األمانية، مفهومها، أهميتها وأهدافها ، :)١٩٧٢(إبراهيم بسيوني عميرة .٣
 .مايو ،٤العدد

سة درا" -"الوعي المائي لدى طالب المعلمين بكلية التربية:" )٢٠٠١(إبراهيم محمد شعير .٤
، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المجلد دراسات فى المناهج وطرق التدريس، "تقويمية

  .الرابع، العدد الرابع، ديسمبر  
،  التربية البيئية بين الحاضر والمستقبل:)١٩٩٩( فارعة حسن محمدو أحمد حسين اللقاني،  .٥

  .عالم الكتب القاهرة،
 .، القاهرة، مكتبة النهضة العربيةعليمنظريات الت :)١٩٨٣( أحمد زكى صالح .٦

أثر نمذجة مهارات تشغيل األجهزة التعليمية باستخدام نظام ": )٢٠٠٠( أحمد فتحى الصواف .٧
التوجيه الكمبيوترى على مستوى اتقان اإلداء المهارى والتحصيل المعرفى للطالب المندفعين 

  .األزهر جامعة، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، "والمترويين بكليات التربية
دور منهج البيولوجيا فى التربية الوقائية بالمدرسة الثانوية تصور " ):١٩٩١( أحمد مختار شبارة .٨

 . ، الجزء الثانى، يناير١٤، العدد مجلة كلية التربية بدمياط، "مقترح لمشكلة المخدرات

ء مستحدثات القرن الحادى والعشرين توجيهات البحث فى التربية العلمية فى ضو " ):١٩٩٧(ـــــــــ  .٩
لتربية العلمية للقرن الحادى ا ،المؤتمر العلمى األول، "ومتطلباتها على بحوث التربية العلمية بمصر

  . أغسطس ١٣-١٠، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد األول، اإلسكندرية، الفترة من والعشرين
، ترجمة مركز التعريب والترجمة، وسائط المتعددةكيف تعمل ال:  )١٩٩٥( أريك هوليستيجر  .١٠

  .لبنان بيروت ، القاهرة، الدار العربية للعلوم،
 .لبنان، عالم الكتب -، بيروتالتربية الوقائية والسلوك التعليمي): ٢٠٠٦(أكرم جميل قنبس   .١١

لمصرية الجمعية ا"الوعي الغذائي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي ):"١٩٩٢(السيد علي شهدة  .١٢

 .أغسطس ٦-٣، القاهرة، المؤتمر العلمي الرابع، نحو تعليم أساسي أفضل، للمناهج وطرق التدريس
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فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة في تحقيق بعض ): " ٢٠٠٣(غريب إبراهيم  السيد .١٣
 رسالة، "ةأهداف تدريس مادة األحياء لطالب المرحلة الثانوية ذوي الدافعية المرتفعة والمنخفض

 .، كلية التربية، جامعة الزقازيقغير منشورة – هدكتورا

فاعلية تدريس العلوم باستخدام الوسائط المتعددة فى تنمية " ):٢٠٠٤(السيد محمد بيومى   .١٤
، غير منشورة –ماجستير رسالة ،"االبتكار وحب االستطالع فى العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 . الزقازيقكلية التربية، جامعة 

تطوير منهج علم األحياء بالمدرسة الثانوية العامة علي ) : " ١٩٨٧(السيد محمود السايح   .١٥
كلية التربية جامعة عين شمس ، رسالة دكتوراه غير منشورة "ضوء متطلبات الثقافة البيولوجية 

 . 

 من قايةالدور التربوي لطريقة خدمة الفرد في مجال الو " ):١٩٩٦(الغمري محمد الشوادفي  .١٦
- ١١، كلية التربية، جامعة المنوفية، "من اإلدمان التربية والوقاية" المؤتمر العلمي األول "اإلدمان

 .مايو١٢

.  علم الحياة" البيولوجيا" علم األحياء ) : ١٩٧٥(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  .١٧
مشروع ريادي لتطوير ) ات الحيةالوحدة والتنوع في الكائن(كتاب الطالب للصف الثاني الثانوي 

 .في المرحلة الثانوية ) البيولوجيا(تدريس علم األحياء 

أثر تدريس العلوم بمصاحبة الحاسب اآللى على تنمية التفكير " :)١٩٩٤( أمانى أحمد المحمدى .١٨
، معهد الدراسات رسالة ماجستير غير منشورة، "العلمى والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية

 .ث التربوية، جامعة القاهرةوالبحو 

فعالية برنامج مقترح قائم على النظم الذاتي لتنمية الوعي : ")٢٠٠٣(أمنية السيد الجندي   .١٩
تربية  نحو" المؤتمر العلمي السابع "بالصحة االنجابية وأبعادها لدى الطلبة المعلمة بكلية البنات 

 ٣٠إلى  ٢٧ ـ فايد ـ اإلسماعيلية لمرجانفندق ا ،الجمعية المصرية للتربية العلمية"  فضلأعلمية 
  . يوليو
 ، إتجاهات معاصرة في القياس والتقويم النفسي والتربوي):١٩٩٦(وآخرون  ،أنور الشرقاوي  .٢٠

 .تبة األنجلو المصرية كم القاهرة،

تطوير منهج البيولوجيا في المرحلة الثانوية في ضوء ) :" ١٩٩١(إيزيس محمود إبراهيم رضوان   .٢١
  .جامعة عين شمس، كلية التربية، غير منشودة اهرسالة دكتور  "يا الحيوية التكنولوج
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مدى تناول محتوى مناهج العلوم في المدارس ") : ٢٠٠٤(وباسم أبو قمر  تيسير نشوان،  .٢٢
لمؤتمر العلمي ا ،"الثانويةالصناعية بفلسطين ألبعاد التربية الوقائية وقضاياها ووعي الطالب بها

، المجلد الجمعية المصرية للتربية العلمية "غائبة في مناهج العلوم بالوطن العربياألبعاد ال" الثامن
 .يوليو  ،األول

 األسس النظرية األستراتيجيات والفاعلية، : التدريس والتعلم :)١٩٩٨(جابر عبد الحميد جابر .٢٣
 .القاهرة، دار الفكر العربى

الكتاب ة المراجع في التربية وعلم النفس، ، سلسلاستراتيجيات التدريس والتعلم :)١٩٩٩(ـــــــــ   .٢٤
  .العاشر، دار الفكر العربى، القاهرة

التربية ق تأثير استخدام بعض تقنيات التعليم فى العلوم لتحقي"): ٢٠٠٠(العزب  السيد حسين .٢٥
 . ، كلية التربية، جامعة الزقازيقرسالة دكتوراه، غير منشورة" الوقائية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

الوعى الغذائى لدى طالب كلية المعلمين بالمدينة " :)١٩٩٥( حمدى عبد العزيز الصباغ  .٢٦
  . ، السنة الحادية عشر١العدد جامعة المنوفية،  -، مجلة كلية التربية" المنورة
تطوير منهج البيولوجي بالمرحلة الثانوية العامة في ضوء ): " ١٩٩١(حنان محمود عبده   .٢٧

  .كلية التربية باإلسماعيلية جامعة قناة السويس ، دكتوراة غير منشورة رسالة "مستحدثات العلم 
التربية الوقائية في االسالم ومدى استفادة المدرسة " : )هـ١٤١٨( خليل بن عبد اهللا الحدري  .٢٨

سلسلة الرسائل العلمية الموصي بطبعها، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية  "الثانوية منها
  .، مكة المكرمةالسالميوٕاحياء التراث ا

دور مراكز الوسائل التعليمية الجامعى في العملية التعليمية : )١٩٩٨( خوله شجير صبرى  .٢٩
  .٦٢ص  ،المجلد الثانى، يوليو، المجلة العربية للبحوث التربوية، الجامعة حسب آراء أساتذة

ى تدريس العلوم فعالية برنامج كمبيوتر بالوسائط المتعددة ف"  ):٢٠٠٠( دينا طوسون أحمد  .٣٠
، منشورة رسالة ماجستير غير، "البيولوجية من خالل مدخل المعرفة المنظمة لطالب المرحلة الثانوية

  .معهد الدراسات والبحوث التربوية، جامعة القاهرة
فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة فى تنمية مهارات "): ١٩٩٧(هى يرجب السيد الم  .٣١

المجلد الثالث، ، دراسات تربوية واجتماعية كلية التربية، حلوان، "الب المعلمينالعلمى لدى ط الرسم
  .العدد األول، يناير

  .، القاهرة، األنجلو المصريةالتقويم والقياس النفسى والتربوى :) ١٩٩٩( رمزية الغريب  .٣٢
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ى دور مناهج العلوم بمراحل التعليم العام بمصر ف" :)١٩٩٧( رمضان عبد الحميد طنطاوى  .٣٣
  . ، يناير٣٣ جامعة المنصورة، –، مجلة كلية التربية "تحقيق مفهوم التربية الوقائية لدى الطالب

ترجمة يوسف ميخائيل  ،"الهيروين وااليدز وأثرهما في المجتمع " :)١٩٨٩( روي روبرتسون  .٣٤
  .القاهرة،  أسعد ، الهيئة المصرية للكتاب

لعلوم لمتطلبات حاجات اإلناث بالمرحلة مدى تلبية مناهج ا" :)١٩٩٩( زبيدة محمد قرنى  .٣٥
" المتوسطة واتجاهاتهم نحو دراسة الموضوعات المرتبطة بهذه الحاجات بالمملكة العربية السعودية

المجلد األول، ، رؤية مستقبلية، "التربية العلمية للقرن الحادى والعشرين: "المؤتمر العلمى الثالث
 . ٤٢٤ – ٣٩٥ص يوليو، ص ) ٢٨– ٢٥(أبو سلطان،  –بالما 

فعالية تكنولوجيا تدريس األحياء في تنمية الثقافة العلمية لدى " ):١٩٩٩( سعد خليفة عبد الكريم   .٣٦
  .الجزء الثاني، يوليو  ،١٥، العددجامعة أسيوط– ، مجلة كلية التربية "طالب كلية التربية

  .القاهرة ،هموم التعليم المصري :)١٩٨٩( سماعيل عليإسعيد   .٣٧
 إعداد وتأهيل المعلم الحاسب اآللى للتعليم العام في إطار كليات": )١٩٩٠( حمدشكرى سيد أ .٣٨

  .جامعة قطر، مراكز البحوث التربوية، "التربية بدول الخليج العربى
   .دار المعارف  ،، القاهرةأساسيات تدريس العلوم): ١٩٨٦(صبرى الدمرداش   .٣٩
، والحياة سلسلة العلم، الجزء األول، "ئةالتلوث الهوائى والبي"): ١٩٩٤(طلعت ابراهيم األعوج   .٤٠

  .، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب٣٧العدد 
 ، ١٠٠العدد  مجلة عالم الكمبيوتر، ،"دليلك إلى عالم الوسائل المتعدة": )١٩٩٦( عارف رشاد .٤١

  .السنة التاسعة، إبريل
السنة ، ١١٤العدد مبيوتر، ، مجلة عالم الكدليلك إلى عالم الوسائط المتعددة: )١٩٩٧( ـــــ  .٤٢

  .العاشرة، يونية 
تطوير مناهج الدراسات االجتماعية بالتعليم االساسي في مصر " :)١٩٩٨( عاطف محمد سعيد  .٤٣

جامعة  كلية التربية باالسماعيلية، ،غير منشورة، هرسالة دكتورا ،" التربية الوقائية في ضوء مفهوم
  .قناة السويس

القاهرة، دار  ،االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم): ٢٠٠١(م عبد السالم مصطفى عبد السال  .٤٤
 .الفكر العربي

  .القاهرة، دار المعارفتكنولوجيا تطوير التعليم، : )١٩٩٣( عبد العظيم عبد السالم الفرجانى  .٤٥
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فعالية استخدام التعليم بمساعدة الكمبيوتر متعدد  " ):٢٠٠٢( عبد اللطيف بن الصفى الجزار  .٤٦
مجلة ، "اكتساب بعض مستويات تعلم المفاهيم العلمية وفق نموذج فراير لتقويم المفاهيمالوسائط فى 

  .٨٣-٣٩، يناير،ص ص ١٠٥، العدد جامعة األزهرالتربية ، 
، مكتب التربية العربي لدول " الغذاء وصحة المجتمع ": )١٩٩٤(عبد اهللا البكيري، وآخرون  .٤٧

  .الرياضالخليج، 

 مجلة التربية،، "الكمبيوتر وسيلة مساعدة فى العملية التعليمية": )١٩٩٢(عبد اهللا المناعى   .٤٨
  . ، يونيو١٠١قطر، العدد 

، مكتبة الشقري ،إستخدام الحاسب اآللي في التعليم  ):٢٠٠١( عبد اهللا بن عبد العزيز الموسي .٤٩
  .الرياض

  .المصرية، القاهرة، مكتبه األنجلو الذكاء اإلنساني قياسه ):١٩٩٤( ــانيمعبــد اهللا سل  .٥٠
  .، مؤسسة الرسالة، ببيروت، لبنان٩طعلم النفس التربوى، : )٢٠٠٢( عبد المجيد نشواتى  .٥١
وحدة مقترحة لتنمية الوعى بالكوارث الطبيعية " :)١٩٩٤( عبد المسيح سمعان عبد المسيح  .٥٢

شمس،  ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين" لتالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى
   .القاهرة ، نوفمبر، " نحو بيئة أفضل"المؤتمر العلمى الرابع للدراسات والبحوث   البيئية ، 

دور مقررات العلوم فى تحقيق الثقافة للتالميذ بمراحل : " )٢٠٠١( اوىنعفت مصطفى الط  .٥٣
" لعلمية للمواطنةالتربية ا "، المؤتمر العلمى الخامس،الجمعية المصرية للتربية العلمية، "التعليم العام

   . ١/٨ – ٢٩/٧اإلسكندرية من 
الدوال  إعداد برامج الكمبيوتر لألغراض التعليمية دراسة على: )١٩٩٧( عالء محمود صادق  .٥٤

 .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةوالمعادالت الجبرية

طالبية ال التدخل المهني لألخصائي اإلجتماعي باستخدام األنشطة: ")١٩٩٦(علي إبراهيم محرم  .٥٥
كلية من اإلدمان ،  المؤتمر العلمي األول ، التربية والوقاية" في إطار العمل الفريقي والوقاية واإلدمان

 .مايو١٢- ١١التربية، جامعة المنوفية ،

مدى تحقيق األهداف العامة لمنهج العلوم في المرحلة المتوسطة في ):"١٩٩٥(علي أحمد راشد  .٥٦
 .، المجلد الثامن،مجلة الملك عبد العزيز العلوم التربوية"مدرسينالمملكة السعودية من وجهة نظر ال

العلوم  توظيف تكنولوجيا الوسائط المتعددة في تعلم: )٢٠٠٠(عرفه أحمد حسنو على عبد المنعم،  .٥٧
ندوة تطوير أساليب " اليكسو"الطبيعية لمرحلة التعليم األساسى، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
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 -المنعقدة في سلطنة عمان ، لعلوم في مرحلة التعليم األساسى باستخدام تكنولوجيا التعليمتدريس ا
  .رمسقط، أكتوب

مذكرات غير منشورة، " تكنولوجيا التعليم الوسائل التعليمية: ")١٩٩٨()أ( على محمد عبد المنعم  .٥٨
  . كلية التربية، جامعة األزهر

  .القاهرة، النعناعى للطباعة والتصويروجيا التعليم، المدخل إلى تكنول: )١٩٩٨()ب( ـــــــــــ  .٥٩
، "استخدام تقنيات التعليم المعاصرة فى تعليم األعداد الكبيرة" :)١٩٩٣( عمر عبد اهللا الفرا .٦٠

  .الجزء األولالمؤتمر العلمى الثانى للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ، 

امج صحى وقائى مقترح فى تحسين فاعلية استخدام برن: ")١٩٩٤(  فادية ديمترى يوسف .٦١
الجمعية المصرية للمناهج ، معلومات طالب كلية التربية وتغير اتجاهاتهم نحو المخدرات واإلدمان

، " مناهج التعليم األساسى بين اإليجابيات والسلبيات"، المؤتمر العلمى السادس ، يسوطرق التدر 
  . أغسطس   ١١– ٨المجلد األول اإلسماعيلية 

تقويم مناهج العلوم فى المرحلة االبتدائية فى " :)١٩٩٧(  ٕابراهيم محمد فودةو مد عبده، فايز مح  .٦٢
التربية "، المؤتمر العلمى األول، الجمعية المصرية للتربية العلمية، "ضوء متطلبات التربية الوقائية
   .أغسطس  ١٣-١٠المجلد األول، اإلسكندرية " العلمية للقرن الحادى والعشرين

 .القاهرة، مطابع جامعة حلوانتوظيف تكنولوجيا التعليم، : )١٩٩٠( ب عبد الحليم سيدفتح البا .٦٣

  .، عالم الكتب، القاهرةالكمبيوتر في التعليم :)١٩٩٥( )أ( ـــــــــــ  .٦٤
 ،"في حجرات الدراسة الوسائل المتعددة:نحو فهم أفضل لتكنولوجيا التعليم ":)١٩٩٥( )ب( ـــــــــــ  .٦٥

سلسلة دراسات وبحوث تصدرها الجمعة المصرية لتكنولوجيا التعليم، المجلد  لتعليم،مجلة تكنولوجيا ا
  .الخامس، الكتاب الثالث

م سلسلة عال ،"أمراض الفقر، المشكالت الصحية فى العالم الثالث"): ١٩٩٢(فيليب عطية  .٦٦
 . ، الكويت، المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب١٦١، العدد المعرفة

، القاهرة، دار ٣، طعلم النفسى اإلحصائي وقياس العقل البشرى):  ١٩٧٩(السيد  فؤاد البهى .٦٧
 .الفكر العربى

فعالية برنامج تعليم مساعدة الحساب اآللى فى تنمية األداء  " ):١٩٩٨( كمال عبد الحميد زيتون .٦٨
ن طالب المعرفى لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقى واالتجاه نحو استخدام الحاسب لدى عينه م
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، يناير، ص ص ٩، معهد الدراسات والبحوث التربوية، العدد مجلة العلوم التربوية، "الثانوية العامة
٢٩٣ – ١٨٥. 

فعالية تدريس وحدة مقترحة قائمة على النظرية البنائية : )٢٠٠٤(ليلي عبداهللا حسام الدين   .٦٩
مجلة الجمعية المصرية للتربية العلمية،  لتنمية وعي طالبات المدارس الثانويةالتجارية بالتربية الغذائية،

 .جامعة عين شمس، المجلد السابع، العدد الثالث، سبتمبر -، كلية التربيةالتربية العلمية

تقويم منهج البيولوجيا في المرحلة الثانوية من حيث مدي ) : " ١٩٩١(ماجدة محمد يوسف   .٧٠
، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، منشورةغير  هرسالة دكتورا"  أستيعابه لبعض القضايا اإلجتماعية

  .جامعة القاهرة 
القضايا والمشكالت الصحية المعاصرة فى مناهج العلوم " :)١٩٩٤(ماهر إسماعيل صبري   .٧١

، المؤتمر ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس"دراسة تقويمية"، "لمراحل التعليم العام بمصر
- ٨، المجلد األول، اإلسماعيلية الفترة من "والسلبيات ين اإليجابياتمناهج التعليم ب"العلمى السادس،

 . أغسطس ١١

لمتوقعة تجاه المصابين به ا وسلوكياتهم، تصورات األطفال عن مرض اإليدز ):١٩٩٧()أ( ـــــــــــ  .٧٢
 التربية العلمية "،المؤتمر العلمي األول ، ية للتربية العلمية مصر لجمعية ال،ا التشخيص والعالج

  .أغسطس) ١٣ – ١٠(أبو قير اإلسكندرية ، المجلد األول ،"للقرن الحادي والعشرون
 .مؤسسة اإلخالص القاهرة،المواجهة، .. الوقاية  -األمان المعملي : )١٩٩٧)(ب( ـــــــــــ  .٧٣

فعالية الحوار الدرامى فى تعديل األفكار الخاطئة عن اإلدمان والمخدرات لدى "  ):١٩٩٩( ـــــــــــ .٧٤
، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، المؤتمر العلمى الثالث، "دراسة تجريبية" الب المرحلة الثانويةط
،  ٢٨ -٢٥رؤية مستقبلية المجلد األول بالما سلطان ، ، "مناهج العلوم للقرن الحادي والعشرين"

  .يوليو
حية للوقاية من فعالية وحدة دراسية مقترحة فى التربية الص" ):٢٠٠٠( مجدى رجب إسماعيل .٧٥

المجلد الثالث ، مجلة التربية ، " اإليدز واألمراض المنقولة جنسيًا لتالميذ الصف الثالث اإلعدادى
  .  العدد األول ، مارس

 .مكتبة االنجلو المصرية، "موسوعة المناهج التربوية: ")٢٠٠٠( مجدى عزيز إبراهيم  .٧٦

ترح للبيولوجي بالمرحلة الثانوية المدخل الجزيئي في منهج مق):"٢٠٠٧(محرم يحيى عفيفي  .٧٧
 هرسالة دكتورا". وفاعليته في تنمية المفاهيم البيولوجية ومهارات التفكير واالتجاه نحو دراسة البيولوجيا

  .، كلية التربية ، جامعة عين شمس غير منشورة
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 تقويم مناهج العلوم بالتعليم العام فى ضوء متطلبات التنور ":)١٩٩٦(  محسن حامد فراج  .٧٨
 .كلية التربية، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ،  "العلمى

، "تنمية الوعى الوقائى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية: ")١٩٩٩(ـــــــــ   .٧٩
  .، يوليو) ٢٨-٢٥(أبو سلطان،  –الجمعية المصرية للتربية العملية، المجلد الثانى فى بالما 

إعـداد برنـامج مقتـرح فـي العلـوم والتربيـة الصـحية ألطفـال مـا " ):١٩٩٧(حمد أحمد محمـد مهـران م  .٨٠
العـدد ، جامعـة أسـيوط -كليـة التربيـة  مجلـة ،"قبل المدرسة وقياس مدى فاعليته فـي تحقيـق أهدافـه

 .٤٦٠-٤١٦، الجزء األول ، يناير  ، ص  ١٣

التربية الوقائية باستخدام الوسائط  رنامج مقترح فىب" :)١٩٩٧( رؤوف عزمىو  ،محمد أمين .٨١
لتربية ل لجمعية المصرية، ا"المتعددة رؤية مستقبلية لتطوير تدريس العلوم فى المرحلة االبتدائية

لمجلد األول، األسكندرية ، ا"التربية العملية للقرن الحادى والعشرين" ، المؤتمر العلمى األول،العلمية
  .أغسطس  ١٣ – ١٠
  .دار الكتب العربي، بيروت  ،مختار الصحاح: )١٩٨١( الرازيبي بكر أمحمد بن   .٨٢
جامعة عين  ،، كلية التربيةاتجاهات حديثة فى تدريس العلوم): ١٩٩٣(محمد صابر سليم   .٨٣

  . شمس
الجمعية "أضواء على تطوير مناهج العلوم للتعليم العام في الدول النامية " ):١٩٩٨( ـــــــــ  .٨٤

  .،يونية ٢ع،ولمجلد األال ،المصرية للتربية العلمية
استخدام الكمبيوتر لعالج أخطاء فهم بعض : ")٢٠٠٠( وٕابراهيم فودة، محمد عبد الرؤوف  .٨٥

" مفاهيم الكيمياء الكهربية والعمليات المتصلة بها لدى طالب شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية التربية
  .مجلة التربية العلمية الجمعية المصرية للتربية العلمية، ،

مهرجان  -  مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث -البيئة :)١٩٩٩( د عبد القادر الفقيمحم  .٨٦
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب القراءة للجميع ، مكتبة األسرة،

تطوير محتوي منهج البيولوجي للثانوية العامة في ضوء كل من ) : " ٢٠٠٣(محمد علي العبد   .٨٧
، كلية التربية ، غير منشورة هرسالة دكتورا " ة والثقافة العلميةمتطلبات التخصص األكاديمي بالجامع

 .جامعة االسكندرية 

التربية الوقائية فى مواجهة الكوارث ومالمحها فى األصول " :)١٩٩٤( فرحات محمود السعيد .٨٨
  .٦٣المجلد التاسع، العدد  ،، مجلة دراسات تربوية" اإلسالمية
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فعالية وحدة في الفيزياء باستخدام الوسائط المتعددة ": )٢٠٠١( محمود محسوب إبراهيم جليلة  .٨٩
معهد الدراسات والبحوث رسالة ماجستير غير منشورة،  ،"في تحصيل طالب الصف األول الثانوى

  .التربوية، جامعة القاهرة
دور جديد للتربية البيولوجية فى حماية النشئ من أخطار المواد " :)١٩٩٢( مدحت أحمد النمر  .٩٠

 . مايو ،١٥العدد ، دراسات فى المناهج وطرق التدريس، " نفسيةوالعقاقير ال

، دراسة ميدانية "تعاطى المواد المؤثرة على األعصاب بين الطالب" ):١٩٩١(مصطفى سويف   .٩١
   .المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائيةفى الواقع المصرى، القاهرة، 

، الكويت ٢٠٥العدد المعرفة،  سلسة عالم، "مليةنظرة تكا - المخدرات والمجتمع" ):١٩٩٦ ( ــــــــ .٩٢
 .المجلس الوطن الثقافة والفنون واآلداب

جدة،  ، مكتبة السواري للتشر والتوزيع،أسس الثقافة الصحية: )١٩٩٩( منال جالل عبد الوهاب .٩٣
  .المملكة العربية السعودية

  .الهيئة العامة للكتاب القاهرة ،فن المونتاج في الدراما التليفزيونية، : )١٩٩٥(منى الصبان  .٩٤
وحدة دراسية مقترحة تستهدف العناية بالجسم لتحقيق " :)١٩٩٧( منى عبد الصبور محمد  .٩٥

، المؤتمر للتربية العملية الجميعة المصرية" أهداف الثقافة الصحية لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى
  . أغسطس ١٣-١١،االسكندرية ، "نالتربية العلمية للقرن الحادى والعشرو"العلمى األول، 

القاهرة، منشاة المعارف  ،٢ط التربية الصحية واألمان،: )١٩٩٦( نادية محمد رشاد  .٩٦
 .باالسكندرية

مواضع النقص في الثقافة الغذائية لدى طالبات كلية التربية  " ):٢٠٠٤( نجاة عبداهللا بوقس  .٩٧
 كلية، مجلة التربية العلمية ة العلمية الجمعية المصرية للتربي، "للبنات بجدة وعالقته بتخصصهن

   .، المجلدالسابع، العددالثالث، سبتمبرجامعة عين شمس -التربية
فعالية برنامج مقترح فى التربية الوقائية على تنمية المفاهيم "): ١٩٩٩(نجاح السعدى   .٩٨

علمية للمناهج وطرق ، الجمعية المصرية للتربية ال"واالتجاهات الوقائية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
مستقبلية، المجلد  ، رؤيةمناهج العلوم للقرن الحادى والعشرين ،المؤتمر العلمى الثالثالتدريس، 

 .يوليو ٢٨ – ٢٥األول، القاهرة، الفترة من 

اثر استخدام استراتيجيات التفكير ): "٢٠٠٦(نضال شعبان االحمد، ومنال عبدالرحمن الشبل   .٩٩
بكة العاليمية للمعلومات على التحصيل الدراسى وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفى من خالل الش
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، الجمعية المصرية للمناهج وطرق "العليا لدى طالبات مقرر البرمجة الرياضية بجامعة الملك سعود
 .، سبتمبر ١١٦، العدد دراسات فى المناهج وطرق التدريسالتدريس، 

ة لمدى تمكن كل من متخرجي كلية التربية دراسة مقارن: " ٢٠٠٢،)أ(هالة محمد طليمات  .١٠٠
 .المجلد الخامس، العدد الثانيمجلة التربية العلمية،  "وكليات العلوم من مفاهيم علم البيولوجي

دراسة تحليلية تتبعية لمدى اتساق مقررات البيولوجي بالتعليم الثانوي في :" ٢٠٠٢،)ب( ـــــــــ  .١٠١
المجلد الخامس، مجلة التربية العلمية،  ."ل أربعين عاًمامصر مع تطور توجهات التربية العملية خال

 .العدد الثالث

المعايير القومية للتعليم  –مشروع إعداد المعايير القومية : )٢٠٠٣(وزارة التربية والتعليم   .١٠٢
 .جمهورية مصر العربية . في مصر لمادتي العلوم والرياضيات المجلد الثالث 

 .جمهورية مصر العربية . ء للصف األول الثانويعلم األحيا ):٢٠٠٦( ـــــــــ  .١٠٣

   .جمهورية مصر العربية. علم األحياء للثانوية العامة : )٢٠٠٦( ـــــــــ .١٠٤
 -الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، المضمون  :)١٩٩٩( يس عبد الرحمن قنديل  .١٠٥

 .مطابع الحمضى، الرياض ،٢ط ،التصنيف -العالقة 
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  دوات البحثأقائمة بأسماء السادة المحكمين على 
  

  الوظيفة  االسم  م

  كلية التربية جامعة الزقازيق أستاذ المناهج وطرق التدريس ،  الجعفري إبراهيم سعيد .د.أ ١

  جامعة بنها -ناهج وطرق التدريس ، كلية التربية أستاذ الم  أحمد ماهر عبد اهللا. د.أ ٢

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  السيد علي شهدة. د.أ ٣

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  الرياشي عبد الحكم حمزة. د.أ ٤

  هج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيقأستاذ المنا  سامي أحمد الفطايري. د.أ ٥

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  عادل إبراهيم الباز. د.أ ٦

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  عايدة سيدهم اسكندر. د.أ ٧

  .رق التدريس ، كلية التربية جامعة األزهرالمناهج وط أستاذ  عرفة أحمد حسن. د.أ ٨

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ، جامعة بنها   ماهر إسماعيل صبري. د.أ ٩

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة المنصورة  محرز عبده يوسف الغنام. د.أ ١٠

  هج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة المنصورةأستاذ المنا  محمد السيد علي الكسبانى. د.أ ١١

  أستاذ المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة األزهر  محمد نجيب مصطفى. د.أ ١٢

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد ، كلية التربية جامعة   إبراهيم أحمد السيد عطية. د ١٣
  الزقازيق

أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد ، كلية التربية جامعة   حجازي عبد الحميد حجازي. د ١٤
  الزقازيق

  أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية ببورسعيد جامعة قناة السويس  صفاء علي نصيف. د ١٥

  عبد اهللا علي محمد إبراهيم. د ١٦
، كلية التربية جامعة  مساعدال أستاذ المناهج وطرق التدريس

  األزهر
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  الوظيفة  االسم  م

  أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث التربوية  مين حسن علىمحمد أ. د ١٧

  مدرس المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  السيد أحمد الوكيل. د ١٨

  .مدرس المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة اإلسكندرية  عزة شديد محمد عبد اهللا. د ١٩

  .رس المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة طنطامد  عزة محمد عبد الرحمن. د ٢٠

  .مدرس المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية جامعة الزقازيق  مجدي إبراهيم إسماعيل محمد. د ٢١

  معهد بحوث تكنولوجيا األغذية-باحثة بمركز البحوث الزراعية  مها عبد اهللا محمود عبد اهللا. د ٢٢

  ياسر محمود سعد. د ٢٣
دكتوراة مناهج وطرق ( الحاسب األلي في التعليم الصناعي مدرس

  ).تدريس 
 األسماء مرتبة أبجديا على حسب الدرجة العلمية.  

  .إلى السادة المحكمين على البرنامج) (تشيرالعالمة 



 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  قائمة بالموضوعات الالزمة لتنمية مفهوم
  المرحلة الثانويةطالب التربية الوقائية لدى 
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  للقائمةالصورة النھائية 

  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
 العلوم ريستدأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريس طرقأستاذ المناهج و 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

 العلوم المناهج وطرق تدريس مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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  بسم اهللا الرحمن الرحيمٍ 
  :السيد األستاذ الدكتور

  وبركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا                  
فعاليــة مــنهج مقتــرح فــي األحيــاء باســتخدام تكنولوجيــا " تقــوم الباحثــة بإعــداد بحــث بعنــوان

  ".المرحلة الثانوية طالب الوسائل المتعددة لتنمية مفهوم التربية الوقائية لدى
ومن بين األدوات البحثية قائمة بالموضوعات الالزمة لتنمية مفهوم التربية الوقائية لدى 

الدراسات السابقة  طالعها علىاوالتي توصلت إليها الباحثة من خالل  ،لة الثانويةالمرحطالب 
 ، وحاجات التالميذ في هذه المرحلة،نهج األحياء في المرحلة الثانويةم وعلى ،المجالفي ذلك 

بغرض تضمين المنهج  وأمراض العصر التي تصيب اإلنسان واألمراض المنتشرة في مصر،
الموضوعات الموجودة بالمنهج الحالي  ال  ن بعضإالموضوعات حيث  المقترح بعضا من هذه

  .يتضح فيها الجانب الوقائي مما يقلل من أهميتها
 والمفــاهيم الصــحية معــارفقــدر مناســب مــن ال أنهــا :"وتعــرف الباحثــة  التربيــة الوقائيــة علــى

لــم بهــا طالــب يجــب أن يوالتــى  ،واالتجاهــات المناســبة نحــو بعــض القضــايا والمشــكالت الصــحية 
والتــي تؤكــد علــى تنميــة العــادات الصــحية لــديهم ،  ،فــى مختلــف مجــاالت الحيــاهالمرحلــة الثانويــة 

بهــدف زيــادة وعــيهم باألخطــار المحيطــة بهــم وكيفيــة تجنبهــا والوقايــة منهــا ومســاعدتهم علــى اتخــاذ 
  ."القرارات الصحيحة

ــذا أرجــو مــن ســيادتكم إبــداء الــرأي حــول تلــك الموضــوعات  فــي دى أهميــة تضــمينها ومــ ،ل
ع رئيســي يتضــمن مجــاالت و محتــوى مــنهج األحيــاء بالمرحلــة الثانويــة، مــع مالحظــة أن كــل موضــ

ويمكـن لسـيادتكم  إضـافة موضـوعات أخـرى تـرى أهميتهـا لمحتـوى مـنهج األحيـاء لطـالب  فرعية ،
  .أو حذف ما ترونه غير مناسب ،المرحلة الثانوية

  
  الباحثة                                                      
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الموضوعات والمفاھيم التي يجب أن يدرسھا الطالب لتنمية مفھوم التربية 
 درجة األھمية الوقائية

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعي رئيسي

موافق إلي 
كبير حد

 غير موافق موافق

 % ت % ت % ت

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
لغ
ا

اء
ــذ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

 

        .ما ھية التغذية :الموضوع األول

        أھمية الغذاء -١

        الشروط التي يجب توافرھا في الوجبة الغذائية -٢

        لعوامل التي تؤثر على اختيار الغذاءا -٣

        أسس التغذية السليمة -٤

اني وع الث ن : الموض م م ات الجس ات احتياج البروتين

  .العناصر المعدنيةوالفيتامينات و

      

         احتياجات الجسم من البروتينات -١

        البروتينات أنواع

         احتياجات الجسم من الفيتامينات -٢

        الفيتامينات أنواع

        العناصر المعدنية احتياجات الجسم من -٣

         العناصر المعدنية أنواع

ث وع الثال ة :الموض الل مرحل ة خ ات الغذائي  االحتياج

  .المراھقة
      

        االحتياجات الغذائية -١

        المشاكل الغذائية في مرحلة المراھقة   -٢

 ذاء ة بالغ اكل المرتبط منة ( بعض المش ب  –الس ح

  )التهام العصابي -فقدان الشهية -الشباب

      

        .سوء التغذية: الموضوع الرابع 

        قصور التغذية : أوالً 

   أسباب قصور التغذية        

 الوقاية منھا و أمراض قصور التغذية.         

        فرط التغذية   :ثانياً 

        عدم توازن العناصر الغذائية   :ثالثا

ة : رابعا ة الوقاي أمراض سوء الھضم واالمتصاص  وكيفي
  .منھا

      

        .تلوث الغذاء: الموضوع الخامس

        تلوث الغذاء بالميكروبات: أوال

        نواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي  أ -١
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الموضوعات والمفاھيم التي يجب أن يدرسھا الطالب لتنمية مفھوم التربية 
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موافق إلي 
كبير حد

 غير موافق موافق

 % ت % ت % ت

تاب
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

لغ
ع ا

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـ

اء
ذ

  

        تلوث الغذاء بالسموم الفطرية -٢

        روساتتلوث الغذاء بالفي -٣

 اإلجراءات الوقائية        

        .للغذاء يالتلوث الكيميائ: ثانيا

  أضرار المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعية        

        .أمراض الغذاء: الموضوع السادس

        : بعض األمراض التى يسببھا الغذاء -أ

        أمراض القلب والشرايين -١

        .مراض األسنانأ -٢

        .الغذاء واألمراض السرطانية -٣

        تصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة - ب

        .الغذاء فى القرآن والسنة -ج

ان
دم
اإل
 و
ت
را
خد
لم
ا

  

       التدخين :الموضوع األول

        .في التدخين أھم العوامل التي تسھم في تورط الشباب -١

        .لعوامل التي تساعد على إحجام الشباب عن التدخينا -٢

        التدخين وأثره على صحة الفرد: الموضوع الثاني

 التدخين والسكتة الدماغية.        

 التدخين والجھاز التنفسي.        

 التدخين والجھاز الھضمي.        

 التدخين والعين.        

 ناسليالتدخين والجھاز البولي الت.        

ان
دم
اإل
 و
ت
را
خد
لم
ا

  

        .المخدرات: الثالث الموضوع

        تعريف المخدرات -١

        أنواع المخدرات -٢

        .تإدمان المخدراأسباب ودوافع :لرابعاالموضوع 

        .المخدرات إدمانأسباب  -١

        .مفھوم اإلدمان  -٢

        .اإلدمان مراحل -٣

        .األضرار الصحية للمخدرات: الخامسالموضوع 
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موافق إلي 
كبير حد

 غير موافق موافق

 % ت % ت % ت

       ھم األضرار الصحية للمخدراتأ

       .تأثير المخدرات على الجنين :أوال

ان
دم
اإل
 و
ت
را
خد
لم
ع ا
تاب

  

        أثر المخدرات على صحة الفرد: ثانيا

        على صحة الجھاز العصبي -١

        على القلب واألوعية الدموي -٢

أھم األمراض التي تنتشر لدى : السادس الموضوع

  مدمني المخدرات

      

        اإليدز -١

        االلتھاب الكبدي الوبائي -٢

        الدرن  -٣

        .أثر اإلدمان على تصدع المجتمع: السابع الموضوع

        إلدمان المخدراتاآلثار االجتماعية  -١

        إلدمان المخدراتادية اآلثار االقتص -٢

 تدني  قدرة المدمن على العمل  وقلة إنتاجيته        

 انتشار حوادث الطرق وحوادث العمل        

 اإلدمان تاإلنفاق الباھظ  في عالج  وتأھيل حاال        

أسباب انتشار المخدرات في : الثامن الموضوع

  المجتمع

      

        .رات أھم أسباب انتشار المخد -١

 العامل السياسي والعامل االقتصادي.        

 وسائل اإلعالم والفن        

  األقران وحب المغامرة        

 المجتمع  كالتمش.        

 وھم زيادة الباءة والنشاط الجنسي        

        عالمات شائعة على  متعاطي المخدرات -٢

        .عالج اإلدمان: تاسعال الموضوع

        الوقاية من إدمان المخدرات

        العالج الطبي: أوالً 
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كبير حد

 غير موافق موافق

 % ت % ت % ت

        العالج االجتماعي: ثانيا

        العالج النفسي: ثالثا 

        العالج الفسيولوجي:رابعا

دور المجتمع في مكافحة  : رالعاش الموضوع

  المخدرات

      

        .دور اآلباء في مكافحة المخدرات: أوالً 

ان
دم
اإل
 و
ت
را
خد
لم
ع ا
تاب

  

        .دور المدارس في مكافحة المخدرات: ثانياً 

        دور الطالب في مكافحة المخدرات: ثالثاً 

ر الموضوع ادي عش انون  :الح الم  والق ف اإلس موق

  .من المخدرات

      

        .إلسالمالمخدرات وا -١

        .المخدرات والقانون -٢

        .المخدرات أرقام وحقائق :الثاني عشر ضوعالمو

        .إحصائيات: أوالً 

        .ھـل تعلم: ا نيثا

        .صور مأساوية عن آثار تعاطي المخدر :ثالثا
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
أم

صر
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
لع
ض ا

را
  

وع األول ـل : الموض الفشـــــــــــــــ
  ـــــويالكلــــــــــــــ

      

        ماھية الفشل الكلوي -١

        أسبابه -٢

        أعراضه -٣

        مضاعفات المرض -٤

        طرق العالج من الفشل الكلوي -٥

        التغذية العالجية لمريض الفشل الكلوى -٦

        طرق الوقاية منه -٧

        السرطان:الموضوع الثاني

        .السرطانية ماه -١

        .المرض انتشارأسباب  -٢

ــواع الســرطانات الســائدة فــى المجتمــع العربــى -٣  أن
  .وعالقتها بالغذاء
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 غير موافق موافق

 % ت % ت % ت

 سرطان المرئ والفم والبلعوم.        

 سرطان المعدة.        

 سرطان القولون.        

 سرطان الكبد.        

 سرطان الرئة.        

 عند النساء سرطان الثدى.        

بع
تا

 
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
أم

صر
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
لع
ض ا

را
  

 سرطان البروستاتة عند الرجال.       

        اإليــــــــــــــــــــدز:الموضوع الثالث 

        .تعريف بااليدز -١

        .طرق انتقال فيروس االيدز -٢

 نسيةالعدوى عن طريق العالقات الج.        

 العدوى عن طريق الدم.        

 العدوى من األم للجنين.        

  مراحل مرض االيدز.        

        .الوقاية والمكافحة -٣

        .االلتھــــــــــــــــــــــاب الكبدي:الموضوع الرابع 

        .االلتهاب الكبدى أسباب - ١

        .طرق نقل العدوى - ٢

        .أعراض المرض - ٣

        .الوقايــــةطرق  - ٤

        الـــــــــــــدرن: الموضوع الخامس

        ماھية الدرن -١

        مسبباته -٢

        أعراضه -٣

        .بالمرضطرق اإلصابة   -٤

        مضاعفات المرض -٥

        الطرق المختلفة للعالج -٦

        .والوقايةالمكافحة  -٧

 



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  في مصر األحياءمنھج لمحتوى   حاليالوضع ال
  

   إعداد الطالبة
 تيسير إبراھيم حسين العريض

  
   إشراف
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  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
 العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

 العلوم المناهج وطرق تدريس مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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للصف األول  األحياء الموضوعات والمفاهيم الرئيسية المتضمنة بمحتوى منهج
  ومدى تحققيها للجانب الوقائىالثانوي 
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  مفهوم علم األحياء والتفكير العلمي: الباب األول

  علم األحياء 
  علم األحياء ةأهمي

  ءأسلوب التفكير العلمي وعالقته بعلم األحيا
  خطوات األسلوب العلمي في التفكيروعالقته بعلم األحياء

  البلهارسيا كمثال ألسلوب التفكير العلمي
  ديدان البلهارسيا 

  التناسل ودورة االحياة
 التزاوج ووضع البيض  
 أطوار الحياة في العائل الوسيط  
 الطور المعدي  
  حدوث المرض كيفية

  مراحل اإلصابة وآثارها المرضية
  الوقاية والمكافحة

  وحدة بناء الكائن الحي: الباب الثاني
  الخلية وحدة بناء الكائن الحي

  اكتشاف الخلية .١
  تركيب الخلية  .٢
  النواة   - أ
 الغشاء النووي  

           السائل النووي  
 النوية  
 الشبكة الكروماتينية  
  السيتوبالزم  - ب
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 الشبكة اإلندوبالزمية  
 الريبوسومات  
 الميتوكوندريا  
 جهاز جولوجي  
 الجسم المركزي  
 البالسيتدات  
 الليسومات  

  األغشية البالزمية -ج
 الغشاء البالزمي  
 الخلوي ارالجد  

  حجم الخلية  - ٣
  فحص الخلية

  المجهر الضوئي: أوال
  المجهر اإللكتروني: ثانيا
  تمايز الخاليا وتنوع األنسجة -٤
  في النبات تمايز األنسجة :أوال

  أنواع األنسجة النباتية
 األنسجة اإلنشائية  
 سجة المستديمةاألن  

  المستديمة أنواع األنسجة
  األنسجة البسيطة -١
 النسيج البارانشيمي  
  نشيميلالنسيج الكلو 

 رنشيميسكلالنسيج اإل 

 النسيج الكلورنشيمي 

  األنسجة المركبة -٢



٢١٢ 

  )٣(ملحق                                                                 الوضع الحالي  لمحتوى منھج األحياء
 

 
  

ى
قائ
لو
ل ا
جا
لم
ا

 

يم
ال 

ل 
دي
تع

ن 
ك

ته
اغ
صي

ل  
دي
تع

ن 
مك
ي

ته
اغ
صي

ق  
عل
مت

ر 
غي

ى
قائ
لو
ب ا

جان
ال

ب  
جان
 ال
ق
عل
مت

ى
قائ
لو
ا

 

 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 نسيج اللحاء  
 نسيج الخشب  
  في الحيوان نسجةتمايز األ  :ثانيا

  النسيج الطالئي -١
 السطحي النسيج الطالئي  
 الغدي النسيج الطالئي  

  غدد قنوية
  غدد صماء
  غدد مختلطة

 العصبي النسيج الطالئي  
  األنسجة الضامة -٢

 النسيج الضام األصلي  
 النسيج الضام الهيكلي  
 النسيج الضام الوعائي  
  النسيج العضلي -٣

  العضالت المخططة
  العضالت الملساء
  العضالت القلبية

  األنسجة العصبية- ٤
  انقسام الخلية

  االنقسام الميتوزي: أوال
  وزيالمياالنقسام : ثانيا
 لاالنقسام الميوزي األو  
 االنقسام الميوزي الثاني  

  اإلنسان والبيئة:الباب الثالث
  مشكلة التلوث البيئي-١
  تلوث الهواء: أوال

  الجسيمات - ١
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  غاز األوزون - ٢
  الملوثات األشعاعية - ٣
  ملوثات أخرى - ٤

  وسائل مكافحة تلوث الهواء
  ماءتلوث ال: ثانيا

  مكافحة تلوث الماء
  تلوث التربة: ثالثا

  التربةمكافحة تلوث 

  تلوث الغذاء:رابعا
  الغذاء مكافحة تلوث

  التلوث الضوضائي: خامسا
  مكافحة التلوث الضوضائي

  مشكلة االنفجار السكاني-٢
  تفسيرظاهرة النمو السكاني
  المشكلة السكانية في مصر

  عالج المشكلة السكانية في مصر
  مشكلة الغذاء-٣

  اإلنتاج النباتي: أوال
  اإلنتاج الحيواني :ثانيا
  العناية بالثروة البحرية: ثالثا
  بديلة محاولة إيجاد أطعمة:رابعا
  مشكلة الطاقة-٤
  مشكلة الجفاف والتصحر-٥

  مقاومة التصحر
  مشكلة تآكل الشواطئ واقامة السدود-٦

 تآكل الشواطئ  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 إقامة السدود  
  التنوع في الكائنات الحية وتصنيفها:الباب الرابع

 التصنيف  
  الطرق القديمة لتصنيف الكائنات الحية: أوال 
  الحديثتصنيف ال :ثانيا

  مملكة البدئيات - ١
 البكتيريا  
 الطحالب الخضراء المزرقة  
  مملكة الطالئعيات -٢
 اليوجلينا  
 الطحالب الذهبية  
 األوليات  
  األميبيات  -  أ
  السوطيات  - ب
  الهديبات  -  ج
  الجرثوميات  - د
  مملكة الفطريات  -٣
  مملكة النبات -٤
 الطحالب الحمراء  
 الطحالب البنية  
 الطحالب الخضراء  
 الحزازيات  
 الوعائيات  
  السرخسيات  -  أ
  البذور ةمعرا  - ب

  مغطاة البذور - ج    
  مملكة الحيوان -٥
 شعبة االسفنجيات  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 شعبة الجوفمعويات  
 شعبة الديدان المفلطحة  

  طائفة التربالريا
  طائفةالتريماتودا
  طائفة السيستودا

  شعبة الديدان االسطوانية  
 شعبة الحلقيات  
 شعبة المفصليات  

  طائفة القشريات
  طائفة الحشرات

  طائفة متعدد األرجل
  لعنكبياتطائفة ا

 شعبة الرخويات  
 شعبة الجلد شوكيات  
 شعبة الحبليات  

  طائفة األسماك الغضروفية
  طائفة األسماك العظمية

  طائفة البرمائيات
  طائفة الزواحف
  طائفة الطيور
  طائفة الثدييات

  لكائنات الحيةالتفاعل بين ا:الباب الخامس
  العالقات الغذائية بين الكائنات

 االفتراس  
 المعايشة  
  تبادل النفع  
 التطفل  
 الترمم  

  سريان الطاقة بين الكائنات الحية
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  السالسل الغذائية
 سلسلة غذائية مائية  
 سلسلة غذائية برية  
  ة الغذاءشبك
  هرم الغذاء  
 هرم الطاقة  

  التوازن البيئي
  التغير في الكائنات الحية:الباب السادس
  مفهوم التطور

  ميكانيكية التطور
  النظريات التي تفسر التطور

 نظرية المارك  
 نظرية دارون  
 حديثةالنظرية التركيبية ال  

  الوراثة ودورها في التطور
  تباين أفراد النوع الواحد

  االنتخاب الطبيعي والتكيف
  أدلة على حدوث التطور

  الحفريات كدليل مادي للتطور
  أنواع الحفريات
  السجل الحفري

 التصنيف والتطور  
 طورالتشريح المقارن والت  
 التراكيب األثرية والتطور  
 التشابة الفسيولوجي والتطور  
 األجنة والتطور  
 التوزيع الجغرافي والتطور  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 .التركيب والوظيفة في الكائنات الحية: الباب األول

  والهضم التغذية: الفصل األول
  مفهوم التغذية  
  :التغذية الذاتية- ١

  ية فى النباتات الخضراءالتغذ
  عملية امتصاص الماء :أوال

  تركيب الشعيرة الجذرية 
  آلية امتصاص الماء

  خاصية االنتشار
  خاصية النفاذية

  الخاصية االسموزية
  خاصية التشرب

  مالح المعدنيةامتصاص األ:ثانيا
  ئية الضرورية للنباتالعناصر الغذا

  المغذيات الكبرى
  المغذيات الصغرى
  مالحآلية امتصاص األ

  االنتشار
  ختياريةالنفاذية اإل
  النقل النشط

  البناء الضوئى فى النبات:ثالثا          
 أهمية عملية البناء الضوئى  
 ضوئىالمواد الالزمة للبناء ال  

  الماء
  ثاني أكسيد الكربون
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 نواتج البناء الضوئى  
 تركيب البالستيدة الخضراء  

  تركيب الورقة
 آلية البناء الضوئى  

  التفاعالت الضوئية
  التفاعالت الال ضوئية

  التغذية غير الذاتية- ٢
 الهضم  
  يماتاالنز 
  الهضم فى االنسان- ١
  الهضم في الفم :أوال
  الهضم في المعدة :ثانيا

  هضم البروتينات
  الهضم في األمعاء :ثالثا
  األمعاء الدقيقة-١

  العصارة الصفراوية
  العصارة البنكرياسية

  العصارة المعوية
  االمتصاص

  طرق المواد الممتصة
  الطريق الدموي

  الطريق الليمفاوي
  "األيض"التمثيل الغذائي

  عملية البناء
  عملية الهدم

  األمعاء الغليظة-٢
  التخلص من الفضالت
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  النقل فى الكائنات الحية:الفصل الثاني
  باتات الراقيةالنقل فى الن-١
  آلية نقل الماء واألمالح من الجذر الى الورقة:أوال

  صعود العصارة
  النظريات التي تفسر صعود الماء

  الضغط الجذري
  خاصية التشرب

  الخاصية الشعرية
  نظرية التماسك والتالصق 

  إلى جميع أجزاء النباتنقل الغذاء من الورقة : ثانيا
  دور األنابيب الغربيالية في النقل

  آلية انتقال المواد العضوية فى اللحاء
  النقل فى االنسان- ٢
  الجهاز الدوري:أوال

  تركيب الجهاز الدورى 
  القلب- ١
  وعية الدمويةاأل- ٢

 الشرايين  
 وردةاأل  
 الشعيرات الدموية  

  دمــال-٣
 البالزما  
 كريات الدم الحمراء  
 كريات الدم البيضاء  
 الصفائح الدموية  
 وظائف الدم  
 ضربات القلب  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 ضغط الدم  
 الدورة الدموية  

  الدورة الرئوية الصغرى-١
  الدورة الجسمية الكبرى-٢
  الدورة الكبدية البابية-٣

 الجلطة الدموية  
  الجهاز الليمفاوى:ثانيا

  التنفس:الفصل الثالث
  مفهوم التنفس
  التنفس الخلوى

  مرحلة انشطار الجلوكوز 
  دورة كربس

  كترونات لسلسلة نقل اإل 
  التنفس الالهوائى
  نسانالتنفس فى اإل 
  نسانالجهاز التنفسى لإل 

  نسانميكانيكية التنفس فى اإل 

  التنفس فى النبات
  دورة البناء الضوئى والتنفس الخلوى

  تنفس البذور
  اء النباتية الخضراءز تنفس األج

  التخمر الكحولى

  ج فى الكائنات الحيةاخر اإل:الفصل الرابع
  خراجمفهوم اإل

  خراج فى الحيواناإل:أوال
  نسانخراج فى اإل اإل
  الجلد-١
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  تركيب الجلد
  البشرة

  دمةاأل
  الغدة العرقية

  الكلية-٢
  تركيب الكلية

  النيفرون
  الحالب
  المثانة
  البول
  الكبد-٣

  جهاز الكلى الصناعية

  خراج فى النباتاإل:ثانيا
  النتح

  فوائد النتح

  حساس فى الكائنات الحيةاإل:الفصل الخامس
  حساسمفهوم اإل

  حساس والتكييفاإل
  نسيقحساس والتاإل

  حساس فى النبات اإل:أوال
  استجابة النبات للمس- ١
  استجابة النبات للظالم- ٢
  استجابة النبات للضوء - ٣
  االنتحاء- ٤

 االنتحاء الضوئى  
 االنتحاء االرضى  
 االنتحاء المائى  

  التآزر العصبى و الهرمونى: ثانيا
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  الجهاز العصبى فى االنسان-١
  الجهاز العصبىأنواع 
  الجهاز العصبى المركزى .١
  الجهاز العصبى الطرفى  .٢
  الجهاز العصبى الذاتى .٣
 الجهاز السمبثاوى  
 الجهاز الباراسمبثاوى  

  الخلية العصبية
  تركيب الخلية العصبية

  سم الخليةج- ١
  المحور - ٢
  نواع الخاليا العصبيةأ

  خاليا عصبية حسية .١
  خاليا عصبية حركية .٢
  )رابطة(خاليا عصبية موصلة  .٣
  العصب
  تركيب العصب .١
  السيال العصبى .٢
  خصائص السيل العصبي .٣
 التشابك العصبى  
 ابك العصبىنواع التشأ  
 تركيب التشابك العصبى  
 انتقال السيال العصبى عبر التشابك العصبى  
  الجهاز العصبى المركزى:أوال
  )المخ(الدماغ - ١
  )الحبل الشوكى(النخاع- ٢

 وظائف النخاع الشوكي  
 عصاب الشوكيةاأل  
  الجهاز العصبى الطرفى:ثانيا
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  األعصاب المخية .١
  عصاب الشوكيةاأل .٢

  القوس االنعكاسى
  الجهاز العصبى الذاتي:ثالثا

  الجهاز العصبى السمبتاوي .١
  الجهاز العصبى الباراسمبتاوي .٢

  الجهاز الحسى -٢
  نواع المستقبالت الحسيةأ

  مستقبالت خارجية  
 تقبالت داخليةمس  
  مستقبالت الحرارة  
 مستقبالت كيميائية  
 مستقبالت الضوء  
 مستقبالت ميكانيكية  

  التنسيق الهرموني في الكائنات الحية:الفصل السادس
  جهاز الغدد الصماء

  الهرمونات
  اكتشاف الهرمونات الحيوانية

  لهرمونات في النباتا:أوال
  األوكسينات

  أهميم األوكيسينات
  التنظيم الهرموني في اإلنسان:ثانيا
  خصائص الهرمونات  
 الغدد في اإلنسان  
  الغدد القنوية .١
  الغدد الصماء .٢
  الغدد المشتركة .٣
 أنواع الغدد الصماء  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  دة النخاميةالغ: أوال
  الغدة الدرقية: ثانيا
  الغدد جارات الدرقية: ثالثا
  الغدد الكظرية: رابعا

  البنكرياس: خامسا
  الغدد التناسلية:سادسا
  هرمونات القناة الهضمية:سابعا

  الدعامة والحركة في الكائنات الحية:الفصل السابع
  دعامة في النباتال-١

 الدعامة الفسيولوجية  
 الدعامة التركيبية  
  الجهاز الهيكلي في اإلنسان -٢

 العمود الفقري  
 الجمجمة  
 القفص الصدري  
  الحزام الصدري الطرفان العلويان .١
  الحزام الحوضي الطرفان السفليان .٢

  لكائنات الحيةالحركة في ا-٣
  الحركة في النبات: أوال
 حركة الشد  
 الحركة الدورانية السيتوبالزمية  
  الحركة في اإلنسان: ثانيا

  الجهازالعضلي .١
 وظائف العضالت  
 تركيب العضلة  
 االنقباض العضلي  

  آلية انقباض العضلة
  لحركيةالوحدة ا

  إجهاد العضلة
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  التكاثر في الكائنات الحية:الفصل الثامن
  أهمية التكاثر
  في الكائنات الحيةطرق التكاثر 

  التكاثر الالجنسى: أوال 
  طرق التكاثر الالجنسى

  االنشطار الثنائى .١
  التبرعم .٢
  التجدد .٣
  ر بالجراثيمالتكاث .٤
  التوالد البكرى .٥
  زراعة االنسجة .٦
  التكاثر الجنسى: ثانيا 

  صور التكاثر الجنسى
  االقتران .١
 االقتران فى االسبيروجيرا  
  االقتران السلمى  .أ 
  االقتران الجانبى  .ب 

  مشاج الجنسيةالتكاثر باأل .٢
  ب االجيالتعاق:ثالثا 
  )المالريا( دورة حياة البالزموديوم .١
  دورة حياة نبات من السراخس .٢

  لتكاثر فى النباتات الزهريةا
 تركيب الزهرة  
 وظائف الزهرة  

  تكوين حبوب اللقاح: والأ
  تكوين البويضات: ثانيا 
  التلقيح: ثالثا
  خصاباإل: رابعا

 تكوين البذرة  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

 تكوين الثمرة  
  نسانالتكاثر فى اإل 

  الجهاز التناسلى الذكرى
  الخصيتان

  )تركيبه(الحيوان المنوى
  مراحل تكوين الحيوان المنوي
  الجهاز التناسلى االنثوى

  المبيضان
  قناتي فالوب

  الرحم
  المهبل

  مراحل تكوين البويضة
  دورة التزاوج

  دورة الطمث-١
 مرحلة التبويض  
 مرحلة نضج البويضة  
 مرحلة الطمث  
  خصاباإل-٢
  الحمل ونمو الجنين-٣
  تعدد المواليد-٤

 توائم متآخية  
 متآخية توائم غير  
  أطفال األنابيب-٥
  زراعة األجنة-٦
  بنوك األمشاج-٧

  الوراثة في الكائنات الحية:الباب الثاني
  علم الوراثة:الفصل األول
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  مفهوم علم الوراثة
  تجارب مندل

  قانون مندل النعزال العوامل - ١
  وراثية في اإلنسانتوارث بعض الصفات ال

  قانون التوزيع الحر للعوامل الوراثية - ٢
  ختياريالتلقيح اإل

  تداخل فعل الجينات:الفصل الثاني
  الصفات الالمندلية

  انعدام السيادة - ١
  الجينات المتكاملة - ٢
  الجينات المميتة - ٣
  نسانأنيميا الخاليا المنجلية في اإل  
  تعدد البدائل - ٤

  فصائل الدم في اإلنسان
  عامل ريسس

  االرتباط والعبور
  االرتباط -١
 المستقلة(الجينات الحرة(  
 الجينات المرتبطة  
  العبور -٢

  أهمية العبور

  تحديد الجنس في الكائنات الحية:الفصل الثالث
  تحديد الجنس - ١
  الحاالت الشاذة في جنس اإلنسان -٢
 حالة داون  
 حالة كالينفلتر  
 حالة تيرنر  
 تضاعف جنسي  
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  الصفات المرتبطة بالجنس -٣
 عمى األلوان  
 عدم تجلط الدم  
  الوراثة المتأثرة بالجنس -٤

  الصلع عند الرجال
  وراثة التوائم -٥
  الوراثة والبيئة -٦
 أثر الظالم على الوراثة  
 أثر الرطوبة على الوراثة  

  البيولوجية الجزيئية:الباب الثالث
والمعلومات  DNA لحمض النووي:الفصل األولا

   الوراثية
  هو المادة الوراثية DNAاألدلة على أن  - ١
 بكتيريالتحول ال  
 القمات البكتيريا  
  كميةDNA في الخاليا  

DNA   :تركيب جزيئي -٢ 
   DNAاإلنزيمات وتضاعف - ٣

 DNA:نسخ

  DNAإصالح عيوب  - ٤
DNA في أوليات النواة  

  تركيب الصبغيات في حقيقيات النواة - ٦
  يتركيب المحتوى الجين-٧

DNA المتكــــرر  
  الطفــــرات-٨

 أنــواع الطفــــرات  
  الطفرات الجينية - ١
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 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  الطفرات الصبغية - ٢

  البيولوجية الجزيئية:الفصل الثاني
  األحماض النووية وتخليق البروتين:أوال

  تركيب وتخليق البروتين - ١
 بهالبروتينات التركي  
 البروتينات التنظيمية  
 RNAsاألحماض النووية الريبوزية  -٢

 حمض mRNAالرسول 

 حمضrRNA  الريبوسومي 

  حمضtRNA الناقل  
  الشفرة الوراثية -٣
  تخليق البروتين-٤

  الجزيئية التكنولوجيا:ثانيا
  زيئيةالج تقنيات التكنولوجيا-١

 تهجين الحمض النووي  
  استخداماتDNA المهجن  
  إنزيمات القطع أو القصر البكتيرية-٢
 DNAاستنساخ تتابعات-٣

  معاد االتحاد DNAالتطبيقات العملية لتكنولوجيا
      الجنيوم البشري   

 
  



  
  الثانوية وفقا األحياء بالمرحلةأهداف تدريس 

 للمخطط المقترح

 
 
 
 
 
 

  )٤(ملحق  
  
 
 
 

 
   إعداد الطالبة

 تيسير إبراھيم حسين العريض
  

   إشراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
 العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

 العلوم المناهج وطرق تدريس مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩



  )٤(ملحق                                         وفقا للمخطط المقترحأھداف تدريس األحياء بالمرحلة الثانوية 
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  أهداف تدريس األحياء للصف األول الثانوي وفقا للمخطط المقترح
  األهداف المعرفية : أوال

  :يتوقع بعد دراسة هذا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي أن 
  .يحدد المقصود بعلم األحياء  .١
 .يعطي أمثلة علي كمية تأثير علم األحياء علي حياتنا اليومية  .٢

 .يعطي أمثلة علي كمية استخدام األسلوب العلمي في حل المشكالت البيولوجية  .٣

 .يحدد أسباب اإلصابة بمرض شلل األطفال .٤

 .يحدد أسباب اإلصابة بمرض أنفلونزا الطيور .٥

  بمرض أنفلونزا الطيوريعدد مراحل اإلصابة  .٦

 .بمرض أنفلونزا الطيور ج اآلثار المرضيةيستنت .٧

 .يعدد أنواع السرطانات السائدة فى المجتمع العربى .٨

 .السرطان  بمرض يستنتج اآلثار المرضية .٩

 .السرطان مرضيذكر بعض طرق الوقاية من  .١٠

 .مرض أنفلونزا الطيوريذكر بعض طرق الوقاية من  .١١

 بمرض شلل األطفال يستنتج اآلثار المرضية .١٢

 .مرض شلل األطفالق الوقاية من يذكر بعض طر  .١٣

  .يعرف الغذاء .١٤
  .يذكر أربعة من الشروط الواجب توافرها في الوجبة الغذائية .١٥
  .يذكر ثالثة من أسس التغذية السليمة .١٦
  .يذكر العالقة بين الغذاء والعمر .١٧
  .يذكر بعض العادات الغذائية الصحيحة .١٨
  .يذكر بعض العادات الغذائية غير الصحيحة .١٩
  .الناتجة عن نقص الفيتامينات يذكر بعض األمراض .٢٠
  .يذكر بعض أمراض سوء التغذية .٢١
  .يذكر بعض األمراض التي تنتج عن االفراط من تناول السكريات .٢٢
  .يذكر بعض األمراض التي تنتج عن االفراط من تناول الدهون .٢٣
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  .يذكر ثالثة من أنواع التلوث الغذائي .٢٤
  .يذكر ثالثة من أسباب سوء التغذية .٢٥
  .اجات الغذائية األساسية للفرديستنتج  بعض االحتي .٢٦
  .يستنتج لماذا الدهون الصلبة تؤدي إلى رفع نسبة الكولسترول في الدم .٢٧
  .يستنتج العالقة بين الغذاء، وأمراض القلب، والشرايين  .٢٨
  .يستنتج العالقة بين الغذاء، ومرض السكر .٢٩
  .يستنتج العالقة بين الغذاء وأمراض األسنان .٣٠
  .أمراض الجهاز الهضمي والكبديستنتج العالقة بين الغذاء و  .٣١
  .يستنتج العالقة بين الغذاء وأمراض والسمنة .٣٢
  .يستنتج العالقة بين قصور التغذية وأسباب حدوثها .٣٣
  .يذكر أنواع المواد الكربوهيدراتية .٣٤
  .يذكر أثنين من  وظيفة المواد الكربوهيدراتية .٣٥
  .يذكر ثالثة من أنواع المواد البروتينية .٣٦
  .مواد البروتينيةيذكر ثالثة من وظيفة ال .٣٧
  .يذكر ثالثة من أنواع الفيتامينات .٣٨
  .يذكر ثالثة من وظيفة الفيتامينات .٣٩
  .ٍ◌ يعدد مصادر المواد الكربوهيدراتية .٤٠
  .يستنتج االحتياجات الغذائية للمراهق .٤١
  .ٍ◌ يعدد أمراض فرط التغذية .٤٢
  .يستنتج العالقة بين الغذاء وبعض األمراض  .٤٣
  .وأمراض سوء التغذيةٍ  يستنتج العالقة بين نقص الفيتامينات .٤٤
  .يستنتج العالقة بين نقص الحديد وشرب الشاي .٤٥
  .يستنتج موقف القرآن من تناول الغذاء .٤٦
  .يذكر أهم المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة .٤٧
  يعرف الخلية .٤٨
  يذكر مكونات الخلية .٤٩
  يذكر مكونات النواة .٥٠
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  يذكر أنواع األنسجة النباتية  .٥١
  اتيستنتج سبب تمايز األنسجة في النب .٥٢
  يفسر سبب تمايز األنسجة في الحيوان .٥٣
  يذكر أنواع األنسجة في الحيوان .٥٤
  يقارن بين األنسجة البسيطة والمركبة  .٥٥
  يعرف االنقسام الميتوزي .٥٦
  يعرف االنقسام الميوزي .٥٧
  يميز بين االنقسام الميتوزي االنقسام الميوزي .٥٨
  يربط بين مكونات الخلية والوظيفة .٥٩
  تأثير الغذاء على الخلية يذكر .٦٠
  تأثير العقاقير على الخلية نتجيست .٦١
  تأثير المهدئات على الخلية يستنتج .٦٢
  تأثير الكحوليات على الخلية يستنتج .٦٣
  تأثير التدخين على الخلية يذكر .٦٤
  تأثير المخدرات على الخلية يذكر .٦٥
  تأثير الكيماويات على الخلية يذكر .٦٦
  تأثير الضوضاء على الخلية يذكر .٦٧
  تأثير األشعة على الخلية يذكر .٦٨
  همية الهواء لإلنسانيذكر أ .٦٩
  يعدد مكونات الهواء .٧٠
  يذكر مصادر تلوث الهواء .٧١
  يستنتج اآلثار الضارة الناتجة عن تلوث الهواء .٧٢
  لمكافحة تلوث الهواءجراءات الوقائية يذكر بعض اإل .٧٣
  يذكر أهمية الماء لإلنسان .٧٤
  يعدد مكونات الماء .٧٥
  يذكر مصادر تلوث الماء .٧٦
  الماءيستنتج اآلثار الضارة الناتجة عن تلوث  .٧٧
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  لمكافحة تلوث الماءجراءات الوقائية يذكر بعض اإل .٧٨
  يذكر أهمية التربة لإلنسان .٧٩
  يعدد أنواع التربة  .٨٠
  يذكر مصادر تلوث التربة .٨١
  يستنتج اآلثار الضارة الناتجة عن تلوث التربة .٨٢
  لمكافحة تلوث التربةجراءات الوقائية يذكر بعض اإل .٨٣
  .يفهم التنوع الهائل بين الكائنات الحية .٨٤
  .تج الحاجة إلى تصنيف الكائنات الحية حتى يتسنى لالنسان دراستهايستن .٨٥
  يستنتج أن التصنيف يعتمد على التشابه .٨٦
  .يستنتج أن التصنيف يعتمد على االختالف بين الكائنات الحية .٨٧
  .يقارن بين الطرق القديمة والطرقل الحديثة في تصنيف الكائنات الحية .٨٨
  .الحيةيستنتج عالقة التصنيف بتطور الكائنات  .٨٩
  .يعرف التصنيف  .٩٠
  يصنف مملكة البدئيات .٩١
  يفرق بين البكتيريا النافعة والضارة .٩٢
  يصنف مملكة الطالئعيات .٩٣
  يصنف مملكة الفطريات .٩٤
  يصنف مملكة النبات .٩٥
  يصنف مملكة الحيوان .٩٦
  يذكر خصائص الفطريات .٩٧
  يعدد بعض فوائد الفطريات .٩٨
  يفرق بين الفطريات النافعة والضارة .٩٩
  فطريةيقي نفسه من األمراض ال .١٠٠
  يعرف الطحالب الحمراء .١٠١
  يعرف الطحالب البنية .١٠٢
  يعرف الطحالب الخضراء  .١٠٣
  يعرف الحزازيات .١٠٤
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  يعرف الوعائيات .١٠٥
  يقارن بين معراة البذور و مغطاة البذور .١٠٦
  يقارن بين األسماك الغضروفية واألسماك العظمية .١٠٧
  يستنتج أهمية الطحالب في حياة اإلنسان .١٠٨
  ضيذكر دور الطجالب في الوقاية من األمرا .١٠٩
  يستنتج أهمية فطر الخميرة  في بعض الصناعات .١١٠
  يستنتج أهمية فطر البنسليوم  في الحياة اليومية .١١١
  يذكر بعض األمراض الناتجة عن طائفة التربالريا .١١٢
  يذكر بعض األمراض الناتجة عن شعبة الديدان المفلطحة .١١٣
  يذكر بعض األمراض الناتجة عن شعبة الديدان األسطوانية .١١٤
  ناتجة عن طائفة الحشراتيذكر بعض األمراض ال .١١٥
  يذكر بعض األضرار التي تسببها طائفة العنكبيات .١١٦
  يستنتج األهمية األقتصادية لألسماك .١١٧
  يستطيع مواجهة بعض الكائنات الحية الضارة .١١٨
  .يقارن بين الرميات النباتية و الرميات الحيوانية .١١٩
  .حياءنماط الرئيسية للعالقات بين األيعرف األ .١٢٠
  .يعرف مفهوم االفتراس .١٢١
  .عرف مفهوم المعايشةي .١٢٢
  .مثلة لمفهوم المعايشة من البيئة المحيطة بهأيذكر  .١٢٣
  .يذكر نوع من العالقات كنموذج للتعاون المثمر بين الكائنات الحية .١٢٤
  يعرف مفهوم التطفل  .١٢٥
  .يذكرامثلة من الحياة اليومية للتطفل .١٢٦
  .يميز بين الكائنات اجبارية التطفل واختيارية التطفل .١٢٧
  تية يعرف الرميات النبا .١٢٨
  .يعرف الرميات الحيوانية .١٢٩
  يبتعد عن الكائنات الرمية .١٣٠
  يتجنب الكائنات المتطفلة .١٣١
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٢٣٦ 

 

  . يميز بين  التعايش و التطفل .١٣٢
  . يميز بين  التعايش وتبادل النفع .١٣٣
  . يميز بين  التعايش واألفتراس .١٣٤
  .يميز بين  التعايش والترمم .١٣٥
  والمنافسة، يميز بين  التعايش .١٣٦
  .استخداماتها في التطبيقات العلميةيستنتج تحوالت الطاقة الشمسية و  .١٣٧
  .يالحظ سالسل الغذاء في حياته اليومية .١٣٨
  .سباب اختالل التوازن البيئىأيشرح  .١٣٩
  .ستمرار الحياةايستنتج دور الرميات في  .١٤٠
 .يدرك دور اإلنسان في إحداث بعض التغيرات في البيئة .١٤١

  :األهداف المهارية: ثانيا
  :الب قادرًا علي أن يتوقع بعد دراسة هذا المنهج أن يكون الط

  .يتجنب األغذية السريعة .١
  . يكثر من تناول الخضروات .٢
  .يكثر من تناول الماء .٣
  . يقلل من تناول السكريات .٤
  .يقلل من تناول الدهون .٥
  .يقلل من تناول األمالح .٦
  .دراسة بعض القضايا العلمية المرتبطة بالغذاء .٧
  .يفرق بين الدهون الصلبة، والدهون السائلة .٨
  .خدام الدهون الصلبة في الطعاميبتعد عن است .٩
 .كتابة تقرير عن األكالت السريعة، وأضرارها .١٠

 .يكتب تقرير أن مرض شلل األطفال في مصر .١١

  .يكتب تقرير أن مرض أنفلونزا الطيور في مصر .١٢
  .كتابة تقرير عن العادات السلوكية في الغذاء .١٣
  .يبتعد عن اإلكثار من تناول األغذية الدسمة .١٤



  )٤(ملحق                                         وفقا للمخطط المقترحأھداف تدريس األحياء بالمرحلة الثانوية 

  

 
٢٣٧ 

 

  .تناول المشروبات الغازية يبتعد عن اإلكثار من .١٥
  . يحسن طريقة توزيع األغذية على الوجبات .١٦
  .يخطط إلعداد وجبة غذائية متكاملة .١٧
 .يكتب تقرير عن عالقة الغذاء بالمرض  .١٨

 . يجري بعض المقابالت مع بعض الذين يعانون من السمنة  .١٩

 . يساعد بعض مرضى سوء التغذية في العالج  .٢٠

  .تناول الطعام كتابة تقرير عن موقف اإلسالم من .٢١
  يرسم مكونات الخلية .٢٢
  يفحص مكونات الخلية .٢٣
  يفرق ميكروسكوبيا بين الخاليا حقيقية النواة وأولية النواة .٢٤
  يرسم شكال تخطيطيا لمكونات األنسجة النباتية .٢٥
  يرسم شكال تخطيطيا لمكونات األنسجة الحيوانية .٢٦
  لمكافحة تلوث الهواءجراءات الوقائية يقترح بعض اإل .٢٧
  لمكافحة تلوث الماءجراءات الوقائية اإليقترح بعض  .٢٨
  لمكافحة تلوث التربةجراءات الوقائية يقترح بعض اإل .٢٩
  كتابة تقرير عن تلوث الهواء .٣٠
  كتابة تقرير عن تلوث الماء .٣١
  كتابة تقرير عن تلوث التربة .٣٢
  كتابة تقرير عن مصادر الطاقة في مصر .٣٣
  .ة المصريةيكتسب مهارة تصنيف بعض الكائنات الحية الموجودة في البيئ .٣٤
  .يصمم جدوال يضع فيه الكائنات الحية على أساس التشابه بين أنواعها .٣٥
  .يصمم جدوال يضع فيه الكائنات الحية على أساس التباين بين أنواعها .٣٦
  .يكتسب مهارة البحث للتعرف على خصائص الكائنات الحية .٣٧
  يفرق ميكروسكوبيا بين معراة البذور ومغطاة البذور  .٣٨
  من الخاليا النباتية  يفحص عينات مختلفة .٣٩
  يفحص عينات مختلفة من الخاليا الحيوانية .٤٠
  : األهداف الوجدانية: ثالثا
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٢٣٨ 

 

  :يتوقع بعد دراسة هذا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي أن 
  . يؤمن بالتجارب الواقعية للمراهقين على أسس موضوعية تخضع للمالحظة .١
 . يتمسك بتعاليم اإلسالم في التغذية  .٢

 . عادات الغذائية الصحيحةيتمسك بال .٣

 .يتحرر من العادات الغذائية الخاطئة  .٤

 . يقدر أهمية االستمرار في متابعة الحالة الغذائية للفرد  .٥

 .يرفض التواكل واالنقياد  .٦

 . يفكر تفكيرًا حرًا  .٧

 . يتكون لديه اتجاها سلبيًاً◌ نحو السمنة  .٨

 . يتكون لديه اتجاها سلبيًاً◌ نحو اإلكثار من الدهون  .٩

 . كون لديه اتجاها سلبيًاً◌ نحو اإلكثار من السكريات يت .١٠

 .يتكون لديه اتجاها سلبيًاً◌ نحو اإلكثار من األمالح .١١

 .يتكون لديه اتجاها سلبيًاً◌ نحو اإلكثار من المياه الغازية .١٢

 . يقدر جهود األطباء  .١٣

 يؤمن بعظمة الخالق وقدرته في بناء الخلية .١٤

 . يؤمن بأهمية المحافظة على صحته  .١٥

 . بأهمية المحافظة على أسرته  يؤمن .١٦

 . يؤمن بأن ديننا الحنيف عالج لكل داء  .١٧

 . يتمسك بتعاليم دينه في مواجهة المحن  .١٨

 . يؤكد أنه ال ضرر وال ضرار في اإلسالم  .١٩

  .يقدر عظمة الخالق في خلق هذا التنوع الرهيب في الكائنات الحية .٢٠
  .ووضعها في مجموعات مختلفةيقدر جهود العلماء الذين قاموا بتصنيف هذه الكائنات  .٢١
  .يقدر دور الطريقة العلمية في تطوير علم األحياء  .٢٢
  .يعدد  بعض األبعاد الجمالية لعلم األحياء  .٢٣
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  أهداف تدريس األحياء للصف الثاني الثانوي وفقا للمخطط المقترح  
  األهداف المعرفية : أوال

  :أن  يتوقع بعد دراسة هذا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي
  يعرف مفهوم التغذية الذاتية في الكائنات الحية .١
  يعرف مفهوم التغذية  غير الذاتية في الكائنات الحية .٢
  يقارن بين التغذية الذاتية والتغذية  غيرالذاتية .٣
  يذكر تركيب الشعيرة الجذرية .٤
  بين تركيب الشعيرة الجذرية والوظيفةالعالقة يستنتج  .٥
  يذكر آلية امتصاص الماء .٦
  ية االنتشارخاص يعرف .٧
  خاصية النفاذية يعرف .٨
  الخاصية االسموزية يعرف .٩
  خاصية التشرب يعرف .١٠
  العناصر الغذائية الضرورية للنبات يذكر .١١
  المغذيات الصغرىو المغذيات الكبرى  يقارن بين .١٢
  االنتشار يعرف .١٣
  النفاذية االختيارية يعرف .١٤
  يعرف النقل النشط .١٥
  أهمية عملية البناء الضوئىيستنج  .١٦
  الزمة للبناء الضوئىالمواد ال يذكر .١٧
  تركيب البالستيدة الخضراءيعرف  .١٨
  الورقة تركيبيعرف  .١٩
  التفاعالت الال ضوئية و التفاعالت الضوئيةيقارن بين  .٢٠
  يذكر مكونات الجهاز الهضمي في اإلنسان .٢١
  يذكر وظيفة الفم .٢٢
  يعدد بعض السلوكيات الخاطئة التى تؤدى إلى اإلصابة بتسوس األسنان .٢٣
 .اإلصابة بتسوس األسنان يحدد كيفية الوقاية من .٢٤
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  .يفهم طبيعة اإلصابة بتسوس األسنان .٢٥
 .يستنتج اآلثار المترتبة على اإلصابة بتسوس األسنان .٢٦

 .يفهم طبيعة سرطان الفم .٢٧

 يفهم طبيعة سرطان المرئ .٢٨

 يفهم طبيعة سرطان المعدة .٢٩

 يفهم طبيعة سرطان القولون .٣٠

  .يعرف بعض أعراض مرض سرطان المعدة .٣١
 .هاز الهضمييعرف أنواع سرطان الج .٣٢

  يفهم طبيعة سرطان األمعاء .٣٣
 .يستنتج  بعض اآلثار المترتبة على اإلصابة بمرض السرطان .٣٤

 يستنتج وظيفة العصارة الصفراوية .٣٥

 يستنتج وظيفة العصارة البنكرياسية .٣٦

 يستنتج وظيفة العصارة المعوية .٣٧

 .يعدد بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة التى تؤدى إلى اإلصابة بمرض السرطان  .٣٨

 .يحدد كيفية الوقاية من مرض السرطان .٣٩

  .يعرف مفهوم النقل في النبات الراقي .٤٠
  .ية النقل من الجذر إلى الورقةآليستنتج  .٤١
  .يكتشف القوى التي تعمل على صعود العصارة .٤٢
  يكتشف النظريات التي تفسر صعود الماء .٤٣
  يعرف الضغط الجذري .٤٤
  يعرف خاصية التشرب .٤٥
  يعرف الخاصية الشعرية .٤٦
  تماسك والتالصقيعرف نظرية ال .٤٧
  .يشرح دور األنابيب الغربالية في النقل .٤٨
  .يعرف الجهاز الدوري .٤٩
  . يعدد مكونات الجهاز الدوري .٥٠
  وعية الدمويةيعدد أنواع األ .٥١
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  .يذكر تركيب الدم .٥٢
  .يعدد وظائف الدم .٥٣
  .يذكر العالقة بين ضربات القلب وضغط الدم .٥٤
  .يستنتج آلية تكوين الجلطة .٥٥
  .يعرف مكونات الجهاز الليمفاوي .٥٦
  يستنتج أهمية الرسم الكهربائي للقلب .٥٧
  يستنتج العالقة بين ضغط الدم و مشكالت القلب .٥٨
  ضغط الدم والذبحة الصدريةالعالقة بين  يستنتج .٥٩
  بعض أمراض الدم الناتجة عن نقل الدم يستنتج .٦٠
  عملية نقل الدم ومرض اإليدز العالقة بين يستنتج .٦١
  هاب الكبديلتعملية نقل الدم ومرض اال العالقة بين يستنتج .٦٢
  اإليدز يذكر بعض األجراءات الوقائية من مرض .٦٣
  لتهاب الكبدياال يذكر بعض األجراءات الوقائية من مرض .٦٤
  .س الخلويتنفيعرف مفهوم ال .٦٥
  .نشطار الجلوكوزايستنتج خطوات  .٦٦
  .نشطار الجلوكوزايستنتج نواتج  .٦٧
  .يذكر أهمية الجلوكوز .٦٨
  .يستنتج العالقة بين الجلوكوز ومرض السكر .٦٩
  .هوائيخطوات التنفس الاليعرف  .٧٠
  .يقارن بين التنفس الهوائي والالهوائي .٧١
  .يذكر أهمية التنفس للخلية .٧٢
  .يستنتج العالقة بين التنفس والبناء الضوئي .٧٣
  .يذكر مكونات الجهاز التنفسي .٧٤
  .يستنتج آلية التنفس في اإلنسان .٧٥
 يذكر بعض أثار التدخين على الجهاز التنفسي  .٧٦

 .ن على الجهاز التنفسي ثنين من تأثير التدخيأيذكر  .٧٧

 .يستنتج العالقة بين التدخين و المخدرات .٧٨
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 يذكر بعض أثار المخدرات على الجهاز التنفسي  .٧٩

 .ثنين من تأثير المخدرات على الجهاز التنفسي أيذكر  .٨٠

 .يتوقع ماذا يحدث للمدخن من الناحية الصحية  .٨١

  يتوقع ماذا يحدث لمدمن المخدرات من الناحية الصحية  .٨٢
 ى بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تعرضه للتدخينيتعرف عل .٨٣

  يتعرف على بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تعرضه إلدمان المخدرات .٨٤
  .يعرف مفهوم اإلخراج .٨٥
  .يستنتج دور الجهاز اإلخراجي في التخلص من الفضالت والمواد الضارة بالجسم .٨٦
  . نسانخراج فى اإليذكر طرق اإل .٨٧
  يذكر تركيب الجلد .٨٨
  الجلد سرطان الوقاية من يذكر كيفية .٨٩
  الجلد سرطان يتعرف على بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تعرضه إلى .٩٠
  .يذكر مكونات الجهاز اإلخراجي .٩١
  يذكر تركيب الكلية .٩٢
 يستنتج العالقة بين تركيب الكلية ووظيفتها .٩٣

 .يفسر دور النفرون في كل من الترشيح .٩٤

 يفسر دور النفرون في كل اإلفراز   .٩٥

  .رون في كل إعادة االمتصاصيفسر دور النف  .٩٦
 ).الوظيفة  –الموقع (  من حيث يقارن بين الغدد الصماء في اإلنسان .٩٧

  .يفسر تأثير الهرمونات النباتية علي سلوك النبات  .٩٨
  يقارن بين الجهاز الدوري المغلق والجهاز الدوري المفتوح  .٩٩
  .يقارن بين عمل الكلية في الفقاريات الدنيا والفقاريات الراقية .١٠٠
  رف على بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تعرضه إلى الفشل الكلوييتع .١٠١
 .يفهم طبيعة الفشل الكلوي .١٠٢

  .يعرف ثالثة من أعراض الفشل الكلوي .١٠٣
 .يستنتج اآلثار المترتبة على اإلصابة بالفشل الكلوي .١٠٤

  .يحدد كيفية الوقاية من الفشل الكلوي .١٠٥
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  .يفهم دور اإلخراج في النبات .١٠٦
  يعرف النتج .١٠٧
  النتح بالنسبة للنبات يستنتج فوائد .١٠٨
  .يعرف مفهوم اإلحساس في الكائنات الحية .١٠٩
  .يستنتج العالقة بين اإلحساس والتكيف .١١٠
  .رتباطيستنتج العالقة بين اإلحساس واال .١١١
  .يستنتج العالقة بين اإلحساس والتنسيق بين أعضاء الجسم .١١٢
  .زر العصبي الهرمونيآمفهوم الت يعرف .١١٣
  يذكر أنواع الجهاز العصبي .١١٤
  .ب الخلية العصبيةيذكر تركي .١١٥
  .نواع الخاليا العصبيةأيذكر  .١١٦
  .يذكر مكونات الجهاز العصبى المركزى .١١٧
  .يذكر مكونات الجهاز العصبى الطرفى .١١٨
  .يذكر مكونات الجهاز العصبى الذاتي .١١٩
  .يذكر أنواع المستقبالت الحسية .١٢٠
  يذكر تأثير العقاقير على الجهاز العصبي .١٢١
  على الجهاز العصبي المنوماتيذكر تأثير  .١٢٢
  ذكر تأثير المخدرات على األعصابي .١٢٣
  الجهاز العصبيعلى  تأثير الكافيين والكحوليات يذكر .١٢٤
  تأثير المهدئات علي المخ والجهاز العصبي يذكر .١٢٥
  تأثير الجهاز العصبي الذاتي على بعض أجزاء الجسم يستنتج .١٢٦
  .يفسر استجابات النبات للشمس .١٢٧
  .يفسر استجابات النبات للحركة .١٢٨
  .للنوميفسر استجابات النبات  .١٢٩
  .يذكر مفهوم االنتحاء في النبات .١٣٠
 يذكر أنواع االنتحاء .١٣١

 الهرمونات في النباتيذكر أنواع  .١٣٢
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٢٤٤ 

 

 .عرف مفهوم الحركة في الكائنات الحيةي .١٣٣

 .عرف مفهوم الدعامة في الكائنات الحيةي .١٣٤

 .يفسر سبب التفاف المحاليق حول الدعامة .١٣٥

 .بصاليفرق بين الشد في المحاليق وفي جذور الكورمات واأل .١٣٦

 .نسانيذكر وظائف الجهاز العضلي في اإل .١٣٧

 .يعرف تركيب العضلة .١٣٨

 .يفسر آلية الحركة .١٣٩

 .يقارن بين الطرف العلوي والطرف السفلي .١٤٠

 .يعرف االنقباض العضلي .١٤١

 يحافظ على العمود الفقري .١٤٢

 ).الهيكلي والعصبي و العضلي( التآزر بين األجهرة الثالث يذكر .١٤٣

 عرف الوحدة الحركيةي .١٤٤

 .ة للعضلة الهيكليةالوحدة الوظيفي يعرف .١٤٥

 .يفسر سبب إجهاد العضلة .١٤٦

 .يذكر أهمية األوكسينات بالنسبة للنبات .١٤٧

 .يعدد وظائف الهرومونات .١٤٨

 .يذكر أمثلة للغدد الصماء الموجودة في اإلنسان .١٤٩

 .يستنتج خصائص الهرمونات .١٥٠

  .يفسر عالقة المناعة بعمليات نقل الدم  .١٥١
 .عة يفسر العالقة بين زراعة األنسجة واألعضاء والمنا .١٥٢

  .يتجنب اإلصابة بمرض اإليدز كمرض يصيب جهاز المناعة .١٥٣
  .في اإلنسان) الالقنوية(يذكر أمثلة للغدد الصماء  .١٥٤
 .يعرف دور الغدة النخامية في النمو .١٥٥

 .يستنتج أن الغدة النخامية هي مايسترو الغدد الصماء .١٥٦

 .يستنتج أن الغدة الدرقية مسئولة عن البناء والهدم .١٥٧

 .ار درقيةيوضح وظيفة الغدد الج .١٥٨

 ).غدد اإلنفعال(يستنتج أن الغدتان الكظريتان  .١٥٩
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٢٤٥ 

 

 .يعرف دور البنكرياس كمنظم للسكر .١٦٠

 .يستنتج أن البنكرياس غدة مزدوجة قنوية والقنوية .١٦١

 .يقارن بين التآزر العصبي والتآزر الهرموني .١٦٢

 .يعرف مفهوم التآزر الهرموني .١٦٣

 .يعرف مفهوم التآزر العصبي .١٦٤

 .ظيفة البنكرياسالعالقة بين الغذاء و  يستنتج .١٦٥

 .ملح الطعام والغدة الدرقية العالقة بين يستنتج .١٦٦

 .يصنف هرمونات الغدة النخامية .١٦٧

 .أيض كل من الجلوكوز والدهون بالجسم أن مرض السكر هو خلل في يستنتج .١٦٨

  ).نقص وزيادة في إفراز هرمون معين(يربط بين المرض وما يسببه  .١٦٩
  األهداف المهارية: ثانيا

  :ذا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي أن يتوقع بعد دراسة ه
  يرسم الشعرية الجذرية .١
  يرسم تركيب الورقة .٢
  يرسم الجهاز الهضمي .٣
يرسم عالقة بيانية توضح العالقة بين تأثير غياب األكسجين على امتصاص النبات  .٤

  .لألمالح المعدنية
  .يفحص قطاع عرضي في ورقة نبات ذو فلقتين .٥
  ت الخضراءيرسم مخطط لتركيب البالسيتدا .٦
  يفحص ميكروسكوبيا تركيب الورقة .٧
  ثبات حدوث عملية البناء الضوئييجري تجربة ال .٨
  بيا خاليا مصابة بسرطان الجهاز الهضميكو يفحص ميكروس .٩
يتخذ قرارات مستنيرة بشأن السلوك الشخصى واالجتماعى الذى يقلل من خطر اإلصابة  .١٠

  .بسرطان الجهاز الهضمي
 .، والخاطئة المتعلقة بسرطان الجهاز الهضمييميز بين المعلومات الصحيحة .١١

 .يربط بين اإلصابة بالمرض، والعالقات االجتماعية في المجتمع .١٢

 .يشارك في نشر الوعى الثقافى للوقاية من مرض بسرطان الجهاز الهضمي .١٣
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٢٤٦ 

 

يعطى أمثلة لبعض األخطار التى تلحق باإلنسان المصاب بمرض بسرطان الجهاز  .١٤
  الهضمي

  فسييرسم الجهاز التن .١٥
  .نموذج يوضح آلية التنفس في اإلنسان يصمم .١٦
 .نموذج يوضح آلية عمل القلب يصمم .١٧

  .يقيس ضغط الدم ألحد األشخاص .١٨
  .يجري تجربة لبيان حركة الماء في النباتات  .١٩
  يرسم مكونات الدم .٢٠
  .يشرح قلب خروف للتعرف على أجزاه .٢١
  .تقرير عن مرض اإليدز يكتب .٢٢
  .يلتهاب الكبدتقرير عن مرض اال يكتب .٢٣
  .تقرير عن خطر اإلصابة بمرض السل يكتب .٢٤
  تقرير عن خطر اإلصابة بمرض سرطان الجهاز التنفسي يكتب .٢٥
أن يتخذ قرارات مستنيرة بشأن السلوك الشخصى واالجتماعى الذى يقلل من خطر  .٢٦

  .اإلصابة بمرض اإليدز
 .يميز بين المعلومات الصحيحة، والخاطئة المتعلقة بمرض اإليدز .٢٧

 .بالمرض، والعالقات االجتماعية في المجتمعيربط بين اإلصابة  .٢٨

 .يشارك في نشر الوعى الثقافى للوقاية من مرض اإليدز .٢٩

  .يعطى أمثلة لبعض األخطار التى تلحق باإلنسان المصاب بمرض اإليدز .٣٠
يتخذ قرارات مستنيرة بشأن السلوك الشخصى واالجتماعى الذى يقلل من خطر اإلصابة  .٣١

  .لتهاب الكبديبمرض اال
 .لتهاب الكبديبين المعلومات الصحيحة، والخاطئة المتعلقة بمرض االيميز  .٣٢

 .يربط بين اإلصابة بالمرض، والعالقات االجتماعية في المجتمع .٣٣

 .لتهاب الكبدييشارك في نشر الوعى الثقافى للوقاية من مرض اال .٣٤

  .لتهاب الكبدييعطى أمثلة لبعض األخطار التى تلحق باإلنسان المصاب اال .٣٥
رارات مستنيرة بشأن السلوك الشخصى واالجتماعى الذى يقلل من خطر أن يتخذ ق .٣٦

  .اإلصابة بمرض السل
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٢٤٧ 

 

 .يميز بين المعلومات الصحيحة، والخاطئة المتعلقة بمرض السل .٣٧

 .يربط بين اإلصابة بالمرض، والعالقات االجتماعية في المجتمع .٣٨

 .يشارك في نشر الوعى الثقافى للوقاية من مرض بمرض السل .٣٩

  .لة لبعض األخطار التى تلحق باإلنسان المصاب بمرض السليعطى أمث .٤٠
أن يتخذ قرارات مستنيرة بشأن السلوك الشخصى واالجتماعى الذى يقلل من خطر  .٤١

  .اإلصابة بسرطان الجهاز التنفسي
 .يميز بين المعلومات الصحيحة، والخاطئة المتعلقة بسرطان الجهاز التنفسي .٤٢

 .ت االجتماعية في المجتمعيربط بين اإلصابة بالمرض، والعالقا .٤٣

 .يشارك في نشر الوعى الثقافى للوقاية من مرض سرطان الجهاز التنفسي .٤٤

يعطى أمثلة لبعض األخطار التى تلحق باإلنسان المصاب بمرض بسرطان الجهاز  .٤٥
 .التنفسي

 .يجري تجربة لبيان تصاعد األكسجين أثناء البناء الضوئي .٤٦

 ي والتنفسيفحص العالقة بين عمليات البناء الضوئ .٤٧

 البناء الضوئي عنيرسم أشكال تخطيطية للعضيات المسئولة  .٤٨

 .التنفسعن  يرسم أشكال تخطيطية للعضيات المسئولة  .٤٩

 .يلخص دور الكبد في التخلص من السموم   .٥٠

  .الكالسيوم  ،الصوديوم، يحدد دور الكلية في تنظيم ميزان الماء  .٥١
 .يلخص الدور اإلخراجي للجلد في اإلنسان  .٥٢

  . طط آللية عمل الهرمونات وتنظيم إفراز الهرمون يرسم مخ .٥٣
  ثبات حدوث التخمر الكحولييجري تجربة ال .٥٤
  .ثبات صعود الماء بقوة النتحيجري تجربة ال .٥٥
  .يرسم شكل تخطيطي يمثل قطاعا طوليا بالكلية .٥٦
  .يرسم شكل تخطيطي يوضح تركيب الجلد .٥٧
  .يفحص ميكروسكوبيا شريحة توضح تركيب الجلد .٥٨
  .بيا شريحة توضح سرطان الجلديفحص ميكروسكو  .٥٩
  .يفحص ميكروسكوبيا شريحة توضح سرطان الرئة .٦٠
  .يفحص ميكروسكوبيا الخلية العصبية .٦١
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  .يرسم الخلية العصبية .٦٢
  .ثبات استجابات النبات للضوءيجري تجربة ال .٦٣
  .ثبات استجابات النبات للحركةيجري تجربة ال .٦٤
  .ثبات استجابات النبات للنوميجري تجربة ال .٦٥
  .رة العظميةيرسم الفق .٦٦
  .يفحص حركة السيتو بالزم في خاليا ورقة نبات االلوديا .٦٧
 .يرسم شكل تخطيطي يوضح تركيب البنكرياس .٦٨

 .يرسم الهيكل العظمي .٦٩

 .يرسم عظام الحوض .٧٠

  يمارس التدريبات الرياضية ليحافظ على العمود الفقري .٧١
 .ربط بين التركيب والوظيفة في الجهاز العضليي .٧٢

 .اضية ليحافظ على العمود الفقرييحرص على التدريبات الري .٧٣

 الجهار العضلي ليحافظ على يحرص على التدريبات الرياضية .٧٤

 الجهار الهيكلي ليحافظ على يحرص على التدريبات الرياضية .٧٥

  األهداف الوجدانية: ثالثا
  :يتوقع بعد دراسة هذا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي أن 

  .يقدر عظمة الخالق في عمل الكلية .١
  .ر عظمة الخالق في عمل الجهاز التنفسييقد .٢
  .يقدر عظمة الخالق في عمل الجهازالهضمي .٣
  .يقدر عظمة الخالق في عمل الجهازالدوري .٤
  .يقدر عظمة الخالق في عمل جهازالمناعة .٥
 .يقدر عظمة الخالق في تركيب الجلد .٦

  .يقدر أهمية علم األحياء وتدريسه  .٧
  .يقدر دور معلم األحياء وأهميته  .٨
  .د علماء األحياء في تطوير المسار العلمي يقدر جهو  .٩
 . يتمسك بالقيم اإليجابية في المجتمع .١٠

 .يتحرر من الخرافات عن المخدرات  .١١
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 . يتحرر من الخرافات عن التدخين  .١٢

 يرفض التواكل واالنقياد  .١٣

 . يفكر تفكيرًا حرًا  .١٤

 . يتكون لديه اتجاها سالبًا نحو التدخين  .١٥

 . لمخدرات يتكون لديه اتجاها سالبًا نحو ا .١٦

 .يتكون لديه اتجاها سالبًا نحو المهدئات .١٧

 . يتكون لديه اتجاها سالبًا نحو المنومات  .١٨

  .يقدر جهود رجال الدين  .١٩
 .يقدر جهود العلماء في محاولة عالج األمراض .٢٠

 .يتكون لديه اتجاها ايجابيا نحو محاربة التدخين  .٢١

 . يؤمن بعظمة الخالق وقدرته في تحريم المخدرات .٢٢

 . مية المحافظة على صحته يؤمن بأه .٢٣

 . يؤمن بأهمية المحافظة على أسرته  .٢٤

 . يؤمن بأهمية المحافظة على مجتمعه  .٢٥

 .يعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه التنفسي .٢٦

 .يعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه الدوري .٢٧

 .يعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه اإلخراجي .٢٨

 .ناعييعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه الم .٢٩

 .يعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه العصبي .٣٠

 .يعي المخاطر التي يتعرض لها جهازه االحركي .٣١

ُيكون موقفًا ايجابيا اتجاه المصابين بعدوى مرض اإليدز، ويحترم حقوقهم في الخصوصية  .٣٢
 .والسرية

ي ُيكون موقفًا ايجابيا اتجاه المصابين بعدوى مرض االلتهاب الكبدي، ويحترم حقوقهم ف .٣٣
 .الخصوصية والسرية

ُيكون موقفًا ايجابيا اتجاه المصابين بمرض الفشل الكلوي، ويحترم حقوقهم في الخصوصية  .٣٤
  .والسرية
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ُيكون موقفًا ايجابيا اتجاه المصابين بعدوى مرض السل، ويحترم حقوقهم في الخصوصية  .٣٥
 .والسرية

رم حقوقهم في ُيكون موقفًا ايجابيا اتجاه المصابين بعدوى مرض السرطان، ويحت .٣٦
 .الخصوصية والسرية

  .يقدر دور العلماء في اكتشاف الهرمونات .٣٧
  .يقدر عظمة الخالق في كيفية التنسيق الهرموني في الكائنات الحية .٣٨
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  الثانوي وفقا للمخطط المقترح لثأهداف تدريس األحياء للصف الثا    
  األهداف المعرفية : أوال

  :ا المنهج أن يكون الطالب قادرًا علي أن يتوقع بعد دراسة هذ
  .يعرف مفهوم التكاثر .١
  .يستنتج أهمية مفهوم التكاثر لألحياء .٢
  .يذكر أنواع التكاثر بين الكائنات الحية .٣
  يعرف التكاثر الالجنسى .٤
  يعرف التكاثر الجنسى .٥
  يقارن بين التكاثر الالجنسى و التكاثر الجنسى .٦
  يذكر أنواع التكاثر الالجنسى .٧
  نشطار الثنائىيعرف اال .٨
  يعرف التبرعم .٩
  يعرف التجدد .١٠
  يعرف التكاثر بالجراثيم .١١
  يعرف التوالد البكرى .١٢
  نسجةيعرف زراعة األ .١٣
  يذكر صور التكاثر الجنسى .١٤
  يذكر صور االقتران فى االسبيروجيرا .١٥
  مشاج الجنسيةيعرف التكاثر باأل .١٦
 جيالتعاقب األيعرف   .١٧

 )المالريا(يعرف دورة حياة البالزموديوم  .١٨

  ض طرق مكافحة البعوضيذكر بع .١٩
 يذكر دورة حياة نبات من السراخس .٢٠

  يذكر دورة حياة البلهارسيا .٢١
  يعدد بعض طرق الوقاية من اإلصابة بديدان البلهارسيا .٢٢
  يذكر طرق التكاثر فى النباتات الزهرية .٢٣
  يعرف تركيب الزهرة .٢٤
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  يستنتج وظائف الزهرة .٢٥
  تكون حبوب اللقاحتيعرف كيف  .٢٦
  البويضة تكونتيعرف كيف  .٢٧
  خصابالتلقيح واإل يعرف .٢٨
  يعرف كيف تتكون البذرة .٢٩
  يعرف كيف تتكون الثمرة .٣٠
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 الموضوعات والمفاهيم الرئيسية المقترحة بمحتوى منهج األحياء 

  للصف األول الثانوي 

 م ةالمفاھيم الرئيسيالموضوعات و

  مفهوم علم األحياء وأهميته: الوحدة األولى
  علم األحياء 

  أهمية علم األحياء
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 الهندسة الوراثية  
  األمراض الوراثية وفحص جزئيDNA  
 العالج بالجينات  

  األسلوب العلمي في حل المشكالت البيولوجية
  حل المشكالت البيولوجيةجهود العلماء في 

  لسرطانا -١
 ماهية السرطان. 

 أسباب انتشار المرض. 

 أنواع السرطانات السائدة فى المجتمع العربى  
 الوقاية والمكافحة  
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  في النبات تمايز األنسجة :أوال



٢٦٠ 

  )٥(ملحق                                                                                                              مقترحالمنھج ال
 

     
  

 م ةالمفاھيم الرئيسيالموضوعات و
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  العوامل التي تؤثر على اختيار الغذاء
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  أمراض سوء الهضم
  .ذاءــــــتلوث الغ

  تلوث الغذاء بالميكروبات
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  االلتهاب الكبدى وعالقته بالغذاء

  السرطان وعالقته بالغذاء
  طئةتصحيح بعض السلوكيات الغذائية الخا

  تصنيف الكائنات الحية: الوحدة الخامسة
 التصنيف  
  الطرق القديمة لتصنيف الكائنات الحية: أوال 
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  مملكة البدئيات -١
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  مملكة الطالئعيات -٢
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 شعبة االسفنجيات  
 شعبة الجوفمعويات  
 لمفلطحةشعبة الديدان ا  

  طائفة التربالريا
  طائفةالتريماتودا
  طائفة السيستودا

  شعبة الديدان االسطوانية  
 شعبة الحلقيات  
 شعبة المفصليات  

  طائفة القشريات
  طائفة الحشرات

  طائفة متعدد األرجل
  طائفة العنكبيات

 شعبة الرخويات  
 شعبة الجلد شوكيات  
 شعبة الحبليات  
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  األسماك الغضروفيةطائفة 
  طائفة األسماك العظمية

  طائفة البرمائيات
  طائفة الزواحف
  طائفة الطيور
  طائفة الثدييات
  العالقات المتبادلة بين الكائنات في النظم البيئية :الوحدة السادسة
  بين الكائنات الحية المتبادلة العالقات الغذائية

 االفتراس  
 المعايشة  
 لنفع تبادل ا  
 التطفل  
 الترمم  

  السالسل الغذائية
 سلسلة غذائية مائية  
 سلسلة غذائية برية  

  شبكة الغذاء
  هرم الغذاء  
 هرم الطاقة  

  التوازن البيئي
  .تأثير اإلنسان علي النظم البيئية 

 إدخال كائن حي جديد إلى بيئة متوازنة  
 إخراج كائن حي من بيئة متوازنة  
 لعوامل الطبيعيةتغير ا  
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  للصف الثاني الثانوي 
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   والهضم التغذية: الوحدة األولى
  في النبات التغذية: أوال
  مفهوم التغذية  
  :التغذية الذاتية- ١

  اءالتغذية فى النباتات الخضر 
  عملية امتصاص الماء :أوال

  تركيب الشعيرة الجذرية 
  آلية امتصاص الماء

  خاصية االنتشار
  خاصية النفاذية

  الخاصية االسموزية
  خاصية التشرب

  مالح المعدنيةامتصاص األ:ثانيا
  العناصر الغذائية الضرورية للنبات

  المغذيات الكبرى
  المغذيات الصغرى

  مالحتصاص األآلية ام
  االنتشار

  ختياريةالنفاذية اإل
  النقل النشط

  البناء الضوئى فى النبات:ثالثا
 أهمية عملية البناء الضوئى  
 المواد الالزمة للبناء الضوئى  
  اءــالم
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  ثاني أكسيد الكربون
  نواتج البناء الضوئى

  تركيب البالستيدة الخضراء
  تركيب الورقة

 ناء الضوئىآلية الب  
  التفاعالت الضوئية

  التفاعالت الال ضوئية
  التغذية غير الذاتية - ٢

  الجهاز الهضمي في اإلنسان: ثانيا
  الهضم في الفم:أوال

  حماية األسنان من التسوس
  سرطان المرئ والفم والبلعومالوقاية من

  الهضم في المعدة:ثانيا
  حماية المعدة من القرحة

  المعدة  سرطانة منالوقاي
  هضم البروتينات

  الهضم في األمعاء:ثالثا
  حماية األمعاء من سوء الهضم

  األمعاء  سرطان الوقاية من
  العصارة الصفراوية
  العصارة البنكرياسية

  العصارة المعوية
  متصاصاإل

  طرق المواد الممتصة
  الطريق الدموي

  الطريق الليمفاوي
  "األيض"غذائيالتمثيل ال
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  عملية البناء
  عملية الهدم

  األمعاء الغليظة-٢
  القولون سرطانالوقاية من 

 التخلص من الفضالت  
  النقل فى الكائنات الحية:ةالثاني الوحدة

  النقل فى النباتات الراقية-١
  آلية نقل الماء واألمالح من الجذر الى الورقة:أوال

  صعود العصارة
  التي تفسر صعود الماء النظريات

  الضغط الجذري
  خاصية التشرب
  الخاصية الشعرية

  نظرية التماسك والتالصق 
  نقل الغذاء من الورقة إلى جميع أجزاء النبات: ثانيا

  دور األنابيب الغربيالية في النقل
  آلية انتقال المواد العضوية فى اللحاء

  النقل فى االنسان- ٢
  الدوري الجهاز:أوال

  تركيب الجهاز الدورى 
  القلب- ١
  وعية الدمويةاأل- ٢

 الشرايين  
 وردةاأل  
 الشعيرات الدموية  

  دمــال-٣
 البالزما  
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 كريات الدم الحمراء  
 كريات الدم البيضاء  
 الصفائح الدموية  
 وظائف الدم  
 ضربات القلب  

  الرسم الكهربائي للقلب
 ضغط الدم  

  الدم يبين مشكالت القلبقياس ضغط 
 الدورة الدموية  

  الدورة الرئوية الصغرى- ١
  الدورة الجسمية الكبرى- ٢
  الدورة الكبدية البابية- ٣
 الجلطة الدموية  
  من الجلطة الشرايينحماية  
 ضغط الدم والذبحة الصدرية  
  الدم سرطانالوقاية من  

  )جهاز المناعة(  الجهاز الليمفاوى:ثانيا
  أمراض الجهاز المناعي

  الحساسية  
  الربو

  AIDS) اإليدز( مرض نقص المناعة المكتسبة 
  عملية نقل الدم ومرض اإليدز

  كيفية الوقاية منه
  عملية نقل الدم ومرض االلتهاب الكبدي

  كيفية الوقاية منه
  التنفس:الوحدة الثالثة
  مفهوم التنفس
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  التنفس الخلوى
  نشطار الجلوكوز مرحلة ا

  دورة كربس
  سلسلة نقل اإللكترونات 

  التنفس الالهوائى
  نسانالتنفس فى اإل 

  الجهاز التنفسى لإلسان
  ميكانيكية التنفس فى اإلنسان

  الجهاز التنفسي والتدخين
  حماية الجهاز التنفسي من التدخين

  الجهاز التنفسي والمخدرات
  من المخدراتحماية الجهاز التنفسي 

  السل أو التدرنالجهاز التنفسي  و 
  حماية الجهاز التنفسي من الدرن

  حماية الجهاز التنفسي من السرطان
  التنفس فى النبات

  دورة البناء الضوئى والتنفس الخلوى
  تنفس البذور

  تنفس األجزاء النباتية الخضراء
  التخمر الكحولى
  ج فى الكائنات الحيةاخر اإل:الوحدة الرابعة
  مفهوم اإلخراج

  خراج فى الحيواناإل:أوال
  خراج فى االنساناإل
  الجلد-١

  تركيب الجلد
  البشرة



٢٧١ 

  )٥(ملحق                                                                                                              مقترحالمنھج ال
 

     
  

 م ةالموضوعات والمفاھيم الرئيسي

  األدمة
  الغدة العرقية
   الجلد سرطاننالوقاية م

  الكلية-٢
  تركيب الكلية

  النيفرون
  الحالب
  المثانة
  البول

  .الفشل الكلوى
  الفشل الكلوي كلية منحماية ال

  جهاز الكلى الصناعية
  خراج فى النباتاإل:ثانيا
  النتح

  فوائد النتح
  حساس فى الكائنات الحيةاإل:ةالخامسالوحدة  

  مفهوم اإلحساس
  اإلحساس والتكييف
  اإلحساس والتنسيق

  اإلحساس فى النبات :أوال
  استجابة النبات للمس- ١
  ت للظالماستجابة النبا- ٢
  استجابة النبات للضوء - ٣
  االنتحاء- ٤

 االنتحاء الضوئى  
 االنتحاء االرضى  
 االنتحاء المائى  
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  التآزر العصبى و الهرمونى: ثانيا
  الجهاز العصبى فى االنسان-١

 أنواع الجهاز العصبى  
  الجهاز العصبى المركزى .١
  الجهاز العصبى الطرفى  .٢
  ىالجهاز العصبى الذات .٣
 الجهاز السمبثاوى  
 الجهاز الباراسمبثاوى  

  الخلية العصبية
  تركيب الخلية العصبية

  جسم الخلية- ١
  المحور - ٢

  أنواع الخاليا العصبية
  خاليا عصبية حسية .١
  خاليا عصبية حركية .٢
  )رابطة(خاليا عصبية موصلة  .٣
 العصب  
  تركيب العصب .١
  السيال العصبى .٢
  عصبيخصائص السيل ال .٣
 التشابك العصبى  
 أنواع التشابك العصبى  
 تركيب التشابك العصبى  
 انتقال السيال العصبى عبر التشابك العصبى  
  الجهاز العصبى المركزى:أوال
  )المخ(الدماغ - ١
  )الحبل الشوكى( النخاع- ٢



٢٧٣ 

  )٥(ملحق                                                                                                              مقترحالمنھج ال
 

     
  

 م ةالموضوعات والمفاھيم الرئيسي

 وظائف النخاع الشوكي  
 األعصاب الشوكية  
  الجهاز العصبى الطرفى:ثانيا

  عصاب المخيةاأل .١
  األعصاب الشوكية .٢

  القوس االنعكاسى
  الجهاز العصبى الذاتي:ثالثا

  الجهاز العصبى السمبتاوي .١
  الجهاز العصبى الباراسمبتاوي .٢

  الجهاز الحسى -٢
  أنواع المستقبالت الحسية

  مستقبالت خارجية  
 مستقبالت داخلية  
  مستقبالت الحرارة  
 مستقبالت كيميائية  
 مستقبالت الضوء  

  مستقبالت ميكانيكية
  تأثير العقاقير على الجهاز العصبي 

  على الجهاز العصبي  المنوماتتأثير 
  تأثير المخدرات على األعصاب

  الجهاز العصبي على تأثير الكافيين والكحوليات
  تأثير المهدئات علي المخ والجهاز العصبي

  موني في الكائنات الحيةالتنسيق الهر : الوحدة  السادسة
  جهاز الغدد الصماء

  الهرمونات
  اكتشاف الهرمونات الحيوانية

  الهرمونات في النبات:أوال
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  األوكسينات
  أهمية األوكيسينات

  التنظيم الهرموني في اإلنسان:ثانيا
  خصائص الهرمونات  
 الغدد في اإلنسان  
  الغدد القنوية .١
  الغدد الصماء .٢
  المشتركة الغدد .٣
 أنواع الغدد الصماء  
  الغدة النخامية: أوال
  الغدة الدرقية: ثانيا
  الغدد جارات الدرقية: ثالثا
  الغدد الكظرية: رابعا

  البنكرياس: خامسا
  الغدد التناسلية:سادسا
  هرمونات القناة الهضمية:سابعا

  مرض السكر خلل شائع في الغدد الصماء
  الغدد الصماءالغذاء وأمراض 
  الدعامة والحركة في الكائنات الحية: الوحدة السابعة

  الدعامة في النبات-١
 الدعامة الفسيولوجية  
 الدعامة التركيبية  

  الجهاز الهيكلي في اإلنسان -٢
 العمود الفقري  

  التدريبات الرياضية والعمود الفقري
 الجمجمة  
 القفص الصدري  
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  رفان العلويانالحزام الصدري الط .١
  الحزام الحوضي الطرفان السفليان .٢

  الحركة في الكائنات الحية-٣
  الحركة في النبات: أوال
 حركة الشد  
 الحركة الدورانية السيتوبالزمية  
  الحركة في اإلنسان: ثانيا

  الجهازالعضلي .١
 وظائف العضالت  
 تركيب العضلة  
 االنقباض العضلي  

  ةآلية انقباض العضل
  الوحدة الحركية
  إجهاد العضلة

  الرياضة والجهار العضلي
  التمرينات الرياضية والجهار الهيكلي 
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  للصف الثالث الثانوي  

 م الموضوعات والمفاھيم الرئيسيه

  الكائنات الحيةالتكاثر في : الوحدة األولى

  التكاثر: الفصل األول

  أهمية التكاثر
  طرق التكاثر في الكائنات الحية

  التكاثر الالجنسى: أوال 
  طرق التكاثر الالجنسى

  االنشطار الثنائى .١
  التبرعم .٢
  التجدد .٣
  التكاثر بالجراثيم .٤
  التوالد البكرى .٥
  زراعة األنسجة .٦
  التكاثر الجنسى: ثانيا 
  التكاثر الجنسى صور
  االقتران .١
 االقتران فى االسبيروجيرا  
  االقتران السلمى .أ 
  االقتران الجانبى .ب 

  مشاج الجنسيةالتكاثر باأل .٢
  جيالتعاقب األ :ثالثا 
  )المالريا(دورة حياة البالزموديوم  .١

  مكافحة البعوض
  دورة حياة نبات من السراخس .٢
  دورة حياة البلهارسيا .٣
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  ن اإلصابة بديدان البلهارسياالوقاية م
  لتكاثر فى النباتات الزهريةا

 تركيب الزهرة  
 وظائف الزهرة  
  تكوين حبوب اللقاح: أوال

  تكوين البويضات: ثانيا 
  التلقيح: ثالثا
  اإلخصاب: رابعا
 تكوين البذرة  
 تكوين الثمرة  

  نسانالتكاثر فى اإل :الفصل الثاني 
  الذكرىالجهاز التناسلى 

  الخصيتان
  )تركيبه( الحيوان المنوى

  مراحل تكوين الحيوان المنوي
  الجهاز التناسلى االنثوى

  المبيضان
  قناتي فالوب

  الرحم
  المهبل

  مراحل تكوين البويضة
  دورة التزاوج

  دورة الطمث-١
 مرحلة التبويض  
 مرحلة نضج البويضة  
 مرحلة الطمث  
  خصاباإل-٢
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  الحمل ونمو الجنين-٣
  .تأثير المخدرات على الجنين

  اإليدز من األمراض المنقولة جنسيا
  اختبارات الحمل

  العقم ومنع الحمل
  الوقاية من سرطان الرحم

  سرطان البروستاتا من  الوقاية
  تعدد المواليد-٤

 توائم متآخية  
 توائم غير متآخية  

  )خارج الجسم اإلخصاب( أطفال األنابيب-٥
  زراعة األجنة-٦
  )تجميد األمشاج واألجنة(بنوك األمشاج-٧
  الوراثة في الكائنات الحية:ةالثاني وحدةال

  علم الوراثة:الفصل األول
  مفهوم علم الوراثة

  تجارب مندل
  قانون مندل النعزال العوامل - ١

  توارث بعض الصفات الوراثية في اإلنسان
  الحر للعوامل الوراثيةقانون التوزيع  - ٢

  التلقيح االختياري
  تداخل فعل الجينات: الفصل الثاني

  الصفات الالمندلية
  انعدام السيادة - ١
  الجينات المتكاملة - ٢
  الجينات المميتة - ٣
 أنيميا الخاليا المنجلية في اإلنسان  
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  حماية األجيال من األنيميا المنجلية
  راثياالوقاية من األمراض المنقولة و 

  فحص الدم قبل الزواج
  تعدد البدائل - ٤

  ABOفصائل الدم 
  عامل ريسس

  فحص الدم في بداية الحمل
  االرتباط والعبور

  االرتباط -١
 المستقلة( الجينات الحرة(  
 الجينات المرتبطة  
  العبور -٢

  أهمية العبور
 الوقاية من  التعرض لألشعة  
 تالوقاية من  التعرض للكيماويا  
 الوقاية من  تناول العقاقير  
 الوقاية من  تناول الكحوليات  

  تحديد الجنس في الكائنات الحية:الفصل الثالث
  تحديد الجنس - ١
  الحاالت الشاذة في جنس اإلنسان -٢
 حالة داون  
 حالة كالينفلتر  
 حالة تيرنر  
 تضاعف جنسي  

  الوقاية من  التعرض لألشعة
  للكيماوياتالوقاية من  التعرض 

  الوقاية من  تناول العقاقير
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  الوقاية من  تناول الكحوليات
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    :مقدمة
 ،الطالب العادات الصحية السليمة ٕاكسابو  ،إلى تنمية وحدة اإلنسان والغذاءتهدف      

والمفاهيم الغذائية  ،المعلومات همإكسابكما تهدف إلى  ،والتخلص من العادات الصحية الخاطئة
الضرورية  االحتياجاتو ،ط ٕافراأو  ،كانت نقص الالزمة لكى يقوا أنفسهم أمراض سوء التغذية سواءً 

والذى يتم من خالل تحقيق  ،وتعديل بعض العادات الغذائية الخاطئة ،من الغذاء قاليومية للمراه
   .ومهارية ووجدانية، وفقا لألسس العامة لصياغة األهداف السلوكية عرفيةأهداف م

  : وفيما يلي عر ض لمحتوى المادة العلمية التي ينبغي أن تحقق األهداف
 ،واالقتصاد ،تحظى صحة اإلنسان باهتمام التربويين وغيرهم من المتخصصين في الطب    

ة اختصاصه، فإنهم يجمعون على أهميتها والغذاء، وٕاذا كان كل منهم ينظر إلى الصحة من زاوي
ها العمل والبناء واإلنتاج، وتحقيق أكبر قدر من ؤ هي التي يقدر أبنا ،لسعادة األمم، فاألمة القوية

سبل  ، إال وأصابتها العلل التي تعوقشبابها السعادة والرفاهية لهذه األمم، وما تقاعست أمة عن صحة
  . التقدم والتنمية

فــإن مــا  تناولــهومــاء تشــربه، وغــذاء ت ،ن تتــأثر بمــا يــدخل إليهــا مــن هــواء تتنفســهوٕاذا كانــت األبــدا
لهــا مــن التــأثير مــا قــد يعــوق فــي بعــض  ،ووجدانيــة وغيرهــا ،ونفســية ،يحــيط بهــا مــن عوامــل اجتماعيــة

  . األحيان تأثير الغذاء في صحة اإلنسان
طالب الصف األول وبما أن الغذاء يمثل مصدر حياة الطالب، لذا فإن الحاجة ملحة ليتفهم       
والعطاء  ،والسعي ،وتمهد لهم سبل العمل ، قيمته كثروة تمدهم بالطاقة والصحة والنشاط الثانوي،

نمو طالب المرحلة الثانوية في مرحلة جديدة من مراحل الفإنك عزيزي والنماء في مختلف المجاالت، 
و مواصفات  ، ومعرفة الشروط الواجب توافرها في الوجبة الغذائية،تتطلب منك إدراك أهمية الغذاء

مشكلة، كما  نقصه يمثل حيث أن، العوامل التي تؤثر على اختيار الغذاءو ،الوجبة الغذائية المتكاملة
 أهميةا تأتي ومن هن ،التي يصعب حصرها صحيةالمشكالت ال بعضسبب أن اإلفراط في التغذية ت
وكيف يستفيدون من  ،كيف يتعاملون مع الغذاء طالب الصف األول الثانوي،التربية الوقائية في تعليم 

الغذائية،  الموادوالتوافق البنائي، واستثمار أفضل وأكفأ  ،عناصره بما يحقق لهم أكبر قدر من الصحة
  .رفع مفهوم األمن الغذائي لديهملوتحقيقًا 

لكى يتحقق الهدف من عملية التدريس  سيةرئي اتموضوع) ٦(الوحدة إلى  تقسيملذا فقد تم 
  :كما يلى
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  ما هية التغذية: الموضوع األول
  :أن تكون  قادرًا على أن ) عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(ينبغي  الموضوعبعد دراسة هذا 

  .تعرف الغذاء .١
   .تذكر ثالثة من  الشروط الواجب توافرها في الوجبة الغذائية .٢
   .تستنتج أهمية الطعام .٣
  .تعدد  أربعة من العوامل التي تؤثر في اختيار الفرد للغذاء .٤
  .تخطط إلعداد وجبة غذائية متكاملة .٥
  .تكتب تقرير عن عالقة الغذاء بعادات المجتمع .٦
  .تذكر ثالثة من أسس التغذية السليمة .٧
  .تذكر العالقة بين الغذاء والعمر .٨
  .الكربوهيدراتيةتعدد ثالثة مصادر للمواد  .٩

  .تستنتج االحتياجات الغذائية للمراهق .١٠
  .تذكر أنواع المواد الكربوهيدراتية .١١
  .ف المواد الكربوهيدراتيةائتذكر ثالثة من وظ .١٢
  .تقلل من تناول السكريات .١٣
  .تقلل من تناول الدهون .١٤
  .تفرق بين الدهون الصلبة والدهون السائلة .١٥
  .تبتعد عن استخدام الدهون الصلبة في الطعام .١٦
 . يتكون لديك اتجاها سالبًا نحو اإلكثار من الدهون  .١٧

  .يتكون لديك اتجاها سالبًا نحو اإلكثار من السكريات .١٨

  :مقدمة
يرتبط احتياج الطالب إلى الغذاء بتوفير احتياجـات الجسـم منـه حتـى يسـتطيع أن يـؤدي وظائفـه 

  : وتعرف التغذية بأنها  ،ه وأعماله اليومية بكفاءةاتطاالحيوية وأن يقوم بجميع نش
إلــى عمليــة إخراجــه مــن  تناولــهجميــع العمليــات الحيويــة التــي يمــر بهــا الغــذاء منــذ بدايــة عمليــة 

الجسم بعد مروره بعلميات الهضم في المعدة واالمتصاص في األمعاء والنقل والدوران عن طريق الدم 
للجســـم حتـــى يمكـــن  ،المختلفـــةلوصـــول العناصـــر الغذائيـــة التـــي تـــتم امتصاصـــها إلـــى خاليـــا الجســـم 

  . االستفادة منها
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  ولكن ما أهمية التغذية ؟
مــــن  يتــــهوقاو ألنهــــا تــــرتبط بنمــــوه والمحافظــــة علــــى صــــحته  ؛للتغذيــــة دورهــــا فــــي حيــــاة الطالــــب

األمراض، كما توفر له الطاقة وفقًا الحتياجاته اليومية ويمكـن تحديـد أهميـة الغـذاء للطالـب فـي النقـاط 
  : التالية

   د الجسم بالطاقةإمدا -١
الجســم بالطاقــة التــي يحتاجهــا   ،)تالكربوهيدراتيــة، البــر وتينــا ،الــدهون(تمــد العناصــر الغذائيــة 

وعلـــى اســـتمرار حياتـــه، فالطالـــب يحتـــاج إلـــى الطاقـــة ليـــؤدي أوجـــه نشـــاطه  ،للمحافظـــة علـــى صـــحته
 ةالمرتبطــة بالدراســة، كمــا أنــه يحتــاج إلــى الطاقــة فــي نومــه ألداء العمليــات الحيويــة األساســية الالإراديــ

للمحافظــــة علــــى حياتــــه كنــــبض القلــــب والــــدورة الدمويــــة والتــــنفس، واســــتمرار حركــــة المعــــدة واألمعــــاء 
درجــة حــرارة الجســم، لــذا يــزداد االحتيــاج إلــى الطاقــة فــي حالــة اليقظــة كمــا فــي حالــة  والمحافظــة علــى

النوم، ولذلك فإن المراهقين يكونوا في حاجة أكثر إلى كـم مـن الطاقـة عـن أقـرانهم مـن البـالغين، وذلـك 
  . للوفاء باحتياجات نموهم

أو بـاختالف فصـول  ،ةكما تختلف كمية الطاقة التي يحتاجها الطالب باختالف الظـروف الجويـ
الســـنة، كمـــا تختلـــف كميـــة الطاقـــة التـــي يحتاجهـــا للقيـــام بمتطلبـــات حياتـــه اليوميـــة بـــاختالف الجـــنس، 

  . يحتاج إليه اإلناث في ذات المرحلة السنية مقارنة بمافالذكور يحتاجون إلى كميات أكبر من الطاقة 
في حالة حصوله على الغـذاء و  ،ويحصل الطالب على مقدار الطاقة الالزمة اليومية من الغذاء

 ،فإنــه لــن يكــون فــي حاجــة إلــى اســتهالك أنســجة ،ولالحتيــاج اليــومي لجســمه ،المناســب لحجــم نشــاطه
وخاليا الجسم عـن طريـق أكسـدتها للحصـول علـى الطاقـة مـع عـدم الشـكوى مـن بعـض األمـراض التـي 

  . تؤدي إلى ذلك 
     بناء الجسم ونموه  -٢

أو إعـادة بنـاء أنسـجة الخاليـا الخـام الالزمـة لبنـاء الخاليـا  ،و بنـاءإن من أهـم وظـائف الغـذاء هـ
وفـي بنـاء العضـالت، وفـي تـوفير المـواد  ،تكوين العظـامو  تالفة،الجيدة، وتعويض الجسم عن الخاليا ال

الضرورية لتكوين خاليا الدم ومكوناته األساسية، وفي تكوين األنزيمات والهرمونات والسوائل المختلفـة 
ية للجســـم، لـــذا يجـــب أن يكـــون الغـــذاء متكـــامًال ومتوازنـــًا بحيـــث تتـــوفر فيـــه العناصـــر الغذائيـــة الضــرور 

 . الالزمة لبناء الجسم ونموه كالبروتين
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   وقاية الجسم من األمراض يرفع مستوى أداء الجهاز المناعي -٣
ـــــة الالزمـــــة لتنظـــــيم العمليـــــات والتفـــــاعالت  ،يمـــــد الغـــــذاء الجســـــم بالعناصـــــر والمركبـــــات الحيوي

مــــن أهمهــــا فوالضــــرورية للمحافظــــة علــــى حياتــــه  ،والفســــيولوجية التــــي تــــتم داخــــل الجســــم ،الكيميائيــــة
والفيتامينــات الذائبــة ) ب مركــب( ومجموعــة فيتــامين )  C(الفيتامينـات الذائبــة فــي المــاء وهــي فيتـامين 

 ،يوم، الكبريت، والصوديوموالمعادن كالسيوم، والفوسفور، والبوتاس A ، D ، E ، K في الدهون وهي 
  . والنحاس ، الزنك، والمنجنيز، اليود والكوبلت ،والماغنسيوم، الحديد

لشــــروط التــــي يجــــب توافرهــــا فــــي الوجبــــة ا ةمعرفــــ كيمكنــــ )عزيــــزي الطالــــب، عزيزتــــي الطالبــــة(واآلن 
  :الغذائية
 ،والفيتامينــات ،والــدهنيات ،والكربوهيــدرات ،يجــب أن تشــتمل الوجبــة الغذائيــة علــى البروتينيــات -١

ولــذلك يجــب علــى الطالــب أن ينــوع مصــادر الغــذاء مــع زيــادة اســتهالك  ،والمــاء ،والعناصــر المعدنيــة
  . الخضراوات والفاكهة 

يكون بالكمية الالزمة الحتياج الفرد وما يبذله من طاقـة، حتـى ال   أي: أن يكون الطعام كافيًا دون إفراط  - ٢
ية ، بسبب نقص في كميـة الغـذاء أو أحـد عناصـره الهامـة، والتـي تظهـر تنتج مشاكل طبية عديدة من سوء التغذ

بصورة واضحة في فئات خاصة خالل مراحل العمل، ومن ناحية أخرى عدم اإلفراط في استهالك الطعام حتـى 
 .واجتماعية ،ونفسية ،ال يؤدي إلى البدانة وما يصاحبها من مشاكل طبية

واجبــة فــي كــل شــئ فــي حيــاة اإلنســان، وهــي أوجــب مــا يجــب أن يكــون الطعــام نظيفــًا، فالنظافــة  -٣
 . ن كثير من األمراض تنتقل عن طريق الطعام الملوثإتكون في الغذاء حيث 

ار  ممـا سـبق نسـتطيع أن نسـتنتج )عزيزي الطالب، عزيزتـي الطالبـة(    ى اختي ؤثر عل ي ت العوامل الت

 :الغذاء

  سالمة الجسم  -١
بصــحته بتفعيــل التغذيــة ويســتفيد مــن عناصــرها الغذائيــة  فالجســم الــذي يتميــز بســالمته ويحــتفظ

بخالف الجسم المريض الذي يواجه العديد من المشكالت في غذائه وفقـًا لطبيعـة المـرض الـذي يشـكو 
  . منه ودرجته 

  العوامل النفسية  -٢
وقتــًا أو يــنقص مــن كـم وجباتــه الغذائيــة  ،تتـأثر التغذيــة بالحالــة النفسـية للطالــب ، فــالفرد قــد يزيـد

  . تأثير عملية التمثيل الغذائي بذلك تلتلك الحالة، كذلك 
  )وتقاليد المجتمع(العادات الغذائية   -٣
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أو اإلقبــال  ،فقــد يتــوارث الصــغار بعــض العــادات الغذائيــة عــن الكبــار ممــا يــؤدي إلــى التفضــيل
  . على بعض األنواع من األغذية وٕاهمال أنواع أخرى

  العادات الدينية  -٤
تحــرم بعــض الـديانات بعــض األغذيــة، كمــا فـي الديانــة الهندوســية التـي تحــرم ذبــح األبقــار حيـث 

  .واستخدام لحومها في التغذية
  المستوى االقتصادي  -٥

حيــث يكــون اإلقبــال علــى المــواد الكربوهيدراتيــة ؛ تتــأثر التغذيــة بمســتويات الــدخل المــادي لألســرة
لمـنخفض، وزيـادة اإلقبـال علـى البروتينـات فـي األسـر في األسر ذات الدخل المادي ا) رخيصة الثمن(

  .ذات الدخل المادي المرتفع
  )طريقة عرض الغذاء ( أسلوب تقديم الغذاء  -٦

تــؤثر طريقــة تقــديم الغــذاء فــي مــدى إقبــال الفــرد علــى الطعــام ، ســواء كــان تقديمــه وتناولــه يــتم 
  . أو في المطاعم المختلفة ،داخل األسرة

  . نوعها عند الشراءوفرة األطعمة وت -٧
  .)يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل ( مفهوم الفرد بالنسبة للطعام  -٨
   .علم وتكنولوجيا الغذاء -٩

وأثر الغذاء والتغذية  ،مفهوم الغذاء ،والطريقة األفضل للمحافظة على الصحة هي كيفية تعليم الطالب
ووعـــي مـــن أجـــل تحقيـــق وضـــع  ،علـــى الجســـم ، وأن يســـتطيع الطالـــب اســـتخدام هـــذه المعلومـــات بفهـــم

  .غذائي سليم
  عن عالقة الغذاء بعادات المجتمع اأكتب تقرير ) ١(نشاط 

  . يمكنك معرفة العناصر الغذائية الضرورية للجسم ،)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(واآلن 
   المواد الكربوهيدراتية :أوال

وهـــي مـــواد عضـــوية تتكـــون مـــن األكســـجين والهيـــدروجين والكربـــون ومـــن المـــواد الكربوهيدراتيـــة 
  . المعروفة، السكر العادي، والنشا والسليلوز

  :أنواع الكربوهيدرات 
  :التالي تنقسم الموادالكربوهيدراتية إلى
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  كربوهيدرات أحادية -أ 
مثل سكر الجلوكوز، الفركتوز، والجاالكتوز، إال أنها قليلة الوجود في األطعمة الغذائيـة وتتحـد  

مـــن  ةويتكـــون مـــن وحـــد ،مـــع بعضـــها الـــبعض لتكـــون الســـكريات الثنائيـــة مثـــل الســـكروز ســـكر القصـــب
الــذي يتكــون مــن وحــدتين مــن ) ســكر الشــعير(وكــذلك ســكر المــالتوز  ،ووحــدة مــن الفركتــوز ،الجلوكــوز

ووحدة مـن  ،كون من وحدة من الجلوكوزتفي) بسكر الحليب (لجلوكوز، أما سكر الالكتوز والمعروف ا
  . الجاالكوز

  الكربوهيدراتية المعقدة  -ب
وهــي تتكــون مــن ارتبــاط عــدد كبيــر مــن الســكريات البســيطة كالنشــا والســليلوز ، ويتكونــان مـــن 

  .العديد من وحدات الجلوكوز
  :مصادرها
يعـــد النبـــات هـــو المصـــدر الرئيســـي لتكـــوين لكـــال مـــن الكربوهيـــدرات األحاديـــة والمعقـــدة، فتوجـــد  

الكربوهيدرات األحادية في قصـب السـكر، التمـر ، العسـل وتوجـد علـى كـل نشـا فـي الحبـوب كـالقمح ، 
لســكر الالكتــوز الــذي يوجــد فــي الحليــب وتوجــد الســكريات، علــى هيئــة  اواألرز، ويعــد الحيــوان مصــدرً 

  . سليلوز في معظم الفواكه والخضروات
  .وظائف المواد الكربوهيدراتية 

تعــد المــواد الكربوهيدراتيــة مصــدرًا جيــدًا للطاقــة، فكــل جــرام مــن الســكر يحــرق فــي الجســم ينــتج   
عنــه أربعــة ســعرات حراريــة كــذلك يحتــاج الجســم الجلوكــوز إلمــداد المــخ بالطاقــة، وعنــدما تكــون نســبة 

لسـكريات أهميـة فـي اسـتخالص لو . يعطـي فرصـة للبـروتين للقيـام بوظائفـه الحيويـةالسكر مناسـبة فإنـه 
  .الطاقة من الدهون

  كون مصادرھا المواد الكربوھيدراتياجمع عينات ألطعمة  )٢(نشاط 
   الدهون :ثانيا 

ويالحــظ أن نســبة  ،وأوكســجين ،وهيــدروجين ،عبــارة عــن مركبــات عضــوية تتكــون مــن كربــون
  . ونيتروجين ،األكسيجين أقل بكثير من الكربوهيدرات، وقد يحتوي بعضها على الفوسفور

  أنواع الدهون.  
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  . الدهون ، الشموع : دهون بسيطة  -١
نيــــة وتتكــــون الـــــدهون مــــن جــــزئيين همـــــا الــــدهون الفوســـــفورية ، البروتينــــات الده: دهــــون معقــــدة  -٢

  .األحماض الدهنية والجليسرول والجلسرول 
عبارة عن كحول غير عادي، فهو فريد في قدرته على االتحاد مع ثالثة أحماض وهي 

دهنية لتكوين الدهون وتحديد نسبة ذرات الهيدروجين بالنسبة للكربون الحمضي الدهني وجود بعض 
  ). سمنال(والبعض األخر على هيئة مواد صلبة  ،)الزيوت(الدهون على هيئة سوائل 

التي ال يمكن إدخال هيـدروجين علـى تركيبهـا باألحمـاض الدهنيـة  ،وتسمى األحماض األمنية
ل الزبـــدة وشـــحوم مثـــ يوهـــي صـــلبة فـــي درجـــة حـــرارة الغرفـــة وعـــادة مـــا يكـــون مصـــدرها حيـــوان ،المشـــعبة

  . اللحوم، وهذه الدهون تعمل على رفع نسبة الكولسترول في الدم
  :الدهون وظائف

در الطاقـة المركـزة فـي الطعـام حيـث يطلـق كـل جـرام مـن الـدهون اأكبر مصـ منتعد الدهون  
وهذا يعني أنه يمكن الحصول على كمية كبيرة من الطاقة مـن كميـة صـغيرة نسـبيًا  ،سعرات حرارية )٩(

  .عن الطعام الغني بالدهون
  :وفيما يلي عرض لوظائف الدهون 

ويصـل  ،والبروتينـات ،أطول من الكربوهيـدراتتعطي إحساسًا بالشبع حيث تشكل في المعدة لمدة  -١
  .ساعات )٤(هذا الشعور لمدة 

 . A،D،E ،Kتقوم الدهون بنقل الفيتامينات التي تذوب فيها مثل فيتامين  -٢

جعــل ت حيــث ة ألعضــاء الجســم الداخليــة، وتشــارك فــي تناســق الجســمايــتــوفر الــدهون المخزنــة حم -٣
فــي الطعــام، كمــا تقــوم الــدهون  اإلفــراطا العظــام ناعمــة، كمــا أنهــا تصــبح بــالء عنــدما تزيــد بســبب ايــزو 
 . ة من برودة الجوايعمل عازل للجسم للوقب

 .الدھوناجمع عينات ألطعمة تكون مصدرھا  )٣(نشاط 

  :وفيما يلي عرض الحتياجات الفرد من المواد الدهنية
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ـــه الشـــخص مـــا يتـــراوح نســـبة  مـــن الســـعرات  )%٢٥(بمـــا يعـــادل  مـــن الـــدهون البـــالغيحتـــاج إلي
وكلمـــا زاد نشـــاط  ،والمراهقـــة ،لألطفـــال) % ٣٠ (الحراريـــة اليوميـــة المســـتهلكة وتزيـــد هـــذه النســـبة إلـــى

  . كلما زادت احتياجاته للسعرات الحرارية ،الفرد
الحلـــوى و الكـــريم، و ، ةوالزبـــد ،ويمكـــن تخفـــيض نســـبة الـــدهون بخفـــض اســـتهالك األطعمـــة المقليـــة      

  .الخاطئة الدسمة، وهذا يستلزم تصحيحًا لبعض العادات الغذائية
  :التقويم
  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة :أوال 

                    .  تمد الفيتامينات الجسم بالطاقة التي يحتاجها الفرد للمحافظة على صحته وعلى استمرار حياته .١
 .   لمجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون) C(ينتمي فيتامين  .٢

      .تعتبر تقاليد المجتمع  من العوامل التي تؤثر على اختيار الغذاء .٣
  .            تؤثر طريقة تقديم الغذاء في مدى إقبال الفرد على الطعام .٤
ـــــوى علـــــى كـــــال مـــــن كربوهيدرايتـــــة، وبروتينيـــــة ،  .٥ ـــــة إذا احت ـــــة غذائيـــــة متكامل ـــــر الطعـــــام وجب يعتب

 .    وفيتامينات

 . والكربون ،المواد الكربوهيدراتية هي مواد عضوية تتكون من الهيدروجين .٦

 .  وتقلل من نسبة حدوث سرطان القولون ،السكريات العديدة تساعد على تجنب اإلمساك .٧

واألكســيجين ، وقــد يحتــوي  ،مركبــات عضــوية تتكــون مــن كربــون وهيــدروجين الــدهون عبــارة عــن .٨
 .      بعضها على منجنيز ونيتروجين

 .     مشعبة التعتبر الزبدة من األحماض الدهنية  غير  .٩

مـــن الســــعرات الحراريــــة اليوميــــة مــــن  )%٣٠(يتـــراوح نســــبة مــــا يحتــــاج إليـــه المراهــــق بمــــا يعــــادل  .١٠
 .         المنبعثة من المواد الدهنية

  :تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي: ثانيا

  .........جميع ما يلي من وظائف الدهون ماعدا -١
 .توفر حماية ألعضاء الجسم الداخلية -ب                           .         تعطي إحساسًا بالشبع - أ

  .   تقي الجسم من األمراض  -د.      تشارك في تناسق الجسم بجعل زوايا العظام ناعمة -ج
  ..........جميع ما يلي من الدهون البسيطة ماعدا-٢
  .الشكوالته -ب.                                                  البندق- أ
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  .دواجن بالجلد  -د                         .                       اللبن-ج
  ........كل جرام من الدهون يحرق في الجسم ينتج عنه-٣
     .أربعة سعرات حرارية - ب                                 .ثالثة سعرات حرارية - أ

  .تسعة سعرات حرارية  - د.                                سعرات حرارية سبعة - ج

  .................تحتوي البقول على نسبة عالية من -٤
  .الفركتوز -ب                             .              الجلوكوز -أ
                . النشا  -د                              .            الجاالكتوز-ج
  مصدًرا لسكر الالكتوز........ يعد  -٥
  .قصب السكر -ب                                 .           الحيوان -أ
  .العسل- د.                                                التمر - ج
  .................تعتبر وجبة الغذاء وجبة متكاملة إذا احتوت على -٦
  .زمكرونة، بيض،دجاج، أر -ب                          .     أسماك ،أرز، خبز، زبدة -أ
  .لحم، خضروات ،خبز،فاكهة -د.                             خضروات ،لبن،عسل،زبدة-ج
  مصدًرا من مصادر إمداد الجسم بالطاقة.............يعد -٧
  . اللحم -ب.                                                    الخبز-أ
        .التمر -د        .                                    الخضروات -ج
  ........كل جرام من الكربوهيدرات يحرق في الجسم ينتج عنه -٨
     .أربعة سعرات حرارية - ب                                 .ثالثة سعرات حرارية - أ

  .تسعة سعرات حرارية  - د.                                سعرات حرارية سبعة - ج

  ........................مصدًرا من مصادرتعد الخضروات -٩
  . بناء الجسم ونموه -ب.                                     إمداد الجسم بالطاقة -أ
   حماية األعضاء الداخلية للجسم  -د       .   رفع مستوى أداء الجهاز المناعي لدى الطالب -ج

  .............. يتكون سكر القصب من وحده من -١٠
 .الجلوكوز و ووحدة من المالتوز  -ب                .    الجلوكوز ووحدة من الفركتوز -أ

  .وحدة من الفركتوز ووحدة من المالتوز - د.                        من وحدتين من الجلوكوز- ج

  
  احتياجاتك الجسم من البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية: الموضوع الثاني
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  : ، أن تكون  قادرًا على أن)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(ينبغي  الموضوعبعد دراسة هذا 
  .يذكر أنواع المواد البروتينية -١
  .يذكر وظيفة المواد البروتينية -٢
  .يفرق بين الحبوب والبقوليات -٣
  .يذكر بعض األمراض الناتجة عن نقص الفيتامينات -٤
  .يذكر أنواع الفيتامينات-٥
  .يذكر وظيفة الفيتامينات -٦
  .يذكر أنواع البروتينات -٧
  .يذكر وظيفة البروتينات -٨
  .الدهون الفيتامينات التي تذوب في الماء والفيتامينات التي تذوب فييفرق بين  -٩
  .ايالبروتينات يوميداوم على تناول -١٠

  .يفرق بين العناصر المعدنية الكبرى والعناصر المعدنية الصغرى - ١١
  .اييوم يداوم على تناول العناصر المعدنية -١٢

  احتياجاتك الجسم من البروتينات: أوال
ــــدهون ، مــــن كربــــون، وهيــــدروجين  –تتكــــون البروتينــــات  ــــل الكربوهيــــدرات، وال أكســــيجين  –مث

أحمـاض أمينيـة : ضًا على نتروجين، وأحيانًا عناصر أخرى، وتتكون جميـع البروتينـات مـن أيوتحتوي 
ورغــم وجــود ) Nh2( ، ومجموعــة ) CooH(منهــا علــى مجموعــة حمــض عضــوي التــي تحتــوي كــل 

روتين أدت إلــى تكــوين عــدد بــحمــض أمينــي فقــط إال أن طريقــة تتابعهــا وتكرارهــا فــي جزئيــات ال )٢٢(
   :، وفيما يلي عرض ألنواع البروتيناتهائل من البروتينات الطبيعية 

  أنواع البروتينات  
اجها الجسم للنمو استمرار الحياة وتوجد في المواد ويحت: أحماض أمينية أساسية  - أ

  . البروتينات
  . وهي تصنع داخل الجسم بكميات كافية: أحماض أمينية غير أساسية -ب
  حيـــث تغـــذي الجســـم بمـــا ) ٩(بروتينـــات كاملـــة وهـــي التـــي تحتـــوي علـــى جميـــع األحمـــاض األمينيـــة

  . وانية بروتينات كاملة يحتاجه من هذه األحماض الضرورية وتعتبر البروتينات الحي
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  البروتينـــات النباتيـــة وهـــي تحتـــوي علـــى كميـــات كبيـــرة مـــن معظـــم ومنهـــا  كاملـــة،الالبروتينـــات غيـــر
األحمـــاض األمينيـــة األساســـية، إال أنهـــا تفقـــد حمـــض أمينـــي أساســـي واحـــد علـــى األقـــل ويســـمى هـــذا 

مـض المحـدد، أمـا فـي الح هـو) اللبـزين(ففي الحبوب يعتبـر لهذا البروتين،  )الناقص المحدد(الحمض 
عاليـة فـي الحبـوب،  )الميتـونين(، ومـن حسـن الحـظ أن نسـبة )المنتـونين(البقول فالحمض المحـدد هـو 

عاليــة فــي البقــول، وبــالجمع بــين الحبــوب والبقــول يصــبح الغــذاء كــامًال ويســمى هــذا  )اللبــزين(نســبة و 
  .  )بالتكامل بين البروتينات(

  .وظائف البروتينات  معرفة كيمكن، )عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(واآلن 
  وظائف البروتينات.  
ن إوهــي اإلمــداد بالطاقــة حيــث واحــدة، ظيفــة و والــدهون فــي  ،تشــترك البروتينــات مــع الكربوهيــدرات -١
  . م الواحد من البروتين يمد الجسم بأربع سعرات حراريةراجال
 . كن للنمو أن يحدث إال بتناول البروتين المناسبضروري لتكوين أنسجة الجسم، وال يم -٢

 . نزيمات واألجسام المضادة على وجود البروتينيعتمد تكوين كال من الهرمونات المختلفة واإل -٣

 . يتم تنظيم مستوى السوائل في األجزاء المختلفة في الجسم جزئيًا بوجود البروتين -٤

 .الحموضة والقلوية في أجزاء الجسميلعب البروتين دورًا هامًا في الحفاظ على نسبة  -٥

 .بروتيناجمع عينات ألطعمة تكون مصادرھا المواد ال )٤(نشاط  

  :وفيما يلي عرض الحتياجات الفرد من البروتينات
 االحتياجات الغذائية من البروتين 

ألن البروتين يستخدم في بناء األنسجة فإن األطفال يحتاجون إلى كمية كبيرة مـن البـروتين  ؛نظراً  )١
الســــتخدامها لنمــــو األنســــجة والحفــــاظ علــــى األنســــجة الموجــــودة ، بينمــــا يحتــــاج الشــــخص البــــالغ إلــــى 

  .  ومواد أخرى حيوية بالنسبة للجسم ،ولتكوين اإلنزيمات، البروتين للحفاظ على األنسجة الموجودة 
اجــات الفــرد مــن البــروتين، بدراســة ويحــدد احتي ،يحتــوي البــروتين علــى كميــة ثابتــة مــن النتــروجين )٢

ـــ مراحـــلتـــوازن النيتـــروجين، ففـــي  المرضـــع، و لحامـــل، ا لالنمـــو يجـــب أن يكـــون تـــوازن النتـــروجين موجًب
متوازنـًا، البـالغين، فيجـب أن يكـون المرضى بعد الجراحة، وعند حـدوث الحريـق، أمـا بـاقي و األطفال، و 

ويكــون تــوازن النيتــروجين ســالبًا وهــو غيــر مرغــوب فيــه، عنــدما يعــاني المرضــى مــن ارتفــاع فــي درجــة 
بــد مــن زيــادة الكميــات التــي يتناولهــا مــن يســتطيع الفــرد أن يأخــذ البــروتين الالحــرارة، لــذلك فبمجــرد أن 

لك يفضــــل تنــــاول كميــــة أو علــــى األقــــل متوازنــــًا لــــذ االبــــروتين بحيــــث تجعــــل تــــوازن النيتــــروجين موجًبــــ
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نحصــل ن تناولهــا فــي وجبــة واحــدة، أو وجبتــين حتــى عــالبــروتين المطلوبــة علــى مــدار اليــوم كلــه بــدًال 
 .من هذا البروتين على أعلى نسبة 

ومن المهم اختيار مصدر البـروتين، فـإذا تـم اختيـار البـروتين الحيـواني بكميـات مناسـبة يمكـن 
الوجبــات النباتيــة تتطلــب احتوائهــا علــى البروتينــات المتكاملــة  ســد حاجــة الجســم مــن البــروتين، إال أن

فـــي نفـــس الوجبـــة ، يشـــرب كـــوب مـــن اللـــبن، أو البـــيض، أو الجبنـــة، أو احتـــواء الطعـــام علـــى البقـــول 
   .والحبوب معاً 

 فيتامينـــاتال يمكنـــك دراســـةلبروتينـــات ل ، بعـــد معرفتـــك)عزيـــزي الطالـــب، عزيزتـــي الطالبـــة(واآلن 
  .األمراض الناتجة بسبب نقصها في الغذاءو  هاوظائفوأنواعها ومصادرها و 

  احتياجاتك الجسم من الفيتامينات  -ثانيا
مــــن بــــين العناصــــر الغذائيــــة التــــي يحتاجهــــا الجســــم بكميــــات قليلــــة جــــدًا للحفــــاظ علــــى الحيــــاة 

  .والمساعدة على النمو وهي مواد عضوية
 أنواع الفيتامينات  

   ب في الدهونفيتامينات تذو : أ 
  ) A( فيتامين أ  -١

فهـو ) A(يوجد في المصادر الحيوانية، كما تحتوي بعض األنسجة النباتية على طالئـع الفيتـامين     
الخضـروات الورقيـة الخضـراء والفاكهـة و يوجد في الحليب، الزبدة ، الجبن ، الكبدة ، في أغلب الفواكـه 

  . والجزر  شالصفراء مثل المشم
  ) A(فيتامين أهمية 

 .ضروريًا للنمو سالمة الجلد والعظام، وقرنية العين  .١

يدخل في تكوين الصبغة األرجوانية التي تساعد علـى الرؤيـة فـي الضـوء الخافـت والموجـودة علـى  .٢
 . شكل عصى على الشبكية

 يؤدي إلى تـأخر تكـوين الصـبغة األرجوانيـة ممـا يعنـي عـدم القـدرة علـى)  A(لذلك فإن نقص فيتامين 
  . الرؤية في الضوء الخافت

  )  D(فيتامين د   -٢
   :وظيفته

  يعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم والفسفور من األمعاء الالزمين لتكوين العظام واألسنان  .١
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 . يساعد على إعادة امتصاص الفسفور من الكلى  .٢

 . يساعد على االستفادة من الفسفور في حالة نقص الفسفور في الغذاء والعظام .٣

يوجد فـي زيـوت األسـماك، زيـت كبـد الحـوت، كمـا أن جسـم اإلنسـان قـادرًا علـى تخليـق هـذا  :مصادره 
  . الفيتامين أيضًا من مكونات الجلد عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية 

  يؤدي إلى الكساح عند األطفال وتأخر ظهور األسنان وفي البالغين يؤدي إلى لين العظام  :نقصه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) E(فيتامين هـ  -٣

)  C(وفيتـــامين ج  A يعمـــل علـــى منـــع األكســـدة لـــبعض العناصـــر الغذائيـــة مثـــل فيتـــامين  :هوظيفتـــ
  . مشبعة وذلك بمنع اتحادها مع األكسجين الواألحماض الدهنية غير 

يــؤثر علــى إمكانيــة : نقــص الفيتــامين و  ،زيــت بــذرة القطــن، المــارجرين، زيــت الفــول الســودان :مصــادره
  . اإلنجاب والتناسل وكذلك تلف الجهاز العصبي عند حيوانات التجارب

  ) k(فيتامين ك  -٤   
  . الدم طوهي المادة المشتركة في تجلالبروثرمين أساسي لتكوين مادة  :هوظيفت
  . يوجد في صفار البيض والخضروات الورقية الداكنة اللون: مصادره
يـــؤدي نقصـــه إلـــى عـــدم تجلـــط الـــدم، يعتقـــد أن اإلنســـان يحصـــل علـــى الكميـــات الالزمـــة لـــذا  :نقصـــه

الفيتـــامين مـــن غذائـــه ، وفـــي الطفولـــة األولـــى يوجـــد نـــوع مـــن البكتريـــا فـــي األمعـــاء تعمـــل علـــى تجمـــع 
  .kوصناعة فيتامين 

  )D(انتفاخ في رسخ اليد نقص فيتامين   )D(تقوس الساقين نتيجة نقص فيتامين 
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  الذائبة في الماء الفيتامينات : ب 
) (Bب وتضــــم مجموعــــة) c(مركــــب وفيتــــامين ج ) B( ب وتشــــمل هــــذه المجموعــــة علــــى فيتــــامين

  . المركب عدة فيتامينات تعمل مع بعضها البعض 
  )B(فيتامين ب  -١

نزيم ضـروري لوظـائف األعصـاب إنظرا لوجود الكبريت وهو  بالثيامين) B(يسمى فيتامين ب :هوظيفت
  .والتمثيل الغذائي

  :ن ايسبب مرض البري بري وهو عادة نوع :نقصه
البــري بــري الجــاف، فهــو عــادة يصــيب الجهــاز العصــبي فــي البــالغين، فيحــدث التهابــات وشــلًال فــي  -أ

  . األعصاب
البري بري الرطب، ويكون التأثير على جهاز الدوران، بحيث يحدث احتقان في القلب يؤدي إلى  -ب

 . هبوط مع قصور في وظائف األوعية الدموية وظهور ارتشاح في األنسجة

 .في الحبوب الكاملة والبقول، والمكسرات ، الخميرة والكبدة، والحليب B) ب(يوجد فيتامين :مصادره

  )B2(  ٢فيتامين ب  -٢
فـــي الحليـــب ، والخضـــروات والســـمك، اللحـــوم، والبـــيض، ويفقـــد جـــزء عنـــد تعرضـــه ألشـــعة  :مصـــادره 

  . الشمس أو عمليات الطهي نفسها
يشارك في تكوين مجموعة من اإلنزيمات ، وتساعد هذه اإلنزيمـات علـى تفـاعالت األكسـدة،  :وظائفه

  . والبروتينات والدهون ،واالختزان داخل الخاليا، وفي إطالق الطاقة من الكربوهيدرات
هيئــة اضــطراب فــي الهضــم، فقــدان الشــهية، والتهــاب اللســان واللثــة، ووجــود تشــقق يظهرعلــى  :نقصــه 

  . لفمعلى زوايا ا
  )B6(  ٦فيتامين ب -٤

  .اللحوم، الموز، الفول ، السبانخ، والبطاطس :مصادره 
، تكـوين األحمـاض الدهنيـة غيـر األساسـية وٕاطـالق تيساعد فـي أيـض الـدهون والكربوهيـدرا :وظائفه 

  .وتكوين األجسام المضادة  ،الطاقة من البروتينات
  .والتغيرات العقلية ، واالكتئاب ونقصان الوزن  ،والتشنجات ،القلق يسبب :نقصه 

  )حمض الفوليك( الفوالسين -٤
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ومـن المصـادر الغنيـة  ،وبعـض الفاكهـة ،يوجد الفوالسين بـوفرة فـي السـبانخ وفـي الخضـروات :مصادره
  . به عيش الغراب

والخاليـــا  ،تكـــوين األحمـــاض النوويـــة والهيموجلـــوبين ، والنمـــو الطبيعـــي لخاليـــا الـــدم الحمـــراء :وظائفـــه
  . األخرى
  . يسبب فقر الدم المتميز بضخامة الكريات الدموية :نقصه

  )B12( ١٢ ب فيتامين -٥
   .واألسماك ،يوجد في اللحوم الحمراء:  مصادره
وفيتـامين  ،وجوده ضروري لنمو كريات الدم الحمراء بشكل طبيعي مـع وجـود حمـض الفوليـك :وظائفه

)C(  
وتضــخم فــي الكبــد والتهــاب اللســان،  ،يــؤدي إلــى تضــخم الطحــال يــؤدي إلــى فقــر الــدم الــذي: نقصــه

  . والتهابات كالتهابات الخاليا العصبية 
  )C(فيتامين  -٦

  .عصير البرتقال، والبرتقال ، والطماطم ، الفلفل األخضر :مصادره
 ،ضــروري لينــتج مــادة الكــوالجين التــي تكــون األنســجة الضــامة التــي تعمــل علــى ربــط الخاليــا :وظائفــه

  . كما أنه ضروري للمحافظة على مرونة وقوة جدار األوعية الدموية ،واألنسجة بعضها البعض
  . سبب مرض اإلسقربوط، عبارة عن نزيف تحت الجلد وتورم باللثة وتصبح شبه أسفنجيةي :نقصه

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  .بعض األمراض الناتجة بسبب نقص الفيتامينات في الغذاء

  الفيتامينات في الغذاء عن أھم األمراض الناتجة عن نقص اكتب تقريراً  )٥(نشاط 
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 العناصـر المعدنيـة يمكنك دراسة فيتاميناتلل ، بعد معرفتك)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(واآلن 
  .األمراض الناتجة بسبب نقصها في الغذاءو  هاوظائفووأنواعها ومصادرها 

  احتياجاتك الجسم من العناصر المعدنية  -ثالثا
  : على وجودها في جسم اإلنسان إلى  اقسمت العناصر المعدنية بناءً 

وتشمل على الكالسيوم، الفوسـفور، البوتاسـيوم، الكبريـت، الصـوديوم ، : العناصر المعدنية الكبرى   -  أ
  .والكلور، الماغنسيوم

، وتشـمل علـى الحديـد ، المنجنيـز، النحـاس، اليـود، الكـروم، الكوبلـت: العناصر المعدنيـة الصـغرى  -  ب
  . الفلور، الموليدين، السلينيم ، والزنك

  : وظائف العناصر المعدنية 
 وتوازن الماء  ،المحافظة على الضغط األسموزي .  
  القاعديو  –المحافظة على التوازن الحمضي.  

 وبعض المركبات األخرى ،واإلنزيمات ،تدخل في تكوين الهرمونات. 

 يساعد في بعض التفاعالت الكيميائية الحيوية في جسم اإلنسان . 

 مما يساعد  ؛وخارج جدران الخاليا يؤثران على الضغط األسموزي ،تتركز العناصر المعدنية داخل
والكلور من  ،والكالسيوم ،والسائل غير الخلوي، فالصوديوم ،على حركة الماء بين السائل الخلوي

  . وخارج الخاليا ،تنظيم الماء داخلالعناصر التي تساعد على 
  تختلف الحموضة والقاعدية من منطقة إلى أخرى في جسم اإلنسان، فتركيز بعض العناصر

 يكونكما أن الفسفور العضوي، هو الذي  ،يساعد على ثبات القلوية البسيطة للدم ،المعدنية في الدم
 . يد الحموضةز والكبريت ت ،متحدًا مع مركب عضوي، والكلور

  تدخل بعض العناصر المعدنية في تركيب بعض اإلنزيمات، وتعتبر أيونات المعادن خصوصًا
ضرورة لنقل الرسائل العصبية التي تعمل على  ،الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم

 .انقباض وانبساط العضالت 

 في تكوين هرمون  الزنك الذي يدخل :مثل ،تدخل العناصر المعدنية في تكوين بعض الهرمونات
 . اليود الذي يدخل في تكوين هرمون الثيروكسينو األنسولين، 
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  يحتوي على  فاليهموجلوبين: توجد مركبات أخرى في جسم اإلنسان تحتوي على العناصر المعدنية
والماغنسيوم ضروري في  ،والفلور ،والفوسفور ،الكالسيوم ،الحديد، وتعتمد األسنان والعظام على

 . والمحافظة على القوام والقوة ،النمو

 تقوم العناصر المعدنية بوظائفها العامة، وكذلك الوظائف الخاصة لكل عنصر.  
ة(واآلن  ي الطالب ب، عزيزت زي الطال ك)عزي د معرفت ، وأنواعهــــا، العناصـــر المعدنيـــة ، بع

   :فيما يلي بعض العناصر المعدنيةلبشئ من التفصيل  نعرضسوف ،  هاوظائفو
  الكالسيوم  -١

مــن  )%٢(فهــو يشــكل  ،الكالســيوم أكثــر العناصــر المعدنيــة مــن حيــث تواجــده فــي جســم اإلنســان   
واألسـنان ونســبة الكالســيوم  ،مــن الكالسـيوم فــي الهيكـل العظمــى) %٩٩ (ويوجــد حـوالي ،وزن الجسـم

  . إلى الفسفور تعادل النصفين 
  :وظائف الكالسيوم

  . يدخل في بناء العظام واألسنان  -١
 .تنتظم بعض العمليات الحيوية في الجسم -٢

 . الذي يقوم بهضم الدهون في األمعاء ،يساعد على تنشيط إنزيم الليباز البنكرياسي -٣

 . العصبية  ئلوكذلك في نقل الرسا ،)B12(يساعد على امتصاص فيتامين  -٤

كأســين مــن يوجــد فــي الحليــب ومنتجــات األلبــان وكــذلك يجــب علــى الشــخص البــالغ تنــاول  :مصــادره
الحليب على األقل يوميًا حتى يمكنه من الحصول على االحتياجات اليومية من الكالسيوم، كما يجب 

والبـروتين ) C(، فيتـامين ) D(التأكد من امتصاص الكالسيوم ووصوله إلى الجسم، كما يزيـد فيتـامين 
  . من امتصاص الكالسيوم 

بـل يـؤدي إلـى نقصـه  ،د يسـبب ضـعفًا فـي العظـاموٕاعاقـة النمـو، وقـ ،يـؤدي إلـى تشـوه األسـنان :نقصه
  . في البالغين مع الوقت إلى اإلصابة بمرض تلين العظام

  الحديد -٢
الحديـــد جـــزء مـــن تركيـــب الهيموجلـــوبين الـــذي يحمـــل األوكســـجين إلـــى األنســـجة، ولـــه أهميـــة  :أهميتـــه

  . خاصة عند النساء في مرحلة القدرة على اإلنجاب 
  . ين الهيموجلوبين ، وتقل كفاءة حمل األكسجين في الدم وينتج فقر الدمتكو  قلةيؤدي إلى  :نقصه
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عــد تناولـه وجــود حمـض التانيــك الــذي بحتـى  ،ومـن المشــاكل التـي تــؤدي إلـى صــعوبة امتصاصــه     
ومـــن المـــواد التـــي تســـاعد علـــى  ،غيـــر ذائـــب مـــع الحديـــد امعقـــدً  اً يوجـــد فـــي الشـــاي، حيـــث يكـــون مركبـــ

  .) C( امتصاصه وجود حمض األسكوربيك فيتامين 
  الفلور  -٣
وجود الفلور في ماء الشرب يمنع تسوس األسنان، حيث أنه عنـد شـربه فـي المـاء أثنـاء فتـرة : أهميته 

   .تكوين األسنان يترسب طبقة فلور األبابتيت وهي مادة صلبة بلورية تقاوم التحلل بالبكتيريا
وطبيعة خاليـا عظـام األطفـال عكسـية علـى عكـس طبيعـة  ،كما يترسب الفلور أيضًا في العظام

  .خاليا األسنان الثابتة 
  واألسنان  ،ونظافة الفم ،التغذية السليمة، و الفلور لألسنان أثناء الطفولة أهميةتضح ومن هنا 

  . ة الكاملة ضد تسوس األسنان عند األطفالايمع إضافة الفلور لماء الشرب يوفر الحم
  اليــود -٤

يعــد مســتوى األيــض األساســي فــي الجســم بمســتوى هرمــون الثيروكســين الــذي تفــرزه الغــدة  :وظائفــه
  ل اليود في تكوين جزء الثيروكسينويتطلب تصنيع هرمون الثيروكسين اليود حيث يدخ ،الدرقية

وظهـور انتفـاخ أسـفل الحنجـرة  ،اج هرمـون الثيروكسـينإلنتـ ؛يؤدي إلـى تضـخم الغـدة الدرقيـة :قصهن
 جـــزءلك يضـــاف اليـــود إلـــى ملـــح الطعـــام فـــي الذلـــ ، )بالـــدراق ( وتســـمى هـــذه الحالـــة ،وعلـــى جانبهـــا

  . األوسط من الواليات المتحدة األمريكية 
 ،الثيروكسـينأما زيادة إفرازه يؤدي كذلك إلى تضخم في الغدة الدرقية نظرًا لزيادة إفراز هرمـون        

وزيـادة  ،وهو عبارة عن زيادة نسـبة الهرمـون فـي الجسـم وجحـوظ العيـون ،)مرض الجوتير(ويؤدي إلى 
  . ضربات القلب 

  
  
  
  
  
  
  

  تضخم في الغدة الدرقية نتيجة نقص اليود                        تسوس األسنان نتيجة لنقص الفلور
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  في الغذاء العناصر المعدنية الناتجة عن نقصاكتب تقريراً عن أھم األمراض  )٦(نشاط 
  البد من معرفة أهمية الماء) عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( اآلنو 

  المــاء   -رابعا
  : أهمية الماء

  يعتبــر المــاء الوســط الــذي تــتم فيــه جميــع التفــاعالت الكيمائيــة الحيويــة فــي الجســم كعمليــات الهضــم
  . واالمتصاص واالستقالب 

  وكذلك لطرح الفضالت إلـى خـارج الجسـم عـن طريـق  ،ضروري كوسط لنقل العناصر الغذائيةالماء
 . والعرق  ،والبراز، البول

  يعمـل المــاء علــى تنظـيم درجــة حــرارة الجسـم ، وذلــك عــن طريـق بخــار المــاء الـذي يخــرج فــي عمليــة
 . وفي العرق ،التنفس

 ٩٢(بته مـن نسـيج إلـى أخـر فيمثـل ا واألنسـجة وتختلـف نسـيـيدخل الماء في تركيب جميع الخال%( 
فـــي  )%٨٠(فـــي األنســـجة الدهنيـــة، ) % ٢٠(ا الـــدم الحمـــراء، يـــفـــي خال )%٧٠(مـــن بالزمـــا الـــدم، 
 . العضالت اإلرادية

 ليســـهل بـــذلك حركـــة العضـــالت ، كمـــا يحمـــي  ؛وليونتهـــا ،يعمـــل المـــاء علـــى حفـــظ مرونـــة األنســـجة
 . األنسجة من أثر الصدمات 

 ا الجسم يوأكسجين الهواء إلى جميع خال ،ل المواد الغذائيةيعمل الماء كوسط لحم .  
مـن وزن الجسـم ويحتـاج البـالغين يوميـًا  )% ٦٥إلـى  ٦٠ (ويالحظ أن نسبة الماء في جسم البالغ من

  .مللم لكل كجم من وزن الجسم) ٥٠(من الماء ما يعادل
  :مصدره

النقـــي الـــذي يشـــربه اإلنســـان  يعـــد مـــاء الشـــرب مـــن أهـــم مصـــادر الميـــاه للجســـم بصـــورة المـــاء     
والمشروبات األخرى كالشاي والقهوة واللبن والحساء، كما يعد الماء أحد المكونات األساسية لكثير من 

  . تاألغذية وخصوصًا الفاكهة والخضراوا
تنــوع الطعــام لتــوفير الكميــات المطلوبــة مــن مصــادر األغذيــة وللحصــول  أهميــةوهكــذا يتضــح لنــا     

 ،والتوعيـــة المناســـبة للصـــحة الجيـــدة، يمكـــن التركيـــز علـــى الحليـــب والفواكـــه المتنوعـــة ،علـــى الكميـــات
واألطعمــة األخــرى كــالخبز المــدعم، الحبــوب  ،وكميــات متوســطة مــن بروتينــات اللحــوم ،والخضــروات



 )٦(ملحق                                                                    وحدة اإلنسان والغذاء 

 
٣٠٤  

 
 

الكاملــة وهكــذا تكــون التغذيــة الجيــدة التــي تمــد الجســم بالكميــات المناســبة مــن المعــادن األخــرى إذا كــان 
  . الشرب يحتوي على الفلوريدماء 

  .تناول الماء اإلكثار من ، عليك)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(وأخيرا 
   )٧(نشاط 
  .واجبة غذايئة متكاملة كون
  :التقويم

  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة :أوال 
  .  تتكون البروتينات  من كربون، وهيدروجين و أكسيجين ونتروجين .١
حيث تغذي الجسم بما يحتاجه من هذه ) ١٠(البروتينات الكاملة هي التي تحتوي على جميع األحماض األمينية  .٢

  .                   األحماض الضرورية
  . تعتبر البروتينات الحيوانية بروتينات كاملة .٣
  .                                      يعتبر الفول من البروتينات الكاملة .٤
.                                 يكون توازن النيتروجين ايجابيا و غير مرغوب فيه عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارة .٥
  . لنتروجينيحتوي البروتين على كمية ثابتة من ا .٦
  . إلى الكساح عند األطفال وتأخر ظهور األسنان وفي البالغين يؤدي إلى لين العظام) D(يؤدي نقص فيتامين  .٧
 . بالثيامين نظرا لوجود الكربون وهو أنزيم ضروريًا لوظائف األعصاب والتمثيل الغذائي) B(يعرف فيتامين ب  .٨

ن األنسجة الضامة التي تعمل على ربط الخاليا واألنسجة ضروري لينتج مادة الكوالجين التي تكو) C(فيتامين  .٩
 .  بعضها البعض

  .من الضروري احتواء الغذاء اليومي على زيوت غنية بحمض زيت الكتان .١٠
تعتبــر أيونــات الكالســيوم والبوتاســيوم والماغنســيوم والحديــد ضــرورية لنقــل الرســائل العصــبية التــي تعمــل علــى  .١١

 . انقباض وانبساط العضالت 

  . الزنك من األيونات التي تدخل في تكوين هرمون األنسولين .١٢
 .في العضالت%) ٨٠(في األنسجة الدهنية،%) ٢٠(من بالزما الدم ، % ) ٧٠(يمثل  الماء  .١٣

  :ثانيا تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي 
  .................جميع ما يلي من وظائف البروتين ما عدا - ١
 . يعتمد تكوين األجسام المضادة على وجود ه  -ب         .            أنسجة الجسم ضروري لتكوين -أ

 .              يزيد من إنتاج الطاقة  -د.        يعتمد تكوين األجسام الهرمونات على وجوده -ج

  .........عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارة يجب عليه أن -٢
  يكثر من تناول اللحوم                -ب  .                          حومالل يمتنع عن تناول -أ
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  .كل ما سبق خطأ -د .                            ميقلل من تناول اللحو  -ج
  ..………من البروتينات التي تحتوي على جميع األحماض األمينية كاملة  -٣
  .الفول -ب                      .                      البيض -أ
  .البسلة -د                              .               القمح -ج
  .…………تعتبر الوجبة الغذائية متكاملة األحماض األمينية إذا احتوت على كل من -٤
  .          الفول والقمح  -ب                                .   الفول و البسلة -أ
  .الفول والفاصوليا -د                              .     الفول والعدس -ج
  .................ماعدا)  A( جميع ما يلي من مصادر فيتامين أ  -٥
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  ) D( -د)                                               k( -ج
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  .السيناميك الذي يوجد في الشاي -د.        الكربونيك الذي يوجد في الشاي -ج
  ...........................فيتامين التي تساعد على امتصاص الحديدمن الفيتامينات  -١٢
  ). A( -ب                                  ).    C(  -أ
  ). D( -د).                                      B( - ج

  .في ماء الشرب يمنع تسوس األسنان............ وجود  -١٣
  .الكلور -ب                                  .          الفلور  -أ
  .الفوسفور -د.                                        الكالسيوم -ج 

  .....................إلى مرض)B(يؤدي نقص فيتامين  -١٤
  .االسقربوط -ب                               .        البري بري -أ
  .جميع ما سبق -د                            .         العشى الليلي -ج

  االحتياجات الغذائية خالل مرحلة المراهقة: الموضوع الثالث
 : ، أن تكون قادرًا على أن)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(ينبغي  ضوعبعد دراسة هذا المو 

 .يعرف المراهقة .١

 .بعض المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة يعرف  .٢

 .بعض المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة يعدد  .٣

  .البداية على مشكلة السمنة منيتغلب  .٤

  .يتجنب التدخين ، الكحول ، المخدرات لما لهم من أثر على الناحية الغذائية للمراهق .٥

 .يعرف حب الشباب كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة .٦

 .لة المراهقةكمشكلة غذائية في مرح) فقدان الشهية ( يعرف القهم أو  .٧

 .كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة) فقدان الشهية ( من يقي نفسه .٨

  .يعرف التهام العصابي كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة والوقاية منها .٩
 المقصود بالمراهقة

تعرف المراهقة على أنها مرحلـة انتقاليـة فـي مراحـل الحيـاة، وتـربط بـين مرحلـة الطفولـة ومرحلـة 
وعــادة مـا يوصــف المراهقـون بــأنهم صـعب التعامـل معهــم كمـا أن لــديهم عـادات غذائيــة . بـرالبلـوغ والك

سيئة، ويتميز المراهقون بأنهم ال يطعمون بواسطة أمهاتهم وٕانما يأكلون بأنفسهم وألول مرة في حياتهم 
هم فـي يتحملون مسئولية اختيار مـا يـأكلون، وخـالل هـذه المرحلـة يتـأثر المراهقـون بأصـدقائهم مـن حـول

 –واالحتياجــات الغذائيــة بصــورة خاصــة .اجميــع أمــورهم، ولكــن يظــل تــأثير األســرة قائمــا فــي مجتمعاتنــ
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وعادات األكـل تختلـف مـا بـين األفـراد فـي نفـس المرحلـة مـن أدوار الحيـاة، فهنـاك العديـد مـن التغيـرات 
زيـــادة معـــدل النمـــو الـــذي يـــزداد فـــي بدايـــة مرحلـــة : الحيويـــة التـــي تحـــدث فـــي هـــذه المرحلـــة مثـــال ذلـــك

  . المرحلةالمراهقة ، وتغير نسب األنسجة المختلفة في الجسم، كما يكتمل النمو الجنسي في هذه 
  .المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة

  . تزداد الحاجة إلى طعام أكثر ليدعم النمو خالل هذه الفترة من الحياة -١
بسبب البلوغ المبكـر  .من غذاء في وقت مبكر عن األوالد هتناولتتحتاج الفتيات إلى زيادة في ما  -٢

 . لهن

 . نموالون في ؤ وذلك عندما يبد،يحتاج الذكور إلى كميات من الطعام أكثر من الفتيات  -٣

 . يالحظ أن االحتياج الغذائي يكون كبيرًا في الفترة التي يبدأ فيها ظهور الدورة الشهرية للفتاة  -٤

  االحتياجات الغذائية
  ١١ (الــذكور، مــن ســنإن احتياجــات معظــم المــراهقين األصــحاء مــن الطاقــة تكــون عاليــة، فيحتــاج: 

 (سـعر حـراري فـي حـين تحتـاج أنثـى فـي نفـس السـن إلـى)  ٢٥٠٠ (سنة من السـعرات الحراريـة  )١٤
  . سعر حراري)  ٢٢٠٠
  كــذلك االحتياجــات مــن بعــض العناصــر الغذائيــة فــإن احتياجــه إلــى عنصــر الحديــد فــي الغــذاء يكــون

عضـــالت الجســـم كمــا أن ظهـــور الـــدورة أكبــر ويزيـــد بنســـبة أكبــر عنـــدما يكـــون هنــاك زيـــادة فـــي حجــم 
الشــهرية لــدى الفتــاة تزيــد مــن احتياجاتهــا للحديــد ، والجــدير بالــذكر أنــه هنــاك فــروق واختالفــات بــين 
المــراهقين، فــال يمكــن تطبيــق حــالتين تمامــًا، فهنــاك متوســط ، قــد تكــون الفتــاة أعلــى أو أدنــى مــن هــذا 

  . ولدوكذلك الحال بالنسبة لل ،المتوسط ولكنها طبيعية
  كما أن نوعية النشاط يؤثر في احتياجاته من الطاقة والعناصر الغذائية األخرى، فقد يحتاج ما يزيـد

ســعر حــراري حتــى ال تصــبح  ) ٢٠٠٠(ســعر حــراري، وقــد تحتــاج الفتــاة إلــى أقــل مــن  )٤٠٠٠(عــن 
  . بدينة
  من وزن الجسـم من الطاقات المأخوذة، وعادة يزيد عن جرام لكل كجم  )%١٢:١٤(يشكل البروتين

  . وللمحافظة على أنسجة الجسم ،ويعتبر هذا كافيًا لتغطية احتياجات النمو
  معظـــم المراهقـــون ال يحصـــلون علـــى احتياجـــاتهم مـــن األمـــالح مثـــل كالســـيوم، والحديـــد، والزنـــك ومـــا

، وذلـك مـن أجـل نمـو العظـام فقـط، ومـا  )مللجـم١٥٠ (يحتاجه المراهق من الكالسـيوم يوميـًا مـا يعـادل
لنمو العضالت، وكذلك الحال بالنسبة لليود فيحتـاج المراهـق ) مللجم  ١٥ (◌ً  حتاجه من الزنك يومياي

 .التي يحصل عليها من الملح المدعم باليود) ميكروجرام  ١٥٠ (إلى
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  ومن المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة       
  الفيتامينات  

ويلعـب فيتـامين  وفعاليـات االسـتقالب أثنـاء فتـرة المراهقـةوهي ضرورية لتنظيم العديد مـن نشـاطات    
)B1 ( ،)B2 ( دور رئيسي في التمثيل الغذائي للطاقة  –النياسين.  
ويزداد الحاجـة إليهـا فـي   RNA ، DNA، الفوالسين ضروريًا لتركيب األحماض ) B12(فيتامين  - 

  . الفترة التي يحدث فيها تكوين األنسجة 
لتكــوين األحمــاض األمينيــة غيــر األساســية حيــث أن نمــو األنســجة يتطلــب  ضــرورياً ) B6(فيتــامين  - 

 . وجوده

 . ضروريًا لنمو الهيكل العظمي )  D( فيتامين  - 

( ، وفيتــامين ) C(ضــروريًا لســالمة الخاليــا الحديثــة الوظيفيــة باإلضــافة إلــى فيتــامين ) A(فيتــامين  - 
E(. 

ًا رئيســيًا فــي عمليــة النمــو، وهــي غالبــًا تأخــذ والفوالســين دور ) A  ( ،)C (،  )B6( يلعــب فيتــامين  - 
 . بكميات أقل من الموصي بها

بعــــد معرفتــــك بالمتطلبــــات الغذائيــــة خــــالل مرحلــــة ، )عزيــــزي الطالــــب، عزيزتــــي الطالبــــة(واآلن       
  .يمكنك معرفة المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة المراهقة ،

   )٨(نشاط 
  .اإلحتياجات الضرورية بالنسبة للجسم من الغذاءارسم ھرماً غذائياً يوضح 

  المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة  
تظهر في هذه الفترة بعض المشاكل التي لها عالقة بالغذاء والتغذية إما كأثر ناتج عـن التغذيـة 

بالغـذاء وفيما يلي عـرض لـبعض المشـاكل المرتبطـة ، أو كعامل يؤثر على الوضع الغذائي للمراهقين 
  :في مرحلة المراهقة

  السمنة  -أوال
إن ظهور السمنة في هذه الفترة يكون راجعًا حدوثه إلى الطفولـة، فكثيـر مـن المـراهقين يمتـازون 
بالسمنة منذ طفولتهم أما المراهقون الذين يزيد وزنهم عن الطبيعي فهـم غالبـًا ال يمارسـون أي نـوع مـن 

  :  تؤدي إلى السمنة في هذه المرحلةوالمشاكل التي تظهر عن  النشاط،
  . واالجتماعية  ،عدد من المشاكل النفسية -١
 . وعدم الثقة بالنفس  ،اإلحساس باإلحباط -٢
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 .والنشاطات االجتماعية نتيجة لحسهم المرهف  ،انسحابهم من بعض المناسبات -٣

 . وعائلته  ،ظهور بعض الخالفات بين المراهق -٤

  مشكلة السمنة منذ البداية العوامل التي تؤدي إلى التغلب على 
تباع سلوك غذائي سليم منذ الصغر كي يستمر في اختيار ما يفيده ومـا هـو إ على تعويد المراهق -١

  . صحي بالنسبة له 
  .مساعدة المراهقين الذين يمتازون بالسمنة على وضع أهداف لتخفيض وزنهم -٢

 . وتحسين معنوياتهم  ،مساعدتهم على استعادة الثقة بأنفسهم -٣

والعناصـــر الغذائيـــة التـــي تغطـــي احتياجـــاتهم  ،عـــاة حصـــول المـــراهقين علـــى الســـعرات الحراريـــةمرا -٤
 . وممارسة الرياضة ،لتدعم نموهم

 . تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون  -٥

 .الطازجة تناول األطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة من الوجبات، الخضراوات -٦

  حب الشباب   -ثانياً  
وأكثر ما  ،ين في خالل هذه المرحلة من العمروهو عبارة عن مرض جلدي شائع بين المراهق  

  . ألنه يؤدي إلى تشوه جمال الوجه ؛يضايق الشباب ظهوره
   :أسبابه

  مــــن تنــــاول الشــــيكوالته ، والمكســــرات، واألطعمــــة الدهنيــــة  اإلكثــــارالــــنقص النســــبي فــــي فتــــامين أ، و
 . والمقلية، والمشروبات الغازية كالبيبسي ، وخالفه 

  ويضاعف حالة حب الشباب ،والخمور يسيء ،تناول البيرة . 

 ويعمــــل علــــى زيادتهــــا واضــــطراب  ،انخفــــاض مســــتوى الزنــــك عــــن الموصــــي بــــه يســــئ إلــــى الحالــــة
 . مرحلة من العمرالهرمونات في الجسم في هذه ال

  وجود بعض الميكروبات على سطح جلد البشرة . 

   :عالج حب الشبابول
ينصـــح بعـــدم العبـــث باألظـــافر فـــي الوجـــه، كمـــا ينصـــح بغســـل الوجـــه بالمـــاء والصـــابون عـــدة    

  .مرات يوميًا، واإلقالل من تناول األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون
  ) الشهية فقدان ( القهم أو  -ثالثا

، وأغلـب ة كبيرة مع نقصـان ملحـوظ فـي الـوزنوفي هذه الحالة نجد أن الشهية للطعام تقل بدرج
  . كون من الفتيات في سن المراهقةتمن الحاالت  ،%)٩٠أكثر من(الحاالت 
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وتشعر بالغثيـان عنـد االقتـراب منـه، لـذلك تلـزم نفسـها بنظـام غـذائي قاسـي،  ،تكره الفتاة الطعامو 
وهــي رغــم انخفــاض وزنهــا تشــعر دائمــًا بأنهــا مــا زالــت فــي حاجــة إلــى إنقاصــه ممــا يــؤدي إلــى حالــة 

األمـــر الـــذي يـــؤثر علـــى حالتهـــا الفســـيولوجية ، وطريقـــة تفكيرهـــا،  )بالمجاعـــة(مرضـــية يمكـــن وصـــفها 
الجســمية لهــا، وقــد تتطــور الحالــة إلــى حــدوث تلــف فــي المــخ، ومــن ثــم الوفــاة والمظــاهر  ،وشخصــيتها

   :لذلك يجب عالج هذه الحالة فورًا بالتالي 
ن تطلـب األمـر تغـذيتها بطريقـة التغذيـة األنبوبيـة مباشـرة إ يجب استعادة حالتها الغذائية الطبيعية و  .١

  . إلى المعدة 
 . وتحسين عالقة االبنة بالوالدين ،على عالجهاومساعدتها  ،وجوب تفهم المحيطين بها لحالتها .٢

بعد النجاح فـي هـاتين الخطـوتين، يجـب تعلـيم الفتـاة مفـاهيم جديـدة لمسـاعدتها علـى الـتخلص مـن  .٣
 .والمعتقدات الخاطئة عن التغذية ،المفاهيم

  التهام العصابي -رابعا
اإلقبــال الشــديد  بــين ي ينتـاب الفــردتحـدث هــذه الحالــة فــي سـن المراهقــة المتــأخرة بشــكل اضــطراب

ثـــم العـــودة مـــرة أخـــرى إلـــى التنـــاول الشـــره  ،فقـــد الشـــهية، ومحاولـــة إنقـــاص الـــوزنعلـــى الطعـــام  يتلـــوه 
للطعــام،ولعالج هــذه الحالــة البــد مــن إتبــاع العــالج الغــذائي الــذي يشــمل معلومــات عــن ســلوك المراهــق 

  .وممارسة للرياضة كل،والتخلص من األكل ونمط األ وشراهة لألكل ، اتجاه النظام الغذائي،
بعــد معرفتــك لــبعض المشــاكل المرتبطــة بالغــذاء فــي  )عزيــزي الطالــب، عزيزتــي الطالبــة(واآلن 

  .مرحلة المراهقة، يجب عليك أن تبتعدي عن العادات الغذائية  الخاطئة  لتتجنب تلك المشاكل
  :التقويم

  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة :أوال 
ســعر حــراري فــي حــين ) ٢٢٠٠(ســنة مــن الســعرات الحراريــة ) ١٤: ١١(يحتــاج الــذكور، مــن ســن  .١

  . سعر حراري)  ٢٥٠٠(تحتاج أنثى في نفس السن إلى 
  . أن ظهور الدورة الشهرية لدى الفتاة تزيد من احتياجاتها للكالسيوم .٢
  .  والفوالسين دورًا رئيسيًا في عملية النمو) A  ( ،)C ( ، )K( يلعب فيتامين  .٣
مـــن العوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى التغلـــب علـــى مشـــكلة الســـمنة منـــذ البدايـــة تجنـــب تنـــاول الطعـــام أمـــام  .٤

  .التليفزيون
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  . إن ظهور السمنة في مرحلة المراهقة يكون راجعًا حدوثه إلى الطفولة .٥
  ). B(ينات يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتام .٦
، واإلكثـــار مـــن تنـــاول الشـــيكوالته، والمكســـرات مـــن أســـباب حـــب )C(الـــنقص النســـبي فـــي فيتـــامين  .٧

  . الشباب
 . انخفاض مستوى اليود عن الموصي به من أسباب حب الشباب .٨

  .القهم هى حالة نجد أن الشهية للطعام تقل بدرجة كبيرة مع نقصان ملحوظ في الوزن .٩
حالة في سن المراهقة المتوسطة فـي شـكل اضـطراب ينتـاب الفـرد بـين التهام العصابي تحدث هذه ال .١٠

اإلقبال الشديد على الطعام ، يتلوه فقد الشهية، ومحاولة إنقاص الوزن ،ثم العودة مرة أخرى إلى التنـاول 
 . الشره للطعام

  :ثانيا تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي
ًا فـي الفتـرة التـي يبـدأ فيهـا ظهـور الـدورة الشـهرية يكون كبير ...... يالحظ أن االحتياج الغذائي من -١

 . للفتاة

  .       الحديد  -ب.                             الكالسيوم -أ
 .الماغنسيوم -د.                               الزنك -ج

  .عن الموصي به من أسباب حب الشباب............انخفاض مستوى  -٢
  .           الزنك  - اليود                                  ب -أ
  .الفلور - د.                               الحديد - ج

  . من أسباب حب الشباب.................... النقص النسبي في فيتامين  -٣
  )B( - ب                      )  C( -أ
  )D( -د                )       A( - ج

  ...................يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامين  -٤
  ) B( - ب                )         C( -أ
  )D( - د)                        A( - ج

  ...................فيتامين من الفيتامينات التي تلعب دورًا رئيسيًا في عملية النمو -٥
  ) K( - ب               )            B( -أ
  )E( - د)                          D( - ج
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، وفيتـامين )C(ضروريًا لسالمة الخاليا الحديثة الوظيفية باإلضافة إلى فيتامين ) A(فيتامين  -٦
.(.......)  
  ) .K( - ب) .                         B( -أ
             ).E( - د).                         D( - ج

حالة تتميز بشكل اضطرابي ينتاب الفرد بين اإلقبال الشـديد علـى الطعـام ، يتلـوه فقـد الشـهية،  -٧
  ........................... ومحاولة إنقاص الوزن ،ثم العودة مرة أخرى إلى تناول الطعام بشره

  .       التهام العصابي - ب.                                 القهم -أ
  .سوء الهضم - د.                               السمنة - ج
  

 سوء التغذية: الموضوع الرابع

  : ، أن تكون قادرًا على أن)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(ينبغي  بعد دراسة هذا الموضوع 
  .يعرف سوء التغذية .١
  .يعرف قصور التغذية .٢
   .يعدد أربعة من أسباب قصور التغذية .٣
  .الناتجة عن  قصور التغذية يستنتج بعض األمراض .٤
  .يعرف فرط التغذية  .٥
  .يستنتج بعض األمراض الناتجة عن فرط التغذية  .٦
  .يقي نفسه من أمراض سوء التغذية .٧
   .يعرف عدم توازن العناصر الغذائية .٨
  .يستنتج أمراض سوء الهضم واالمتصاص  وكيفية الوقاية منها .٩

  .يفرق بين سوء التغذية وقصور التغذية .١٠
 :مقدمة

تعني التغذية السـليمة إمـداد الجسـم بسـعرات حراريـة كافيـة وبالعناصـر الالزمـة لوظـائف أعضـاء 
وللمحافظة على صحة هذه األعضاء، ولما كانت العناصر الغذائية التي يستمدها الجسـم مـن  ،الجسم

م، وٕاجــراء العديــد مــن وظــائف أعضــاء الجســ ،الطعــام ضــرورية لعمليــات النمــو وتوليــد الطاقــة الحراريــة
  .فإن نقص عنصر أو أكثر من هذه العناصر يؤدي إلى حدوث خلل في هذه العمليات
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جميع الحـاالت التـي تعـاني مـن تغذيـة غيـر سـليمة Malnutrition ويشمل مفهوم سوء التغذية 
العلميــة الحتياجــات اإلنســان الفعليــة مــن المــواد الغذائيــة ممــا يــؤدي إلــى اعــتالل  خارجــة عــن المعــايير

  .والمرضالصحة 
وسوء التغذية ال يعني فقط الحالـة التـي تـؤدي إلـى افتقـار الجسـم للعناصـر الغذائيـة ، بـل تشـمل 

أو تنـاول كميـات كبيـرة  ،سوء التغذية حاالت أخرى من التغذيـة غيـر السـليمة، مثـل فـرط تنـاول التغذيـة
  .الطعاممن 

ـــــة(واآلن    لتغذيـــــة يتضـــــح لـــــك أن  مفهـــــوم ســـــوء ا) عزيـــــزي الطالـــــب، عزيزتـــــي الطالب

Malnutritionهمامن كللوفيما يلي عرض ، يجمع بين حاالت قصور التغذية وفرط التغذية  :  
  قصور التغذية : أوال

تحدث حاالت قصور التغذية على أثر تناول الغذاء بكميات غير كافية لتلبية حاجة الجسم مـن 
ر، أو أكثـــر مـــن العناصـــر أو بســـبب افتقـــار الطعـــام إلـــى عنصـــ ،والطاقـــة الحراريـــة ،العناصـــر الغذائيـــة

  .الغذائية
مراحل (ويزداد الخطر الناجم من القصور الغذائي في حاالت خاصة مثل حاالت النمو السريع 

  . وفي المرض  ،، وحاالت النحافة الشديدة)والمراهقة ،والطفولة ،تكوين الجنين
   . وفيما يلي عرض ألهم أسباب قصور التغذية

  :تنقسم أسباب قصور التغذية إلى
  غير إرادية أسباب  -أ

وتحــدث حــاالت قصــور التغذيــة ألســباب غيــر إراديــة، كمــا فــي حــاالت المجاعــات أو علــى أثــر 
أو أمـــراض الغـــدد الصـــماء والحـــروق ،  ،اإلصـــابة بـــاألمراض التـــي تـــؤدي إلـــى فقـــدان الشـــهية للطعـــام

والعمليـــات الجراحيـــة، ومـــن العوامـــل التـــي تـــؤدي إلـــى قصـــور التغذيـــة، اســـتعمال نوعيـــات مـــن األدويـــة 
  . وٕادمان الخمور والمخدرات التي تعتبر من أهم األسباب أمراض التغذية 

  إرادية  أسباب  -ب
جـام عـن تنـاول الطعـام بسـبب عـدم أو اإلح ،وهي تشمل امتناع بعض اإلفراد عن تنـاول الطعـام

  . الرغبة في تناول األطعمة 
  .  قصور التغذيةمراض وفيما يلي عرض ألهم أ
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واالبتكـار  ،والقـدرة علـى التفكيـر ،يترتب على قصور التغذيـة عرقلـة النمـو وتـدني مسـتوى الـذكاء
كمــا  ،ًا ســريعاً ويتضـاعف الخطــر النــاتج عــن قصــور التغذيــة فــي الحـاالت التــي تتميــز بنمــو الجســم نمــو 

  . ولعل من أبرز أمراض قصور التغذية  ،والمراهقة ،في حاالت الطفولة
   مرض الهزال -١

والبروتينــات باإلضــافة إلــى نقــص عناصــر  ،وهــو ينشــأ عــن نقــص مســتمر فــي الطاقــة الحراريــة
وعـــدم  اأو فطـــام الطفـــل صـــغيرً  ،غذائيـــة أخـــرى وعـــادة يصـــيب األطفـــال بســـبب الحمـــل المتكـــرر لـــألم

  . االهتمام بتغذيته 
  مرض البالجرا  -٢

حــامض النيكوتينيــك وهــو أحــد  صوهــو مــرض الفقــر وســوء التغذيــة وســبب هــذا المــرض هــو نقــ
 دمركبــات فيتـــامين ب المركــب، وهـــو مــن أكثـــر الفيتامينــات ثباتـــا فــال يتـــأثر بــالحرارة العاليـــة وال يتأكســـ

 ،والــبلح ،ي ويوجــد الفيتــامين بكثــرة فــي الملوخيــةولــذلك يظــل محتفظــا بكيانــه بعــد عمليــة الطهــ ،بســهولة
  .والبيض ،واللبن

  فقر الدم الناتج عن نقص الحديد -٣
فـي  نأو نقص في كميـة الهيموجلـوبي ،هو عبارة عن نقص في حجم أو عدد كرات الدم الحمراء      
ويعـود  العربيـة، ويعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد من أكثر األمـراض انتشـار فـي المنطقـة ،الدم

الــذي يســاعد علــى نقــل الحديــد داخــل  ،والبــروتين ،نقــص الحديــد إلــى قلــة تنــاول األغذيــة الغنيــة بالحديــد
باإلضــافة إلــى ) C(التــي تزيــد مــن امتصــاص الحديــد مــن األمعــاء مثــل فيتــامين  دالجســم وكــذلك المــوا

ـــي عـــرض ألهـــم،  األمـــراض الطفيليـــة الموجـــودة فـــي الجهـــاز الهضـــمي ـــدم وفيمـــا يل ـــر ال  أســـباب فق
  ):األنيميا(

  :هناك ثالثة أسباب رئيسة تسبب نقص الحديد وهى
   .قرحة هضمية مزمنة،أو بواسير أو وجود طفيليات وقد يكون السبب :فقر الدم المزمن  -١

بســـــبب نوعيـــــة الطعـــــام، أو قلتـــــه، أو خلـــــل فـــــي عمليـــــة : نقـــــص فـــــي كميـــــة الحديـــــد .٣
 .امتصاصه

مثـل مـا يحـدث فـي حـاالت النمـو السـريع والبلـوغ : وجـود زيـادة فـي احتياجـات الجسـم .٤
 .والحمل والرضاعة
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  ءبعض األمراض التي يسببها الغذا
  :وفيما يلي عرض ألهم اإلجراءات الوقاية       

وصـــفار البـــيض  اء،م الحمـــر و واللحـــ ،نـــي بالحديـــد ،مثـــل الكبـــدةغبنوعيـــة الطعـــام اليجـــب االهتمـــام  -١
  .والبقوليات ،والخبز األسمر ،والحبوب الكاملة ،والعسل األسود ،والخضروات الورقية

ألنه يزيد من نسبة امتصـاص الحديـد مثـل ؛ مع كل وجبة)  C(خذ مصدر غني بفيتامين أيجب  -٢
 .جرجيرالخضروات الورقية كالسبانخ وال

ألنهـا تنشـط وتزيـد مـن  ؛أو طيور بقدر المستطاع ،أو اسماك ،احتواء كل وجبة على لحوميجب  -٣
  .امتصاص الحديد

علـى حـامض التينيـك الـذي يعيـق امتصـاص  الحتوائهـاأو القهوة مع الوجبـات  اي،شرب الش عمن -٤
 .الحديد

 مرض الرعاش هشاشة العظام

 الصداع
 آالم الظهر
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ــــين ثنــــائي أمــــين ربــــاعي الخليــــك -٥ ــــب األطعمــــة المحفوظــــة بمــــادة حمــــض اتيل ألنهــــا تعــــوق  ؛تجن
  .امتصاص الحديد

أســــباب بعــــد أن اتضــــح لــــك  مفهــــوم ســــوء التغذيــــة و ) عزيــــزي الطالــــب، عزيزتــــي الطالبــــة(واآلن      
وكيفية الوقاية تستطيع أن تدرس مـا المقصـود بفـرط  ،واألمراض الناتجة عن  قصور التغذيةقصورها، 

عـدم تـوازن العناصـر الغذائيـة ؟ ومـا ب التغذية ؟ وما األمراض الناتجـة عـن فـرط التغذيـة؟ ومـا المقصـود
  وكيفية الوقاية منها؟ ،أمراض سوء الهضم واالمتصاص

   )٩(نشاط 
  مستعيناً بمكتبة المدرسة اكتب تقريراً عن أھم األمراض الناتجة عن سوء التغذية

  فرط التغذية   :ثانياً 
 ،والشـــراب يعتبـــر مـــن أهـــم أســـباب إصـــابة اإلنســـان بـــاألمراض ،اإلســـراف فـــي تنـــاول الطعـــامإن 

في تناول الغذاء إلى مرض السمنة، حيث يختزن الجسـم السـعرات الحراريـة الزائـدة عـن  اإلفراطويؤدي 
حاجتــه علــى هيئــة دهــون ومــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تخــزين الــدهون، وتــدني مســتوى النشــاط 

م وقلة الحركة التي تـؤدي إلـى انخفـاض حاجـة الجسـم للطاقـة الناتجـة في تناول الطعا اإلفراطالبدني، و 
من استهالك المـواد الغذائيـة، ويعتبـر مـرض السـمنة مـن األمـراض التـي تمهـد لحـدوث أمـراض أخـرى، 

ين، حيـث ارتفعـت نسـبة اإلصـابة بهـذه األمـراض نتيجـة لقلـة حركـة ايوتصلب الشـر  ،مثل أمراض القلب
  .ألصناف كثيرة من المأكوالتوازدياد تناوله  ،اإلنسان

والتهاب المفاصل  ،ومرض السكر ،كما أن مرض السمنة من أهم أسباب اإلصابة بارتفاع ضغط الدم
واألخطر من ذلك كله أن السمنة تزيد من احتمال إصابة اإلنسان بالسرطان، وٕاذا كان العلم الحديث 

 (ا الحنيف قد أوصانا، منذ أكثر منوالشراب فإن دينن ،قد بين خطورة اإلسراف في تناول الطعام
َيا َبِني ( : كقوله تعالى ة الكريمةيوالشراب وذلك بنص اآل ،، باالعتدال في تناول الطعام)سنة١٤٠٠

  .٣١اآلية : ألعرافسورة ا ).آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ 

والشــراب فحســب بــل يشــمل أيضــًا العناصــر الغذائيــة ، ماوال يقتصــر خطــر اإلســراف علــى الطعــ
 . التي قد يتناولها اإلنسان على هيئة مستحضرات دوائية مثل الفيتامينات 
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 )االنتفاخ( األمراض التي يسببها الغذاء من

  عدم توازن العناصر الغذائية -ثالثا
  ما المقصود بعدم توازن العناصر الغذائية ؟ ):عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( 

لكي يستفيد الجسم من العناصر الغذائية التي يستمدها من الطعام، البد أن يكـون هنـاك تكامـل 
بـين هــذه العناصـر، فاختفــاء عنصـر منهــا أو نقصـانه ، أو زيــادة مقـدار  أحــد هـذه العناصــر مـع ثبــات 

كاملـة مـن الغـذاء، لـذلك يجـب علينـا  العناصـر األخـرى يـؤدي إلـى عـدم اسـتفادة الجسـم اسـتفادةً مقـادير 
  .والفاكهة  ،توالخضراوا ،الكربوهيدراتو  ،والدهون ،التنوع الغذائي في البروتينات

  أمراض سوء الهضم واالمتصاص  -رابعا
  وكيفية الوقاية منها؟ ما أمراض سوء الهضم واالمتصاص ) :عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( 

قــد يصــاب اإلنســان بــأعراض ســوء التغذيــة بــالرغم مــن تناولــه للغــذاء بالمقــادير المطلوبــة، وحتــى 
ومعنى هذا إذا حـدث خلـل  ،وامتصاص ،يستفيد الجسم من الغذاء البد أن يتعرض إلى عمليات هضم

بالمقـادير المطلوبـة، واالمتصـاص فـإن الجسـم ال يحصـل علـى العناصـر الغذائيـة  ،في عمليتي الهضم
  . ومن ثم فإن اإلنسان يصاب بأمراض سوء التغذية

أو بســبب وجــود  ،باألمعــاء توينشــأ ســوء امتصــاص العناصــر الغذائيــة إمــا بســبب وجــود طفيليــا
 .بة، أو وراثية في الجهاز الهضمي إصابات مكتس

   )١٠(نشاط 
  التغذية قصورمستعيناً بمكتبة المدرسة اكتب تقريراً عن أھم األمراض الناتجة عن 

  التقويم 
  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

  .  يعني سوء التغذية افتقار الجسم للعناصر الغذائية .١
من أسباب قصـور التغذيـة الغيـر إراديـة اإلحجـام عـن تنـاول الطعـام بسـبب عـدم الرغبـة فـي تنـاول  .٢

  . األطعمة 
  .  Cحامض النيكوتينيك وهو أحد مركبات فيتامين  صينتج مرض البالجرا بسبب نق .٣
  . Aالذي يساعد على نقل الحديد داخل الجسم و يزيد من امتصاصه فيتامين  .٤
تغذيـــة وقصـــور التغذيـــة حيـــث أن كـــال منهمـــا عبـــارة عـــن افتقـــار الجســـم ال يوجـــد فـــرق بـــين ســـوء ال .٥

  .  للعناصر الغذائية
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ألنـــه يزيـــد مـــن نســـبة امتصـــاص الحديـــد مثـــل Cيجـــب مـــع كـــل وجبـــة اخـــذ مصـــدر غنـــي بفيتـــامين  .٦
  .الخضروات الورقية كالجرجير

مــن يجــب احتــواء كــل وجبــة علــى لحــوم أو اســماك أو طيــور بقــدر المســتطاع ألنهــا تنشــط وتزيــد  .٧
   .امتصاص البوتاسيوم

  .تزيد السمنة من احتمال إصابة اإلنسان بالسرطان  .٨
أحد العناصر المعدنية مـع ثبـات مقـادير العناصـر األخـرى يـؤدي إلـى اسـتفادة الجسـم  زيادة مقدار .٩

  . استفادة كاملة من الغذاء
 .باألمعاء  تينشأ سوء امتصاص العناصر الغذائية نظرا لوجود طفيليا .١٠

األطعمـــة المحفوظـــة بمـــادة حمـــض اتيلـــين ثنـــائي أمـــين ربـــاعي الخليـــك ألنهـــا تعـــوق يجـــب تجنـــب  .١١
  .امتصاص الكالسيوم

  تلوث الغذاء: الموضوع الخامس
  : ، أن تكون  قادرًا على أن)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(بعد دراسة هذا الموضوع ينبغي 

  .يعرف التلوث البيولوجي .١
  .البيولوجييعدد ثالثة من أنواع التلوث  .٢
  .يعرف تلوث الغذاء بالميكروبات .٣
  .يستنتج ثالثة من أسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي بالميكروبات .٤
    .يعدد ثالثة من أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي .٥
  .يقارن بين تلوث الغذاء بالسموم الفطرية وتلوث الغذاء بالفيروسات .٦
  .بالفيروسات والميكروباتيذكر أربعة طرق من تلوث الغذاء  .٧
  .اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تلوث األغذية بالميكروبات والفيروسات يستنتج .٨
  .التلوث الكيميائى يعرف .٩

  .أسباب التلوث الكيميائىيذكر ثالثة من  .١٠
 .قسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعيةي .١١

  :مقدمة
قد يتلوث الغذاء بعناصر كيميائية ضارة وجدت طريقها إلى الغذاء بسبب اإلضـافة المتعمـدة أو 
بســـبب معالجـــة الحيوانـــات باألدويـــة أو بســـبب تعرضـــها للمـــواد الكيميائيـــة التـــي تلـــوث المراعـــي ، كمـــا 
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لوث التربية تختلط العناصر الكيميائية بالغذاء بسبب اإلهمال خالل مراحل اإلنتاج الغذائي ، ويعتبر ت
  . ومياه الري من أهم أسباب التلوث الغذائي الكيميائي

وٕاذا كان التلوث الغذائي يسبب أضرارا لإلنسان يتضح أثرهـا بعـد فتـرة طويلـة مـن التعـرض لهـذا 
ن التلــوث إمباشــرة فــي حــاالت قليلــة، فــ التلــوث فــي كثيــر مــن األحيــان، أو بعــد تنــاول الغــذاء الملــوث

غلــــب لفيروســــات يســــبب أمــــراض لإلنســــان فــــي أوا ،والفطريــــات ،بالميكروبــــاتالبيولــــوجي هــــو التلــــوث 
وحيــث إننــا فــي عصــر ازداد فيــه مصــادر التلــوث ، الحــاالت بعــد فتــرة قصــيرة مــن تنــاول الغــذاء الملــوث

  .وفيما يلي عرض ألنواع تلوث الغذاء ،وسالمة المجتمع  ،التي تمثل خطورة بالغة على صحة الفرد
  البيولوجيالتلوث :أوال 

يتلـــوث ، و )البكتريـــا، والفطريـــات والفيروســـات(  هـــو التلـــوث بالميكروبـــات ن التلـــوث البيولـــوجيأ
  :الغذاء بالميكروبات ألسباب عدة  منها

  .تنوع أصناف المأكوالت وانتشار الوجبات السريعة -١
قـد تطلبـت هـذه قاع العصر، وزيادة الطلب على األطبـاق المجهـزة السـريعة ، فإيبسبب زيادة سرعة    

ثـم تركـه حتــى وقـت تقديمـه ، أو تســخينه  ،السـرعة إعـداد الوجبـات فــي المحـالت العامـة بطهــي الطعـام
  .، وهذا يعطي الفرصة لتكاثر البكتيريا على المأكوالت فا باستخدام أفران الميكروويا سريعً تسخينً 

  .إطالة مدة التخزين في المنزل -٢
  .كلما زادت فرصة تلوثه بالميكروبات ،كلما زادت مدة حفظ الطعام المطهي 
  .حفظ اللحوم في غرف التجميد -٣
حيــث يتطلــب األمــر تطريــة اللحــم المجمــد قبــل طهيــه ، وقــد يطهــى بعــض األفــراد اللحــم قبــل أن تــتم   

  .تعيش فيها الميكروبات عملية التطرية، حيث يعتبر الجزء المجمد من اللحم بؤرةً 
   .بنواحي الصحة العامة في المؤسسات التموينيةاستخدام عمال غير واعين -٤

حيــث تنتشــر العــدوى الميكروبيــة علــى نطــاق واســع بــين أفــراد المجتمــع إذا لــم يهــتم العامــل بالنظافــة    
  تأهيال صحيا  أو إذا لم يكن مؤهالً  ،اهتماما كبيرا قبل أن تمتد يداه إلى المنتج الغذائي

 .والمطاعم والمؤسسات الغذائيةعدم تشديد الرقابة الصحية على المجاز  -٦

  .وفيما يلي عرض ألنواع التلوث البيولوجي للغذاء
  تلوث الغذاء بالبكتريا -أ

   :ألنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائيوفيما يلي عرض     
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والسـالمونيال ويعتبـر ،هناك أنواع كثيرة تسبب حدوث التسمم الغذائي منها البكتريـا العنقوديـة المكـورة   
   .خطر أنواع التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الغذاء ببكتيريا السالمونيالأ

             بكتيريا السالمونيال -١   
إلـــى اإلنســـان عـــن طريـــق تنـــاول األغذيـــة الملوثـــة بالميكروبـــات مثـــل  تنتقـــل عـــدوى الســـالمونيال       

هيــــة طهيــــا جيــــدا، والبــــيض الســــجق واللحــــوم الغيــــر مطاللحــــوم ومنتجاتهــــا، وبخاصــــة اللحــــم المفــــروم و 
كما تنتقل عـن طريـق أغذيـة أخـرى مثـل جـوز الهنـد  ،اك ومنتجاتها واأللبان ومنتجاتهاواألسمومنتجاته 
  .المبشور

  :عراض التسمم بعدوى السالمونيالأل وفيما يلي عرض
وتشـنجات فـي عضـالت  تشمل أعراض التسمم بعدوى السالمونيال القئ واالسـهالل والمغـص والصـداع

  .البطن
  البكتيريا العنقودية المكورة -٢

دي األفـراد الـذين أيـومنتجـات اللحـوم الملوثـة بواسـطة  ،ومنتجاتها ،تنتقل العدوى عن طريق األلبان    
  .يتداولونها ،كما توجد ميكروبات هذه العدوى في األسماك المملحة

  المكورةأعراض التسمم بعدوى البكتيريا العنقودية ومن 
تســـبب عـــدوى البكتيريـــا العنقوديـــة المكـــورة إصـــابة اإلنســـان بـــأعراض مشـــابهة ألعـــراض اإلصـــابة     

  بعدوى السالمونيال ،ويترتب على هذه األعراض حدوث إجهاد شديد للمصاب
  
  
  
  
  
  
  

   )١١(نشاط 
بالبكتيريا، وارسم شكل  مستخدماً الميكروسكوب افحص عينات ألطعمة ملوثة-١

  .تخطيطيا لما تراه
  . اجمع أكبر عدد ممكن من الصور التي توضح تلوث الغذاء بالبكتريا-٢

ـــــــذاء بالســـــــموم  -ب  الفطرية ـــــــوث الغ تل
  تلوث الغذاء بالبكتريا
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والفواكــــه  ،والبنــــدق والغــــالل ،والفــــول الســــوداني ،تعــــيش بعــــض الميكروبــــات الفطريــــة علــــى األلبــــان   
وهـى   )فالتوكسـيناتإ(ميكروبـات سـموما خطيـرة يطلـق عليهـا اسـم والزبـد، حيـث تفـرز هـذه ال ،المجففة

والغــالل وتســبب هــذه  ،وهــو فطــر ينمــو علــى الفــول الســوداني )اســبرجلس فالفــس(ســموم يفرزهــا فطــر 
السـموم الفطريـة حـدوث نزيـف فـي الجهـاز  تسـبب بالسـرطان، كمـا تإصـابة الحيوانـا )االفالتوكسينات(

  .واليرقان،وقد تؤدي حالة التسمم إلى موت المريض ،واعتالل المخ،وارتفاع ضغط الدم  ،الهضمي 
  
  
  

  
  الفطريةبتلوث الغذاء 

   )١٢(نشاط 

  مستخدماً الميكروسكوب افحص عينات ألطعمة ملوثة بالفطريات، وارسم شكل
  .تخطيطيا لما تراه

 اجمع أكبر عدد ممكن من الصور التي توضح تلوث الغذاء بالفطريات.  
  ًثم اذكر اكبر عدد ممكن من ، ألطعمة ملوثة بالفطريات من البيئة اذكر مثاال

  .العوامل التي تؤدي إلى تلوث الغذاء بالفطريات
  تلوث الغذاء بالفيروسات -ج
واإلسـهال الفيروسـي وشـلل  مثـل التهـاب الكبـدي الوبـائي تنتقل عدوى الفيروسـات المسـببة لألمـراض،  

، يروسـات ، وبخاصـة األسـماك الصـدفيةألغذيـة الملوثـة بالفل ه، إلـى اإلنسـان عـن طريـق تناولـاألطفـال
) ٣:٤( وقــد تســبب بعــض هــذه الفيروســات إصــابات خطيــرة تتطلــب عــالج المــريض لفتــرة تتــراوح بــين

   .لتهاب الكبدي الوبائيمثل فيروس اإل أسابيع
  :وفيما يلي عرض لطرق تلوث الغذاء بالفيروسات والميكروبات

  .باألمراض المعديةالحيوانات المصابة  -١
  .واللحوم المستوردة ،تلوث الذبائح -٢
  .انتقال الميكروبات من اإلنسان إلى الغذاء -٣
  .والتوزيع ،تلوث أماكن التخزين -٤
  .والقوارض ،الحشرات  -٥
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  .غذاء البيولوجي للتلوث ال من إلجراءات الوقائيةلوفيما يلي عرض 
  :تلوث األغذية بالميكروبات والفيروسات ما يلىتشمل اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع    
  التوعية فى مجال الصحة الوقائية  -١

يعتبــر تــدنى مســتوى الــوعى الصــحى ألفــراد المجتمــع مــن أهــم األســباب التــى تســاعد علــى انتشــار 
فائقـة لرفـع  ةايـعناألمراض المعديـة التـى تنتقـل عـن طريـق الغـذاء ، ولـذلك فـإن كثيـرًا مـن الـدول تـولى 

مستوى الـوعى الصـحى ، وبخاصـة فـى مجـال الصـحة الوقائيـة ، وذلـك بإعـداد النشـرات والبـرامج التـى 
 ،واالهتمـام ببـرامج التوعيـة الصـحية مـن خـالل المؤسسـات التربويـة ،وتربويـة ،ترتكز على أسس علميـة

  .  واإلعالمية
  االهتمام بتحسين الوسائل الصحية -٢

ة التـــى تتخـــذ لمنـــع التلـــوث الميكروبـــى للغـــذاء االهتمـــام بتحســـين مـــن أهـــم اإلجـــراءات الوقائيـــ
واألعـالف ، ويعتبـر غبـار هـذه  ،وفـى مصـانع إنتـاج األغذيـة ،والمجازر ،الوسائل الصحية فى المزارع

األماكن من أهم المصادر التى تنقل الميكروبات إلى األغذية ، ولذلك يجب اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة 
  .  وذلك باستعمال مرشحات الغبار فى مصانع إنتاج األغذية واألعالف ،لمنع تلوث الغذاء

  تشديد الرقابة الصحية على مصانع ومحالت األغذية  -٣
 قائيـة فـى مصـانع ومحـالت األغذيـة ،قد تنتقل الميكروبات إلى األغذية إذا أهملـت اإلجـراءات الو 

ولذلك يجب على الجهات المسئولة تشديد الرقابة الصحية على هذه األماكن ، مـع االهتمـام باسـتخدام 
  .  الطرق المعملية الحديثة للكشف عن الميكروبات

  منع وصول الحشرات والقوارض إلى الغذاء  -٤
فى أمـاكن ال تصـل  –سواء فى أماكن اإلعداد أو البيع أو االستهالك  –يجب وضع األغذية 

  .  والقوارض مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمقاومتها ،يها الحشراتإل
  منع التكاثر الميكروبى فى األغذية -٥

أو  ،والمناخ المناسب ، ويقـل هـذا التكـاثر ،تتكاثر الميكروبات فى الغذاء إذا ما وجدت الوسط
ين الغذاء عنـد درجـة أو تثبيط تكاثرها مثل تسخ ،ينعدم إذا اتخذت اإلجراءات الالزمة لقتل الميكروبات

  .  وحفظ األغذية فى الثالجات ،واستعمال وسيلة البسترة فى تعقيم األلبان ،الغليان
   إجراءات وقائية فى محيط المنزل -٦
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ال شــك أن اإلجــراءات الوقائيــة التــى تتخــذ فــى محــيط المنــزل لهــا أكبــر األثــر فــى منــع التلــوث 
فــراد األســرة االهتمــام بالنظافــة التــى يحثنــا عليهــا الميكروبــى للغــذاء ، ولــذلك ينبغــى علــى كــل فــرد مــن أ

وهنـــاك . ديننـــا الحنيـــف الـــذى إذا طبقنـــا تعاليمـــه الســـتطعنا أن نتجنـــب اإلصـــابة بكثيـــر مـــن األمـــراض
  .إجراءات عديدة يجب أن يتخذها كل فرد لمنع تلوث الغذاء بالميكروبات

بعـد مالمسـة اللحـوم النيئـة دى ، وبخاصـة يـولعل من أهـم هـذه اإلجـراءات االعتنـاء بنظافـة األ
دى جيــدًا بالمــاء والصــابون مــع االهتمــام بتجفيفهــا يــوبعــد الخــروج مــن دورات الميــاه ، وذلــك بغســل األ

، ال الفـوط غيـر النظيفـة فـى التجفيـفبفوط ورقية أو باستعمال مجففات الهواء الساخن مع عدم اسـتعم
  .  كما يجب على األفراد ارتداء المالبس الواقية النظيفة فى أماكن تجهيز الطعام

أو بوضــع  ،وقــد يخطــئ بعــض األفــراد بوضــع األغذيــة الطازجــة مالمســة لألطعمــة المطبوخــة
الطعــــام المجهــــز علــــى نفــــس الســــطح الــــذى وضــــع عليــــه الغــــذاء الطــــازج ، ففــــى هــــذه الحــــاالت تنتقــــل 

غســـل بعـــد إلـــى الغـــذاء المعـــد لألكـــل ، ولـــذلك ينبغـــى غســـل طـــازج الـــذى لـــم يُ الميكروبــات مـــن الغـــذاء ال
والفاكهـة ، كمـا ينبغـى غسـل األسـطح التـى وضـع عليهـا هـذا الطعـام  ،الطعام الطازج مثل الخضـروات

  . قبل وضع الطعام المجهز لألكل عليها
جـوه دى والو يـوفى حالة غسل األغذية يجب عدم وضعها فى األحـواض المخصصـة لغسـل األ

دى هـذا باإلضـافة إلـى يـ، كما ينبغى عدم استعمال األحواض المخصصة لغسل األغذية فـى غسـل األ
وضــرورة االمتنــاع عــن التــدخين فــى أمــاكن تجهيــز األغذيــة  ،والفــم ،دى بــإفرازات األنــفيــمنــع تلــوث األ

  . حتى ال تنتقل الميكروبات من فم المدخن إلى الغذاء
فإنــه ينبغــى علينــا أن  ؛وســطًا مناســبًا لتكــاثر الميكروبــات ولمــا كانــت فضــالت الطعــام تعتبــر 

  . نتخلص من هذه الفضالت بالوسائل الصحية السليمة
بعد دراستك للتلوث البيولوجي يمكنك معرفة ما  ):عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( واآلن

  المقصود بالتلوث الكيميائي

 ةخطـور الكيميـائى الـذى يمثـل ابلـغ  تلـوثمـن مصـادر ال اعد الطعام الـذى تتغـذى عليـه مصـدرً ي
علــى صـــحة اإلنســـان وحياتــه ، فبعـــد أن كـــان الطعــام خاليـــًا مـــن المــواد الكيميائيـــة الضـــارة ، أصـــبحت 

  . معظم األغذية التى تتناولها ملوثة بالعديد من هذه المواد
فلقد كان للتطور المذهل فى صـناعة األغذيـة خـالل الخمسـين عامـًا الماضـية أكبـر األثـر فـى 
تلــوث الطعـــام كيميائيـــًا ، فقـــد تتســـرب المـــواد الكيميائيــة إلـــى األغذيـــة بطريقـــة عضـــوية خـــالل عمليـــات 
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 لونــاً  هاإكســابالتجهيــز والتعبئــة ، وقــد تضــاف مــواد أخــرى إلــى األغذيــة بهــدف حفظهــا مــن التلــف أو 
  . ًا أو نكهة مميزةغجذابًا أو طعمًا مستسا

الحيــاة الســريع أقبــل النــاس علــى تنــاول األطعمــة المجهــزة واألغذيــة المحفوظــة ،  قــاعإيوبســبب 
  . ألطعمة الطازجة غير المعالجة كيميائياً اوذلك على حساب تناول 

حشـــرية فـــى ومـــن أســـباب التلـــوث الكيميـــائى للغـــذاء اســـتخدم األســـمدة الصـــناعية والمبيـــدات ال
وميـاه الـرى بهـذه المـواد ، باإلضـافة إلـى تلوثهـا  ،والتربة الزراعيـة ،المحاصيل، ومعالجة زراعةالنظافة 

أو فـى ميـاه الـرى ، وبسـبب إنشـاء طـرق السـيارات  ،بسبب إلقـاء مخلفـات المصـانع فـى التربـة الزراعيـة
مـــواد كيميائيـــة ضـــارة مثـــل الســـريعة بـــالقرب مـــن الحقـــول الزراعيـــة حيـــث يحتـــوى عـــادم الســـيارات علـــى 

  . عنصر الرصاص
والتخــــزين بالميكروبــــات مثــــل  ،ضــــًا خــــالل عمليــــات اإلنتــــاج والتجهيــــزأيوقــــد تتلــــوث األغذيــــة 

العفنـــة ، حيـــث تســـبب هـــذه الميكروبـــات إصـــابة اإلنســـان والحيـــوان  ريـــاتوالفط ،والفيروســـات ،البكتريـــا
  . باألمراض

  .ومن أهم أسباب التلوث الكيمائي
 ضافة إلى األغذية ألغراض صناعيةالمواد الم  

أو  ،الغـذاء لونـاً  ٕاكسـابو قد تضاف المواد الكيميائية عمدًا إلى األغذية المجهزة بهدف تحسين اإلنتاج 
أو قوامًا مميزًا ، أو ممن أجل حفظ الغذاء لمدة طويلة ، وقد تضـاف بعـض المـواد ،  ،أو نكهة ،طعماً 

  . واألمالح المعدنية ، لرفع القيمة الغذائية للمنتج الغذائى ،مثل الفيتامينات
، فمـثًال فـى حالـة إصـابته بمـرض مـن األمـراض وتمثل هذه المواد خطورة على صحة اإلنسـان

يعتبـر السـكر المضـاف إلـى بعـض المنتجـات الغذائيـة مصـدر ضـرر لألفـراد الـذين يشـكون مـن مـرض 
حتـــوى علـــى نســـبة مرتفعـــة مـــن ملـــح الطعـــام خطـــورة علـــى الســـكر ، وتمثـــل المنتجـــات الغذائيـــة التـــى ت

  . والمرضى الذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم ،مرضى القلب
  : تنقسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعية إلى األقسام التاليةو 
  مواد للمعالجة الصناعية للغذاء  - أ 

  .   والمزلقات ،واإلنزيمات ،والمجففات ،تشمل هذه المواد عوامل االستحالب والمرطبات
  مواد لتحسين شكل وقوام الغذاء   -ب 
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الصــمغ (وقوامــًا مســتحبًا ، مثــل الصــمغيات  ،مظهــراً  هاكســابإلوهــى مــواد تضــاف لــبعض األغذيــة    
ومشــــتقات  ،، والمــــواد التــــى تكســــب الغــــذاء قوامــــًا غليظــــًا ، مثــــل النشــــا) زجــــو الوصــــمغ  ،العربــــى

  .    السيلولوز
  المواد الحافظة   -ج 

أو فســــادها خــــالل  ،تضــــاف بعــــض المــــواد الكيميائيــــة إلــــى األغذيــــة بهــــدف تقليــــل معــــدل تحللهــــا     
والتخــــزين ، وتشــــمل هـــذه المــــواد مضــــادات التأكســــد ، مثـــل فيتــــامين هـــــ ، والمــــواد  ،عمليـــات التجهيــــز

  .وحمض بروبيونك ،المضادة للميكروبات ، مثل حمض بنزويك
 مكسبات الطعم والنكهة واللون  -د 

وهــى مــادة معروفــة  ،الغــذاء مــذاقًا أو نكهــة خاصــة ، مثــل فــانللين كســابإلهــى مــواد تضــاف و       
  .  باسم فانيليا ، وبعض مركبات القرفة

  مواد غذائية مكملة  -ه 
تضـــاف بعـــض المـــواد ذا القيمـــة الغذائيـــة إلـــى الغـــذاء حينمـــا يتعـــرض لفقـــدان هـــذه المـــواد خـــالل     

األمينيـة والفيتامينـات  األحمـاضغذائية مـن أمثلـة هـذه المـواد عمليات اإلنتاج ، أو بهدف رفع القيمة ال
  . والماغنسيوم ،والبوتاسيوم ،والحديد ،وأمالح الكالسيوم

   .ضرار المواد المضافة ألغراض صناعيةوفيما يلي عرض أل 
 هإكســابإذا كــان الهــدف مــن إضــافة مــواد كيميائيــة إلــى المنتجــات الغذائيــة هــو تحســين المنــتج أو      
أو بسـبب  ،ولونًا جذابًا ، أو لحفظ الغذاء من التلـف ، سـواء بالتحلـل الكيميـائى ،ورائحة ،ونكهة ،طعماً 

إال أنها قد تمثل خطورة علـى  – ابىإيجالميكروبات ، فإن بعض المواد المضافة  وٕان كان لها مردود 
ء إصـــابة اإلنســـان مضـــافة إلـــى الغـــذاالمـــواد الصـــحة اإلنســـان ، فمـــن األضـــرار التـــى تـــنجم عـــن وجـــود 

، مـن أمـراض الحساسـية ، أو الحافظـة للغـذاء ،لمـواد الملونـةبأعراض الحساسية بسبب إضـافة بعـض ا
  .وبخاصة مرض الربو الشعبى

  التقويم
  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

مــن أســباب تزايــد حــاالت التســمم الغــذائي بالميكروبــات تنــوع أصــناف المــأكوالت وانتشــار الوجبــات  .١
  .                                        السريعة

  . الفرصة لتكاثر البكتيريا على المأكوالت فيؤدي التسخين باستخدام أفران الميكرووي .٢
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  .              لوثه بالميكروبات ازدياد مدة حفظ الطعام المطهي يزيد من فرصة ت .٣
  .     من اخطر أنواع التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الغذاء ببكتيريا السالمونيال .٤
  .                 تنتشر البكتريا العنقودية المكورة في البيض ومنتجاته  واألسماك ومنتجاتها وجوز الهند المبشور .٥
  . سوداني والبندق والغالل والفواكه المجففةتعيش بكتيريا السالمونيال على الفول ال .٦
  .              يطلق على السموم التي تفرز ها البكتريا العنقودية اسم افالتوكسينات .٧
  .                      من األمراض التي تسببها البكتريا العنقودية شلل األطفال  .٨
  .     مكملةالغذائية ال من المواد المرطبات والمجففات واإلنزيمات والمزلقاتتعتبر  .٩
 . ام الغذاء جواز لتحسين شكل وقوالالصمغ العربى وصمغ يستخدم  .١٠

بهـدف تقليـل معـدل تحللهـا أو فسـادها خـالل عمليـات التجهيـز والتخـزين  من المـواد التـي تسـتخدم  .١١
  .    د مواد مضادات التأكسد ، مثل فيتامين 

  أمراض الغذاء: الموضوع السادس
  : ، أن تكون  قادرًا على أن)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة(ينبغي  الموضوعبعد دراسة هذا 

  .بعض األمراض التى يسببها الغذاءيتعرف على  -١

  .أمراض القلب والشرايينو  يستنتج العالقة بين الغذاء -٢

  .أمراض األسنانيستنتج العالقة بين الغذاء و  -٣

  .السرطانيةواألمراض يستنتج العالقة بين الغذاء  -٤

 .صحح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئةي -٥

 .يكتب تقريرا عن عالقة الغذاء بالمرض -٦

  :مقدمة
مــن عناصــر ضــرورية هــو الدعامــة األساســية للنشــاط والحيويــة والقــوة  يحتويــهإذا كــان الغــذاء بمــا      

الغــذاء ســبب مــن  والصــحة ، فأنــه قــد يكــون ســبب مــن أســباب المــرض والمعانــاة لإلنســان ، فقــد يكــون
ًا بالميكروبـات أو الفيروسـات أو الطفيليـات أو المـواد الكيميائيـة أو المـواد ثـأسباب المرض إذا كان ملو 

  . هالمشعبة ، أو قد تكون سبب لمرض اإلنسان نتيجة لإلفراط فى تناول
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   :األمراض التى يسببها الغذاء وفيما يلي عرض لبعض
  :بعض األمراض التي يسببها الغذاء استنتاجهل تستطيع :  )الطالبةعزيزي الطالب، عزيزتي (واآلن 

  والشرايينأمراض القلب  -١
ان التاجى ، وهـو الشـريان ييعتبر الغذاء من أهم العوامل التى تؤدى إلى اإلصابة بجلطة الشر 

، وٕاذا حــدث كســجين الضــرورى لحيــاة عضــلة القلــبالــذى يمــد عضــلة القلــب بالــدم الــذى يحمــل معــه األ
ل أو تنعـدم ، وهـذا تقـاد فى هذا المجرى ، فـإن كميـة األكسـجين الـذاهب إلـى عضـلة القلـب سـوف امتد

يؤدى إلى ذبول عضلة القلب وموتها ، مما يترتب عليه حدوث النوبات القلبية الشـديدة التـى قـد تـؤدى 
  . إلى الوفاة

  : ويرجع هذا إلى
فـى هـذه  اإلفـراطفى تناول األغذيـة الغنيـة بالـدهون الحيوانيـة ، والكولسـترول حيـث أن  اإلفراط   

األطعمــة الدســمة يــؤدى إلــى اإلصــابة بمــرض الســمنة الــذى يعتبــر مــن أهــم أســباب اإلصــابة بجلطــة 
  .   الشريان التاجى ، حيث يؤدى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم إلى تكوين جلطة الشريان التاجى

  ض األسنانأمرا -٢
يعتبر تسوس األسنان من األمراض التـى يشـكو منهـا الكثيـر مـن األفـراد ، وينشـأ هـذا المـرض 

الفـرد نظافـة  همـليواألغذيـة األخـرى الغنيـة بالسـكر ، وعنـدما  ،والشكوالته ،بسبب كثرة تناول الحلويات
ا ينــادة تســبب تأكــل مأســنانه ، فــإن البكتيريــا الموجــودة بــالفم تحــول الســكر إلــى مــادة حمضــية ، وهــى مــ

 ،وذلــك بالمواظبــة علــى غســل األســنان بالفرشــاة ،أســنانه مــن التلــوث ةايــوقويســتطيع كــل فــرد  ،األســنان
نــه يقلــل مــن احتمــال إحيــث  ،والمعجــون ، وبخاصــة قبــل النــوم ، أو اســتعمال المســواك بصــفة مســتمرة 

  .واألسنان كما أنه يعطى الفم رائحة طيبة ،اإلصابة بأمراض الفم
مــن أهــم العناصــر التــى تقــى األســنان مــن التســوس ، لــذلك فــإن هــذا  ،عتبــر عنصــر الفلــوروي

  . العنصر يضاف إلى ماء الشرب بمقادير قليلة
  الغذاء واألمراض السرطانية -٣

وارتفـــاع  تـــه،نوعيو  الغـــذاء، فـــى تنـــاول اإلفـــراطأن هنـــاك عالقـــة بـــين  ،تؤكـــد الدراســـات الحديثـــة
نسـبة الـدهون فـى الطعـام ،  ارتفـاع  ،اإلنسـان ، ومـن هـذه األغذيـة عنـدألمراض السـرطانية بااإلصابة 

اإلشـارة  ر، ويجـدوسـرطان الثـدى ،ابة بسرطان القولونفكلما ارتفعت نسبتها كلما ازدادت احتمال اإلص
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ولكنهــا تســاعد المــواد الكيميائيــة المضــافة  ،إلــى أن الــدهون فــى حــد ذاتهــا ال تســبب اإلصــابة بالســرطان
  .و المواد الملونة للغذاء فى أحداث السرطانأ ،إلى األغذية

واإلصــــابة بــــاألمراض  ،واإلشــــعاعى للطعــــام ،كمــــا أن هنــــاك عالقــــة بــــين التلــــوث الكيميــــائى 
الســـرطانية ، حيـــث تبـــين أن تنـــاول الغـــذاء الملـــوث لفتـــرة طويلـــة قـــد يـــؤدى إلـــى إصـــابة بعـــض األفـــراد 

والبروســـتاتا ، وتحـــدث هـــذه  ،والـــرحم ،بـــيضوالم ،والثـــدى ،والبنكريـــاس ،والقولـــون ،بســـرطانات المعـــدة
بـأنواع معينـة مـن المبيـدات الحشـرية ، أو بسـبب إضـافة بعـض المـواد  ،اإلصابات بسبب تلـوث الغـذاء

نيتـروزامين (التى تحـول بعـض المـواد الغذائيـة إلـى مـادة )النيتريت(فى صناعة األغذية ، مثل مركبات 
  .تسبب اإلصابة بالسرطان بدورها التىو ) 

  

  
  

  أغذية تزبد من السرطان                              أغذية تقي من السرطان    
  

  )١٣(نشاط 
  .مستعيناً بمكتبة المدرسة اكتب مقاالً عن أمراض الغذاء وخطرھا على جسم اإلنسان 

وبعد أن تحدثنا عن الغذاء، وأهميته، واحتياجات المراهق من الغذاء ،وتلـوث الغـذاء ، وأمـراض     
  .الغذاء فى القرآن والسنة نبذة مختصرة عن الغذاء ، كان البد من معرفة 

  : غذاء فى القرآن والسنةللوفيما يلي عرض 
تشـهد بعظمـة  ةيـآحصـى ، والغـذاء عـد وال تُ الغذاء نعمة من نعـم اهللا سـبحانه وتعـالى التـى ال تُ 

فــي القــرآن رة يــكث اتآيــكــر الغــذاء فــى ووحدانيتــه ، ولقــد ذُ  ،ورحمتــه ،وكرمــه ،ولطفــه ،وجاللــه ،الخــالق
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فـــى خلـــق اهللا تعـــالى ، ومنهـــا مـــا يحثنـــا علـــى  والتـــدبر ،، منهـــا مـــا يـــدعو اإلنســـان إلـــى التأمـــل الكـــريم
  .بعض الغذاء الشفاءفي الكريمة ما يبين لنا أن  اتياآلوالشراب ، ومن  ،االعتدال فى تناول الطعام

فى طعامه الذى أنعم اهللا سبحانه وتعالى به  ،والتأمل ،التى تدعو اإلنسان إلى النظر اتياآلفمن 
نَساُن ِإَلى َطَعاِمِه (قوله تعالى فى سورة عبس ، كان طعامًا نباتيًا أو حيوانيًا أ عليه ، سواءً  َفْلَينُظِر اْإلِ

َوَزْيُتوًنا َوَنْخًال  *َوِعَنًبا َوَقْضًبا * َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّا  * مَّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشقًّاثُ  * َصَبْبَنا اْلَماء َصبًّاَأنَّا  *
َتاًعا لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكْم  *َوَفاِكَهًة َوَأبًّا  *َوَحَداِئَق ُغْلًبا  *   .٣٢ - ٢٤اآليات : سورة عبس  ).مَّ

 هرزق ا منطيبً  ونشرب حالالً  ،وأن نأكل ،ربوالش، اإلسراف فى األكلبعدم  ،ا اهللا عز وجلكما أمرن
َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ( ورة األعراف سفيقول عز وجل فى ، 

  .٣١اآلية : األعراف سورة  ).ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ 

صـــلى اهللا عليـــه   (بنـــا فـــإن الرســـول الكـــريم رحمـــةً  ،اإلســـراف فـــى طعامنـــابعـــدم وكمـــا أمرنـــا اهللا 
وعـاء شـرا آدمـي ما مـأل (): صلى اهللا عليه وسلم  (نا وما يضرنا حيث يقول فعقد بصرنا بما ين ،)وسلم

فثلث لطعامه، وثلث لشـرابه، وثلـث  محالة ، فإن كان الهحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب،وبمن بطنه
  . رواه الترمذى) لنفسه

ن هــذه األمــراض التــى إواألمــراض العديــدة ، والشــك  ،يســبب المتاعــب ،فاإلســراف فــى الطعــام
كمــا  ،ا علــى المجتمــعحيــث تمثــل نفقــات العــالج عبًئــ،نعكس أثرهــا علــى المجتمــع بأســره تــتصــيب الفــرد 

  . والتخلف عن مواكبة الحضارة والتقدم الرخاء ،صادىالتدهور االقتو  ،اإلنتاج ةقلإلى يؤدى 
بالغـــذاء أو  ،كثيـــر مـــن األمـــراض فـــيولقـــد شـــاءت إرادة المـــولى عـــز وجـــل أن يتحقـــق الشـــفاء 

  .وحبة البركة والزنجبيل،والرطب  ،ستخرجها من الغذاء ، مثل العسلنبعناصر 
  :الغذائية الخاطئةبعض السلوكيات لتصحيح  ،)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( وأخيرا

  تناول الماء بعد الطعام يعطل عملية الهضم  -١
إن الماء يمتص بسرعة من المعدة إذا دخلها وهى خاوية من األطعمة ، أما إذا كانـت ممتلئـة 

والمصــابون باإلمســاك  ،الــذين يعــانون مــن أمــراض الكبــد نصــحفأنــه يــؤخر الهضــم ، لــذلك ي ،بالطعــام
  .   م بساعةشرب الماء قبل الطعابزمن ، لما
  طريقة إعداد الشاى الصحيحة تقلل من أضراره -٢
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ــــكحــــامض ال (تحتــــوى القهــــوة و الشــــاى علــــى ، وهــــو مــــادة قابضــــة تــــؤثر علــــى المعــــدة) تياني
خمـس دقـائق ن الغلى ، وأال تزيد فترة النقع عالمزمن، لذلك يجب عدم  وتؤدى إلى اإلمساك ،واألمعاء

  . النقع والغليان ةتزيد كثيرًا بإطال ،ن وريقاتهالتى تخرج م) انيك تيحامض ال( ، ألن كمية
  األطعمة الطبيعية خير دواء لقرحة المعدة واألثنى عشر -٣

، واألثنـــى عشـــر ،إلـــى عالجـــات غيـــر تقليديـــة لقرحـــة المعـــدة ،توصـــلت مجموعـــة مـــن البـــاحثين
ة العديـــدة التســـكر ، يـــوالمـــواد المخاط ،عـــن طريـــق تنـــاول المـــريض لـــبعض األطعمـــة الطبيعيـــة وذلـــك

هـــذه المـــواد أن وعـــدد كبيـــر مـــن أنـــواع الفاكهـــة ، ويرجـــع ذلـــك إلـــى ، والقلقـــاس  ،والباميـــة ،الملوخيـــةك
أو األثنـــى  ،فـــى المعـــدة ســـواءً  ،المحدثـــة لعمليـــة التئـــام القـــرح ايـــالخالط نشـــاتـــأثير علـــى  ذات الطبيعيـــة
واألثنــى  ،ليــف جــدار المعــدةوتغ ،قــدرتها علــى امتصــاص الخمــائر الحامضــية أضــف إلــى ذلــك ،عشــر

ة الطبيعيـة المبطنـة لهـذه األعضـاء وتحميهـا مـن تـأثير يتحاكى تمامًا إعادة المخاط ،عشر بطبقة واقية
  .  العصارة المعدية

   ؟هل يتسبب شرب اللبن بالقولون العصبى -٤
والمسـئولة  ،التى توجد فـى األمعـاء  ةيعانون من نقص الخمير  ،أن أكثر من ثلث سكان مصر

 ،واالنتفـاخ ،فـى اللـبن وهـو مـا يفسـر إصـابة معظـم المصـريين بـالمغص ذي يوجـدالـ ،هضم السكرعن 
وال تحــدث عنــد تنــاول ،أو اإلســهال عنــد تنــاولهم اللــبن بكميــات كبيــرة ، ولكــن هــذه األمــراض تقــل كثيــرًا 

  .   الزبادىو  ،واللبن ،منتجات األلبان مثل الجبن
  المياه الغازية ال تطفئ العطش -٥

نحصــر فــى إمكانيــة االكتفــاء بشــرب الميــاه يوٕاطفــاء الظمــأ ،  ،علــى الشــعور بــالعطشالتغلــب 
والحلــق  ،الميــاه فــى الفــم انــدفاعقــل يحيــث  ،انــدفاعدون  ويــةر و  ،بــبط ارتشــافها م يــتأن  شــريطة ،النقيــة

والمشروبات الباردة أسلوب خاطئ لمواجهة العطش فـى موسـم الحـر  ،فى تناول المياه الغازية فاإلفراط
والحلـق بسـرعة ، ال تكـاد  ،فى الفم  عهااندفابالظمأ ، والعجيب أنها أثناء  افهى تعطى شعورًا مستمرً  ،

بــالحلق ، وبالتــالى ال  لهتصــااعنــد  ،تلمــس مراكــز العطــش التــى توجــد فــى الثلــث األخيــر مــن اللســان
 والاإلحسـاس للمـخ ، اوال تنقـل هـذ ،والمشـروبات البـاردة ،تشعر مثل هـذه المراكـز ببـرودة الميـاه الغازيـة

رتواء ليتوقــف عــن الشــراب ، وهــذه حقيقــة البــا ،يشــعر اإلنســان وبالتــالي الإليهــا ،  هتعطــى األمــر بــدور 
  .   ةبرودالمشروبات عالية ال كافةالجيالتى و  على ق أيضاً بتنط
  الطعام قلبك حتى ال يؤذِ  -٦
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  . األكل الكثير أول خطر يهدد قلبك ، حيث يؤدى إلى السمنة  -  أ
يـؤدى إلـى ارتفـاع نسـبة الكولسـترول  ،السـمن البلـدى والزبـدةك ونالـدهو  على أكل النشويات اإلقبال  -  ب

  .  ينايالشر وبالتالى يؤدى إلى حدوث تصلب  ،فى الدم
مراض القلب فهناك عالقـة بـين أمـراض القلـب وملـح الطعـام يؤدي، ألراف فى ملح الطعام ساإل  - جـ

  .اإلصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم واألوعية الدموية، فكلما قل ملح الطعام ، قلت نسبة 
  مو احذر من اإلسراف فى تناول اللح -٧

فالشخص العادى يحتـاج  ،فيضر بالصحة ،م يؤدى نتيجة عكسيةو أن اإلسراف فى تناول اللح
يقـوم الجسـم  .كميـات زائـدة مـن البـروتينلوأن تناول الشـخص ، من البروتين )جم ٦٠ : ٥٠(يوميًا من 
ومرهـق  ،شـاقجهـد ينـا وهـذا يحتـاج إلـى لو بتفـرز النيتـروجين علـى هيئـة  ،لى أحماض دهنيةبتحويلها إ

فـــى تنـــاول  اإلفـــراطللكليـــة حتـــى تـــتخلص مـــن هـــذه األحمـــاض الزائـــدة فـــى الجســـم ، باإلضـــافة إلـــى أن 
ويجعـل الجسـم يميـل  ،والـتعفن الـذى يحـدث فـى المعـدة  ،لتخمـرااللحوم يربـك الجهـاز الهضـمى نتيجـة 

  .  ويزيد من الحموضة على الكبد ،إلى الحموضة
  قبل تناول األيس كريم  -٨

هــو ثلــج فــال تعتقــد أن الســبب  ،وتشــعر بأنــك قــد أصــبت بــألم شــديد ،س كــريميــعنــدما تأكــل األ
 تناولهـا فأنـك أيضـًا سـوفتو  ،حتـى تدفئـة كـريم األيـس بةولكن فى الحقيقية إذا تركت عل ،األيس كريم 

ًا فـي مساعدًا على حدوث المرض ولكنها ليست سبب فقد تكون البرودة عامالً  ،تعانى من نفس المرض
  .  كريم سيالمرض ، ألن سببه هو ميكروب يوجد باأل وجود
  ضعف الذاكرة باإلصابة وراء وعية الغذاء وليست الشيخوخة ن -٩

وكـان  ،صـعوبة فـى تـذكر األشـياء ،السـن يجـدونفـي أنـه كلمـا تقـدم بهـم  د،رافـالحظ بعـض األ
مـن  اميـة للشـيخوخة ، ولكـن تلـك النظـرة أخـذت تتغيـر بعـد أن عـرف العلمـاء مزيـدً حتذلك يعتبر نتيجة 
مية بين النقص فـى فيتامينـات حتوالتغذية ، فقد وجد أن هناك عالقة  ،ووظيفة المخ ،عملية الشيخوخة

والذاكرة هـى البـروتين  ،لغذائية التى تؤثر فى التفكيروالذاكرة وأن أهم المواد ا ،رالتذك وقصور  ،معينة
 ،الغنــى بــالحبوب(المركبــة ، كمــا أن الطعــام العربــى التقليــدى ) ب(ومختلــف فيتامينــات ) ج (وفيتــامين 

  .  يحتوى على صحة تامة مفيد جدًا للنمو الطبيعى) واألمالح القليلة ،والزيوت الطبيعية
  األخطاء الشائعة فى إعداد الخضار  -١٠
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والمــواد المعدنيــة ، ولــذا فأهميتهــا كبيــرة فــى  ،الخضــروات هــى المصــدر األساســى للفيتامينــات
تعـد لألكـل بطريقـة غيـر سـليمة ، إذ  ثحيـ ،وقد تفقـد الكثيـر مـن قيمتهـا الغذائيـة ،قائمة الطعام اليومية

 ،تفقد الكثير من الفيتامينات القابلة للذوبان فى الماء ، أو تلك التى تفقد بتعرضها لدرجة حرارة مرتفعة
ومــن أهــم األخطــاء  ،فقــد بدرجــة كبيــرة لــذوبان فــى المــاء تُ اكمــا أن المــواد المعدنيــة قابلــة . أو للهــواء 

   :التاليالشائعة عند أعداد الخضر 
أو  ،وٕاعــدادها للطهــى ،وتنظيفهــا وتقشـيرها، االسـتغناء عــن جـزء كبيــر مـن الخضــر عنــد غسـلها  -١

  . ال عن الجزء الفاسد فقطإلألكل نيئة ، والواجب أال نستغنى 
كمـا ،من الفيتامينـات الكثيـر  طهى الخضر لمدة أطول من الالزم ، إذ ينتج عن هـذه الزيـادة فقـد  -٢

 .لذلك يجب أن نراعى بعض اإلرشادات الصحية الغذائية ،تتأثر النكهة الطبيعية للخضر

 عند إعداد الخضر ومن أهمها:  
أثناء عملية الغسـل  ،حتى نقلل من الفقد فى المواد الغذائية ،تنظيف الخضر وغسلها قبل تقطيعها  -  أ
  . اإلمكان رقد

حتــى نتحاشــى ضــياع بعــض المــواد الغذائيــة فــى مــاء  ،عــدم نقــع الخضــر فــى المــاء قبــل طهيهــا  -  ب
  . النقع

  .  أو لألكل قبل استعمالها مباشرة ،إعداد الخضر للطهى  -جـ 
ألن هــذا يعــرض جــزءًا مــن ســطحها  ؛عــدم تقطيــع الخضــر قطعــًا صــغيرة عنــد عمــل الســلطة  -د    

  ". ج"القابلة لألكسدة مثل فيتامين  الفيتاميناتفيزيد الفقد فى  ،للجو
يســاعد علــى احتفاظهــا بكميــة أكبــر مــن فيتــامين  ،وعصــير الليمــون إلــى الســلطات ،إضــافة الخــل -هـــ
)C( .  
 ،ويجب أن يغلى الماء قبل وضع الخضـر فيـه ،نستعمل كمية قليلة من الماء ،عند سلق الخضر -و 

  . الختصار مدة الطهى ، وبذلك نحافظ على أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية
إذ أنـه يحتـوى علـى بعـض ، لـخإ... أو صلصـة ،لعمـل حسـاء  ،استعمال ماء سلق الخضر يجب  -ز

  . واألمالح المعدنية ،الفيتامينات
  . من التقليب قدر اإلمكان أثناء الطهى تقليليجب ال - ح
  . فيجب عدم تصفيته وهو ساخن ،إذا احتاج األمر إلى تصفية الطعام - ط

كمـــا هـــو الحـــال فـــى عمليـــات  ،يـــق الطهـــى المركبـــة والطويلـــةن طر مـــيجـــب اإلقـــالع قـــدر اإلمكـــان    
  ". التسبيك"
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حتـى يحصـل  ،والطازجـة ،يجب مراعاة احتواء الغذاء اليومى علـى جـزء مـن الخضـروات المطهيـة -ك
 .)ج( من فيتامين تهايكفالجسم على 

  األطعمة المقدمة في المطاعم السريعةتناول  -١١
 ،بأنهــا المطــاعم التــي تقــدم األطعمــة الجــاهزة مثــل الفطــائر ،يمكــن تعريــف المطــاعم الســريعة  

وتتصــــف األطعمــــة المقدمــــة فــــي  ،وكــــذلك المشــــروبات الغازيــــة ،والمعجنــــات،وقطــــع الــــدجاج المقلــــي 
  :المطاعم السريعة بالتالي

  .أنواعها محدودة -١
بعــض  ومنخفضــة فــي ،)الكــالوري(تكــون عاليــة  ،بعــض األطعمــة المقدمــة فــي المطــاعم الســريعة -٢

تحتــوي فقــط  والبطــاطس المقليــة واللــبن، ،المكونــة مــن الهمبرجــر ءفمــثال وجبــة الغــذا العناصــر الغذائيــة،
مــن ) % ٤(و مــن الكالســيوم،) %٣٤(وعلــى  الموصــي بهــا يوميــا،) E (مــن فيتــامين )%٣(علــى 
مــن االحتياجــات اليوميــة مــن ) %٣٧(و بــروتين،) %٤٥(و مــن الفوالســين، )%٢٢(و ،Aفيتــامين

  .ألنثى المراهقة )الكالوري(
  .احتواء األطعمة على نسبة عالية من ملح الطعام -٣
  .احتواء األطعمة المقلية على كمية عالية من الدهون المشبعة -٤
  .قلة احتواء األطعمة على األلياف -٥
  .احتواء معظم المشروبات على كمية عالية من السكريات البسيطة -٦

 ،تتمثـل فـي تقـديم الخضـروات يختار أطعمـة ذات قيمـة غذائيـة عاليـة، لذلك يجب على المراهق أن   
  .والعصير ،والخبز األسمر ،إضافة إلى األلبان قليلة الدسم ،الطازجة ،والفاكهة

 

  التقويم
  : أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

   .وهو مادة قابضة يعلى حامض الشا يتحتوى القهوة و الشا .١
  .على امتصاص الخمائر الحامضية الفاكهة والخضروات لها القدرة .٢
ة الطبيعيــة يــالمخاط المــادةغلــف جــدار المعــدة واألثنــى عشــر بطبقــة واقيــة تحــاكى تمامــًا تُ الباميــة  .٣

  . المبطنة لهذه األعضاء
  . سبب شرب اللبنبأن أكثر من ثلث سكان مصر يعانون من القولون العصبى  .٤
   .ورويةببط ارتشافها  وبشرب المياه النقية  ىكتفيتغلب على الشعور بالعطش وٕاطفاء الظمأ ، لل .٥
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  .  ة ويزيد من الحموضة على الكبدقلويأن اإلفراط فى تناول اللحوم يجعل الجسم يميل إلى ال .٦
  .وليست الشيخوخة لدى كبار السن  ضعف الذاكرةباإلصابة وراء وعية الغذاء ن .٧
ومختلف فيتامينـات  دأن أهم المواد الغذائية التى تؤثر فى التفكير والذاكرة هى البروتين وفيتامين  .٨
  .المركبة) ب(
يحتوى على صحة تامة مفيـد جـدًا ) الغنى بالحبوب والزيوت الطبيعية واألمالح القليلة(أن الطعام  .٩

  .  للنمو الطبيعى
  .من نظفتها نتأكدتقطيعها حتى  بعدتنظيف الخضر وغسلها يجب  .١٠
  .تصفية الطعام وهو ساخن يجب .١١
يجــب مراعــاة احتــواء الغــذاء اليــومى علــى جــزء مــن الخضــروات المطهيــة والطازجــة حتــى يحصــل  .١٢

 ".د"الجسم على كفايته من فيتامين 

  :الوحدةقائمة المراجع التي استعانت بها الباحثة في إعداد 
  .القرآن الكريم  .١
 .الحديث الشريف  .٢

دار الزهــراء ،  ،الثقافــة الصــحية والصــحة المدرســية:الــرحمن ، وآخــرونثنــاء بنــت يوســف عبــد  .٣
 .الرياض ، المملكة العربية السعودية

 .،دار المدني ، جدة، المملكة العربية السعوديةتقييم الحالة الغذائية: )١٩٩٦( خالد علي المدني .٤

دار النشــر ،ةمبــادئ الثقافــة الصــحي):٢٠٠٦(رســمي إســماعيل الغربــاوي، ومســعود محمــد إبــراهيم  .٥
  .مزيدة ومنقحة، الرياض٢الدولي، ط

،الــدار لإلنســان التغذيــة الصــحية: )١٩٨٥( مــوترام، ترجمــة أمــال الســيد الشــامي وآخــرون.ف.ر .٦
  .،القاهرة  ٢العربية للنشر والتوزيع، ط

 ،دار المـدني بجـدة،التغذيـة خـالل مراحـل العمـر:)١٩٩٤(رفيدة حسين شقجي، وخالد علي المـدني .٧
  .الرياض،مزيدة ومنقحة  ٢ط
  .، مكتبة الفالح ،القاهرةأسس التغذية في الصحة والمرض:)١٩٨١(شوقي ياسين الزفزاف .٨

،دار األنـدلس للنشـر أسس ومفاهيم الثقافة الصـحية:)٢٠٠٥(متولي عبد العظيم متولي، وآخرون .٩
 .السعودية والتوزيع ،حائل ، المملكة العربية
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٣٣٥  

 
 

،أكاديمـــا منظمـــة الغـــذاء والتغذيـــةالكتـــاب الطبـــي الجـــامعي : )١٩٩٧(منظمـــة الصـــحة العالميـــة .١٠
 .الصحة العالمية،القاهرة

 .نصائح غذائية،منشاة المعارف، األسكندرية): ١٩٩٩(ليلى السباعي .١١

،مكتبــة ودار الهالل،القــاهرة، الطبعــة األخيــرة، الغــذاء يغنــي عــن الــدواء: )١٩٩٤(محمــد رفعــت .١٢
 . م١٩٩٤

  .،مكتبة القرآن ، القاهرة، غذاء ودواء – القرآنية األطعمة: محمد كمال عبد العزيز .١٣
  .ركز الكتاب للنشر،القاهرةم ،والصحة للحياة الرياضية التغذية):٢٠٠٠(محمد محمد الحمامي .١٤

ســالمة محمــود البــابلي  منظمــة الصــحة العالميــة بالتعــاون مــع وزارة الصــحة فــي جاميكــا ،ترجمــة .١٥
 للعــــاملين فــــي مجــــال تنميــــة المجتمــــع فــــي المنــــاطقدليــــل التغذيــــة :)١٩٩٠(ســــنية عبــــد العظــــيمو 

 .ة الصحية،القاهرةايوالرع ميدينو للتنميةاالستوائية،
 



  
  
  
  
  
  

  
  

  

المنھج المقترح من  )اإلنسان والغذاء(ةالمختار وحدةلل البرنامج بناء
   باستخدام تكنولوجيا الوسائل المتعددة

  
   إعداد الطالبة

 تيسير إبراھيم حسين العريض
  

   إشراف
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(ملحق 
  

  ألستاذ الدكتورا

  محمد صابر سليم
  العلوم دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريس أستاذ المناهج وطرق

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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  البرنامجموديوالت 
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد الطالبة
  ريضحسين العإبراھيم تيسير 

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسمناهج وطرق ال مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  الموديول األول
  ماھية الغذاء

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
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  :خطة السير في الموديول
  :عند دراسة الموديول إتباع الخطوات التالية،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(المطلوب منك 

  .الموديول بعناية لتتعرف على أهمية دراسته ةأقرأ مقدم .١
  .أفحص األهداف التعليمية للموديول جيدا .٢
  .ثم سلمه للمعلم )القبلي البعدي ( ر االختباأجب عن أسئلة  .٣
  .على أسئلة االختباراإلجابة تعليمات الدراسة من المعلم فور انتهائك من  ىتلق .٤
التعليمية المحددة التي يحتويها الموديول ،وشاهد ما يعرض عليك بعناية على  األنشطةمارس  .٥

حيث أن الغرض  ،بيانيةشاشة الكومبيوتر من لقطات ، أو صور ثابتة ،أو متحركة، أو رسومات 
  .منها مساعدتك في عملية التعلم

من  وتأكدأو التي توجد ضمن محتوى الموديول األنشطة الضمنية التي تلي  األسئلةأجب عن  .٦
  .أجابتك لكي تتعرف على مدى تقدمك في دراسة هذا الموديول

  .)البعديالقبلي ( بعد االنتهاء من دراسة الموديول اجب عن أسئلة االختبار .٧
  :سيسمح لك المعلم بما يلي) ٨٠(المطلوب اإلتقانحصلت على مستوى  ذاإ .٨
  .االنتقال لدراسة موديول جديد -أ
  .ثرائيةاألنشطة األممارسة بعض  أو -ب
  .أخرىمرة دراسة الموديول  إعادةفيجب عليك ) ٨٠(المطلوب  اإلتقانمستوى  إلىلم تصل  أذا .٩

   :ملحوظة
التالي لكي تتعرف على خطوات السير في دراستك  يمكنك االسترشاد بالشكل التخطيطي

  :للموديول
  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
 

افحص األھداف التعليمية 
 للموديول

اجب على أسئلة 
القبلي ( االختبار 

 )البعدي 

ھل وصلت 
لمستوى 
 ناإلتقا

ادرس الموديول بعناية ومارس 
 األنشطة التعليمية

اجب على أسئلة 
 )البعدي القبلي(االختبار

ھل وصلت 
 نلمستوى اإلتقا

انتقل لدراسة 
 الموديول التالي

ھل 
الموديول 

 األخيرھو 

تعرف على 
أھمية دراسة 
 الموديول

  

 ال

 اختبار نھائي توقف

 أبدأ

  

 ال

  

 نعم

  

 نعم

  

نعم

  

 ال
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  :لأھمية دراسة الموديو
تحظــى صــحة اإلنســان باهتمــام التربــويين وغيــرهم مــن المتخصصــين فــي الطــب واالقتصــاد 
والغذاء، وٕاذا كان كل منهم ينظر إلى الصحة من زاوية اختصاصـه، فـإنهم يجمعـون علـى أهميتهـا 

مم، فاألمة القوية هي التي يقدر أبناءها على العمل والبناء واإلنتاج، وتحقيـق أكبـر قـدر لسعادة األ
إال وأصـابتها العلـل ) شـبابها( بنيهـامن السعادة والرفاهية لهذه األمم، وما تقاعست أمة عـن صـحة 

  . التي تقف بها عن سبل التقدم والتنمية
ء تتنفسـه ومـاء تشـربه، وغـذاء تأكلـه فـإن مـا وٕاذا كانت األبدان تتأثر بما يدخل إليها من هوا

يحــيط بهــا مــن عوامــل اجتماعيــة ونفســية ووجدانيــة وغيرهــا لهــا مــن التــأثير مــا قــد يعــوق فــي بعــض 
  . األحيان تأثير غيرها من العوامل الفاعلة في صحة اإلنسان

 هثــروة تمــدقيمتــه كالفــرد تفهم يــ، لــذا فــإن الحاجــة ملحــة لالفــرد ةوبمــا أن الغــذاء يمثــل مصــدر حيــا
ســبل العمــل والســعي والعطــاء والنمــاء فــي مختلــف المجــاالت،  هبالطاقــة والصــحة والنشــاط وتمهــد لــ

فـي مرحلـة جديـدة مـن مراحـل النمـو تتطلـب منـك  ،)عزيزتـي الطالبـة ،طالـب  يعزيـز (إنك وحيث 
جبـــة ومواصـــفات الو  أهميـــة الغـــذاء ، ومعرفـــة الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي الوجبـــة الغذائيـــة،ك ادر إ

ذاءو ،الغذائية المتكاملة ار الغ ى اختي ؤثر عل وأكفـأ  ،اسـتثمار أفضـللكي تستطيع  ،العوامل التي ت
  . للموارد الغذائية، وتحقيقًا أرفع لمفهوم األمن الغذائي لديك 

ا الموديول بعناية لكي دراسة ھذ ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(وھذا يتطلب منك     

  :تتعرف على

   .ذيةهية التغما .١

   .أهمية التغذية .٢
   .الشروط التي يجب توافرها في الوجبة الغذائية .٣
   .مواصفات الوجبة الغذائية المتكاملة .٤
  .العوامل التي تؤثر على اختيار الغذاء .٥
  .العناصر الغذائية الضرورية للجسم .٦

   .أنواع الكربوهيدرات .٧
  .أنواع الدهون .٨

  .االحتياجات الغذائية من المواد الدهنية .٩
ا أن إلقاء الضوء على هذا الموضـوع يجعلـك علـى وعـي بأهميـة المحافظـة علـى تناولـك كم       

  .لوجبة غذائية متكاملة وعدم اإلكثار من تناول كل من الكربوهيدرات والدهون
  :أھداف دراسة الموديول

  :على أن  اً تكون  قادر أن  )عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(بعد دراسة هذا الموديول ينبغي   
  .رف الغذاءتع .١
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  .ثالثة من  الشروط الواجب توافرها في الوجبة الغذائية تذكر .٢
  .تستنتج أهمية الطعام .٣
  .تعدد  أربعة من العوامل التي تؤثر في اختيار الفرد للغذاء .٤
  .تخطط إلعداد وجبة غذائية متكاملة .٥
  .تكتب تقرير عن عالقة الغذاء بعادات المجتمع .٦
  .تذكر ثالثة من أسس التغذية السليمة .٧
  .تذكر العالقة بين الغذاء والعمر .٨
  .تعدد ثالثة مصادر للمواد الكربوهيدراتية .٩

  .تستنتج االحتياجات الغذائية للمراهق .١٠
  .أنواع المواد الكربوهيدراتية تذكر .١١
  .ف المواد الكربوهيدراتيةائتذكر ثالثة من وظ .١٢
  .تقلل من تناول السكريات .١٣
  .تقلل من تناول الدهون .١٤
  .الدهون السائلةتفرق بين الدهون الصلبة و  .١٥
  .تبتعد عن استخدام الدهون الصلبة في الطعام .١٦
 . من الدهون  اإلكثاريتكون لديك اتجاها سالبًا نحو  .١٧

 .من السكريات اإلكثاريتكون لديك اتجاها سالبًا نحو  .١٨

  )القبلي البعدي ( االختبار 
   :فيما يليأ خطالأمام العبارة  ) ×( عالمةو أمام العبارة الصحيحة )  √( ضع عالمة :أوال 
تمــد الفيتامينــات الجســم بالطاقــة التــي يحتاجهــا الفــرد للمحافظــة علــى صــحته وعلــى اســتمرار  .١

  .                                                              حياته
 .   لمجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون) C(ينتمي فيتامين  .٢

      .لتي تؤثر على اختيار الغذاءتعتبر تقاليد المجتمع  من العوامل ا .٣
  .            تؤثر طريقة تقديم الغذاء في مدى إقبال الفرد على الطعام .٤
يعتبــــر الطعــــام وجبــــة غذائيــــة متكاملــــة إذا احتــــوى علــــى كــــال مــــن كربوهيدرايتــــة، وبروتينيــــة ،  .٥

 .    وفيتامينات

 . ربونوالك ،المواد الكربوهيدراتية هي مواد عضوية تتكون من الهيدروجين .٦

 .  وتقلل من نسبة حدوث سرطان القولون ،السكريات العديدة تساعد على تجنب اإلمساك .٧

واألكسـيجين ، وقـد يحتـوي  ،الدهون عبارة عن مركبات عضوية تتكون من كربون وهيدروجين .٨
 .      بعضها على منجنيز ونيتروجين
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 .     مشعبة التعتبر الزبدة من األحماض الدهنية  غير  .٩

مــن الســعرات الحراريــة اليوميــة مــن  )%٣٠(ســبة مــا يحتــاج إليــه المراهــق بمــا يعــادل يتــراوح ن .١٠
 .         المنبعثة من المواد الدهنية

  :الصحيحة مما يأتياإلجابة تخير  :ثانيا
  .........جميع ما يلي من وظائف الدهون ماعدا -١
 .توفر حماية ألعضاء الجسم الداخلية -ب                                   .تعطي إحساسًا بالشبع - أ

     .تقي الجسم من األمراض  -د      .تشارك في تناسق الجسم بجعل زوايا العظام ناعمة -ج
  ..........جميع ما يلي من الدهون البسيطة ماعدا- ٢
  .الشكوالته -ب                                                  .البندق- أ
  .دواجن بالجلد  -د                                                   .اللبن-ج
  ........كل جرام من الدهون يحرق في الجسم ينتج عنه- ٣
     .أربعة سعرات حرارية - ب                                 .ثالثة سعرات حرارية -- -أ
  .عرات حراريةتسعة س  -د.                                سعرات حرارية سبعة -ج
  .................تحتوي البقول على نسبة عالية من -٤
  .الفركتوز -ب                                               .الجلوكوز -أ
                . النشا  -د                                             .الجاالكتوز-ج
  لسكر الالكتوز امصدرً ........ يعد  -٥
  .قصب السكر -ب                                                 .الحيوان -أ
  .العسل-د                                                .التمر -ج
  .................تعتبر وجبة الغذاء وجبة متكاملة إذا احتوت على -٦
  .مكرونة، بيض،دجاج، أرز-ب                               .سماك ،أرز، خبز، زبدة أ-أ
  .لحم، خضروات ،خبز،فاكهة -د                             .خضروات ،لبن،عسل،زبدة-ج
  من مصادر إمداد الجسم بالطاقة امصدرً .............يعد -٧
   .اللحم -ب                                                    .الخبز-أ
        .التمر -د                                            .الخضروات -ج
  ........كل جرام من الكربوهيدرات يحرق في الجسم ينتج عنه -٨
     .أربعة سعرات حرارية -ب                                 .ثالثة سعرات حرارية -- - أ
  .سعرات حراريةتسعة   -د.                                سعرات حرارية سبعة -ج
  ........................من مصادر اتعد الخضروات مصدرً - ٩
   .بناء الجسم ونموه -ب                                     .إمداد الجسم بالطاقة -أ
  .حماية األعضاء الداخلية للجسم   -د          .رفع مستوى أداء الجهاز المناعي لدى الطالب -ج
  .............. قصب من وحده منيتكون سكر ال -١٠
 .الجلوكوز و ووحدة من المالتوز  -ب                           .الجلوكوز ووحدة من الفركتوز -أ

   .وحدة من الفركتوز ووحدة من المالتوز -د                               .من وحدتين من الجلوكوز-ج
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  المحتوى واألنشطة

  الغــذاءماهية 
  النشاط 

 ،صوريعرض أمامك على شاشة الكمبيوتر من  ما ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(شاھد  

  :ورسوم متحركة توضح 
  .وجبات غذائية متكاملة وغير متكاملة .١

  .العناصر الغذائية الضرورية للجسم .٢

الكربوھيدراتية ومصادرھا واحتياجات الجسم منھا وكمية الطاقة المنطلقة من  المواد أنواع .٣
  .الواحد منھا الجرام

المواد الدھنية ومصادرھا واحتياجات الجسم منھا وكمية الطاقة المنطلقة من الجرام  أنواع .٤
 .الواحد منھا

  : استنتاجھل تستطيع  )عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 

 ما هية التغذية 

  : تعرف التغذية بأنها     
ايـة عمليـة أكلـه إلـى عمليـة إخراجـه مـن جميع العمليات الحيوية التي يمـر بهـا الغـذاء منـذ بد

الجسم بعد مروره بعلميات الهضم في المعدة واالمتصاص في األمعاء والنقـل والـدوران عـن طريـق 
للجسـم الدم لوصول العناصر الغذائية التي تتم امتصاصها إلى خاليا الجسـم المختلفـة حتـى يمكـن 

  . االستفادة منها
  ولكن ما أهمية التغذية ؟

مــن  تــهوقايو  ،ألنهــا تــرتبط بنمــوه والمحافظــة علــى صــحته ؛ورهــا فــي حيــاة الطالــبللتغذيــة د
األمــراض، كمــا تــوفر لــه الطاقــة وفقــًا الحتياجاتــه اليوميــة ويمكــن تحديــد أهميــة الغــذاء للطالــب فــي 

  : النقاط التالية
  إمداد الجسم بالطاقة  -١

بالطاقــة التــي يحتاجهــا و  )تينــاالبــر وتو هيدراتيــة، الكربو و  ،الــدهون(لعناصــر الغذائيــة اب هتمــد
وعلــى اســتمرار حياتــه، فالطالــب يحتــاج إلــى الطاقــة ليــؤدي أوجــه نشــاطه  ،للمحافظــة علــى صــحته

المرتبطــــة بالدراســــة، كمــــا أنــــه يحتــــاج إلــــى الطاقــــة فــــي نومــــه ألداء العمليــــات الحيويــــة األساســــية 
ــ س، واســتمرار حركــة المعــدة للمحافظــة علــى حياتــه كنــبض القلــب والــدورة الدمويــة والتــنف ةالالإرادي

واألمعاء والمحافظة على درجة حرارة الجسم، لذا يزداد االحتيـاج إلـى الطاقـة فـي حالـة اليقظـة كمـا 
فــي حالــة النــوم، ولــذلك فــإن المــراهقين يكونــوا فــي حاجــة أكثــر إلــى كــم مــن الطاقــة عــن أقــرانهم مــن 

  . البالغين، وذلك للوفاء باحتياجات نموهم
أو بــاختالف  ،لطاقــة التــي يحتاجهــا الطالــب بــاختالف الظــروف الجويــةكمــا تختلــف كميــة ا

فصــول الســنة، كمــا تختلــف كميــة الطاقــة التــي يحتاجهــا للقيــام بمتطلبــات حياتــه اليوميــة بــاختالف 
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يحتــاج إليــه اإلنــاث فــي ذات  مقارنــة بمــاالجــنس، فالــذكور يحتــاجون إلــى كميــات أكبــر مــن الطاقــة 
  . المرحلة السنية

 ،أو أنسجة ،الغذاء: لب على مقدار الطاقة الالزمة اليومية من مصدرين وهماويحصل الطا
نــه فــي حالــة حصــوله علــى الغــذاء المناســب لحجــم نشــاطه ولالحتيــاج اليــومي إوخاليــا الجســم ، إال 

لجسمه فإنه لن يكون في حاجة إلى استهالك أنسجة وخاليا الجسـم عـن طريـق أكسـدتها للحصـول 
  . كوى من بعض األمراض التي تؤدي إلى ذلك على الطاقة مع عدم الش

   بناء الجسم ونموه -٢
أو إعـــادة بنـــاء أنســـجة الخاليـــا الخـــام الالزمـــة لبنـــاء  ،إن مـــن أهـــم وظـــائف الغـــذاء هـــو بنـــاء

وفـي بنـاء العضـالت، وفـي  ،تكـوين العظـامو  ،تالفـةيدة، وتعويض الجسم عن الخاليا الدالخاليا الج
خاليا الـدم ومكوناتـه األساسـية، وفـي تكـوين األنزيمـات والهرمونـات  توفير المواد الضرورية لتكوين

والسوائل المختلفة الضرورية للجسم، لذا يجـب أن يكـون الغـذاء متكـامًال ومتوازنـًا بحيـث تتـوفر فيـه 
  . العناصر الغذائية الالزمة لبناء الجسم ونموه كالبروتين

  . المناعي وقاية الجسم من األمراض يرفع مستوى أداء الجهاز -٣
والتفـــاعالت  ،يمـــد الغـــذاء الجســـم بالعناصـــر والمركبـــات الحيويـــة الالزمـــة لتنظـــيم العمليـــات

مـــن أهمهـــا فوالضـــرورية للمحافظـــة علـــى حياتـــه  ،الكيميائيـــة والفســـيولوجية التـــي تـــتم داخـــل الجســـم
ات والفيتامينـــ) ب مركـــب( ومجموعـــة فيتـــامين ) C(الفيتامينـــات الذائبـــة فـــي المـــاء وهـــي فيتـــامين 

والمعـادن كالسـيوم، والفوسـفور، والبوتاسـيوم، الكبريـت،  A ، D ، E ، K الذائبة فـي الـدهون وهـي 
  .والنحاس ، الزنك، والمنجنيز، اليود والكوبلت ،والصوديوم والماغنسيوم، الحديد

  

ب(واآلن  زي الطال ة ،عزي ي الطالب لشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي ا ةمعرفــ كيمكنــ )عزيزت
  :مواصفات الوجبة الغذائية المتكاملةهي و  .يةالوجبة الغذائ

 ،والـــــــدهنيات ،والكربوهيـــــــدرات ،يجـــــــب أن تشـــــــتمل الوجبـــــــة الغذائيـــــــة علـــــــى البروتينيـــــــات - ١
ولـذلك يجـب علـى الطالـب أن ينـوع مصـادر الغـذاء مـع  ،والمـاء ،والعناصر المعدنيـة ،والفيتامينات

  . زيادة استهالك الخضراوات والفاكهة 
يكــون بالكميــة الالزمــة الحتيــاج الفــرد ومــا يبذلــه مــن طاقــة،   أي: ًا دون إفــراط أن يكــون الطعــام كافيــ - ٢

حتى ال تنتج مشاكل طبية عديدة من سوء التغذية ، بسبب نقـص فـي كميـة الغـذاء أو أحـد عناصـره الهامـة، 
والتــي تظهــر بصــورة واضــحة فــي فئــات خاصــة خــالل مراحــل العمــل، ومــن ناحيــة أخــرى عــدم اإلفــراط فــي 

 .واجتماعية ،ونفسية ،الطعام حتى ال يؤدي إلى البدانة وما يصاحبها من مشاكل طبية استهالك

فـي حيـاة اإلنسـان، وهـي أوجـب  ىءيجب أن يكون الطعام نظيفًا، فالنظافة واجبة في كـل شـ - ٣
 . ن كثير من األمراض تنتقل عن طريق الطعام الملوثإما تكون في الغذاء حيث 
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ى  ممــا ســبق نســتطيع أن نســتنتج ،)لبــةعزيزتــي الطا ،عزيــزي الطالــب(    ؤثر عل ي ت ل الت العوام

 :الغذاءاختيار 

  سالمة الجسم  -١
فالجسم الذي يتميز بسالمته ويحتفظ بصحته بتفعيل التغذية ويستفيد من عناصـرها الغذائيـة 
بخــالف الجســم المــريض الــذي يواجــه العديــد مــن المشــكالت فــي غذائــه وفقــًا لطبيعــة المــرض الــذي 

  . ودرجته  يشكو منه
  العوامل النفسية  -٢

أو يــنقص مــن كــم وجباتــه الغذائيــة  ،تتــأثر التغذيــة بالحالــة النفســية للطالــب ، فــالفرد قــد يزيــد
  . تأثير عملية التمثيل الغذائي بذلك توقتًا لتلك الحالة، كذلك 

  )وتقاليد المجتمع(العادات الغذائية   -٣
أو اإلقبـال  ،ن الكبار مما يؤدي إلى التفضـيلفقد يتوارث الصغار بعض العادات الغذائية ع
  . على بعض األنواع من األغذية وٕاهمال أنواع أخرى

  العادات الدينية  -٤
حيـــث تحـــرم بعـــض الـــديانات بعـــض األغذيـــة، كمـــا فـــي الديانـــة الهندوســـية التـــي تحـــرم ذبـــح 

  .واستخدام لحومها في التغذية ،األبقار
  المستوى االقتصادي  -٥

ـــــأثر التغذيـــــة  ـــــال علـــــى المـــــواد ب ،بمســـــتويات الـــــدخل المـــــادي لألســـــرةتت حيـــــث يكـــــون اإلقب
، وزيـــادة اإلقبـــال علـــى فـــي األســـر ذات الـــدخل المـــادي المـــنخفض) رخيصـــة الـــثمن(الكربوهيدراتيـــة 

  .ات في األسر ذات الدخل المادي المرتفعالبروتين
  )طريقة عرض الغذاء ( أسلوب تقديم الغذاء  -٦

ي مدى إقبـال الفـرد علـى الطعـام ، سـواء كـان تقديمـه وتناولـه يـتم تؤثر طريقة تقديم الغذاء ف
  . أو في المطاعم المختلفة ،داخل األسرة

  . وفرة األطعمة وتنوعها عند الشراء -٧
  .)يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل ( مفهوم الفرد بالنسبة للطعام  -٨
   .علم وتكنولوجيا الغذاء -٩

هـــي كيفيـــة تعلـــيم الطالـــب مفهـــوم الغـــذاء وأثـــر الغـــذاء والطريقـــة األفضـــل للمحافظـــة علـــى الصـــحة 
ووعي من أجـل تحقيـق  ،والتغذية على الجسم ، وأن يستطيع الطالب استخدام هذه المعلومات بفهم

  .وضع غذائي سليم
. ممعرفـة العناصـر الغذائيـة الضـرورية للجسـ كيمكنـ ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 

  :ر الغذائية الضرورية للجسموفيما يلي عرض لهذه العناص
   المواد الكربوهيدراتية :أوال

وهي مـواد عضـوية تتكـون مـن األكسـجين والهيـدروجين والكربـون ومـن المـواد الكربوهيدراتيـة 
  . المعروفة، السكر العادي، والنشا والسليلوز

  :أنواع الكربوهيدرات 
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  :التالي تية إلىالموادالكربوهيدرا تنقسم إلى
  ت أحاديةكربوهيدرا -أ 

مثـــل ســـكر الجلوكـــوز، الفركتـــوز، والجـــاالكتوز، إال أنهـــا قليلـــة الوجـــود فـــي األطعمـــة الغذائيـــة  
 ةوتتحد مع بعضها البعض لتكون السكريات الثنائية مثل السكروز سكر القصـب ويتكـون مـن وحـد

ن الـذي يتكـون مـن وحـدتي) سـكر الشـعير(من الجلوكوز ووحدة من الفركتوز وكـذلك سـكر المـالتوز 
 ،فيكــون مــن وحــدة مــن الجلوكــوز )بســكر الحليــب(مــن الجلوكــوز، أمــا ســكر الالكتــوز والمعــروف 

  . ووحدة من الجاالكوز
  الكربوهيدراتية المعقدة  -ب

وهي تتكون من ارتباط عدد كبيـر مـن السـكريات البسـيطة كالنشـا والسـليلوز ، ويتكونـان مـن 
  .العديد من وحدات الجلوكوز

  :مصادرها
مـن الكربوهيـدرات األحاديـة والمعقـدة، فتوجـد  للكـهو المصدر الرئيسـي لتكـوين  يعد النبات 

الكربوهيدرات األحادية في قصب السكر، التمر ، العسل وتوجد على كل نشا فـي الحبـوب كـالقمح 
لســكر الالكتــوز الــذي يوجــد فــي الحليــب وتوجــد الســكريات، علــى  ا، واألرز، ويعــد الحيــوان مصــدرً 

  . ظم الفواكه والخضرواتهيئة سليلوز في مع
  .وظائف المواد الكربوهيدراتية 

تعد المواد الكربوهيدراتية مصدرًا جيدًا للطاقة، فكل جرام من السكر يحرق في الجسـم ينـتج     
عنه أربعة سعرات حرارية كذلك يحتاج الجسم الجلوكوز إلمـداد المـخ بالطاقـة، وعنـدما تكـون نسـبة 

ــــه يعطــــي فرصــــة  ــــام بوظائفــــه الحيويــــةالســــكر مناســــبة فإن ــــروتين للقي ــــة فــــي للو . للب ســــكريات أهمي
  .استخالص الطاقة من الدهون

   الدهون :ثانيا
ويالحـــظ أن نســـبة  ،وأكســـجين ،وهيـــدروجين ،عبـــارة عـــن مركبـــات عضـــوية تتكـــون مـــن كربـــون

  . نيتروجينالو  ،األكسجين أقل بكثير من الكربوهيدرات، وقد يحتوي بعضها على الفوسفور
 ون أنواع الده.  
  . الدهون ، الشموع : دهون بسيطة  - ١
نيـــة وتتكـــون الـــدهون مـــن جـــزئيين همـــا الـــدهون الفوســـفورية ، البروتينـــات الده: دهـــون معقـــدة  - ٢

  .األحماض الدهنية والجليسرولو  ،الجلسرول 
عبارة عن كحول غير عادي، فهو فريد في قدرته على االتحاد مع ثالثة أحماض دهنية وهي 

نسبة ذرات الهيدروجين بالنسبة للكربون الحمضي الدهني وجود بعض  لتكوين الدهون وتحديد
  ). السمن(والبعض األخر على هيئة مواد صلبة  ،)الزيوت(الدهون على هيئة سوائل 
التـــي ال يمكـــن إدخـــال هيـــدروجين علـــى تركيبهـــا باألحمـــاض الدهنيـــة  ،وتســـمى األحمـــاض األمنيـــة

ل الزبـدة وشـحوم مثـعـادة مـا يكـون مصـدرها حيـوان و  ،وهي صلبة في درجة حرارة الغرفة ،المشعبة
  . اللحوم، وهذه الدهون تعمل على رفع نسبة الكولسترول في الدم

  :الدهون وظائف
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در الطاقـة المركـزة فـي الطعـام حيـث يطلـق كـل جـرام مـن الـدهون اأكبـر مصـ منتعد الدهون  
الطاقـة مـن كميـة صـغيرة وهذا يعني أنه يمكن الحصول على كمية كبيرة مـن  ،سعرات حرارية )٩(

  .نسبيًا عن الطعام الغني بالدهون
  :وفيما يلي عرض لوظائف الدهون 

تعطـــي إحساســـًا بالشـــبع حيـــث تشـــكل فـــي المعـــدة لمـــدة أطـــول مـــن الكربوهيـــدرات والبروتينـــات  - ١
  .ساعات )٤(ويصل هذا الشعور لمدة 

 . A،D،E ،Kتقوم الدهون بنقل الفيتامينات التي تذوب فيها مثل فيتامين  - ٢

جعل حيث تة ألعضاء الجسم الداخلية، وتشارك في تناسق الجسم ايتوفر الدهون المخزنة حم - ٣
في الطعام، كما تقوم الـدهون  اإلفراطا العظام ناعمة، كما أنها تصبح بالء عندما تزيد بسبب ايزو 
 . ة من برودة الجوايعمل عازل للجسم للوقب

  :هنيةوفيما يلي عرض الحتياجات الفرد من المواد الد
مــن الســعرات  )%٢٥(بمــا يعــادل  مــن الــدهون يحتــاج إليــه الشــخص البــالغمــا يتــراوح نســبة 

وكلمـا زاد نشـاط  ،والمراهقـة ،لألطفـال )%٣٠(وتزيـد هـذه النسـبة إلـى  ،الحرارية اليوميـة المسـتهلكة
  . كلما زادت احتياجاته للسعرات الحرارية ،الفرد

هالك األطعمـــة المقليـــة والزبـــد، الكـــريم، الحلـــوى ويمكـــن تخفـــيض نســـبة الـــدهون بخفـــض اســـت      
  . الدسمة، وهذا يستلزم تصحيحًا لبعض العادات الغذائية لمعظم الناس

والــذي يوجــد فــي زيــت  ،الغــذاء اليــومي علــى زيــوت غنيــة بحمــض زيــت الكتــان كمــا يجــب احتــواء
  . ومعظم الزيوت النباتية األخرى ،وعباد الشمس ،الذرة

ة ،عزيزي الطالب(واآلن  ك ،)عزيزتي الطالب ار  علي ى االختب ة عل ي البعدي ( اإلجاب رة  )القبل م
  .لدراسة الموديول التالي انتقلفأكثر من مجموع الدرجات  )%٨٠ ( أخرى فإذا حصلت على
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  إعداد الطالبة
  حسين العريض إبراھيم تيسير

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريس أستاذ المناهج وطرق

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسهج وطرق المنا مدرس
  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  
 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

   الموديول الثاني
احتياجات الجسم من البروتينات والفيتامينات 

  يةوالعناصر المعدن
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  أھمية دراسة الموديول
بمـــا أن الغـــذاء يمثـــل مصـــدر حيـــاة الطالـــب، لـــذا فـــإن الحاجـــة ملحـــة ليـــتفهم طالـــب المرحلـــة      

 ،والســــعي ،وتمهــــد لهــــم ســــبل العمــــل ،والنشــــاط ،والصــــحة ،الثانويــــة قيمتــــه كثــــروة تمــــدهم بالطاقــــة
وأدرك أهميـة  ،والنماء في مختلف المجاالت، فـإذا كـان طالـب المرحلـة الثانويـة قـد عـرف ،والعطاء

وعالجهــا، فــإن نقصـه يمثــل معضـلة، كمــا أن زيـادة التغذيــة عــن  ،اء فــي الوقايـة مــن األمـراضالغـذ
أن يحقق أكبر قدرًا من التـوازن  لذا يجب عليه ،حدها تتسبب في مشكالت صحية يصعب حصرها

مــن البــروتين مــا يحتاجــه للحفــاظ علــى األنســجة  فيأخــذالحيــاتي، فيأخــذ مــن كــل بســتان مــا ينفعــه، 
ا يقي جسمه  ،ومواد أخرى حيوية بالنسبة للجسم ،لتكوين اإلنزيماتو  ،الموجودة ومن الفيتامينات م

  . و يرفع مستوى أداء الجھاز المناعي لديه ،من األمراض

هـــل فكـــرت فـــي احتياجاتـــك اليوميـــة مـــن البروتينـــات  ،)عزيزتـــي الطالبـــة ،عزيـــزي الطالـــب(لـــذا   
  والفيتامينات والعناصر المعدنية؟

ة ،عزيزي الطالب(يتطلب منك   ى هذه التسـاؤالتعلاإلجابة أن  ي الطالب ذا  ،)عزيزت دراسة ھ

  :الموديول بعناية لكي تتعرف على
  .البروتينات .١
   .أنواع البروتينات .٢
   .وظائف البروتيناتثالثة من  .٣
  .االحتياجات الغذائية  .٤
  .تصنيف البروتينات ومصادرها الغذائية .٥

 .الفيتامينات التي تذوب في الماء .٦

  .الدهونالتي تذوب في ينات الفيتام .٧
   .أنواع الفيتامينات ومصادرها الغذائية .٨
  .العناصر المعدنية ووظائفهاثالثة من  .٩

  .أنواع العناصر المعدنية ومصادرها الغذائيةثالثة من  .١٠
 .والعناصر المعدنية الصغرى أربعة من العناصر المعدنية الكبرى .١١

  :أھداف دراسة الموديول
   :أن تكون  قادرًا على أن ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(نبغي بعد دراسة هذا الموديول ي

  .يذكر أنواع المواد البروتينية -١
  .يذكر وظيفة المواد البروتينية -٢
  .يفرق بين الحبوب والبقوليات -٣
  .يذكر بعض األمراض الناتجة عن نقص الفيتامينات -٤
  .يذكر أنواع الفيتامينات-٥
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  .اتيذكر وظيفة الفيتامين -٦
  .الدهون الفيتامينات التي تذوب في الماء والفيتامينات التي تذوب فييفرق بين  -٧
  .ايالبروتينات يوميداوم على تناول -٨

  .والعناصر المعدنية الصغرى يفرق بين العناصر المعدنية الكبرى-٩
  .اييوم يداوم على تناول العناصر المعدنية-١٠

  )القبلي البعدي ( االختبار 
  ::أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ع عالمة ض :أوال 

  .  تتكون البروتينات  من كربون، وهيدروجين و أكسيجين ونتروجين .١
حيث تغذي الجسم بما يحتاجه مـن ) ١٠(البروتينات الكاملة هي التي تحتوي على جميع األحماض األمينية  .٢

                .     هذه األحماض الضرورية
  . تعتبر البروتينات الحيوانية بروتينات كاملة .٣
  .                                      يعتبر الفول من البروتينات الكاملة .٤
.                              يكون توازن النيتروجين ايجابيا و غير مرغوب فيه عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارة .٥
  . يحتوي البروتين على كمية ثابتة من النتروجين .٦
إلى الكساح عند األطفال وتأخر ظهور األسنان وفي البالغين يؤدي إلى لين ) D(يؤدي نقص فيتامين  .٧

  . العظام
ل بالثيــامين نظــرا لوجــود الكربــون وهــو أنــزيم ضــروريًا لوظــائف األعصــاب والتمثيــ) B(يعــرف فيتــامين ب  .٨

 . الغذائي

ضروري لينتج مادة الكوالجين التي تكون األنسجة الضامة التي تعمل على ربط الخاليا ) C(فيتامين  .٩
 .  واألنسجة بعضها البعض

  .من الضروري احتواء الغذاء اليومي على زيوت غنية بحمض زيت الكتان .١٠
الرسـائل العصـبية التـي تعمـل علـى تعتبر أيونات الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديـد ضـرورية لنقـل  .١١

 . انقباض وانبساط العضالت 

  . الزنك من األيونات التي تدخل في تكوين هرمون األنسولين .١٢
 .في العضالت )%٨٠(في األنسجة الدهنية، )%٢٠(من بالزما الدم ، ) % ٧٠( يمثل  الماء .١٣

  :الصحيحة مما يأتياإلجابة ثانيا تخير  
  .................وتين ما عداجميع ما يلي من وظائف البر  - ١
 . يعتمد تكوين األجسام المضادة على وجود ه  -ب                       . ضروري لتكوين أنسجة الجسم -أ

               .يزيد من إنتاج الطاقة  -د       . على وجوده الهرموناتيعتمد تكوين األجسام  -ج

  .........الحرارة يجب عليه أن عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة -٢
  يكثر من تناول اللحوم                -ب                             . يمتنع عن تناول اللحوم -أ
  .كل ما سبق خطأ -د                               .يقلل من تناول اللحوم -ج
  ..………ةمن البروتينات التي تحتوي على جميع األحماض األمينية كامل  -٣
  .الفول -ب                         .                      البيض -أ
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  .البسلة -د                                                .القمح -ج
  .…………إذا احتوت على كل من غذائية متكاملة األحماض األمينيةتعتبر الوجبة ال -٤
  .          الفول والقمح  -ب                                 .      الفول و البسلة -أ
  .الفول والفاصوليا -د                                      .الفول والعدس -ج
  .................ماعدا)  A( جميع ما يلي من مصادر فيتامين أ  - ٥
  .الكبدة -ب                                            .الجزر - أ
  .زيت الفول السوداني -د                                          . الحليب -ج
  .............................يؤثر على )E(نقص فيتامين هـ  - ٦
  .عدم تجلط الدم -ب                   .      إمكانية اإلنجاب والتناسل  -أ
  .ظهور األسنان عند األطفال تأخر -د        . عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت -ج
  ..............من الفيتامينات التي تذوب في الماء- ٧
  )                    B( -ب                                             ) A( - أ
  ) D( -د                                              ) k( -ج
  .....................يؤدي الى) C(نقص فيتامين  - ٨
  .فقر الدم وتضخم في الكبد -ب                      .نزيف تحت الجلد وتورم باللثة -أ
  .عدم تجلط الدم -د               .اضطراب في الهضم، فقدان الشهية -ج
  .................جميع ما يلي من العناصر المعدنية الكبرى ما عدا - ٩
  .الفوسفور -ب                                          .الكالسيوم - أ
             . الحديد -د                                        .البوتاسيوم -ج
  . في تكوين هرمون الثيروكسين.............. يدخل أيون -١٠
            .اليود -ب                                              .الزنك -أ
 .السلينيم -د                                           .المنجنيز -ج

  .......................... وجود حمض الحديدمن المشاكل التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص  -١١
  .األسكوربيك الذي يوجد في الشاي -ب           . التانيك الذي يوجد في الشاي -أ
  .السيناميك الذي يوجد في الشاي -د        .الكربونيك الذي يوجد في الشاي -ج

  ............................فيتامين من الفيتامينات التي تساعد على امتصاص الحديد -١٢
  .) A( -ب                                  ).    C(  -أ
  .) D( - د                                      .)B( -ج
  .لشرب يمنع تسوس األسنانفي ماء ا............ وجود  -١٣
  .الكلور -ب                                            .الفلور  -أ
  .الفوسفور -د                                        .الكالسيوم -ج 

  .....................لى مرضإ)B(يؤدي نقص فيتامين  -١٤
  .االسقربوط -ب                               .        البري بري -أ
  .جميع ما سبق -د                                     .العشى الليلي -ج
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 المحتوى واألنشطة

  البروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية

 ،صــورمــن  يعــرض أمامــك علــى شاشــة الكمبيــوتر مــا ،)عزيزتــي الطالبــة ،عزيــزي الطالــب( شــاهد
  :ورسوم متحركة 

  .روتينات ومصادرهاتوضح أنواع الب .١
  .توضح أنواع الفيتامينات ومصادرها .٢
  .توضح أنواع العناصر المعدنية ومصادرها .٣
  .وضح أهمية تناول الفيتاميناتت .٤
  .وضح أهمية تناول العناصر المعدنيةت .٥
  وضح األمراض التي تنتج لقلة تناول الفيتاميناتت .٦
  وضح األمراض التي تنتج لقلة تناول العناصر المعدنيةت .٧
  :استنتاجهل تستطيع  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(آلن وا   
  البروتينات: أوال

ــــدهون مــــن كربــــون، وهيــــدروجين  –تتكــــون البروتينــــات   ،أكســــيجينو ،مثــــل الكربوهيــــدرات، وال
أحمـــاض : ضـــًا علـــى نتـــروجين، وأحيانـــًا عناصـــر أخـــرى، وتتكـــون جميـــع البروتينـــات مـــن أيوتحتـــوي 

ورغـم  ،)Nh2( ، ومجموعـة ) CooH(لى مجموعـة حمـض عضـوي أمينية التي تحتوي كل منها ع
روتين أدت إلـــى بـــحمـــض أمينـــي فقـــط إال أن طريقـــة تتابعهـــا وتكرارهـــا فـــي جزئيـــات ال )٢٢ ( وجـــود

   :وفيما يلي عرض ألنواع البروتينات ،تكوين عدد هائل من البروتينات الطبيعية 
  أنواع البروتينات  
  . الجسم للنمو استمرار الحياة وتوجد في المواد البروتينات ويحتاجها: أحماض أمينية أساسية  -أ
  . وهي تصنع داخل الجسم بكميات كافية: أحماض أمينية غير أساسية -ب
حيــث تغــذي الجســم ) ٩(وهــي التــي تحتــوي علــى جميــع األحمــاض األمينيــة  ،بروتينــات كاملــة .١

  .ية بروتينات كاملةبما يحتاجه من هذه األحماض الضرورية وتعتبر البروتينات الحيوان

البروتينات النباتية وهـي تحتـوي علـى كميـات كبيـرة مـن معظـم ومنها  كاملة،الالبروتينات غير  .٢
األحمــاض األمينيــة األساســية، إال أنهــا تفقــد حمــض أمينــي أساســي واحــد علــى األقــل ويســمى هــذا 

مـض المحـدد، أمـا هـو الح )اللبـزين (ففي الحبوب يعتبـرلهذا البروتين،  )الناقص المحدد(الحمض 
عاليــة فــي  )الميتــونين(، ومــن حســن الحــظ أن نســبة) المنتــونين(فــي البقــول فــالحمض المحــدد هــو 

 ،عاليــة فــي البقــول، وبــالجمع بــين الحبــوب والبقــول يصــبح الغــذاء كــامالً  )اللبــزين(الحبــوب، نســبة 
  .  )بالتكامل بين البروتينات(ويسمى هذا 

  .وظائف البروتينات  معرفة كيمكن ،)بةعزيزتي الطال ،عزيزي الطالب(واآلن 
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  وظائف البروتينات.  
وهـي اإلمـداد بالطاقـة حيـث  ،واحـدةظيفـة و والـدهون فـي  ،تشترك البروتينات مـع الكربوهيـدرات - ١
  . م الواحد من البروتين يمد الجسم بأربع سعرات حراريةراجالن إ
 . البروتين المناسب ضروري لتكوين أنسجة الجسم، وال يمكن للنمو أن يحدث إال بتناول - ٢

 . نزيمات واألجسام المضادة على وجود البروتينيعتمد تكوين كل من الهرمونات المختلفة واإل - ٣

 . يتم تنظيم مستوى السوائل في األجزاء المختلفة في الجسم جزئيًا بوجود البروتين - ٤

 . سممًا في الحفاظ على نسبة الحموضة والقلوية في أجزاء الجمهيلعب البروتين دورًا  - ٥

  البروتيناتوفيما يلي عرض الحتياجات الفرد من 
  من البروتيناالحتياجات الغذائية 

ألن البــروتين يســتخدم فــي بنــاء األنســجة فــإن األطفــال يحتــاجون إلــى كميــة كبيــرة مــن  ؛نظــراً 
والحفــاظ علــى األنســجة الموجــودة ، بينمــا يحتــاج الشــخص  ،البــروتين الســتخدامها لنمــو األنســجة

ومـــواد أخـــرى حيويـــة  ،ولتكـــوين اإلنزيمـــات ،البـــروتين للحفـــاظ علـــى األنســـجة الموجـــودةالبـــالغ إلـــى 
  . بالنسبة للجسم 

 ،ويحـــدد احتياجـــات الفـــرد مـــن البـــروتين ،يحتـــوي البـــروتين علـــى كميـــة ثابتـــة مـــن النتـــروجين
لحامـــل، ل ابدراســة التــوازن النيتـــروجين، ففــي فتـــرات النمــو يجــب أن يكـــون تــوازن النتـــروجين موجًبــ

المرضـى بعـد الجراحـة، وعنـد حـدوث الحريـق، أمـا بـاقي البـالغين فيجـب أن و األطفال، و المرضع، و 
  .يكون متوازنًا 

ويكــون تــوازن النيتــروجين ســالبًا وهــو غيــر مرغــوب فيــه، ويكــون هــذه الحالــة عنــدما يعــاني 
ألبـد مـن المرضى من ارتفاع في درجة الحـرارة، لـذلك فبمجـرد أن يسـتطيع الفـرد أن يأخـذ البـروتين 

أو علــى األقــل  ،ازيــادة الكميــات التــي يتناولهــا مــن البــروتين بحيــث تجعــل تــوازن النيتــروجين موجًبــ
ن تناولهـا فـي وجبـة عـمتوازنًا لذلك يفضل تناول كمية البروتين المطلوبة على مدار اليوم كله بدًال 

  .  على أعلى نسبة من االستفادة من هذا البروتين نحصلواحدة، أو وجبتين حتى 
ومـــن المهـــم اختيـــار مصـــدر البـــروتين، فـــإذا تـــم اختيـــار البـــروتين الحيـــواني بكميـــات مناســـبة 
يمكــن ســد حاجــة الجســم مــن البــروتين، إال أن الوجبــات النباتيــة تتطلــب احتوائهــا علــى البروتينــات 
المتكاملة في نفس الوجبة ، يشرب كوب من اللبن، أو البيض، أو الجبنة، أو احتواء الطعـام علـى 

  . البقول والحبوب معاً 
ب(واآلن  زي الطال ة ،عزي ي الطالب ك ،)عزيزت د معرفت ـــاتل بع ة لبروتين ك دراس  يمكن

  .األمراض الناتجة بسبب نقصها في الغذاءو  ،هاوظائفو ،وأنواعها ومصادرها ،فيتاميناتال
  الفيتامينات  -ثانيا
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 ،للحفــاظ علــى الحيــاةمــن بــين العناصــر الغذائيــة التــي يحتاجهــا الجســم بكميــات قليلــة جــدًا 
  .والمساعدة على النمو وهي مواد عضوية

 أنواع الفيتامينات  
  فيتامينات تذوب في الدهون : أ 
  ) A :أ  (فيتامين -١

يوجد في المصادر الحيوانية، كما تحتوي بعض األنسجة النباتية علـى طالئـع الفيتـامين : مصادره
ـــدة ، الجـــبن ،  ) A :أ  ( ـــدة ، فـــي أغلـــب الفواكـــه فهـــو يوجـــد فـــي الحليـــب، الزب الخضـــروات و الكب

  . والجزر  شوالفاكهة الصفراء مثل المشم ،الورقية الخضراء
  .ضروريًا للنمو سالمة الجلد والعظام، وقرنية العين  ) A :أ  (أهمية فيتامين 

يـدخل فـي تكـوين الصـبغة األرجوانيــة التـي تسـاعد علـى الرؤيــة فـي الضـوء الخافـت والموجــودة  .١
 . على الشبكيةعلى شكل عصى 

يؤدي إلى تأخر تكوين الصبغة األرجوانية مما يعني عـدم القـدرة  ) A :أ  (نقص فيتامين  :نقصه
  . على الرؤية في الضوء الخافت

  )  D:د ( فيتامين  -٢
يوجــد فــي زيــوت األســماك، زيــت كبــد الحــوت، كمــا أن جســم اإلنســان قــادرًا علــى تخليــق  :مصــادره 

  . ات الجلد عند التعرض لألشعة فوق البنفسجية هذا الفيتامين أيضًا من مكون
  وظيفته 

يعمل على زيادة امتصاص الكالسيوم والفسفور من األمعاء الالزمين لتكوين العظام واألسـنان  .١
 .  

 . يساعد على إعادة امتصاص الفسفور من الكلى  .٢

 . يساعد على االستفادة من الفسفور في حالة نقص الفسفور في الغذاء والعظام .٣

يــؤدي إلــى الكســاح عنــد األطفــال وتــأخر ظهــور األســنان وفــي البــالغين يــؤدي إلــى لــين  :ه نقصــ
  . العظام 

  وظيفتيه ) E:هـ (فيتامين  -٣
  زيت بذرة القطن، المارجرين، زيت الفول السودان : مصادره
 )C :ج(وفيتامين  A) :أ( يعمل على منع األكسدة لبعض العناصر الغذائية مثل فيتامين :وظيفته

  . مشبعة وذلك بمنع اتحادها مع األكسجين الاألحماض الدهنية غير و 
يــــؤثر علــــى إمكانيــــة اإلنجــــاب والتناســــل وكــــذلك تلــــف الجهــــاز العصــــبي عنــــد حيوانــــات :  نقصــــه
  . التجارب

  ) k:ك  (فيتامين -٤
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وفـي الطفولـة األولـى يوجـد  ،يوجـد فـي صـفار البـيض والخضـروات الورقيـة الداكنـة اللـون: مصادره
  .) k:ك  (ن البكتريا في األمعاء تعمل على تجمع وصناعة فيتامين نوع م

  . الدم طوهي المادة المشتركة في تجلالبروثرمين أساسي لتكوين مادة  :وظيفته
يــؤدي نقصــه إلــى عــدم تجلــط الــدم، يعتقــد أن اإلنســان يحصــل علــى الكميــات الالزمــة لــذا  :نقصــه

   .الفيتامين من غذائه 
  ئبة في الماء الفيتامينات الذا: ب 

وتضـم مجموعـة ) C :ج(مركـب وفيتـامين  )B :ب(وتشمل هذه المجموعـة علـى فيتامينـات 
  . المركب عدة فيتامينات تعمل مع بعضها البعض ) B:ب (
  )B:ب (فيتامين  -١

نـــزيم ضـــروري لوظـــائف إا لوجـــود الكبريـــت وهـــو نظـــرً  بالثيـــامين )B:ب (يســـمى فيتـــامين  :وظائفـــه
  .غذائياألعصاب والتمثيل ال

فــــي الحبــــوب الكاملــــة والبقــــول، والمكســــرات ، الخميــــرة والكبــــدة، ) B:ب (يوجــــد فيتــــامين  مصــــادره
  . والحليب
  :ن ايسبب مرض البري بري وهو عادة نوع نقصه

البــري بــري الجــاف، فهــو عــادة يصــيب الجهــاز العصــبي فــي البــالغين، فيحــدث التهابــات وشــلًال  -أ
  . في األعصاب

ويكون التأثير على جهاز الدوران، بحيث يحدث احتقان في القلـب يـؤدي  البري بري الرطب، -ب
 . رتشاح في األنسجةفي وظائف األوعية الدموية وظهور اإلى هبوط مع قصور 

  )B2 : ٢ب (فيتامين  -٢
يشــارك فــي تكــوين مجموعــة مــن اإلنزيمــات ، وتســاعد هــذه اإلنزيمــات علــى تفــاعالت : وظائفــه

  . والدهون والبروتيناتالخاليا، وفي إطالق الطاقة من الكربوهيدرات األكسدة، واالختزان داخل 
في الحليب ، والخضروات والسـمك، اللحـوم، والبـيض، ويفقـد جـزء عنـد تعرضـه ألشـعة :  مصادره

  . الشمس أو عمليات الطهي نفسها
هيئــة اضــطراب فــي الهضــم، فقــدان الشــهية، والتهــاب اللســان واللثــة، ووجــود يظهرعلــى :  نقصــه

  . شقق على زوايا الفمت
  )B6 : ٦ب(فيتامين  -٣

 ،، تكـــوين األحمـــاض الدهنيـــة غيـــر األساســـيةتوالكربوهيـــدرايســـاعد فـــي أيـــض الـــدهون :  وظائفـــه
  .وتكوين األجسام المضادة  ،البروتيناتوٕاطالق الطاقة من 

  .والتغيرات العقلية ، واالكتئاب ونقصان الوزن  ،والتشنجات ،يسبب  القلق :نقصه
  .اللحوم، الموز، الفول ، السبانخ، والبطاطس: ه مصادر 
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  )حمض الفوليك( الفوالسين -٤
ومــن المصــادر  ،وبعــض الفاكهــة ،يوجــد الفوالســين بــوفرة فــي الســبانخ وفــي الخضــروات :مصــادره

  . الغنية به عيش الغراب
ء والخاليـا تكوين األحماض النووية والهيموجلـوبين ، والنمـو الطبيعـي لخاليـا الـدم الحمـرا:  وظائفه
  . األخرى
  . يسبب فقر الدم المتميز بضخامة الكريات الدموية:  نقصه

  )B12 :١٢ب(فيتامين -٥
 ،وجـــوده ضـــروري لنمـــو كريـــات الـــدم الحمـــراء بشـــكل طبيعـــي مـــع وجـــود حمـــض الفوليـــك: وظائفـــه

  )C :ج(وفيتامين 
تهـاب اللسـان، وتضـخم فـي الكبـد وال ،يؤدي إلى فقـر الـدم الـذي يـؤدي إلـى تضـخم الطحـال: نقصه

  . والتهابات كالتهابات الخاليا العصبية 
   .واألسماك ،يوجد في اللحوم الحمراء:  مصادره

  ) C :ج(فيتامين  -٦
ضـــروري لينـــتج مـــادة الكـــوالجين التـــي تكـــون األنســـجة الضـــامة التـــي تعمـــل علـــى ربـــط :  وظائفـــه
وقـوة جـدار األوعيـة  ،ةكمـا أنـه ضـروري للمحافظـة علـى مرونـ ،واألنسجة بعضـها الـبعض ،الخاليا
  . الدموية
 اللثـة وتصـبح ،وتـورم باللثـة ،عبـارة عـن نزيـف تحـت الجلـد وهـو ،اإلسـقربوطسـبب مـرض ي: نقصه
  . أسفنجيةشبه 

  .عصير البرتقال، والبرتقال ، والطماطم ، الفلفل األخضر :مصادره
ب(واآلن  زي الطال ة ،عزي ي الطالب ك ،)عزيزت د معرفت ك در فيتامينـــاتلل بع ةيمكن  اس

  .األمراض الناتجة بسبب نقصها في الغذاءو  ،هاوظائفو ،وأنواعها ومصادرها ،العناصر المعدنية
  العناصر المعدنية  -ثالثا

  : على وجودها في جسم اإلنسان إلى  اقسمت العناصر المعدنية بناءً 
وتشـــــمل علـــــى الكالســـــيوم، الفوســـــفور، البوتاســـــيوم، الكبريـــــت، : العناصـــــر المعدنيـــــة الكبـــــرى  - أ

  .لصوديوم ، والكلور، الماغنسيوما
وتشــــمل علــــى الحديــــد ، المنجنيــــز، النحــــاس، اليــــود، الكــــروم، : العناصــــر المعدنيــــة الصــــغرى - ب

  . الكوبلت، الفلور، الموليدين، السلينيم ، والزنك
  : وظائف العناصر المعدنية 

 وتوازن الماء  ،المحافظة على الضغط األسموزي .  
  القاعدي –المحافظة على التوازن الحمضي.  
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  وبعض المركبات األخرى ،واإلنزيماتتدخل في تكوين الهرمونات. 

 يساعد في بعض التفاعالت الكيميائية الحيوية في جسم اإلنسان . 

 مما  ؛وخارج جدران الخاليا يؤثران على الضغط األسموزي ،فتتركز العناصر المعدنية داخل
 ،غير الخلوي، فالصوديوم والكالسيوم والسائل ،يساعد على حركة الماء بين السائل الخلوي

  . وخارج الخاليا ،والكلور من العناصر التي تساعد على تنظيم الماء داخل
 والقاعدية من منطقة إلى أخرى في جسم اإلنسان، فتركيز بعض العناصر  ،وتختلف الحموضة

وي، وهو الذي كما أن الفسفور العض ،يساعد على ثبات القلوية البسيطة للدم ،المعدنية في الدم
 . يد الحموضةز والكبريت ت ،والكلور متحدًا مع مركب عضوي، كوني

  وتدخل بعض العناصر المعدنية في تركيب بعض اإلنزيمات، وتعتبر أيونات المعادن
ضرورة لنقل الرسائل العصبية  ،والصوديوم ،والماغنسيوم ،والبوتاسيوم ،خصوصًا الكالسيوم

 .العضالت التي تعمل على انقباض وانبساط 

 الزنك الذي يدخل في تكوين  :مثل ،كما تدخل العناصر المعدنية في تكوين بعض الهرمونات
 . ، اليود الذي يدخل في تكوين هرمون الثيروكسيناألنسولينهرمون 

  فاليهموجلوبين: كما توجد مركبات أخرى في جسم اإلنسان تحتوي على العناصر المعدنية 
والماغنسيوم  ،والفلور ،والفوسفور ،والعظام على الكالسيوم ،ألسنانيحتوي على الحديد، وتعتمد ا

 . والمحافظة على القوام والقوة ،ضروري في النمو

 تقوم العناصر المعدنية بوظائفها العامة، وكذلك الوظائف الخاصة لكل عنصر. 

ب(واآلن  زي الطال ة ،عزي ي الطالب ك ،)عزيزت د معرفت وأنواعهـــا  لعناصـــر المعدنيـــةل بع
   :فيما يلي بعض العناصر المعدنيةلبشئ من التفصيل  نعرضوسوف  هاظائفو و
  الكالسيوم  -١

مـن وزن  )%٢(فهو يشكل  ،الكالسيوم أكثر العناصر المعدنية من حيث تواجده في جسم اإلنسان
واألسـنان ونسـبة الكالسـيوم إلـى  ،من الكالسيوم في الهيكل العظمـى )%٩٩(ويوجد حوالي  ،الجسم

  . عادل النصفين الفسفور ت
  :وظائف الكالسيوم

  . يدخل في بناء العظام واألسنان  - ١
 .تنتظم بعض العمليات الحيوية في الجسم - ٢

 . الذي يقوم بهضم الدهون في األمعاء ،يساعد على تنشيط إنزيم الليباز البنكرياسي - ٣

 . العصبية  ئلوكذلك في نقل الرسا ،)B12:١٢ب(يساعد على امتصاص فيتامين  - ٤

وجد في الحليب ومنتجات األلبان وكذلك يجـب علـى الشـخص البـالغ تنـاول كأسـين مـن ي:مصادره 
الحليب على األقل يوميًا حتى يمكنـه مـن الحصـول علـى االحتياجـات اليوميـة مـن الكالسـيوم، كمـا 
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، فيتــامين ) D:د(يجــب التأكــد مــن امتصــاص الكالســيوم ووصــوله إلــى الجســم، كمــا يزيــد فيتــامين 
  . من امتصاص الكالسيوم والبروتين  )C :ج(

بــل يــؤدي إلــى  ،وٕاعاقــة النمــو، وقــد يســبب ضــعفًا فــي العظــام ،يــؤدي إلــى تشــوه األســنان :نقصــه
  . نقصه في البالغين مع الوقت إلى اإلصابة بمرض تلين العظام

  الحديد -٢
الحديــد جــزء مــن تركيــب الهيموجلــوبين الــذي يحمــل األوكســجين إلــى األنســجة، ولــه أهميــة  :أهميتــه

  . اصة عند النساء في مرحلة القدرة على اإلنجاب خ
وينـتج  ،تقـل كفـاءة حمـل األكسـجين فـي الـدمبالتالي تكوين الهيموجلوبين ، و  ةقليؤدي إلى : نقصه

  . فقر الدم
عــد تناولــه وجــود حمــض التانيــك بحتــى  ،ومــن المشــاكل التــي تــؤدي إلــى صــعوبة امتصاصــه     

ومـن المـواد التـي تسـاعد  ،غيـر ذائـب مـع الحديـد امعقـدً  اً الذي يوجـد فـي الشـاي، حيـث يكـون مركبـ
  .)C :ج(وجود حمض األسكوربيك فيتامين  ،على امتصاصه

  الفلور  -٣
وجود الفلور في ماء الشرب يمنع تسوس األسـنان، حيـث أنـه عنـد شـربه فـي المـاء أثنـاء  :أهميته 

  . لورية تقاوم التحلل بالبكتيريافترة تكوين األسنان يترسب طبقة فلور األبابتيت وهي مادة صلبة ب
كســية علــى عكــس طبيعــة ع طفــالوطبيعــة خاليــا عظــام األ ،كمــا يترســب الفلــور أيضــًا فــي العظــام

  .خاليا األسنان الثابتة 
 ،ونظافـــة الفــــم ،التغذيـــة الســــليمةو  ،الفلـــور لألســــنان أثنـــاء الطفولــــة أهميــــةتضـــح ومـــن هنــــا 

  . ة الكاملة ضد تسوس األسنان عند األطفالايالحمواألسنان مع إضافة الفلور لماء الشرب يوفر 
  اليــود -٤

يعد مستوى األيض األساسي في الجسم بمسـتوى هرمـون الثيروكسـين الـذي تفـرزه :  وظائفه
ويتطلـــب تصـــنيع هرمـــون الثيروكســـين اليـــود حيـــث يـــدخل اليـــود فـــي تكـــوين جـــزء  ،الغـــدة الدرقيـــة
  . الثيروكسين 
وظهـور انتفـاخ أسـفل  ،إلنتـاج هرمـون الثيروكسـين ؛رقيـةيـؤدي إلـى تضـخم الغـدة الد :نقصه

ــ ،)بالــدراق(وعلــى جانبهــا وتســمى هــذه الحالــة  ،الحنجــرة لك يضــاف اليــود إلــى ملــح الطعــام فــي ذل
  . األوسط من الواليات المتحدة األمريكية  جزءال

هرمـــون  أمـــا زيـــادة إفـــرازه يـــؤدي كـــذلك إلـــى تضـــخم فـــي الغـــدة الدرقيـــة نظـــرًا لزيـــادة إفـــراز       
ـــادة نســـبة الهرمـــون فـــي الجســـم  ،)الجـــوتير(ويـــؤدي إلـــى مـــرض  ،الثيروكســـين وهـــو عبـــارة عـــن زي

 . وزيادة ضربات القلب  ،وجحوظ العيون

  البد من معرفة أهمية الماء  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( اآلنو 
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  المــاء   -رابعا
  : الماء أهمية
 فاعالت الكيمائية الحيوية في الجسـم كعمليـات الهضـم يعتبر الماء الوسط الذي تتم فيه جميع الت

  . واالمتصاص واالستقالب 
  المــاء ضــروري كوســط لنقــل العناصــر الغذائيــة وكــذلك لطــرح الفضــالت إلــى خــارج الجســم عــن

 . والعرق  ،والبراز ،طريق البول

  يعمــل المــاء علــى تنظــيم درجــة حــرارة الجســم ، وذلــك عــن طريــق بخــار المــاء الــذي يخــرج فــي
 . وفي العرق ،عملية التنفس

 ا واألنســـجة وتختلـــف نســـبته مـــن نســـيج إلـــى أخـــر فيمثـــل يـــيـــدخل المـــاء فـــي تركيـــب جميـــع الخال
 (فــــي األنســــجة الدهنيــــة، )%٢٠( ا الــــدم الحمــــراء،يــــفــــي خال )%٧٠(مــــن بالزمــــا الــــدم، )%٩٢(

 . في العضالت اإلرادية )%٨٠

 بــذلك حركــة العضــالت ، كمــا يحمــي  ليســهل ؛وليونتهــا ،يعمــل المــاء علــى حفــظ مرونــة األنســجة
 . األنسجة من أثر الصدمات 

 ا الجسم يوأكسجين الهواء إلى جميع خال ،يعمل الماء كوسط لحمل المواد الغذائية .  
ويحتــاج البــالغين ، مــن وزن الجســم )% ٦٥ : ٦٠ (ويالحــظ أن نســبة المــاء فــي جســم البــالغ مــن

  .من وزن الجسممللم لكل كجم ) ٥٠ (يوميًا من الماء ما يعادل
  :مصدره
يعــد مــاء الشــرب مــن أهــم مصــادر الميــاه للجســم بصــورة المــاء النقــي الــذي يشــربه اإلنســان  

والحســاء، كمــا يعــد المــاء أحــد المكونــات األساســية  ،واللــبن ،والقهــوة ،والمشــروبات األخــرى كالشــاي
  . توخصوصًا الفاكهة والخضراوا ،لكثير من األغذية

تنوع الطعام لتوفير الكميات المطلوبة مـن مصـادر األغذيـة وللحصـول  يةأهموهكذا يتضح لنا     
 ،والفواكـه المتنوعـة،والتوعية المناسـبة للصـحة الجيـدة، يمكـن التركيـز علـى الحليـب  ،على الكميات
واألطعمة األخـرى كـالخبز المـدعم، الحبـوب  ،وكميات متوسطة من بروتينات اللحوم ،والخضروات

التغذيــة الجيــدة التـي تمــد الجسـم بالكميــات المناســبة مـن المعــادن األخــرى إذا وهكــذا تكـون  ،الكاملـة
  . كان ماء الشرب يحتوي على الفلوريد

  .تناول الماء كثار مناإل عليك ،)عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب(وأخيرا 
ة مـر  )القبلي البعدي( اإلجابة على االختبار  عليك ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 

لدراســة الموديــول  انتقــلفــأكثر مــن مجمــوع الــدرجات ) % ٨٠ (أخــرى فــإذا حصــلت علــى
  .التالي
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  إعداد الطالبة
  حسين العريض إبراھيم تيسير

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس
  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  
 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  الموديول الثالث
  االحتياجات الغذائية خالل مرحلة المراھقة 

 

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
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  :أهمية دراسة الموديول
: هقــة مثــال ذلــكحيــث أنــه هنــاك العديــد مــن التغيــرات الحيويــة التــي تحــدث فــي مرحلــة المرا

زيادة معدل النمو الذي يزداد في بدايـة هـذه المرحلـة ، وتغيـر نسـب األنسـجة المختلفـة فـي الجسـم، 
  . كما يكتمل النمو الجنسي في هذه المرحلة

وهنـاك اخـتالف كبيــر مـا بــين الجنسـيين الــذكر واألنثـى فــي النمـو إذا يالحــظ أن الـذكور فــي 
 ويزيـــدون فـــي طــــولهم ) جــــمك٣٠(تبلـــغ الزيـــادة  ســـنة يتضــــاعف وزنهـــم حيـــث قــــد )١٠:١٨ (ســـن

فـــي المتوســـط فـــي حـــين أن الفتيـــات فـــي نفـــس العمـــر تبلـــغ الزيـــادة عنـــدهن فـــي الـــوزن  )ســـم٣٤(
ومعظــم الفتيــات الالتــي تكــون تغــذيتهم كافيــة وتغطــي  ،)ســم٢٤(، ويزيــد طــولهن بمقــدار )جــمك٢٢(

عظـم الصـبيان تنمـو عضـالتهم احتياجاتهم تنمو عندهن طبقـة مـن األنسـجة الدهنيـة فـي حـين أن م
  .أكثر وهذا يعطيهم المظهر العضلي والرجولي 

وحيـــث أن أول مرحلـــة المراهقـــة تبـــدأ احتياجـــات المراهـــق الغذائيـــة والســـعرات بالزيـــادة ومـــن  
المحتمل أن يوافق على اقتراحات يقدمها والده وغيرهما من الكبار بعادات أكله، إال أنه فـي أواخـر 

ة تغيرات في أسلوب الشباب ألنـه يجاهـد ليصـبح بالغـًا، وطبيعـة هـذه التغيـرات المراهقة، تحدث عد
ــه، ووضــعه الغــذائي فيــرفض اقتراحــات أبويــه، ويتناســى الفطــور أو يــرفض  تــؤثر علــى عــادات أكل
أنواع معينة من األكل كطريقة لتأكيـد ذاتـه، ويكـون سـلوك ومبـادئ أصـدقائه ذات أثـر عظـيم عليـه 

األكــل، فنجــده يختــار الوجبــات الســريعة الجــاهزة مــن األســواق أو مقصــف  وعلــى اختياراتــه ألنــواع
  .المدرسة كوجبات رئيسية في يومه الدراسي 

ومــع األســف فقــد ال يــربط المراهــق بــين الغــذاء وعمــل الجســم، كمــا أنهــم ال يقــدرون تمــام  
ر علــى قــد يكــون لــه أثــ –التقــدير تعــرض الجســم لمخــاطر األمــراض، فهــم ال يــرون أن مــا يــأكلون 

أو في المستقبل، حيث أنهم ينظرون إلى الغذاء على أنه يسد حاجة الجوع لديهم ،  ،صحتهم اآلن
   .يزداد فيها المراهق للغذاءوحيث أن أول مرحلة المراهقة 

دراسة هذا الموديول بعناية لكي تتعرف  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(وهذا يتطلب منك     
  :على
 .هقةما المقصود بالمرا .١

  .المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة .٢

والعوامـل التـي تـؤدي إلـى التغلـب علـى مشـكلة  ،المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة كالسـمنة .٣
 ،وأثر التدخين على الناحية الغذائية للمراهـق ،السمنة منذ البداية ،والتدخين ، الكحول ، المخدرات

ــ وأثــر تعــاطي المشــروبات الكحوليــة علــى الناحيــة  ،ة للمراهــقوأثــر المخــدرات علــى الناحيــة الغذائي
 .و التهام العصابي ،)فقدان الشهية ( والقهم أو  الغذائية للمراهق،وحب الشباب،
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كما أن إلقاء الضوء على هذا الموضوع يجعلك على وعي بأهمية المحافظة على تناولك       
  .وحب الشباب ،ةنمإلى السطعمة التي تؤدي األ وعدم اإلكثار من تناول ،لوجبة غذائية متكاملة

  :أهداف دراسة الموديول
  :قادرًا على أنأن تكون  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(بعد دراسة هذا الموديول ينبغي 

 .يعرف المراهقة .١

 .بعض المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة يعرف  .٢

 .بعض المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة يعدد  .٣

  .البداية على مشكلة السمنة منيتغلب  .٤

  .يتجنب التدخين ، الكحول ، المخدرات لما لهم من أثر على الناحية الغذائية للمراهق .٥

 .يعرف حب الشباب كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة .٦

 .كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة )فقدان الشهية ( يعرف القهم أو  .٧

 .كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة )فقدان الشهية ( من يقي نفسه .٨

 .يعرف التهام العصابي كمشكلة غذائية في مرحلة المراهقة والوقاية منها .٩

  )القبلي البعدي ( االختبار 
  :أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة  :أوال 

سعر حراري فـي حـين تحتـاج أنثـى ) ٢٢٠٠(الحرارية  سنة من السعرات )١٤ :١١(يحتاج الذكور، من سن  .١
  . سعر حراري)  ٢٥٠٠(في نفس السن إلى 

  . أن ظهور الدورة الشهرية لدى الفتاة تزيد من احتياجاتها للكالسيوم .٢
  .  والفوالسين دورًا رئيسيًا في عملية النمو) A  ( ،)C (،  )K( يلعب فيتامين  .٣
  .مشكلة السمنة منذ البداية تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون من العوامل التي تؤدي إلى التغلب على .٤
  . إن ظهور السمنة في مرحلة المراهقة يكون راجعًا حدوثه إلى الطفولة .٥
  ). B(يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات  .٦
  . من أسباب حب الشباب، واإلكثار من تناول الشيكوالته، والمكسرات )C(النقص النسبي في فيتامين  .٧
 . انخفاض مستوى اليود عن الموصي به من أسباب حب الشباب .٨

  .القهم هى حالة نجد أن الشهية للطعام تقل بدرجة كبيرة مع نقصان ملحوظ في الوزن .٩
شـكل اضـطراب ينتـاب الفـرد بـين اإلقبـال فـي التهام العصابي تحدث هذه الحالة في سـن المراهقـة المتوسـطة  .١٠

 . طعام ، يتلوه فقد الشهية، ومحاولة إنقاص الوزن ،ثم العودة مرة أخرى إلى التناول الشره للطعامالشديد على ال

  :الصحيحة مما يأتياإلجابة ثانيا تخير 
يكـــون كبيـــرًا فـــي الفتـــرة التـــي يبـــدأ فيهـــا ظهـــور الـــدورة  ......يالحـــظ أن االحتيـــاج الغـــذائي مـــن -١

  .الشهرية للفتاة

         .الحديد  -ب                             .الكالسيوم -أ
 .الماغنسيوم -د                               .الزنك -ج
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  .عن الموصي به من أسباب حب الشباب............انخفاض مستوى  - ٢
             .الزنك  - ب                                  اليود - أ
  .الفلور -د                               .الحديد -ج

  . من أسباب حب الشباب.................... النقص النسبي في فيتامين  -٣
  )B( -ب                      )  C( - أ
  )D( - د                )       A( -ج

  ...................يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامين  - ٤
  ) B( -ب                )         C( - أ
  )D( -د                       ) A( -ج

  ..................دورًا رئيسيًا في عملية النمومن الفيتامينات التي تلعب  -٥
  ) K( -ب               )            B( -أ  

  )E( -د                          )D( -ج
  

  .(.......)وفيتامين  ،)C(ظيفية باإلضافة إلى فيتامين ضروريًا لسالمة الخاليا الحديثة الو ) A(فيتامين  -٦
  ) .K( -ب                         ) .B( - أ
             ).E( -د                         ).D( -ج

حالة تتميـز بشـكل اضـطرابي ينتـاب الفـرد بـين اإلقبـال الشـديد علـى الطعـام ، يتلـوه فقـد الشـهية، ومحاولـة  -٧
  ........................... م العودة مرة أخرى إلى تناول الطعام بشرهإنقاص الوزن ،ث

  .       التهام العصابي - ب                                . القهم - أ
  .سوء الهضم -د                               .السمنة -ج

  
  المحتوى واألنشطة

  االحتياجات الغذائية خالل مرحلة المراھقة

  :النشاط
  : توضح صور منيعرض أمامك على شاشة الكمبيوتر  ما ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( شاهد
  .المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة  - ١
  ). فقدان الشهية(المراهقة كالسمنة، وحب الشباب،والقهم أوالمشاكل الغذائية في مرحلة  - ٢
  .أثر التدخين على الناحية الغذائية للمراهق - ٣

  استنتاجهل تستطيع  : )عزيزتي الطالبة ،زيزي الطالبع(واآلن 
  ما المقصود بالمراهقة؟ وما المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة. 

 المقصود بالمراهقة 

تعرف المراهقة على أنها مرحلـة انتقاليـة فـي مراحـل الحيـاة، وتـربط بـين مرحلـة الطفولـة ومرحلـة 
ون بأنهم صعب التعامل معهم كمـا أن لـديهم عـادات غذائيـة وعادة ما يوصف المراهق. البلوغ والكبر

يطعمــون بواســطة أمهــاتهم وٕانمــا يــأكلون بأنفســهم وألول مــرة فــي  ســيئة، ويتميــز المراهقــون بــأنهم ال
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حيــاتهم يتحملــون مســئولية اختيــار مــا يــأكلون، وخــالل هــذه المرحلــة يتــأثر المراهقــون بأصــدقائهم مــن 
  .امجتمعاتنا في مظل تأثير األسرة قائولكن ي حولهم في جميع أمورهم،

ـــة بصـــورة خاصـــة  ـــين األفـــراد فـــي نفـــس  –واالحتياجـــات الغذائي وعـــادات األكـــل تختلـــف مـــا ب
المرحلــة مــن أدوار الحيــاة، فهنــاك العديــد مــن التغيــرات الحيويــة التــي تحــدث فــي هــذه المرحلــة مثــال 

، وتغيـر نسـب األنسـجة المختلفـة فـي زيادة معـدل النمـو الـذي يـزداد فـي بدايـة مرحلـة المراهقـة : ذلك
  . الجسم، كما يكتمل النمو الجنسي في هذه المرحلة

  .المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة
  . تزداد الحاجة إلى طعام أكثر ليدعم النمو خالل هذه الفترة من الحياة - ١
بسـبب البلـوغ المبكـر  .من غذاء في وقت مبكر عن األوالد هتناولتتحتاج الفتيات إلى زيادة في ما  - ٢

 . لهن

 . نموالفي  ونؤ يبدوذلك عندما ،يحتاج الذكور إلى كميات من الطعام أكثر من الفتيات  - ٣

  يالحظ أن االحتياج الغذائي يكون كبيرًا في الفترة التي يبدأ فيها ظهور الدورة الشهرية للفتاة  - ٤
  .االحتياجات الغذائية

طاقــــة تكــــون عاليــــة، فيحتــــاج الــــذكور، مــــن إن احتياجــــات معظــــم المــــراهقين األصــــحاء مــــن ال 
سـعر حـراري فـي حـين تحتـاج أنثـى فـي نفـس  )٢٥٠٠(سنة من السعرات الحراريـة  )١٤ :١١(سن

  . سعر حراري )٢٢٠٠(السن إلى 
  كــذلك االحتياجــات مــن بعــض العناصــر الغذائيــة فــإن احتياجــه إلــى عنصــر الحديــد فــي الغــذاء

هنـاك زيـادة فـي حجـم عضـالت الجسـم كمـا أن ظهـور يكون أكبر ويزيـد بنسـبة أكبـر عنـدما يكـون 
الدورة الشهرية لدى الفتاة تزيد من احتياجاتها للحديد ، والجدير بالذكر أنه هناك فروق واختالفـات 
بين المراهقين، فال يمكن تطبيق حالتين تمامًا، فهناك متوسط ، قد تكون الفتاة أعلى أو أدنى مـن 

  . الحال بالنسبة للولد هذا المتوسط ولكنها طبيعية وكذلك
  كما أن نوعية النشاط يؤثر في احتياجاته من الطاقة والعناصر الغذائيـة األخـرى، فقـد يحتـاج مـا

سـعر حـراري حتـى ال  ) ٢٠٠٠(سـعر حـراري، وقـد تحتـاج الفتـاة إلـى أقـل مـن  )٤٠٠٠(يزيد عـن 
  . تصبح بدينة

  مـن وزن الجسـم  كجـم/جـمعـن  من الطاقـات المـأخوذة، وعـادة يزيـد )%١٢:١٤(يشكل البروتين
  . ويعتبر هذا كافيًا لتغطية احتياجات النمو وللمحافظة على أنسجة الجسم

  معظم المراهقون ال يحصلون على احتياجاتهم من األمـالح مثـل كالسـيوم، والحديـد، والزنـك ومـا
فقـط، ، وذلـك مـن أجـل نمـو العظـام  )مللجـم١٥٠(يحتاجه المراهق مـن الكالسـيوم يوميـًا مـا يعـادل 

لنمــو العضــالت، وكــذلك الحــال بالنســبة لليــود فيحتــاج  )مللــيجم١٥ (ومــا يحتاجــه مــن الزنــك يوميــاً 
 .التي يحصل عليها من الملح المدعم باليود )ميكروجرام ١٥٠(المراهق إلى 
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  المتطلبات الغذائية خالل مرحلة المراهقة ومن
  الفيتامينات  

  ليات االستقالب أثناء فترة المراهقةوهي ضرورية لتنظيم العديد من نشاطات وفعا   
  :دور رئيسي في التمثيل الغذائي للطاقة  –النياسين ) B1 ( ،)B2(ويلعب فيتامين 

ويـزداد الحاجـة  ،) RNA ، DNA(، الفوالسـين ضـروريًا لتركيـب األحمـاض ) B12(فيتـامين  -
  . إليها في الفترة التي يحدث فيها تكوين األنسجة 

لتكــــوين األحمــــاض األمينيــــة غيــــر األساســــية حيــــث أن نمــــو األنســــجة ضــــروريًا ) B6(فيتــــامين  -
 . يتطلب وجوده

 . ضروريًا لنمو الهيكل العظمي )  D( فيتامين  -

، وفيتـامين ) C(ضروريًا لسالمة الخاليـا الحديثـة الوظيفيـة باإلضـافة إلـى فيتـامين ) A(فيتامين  -
 )E( 

رئيسيًا في عملية النمـو، وهـي غالبـًا تأخـذ والفوالسين دورًا ) A  ( ،)C  ) (B6( يلعب فيتامين  -
 . بكميات أقل من الموصي بها

بعــد معرفتــك بالمتطلبــات الغذائيــة خــالل مرحلــة  ،)عزيزتــي الطالبــة ،عزيــزي الطالــب(واآلن       
  .يمكنك معرفة المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة المراهقة ،

   المشاكل الغذائية في مرحلة المراهقة  
هــذه الفتــرة بعــض المشــاكل التــي لهــا عالقــة بالغــذاء والتغذيــة إمــا كــأثر نــاتج عــن  تظهــر فــي

بعض المشـــاكل وفيمـــا يلـــي عـــرض لـــ، التغذيـــة أو كعامـــل يـــؤثر علـــى الوضـــع الغـــذائي للمـــراهقين 
  :المرتبطة بالغذاء في مرحلة المراهقة

  السمنة  -أوال
فولــة، فكثيــر مــن المـــراهقين إن ظهــور الســمنة فــي هــذه الفتــرة يكــون راجعـــًا حدوثــه إلــى الط

يمتازون بالسمنة منذ طفولتهم أما المراهقون الذين يزيد وزنهم عن الطبيعي فهم غالبـًا ال يمارسـون 
  : تؤدي إلىأي نوع من النشاط ،والمشاكل التي تظهر عن السمنة في هذه المرحلة 

  . واالجتماعية  ،عدد من المشاكل النفسية - ١
 . وعدم الثقة بالنفس  ،اإلحساس باإلحباط - ٢

 .نتيجة لحسهم المرهف  ،والنشاطات االجتماعية ،انسحابهم من بعض المناسبات - ٣

 . وعائلته  ،ظهور بعض الخالفات بين المراهق - ٤

  العوامل التي تؤدي إلى التغلب على مشكلة السمنة منذ البداية 
فــي اختيــار مــا تبــاع ســلوك غــذائي ســليم منــذ الصــغر كــي يســتمر إ علــى يجــب تعويــد المراهــق - ١

  . يفيده وما هو صحي بالنسبة له 
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  .مساعدة المراهقين الذين يمتازون بالسمنة على وضع أهداف لتخفيض وزنهم - ٢

 . وتحسين معنوياتهم  ،مساعدتهم على استعادة الثقة بأنفسهم - ٣

والعناصـر الغذائيـة التـي تغطـي احتياجـاتهم  ،مراعاة حصول المراهقين على السعرات الحراريـة - ٤
 . وممارسة الرياضة ،نموهم لتدعم

 . تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون  - ٥

  . الطازجة تناول األطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة من الوجبات، الخضراوات - ٦
  التدخين ، الكحول ، المخدرات  -ثانياً 

إن تــدخين الســجائر، وشــرب الكحــول، وتعــاطي المخــدرات مــن الســلوكيات المرضــية والتــي 
ما تبدأ خالل مرحلة المراهقـة، وفـي كثيـر مـن األحيـان يكـون تأثيرهـا علـى الحالـة الغذائيـة ال  غالباً 

  . واالجتماعية ،يقل ضررًا عن تأثيرها الخطير على الحالة النفسية
  أثر التدخين على الناحية الغذائية للمراهق -أ
 يضعف التدخين من حاستي التذوق والشم .  
 يحتاجها الجسم من فيتامينات  يزيد التدخين من الكمية التي)C( لمحافظة علـى مسـتوى ل، وذلك

 . هذا الفيتامين في الدم 

  فـي %) ٩٠(تظهر آثاره السيئة مع مرور الوقت فأسـباب الوفـاة التـي لهـا عالقـة بالتـدخين تمثـل
 .من أمراض القلب) %٢٥(من حاالت التهاب القصبة الهوائية،و%) ٧٥( سرطان الرئة،و

  على الناحية الغذائية للمراهق  أثر المخدرات -ب
  تـــدهور الحالـــة الغذائيـــة للفـــرد، حيـــث أنـــه يعـــيش حيـــاة غيـــر منتظمـــة، وبالتـــالي يفقـــد العـــادات

  . والنظام الغذائي السليم 
 ضعه الغذائيو زان، ويؤثر ذلك على شهيته للطعام ويحصل عنده عدم ات انفقد.   

 تعاطيه األودية المهدئة التي تعمل على خفض الشهية  . 

  أثر تعاطي المشروبات الكحولية على الناحية الغذائية للمراهق -ج
أما تعاطي المشروبات الكحولية فله مضاره العديـدة الجسـمية والصـحية والنفسـية واألخالقيـة 

  :فهي تؤدي إلى
 اإلقالل من امتصاص الفيتامينات من األمعاء .  
 وتقرح المعدة وهذا يؤثر على التغذية  ،تليف الكبد . 

 حاللها محل الغذاء الجيد في غذاء الفرد إ .  
  حب الشباب   -ثالثاً 

 ،وهــو عبــارة عــن مــرض جلــدي شــائع بــين المــراهقين فــي خــالل هــذه المرحلــة مــن العمــر  
  . ألنه يؤدي إلى تشوه جمال الوجه ؛وأكثر ما يضايق الشباب ظهوره
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٣٦٦ 

  :أسبابه
  ه ، والمكســرات، واألطعمــة الدهنيــة مــن تنــاول الشــيكوالت اإلكثــارالــنقص النســبي فــي فتــامين أ، و

 . والمقلية، والمشروبات الغازية كالبيبسي ، وخالفه 

 ويضاعف حالة حب الشباب ،والخمور يسيء ،تناول البيرة . 

 إلــى الحالــة ويعمــل علــى زيادتهــا واضــطراب  يءانخفــاض مســتوى الزنــك عــن الموصــي بــه يســ
 . الهرمونات في الجسم في هذه المرحلة من العمر

  د بعض الميكروبات على سطح جلد البشرة وجو . 

  :عالج حب الشبابول
ينصــح بعــدم العبــث باألظــافر فــي الوجــه، كمــا ينصــح بغســل الوجــه بالمــاء والصــابون عــدة    

  .مرات يوميًا، واإلقالل من تناول األطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون
  ) فقدان الشهية ( القهم أو  -رابعا

، ة كبيــرة مــع نقصــان ملحــوظ فــي الــوزنالــة نجــد أن الشــهية للطعــام تقــل بدرجــوفــي هــذه الح
  . من الحاالت يكون من الفتيات في سن المراهقة%) ٩٠أكثر من(وأغلب الحاالت 

وتشـــعر بالغثيـــان عنـــد االقتـــراب منـــه، لـــذلك تلـــزم نفســـها بنظـــام غـــذائي  ،تكـــره الفتـــاة الطعـــام
بأنها ما زالت في حاجـة إلـى إنقاصـه ممـا يـؤدي إلـى  قاسي، وهي رغم انخفاض وزنها تشعر دائماً 

األمـــر الـــذي يـــؤثر علـــى حالتهـــا الفســـيولوجية ، وطريقـــة  )بالمجاعـــة(حالـــة مرضـــية يمكـــن وصـــفها 
والمظاهر الجسمية لها، وقد تتطور الحالة إلـى حـدوث تلـف فـي المـخ، ومـن  ،تفكيرها، وشخصيتها

   :تالي ثم الوفاة لذلك يجب عالج هذه الحالة فورًا بال
ن تطلــب األمــر تغــذيتها بطريقــة التغذيــة األنبوبيــة إ و  ،يجــب اســتعادة حالتهــا الغذائيــة الطبيعيــة .١

  . مباشرة إلى المعدة 
 االبنــــةوتحســــين عالقــــة  ،ومســــاعدتها علــــى عالجهــــا ،وجــــوب تفهــــم المحيطــــين بهــــا لحالتهــــا .٢

 . بالوالدين

ديـدة لمسـاعدتها علـى الـتخلص بعد النجـاح فـي هـاتين الخطـوتين، يجـب تعلـيم الفتـاة مفـاهيم ج .٣
 .والمعتقدات الخاطئة عن التغذية ،من المفاهيم

  التهام العصابي -خامسا
اإلقبـــال  بـــين ي ينتـــاب الفـــردتحـــدث هـــذه الحالـــة فـــي ســـن المراهقـــة المتـــأخرة بشـــكل اضـــطراب

ل الشديد علـى الطعـام  يتلـوه فقـد الشـهية، ومحاولـة إنقـاص الـوزن ،ثـم العـودة مـرة أخـرى إلـى التنـاو 
الشره للطعام،ولعالج هذه الحالة البد مـن إتبـاع العـالج الغـذائي الـذي يشـمل معلومـات عـن سـلوك 

وممارســـة  والـــتخلص مـــن األكـــل ونمـــط األكـــل، وشـــراهة لألكـــل ، المراهـــق اتجـــاه النظـــام الغـــذائي،
  .للرياضة
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 بالغذاء لبعض المشاكل المرتبطة بعد معرفتك ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن        

   .جنب تلك المشاكلتفي مرحلة المراھقة، يجب عليك أن تبتعد عن العادات الغذائية  الخاطئة  لت
  

مـرة  )القبلـي البعـدي( اإلجابـة علـى االختبـار  عليك ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 
  اليلدراسة الموديول الت انتقلفأكثر من مجموع الدرجات  )%٨٠(أخرى فإذا حصلت على 
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  إعداد الطالبة
  حسين العريضإبراھيم تيسير 

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  الرابعالموديول 
 سوء التغذية

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  مالعلو  دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
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  :أهمية دراسة الموديول
تعنـــي التغذيـــة الســـليمة إمـــداد الجســـم بســـعرات حراريـــة كافيـــة وبالعناصـــر الالزمـــة لوظـــائف 

الغذائيــــة التــــي وللمحافظــــة علــــى صــــحة هــــذه األعضــــاء، ولمــــا كانــــت العناصــــر  ،أعضـــاء الجســــم
وٕاجــراء العديــد مــن  ،يســتمدها الجســم مــن الطعــام ضــرورية لعمليــات النمــو وتوليــد الطاقــة الحراريــة

وظائف أعضاء الجسم، فإن نقص عنصر أو أكثر من هذه العناصـر يـؤدي إلـى حـدوث خلـل فـي 
  .هذه العمليات

ذيــة غيــر جميــع الحــاالت التــي تعــاني مــن تغMalnutrition ويشــمل مفهــوم ســوء التغذيــة 
ممـا يـؤدي إلـى  ،العلمية الحتياجات اإلنسان الفعلية من المواد الغذائية سليمة خارجة عن المعايير

  .الصحة والمرض اعتالل
 ،هل حرصت علـى أن تتغـذى تغذيـة سـليمة تتفـق ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(ولكن 

بـــأال يـــنقص عنصـــر أو يزيـــد  ،يـــةوالمعـــايير العلميـــة الحتياجـــات اإلنســـان الفعليـــة مـــن المـــواد الغذائ
  .عنصر فيؤدي إلى حدوث خلل في صحتك

أسـباب و  ،هـل فكـرت فـي مـا المقصـود بسـوء التغذيـة ،)عزيزتـي الطالبـة ،عزيزي الطالـب(لذا       
واألمــراض الناتجــة عــن  ،وفــرط التغذيــة ،واألمــراض الناتجــة عــن  قصــور التغذيــة ،قصــور التغذيــة
واالمتصـاص  وكيفيـة الوقايـة  ،وأمـراض سـوء الهضـم ،اصـر الغذائيـةوعدم توازن العن ،فرط التغذية

  .منها
دراسة هذا الموديول بعناية لكي تتعرف  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(وهذا يتطلب منك     
  :على
  ما المقصود بسوء التغذية ؟ .١
  ما المقصود بقصور التغذية؟ .٢
  قصور التغذية ؟أسباب ما  .٣
  صور التغذية؟ما األمراض الناتجة عن  ق .٤
  ما المقصود بفرط التغذية ؟ .٥
  ما األمراض الناتجة عن فرط التغذية؟  .٦
  ما المقصود عدم توازن العناصر الغذائية ؟ .٧
  ما أمراض سوء الهضم واالمتصاص  وكيفية الوقاية منها؟ .٨

كما أن إلقاء الضوء على هذا الموضوع يجعلك على وعي بأهمية المحافظة على تناولك       
  .تصاب بسوء تغذيةحتى ال ائية متكاملة وعدم اإلكثار من تناول األطعمة  لوجبة غذ

  :أهداف دراسة الموديول
   :قادرًا على أن أن تكون ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(بعد دراسة هذا الموديول ينبغي  
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  .يعرف سوء التغذية .١
  .يعرف قصور التغذية .٢
   .قصور التغذيةأسباب يعدد أربعة من  .٣
  .عض األمراض الناتجة عن  قصور التغذيةيستنتج ب .٤
  .يعرف فرط التغذية  .٥
  .يستنتج بعض األمراض الناتجة عن فرط التغذية  .٦
  .يقي نفسه من أمراض سوء التغذية .٧
   .يعرف عدم توازن العناصر الغذائية .٨
  .يستنتج أمراض سوء الهضم واالمتصاص  وكيفية الوقاية منها .٩

  .يفرق بين سوء التغذية وقصور التغذية .١٠
  )القبلي البعدي ( االختبار 

 :أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

  .  يعني سوء التغذية افتقار الجسم للعناصر الغذائية .١
مــن أســباب قصــور التغذيــة الغيــر إراديــة اإلحجــام عــن تنــاول الطعــام بســبب عــدم الرغبــة فــي  .٢

  . تناول األطعمة 
  .  Cحامض النيكوتينيك وهو أحد مركبات فيتامين  صبسبب نق ض البالجراينتج مر  .٣
  . Aالذي يساعد على نقل الحديد داخل الجسم و يزيد من امتصاصه فيتامين  .٤
ال يوجد فرق بـين سـوء التغذيـة وقصـور التغذيـة حيـث أن كـال منهمـا عبـارة عـن افتقـار الجسـم  .٥

  .  للعناصر الغذائية
ألنـه يزيـد مـن نسـبة امتصـاص الحديـد مثـل Cغنـي بفيتـامين  يجب مع كـل وجبـة اخـذ مصـدر .٦

  .الخضروات الورقية كالجرجير
يجب احتواء كل وجبة على لحوم أو اسماك أو طيور بقـدر المسـتطاع ألنهـا تنشـط وتزيـد مـن  .٧

   .امتصاص البوتاسيوم

  .تزيد السمنة من احتمال إصابة اإلنسان بالسرطان  .٨
ــ زيــادة مقــدار .٩ ة مــع ثبــات مقــادير العناصــر األخــرى يــؤدي إلــى اســتفادة أحــد العناصــر المعدني

  . الجسم استفادة كاملة من الغذاء
 .باألمعاء  تينشأ سوء امتصاص العناصر الغذائية نظرا لوجود طفيليا .١٠

يجب تجنـب األطعمـة المحفوظـة بمـادة حمـض اتيلـين ثنـائي أمـين ربـاعي الخليـك ألنهـا تعـوق  .١١
  .امتصاص الكالسيوم
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  ةالمحتوى واألنشط

  سوء التغذية

  :النشاط
 صورمن  يعرض أمامك على شاشة الكمبيوتر ما ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( شاهد

  :ورسوم متحركة
  .سوء التغذية بأمراضمصابين  ألشخاص .١
   .قصور التغذية أثر اإلصابة باألمراض التي تؤدي إلى فقدان الشهية للطعامأسباب وضح ت .٢
  .وكيفية الوقاية األنيميابالجرا والهزال و وضح أمراض قصور التغذية  كالت .٣
اسـتهالك و فرط التغذية كاإلفراط في تناول الطعام  بأمراضإصابة اإلنسان أسباب أهم وضح ت .٤

  .المواد الغذائية
أمــراض فــرط التغذيــة  كالســمنة التــي تــؤدي إلــى أمــراض القلــب وتصــلب الشــرايين و وضــح ت .٥

ن ذلــك كلــه أن الســمنة تزيــد مــن احتمــال إصــابة ارتفـاع ضــغط الــدم والتهــاب المفاصــل واألخطــر مــ
 .اإلنسان بالسرطان

  :استنتاجهل تستطيع ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 
  ما المقصود بسوء التغذية ؟

وبالعناصـــر الالزمـــة لوظـــائف  ،تعنـــي التغذيـــة الســـليمة إمـــداد الجســـم بســـعرات حراريـــة كافيـــة
ألعضــــاء، ولمــــا كانــــت العناصــــر الغذائيــــة التــــي وللمحافظــــة علــــى صــــحة هــــذه ا ،أعضـــاء الجســــم

وٕاجــراء العديــد مــن  ،يســتمدها الجســم مــن الطعــام ضــرورية لعمليــات النمــو وتوليــد الطاقــة الحراريــة
أو أكثر من هذه العناصر يؤدي إلى حدوث خلـل فـي  ،وظائف أعضاء الجسم، فإن نقص عنصر

  .هذه العمليات
يــع الحــاالت التــي تعــاني مــن تغذيــة غيــر جمMalnutrition ويشــمل مفهــوم ســوء التغذيــة 

ممـا يـؤدي إلـى  ،العلمية الحتياجات اإلنسان الفعلية من المواد الغذائية سليمة خارجة عن المعايير
  .الصحة والمرض اعتالل

وسوء التغذية ال يعني فقط الحالة التي تؤدي إلى افتقار الجسم للعناصر الغذائية ، بـل تشـمل 
أو تنــاول كميــات  ،مــن التغذيــة غيــر الســليمة، مثــل فــرط تنــاول التغذيــةســوء التغذيــة حــاالت أخــرى 

  .كبيرة من الطعام 
 Malnutrition مفهــوم ســوء التغذيــة يتضــح لــك أن  ،)عزيزتــي الطالبــة ،عزيــزي الطالــب(واآلن 

  :  همامن كللوفيما يلي عرض ، وفرط التغذية ،يجمع بين حاالت قصور التغذية
  التغذية  قصور:أوال
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االت قصور التغذيـة علـى أثـر تنـاول الغـذاء بكميـات غيـر كافيـة لتلبيـة حاجـة الجسـم تحدث ح
أو أكثـــر مـــن  ،أو بســـبب افتقـــار الطعـــام إلـــى عنصـــر ،والطاقـــة الحراريـــة ،مـــن العناصـــر الغذائيـــة

  . العناصر الغذائية 
ويـــزداد الخطـــر النـــاجم مـــن القصـــور الغـــذائي فـــي حـــاالت خاصـــة مثـــل حـــاالت النمـــو الســـريع 

  . وفي المرض  ،، وحاالت النحافة الشديدة)والمراهقة ،والطفولة ،ل تكوين الجنينمراح(
  .  وفيما يلي عرض ألهم أسباب قصور التغذية

  :تنقسم أسباب قصور التغذية إلى
  غير إرادية أسباب  -أ

غير إرادية، كما في حاالت المجاعات أو علـى أثـر سباب وتحدث حاالت قصور التغذية أل
أو أمــراض الغــدد الصــماء والحــروق ،  ،مراض التــي تــؤدي إلــى فقــدان الشــهية للطعــاماإلصــابة بــاأل

والعمليات الجراحية، ومـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى قصـور التغذيـة، اسـتعمال نوعيـات مـن األدويـة 
  . أمراض التغذية سباب وٕادمان الخمور والمخدرات التي تعتبر من أهم األ

  إرادية  أسباب  -ب
أواإلحجــام عــن تنــاول الطعــام بســبب  ،اع بعــض اإلفــراد عــن تنــاول الطعــاموهــي تشــمل امتنــ

  . عدم الرغبة في تناول األطعمة 
  .  قصور التغذيةمراض وفيما يلي عرض ألهم أ

 ،والقـــدرة علـــى التفكيـــر ،وتـــدني مســـتوى الـــذكاء ،يترتـــب علـــى قصـــور التغذيـــة عرقلـــة النمـــو
ذية في الحاالت التي تتميـز بنمـو الجسـم نمـوًا ويتضاعف الخطر الناتج عن قصور التغ ،واالبتكار

  . ولعل من أبرز أمراض قصور التغذية  ،والمراهقة ،كما في حاالت الطفولة ،سريعاً 
   مرض الهزال -١

والبروتينات باإلضـافة إلـى نقـص عناصـر  ،وهو ينشأ عن نقص مستمر في الطاقة الحرارية
وعــدم  اأو فطــام الطفــل صــغيرً  ،متكــرر لــألموعــادة يصــيب األطفــال بســبب الحمــل ال ،غذائيــة أخــرى

  . االهتمام بتغذيته 
  مرض البالجرا  -٢

حامض النيكوتينيـك وهـو أحـد  صوهو مرض الفقر وسوء التغذية وسبب هذا المرض هو نق
 دمركبات فيتامين ب المركب، وهو مـن أكثـر الفيتامينـات ثباتـا فـال يتـأثر بـالحرارة العاليـة وال يتأكسـ

 ،ويوجـــد الفيتـــامين بكثـــرة فـــي الملوخيـــة ،يظـــل محتفظـــا بكيانـــه بعـــد عمليـــة الطهـــيولـــذلك  ،بســـهولة
  .والبيض ،واللبن ،والبلح

  فقر الدم الناتج عن نقص الحديد -٣
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 نأو نقص فـي كميـة الهيموجلـوبي ،هو عبارة عن نقص في حجم أو عدد كرات الدم الحمراء      
مـــن أكثـــر األمـــراض انتشـــار فـــي المنطقـــة ويعتبـــر فقـــر الـــدم النـــاتج عـــن نقـــص الحديـــد  ،فـــي الـــدم

الــذي يســاعد علــى  ،والبــروتين ،العربيــة،ويعود نقــص الحديــد إلــى قلــة تنــاول األغذيــة الغنيــة بالحديــد
التـي تزيـد مـن امتصـاص الحديـد مـن األمعـاء مثـل فيتـامين  دنقل الحديد داخل الجسم وكـذلك المـوا

)C (وفيمــا يلــي عــرض ألهــم ،  جهــاز الهضــميباإلضــافة إلــى األمــراض الطفيليــة الموجــودة فــي ال
  .)األنيميا(  أسباب فقر الدم

  :هناك ثالثة أسباب رئيسة تسبب نقص الحديد وهى
   .قرحة هضمية مزمنة،أو بواسير أو وجود طفيليات وقد يكون السبب :فقر الدم المزمن -١
  .صهأو خلل في عملية امتصا ،أو قلته ،الطعام بسبب نوعية :نقص في كمية الحديد-٢
مثــل مــا يحــدث فــي حــاالت النمــو الســريع والبلــوغ والحمــل  :وجــود زيــادة فــي احتياجــات الجســم-٣

  .والرضاعة
  :وفيما يلي عرض ألهم اإلجراءات الوقاية

 ،وصـفار البـيض ،اءحمـر الم و واللحـ ،ني بالحديد ،مثل الكبدةغيجب االهتمام بنوعية الطعام ال - ١
  .والبقوليات ،والخبز األسمر ،وب الكاملةوالحب ،والعسل األسود ،والخضروات الورقية

ألنــه يزيــد مــن نســبة امتصــاص الحديــد  مــع كــل وجبــة )C(خــذ مصــدر غنــي بفيتــامين أيجــب  - ٢
 .والجرجير ،الخضروات الورقية كالسبانخ :مثل

ألنهـا تنشـط وتزيـد  ؛أو طيور بقـدر المسـتطاع ،أو اسماك ،احتواء كل وجبة على لحوميجب  - ٣
  .من امتصاص الحديد

علــــى حــــامض التينيــــك الــــذي يعيــــق  الحتوائهــــاأو القهــــوة مــــع الوجبــــات  ،ايشــــرب الشــــ عمنــــ - ٤
 .امتصاص الحديد

تجنـــب األطعمـــة المحفوظـــة بمـــادة حمـــض اتيلـــين ثنـــائي أمـــين ربـــاعي الخليـــك ألنهـــا تعـــوق  - ٥
  .امتصاص الحديد

اب أسـبو  ،اتضح لـك  مفهـوم سـوء التغذيـة أنبعد  ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن      
تـدرس مـا المقصـود  وكيفيـة الوقايـة تسـتطيع أن ،واألمـراض الناتجـة عـن  قصـور التغذيـة ،هاقصور 

عـــدم تـــوازن العناصـــر بومـــا األمـــراض الناتجـــة عـــن فـــرط التغذيـــة؟ ومـــا المقصـــود  بفـــرط التغذيـــة ؟
  وكيفية الوقاية منها؟ ،الغذائية ؟ وما أمراض سوء الهضم واالمتصاص

  فرط التغذية   -ثانياً 
 ،والشـراب يعتبـر مـن أهـم أسـباب إصـابة اإلنسـان بـاألمراض ،اإلسراف في تناول الطعام إن
في تناول الغذاء إلى مرض السـمنة، حيـث يختـزن الجسـم السـعرات الحراريـة الزائـدة  اإلفراطويؤدي 

عــن حاجتــه علــى هيئــة دهــون ومــن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى تخــزين الــدهون، وتــدني مســتوى 
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فــي تنــاول الطعــام وقلــة الحركــة التــي تــؤدي إلــى انخفــاض حاجــة الجســم  اإلفــراط، و النشــاط البــدني
للطاقـــة الناتجـــة مـــن اســـتهالك المـــواد الغذائيـــة، ويعتبـــر مـــرض الســـمنة مـــن األمـــراض التـــي تمهـــد 

ين، حيـث ارتفعـت نسـبة اإلصـابة بهـذه ايوتصـلب الشـر  ،لحدوث أمراض أخرى، مثل أمراض القلـب
كمـا أن مـرض  .وازديـاد تناولـه ألصـناف كثيـرة مـن المـأكوالت ،اإلنسان األمراض نتيجة لقلة حركة

واألخطـر  ،والتهاب المفاصـل ،ومرض السكر ،السمنة من أهم أسباب اإلصابة بارتفاع ضغط الدم
مــن ذلــك كلــه أن الســمنة تزيــد مــن احتمــال إصــابة اإلنســان بالســرطان، وٕاذا كــان العلــم الحــديث قــد 

 (والشــراب فــإن ديننــا الحنيــف قــد أوصــانا، منــذ أكثــر مــن ،ل الطعــامبــين خطــورة اإلســراف فــي تنــاو 
وكلـوا  : كقوله تعالى ة الكريمةي، باالعتدال في تناول الطعام والشراب وذلك بنص اآل)سنة١٤٠٠

  .واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين
الغذائيـة  والشراب فحسب بل يشمل أيضًا العناصر ،ماوال يقتصر خطر اإلسراف على الطع

  . التي قد يتناولها اإلنسان على هيئة مستحضرات دوائية مثل الفيتامينات 
  عدم توازن العناصر الغذائية -ثالثا

  ما المقصود بعدم توازن العناصر الغذائية ؟ ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( 
يكــون هنــاك لكــي يســتفيد الجســم مــن العناصــر الغذائيــة التــي يســتمدها مــن الطعــام، البــد أن 

أحـد هـذه العناصـر مـع نها أو نقصانه ، أو زيـادة مقدار تكامل بين هذه العناصر، فاختفاء عنصر م
ثبــات مقــادير العناصــر األخــرى يــؤدي إلــى عــدم اســتفادة الجســم اســتفادة كاملــة مــن الغــذاء، لــذلك 

   .والفاكهة ،توالخضراوا ،الكربوهيدراتو  ،والدهون ،يجب علينا التنوع الغذائي في البروتينات
  أمراض سوء الهضم واالمتصاص  -رابعا

  ما أمراض سوء الهضم واالمتصاص  وكيفية الوقاية منها؟: )عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( 
قـــد يصـــاب اإلنســـان بـــأعراض ســـوء التغذيـــة بـــالرغم مـــن تناولـــه للغـــذاء بالمقـــادير المطلوبـــة، 

وامتصـاص ومعنـى هـذا إذا  ،ليـات هضـموحتى يستفيد الجسم مـن الغـذاء البـد أن يتعـرض إلـى عم
واالمتصـــاص فـــإن الجســـم ال يحصـــل علـــى العناصـــر الغذائيـــة  ،حـــدث خلـــل فـــي عمليتـــي الهضـــم

  . بالمقادير المطلوبة، ومن ثم فإن اإلنسان يصاب بأمراض سوء التغذية
أو بســـبب  ،باألمعـــاء توينشـــأ ســـوء امتصـــاص العناصـــر الغذائيـــة إمـــا بســـبب وجـــود طفيليـــا

  .أو وراثية في الجهاز الهضمي  ،بةمكتس وجود إصابات
ة ،عزيزي الطالب(واآلن  ار  ،)عزيزتي الطالب ى االختب ة عل ك اإلجاب ي البعدي ( علي  )القبل

ول ) % ٨٠ (مرة أخرى فإذا حصلت على ل لدراسة المودي درجات انتق فأكثر من مجموع ال
  .التالي
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  إعداد الطالبة
  ريضحسين الع إبراھيم تيسير

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسناهج وطرق الم مدرس

  لزقازيقاجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  الخامسالموديول 
   تلوث الغذاء

 

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
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  :أهمية دراسة الموديول
وجــــدت طريقهــــا إلــــى الغــــذاء بســــبب اإلضــــافة  كيميائيــــة ضــــارةقــــد يتلــــوث الغــــذاء بعناصــــر 

بســبب معالجــة الحيوانــات باألدويــة أو بســبب تعرضــها للمــواد الكيميائيــة التــي تلــوث  أو ،المتعمــدة
ذائي ، ية بالغـذاء بسـبب اإلهمـال خـالل مراحـل اإلنتـاج الغـالمراعي ، كما تختلط العناصر الكيميائ

التلـــوث الغـــذائي الكيميـــائي، وٕاذا كـــان التلـــوث أســـباب الـــري مـــن أهـــم  ويعتبـــر تلـــوث التربيـــة وميـــاه
الغذائي يسبب أضرارا لإلنسان يتضح أثرها بعد فترة طويلة من التعرض لهذا التلوث في كثير مـن 

لملوث مباشرة في حـاالت قليلـة، فـان التلـوث البيولـوجي هـو التلـوث ، أو بعد تناول الغذاء ااألحيان
والفيروسات يسبب أمراض لإلنسان في اغلـب الحـاالت بعـد فتـرة قصـيرة  ،والفطريات ،بالميكروبات

في عصر ازداد فيه مصادر التلوث التي تمثـل خطـورة بالغـة  إنناوحيث  ،من تناول الغذاء الملوث
حفاظـــا علـــى  ،)عزيزتـــي الطالبـــة ،عزيـــزي الطالـــب(لـــذا  ،جتمـــع وســـالمة الم ،علـــى صـــحة الفـــرد

  :صحتك يتطلب منك دراسة هذا الموديول بعناية للتعرف على
  وأنواعهالتلوث  البيولوجي :أوال
    .تلوث الغذاء بالميكروبات وأنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي: أ

  .تلوث الغذاء بالسموم الفطرية:ب 
ـــات و  ،الفيروســـاتتلـــوث الغـــذاء ب: ج  ـــة بالميكروب ـــع تلـــوث األغذي ـــة الالزمـــة لمن اإلجـــراءات الوقائي

  .والفيروسات
   هأسباب و التلوث الكيميائى - :ثانياً 
كما أن إلقاء الضوء على هذا الموضوع يجعلك على وعي بأهمية المحافظة على عدم تلوث      

  .وجبتك الغذائية
  :أهداف دراسة الموديول

   :أن تكون  قادرًا على أن ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(ديول ينبغي بعد دراسة هذا المو 
  .يعرف التلوث البيولوجي .١
  .التلوث البيولوجي أنواعيعدد ثالثة من  .٢
  .يعرف تلوث الغذاء بالميكروبات .٣
  .تزايد حاالت التسمم الغذائي بالميكروباتأسباب يستنتج ثالثة من  .٤
    .بة للتسمم الغذائييعدد ثالثة من أنواع البكتيريا المسب .٥
  .وتلوث الغذاء بالفيروسات يقارن بين تلوث الغذاء بالسموم الفطرية .٦
  .أربعة طرق من تلوث الغذاء بالفيروسات والميكروبات يذكر .٧
  .اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تلوث األغذية بالميكروبات والفيروسات يستنتج .٨
  .التلوث الكيميائى يعرف .٩
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  .التلوث الكيميائى أسبابيذكر ثالثة من  .١٠
   .قسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعيةي .١١

  )القبلي البعدي ( االختبار 
  :أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

مــــن أســــباب تزايــــد حــــاالت التســــمم الغــــذائي بالميكروبــــات تنــــوع أصــــناف المــــأكوالت وانتشــــار  .١
  .                                        السريعةالوجبات 

  . الفرصة لتكاثر البكتيريا على المأكوالت فيؤدي التسخين باستخدام أفران الميكرووي .٢
  .              ازدياد مدة حفظ الطعام المطهي يزيد من فرصة تلوثه بالميكروبات  .٣
  .     بكتيريا السالمونيالمن اخطر أنواع التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الغذاء ب .٤
تنتشـــر البكتريـــا العنقوديـــة المكـــورة فـــي البـــيض ومنتجاتـــه  واألســـماك ومنتجاتهـــا وجـــوز الهنـــد  .٥

  .                 المبشور
  . تعيش بكتيريا السالمونيال على الفول السوداني والبندق والغالل والفواكه المجففة .٦
  .              ودية اسم افالتوكسيناتيطلق على السموم التي تفرز ها البكتريا العنق .٧
  .                      من األمراض التي تسببها البكتريا العنقودية شلل األطفال  .٨
  .     مكملةالغذائية ال من المواد المرطبات والمجففات واإلنزيمات والمزلقاتتعتبر  .٩
 . ام الغذاء جواز لتحسين شكل وقوالالصمغ العربى وصمغ يستخدم  .١٠

بهــدف تقليــل معــدل تحللهــا أو فســادها خــالل عمليــات التجهيــز  ن المــواد التــي تســتخدممــ   .١١
  .                  د والتخزين مواد مضادات التأكسد ، مثل فيتامين 

  المحتوى واألنشطة

  تلوث الغذاء

  :النشاط
من صور  يعرض أمامك على شاشة الكمبيوتر ما ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( شاهد
  :ركةمتح
  .وأنواعهالتلوث البيولوجي وضح ت .١
وضح أنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي  السموم الفطرية  والفيروسات و طرق تلوث ت .٢

  .الغذاء بالفيروسات والميكروبات
   .المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعيةوضح ت .٣
  .بالمبيدات بواسطة طائرات الرش تلوث الغذاءفيلم يوضح و  .٤

  .أنواع تلوث الغذاء،  )عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( واآلن
  .التلوث البيولوجي:أوال 
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يتلـوث و  ،)البكتريـا، والفطريـات والفيروسـات(  هو التلـوث بالميكروبـات ن التلوث البيولوجيأ
  :الغذاء بالميكروبات ألسباب عدة  منها

  .تنوع أصناف المأكوالت وانتشار الوجبات السريعة -١
قاع العصـر، وزيـادة الطلـب علـى األطبـاق المجهـزة السـريعة ، فقـد تطلبـت إييادة سرعة بسبب ز    

ثـم تركـه حتـى وقـت تقديمـه ، أو  ،هذه السرعة إعـداد الوجبـات فـي المحـالت العامـة بطهـي الطعـام
، وهــذا يعطــي الفرصــة لتكــاثر البكتيريــا علــى  فا باســتخدام أفــران الميكروويــا ســريعً تســخينه تســخينً 

  .تالمأكوال
  .إطالة مدة التخزين في المنزل -٢
  .كلما زادت مدة حفظ الطعام المطهي كلما زادت فرصة تلوثه بالميكروبات 
  .حفظ اللحوم في غرف التجميد -٣
حيث يتطلب األمر تطرية اللحم المجمد قبل طهيه ، وقد يطهى بعض األفراد اللحـم قبـل أن تـتم   

  .تعيش فيها الميكروبات من اللحم بؤرةً عملية التطرية، حيث يعتبر الجزء المجمد 
   .استخدام عمال غير واعين بنواحي الصحة العامة في المؤسسات التموينية-٤

ـــم يهـــتم العامـــل     ـــراد المجتمـــع إذا ل ـــى نطـــاق واســـع بـــين أف حيـــث تنتشـــر العـــدوى الميكروبيـــة عل
  تأهيال صحيا  يكن مؤهالً  بالنظافة اهتماما كبيرا قبل أن تمتد يداه إلى المنتج الغذائي أو إذا لم

 .عدم تشديد الرقابة الصحية على المجاز والمطاعم والمؤسسات الغذائية - ٦

  .وفيما يلي عرض ألنواع التلوث البيولوجي للغذاء
  تلوث الغذاء بالبكتريا-أ

   :ألنواع البكتيريا المسببة للتسمم الغذائيوفيما يلي عرض     
والســالمونيال ،الغــذائي منهــا البكتريــا العنقوديــة المكــورة هنــاك أنــواع كثيــرة تســبب حــدوث التســمم   

   .خطر أنواع التسمم الغذائي الناتج عن تلوث الغذاء ببكتيريا السالمونيالأويعتبر 
             بكتيريا السالمونيال -١

إلـى اإلنسـان عـن طريـق تنـاول األغذيـة الملوثـة بالميكروبـات مثـل  تنتقل عـدوى السـالمونيال       
ــا جيــدا، والبــيض لحــوم ومنتجاتهــا، وبخاصــة اللحــم المفــروم والســجق واللحــوم الغيــر مطال هيــة طهي

كمــا تنتقــل عــن طريــق أغذيــة أخــرى مثــل جــوز  ،اك ومنتجاتهــا واأللبــان ومنتجاتهــاواألســمومنتجاتــه 
  .الهند المبشور

  :عراض التسمم بعدوى السالمونيالأل وفيما يلي عرض
وتشـنجات فـي  ،والصـداع،والمغـص  ،واالسـهالل ،يءالمونيال القـتشمل أعراض التسمم بعـدوى السـ

  .عضالت البطن
  البكتيريا العنقودية المكورة -٢
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دي األفــراد أيــومنتجــات اللحــوم الملوثــة بواســطة  ،ومنتجاتهــا ،تنتقــل العــدوى عــن طريــق األلبــان    
  .الذين يتداولونها ،كما توجد ميكروبات هذه العدوى في األسماك المملحة

  أعراض التسمم بعدوى البكتيريا العنقودية المكورةن وم
تسبب عـدوى البكتيريـا العنقوديـة المكـورة إصـابة اإلنسـان بـأعراض مشـابهة ألعـراض اإلصـابة     

  بعدوى السالمونيال ،ويترتب على هذه األعراض حدوث إجهاد شديد للمصاب
  تلوث الغذاء بالسموم الفطرية : -ب
والفواكــه  ،والغــالل ،والبنــدق ،والفــول الســوداني ،لفطريــة علــى األلبــانتعــيش بعــض الميكروبــات ا   

  )افالتوكســينات(ا خطيــرة يطلــق عليهــا اســم والزبــد، حيــث تفــرز هــذه الميكروبــات ســمومً  ،المجففــة
والغالل وتسبب  ،وهو فطر ينمو على الفول السوداني )اسبرجلس فالفس(وهى سموم يفرزها فطر 

السـموم الفطريـة حـدوث نزيـف فـي  تسـبب بالسـرطان، كمـا تبة الحيواناإصا )االفالتوكسينات(هذه 
وقد تؤدي حالـة التسـمم إلـى مـوت  واليرقان، ،واعتالل المخ ،وارتفاع ضغط الدم ،الجهاز الهضمي

  .المريض
  تلوث الغذاء بالفيروسات: -ج
الفيروســي واإلســهال  مثــل التهــاب الكبــدي الوبــائي تنتقــل عــدوى الفيروســات المســببة لألمــراض،  

يروسـات ، وبخاصـة األسـماك ألغذيـة الملوثـة بالفل ه، إلـى اإلنسـان عـن طريـق تناولـوشلل األطفـال
، وقــد تســبب بعــض هــذه الفيروســات إصـابات خطيــرة تتطلــب عــالج المــريض لفتــرة تتــراوح الصـدفية

   .لتهاب الكبدي الوبائيمثل فيروس اإل أسابيع) ٣:٤( بين
  :ء بالفيروسات والميكروباتوفيما يلي عرض لطرق تلوث الغذا

  .الحيوانات المصابة باألمراض المعدية -١
  .واللحوم المستوردة ،تلوث الذبائح -٢
  .انتقال الميكروبات من اإلنسان إلى الغذاء -٣
  .والتوزيع ،تلوث أماكن التخزين -٤
  .والقوارض ،الحشرات  -٥

  .غذاء البيولوجي للتلوث ال من جراءات الوقائيةلإلوفيما يلي عرض 
  :تشمل اإلجراءات الوقائية الالزمة لمنع تلوث األغذية بالميكروبات والفيروسات ما يلى   
  التوعية فى مجال الصحة الوقائية  -١

يعتبر تدنى مستوى الوعى الصحى ألفراد المجتمع من أهم األسباب التى تساعد على انتشـار 
فائقــة  ةايــعنن كثيــرًا مــن الــدول تــولى األمــراض المعديــة التــى تنتقــل عــن طريــق الغــذاء ، ولــذلك فــإ

لرفـــع مســـتوى الـــوعى الصـــحى ، وبخاصـــة فـــى مجـــال الصـــحة الوقائيـــة ، وذلـــك بإعـــداد النشـــرات 
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واالهتمــام ببــرامج التوعيــة الصــحية مــن خــالل  ،وتربويــة ،والبــرامج التــى ترتكــز علــى أســس علميــة
  .  واإلعالمية ،المؤسسات التربوية

  حيةاالهتمام بتحسين الوسائل الص -٢
مــن أهــم اإلجــراءات الوقائيــة التــى تتخــذ لمنــع التلــوث الميكروبــى للغــذاء االهتمــام بتحســين 

واألعـالف ، ويعتبـر غبـار  ،وفـى مصـانع إنتـاج األغذيـة ،والمجـازر ،الوسائل الصـحية فـى المـزارع
هــــذه األمــــاكن مــــن أهــــم المصــــادر التــــى تنقــــل الميكروبــــات إلــــى األغذيــــة ، ولــــذلك يجــــب اتخــــاذ 

وذلك باستعمال مرشحات الغبار فـى مصـانع إنتـاج األغذيـة  ،ت الالزمة لمنع تلوث الغذاءاإلجراءا
  .  واألعالف

  تشديد الرقابة الصحية على مصانع ومحالت األغذية  -٣
قائيــــة فــــى مصــــانع ومحــــالت قــــد تنتقــــل الميكروبــــات إلــــى األغذيــــة إذا أهملــــت اإلجــــراءات الو 

شــديد الرقابــة الصــحية علــى هــذه األمــاكن ، مــع ولــذلك يجــب علــى الجهــات المســئولة ت األغذيــة ،
  .  االهتمام باستخدام الطرق المعملية الحديثة للكشف عن الميكروبات

  منع وصول الحشرات والقوارض إلى الغذاء  -٤
فى أمـاكن ال تصـل  –سواء فى أماكن اإلعداد أو البيع أو االستهالك  –يجب وضع األغذية 

  .  اإلجراءات الالزمة لمقاومتهاوالقوارض مع اتخاذ  ،إليها الحشرات
  منع التكاثر الميكروبى فى األغذية - ٥

 ،والمنـاخ المناسـب ، ويقـل هـذا التكـاثر ،تتكاثر الميكروبات فى الغذاء إذا ما وجـدت الوسـط
أو تثبــيط تكاثرهــا مثــل تســخين الغــذاء  ،أو ينعــدم إذا اتخــذت اإلجــراءات الالزمــة لقتــل الميكروبــات

  .  وحفظ األغذية فى الثالجات ،تعمال وسيلة البسترة فى تعقيم األلبانواس ،عند درجة الغليان
   إجراءات وقائية فى محيط المنزل - ٦

ال شك أن اإلجراءات الوقائية التى تتخذ فـى محـيط المنـزل لهـا أكبـر األثـر فـى منـع التلـوث 
لتى يحثنـا عليهـا الميكروبى للغذاء ، ولذلك ينبغى على كل فرد من أفراد األسرة االهتمام بالنظافة ا

وهنــاك . ديننــا الحنيــف الــذى إذا طبقنــا تعاليمــه الســتطعنا أن نتجنــب اإلصــابة بكثيــر مــن األمــراض
إجــراءات عديــدة يجــب أن يتخــذها كــل فــرد لمنــع تلــوث الغــذاء بالميكروبــات ، ولعــل مــن أهــم هــذه 

الخـروج مـن دورات دى ، وبخاصة بعد مالمسـة اللحـوم النيئـة وبعـد ياإلجراءات االعتناء بنظافة األ
دى جيدًا بالماء والصابون مع االهتمام بتجفيفها بفـوط ورقيـة أو باسـتعمال يالمياه ، وذلك بغسل األ

مجففــات الهــواء الســاخن مــع عــدم اســتعمال الفــوط غيــر النظيفــة فــى التجفيــف ، كمــا يجــب علــى 
  .  األفراد ارتداء المالبس الواقية النظيفة فى أماكن تجهيز الطعام
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أو بوضـع  ،خطئ بعض األفـراد بوضـع األغذيـة الطازجـة مالمسـة لألطعمـة المطبوخـةوقد ي
الطعــام المجهــز علــى نفــس الســطح الــذى وضــع عليــه الغــذاء الطــازج ، ففــى هــذه الحــاالت تنتقــل 

غسـل بعـد إلـى الغـذاء المعـد لألكـل ، ولـذلك ينبغـى غسـل الميكروبات من الغـذاء الطـازج الـذى لـم يُ 
والفاكهـــة ، كمــا ينبغـــى غســل األســـطح التــى وضـــع عليهــا هـــذا  ،لخضــرواتالطعــام الطــازج مثـــل ا

  . الطعام قبل وضع الطعام المجهز لألكل عليها
دى يـــوفـــى حالـــة غســـل األغذيـــة يجـــب عـــدم وضـــعها فـــى األحـــواض المخصصـــة لغســـل األ

دى هــذا يــوالوجــوه ، كمــا ينبغــى عــدم اســتعمال األحــواض المخصصــة لغســل األغذيــة فــى غســل األ
وضرورة االمتنـاع عـن التـدخين فـى أمـاكن  ،والفم ،دى بإفرازات األنفيإلى منع تلوث األ باإلضافة

  . تجهيز األغذية حتى ال تنتقل الميكروبات من فم المدخن إلى الغذاء
فإنـه ينبغـى علينـا أن  ؛ولما كانت فضالت الطعام تعتبر وسطًا مناسـبًا لتكـاثر الميكروبـات

  . الصحية السليمةنتخلص من هذه الفضالت بالوسائل 
  

بعد دراستك للتلوث البيولوجي يمكنك معرفة ما  ،)عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة( واآلن
  المقصود بالتلوث الكيميائي

الكيميـــائى الـــذى يمثـــل ابلـــغ  تلـــوثمـــن مصـــادر ال اعـــد الطعـــام الـــذى تتغـــذى عليـــه مصـــدرً ي
مــن المــواد الكيميائيــة الضــارة ،  علــى صــحة اإلنســان وحياتــه ، فبعــد أن كــان الطعــام خاليــاً  ةخطــور 

  . أصبحت معظم األغذية التى تتناولها ملوثة بالعديد من هذه المواد
فلقد كان للتطور المذهل فـى صـناعة األغذيـة خـالل الخمسـين عامـًا الماضـية أكبـر األثـر 
 فـــى تلـــوث الطعـــام كيميائيـــًا ، فقـــد تتســـرب المـــواد الكيميائيـــة إلـــى األغذيـــة بطريقـــة عضـــوية خـــالل

عمليـــات التجهيـــز والتعبئـــة ، وقـــد تضـــاف مـــواد أخـــرى إلـــى األغذيـــة بهـــدف حفظهـــا مـــن التلـــف أو 
  . ًا أو نكهة مميزةغلونًا جذابًا أو طعمًا مستسا هاإكساب

الحياة السريع أقبل الناس على تنـاول األطعمـة المجهـزة واألغذيـة المحفوظـة  قاعإيوبسبب 
  . ير المعالجة كيميائياً طعمة الطازجة غألا، وذلك على حساب تناول 

ومـن أســباب التلــوث الكيميــائى للغــذاء اسـتخدم األســمدة الصــناعية والمبيــدات الحشــرية فــى 
وميــاه الــرى بهــذه المــواد ، باإلضــافة إلــى  ،والتربــة الزراعيــة ،المحاصــيلومعالجــة  ،زراعــةالنظافــة 

لـرى ، وبسـبب إنشـاء طـرق تلوثها بسـبب إلقـاء مخلفـات المصـانع فـى التربـة الزراعيـة أو فـى ميـاه ا
الســيارات الســريعة بــالقرب مــن الحقــول الزراعيــة حيــث يحتــوى عــادم الســيارات علــى مــواد كيميائيــة 

  . ضارة مثل عنصر الرصاص
والتخـــزين بالميكروبـــات مثـــل  ،ضـــًا خـــالل عمليـــات اإلنتـــاج والتجهيـــزأيوقـــد تتلـــوث األغذيـــة 

هــذه الميكروبــات إصــابة اإلنســان والحيــوان  والفطــور العفنــة ، حيــث تســبب ،والفيروســات ،البكتريــا
  . باألمراض
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  .ومن أھم أسباب التلوث الكيمائي
 المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعية  

الغـذاء  ٕاكسـابو قد تضاف المواد الكيميائية عمدًا إلى األغذية المجهزة بهـدف تحسـين اإلنتـاج 
مــن أجــل حفــظ الغــذاء لمــدة طويلــة ، وقــد تضــاف أو قوامــًا مميــزًا ، أو  ،أو نكهــة ،أو طعمــاً  ،لونــاً 

  . واألمالح المعدنية ، لرفع القيمة الغذائية للمنتج الغذائى ،بعض المواد ، مثل الفيتامينات
، فمـثًال فـى حالـة إصـابته بمـرض مـن األمـراض وتمثل هذه المواد خطورة على صحة اإلنسان

ضــرر لألفـــراد الــذين يشــكون مـــن يعتبــر الســكر المضــاف إلـــى بعــض المنتجــات الغذائيـــة مصــدر 
مرض السكر ، وتمثل المنتجات الغذائيـة التـى تحتـوى علـى نسـبة مرتفعـة مـن ملـح الطعـام خطـورة 

  . والمرضى الذين يشكون من ارتفاع ضغط الدم ،على مرضى القلب
  : تنقسم المواد المضافة إلى األغذية ألغراض صناعية إلى األقسام التاليةو 
  عية للغذاءمواد للمعالجة الصنا -أ 

  .   والمزلقات ،واإلنزيمات ،والمجففات ،والمرطبات ،تشمل هذه المواد عوامل االستحالب
  مواد لتحسين شكل وقوام الغذاء  -ب 

الصـمغ (وقوامًا مستحبًا ، مثـل الصـمغيات  ،مظهراً  هاكسابإلوهى مواد تضاف لبعض األغذية    
امـــًا غليظـــًا ، مثـــل النشـــا ومشـــتقات ، والمـــواد التـــى تكســـب الغـــذاء قو ) زجـــو الوصـــمغ  ،العربـــى

  .    السيلولوز
  المواد الحافظة  -ج 

أو فســادها خــالل  ،تضــاف بعــض المــواد الكيميائيــة إلــى األغذيــة بهــدف تقليــل معــدل تحللهــا     
والتخــزين ، وتشــمل هــذه المــواد مضــادات التأكســد ، مثــل فيتــامين هـــ ، والمــواد  ،عمليــات التجهيــز

  .   وحمض بروبيونك ،حمض بنزويك المضادة للميكروبات ، مثل
 مكسبات الطعم والنكهة واللون - د 

وهـى مـادة معروفـة  ،الغذاء مذاقًا أو نكهة خاصـة ، مثـل فـانللين كسابإلوهى مواد تضاف       
  .  باسم فانيليا ، وبعض مركبات القرفة

  مواد غذائية مكملة -ه 
تعــرض لفقــدان هــذه المــواد خــالل تضــاف بعــض المــواد ذا القيمــة الغذائيــة إلــى الغــذاء حينمــا ي    

ــــة هــــذه المــــواد  األمينيــــة  األحمــــاضعمليــــات اإلنتــــاج ، أو بهــــدف رفــــع القيمــــة الغذائيــــة مــــن أمثل
  . والماغنسيوم ،والبوتاسيوم ،والحديد ،وأمالح الكالسيوم ،والفيتامينات

   .ضرار المواد المضافة ألغراض صناعيةوفيما يلي عرض أل 
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أو  ،فة مـــواد كيميائيـــة إلـــى المنتجـــات الغذائيـــة هـــو تحســـين المنـــتجإذا كـــان الهـــدف مـــن إضـــا     
ــــل  ،ورائحــــة ،ونكهــــة ،طعمــــاً  هإكســــاب ــــف ، ســــواء بالتحل ــــًا جــــذابًا ، أو لحفــــظ الغــــذاء مــــن التل ولون

إال  – ابىجـيإأو بسبب الميكروبات ، فإن بعـض المـواد المضـافة  وٕان كـان لهـا مـردود  ،الكيميائى
مضــافة المــواد الاإلنســان ، فمــن األضــرار التــى تــنجم عــن وجــود  أنهــا قــد تمثــل خطــورة علــى صــحة

أو الحافظــة  ،لمــواد الملونــةإلــى الغــذاء إصــابة اإلنســان بــأعراض الحساســية بســبب إضــافة بعــض ا
  .ساسية ، وبخاصة مرض الربو الشعبى، من أمراض الحللغذاء

 )القبلـي البعـدي ( اإلجابـة علـى االختبـار  عليـك ،)عزيزتـي الطالبـة ،عزيزي الطالـب(واآلن 
فـأكثر مـن مجمـوع الـدرجات انتقـل لدراسـة الموديـول ) % ٨٠ (مرة أخرى فإذا حصـلت علـى

  .التالي
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  إعداد الطالبة
  حسين العريضإبراھيم تيسير 

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ذ الدكتوراألستا

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريس طرقأستاذ المناهج و 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس
  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  
 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩

  السادسالموديول 
أمراض يسببھا الغذاء وتصحيح بعض العادات 

  الغذائية الخاطئة

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم دريستأستاذ المناهج وطرق 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 
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  :أهمية دراسة الموديول
 ،والحيويـة ،رورية هو الدعامة األساسية للنشاطمن عناصر ض يهإذا كان الغذاء بما يحتو 

والمعانــاة لإلنســان ، فقــد يكــون الغــذاء  ،المــرضأســباب فأنــه قــد يكــون ســبب مــن  ،والصــحة ،والقــوة
ــــالمــــرض إذا كــــان ملو أســــباب ســــبب مــــن  ــــاتث ــــات أو المــــواد أو  ،أوالفيروســــات ،ًا بالميكروب الطفيلي
  . لمرض اإلنسان نتيجة لإلفراط فى تناولهاأو قد تكون سبب  ،أو المواد المشعة ،الكيميائية
وســالمة المجتمــع يتطلــب  ،حفاظــا علــى صــحتك ،)عزيزتــي الطالبــة ،عزيــزي الطالــب(لــذا  

أمراض كـــ بعـــض األمـــراض التـــى يســـببها الغـــذاءمنـــك دراســـة هـــذا الموديـــول بعنايـــة للتعـــرف علـــى 
تصـــحيح بعـــض و  ،الغـــذاءالمرتبطـــة ب واألمـــراض الســـرطانية ،أمـــراض األســـنانو  ،والشـــرايين ،القلـــب

  .السلوكيات الغذائية الخاطئة
 وعي بأهمية المحافظة علـى تناولـك كما أن إلقاء الضوء على هذا الموضوع يجعلك على  

والتــي  ،التــي قــد تكــون لــديك تصــحيح بعــض الســلوكيات الغذائيــة الخاطئــةو  ،وجبــة غذائيــة صــحية
  .تؤدي إلى أصابتك بالمرض

  :أهداف دراسة الموديول
   :أن تكون  قادرًا على أن ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(دراسة هذا الموديول ينبغي بعد 
  .بعض األمراض التى يسببها الغذاءيتعرف على  - ١
  .أمراض القلب والشرايينو  يستنتج العالقة بين الغذاء - ٢
  .أمراض األسنانيستنتج العالقة بين الغذاء و  -٣
  .ألمراض السرطانيةوايستنتج العالقة بين الغذاء  -٤
 .ح بعض السلوكيات الغذائية الخاطئةصحي -٥

 .يكتب تقريرا عن عالقة الغذاء بالمرض -٦

  )القبلي البعدي( االختبار 
  :أمام العبارة الخطأ فيما يلي)  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة 

   .وهو مادة قابضة يعلى حامض الشا يتحتوى القهوة و الشا
  .على امتصاص الخمائر الحامضية اكهة والخضروات لها القدرةالف .١
ة الطبيعيـة يـالمخاط المـادةغلف جدار المعدة واألثنى عشر بطبقة واقيـة تحـاكى تمامـًا تُ البامية  .٢

  . المبطنة لهذه األعضاء
  . سبب شرب اللبنبأن أكثر من ثلث سكان مصر يعانون من القولون العصبى  .٣
بـــبط ارتشـــافها  وبشـــرب الميـــاه النقيـــة  ىكتفــيوٕاطفـــاء الظمـــأ ،  لتغلــب علـــى الشـــعور بـــالعطشل .٤

   .وروية
  .  ة ويزيد من الحموضة على الكبدقلويأن اإلفراط فى تناول اللحوم يجعل الجسم يميل إلى ال .٥
  .وليست الشيخوخة لدى كبار السن  ضعف الذاكرةباإلصابة وراء وعية الغذاء ن .٦
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ومختلـــف  دلتفكيـــر والـــذاكرة هـــى البـــروتين وفيتـــامين أن أهـــم المـــواد الغذائيـــة التـــى تـــؤثر فـــى ا .٧
  .المركبة) ب(فيتامينات 

يحتـوى علـى صـحة تامـة مفيـد ) الغنى بالحبوب والزيوت الطبيعية واألمالح القليلة(أن الطعام  .٨
  .  جدًا للنمو الطبيعى

  .نتأكد من نظفتهاتقطيعها حتى  بعدتنظيف الخضر وغسلها يجب  .٩
  .تصفية الطعام وهو ساخن يجب .١٠
يجـــب مراعـــاة احتـــواء الغـــذاء اليـــومى علـــى جـــزء مـــن الخضـــروات المطهيـــة والطازجـــة حتـــى  .١١

  ".د"يحصل الجسم على كفايته من فيتامين 
  المحتوى واألنشطة
  أمراض يسببھا الغذاء

  :النشاط
 صورمن  يعرض أمامك على شاشة الكمبيوتر ما ،)عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب( شاهد

  :ورسوم متحركة
  .أمراض القلب والشرايينو  الغذاءبين  العالقة .١
  .أمراض األسنانالعالقة بين الغذاء و  .٢
  .األمراض السرطانيةتقي من الغذاء أنواع من  .٣
 .منهاوكيفية التخلص  بعض السلوكيات الغذائية الخاطئةوضح ت .٤

مــــن عناصــــر  يحتويــــهإذا كــــان الغــــذاء بمــــا  ،)عزيزتــــي الطالبــــة ،عزيــــزي الطالــــب(واألن         
والصــحة ، فأنــه قــد يكــون ســبب مــن  ،والقــوة ،والحيويــة ،هــو الدعامــة األساســية للنشــاط ضــرورية

ًا ثــوالمعانــاة لإلنســان ، فقــد يكــون الغــذاء ســبب مــن أســباب المــرض إذا كــان ملو  ،أســباب المــرض
أو قـد تكـون  ،أو المـواد المشـعبة ،أو المـواد الكيميائيـة ،أو الطفيليات ،أو الفيروسات ،بالميكروبات

  . هلمرض اإلنسان نتيجة لإلفراط فى تناولسبب 
   :األمراض التى يسببها الغذاء وفيما يلي عرض لبعض

بعض األمراض التي يسببها  استنتاجهل تستطيع :  )عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(واآلن 
  :الغذاء

  والشرايينأمراض القلب  -١
ان التــاجى ، وهــو يشــر يعتبــر الغــذاء مــن أهــم العوامــل التــى تــؤدى إلــى اإلصــابة بجلطــة ال

، كسـجين الضـرورى لحيـاة عضـلة القلـبالشريان الذى يمد عضلة القلب بالدم الـذى يحمـل معـه األ
ل أو تقـوٕاذا حدث امتداد فى هذا المجرى ، فإن كمية األكسجين الـذاهب إلـى عضـلة القلـب سـوف 
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بــات القلبيــة تنعــدم ، وهــذا يــؤدى إلــى ذبــول عضــلة القلــب وموتهــا ، ممــا يترتــب عليــه حــدوث النو 
  . الشديدة التى قد تؤدى إلى الوفاة

  : ويرجع هذا إلى
فــى  اإلفــراطفــى تنــاول األغذيــة الغنيــة بالــدهون الحيوانيــة ، والكولســترول حيــث أن  اإلفــراط   

هــذه األطعمــة الدســمة يــؤدى إلــى اإلصــابة بمــرض الســمنة الــذى يعتبــر مــن أهــم أســباب اإلصــابة 
ى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم إلى تكـوين جلطـة الشـريان بجلطة الشريان التاجى ، حيث يؤد

  .   التاجى
  أمراض األسنان -٢

يعتبر تسوس األسنان من األمراض التى يشـكو منهـا الكثيـر مـن األفـراد ، وينشـأ هـذا المـرض 
الفــرد  همــليواألغذيــة األخــرى الغنيــة بالســكر ، وعنــدما  ،والشــكوالته ،بســبب كثــرة تنــاول الحلويــات

أســنانه ، فــإن البكتيريــا الموجــودة بــالفم تحــول الســكر إلــى مــادة حمضــية ، وهــى مــادة تســبب نظافــة 
أسنانه من التلوث وذلـك بالمواظبـة علـى غسـل األسـنان  ةايوقا األسنان ويستطيع كل فرد ينتأكل م

نـه يقلـل مـن إحيث   ،بالفرشاة والمعجون ، خاصة قبل النوم ، أو استعمال المسواك بصفة مستمرة
  .واألسنان كما أنه يعطى الفم رائحة طيبة ،مال اإلصابة بأمراض الفماحت

ويعتبر عنصر الفلور من أهـم العناصـر التـى تقـى األسـنان مـن التسـوس ، لـذلك فـإن هـذا 
  . العنصر يضاف إلى ماء الشرب بمقادير قليلة

  الغذاء واألمراض السرطانية -٣
وارتفـاع  ،تـهنوعيو  ،الغـذاء فـى تنـاول اإلفـراطأن هناك عالقة بـين  ،تؤكد الدراسات الحديثة

اإلنسان ، ومن هذه األغذية ارتفاع نسبة الدهون فـى الطعـام ،  عندألمراض السرطانية بااإلصابة 
 ر، ويجــدوســرطان الثــدى ،ابة بســرطان القولــونفكلمــا ارتفعــت نســبتها كلمــا ازدادت احتمــال اإلصــ

ولكنها تسـاعد المـواد الكيميائيـة  ،بالسرطاناإلشارة إلى أن الدهون فى حد ذاتها ال تسبب اإلصابة 
  .أو المواد الملونة للغذاء فى أحداث السرطان  ،المضافة إلى األغذية

واإلصــابة بــاألمراض  ،واإلشــعاعى للطعــام ،كمــا أن هنــاك عالقــة بــين التلــوث الكيميــائى 
ة بعـض األفـراد قـد يـؤدى إلـى إصـاب ،السرطانية ، حيث تبين أن تنـاول الغـذاء الملـوث لفتـرة طويلـة

والــرحم والبروســتاتا ، وتحــدث هــذه  ،والمبــيض ،والثــدى ،والبنكريــاس ،والقولــون ،بســرطانات المعــدة
اإلصـــابات بســـبب تلـــوث الغـــذاء بـــأنواع معينـــة مـــن المبيـــدات الحشـــرية ، أو بســـبب إضـــافة بعـــض 

ة إلـــى التـــى تحـــول بعـــض المـــواد الغذائيـــ )النيتريـــت(المـــواد فـــى صـــناعة األغذيـــة ، مثـــل مركبـــات 
  .التى تسبب اإلصابة بالسرطان) نيتروزامين (مادة
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وتلـــوث الغـــذاء  ،واحتياجـــات المراهـــق مـــن الغـــذاء ،وأهميتـــه ،وبعـــد أن تحـــدثنا عـــن الغـــذاء    
  .الغذاء فى القرآن والسنة نبذة مختصرة عن كان البد من معرفة  ،وأمراض الغذاء

  : غذاء فى القرآن والسنةللوفيما يلي عرض 
تشـهد بعظمـة  ةيـآحصـى ، والغـذاء عـد وال تُ مة من نعم اهللا سـبحانه وتعـالى التـى ال تُ الغذاء نع

فـي القـرآن رة يـكث اتآيـكر الغذاء فى ووحدانيته ، ولقد ذُ  ،ورحمته ،وكرمه ،ولطفه ،وجالله ،الخالق
فــى خلــق اهللا تعــالى ، ومنهــا مــا يحثنــا علــى  والتــدبر ،منهــا مــا يــدعو اإلنســان إلــى التأمــل ،الكــريم

بعـــض الغـــذاء فـــي الكريمـــة مـــا يبـــين لنـــا أن  اتيـــاآلاالعتـــدال فـــى تنـــاول الطعـــام والشـــراب ، ومـــن 
  .الشفاء

فــى طعامــه الــذى أنعــم اهللا ســبحانه  ،والتأمــل ،التــى تــدعو اإلنســان إلــى النظــر اتيــاآلفمــن 
َينُظـــِر َفلْ (قولـــه تعـــالى فـــى ســـورة عـــبس ، كـــان طعامـــًا نباتيـــًا أو حيوانيـــًا أ وتعـــالى بـــه عليـــه ، ســـواءً 

نَساُن ِإَلى َطَعاِمِه  َوِعَنًبـا    *َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّا  * مَّ َشَقْقَنا اْألَْرَض َشقًّاثُ  * َأنَّا َصَبْبَنا اْلَماء َصبًّا *اإلِْ
ــا َوَنْخــًال  *َوَقْضــًبا  ــا  *َوَزْيُتوًن ــا  *َوَحــَداِئَق ُغْلًب َتاًعــا لَُّكــْم َوِألَنْ  *َوَفاِكَهــًة َوَأبًّ بس  .)َعــاِمُكْم مَّ ورة ع : س

  .٣٢ -٢٤اآليات 
ا طيبً  ونشرب حالالً  ،وأن نأكل ،ربوالش ،اإلسراف فى األكل ،بعدمكما أمرنا اهللا عز وجل      
َيا َبِني آَدَم ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا ( ورة األعراف سفيقول عز وجل فى ، رزق اهللا  من

 .٣١اآلية : سورة األعراف  .)ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ  َواْشَرُبوْا َوالَ 

صــلى اهللا عليــه   (بنــا فــإن الرســول الكــريم رحمــةً  ،اإلســراف فــى طعامنــابعــدم وكمــا أمرنــا اهللا 
وعـاء آدمي ما مأل ( :)صلى اهللا عليه وسلم  (وما يضرنا حيث يقول  ،نافعقد بصرنا بما ين ،)وسلم

فثلــث لطعامــه، وثلــث  محالــة ، فــإن كــان الهحســب ابــن آدم لقيمــات يقمــن صــلبب ،طنــهشــرا مــن ب
   .رواه الترمذى) لشرابه، وثلث لنفسه

ن هـذه األمـراض التـى إواألمراض العديـدة ، والشـك  ،يسبب المتاعب ،فاإلسراف فى الطعام
 ،ى المجتمــعحيــث تمثــل نفقــات العــالج عبئــا علــ،تصــيب الفــرد يــنعكس أثرهــا علــى المجتمــع بأســره 

  . والتقدم الرخاء ،والتخلف عن مواكبة الحضارة ،التدهور االقتصادىو  ،اإلنتاج ةقلإلى كما يؤدى 
أو  ،كثيــر مــن األمــراض بالغــذاء فــيأن يتحقــق الشــفاء  ،ولقــد شــاءت إرادة المــولى عــز وجــل

  .وحبة البركة والزنجبيل، ،والرطب ،ستخرجها من الغذاء ، مثل العسلنبعناصر 
  :بعض السلوكيات الغذائية الخاطئةلتصحيح  وأخيرا

  تتناول الماء بعد الطعام يعطل عملية الهضم  -١
إذا دخلهــا وهــى خاويــة مــن األطعمــة ، أمــا إذا كانــت  ،إن المــاء يمــتص بســرعة مــن المعــدة

والمصــابون  ،الــذين يعــانون مــن أمــراض الكبــد نصــحفأنــه يــؤخر الهضــم ، لــذلك ي ،ممتلئــة بالطعــام
  .   شرب الماء قبل الطعام بساعةبن ، زملمباإلمساك ا
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  طريقة إعداد الشاى الصحيحة تقلل من أضراره -٢
ـــى ـــكحـــامض ال (تحتـــوى القهـــوة و الشـــاى عل ـــى المعـــدة) تياني ـــؤثر عل  ،وهـــو مـــادة قابضـــة ت

خمــس  نالغلــى ، وأال تزيــد فتــرة النقــع عــ عــدم لــذلك يجــبالمزمن، وتــؤدى إلــى اإلمســاك ،واألمعــاء
  . النقع والغليان ةتزيد كثيرًا بإطال ،التى تخرج من وريقاته)انيك يتال حامض( دقائق ، ألن كمية

  األطعمة الطبيعية خير دواء لقرحة المعدة واألثنى عشر -٣
 ،واألثنــى عشــر ،إلــى عالجــات غيــر تقليديــة لقرحــة المعــدة ،توصــلت مجموعــة مــن البــاحثين

ة العديــدة التســكر ، يــخاطوالمــواد الم ،عــن طريــق تنــاول المــريض لــبعض األطعمــة الطبيعيــة وذلــك
هـــذه المـــواد أن ويرجـــع ذلـــك إلـــى  ،وعـــدد كبيـــر مـــن أنـــواع الفاكهـــة ،والقلقـــاس ،والباميـــة ،الملوخيـــةك

أو األثنـى  ،فـى المعـدة سـواءً  ،المحدثـة لعمليـة التئـام القـرح ايـالخالط نشـاتـأثير علـى ذات الطبيعية 
واألثنـى  ،تغليف جـدار المعـدةو  ،قدرتها على امتصاص الخمائر الحامضية أضف إلى ذلك ،عشر

وتحميهـا مـن  ،ة الطبيعيـة المبطنـة لهـذه األعضـاءيـتحـاكى تمامـًا إعـادة المخاط ،عشر بطبقة واقية
  .  تأثير العصارة المعدية

   ؟هل يتسبب شرب اللبن بالقولون العصبى -٤
ولة ؤ والمسـ ،التى توجد فى األمعاء  ةيعانون من نقص الخمير  ،أن أكثر من ثلث سكان مصر

 ،فـــى اللـــبن وهـــو مـــا يفســـر إصـــابة معظـــم المصـــريين بـــالمغص الـــذي يوجـــد ،عـــن هضـــم الســـكر
عند تناولهم اللبن بكميات كبيرة ، ولكن هذه األمراض تقل كثيرًا وال تحدث  ،أو اإلسهال ،واالنتفاخ

  .   الزبادىو  ،واللبن ،عند تناول منتجات األلبان مثل الجبن
  المياه الغازية ال تطفئ العطش -٥

نحصـر فـى إمكانيـة االكتفـاء بشـرب الميـاه يوٕاطفـاء الظمـأ ،  ،لب على الشـعور بـالعطشالتغ
الميـــاه فـــى الفـــم  انـــدفاعقـــل يحيـــث  ،انـــدفاعدون  ،ويـــةر و  ،بـــبط ارتشـــافها م يـــتأن  ةطيشـــر  ،النقيـــة
والمشروبات الباردة أسلوب خاطئ لمواجهة العطـش فـى  ،فى تناول المياه الغازية اإلفراطف .والحلق
والحلـق  ،فـى الفـم  عهاانـدفابالظمـأ ، والعجيـب أنهـا أثنـاء  احر ، فهى تعطى شعورًا مسـتمرً موسم ال

 لهتصـــاابســـرعة ، ال تكـــاد تلمـــس مراكـــز العطـــش التـــى توجـــد فـــى الثلـــث األخيـــر مـــن اللســـان عنـــد 
 وال تنقـل ،والمشـروبات البـاردة ،بالحلق ، وبالتالى ال تشعر مثـل هـذه المراكـز ببـرودة الميـاه الغازيـة

رتواء ليتوقـف البـا ،يشـعر اإلنسـان وبالتـالي الإليهـا ،  هتعطـى األمـر بـدور  والاإلحسـاس للمـخ ، اهذ
  .   ةبرودالمشروبات عالية ال كافةو  ،الجيالتى على ،ق أيضاً بعن الشراب ، وهذه حقيقة تنط

  الطعام قلبك حتى ال يؤذِ  -٦
  . األكل الكثير أول خطر يهدد قلبك ، حيث يؤدى إلى السمنة - أ
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ـــدم ،قبـــال علـــى أكـــل الـــدهنياتاإل - ب  ،والنشـــويات ، يـــؤدى إلـــى ارتفـــاع نســـبة الكولســـترول فـــى ال
  .  ينايالشر وبالتالى يؤدى إلى حدوث تصلب 

  . ينايالشر والزبدة يؤدى إلى تصلب  ،السمن البلدىكاإلقبال على تناول الدهون الحيوانية ،   -جـ
اك عالقــة بــين أمــراض القلــب وملــح فهنــمــراض القلــب يــؤدي ألراف فــى ملــح الطعــام ســاإل  -د  

ـــدم ـــح الطعـــام ، قلـــت نســـبة اإلصـــابة بمـــرض ارتفـــاع ضـــغط ال ـــة  ،الطعـــام ، فكلمـــا قـــل مل واألوعي
  .الدموية

  مو من اإلسراف فى تناول اللح احذر -٧
فالشخص العادى يحتـاج  ،فيضر بالصحة ،م يؤدى نتيجة عكسيةو أن اإلسراف فى تناول اللح

يقــوم  .كميــات زائــدة مــن البــروتينلوأن تنــاول الشــخص  ،بــروتينمــن ال )جــم ٦٠ : ٥٠(يوميــًا مــن 
وهــذا يحتــاج إلــى جهــد  ،ينــالو بتفــرز النيتــروجين علــى هيئــة  ،الجســم بتحويلهــا إلــى أحمــاض دهنيــة

ومرهـــق للكليـــة حتـــى تـــتخلص مـــن هـــذه األحمـــاض الزائـــدة فـــى الجســـم ، باإلضـــافة إلـــى أن  ،شـــاق
 ،والـتعفن الـذى يحـدث فـى المعـدة  ،لتخمـراضمى نتيجة فى تناول اللحوم يربك الجهاز اله اإلفراط

  .  ويزيد من الحموضة على الكبد ،ويجعل الجسم يميل إلى الحموضة
  قبل تناول األيس كريم  -٨

هــو ثلــج فــال تعتقــد أن الســبب  ،وتشــعر بأنــك قــد أصــبت بــألم شــديد ،س كــريميــعنــدما تأكــل األ
تناولهــا فأنــك أيضــًا تو  ،حتــى تدفئــة كــريم يــساأل ةبــولكــن فــى الحقيقيــة إذا تركــت عل ،األيــس كــريم 

مســاعدًا علــى حــدوث المــرض ولكنهــا  فقــد تكــون البــرودة عــامالً  ،تعــانى مــن نفــس المــرض ســوف
  .  كريم سيألن سببه هو ميكروب يوجد باأل  ؛المرض ًا في وجودليست سبب

  ضعف الذاكرة باإلصابة وراء وعية الغذاء وليست الشيخوخة ن -٩
وكـان  ،السـن يجـدون صـعوبة فـى تـذكر األشـياءفـي أنه كلما تقدم بهم  ،درافالحظ بعض األ

 اً ميـة للشـيخوخة ، ولكـن تلـك النظـرة أخـذت تتغيـر بعـد أن عـرف العلمـاء مزيـدحتذلك يعتبر نتيجـة 
ميـة بـين الـنقص فـى حتوالتغذيـة ، فقـد وجـد أن هنـاك عالقـة  ،ووظيفـة المـخ ،من عملية الشيخوخة

ـــة ـــات معين ـــذكا وقصـــور  ،فيتامين ـــذاكرة ،رلت ـــؤثر فـــى التفكيـــر  ،وال ـــة التـــى ت وأن أهـــم المـــواد الغذائي
المركبــة ، كمــا أن الطعــام العربــى ) ب(ومختلــف فيتامينــات  )ج(وفيتــامين  ،والــذاكرة هــى البــروتين

يحتـوى علـى صـحة تامـة مفيـد جـدًا ) واألمالح القليلة ،والزيوت الطبيعية ،الغنى بالحبوب(التقليدى 
  .  للنمو الطبيعى

  األخطاء الشائعة فى إعداد الخضار  -١٠
والمــواد المعدنيــة ، ولــذا فأهميتهــا كبيــرة فــى  ،الخضــروات هــى المصــدر األساســى للفيتامينــات

تعـد لألكـل بطريقـة غيـر سـليمة ،  ثحيـ ،وقد تفقد الكثير من قيمتها الغذائيـة ،قائمة الطعام اليومية
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لمـاء ، أو تلـك التـى تفقـد بتعرضـها لدرجـة حـرارة إذ تفقد الكثير من الفيتامينات القابلة للذوبان فـى ا
فقـد بدرجـة كبيـرة  ومـن أهـم كما أن المـواد المعدنيـة القابلـة للـذوبان فـى المـاء تُ . أو للهواء  ،مرتفعة

   :التالي األخطاء الشائعة عند أعداد الخضر
 ،ىوٕاعـدادها للطهـ ،وتقشـيرها ،وتنظيفهـا، االستغناء عن جزء كبير من الخضر عند غسلها  - ١

  . ال عن الجزء الفاسد فقطإأو لألكل نيئة ، والواجب أال نستغنى 
من الفيتامينــات الكثيــر طهــى الخضــر لمــدة أطــول مــن الــالزم ، إذ ينــتج عــن هــذه الزيــادة فقــد  - ٢
 .لذلك يجب أن نراعى بعض اإلرشادات الصحية الغذائية ،كما تتأثر النكهة الطبيعية للخضر،

 عند إعداد الخضر ومن أهمها:  
أثنــاء عمليــة  ،حتــى نقلــل مــن الفقــد فــى المــواد الغذائيــة ،ظيــف الخضــر وغســلها قبــل تقطيعهــاتن - أ

  . اإلمكان رالغسل قد
حتى نتحاشى ضياع بعض المواد الغذائيـة فـى مـاء  ،عدم نقع الخضر فى الماء قبل طهيها - ب
  . النقع

  .  أو لألكل قبل استعمالها مباشرة ،إعداد الخضر للطهى  -جـ 
ألن هـذا يعـرض جـزءًا مـن سـطحها  ؛طيع الخضر قطعـًا صـغيرة عنـد عمـل السـلطةعدم تق  -د   

  ". ج"القابلة لألكسدة مثل فيتامين  الفيتاميناتفيزيد الفقد فى  ،للجو
يساعد على احتفاظهـا بكميـة أكبـر مـن فيتـامين  ،وعصير الليمون إلى السلطات ،إضافة الخل -هـ
  . )ج(
ويجـب أن يغلـى المـاء قبـل وضـع الخضـر  ،يلة من المـاءنستعمل كمية قل ،عند سلق الخضر -و 

  . الختصار مدة الطهى ، وبذلك نحافظ على أكبر كمية ممكنة من المواد الغذائية ،فيه
إذ أنــه يحتــوى علـــى ، لـــخإ... أو صلصــة ،لعمـــل حســاء  ،يجــب اســتعمال مـــاء ســلق الخضــر -ز

  . واألمالح المعدنية ،بعض الفيتامينات
  . التقليب قدر اإلمكان أثناء الطهىمن  تقليليجب ال - ح
  . فيجب عدم تصفيته وهو ساخن ،إذا احتاج األمر إلى تصفية الطعام - ط

كمــا هــو الحــال فــى عمليــات  ،ن طريــق الطهــى المركبــة والطويلــةمــيجــب اإلقــالع قــدر اإلمكــان    
  ". التسبيك"
حتـــى  ،والطازجـــة ،يجـــب مراعـــاة احتـــواء الغـــذاء اليـــومى علـــى جـــزء مـــن الخضـــروات المطهيـــة -ك

 .)ج( من فيتامين تهايكفيحصل الجسم على 

  األطعمة المقدمة في المطاعم السريعةتناول  -١١
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 ،بأنهــا المطــاعم التــي تقــدم األطعمــة الجــاهزة مثــل الفطــائر ،يمكــن تعريــف المطــاعم الســريعة  
مـــة فـــي وتتصـــف األطعمــة المقد ،وكــذلك المشـــروبات الغازيــة ،والمعجنـــات،وقطــع الـــدجاج المقلــي 
  :المطاعم السريعة بالتالي

  .أنواعها محدودة -١
ومنخفضـة فـي بعـض  ،)الكـالوري(تكون عاليـة  ،بعض األطعمة المقدمة في المطاعم السريعة -٢

تحتــوي  والبطــاطس المقليــة واللــبن، ،المكونــة مــن الهمبرجــر ءفمــثال وجبــة الغــذا العناصــر الغذائيــة،
) % ٤(مــن الكالســيوم ،و) %٣٤(وعلــى  ا يوميــا،بهــ ىالموصــ) E (مــن فيتــامين) %٣(فقــط علــى 
مــن االحتياجــات اليوميــة مــن ) %٣٧(بــروتين،و) %٤٥(ومــن الفوالســين،)%٢٢(و،Aمــن فيتــامين

  .ألنثى المراهقة )الكالوري(
  .احتواء األطعمة على نسبة عالية من ملح الطعام -٣
  .احتواء األطعمة المقلية على كمية عالية من الدهون المشبعة -٤
  .قلة احتواء األطعمة على األلياف -٥
  .احتواء معظم المشروبات على كمية عالية من السكريات البسيطة -٦

ختـــار أطعمـــة ذات قيمـــة غذائيـــة تأن  ،)عزيزتـــي الطالبـــة ،عزيـــزي الطالـــب( يـــكلـــذلك يجـــب عل   
لخبــز وا ،إضــافة إلــى األلبــان قليلــة الدســم ،والفاكهــة الطازجــة ،تتمثــل فــي تقــديم الخضــروات عاليــة،
  . والعصير ،األسمر
مـرة  )القبلـي البعـدي ( اإلجابـة علـى االختبـار  عليـك ،)عزيزتي الطالبـة ،عزيزي الطالب(واآلن 

  .فقد اجتزت الوحدة الحاليةفأكثر من مجموع الدرجات ) % ٨٠ (أخرى فإذا حصلت على
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  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  العلوم تدريس هج وطرقأستاذ المنا

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  كتوراألستاذ الد

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم تدريس أستاذ المناهج وطرق

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريس المناهج وطرق مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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  /السيد األستاذ الدكتور
  ،وبعد... تحية طيبة

مقترح فى األحياء باستخدام تكنولوجيا الوسائل  ج منه  فعالية "عداد دراسة بعنوان إتقوم الباحثة ب

ومن متطلبات الدراسة بناء برنامج ،"التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية مفهومتنمية لالمتعددة 

والتحكيم على جوانبه المختلفة  ،ويراد تقويم هذا البرنامج .لهذا الغرض لكمبيوتري متعدد الوسائ

  ).األخراج النهائي -البرمجية -المنهجية - التعليمية(

وخصائص البرنامج بجوانبه المختلفة سابقة  ،وقد تضمنت البطاقة بعض العبارات التي تصف سلوك

  :بداء الرأي حول بنود هذه البطاقة من حيثإوالرجاء من سيادتكم التكرم ب ،الذكر

  .ة العلمية لمادة األحياءومدى توافقها مع الماد ،المحتوى العلمي لموديوالت البرنامج الكمبيوتري

  .مناسبة المحتوى لألهداف المحددة للبرنامج

  .البناء المنهجي لموديوالت البرنامج الكمبيوتري

فقط في  ،ا بأن هذه البيانات سوف تستخدمعلمً  ،تاليةويرجى من سيادتكم التكرم بملء البيانات ال

  :أغراض البحث العلمي

  ................. :............................سم اال

  :...........................................الوظيفة

  ،،،ولسيادتكم جزيل الشكر

  الباحثة
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  الجانب التعليمي
  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  البند  م
          .يتفق البرنامج مع أھداف الدرس المعروض.١

 .من العبارات المحتوى العلمي يسھل فھمه ويخلو.٢
ة ا ال

        

٣.
  

إجراءات العمل وأنشطة البرنامج تتركز حول النقاط 
  .في موضوع الدرس الرئيسة

        

          .يتم عرض المادة العلمية بشكل منطقي متسلسل.٤

          .يتناسب والخلفية العلمية للطالب.٥

           .قاعدة معرفية كافية عن الموضوع محل الدراسة يوفر.٦

٧.
لسير في أجزاء قادر على إصدار التوجيھات المناسبة ل

  .البرنامج
        

          .ميوفر الفرصة لتفريد عملية التعل.٨

          .ينمي لدى الطالب مفھوم التربية الوقائية.٩

          .يكسب الطالب اتجاھات إيجابية نحو الوقاية١٠

          .طالبلليغير من بعض العادات السلوكية ١١

           .مفاھيمال إكسابھميساعد الطالب على ١٢

           .المثلى تالقرارا اتخاذب ح للطالييت١٣

          .لدى الطالبيعزز السلوكيات الصحيحة ١٤
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٣٩٧ 

 

  الجانب المنھجي

  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  البند  م

١  
يتفق البرنامج مع أھداف البرنامج الحالي في تنمية مفھوم 

  .التربية الوقائية
        

          .يساير االتجاھات الحديثة في المناھجالبرنامج    ٢

           .يتكامل مع المنھج الحاليالبرنامج    ٣

٤  
قابل لتوزيع دراسته على  المحتوى العلمي للبرنامج

  .فترات متتالية
        

          .البرنامج يراعي النمو المعرفي للمتعلم  ٦

           .البرنامج يراعي البيئة النفسية للمتعلم  ٧

          .البرنامج يراعي خصائص المتعلم  ٨

          .لبيئة االجتماعية للمتعلمالبرنامج يراعي ا  ٩

          .البرنامج يراعي تنوع الوسائل التعليمية  ١٠



  )٨(ملحق                                            بطاقة تقويم البرنامج الكمبيوتري                                    
 
 

  
 
 

٣٩٨ 

 

  الجانب البرمجي

  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  البند م

          .البرنامج يعمل بشكل صحيح كما ھو مخطط له- ١

٢ -
ووضوحه على الشاشة  ،حروف الكتابةمناسبة حجم 

  .وسھولة قراءتھا
        

          .والنص المصاحب لھا ،مناسبة طريقة عرض الصور- ٣

          .والمكتوب ،مدى مناسبة التعزيز الصوتي- ٤

          .والتدريبات العملية ،مناسبة األنشطة- ٥

٦ -
وسھولة  ،على الشاشة مناسبة حجم الكتابة بوضوحھا

  .قراءتھا أثناء العرض العلمي للمحتوى
        

          .ضوعومناسباتھا من حيث المو وضوح الصورة- ٧

          .والصوت المصاحب لھا ،مناسبة عرض الصور- ٨

٩ -
من حيث الكتابة أو مة ألوان اإلطارات للبرنامج ءمال

  .الخلفية
        

١٠
يدعم البرنامج بعض الملحقات الالزمة للتعامل مع 

  .متطلباته
        

          .يتم تحميل البرنامج بسرعة١١

          .دعم البرنامج ألنظمة التشغيل المختلفة١٢

          .لذاكرةلالبرنامج غير مستھالك ١٣

١٤
أو  ارتباكالخاطئة للمستخدم إلى  تالمداخالتؤدي  ال

  .األداء انھيار
        

          .خلو البرنامج من أخطاء التكرار المنطقي١٥
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٣٩٩ 

 

  الجانب اإلخراجي النھائي

  ضعيف  متوسط  جيد  ممتاز  البند م

          .مساحة الشاشة مستغلة استغالال جيدا ١
          .ارات مناسبة لما ھي معدة لھاطاإل ٢
          .والتكرار  ،االزدحامالمعلومات خالية من  ٣
          .األلوان موظفة بشكل مناسب ٤
          .ونقاء الصوت ،وضوح الصورة ٥
          .كفاية مدة العرض الزمني على الشاشة ٦
          .دليل المستخدم معد بصورة جيدة ٧
          .لبرنامج مناسبق اغالإالزمن المستغرق لفتح و ٨

٩ 
الشاشات الرئيسية تعبر تعبيرا مناسبا عن طبيعة المحتوى 

  .العلمي للبرنامج
        

  

  :مقترحات لتطوير عمل البرنامج
١( ...........................................................................................  
٢( ...........................................................................................  
٣( ...........................................................................................  
٤( ...........................................................................................  
٥( ...........................................................................................  

 



  

  

  

  

  

  

  
  

وحدة اإلنسان إسطوانة مدمجة للبرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائل في 

   والغذاء 

  صف األول الثانويلطالب ال

  

   إعداد الطالبة

  تيسير إبراھيم حسين العريض

   إشراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٩(ملحق 

(CD) 

  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  شيفوزي أحمد الحب
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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   :ةالمدمج األسطوانةمحتويات 

  :نبذة عن البرنامج
فـــي  ةمـــن متطلبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الـــدكتوراكمتطلـــب  ،صـــممت الباحثـــة هـــذا البرنـــامج    

م كسـابهم معلومـات ومفـاهيإبغـرض  ،وتنمية مفهوم التربية الوقائيـة لـديهم ،التربية بغية إفادة طالبنا
عــن التربيــة الوقائيــة تكــون بمثابــة حصــن منيــع يقــيهم مــن شــر الوقــوع فــي بــراثن الخطــر الــذي قــد 

بحيـث  ،مـن سـلوكيتهم الخاطئـة ، ورفـع مسـتوى وعـيهم تعـديلاليداهمهم  في البيئة المحيطة بهم، و 
  . يكون على أسس تربوية لتحقيق أكبر قدر من االستفادة للطالب

 ،مــن المــنهج المقتــرح تغطيــة شــاملة) وحــدة اإلنســان والغــذاء(الوحــدة المختــارة   يغطــي البرنــامج 
بأحـدث  ،الصـورةو  ،واالختبـارات بطـرق متعـددة مسـتخدما الصـوت ،واالنشطة ،حيث يعرض الشرح

  .ساليب العلميةاأل
رح ملخصـا وافيـا يعـرض أهـم من المـنهج المقتـ) وحدة اإلنسان والغذاء(وتتضمن الوحدة المختارة  

مكانيــــة إمــــع  ،واالشــــكال التوضــــيحية ،والمفــــاهيم ،والمصــــطلحات ،والعــــروض التقديميــــة ،فكــــاراأل
  .ة للطالبالذي يجعل من التعليم عملية ممتع ،طباعة أي جزء منها األمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متطلبات تشغيل البرنامج
  :للبرنامج حتى يعمل بشكل صحيح  تالي يجب أن يتوافر ال

  جھاز كمبيوترIBM   علىأ أوجيجا  ٢.٤مزود بمعالج بنتيوم.  

  علىأ أوميجا بايت  ٢٥٦ذاكرة  عشوائية ال تقل عن.  

  علىأ أوميجا بايت  ١٢٨بطاقة  فيديو.  

 علىأ أوبت  ١٢٨صوت  بطاقة.  

برنامج كمبيوتري متعدد الوسائل في 

الغذاء لطالب الصف اإلنسان و وحدة 

الثانوي األول
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 ٤٠٢

  التشغيل  إصدارةنسخة من)windows ( إصداراتھابأى  من )98 ، me ، xp ..etc(.   

  مكتبةOCX  متوفرة مع البرنامج ( مثبتة بالنظام(.   

 يجب توافر بعض ملفات  Office Package  _ فقط اترك البرنامج يقوم بعملية تحميلھا تلقائيا
    .سطوانةفور بدء تشغيل األ

  :خطوات التنصيب
عداد آليـا بمجـرد إدخـال العربية سيتم تشغيل برنامج اإل )٩٨ (في حالة التنصيب من نوافذ ميكروسوفت ويندوز

يرجـى التشـغيل اليـدوي مـن خـالل إسـتعراض  –قراص ، وفـي حالـة عـدم التشـغيل اآللـي قرص الليزر بمحرك األ
تبـاع اوالضـغط المـزدوج عليـه بالمـاوس ثـم )  Setup (والبحث عن ملفExploring )  (محتويات األسطوانة

 .باقي التعليمات التي ستظهر لك على الشاشة

  
 : تنويه 

  
وقــائى نســخ  كــإجراءكــد مــن طبيعــة الخطــأ ، ويمكنــك أيجــب الت ،فــى حالــة وجــود رســالة خطــأ     

تشـغيل ثـم تنسـخها الـى دليـل  )(ocxوالمسمى بــ  سطوانةاألالملفات الموجودة بالدليل المرفق على 
 :كما هو مبين باالشكال التالية )system 32(الويندوز 
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  السھولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار التحصيلي  عامالتم

  
  
  
  
  

  )١٠(ملحق 
  



  )١٠(ملحق                          التحصيلي االختبار   السھولة والصعوبة والتمييز لمفرداتمعامالت 
 

 
٤٠٥ 

  معامالت السھولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار التحصيلي
  

رقم 
  السؤال

معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

رقم 
  السؤال

معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٢٦  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ١  
٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٢٧  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٢  
٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٢٨  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٣  
٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٢٩  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٤  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٣٠  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٥  
٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٣١  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٦  
٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٣٢  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٧  
٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٣٣  ٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٨  
٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٣٤  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٩  
٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٣٥  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ١٠  
٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٣٦  ٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ١١  
٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ٣٧  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ١٢  
٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٣٨  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ١٣  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٣٩  ٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ١٤  
٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٤٠  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ١٥  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٤١  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ١٦  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٤٢  ٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ١٧  
٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٤٣  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ١٨  
٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٤٤  ٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ١٩  
٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٤٥  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٢٠  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٤٦  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٢١  
٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٤٧  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٢٢  
٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٤٨  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٢٣  
٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٤٩  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٢٤  
٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٥٠  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٢٥  
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٤٠٦ 

  تابع معامالت السھولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار التحصيلي

  

رقم 
  السؤال

معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

رقم 
  السؤال

معامل 
  السهولة

معامل 
  الصعوبة

معامل 
  التمييز

٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٧٦  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٥١  

٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٧٧  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٥٢  

٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٧٨  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٥٣  

٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٧٩  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٥٤  

٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٨٠  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٥٥  

٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٨١  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٥٦  

٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ٨٢  ٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ٥٧  

٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٨٣  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٥٨  

٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ٨٤  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٥٩  

٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٨٥  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٦٠  

٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٨٦  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٦١  

٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٨٧  ٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٦٢  

٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٨٨  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٦٣  

٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٨٩  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٦٤  

٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٩٠  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٦٥  

٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٩١  ٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ٦٦  

٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٩٢  ٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٦٧  

٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٩٣  ٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٦٨  

٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٩٤  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٦٩  

٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٩٥  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٧٠  

٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٩٦  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٧١  

٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٩٧  ٠.٢٤  ٠.٦  ٠.٤  ٧٢  

٠.١٦  ٠.٨  ٠.٢  ٩٨  ٠.٢١  ٠.٧  ٠.٣  ٧٣  

٠.٢٥  ٠.٥  ٠.٥  ٩٩  ٠.١٦  ٠.٢  ٠.٨  ٧٤  

٠.٢١  ٠.٣  ٠.٧  ١٠٠  ٠.٢٤  ٠.٤  ٠.٦  ٧٥  



  

  

  

  

  

  

  
  االختبار التحصيلى

  )الغذاء من المنھج المقترحاإلنسان وفي وحدة (
  

  
   إعداد الطالبة

 تيسير إبراھيم حسين العريض
  

   إشراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١١(ملحق 
  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
  مأستاذ المناهج وطرق تدريس العلو 

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 الزقازيقجامعة  –ية التربية كل

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس
  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  
 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩
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  التحصيلي االختبارتعليمات 
  

  ) :عزيزتي الطالبة ،عزيزي الطالب(
عـن مفـاهيم التربيـة الوقائيـة  األول الثـانويالصـف  مستوى معلومات طالبقياس إلى يهدف هذا االختبار 

  . من المنهج المقترح) وحدة اإلنسان والغذاء( في الوحدة المختارة
وعليــك أن  ،صــح وخطــأ ســؤاالً  )٦٩(مــنهم ، ســؤال) ١٠٠ (مم هــذا االختبــار الــذي أمامــك مــن ُصــولهــذا 

سـؤال ) ٣١(و ،هـذه الكراسـةوهي منفصلة عن  في المكان المخصص لها في ورقة اإلجابة خطأ صح أو تختار
اسـتجابة  ، وعليـك أن تختـار) ،د أ ، ب ، ج( استجابات مختلفـة  من نوع االختيار من متعدد  لكل سؤال أربعة

، وتكتـب رقـم االسـتجابة فـي المكـان المخصـص لهـا فـي هـا صـحيحةاالتي تر  ربعةاأل واحدة من هذه االستجابات 
  : مع مراعاة ما يلي ورقة اإلجابة، وهي منفصلة عن هذه الكراسة 

  . كتابة اسمك وبياناتك الخاصة في ورقة اإلجابة في المكان المخصص لذلك  - ١
 . جابة الصحيحةاختيار اإل بعناية حتى يسهل عليكمفردة كل  قراءة - ٢

 . دون أن تجيب عليه فردةأي م عدم ترك - ٣

  .ستخدمها زميل لك فيما بعديضع أي عالمة في كراسة األسئلة نفسها حيث سعدم و  - ٤

 تــيوكــذلك ورق ،بتسـليم كراســة األسـئلة عليــكاالختبـار  فــرداتبعـد االنتهــاء مـن اإلجابــة عـن جميــع م - ٥
 .اإلجابة إلى الممتحن

  )×(أم )√ (. نومه حالة  في إلى الطاقة الفرد يحتاج. :) ١(مثال
 نموذج اإلجابة). √(  
  .................من وجبة الغذاء متكاملة يمكنك إعداد – )٢(مثال

  
      

 د .(نموذج اإلجابة(  
  .شكرًا على حسن تعاونكم معنا  ،)عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب(وأخيرًا        
    
  الباحثة                                              

  زبدة خضروات ،لبن،عسل، - ج
فاكهة    خبز، ، خضروات لحم، -د

ــــــز،  -أ ــــــدة   أســــــماك ،أرز، خب زب
 أرز مكرونة، بيض،دجاج، -ب
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أمام العبارة الخطأ )  ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  √( ضع عالمة :أوال 

  : فيما يلي
.                                  الطاقة التي يحتاجها الفرد للمحافظة على صحته وعلى استمرار حياتهتمد الفيتامينات الجسم ب .١
 .   لمجموعة الفيتامينات الذائبة في الدهون)   C(  ينتمي فيتامين  .٢

      .تعتبر تقاليد المجتمع  من العوامل التي تؤثر على اختيار الغذاء .٣
              .تؤثر طريقة تقديم الغذاء في مدى إقبال الفرد على الطعام .٤
بروتينيـــة ، مـــواد كربوهيدرايتـــة، و مـــواد مـــن  ليعتبـــر الطعـــام وجبـــة غذائيـــة متكاملـــة إذا احتـــوى علـــى كـــ .٥

 .    وفيتامينات

 . المواد الكربوهيدراتية هي مواد عضوية تتكون من الهيدروجين والكربون .٦

 .  تساعد على تجنب اإلمساك وتقلل من نسبة حدوث سرطان القولونالسكريات العديدة  .٧

الــدهون عبــارة عــن مركبــات عضــوية تتكــون مــن كربــون وهيــدروجين و األكســيجين ، وقــد يحتــوي بعضــها  .٨
 .      على منجنيز ونيتروجين

 .     مشعبة التعتبر الزبدة من األحماض الدهنية  غير  .٩

المنبعثـة  الطاقـة مـن السـعرات الحراريـة اليوميـة مـن% ٣٠بما يعـادل  يتراوح نسبة ما يحتاج إليه المراهق .١٠
 .         من المواد الدهنية

  .  تتكون البروتينات  من كربون، وهيدروجين و أكسيجين ونتروجين .١١
حيـث تغـذي الجسـم بمـا يحتاجـه ) ١٠(البروتينات الكاملة هي التي تحتوي على جميع األحماض األمينيـة  .١٢

                    . لضروريةمن هذه األحماض ا
  . تعتبر البروتينات الحيوانية بروتينات كاملة .١٣
                           .             يعتبر الفول من البروتينات الكاملة .١٤
        .                     غير مرغوب فيه عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارةيجابيا و إيكون توازن النيتروجين  .١٥
  . يحتوي البروتين على كمية ثابتة من النتروجين .١٦
إلى الكساح عند األطفال وتأخر ظهور األسنان وفي البالغين يؤدي إلى لين ) D(يؤدي نقص فيتامين  .١٧

  . العظام
عصــاب والتمثيــل بالثيــامين نظــرا لوجــود الكربــون وهــو أنــزيم ضــروريًا لوظــائف األ) B(يعــرف فيتــامين ب  .١٨

 . الغذائي

ضروري لينتج مادة الكوالجين التي تكون األنسجة الضامة التي تعمل على ربط الخاليا ) C(فيتامين  .١٩
 .  واألنسجة بعضها البعض

  .نمن الضروري احتواء الغذاء اليومي على زيوت غنية بحمض زيت الكتا .٢٠
لنقل الرسائل العصبية التي تعمل علـى  يةضرور تعتبر أيونات الكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والحديد  .٢١

 . انقباض وانبساط العضالت 

  . األنسولينالزنك من األيونات التي تدخل في تكوين هرمون  .٢٢
   في العضالت% ٨٠في األنسجة الدهنية، % ٢٠من بالزما الدم ، % ٧٠يمثل  الماء .٢٣
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 حــينســعر حــراري فــي  )٢٢٠٠( إلــىســنة مــن الســعرات الحراريــة )  ١٤ :١١ (يحتــاج الــذكور، مــن ســن .٢٤
   .سعر حراري )٢٥٠٠ (تحتاج أنثى في نفس السن إلى

  . كالسيومأن ظهور الدورة الشهرية لدى الفتاة تزيد من احتياجاتها لل .٢٥
  .  والفوالسين دورًا رئيسيًا في عملية النمو) A  ( ،)C (،  )K(  اتيلعب فيتامين .٢٦
  . ها على نسبة عالية من ملح الطعامتتصف األطعمة المقدمة في المطاعم السريعة باحتوائ .٢٧
  . احتواء معظم المشروبات المقدمة في المطاعم السريعة على كمية عالية من السكريات المركبة .٢٨
  من العوامل التي تؤدي إلى التغلب على مشكلة السمنة منذ البداية تجنب تناول الطعام أمام التليفزيون .٢٩
   .عًا حدوثه إلى الطفولةإن ظهور السمنة في مرحلة المراهقة يكون راج .٣٠
  ). B(يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامينات  .٣١
  . سباب حب الشبابأ، واإلكثار من تناول الشيكوالته ، والمكسرات من )C( فيتامينالنقص النسبي في  .٣٢
 . حب الشباب أسبابانخفاض مستوى اليود عن الموصي به من  .٣٣

  .للطعام تقل بدرجة كبيرة مع نقصان ملحوظ في الوزن القهم هى حالة نجد أن الشهية .٣٤
اإلقبـال بـين  ينتـاب الفـردالتهام العصابي تحدث هـذه الحالـة فـي سـن المراهقـة المتوسـطة بشـكل اضـطراب  .٣٥

الشديد على الطعام ، يتلوه فقد الشهية، ومحاولة إنقاص الوزن ،ثم العـودة مـرة أخـرى إلـى التنـاول الشـره 
 . للطعام

    .تغذية افتقار الجسم للعناصر الغذائيةيعني سوء ال .٣٦
   .رادية اإلحجام عن تناول الطعام بسبب عدم الرغبة في تناول األطعمةاإل من أسباب قصور التغذية غير  .٣٧
  .  )C ( حامض النيكوتينيك وهو أحد مركبات فيتامين صينتج مرض البالجرا  بسبب نق .٣٨
  . A) (امتصاصه فيتامينالذي يساعد على نقل الحديد داخل الجسم و يزيد من  .٣٩
ن كــال منهمــا عبــارة عــن افتقــار الجســم للعناصــر إال يوجــد فــرق بــين ســوء التغذيــة وقصــور التغذيــة حيــث  .٤٠

    .الغذائية
ألنه يزيد من نسبة امتصاص الحديد مثل الخضـروات ؛) C (يجب مع كل وجبة اخذ مصدر غني بفيتامين .٤١

  .الورقية كالجرجير
أو اسـماك أو طيـور بقـدر المسـتطاع ألنهـا تنشـط وتزيـد مـن امتصـاص يجب احتواء كل وجبة على لحـوم  .٤٢

 البوتاسيوم  

  .تزيد السمنة من احتمال إصابة اإلنسان بالسرطان  .٤٣
زيادة مقدار  أحد العناصر المعدنية مع ثبات مقادير العناصر األخرى يـؤدي إلـى اسـتفادة الجسـم اسـتفادة  .٤٤

  . كاملة من الغذاء
 . باألمعاء    تلغذائية نظرا لوجود طفيلياينشأ سوء امتصاص العناصر ا .٤٥

يجــب تجنــب األطعمــة المحفوظــة بمــادة حمــض اتيلــين ثنــائي أمــين ربــاعي الخليــك ألنهــا تعــوق امتصــاص  .٤٦
  .الكالسيوم

                           .من أسباب تزايد حاالت التسمم الغذائي بالميكروبات تنوع أصناف المأكوالت وانتشار الوجبات السريعة .٤٧
  . الفرصة لتكاثر البكتيريا على المأكوالت فالتسخين باستخدام أفران الميكرووي يؤدي .٤٨
                . زدياد مدة حفظ الطعام المطهي يزيد من فرصة تلوثه بالميكروباتا .٤٩
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       .تج عن تلوث الغذاء ببكتيريا السالمونيالينخطر أنواع التسمم الغذائي أ من .٥٠
                   .تريا العنقودية المكورة في البيض ومنتجاته  واألسماك ومنتجاتها وجوز الهند المبشورتنتشر البك .٥١
   .تعيش بكتيريا السالمونيال على الفول السوداني والبندق والغالل والفواكه المجففة .٥٢
                .يطلق على السموم التي تفرز ها البكتريا العنقودية اسم افالتوكسينات .٥٣
                        .التي تسببها البكتريا العنقودية شلل األطفال  األمراضمن  .٥٤
      . مكملةالغذائية ال من المواد المرطبات والمجففات واإلنزيمات والمزلقات تعتبر .٥٥
        .جواز لتحسين شكل وقوام الغذاء الالصمغ العربى وصمغ يستخدم  .٥٦
عــدل تحللهــا أو فســادها خــالل عمليــات التجهيــز والتخــزين مــواد بهــدف تقليــل م مــن المــواد التــي تســتخدم .٥٧

                    .د مضادات التأكسد ، مثل فيتامين 
   .وهو مادة قابضة يعلى حامض الشا يتحتوى القهوة و الشا .٥٨
  .على امتصاص الخمائر الحامضية الفاكهة والخضروات لها القدرة .٥٩
ة الطبيعيـة المبطنـة يـالمخاط المـادةطبقـة واقيـة تحـاكى تمامـًا ثنـى عشـر بتغليف جـدار المعـدة واال البامية  .٦٠

  . لهذه األعضاء
   .سبب شرب اللبنبالقولون العصبى  ن أكثر من ثلث سكان مصر يعانون منإ .٦١
   .ورويةببط ارتشافها  وبشرب المياه النقية  ىكتفيلتغلب على الشعور بالعطش وٕاطفاء الظمأ ، ل .٦٢
  .  ة ويزيد من الحموضة على الكبدقلويل الجسم يميل إلى الن اإلفراط فى تناول اللحوم يجعإ .٦٣
  .وليست الشيخوخة لدى كبار السن  ضعف الذاكرةباإلصابة وراء وعية الغذاء ن .٦٤
) ب(ومختلـف فيتامينـات  دن أهم المواد الغذائية التـى تـؤثر فـى التفكيـر والـذاكرة هـى البـروتين وفيتـامين إ .٦٥

  .المركبة
يحتـوى علـى صـحة تامـة مفيـد جـدًا للنمـو ) والزيوت الطبيعيـة واألمـالح القليلـةالغنى بالحبوب (ن الطعام إ .٦٦

  .  الطبيعى
  .نتأكد من نظفتهاتقطيعها حتى  بعدتنظيف الخضر وغسلها يجب  .٦٧
  .تصفية الطعام وهو ساخن يجب .٦٨
يجب مراعاة احتواء الغذاء اليومى على جزء من الخضروات المطهية والطازجـة حتـى يحصـل الجسـم علـى  .٦٩

  ".د"ته من فيتامين كفاي
  :الصحيحة مما يأتي اإلجابةثانيا تخير 

  .........جميع ما يلي من وظائف الدهون ماعدا - ٧٠
 .توفر حماية ألعضاء الجسم الداخلية -ب                                   .تعطي إحساسًا بالشبع - أ

   .تقي الجسم من األمراض  -د      .تشارك في تناسق الجسم بجعل زوايا العظام ناعمة -ج
    

  ..........جميع ما يلي من الدهون البسيطة ماعدا-٧١
  .الشكوالته -ب.                                                  البندق- أ
  .دواجنال جلد  -د                                                   .اللبن-ج
  ........لجسم ينتج عنهكل جرام من الدهون يحرق في ا-٧٢
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     .أربعة سعرات حرارية - ب                                 .ثالثة سعرات حرارية - -أ
  .تسعة سعرات حرارية  -د.                                سعرات حرارية سبعة -ج
  .................تحتوي البقول على نسبة عالية من - ٧٣
  .الفركتوز -ب                                   .            الجلوكوز -أ
                . النشا  -د.                                             الجاالكتوز-ج
  لسكر الالكتوز امصدرً ........ يعد  -٧٤
  .قصب السكر -ب                                               .الحيوان -أ
  .العسل-د                                          .     التمر -ج
  .................تعتبر وجبة الغذاء وجبة متكاملة إذا احتوت على -٧٥
  .دجاج، أرز مكرونة، بيض،-ب                               .سماك ،أرز، خبز، زبدة أ-أ
  .فاكهة م، خضروات ،خبز،لح -د   .                       زبدة عسل، لبن، خضروات ،-ج
  من مصادر إمداد الجسم بالطاقة امصدرً .............يعد -٧٦
   .اللحم -ب.                                                    الخبز-أ
        .التمر -د.                                            الخضروات -ج
  ........ي الجسم ينتج عنهكل جرام من الكربوهيدرات يحرق ف -٧٧
     .أربعة سعرات حرارية -ب                                 .ثالثة سعرات حرارية - أ
  .تسعة سعرات حرارية  -د.                                سعرات حرارية سبعة -ج
  ........................من مصادر اتعد الخضروات مصدرً -٧٨
   .بناء الجسم ونموه -ب.                                     طاقةإمداد الجسم بال -أ
  .حماية األعضاء الداخلية للجسم   -د          .رفع مستوى أداء الجهاز المناعي لدى الطالب -ج
  .............. يتكون سكر القصب من وحده من -٧٩
 .الجلوكوز و ووحدة من المالتوز  -ب                           .الجلوكوز ووحدة من الفركتوز -أ

  .وحدة من الفركتوز ووحدة من المالتوز -د.                               من وحدتين من الجلوكوز-ج

  .................جميع ما يلي من وظائف البروتين ما عدا -٨٠
 . ألجسام المضادة على وجود هيعتمد تكوين ا  -ب                       . ضروري لتكوين أنسجة الجسم -أ

               .يزيد من إنتاج الطاقة  -د       . على وجوده الهرموناتيعتمد تكوين األجسام  -ج

  .........عندما يعاني المريض من ارتفاع في درجة الحرارة يجب عليه أن -٨١
  تناول اللحوم              يكثر من   -ب                             . يمتنع عن تناول اللحوم -أ
  .كل ما سبق خطأ -د                               .يقلل من تناول اللحوم -ج



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٣

  ..………من البروتينات التي تحتوي على جميع األحماض األمينية كاملة  -٨٢
  .الفول -ب                         .                      البيض -أ
  .البسلة -د                                                .القمح -ج

  .…………إذا احتوت على كل من غذائية متكاملة األحماض األمينيةتعتبر الوجبة ال -٨٣
  .          الفول والقمح  -ب                                 .      الفول و البسلة -أ
  .الفول والفاصوليا -د                                      .الفول والعدس -ج

  .................ماعدا)  A( جميع ما يلي من مصادر فيتامين أ  -٨٤
  .الكبدة -ب.                                            الجزر - أ
  .زيت الفول السوداني -د                                          .الحليب  -ج
  .............................على يؤثر )E(نقص فيتامين هـ  -٨٥
  .عدم تجلط الدم -ب                   .      إمكانية اإلنجاب والتناسل  -أ
  .تأخر ظهور األسنان عند األطفال -د        . عدم القدرة على الرؤية في الضوء الخافت -ج

  .............فيتامين من الفيتامينات التي تذوب في الماء-٨٦
  )                    B( -ب                                             ) A( - أ
  ) D( -د                                              ) k( -ج
  .....................يؤدي الى) C(نقص فيتامين  -٨٧
  .الكبدفقر الدم وتضخم في  -ب.                      نزيف تحت الجلد وتورم باللثة -أ
  .عدم تجلط الدم -د               .اضطراب في الهضم، فقدان الشهية -ج
  .................جميع ما يلي من العناصر المعدنية الكبرى ما عدا -٨٨
  .الفوسفور -ب.                                          الكالسيوم - أ
             . الحديد -د      .                                  البوتاسيوم -ج
  . في تكوين هرمون الثيروكسين.............. يدخل أيون -٨٩
            .اليود -ب.                                              الزنك -أ
 .السلينيم -د.                                           المنجنيز -ج

  .......................... وجود حمض الحديدصعوبة امتصاص  من المشاكل التي تؤدي إلى -٩٠
  .األسكوربيك الذي يوجد في الشاي -ب           . التانيك الذي يوجد في الشاي -أ
  .السيناميك الذي يوجد في الشاي -د        .الكربونيك الذي يوجد في الشاي -ج

  ............................تامينفي من الفيتامينات التي تساعد على امتصاص الحديد -٩١
  .) A( -ب                                  ).    C(  -أ
  .) D( - د.                                      )B( -ج
  .في ماء الشرب يمنع تسوس األسنان............ وجود  -٩٢
  .لكلورا -ب                                            .الفلور  -أ
  .الفوسفور -د.                                        الكالسيوم -ج 

  .....................لى مرضإ)B(يؤدي نقص فيتامين  -٩٣



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٤

  .االسقربوط -ب                               .        البري بري -أ
  .سبق جميع ما -د.                                     العشى الليلي -ج
يكــون كبيــرًا فــي الفتــرة التــي يبــدأ فيهــا ظهــور الــدورة ...... يالحــظ أن االحتيــاج الغــذائي مــن  -٩٤

 . الشهرية للفتاة

         .الحديد  -ب.                             الكالسيوم -أ
 .الماغنسيوم -د.                               الزنك -ج

  .عن الموصي به من أسباب حب الشباب............انخفاض مستوى  -٩٥
             .الزنك  - ب                                  اليود - أ
  .الفلور -د.                               الحديد -ج

  . من أسباب حب الشباب.................... النقص النسبي في فيتامين  -٩٦
  )B( -ب                      )  C( - أ
  )D( - د                )       A( -ج

  ...................يزيد التدخين من الكمية التي يحتاجها الجسم من فيتامين  -٩٧
  ) B( -ب                )         C( - أ
  )D( -د                       ) A( -ج

  .................فيتامين دورًا رئيسيًا في عملية النمومن الفيتامينات التي تلعب  -٩٨
  ) K( -ب               )            B( - أ
  )E( -د                          )D( -ج

  

وفيتــــامين  ،)C(ضــــروريًا لســــالمة الخاليــــا الحديثــــة الوظيفيــــة باإلضــــافة إلــــى فيتــــامين ) A(فيتــــامين  -٩٩
(.......).  
  ) .K( -ب                         ) .B( - أ
             ).E( -د                         ).D( -ج

حالة تتميز بشكل اضطرابي ينتاب الفرد بين اإلقبال الشديد على الطعام ، يتلوه فقـد الشـهية، ومحاولـة  -١٠٠
  ........................... إنقاص الوزن ،ثم العودة مرة أخرى إلى تناول الطعام بشره

  .       التهام العصابي - ب                                . القهم - أ
  .سوء الهضم -د                               .السمنة -ج
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  )صح أو خطأ(التحصيلى االختبارنموذج ورقة إجابة 



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٥

  :المدرسة           : االسم 
  :الســن        : السنة الدراسية 

  اإلجابة  اإلجابة
رقم 
  خطأ  صح  رقم السؤال  خطأ  صح  السؤال

٣٦      ١      
٣٧      ٢      
٣٨      ٣      
٣٩      ٤      
٤٠      ٥      
٤١      ٦      
٤٢      ٧      
٤٣      ٨      
٤٤      ٩      
٤٥      ١٠      
٤٦      ١١      
٤٧      ١٢      
٤٨      ١٣      
٤٩      ١٤      
٥٠      ١٥      
٥١      ١٦      
٥٢      ١٧      
٥٣      ١٨      
٥٤      ١٩      
٥٥      ٢٠      
٥٦      ٢١      
٥٧      ٢٢      
٥٨      ٢٣      
٥٩      ٢٤      
٦٠      ٢٥      
٦١      ٢٦      
٦٢      ٢٧      
٦٣      ٢٨      
٦٤      ٢٩      
٦٥      ٣٠      
٦٦      ٣١      
٦٧      ٣٢      
٦٨      ٣٣      
٦٩      ٣٤      
٣٥            

  )االختيار من متعدد(التحصيلى االختبارنموذج ورقة إجابة 



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٦

  :المدرسة           : االسم 
  :الســن        : السنة الدراسية 

  رقم اإلجابة  السؤال
  د  ج  ب  أ

٧٠          
٧١          
٧٢          
٧٣          
٧٤          
٧٥          
٧٦          
٧٧          
٧٨          
٧٩          
٨٠          
٨١          
٨٢          
٨٣          
٨٤          
٨٥          
٨٦          
٨٧          
٨٨          
٨٩          
٩٠          
٩١          
٩٢          
٩٣          
٩٤          
٩٥          
٩٦          
٩٧          
٩٨          
٩٩          
١٠٠          

  
  )الصح والخطأ(االختبار التحصيلىنموذج مفتاح تصحيح 

  :المدرسة                         : االسم 



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٧

  :الســن                      : السنة الدراسية 
  

  اإلجابة  اإلجابة
  خطأ  صح  رقم السؤال  خطأ  صح  رقم السؤال

٣٦ √    ١    √  
٣٧ √    ٢    √  
٣٨   √  ٣    √  
٣٩   √  ٤    √  
٤٠ √    ٥    √  
٤١ √    ٦  √    
٤٢    √  ٧    √  
٤٣ √    ٨  √    
٤٤ √    ٩    √  
٤٥   √  ١٠  √    
٤٦   √  ١١    √  
٤٧  √    ١٢  √    
٤٨    √  ١٣  √    
٤٩  √    ١٤  √    
٥٠  √    ١٥  √    
٥١   √  ١٦    √  
٥٢   √  ١٧    √  
٥٣  √    ١٨    √  
٥٤    √  ١٩    √  
٥٥  √    ٢٠    √  
٥٦    √  ٢١  √    
٥٧ √    ٢٢    √  
٥٨ √    ٢٣  √    
٥٩ √    ٢٤  √    
٦٠ √    ٢٥  √    
٦١    √  ٢٦    √  
٦٢  √    ٢٧  √    
٦٣    √  ٢٨    √  
٦٤  √    ٢٩  √    
٦٥    √  ٣٠    √  
٦٦  √    ٣١  √    
٦٧  √    ٣٢    √  
٦٨  √    ٣٣    √  
٦٩    √  ٣٤    √  
٣٥  √          

  



  )١١(ملحق                                                                        االختبار التحصيلي      
 

 
٤١٨

  )االختيار من متعدد(االختبار التحصيلىنموذج مفتاح تصحيح 
  

  رقم اإلجابة  السؤال
  د  ج  ب  أ

٧٠        √  
٧١      √    
٧٢        √  
٧٣        √  
٧٤  √        
٧٥  √        
٧٦        √  
٧٧    √      
٧٨      √    
٧٩  √        
٨٠        √  
٨١    √      
٨٢  √        
٨٣    √      
٨٤      √    
٨٥  √        
٨٦    √      
٨٧  √        
٨٨        √  
٨٩    √      
٩٠  √        
٩١  √        
٩٢  √        
٩٣  √        
٩٤    √      
٩٥    √      
٩٦  √        
٩٧      √    
٩٨  √        
٩٩        √  
١٠٠  √        

  
  

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مقياس المواقف الحياتية
  

  
   إعداد الطالبة

 تيسير إبراھيم حسين العريض
  

   إشراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢(ملحق 
  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
 أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  مأستاذ المناهج وطرق تدريس العلو 

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

 العلوم تدريسالمناهج وطرق  مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩



  )١٢(ملحق                                                                   مقياس المواقف الحياتية
 

  
٤٢٠ 

  المواقف الحياتية الوقائية مقياستعليمات 
  

  :  )عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب(
تــي التصــرف فــي بعــض المواقــف الحياتيــة الحســن درتك علــى يهــدف هــذا االختبــار لقيــاس قُــ

  . وقائياً  تصرفاك في حياتك وتتطلب منك فصاديمكن أن تُ 
موقفــًا، ويتبــع كــل موقــف ثــالث اســتجابات ) ٥٦(مم هــذا االختبــار الــذي أمامــك مــن ولهــذا ُصــ

عبـر ، وعليك أن تختار اسـتجابة واحـدة مـن هـذه االسـتجابات الثالثـة التـي تُ )أ ، ب ، ج ( مختلفة 
ة فــي المكــان المخصــص لهــا فــي ورقــة اإلجابــة، وهــي كتــب رقــم االســتجابتعــن رأيــك الشخصــي، و 

  : منفصلة عن هذه الكراسة مع مراعاة ما يلي 
  . كتابة اسمك وبياناتك الخاصة في ورقة اإلجابة في المكان المخصص لذلك  - ١
 . اختيار االستجابة الصحيحة من وجهة نظرك عليككل فقرة بعناية حتى يسهل  قراءة - ٢

 . عليه أي موقف دون أن تجيب تركعدم  - ٣

 . ستخدمها زميل لك فيما بعديضع أي عالمة في كراسة األسئلة نفسها حيث سعدم و  - ٤

 . أنه ال توجد استجابة صحيحة وأخرى خاطئة في هذا االختيار يجب أن تعلمِ  - ٥

ال يوجــد زمــن مخصــص لإلجابــة علــى مواقــف االختبــار، ولكــن بعــد االنتهــاء مــن اإلجابــة  - ٦
 .م كراسة األسئلة وكذلك ورقة اإلجابة إلى الممتحنم بتسليعن جميع مواقف االختبار قُ 

  زميل لك يدخن، فماذا يكون موقفك؟  في فصلك: مثال
  . تنصحه باإلقالع عن التدخين ألنه ضار بالصحة -أ  
  . ال تهتم بالموضوع ألنه ال يخصك -ب  
  . خبر إدارة المدرسةك ستأنب تهتنصحه باإلقالع عن التدخين وٕاال أخبر  -ج  

  
  .شكرًا على حسن تعاونكم معنا  ،)عزيزتي الطالبة،عزيزي الطالب ( وأخيراً 
    
  الباحثة                                              

  
  
  
  



  )١٢(ملحق                                                                   مقياس المواقف الحياتية
 

  
٤٢١ 

وبعــد العشــاء قــدم لــك صــديقك كوبــا مــن  ،ذهبــت لتنــاول وجبــة العشــاء عنــد أحــد أصــدقائك -١
  : فكب تناول الشاي بعد األكل، فما يكون تصر جتعلم أنه ال يوأنت  ،الشاي

  . ترفض شرب الشاي   -أ    
  . تتناول الشاي بعد العشاء خجًال منه  -ب
  . تطلب منه أن يؤجله فترة من الزمن  -ج

 ذكـرنهايـة اللقـاء فـي و  ،أمـراض سـوء التغذيـةفي أحد اللقاءات التربوية تكلـم المرشـد عـن  -٢
التـي و  ،لتغذيـةسوء اعلى ضرار السيئة المترتبة األبعض الكتب التي تتحدث عن لأسماء 

  :يمكن الرجوع إليها، فماذا تفعل 
  . ترى أن دراستك لهذا الموضوع ال تفيد كثيراً  -أ
  . تذهب إلى المكتبة في أقرب فرصة الستعارة هذه الكتب  -ب

  .ترى أنه البد أن تقتني هذه الكتب في مكتبة المنزل  -ج    
وعندما دخلت المطبخ  ،التورتةع طلبت منك والدتك أن تحضر لها سكين من المطبخ لتقطي -٣

  : بدماء اللحوم، فماذا يكون تصرفك  املوث الم تجد إال سكين
  . تأخذ السكين وتغسلها بالماء وتقدمها إلى أمك  -أ
  . تأخذ السكين وتجففها بالمناديل  -ب
  .  تورتةلل اتطلب من والدتك أن تخصص سكين -ج

ك يتنــاولون الميــاه أثنــاء ءالحظــت أن أصــدقااء ، و دجلســت مــع أصــدقائك لتنــاول وجبــة الغــ -٤
  : وبعد األكل بكثرة ، فماذا يكون تصرفك 

  .  هتشرب كمية قليلة من المياه أثناء األكل وبعد -أ
  .  المياهتكثر مثلهم من تناول  -ب
  . ن من األكل يال تشرب المياه إال بعد مرور ساعت -ج

بعد عودتك مـن المدرسـة، وقـد الحظـت  طلبت منك أختك الصغيرة أن تحضر لها أيس كريم -٥
  : كريم الذي أحضرته دفئ بعض الشئ من يديك، فماذا يكون تصرفك األيسأن 

  . كريم لكي تأكله  األيستعطي أختك  -أ
  .تضعه في الثالجة مرة أخرى لكي يتجمد  -ب
  . تلقيه في سلة المهمالت وتحضر لها غيره  -ج



  )١٢(ملحق                                                                   مقياس المواقف الحياتية
 

  
٤٢٢ 

لـة صـيف حـار للتنـزه، والحظـت أثنـاء تنـزهكم أن خرجت أنت ومجموعة من أصدقائك فـي لي -٦
  :يكون تصرفك ذا، فما)المياه الغازية(من المرطبات  كبيرة  صدقائك تناولوا كمياتأ
  . تسرف أنت اآلخر في تناول المرطبات   - أ
  . تشرب كمية قليلة من المرطبات  -ب
  . تستبدل هذه المرطبات بالعصائر الطازجة  -ج

دادها للطعـام بأنهـا تقطـع الخضـروات وتغسـلها قبـل طهيهـا، حتـى شاهدت والـدتك أثنـاء إعـ -٧
  : يكون تصرفك  ذاتتأكد من نظافتها، فما

  . تنصحها بأن تغسل الخضروات قبل تقطيعها  -أ
  . تساعدها في تقطيع الخضروات وغسلها -ب
  . ال تهتم باألمر ألنه ليس من مسئولياتك  -ج
 ذاالســريعة، وهــو يعــاني مــن الســمنة، فمــا عتــاد أحــد أصــدقائك علــى تنــاول الوجبــاتأ -٨

  .يكون تصرفك
  .بالوجبات المنزلية الوجبات السريعةستبدال تنصحه با -أ
  . تنصحه باإلقالل من تناول الوجبات السريعة -ب
   .تشجعه على االستمرار في تناول الوجبات السريعة  -ج

يكـون  ذا، فمـاىرة من الحلو جلست تتناول الطعام مع أخيك وال حظت أنه يتناول كميات كبي -٩
   :تصرفك

  .توضح له أهمية التنوع في الغذاء   - أ
  . ىتنصحه بأال يكثر من الحلو   - ب
  . ىتشاركه في تناول الحلو  -ج
  :نكإ، فالتغذية عن  ابرنامجً  أسبوعيا عرض التليفزيوني -١٠
  . تحرص على متابعة هذا البرنامج  - أ
  . على متابعة هذا البرنامج تحرص أحيانا  - ب
  . ص على متابعة هذا البرنامجتحر  ال -ج
 ذاك األصغر مصاب بفقر الـدم ، فمـاازينة ألن أخحعدت يومًا من المدرسة ورأيت والدتك  -١١

  . يكون موقفك 
  .على البروتين والخضروات وفيتامين س تحتوي وجبة أخيكتنصحها بأن  -أ
  . ال تهتم بالموضوع ألنه ال يخصك -ب
  . غنية بالحديد أطعمةلى تنصحها بأن تحتوي وجبة أخيك ع -ج
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٤٢٣ 

نســـبة  ارتفـــاعشـــتكي صـــديقك مـــن أصـــدقائك للعشـــاء وبعـــد العشـــاء أحـــد أدعـــوت  -١٢
  :الحموضة لديه، فماذا يكون موقفك تعطيه

  .من العصير الطازج ليشربه اكوب -أ
   .الفاكهة أو الخضروات ليأكله بعض -ب
  .لكي يسهل من عملية الهضم افوار  -ج
، ومحـلوال حظـت أنـه يتنـاول كميـات كبيـرة مـن ال ،صدقائكأحد أع جلست تتناول الطعام م -١٣
  :يكون تصرفك ذافما
  . وم ألنها ضرورية للنموحلتشاركه في تناول ال  -أ

  . وم الن زيادة اللحوم تزيد من التعفن في األمعاءحلتنصحه بأال يكثر من ال -ب 
  . تعطي للموضوع أهمية ال -ج
  :تجاههتصرفك ذا يكون لديك أخ يعاني من السمنة، فما-١٤
طعمـــــة التـــــى تحتـــــوى علـــــى نســـــبة عاليـــــة مـــــن الـــــدهون تنصـــــحه بـــــأال يكثـــــر مـــــن تنـــــاول األ -أ

  .والكربوهيدرات
  والخضرواتمن تناول الفاكهة  اإلكثار-ب
  ال يخصك ألنهال تهتم بالموضوع -ج
  :تجاهه تصرفك لديك أخ يعاني من النحافة، فماذا يكون -١٥
طعمـــــة التـــــى تحتـــــوى علـــــى نســـــبة عاليـــــة مـــــن الـــــدهون ول األيكثـــــر مـــــن تنـــــا التنصـــــحه بـــــأ -أ

  .والكربوهيدرات
  .طبى إشرافتنصحه باالهتمام بتغذيته تحت  -ب
  ال يخصك ألنهال تهتم بالموضوع -ج

نـه يقـوم أن سـبب هـذا الهـزال أوعلمـت منـه  ،صيب بهـزالأصدقائك أحد أن أجئت بو ف -١٦
  :بعمل ريجيم، فماذا يكون موقفك اتجاهه

  .القيام بالريجيم همسبق ل ينحد الزمالء الذألى إ توجهه -أ
  .ال تهتم بالموضوع ألنه ال يخصك-ب
  .طبى  إشرافتنصحه بأن يقوم بعمل الريجيم تحت  -ج
بعــدم  كلــذا نصــحت،مــن تنــاول الوجبــات الســريعة  ننــك ومعظــم زمالئــك تكثــروأرأت والــدتك -١٧

  :كان تصرفكفماذا  ،ضرار صحية ألما فيها من  الوجبات تناول هذه
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٤٢٤ 

  .لن تهتم بهذه النصيحة -أ
  .تقلل من تناول هذه الوجبات  -ب
  .تأخذ بنصيحة والدتك-ج
ن معظـم الطعـام أفالحظـت  ،اءدطعـام الغـ والـدتك ليـكإ تحضـر أبعد عودتـك مـن المدرسـة  -١٨

  :يحتوى على اللحوم، فماذا يكون تصرفك 
  .ى اهتمام أن تبدى أتأكل دون  -أ
  .جانب اللحمبوالخبز   تحضر بعض الخضروات -ب
  .الخضروات والكربوهيدرات وأن تكثر منن تقلل من اللحوم أتنصح والدتك ب-ج
اللحـوم نظـرا  لعـدم طهيهـا صدقائك عانيت من تنـاول أحد أثناء تناولك وجبة العشاء عند أ-١٩

  :جيدا، فماذا يكون تصرفك
  .ى اهتمام أ اءبدإتأكل خجال دون  -أ
  .ال تحبها ألنكحوم كل اللأتعتذر عن عدم _ ب
 .لى الطهى الجيد إن اللحوم تحتاج أتخبر صديقك ب_ ج

  ،ورأيـت والـدتك تطعمـه اللحـوم ،ك األصغر بارتفاع في درجة الحـرارة و ذات يوم أصيب أخ -٢٠
  :  فماذا يكون تصرفك تنصحها بأن

  . ه أثناء فترة مرضهئتكثر من تناول اللحوم في غذا -أ
  .ه أثناء فترة مرضهئفي غذا تقلل من تناول اللحوم -ب

  .تمنع عنه اللحوم أثناء فترة مرضه -ج    
ــاول المخــدرات،  -٢١ ــين يتن ــاء مشــاهدتك مــع أصــدقائك فيلمــًا ســينمائيًا وجــدت أحــد الممثل أثن

  : فما رأيك  ،بذلك المشهد وأبدى أحد أصدقائك اإلعجاب
  . تبدي أنت كذلك إعجابًا بهذا التصرف  -أ
  .وتوضح له خطورة المخدرات  ترفض رأي صديقك -ب
  .ال تعطي اهتمامًا لما يقوله صديقك  -ج
  : فما يكون موقفك ،دخل مدرس العلوم الفصل وبيده سيجارة يقوم بتدخينها -٢٢

  .تتحدث معه عن أضرار التدخين  -أ
  . تخبره بأن السيجارة تؤذيك وتؤذي زمالءك في الفصل  -ب
   .عن أضرار التدخين تقوم أنت وزمالئك بكتابة إعالنات  -ج
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وعــرض عليــك أحــد أصــدقائك بعــض  ،أحسســت بإرهــاق شــديد ليلــة امتحــان مــادة األحيــاء -٢٣
   :العقاقير التي تعطي قوة ونشاطًا حتى تساعدك على االستذكار، فماذا يكون تصرفك

  . ترفض هذا وتأخذ بعض الراحة ثم تستيقظ لتذاكر -أ
  .تأخذ العقاقير حتى تستطيع أن تذاكر -ب
  . تعتذر للمعلم وتطلب منه أن يعيد لك االمتحان مرة أخرى  -ج
نـك إحضرت حفل زواج، وكان برنامج الحفلة يتضمن تقديم بعض المشروبات الكحولية، ف -٢٤

 :  
  .تهتم بالموضوع ال  -أ
  .تتجنب هذه المشروبات وتخرج من الحفلة -ب
  . تذكر أصحاب الحفل بأنها حرام وضارة بالصحة -ج
وقل تحصيله،  هشرب الخمر، وكان نتيجة لذلك أن اضطربت ظروف أحد زمالئكوالد  أدمن -٢٥

  :فماذا تستطيع أن تقدمه لصديقك
  . تذهب إلى منزل صديقك وتشرح لوالده أسباب قلة تحصيل محمد -أ
  . تساعد صديقك على زيادة تحصيله الدراسي  -ب
  . ال تهتم بالموضوع  -ج
فين لـديك باإلدمـان، وال و البـاب ودخـل أحـد األشـخاص المعـر أثناء زيارتك لصديق لـك دق  -٢٦

  :يعرف صديقك ذلك، فما تفعل 
  . تخبر صديقك بما يفعله هذا الشخص  -أ
  .  تهتم بالموضوع ال -ب
  . صديقك بتخبر هذا الشخص بأال يتصل مرة أخرى  -ج
   :اذا يكون تصرفكفم ،أثناء عودتك من المدرسة شاهدت أخاك األصغر يدخن السجائر -٢٧

  . تتحدث مع أخيك عن أضرار التدخين  -أ
  . عما شاهدتتتركه وتذهب إلى أبيك لتخبره  -ب
  .تخبره إذا لم يقلع عن التدخين بأنك سوف تبلغ والدك  -ج
جلســت مــع أصــدقائك لمشــاهدة مبــاراة لكــرة القــدم وكــان أحــد المشــاهدين يــدخن الســجائر  -٢٨

  :فماذا تفعل ،بجوارك
  . ه بعدم التدخين حتى ال يضرك ويضر نفسهتنصح -أ
  .تبتعد عنه قدر المستطاع  -ب
  .دون اهتمامالمباراة تواصل مشاهدة  -ج
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حــدى الصــيدليات إمــن  العقــاقير المهدئــة أن تشــتري لهــا أحــدجارتــك الحامــل  طلبــت منــك -٢٩
  :يكون تصرفك  ذا، فما من منزلك القريبة
  .تذهب وتحضر لها العقار  -أ     

  .صحة الجنين على على صحتها و  العقاربين لها خطر هذا ت -ب 
  .ترفض الذهاب إلى الصيدلية متحججا بأن لديك واجبات كثيرة  -ج
، ولديك أخوة صغار وكان والدك يدخن باستمرار السجائر، وعلمت مـن كانت والدتك حامال -٣٠

   :صرفك يكون ت ذاالمدرسة بأن التدخين ضار على صحة الجنين وعلى أخوتك، فما
  . بأال يدخن في المنزل ألن التدخين ضار على جميع أفراد األسرة  والدكتخبر  -أ
  . تساعد والدك على اإلقالع عن عادة التدخين فترة حمل والدتك -ب
  .يخصني  ال أهتم بالموضوع ألنه ال -ج
  :من المزارعين زراعة نبات الخشخاش ، فماذا يكون تصرفك  كعتاد أحد جيرانا -٣١

  . تهتم بالموضوع ال -أ
  .وحرمته الشرعيةتخبره بخطورة ما يفعل  -ب
  . تنصحه بالتخلص من هذا المحصول لضرره بالصحة -ج
   :أثناء الفسحة المدرسية عرض عليك أحد زمالئك تدخين سيجارة، فماذا يكون تصرفك -٣٢
  . تقبل أخذها لتجرب التدخين  -أ
  . تبتعد عنه وتبلغ إدارة المدرسة  -ب
  .ن التدخين وتبين له خطورته وضررهتنصحه باإلقالع ع -ج
 ذاذهبــت لقضــاء عطلــة بأحــد المصــايف ، ورأيــت الشــباب يــدمنون الحبــوب المخــدرة، فمــا -٣٣

  : يكون موقفك 
  . تنخرط معهم لتجربة هذه األشياء  -أ
  . تنصحهم بخطورة ذلك  -ب
  . تبتعد عنهم تمامًا  -ج
ألنــه لــم يأخــذ حقنــة  ؛هدت أخــاه يتلــوى مــن شــدة األلــمأثنــاء زيارتــك ألحــد أصــدقائك شــا -٣٤

  : المخدر، وطلب منك صديقك إعطاء الحقنة ألخيه، فماذا تفعل 
  . تحقنه بالمخدر لكي تريحه من األلم  -أ
  . ذلك  لترفض عم -ب
  . تنصحه بأن يأخذ أخاه ألحد المصحات للعالج  -ج
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اعد علـى قضـاء وقـت ممتـع مـن عرض عليك بعض أصدقائك أخذ حبوب مخدرة ألنها تس -٣٥
  : وجهة نظرهم، فماذا تفعل 

  . تهاترفض بشدة لعلمك بحرمتها وخطور  -أ
  . تقبل ذلك بشرط أال يعلم أحد عنها شيئًا  -ب
  . خوفًا من عقاب والديك  أخذها ترفض -ج
فــي مدرســتك صــديق تــم عالجــه مــن اإلدمــان، وشــفي تمامــًا ولكــن زمــالءه يبتعــدون عنــه  -٣٦

  : ، فما تفعل ويتجنبونه
  . تبتعد أنت أيضًا عنه خوفًا منه  -أ
  . تفهم زمالءك بضرورة مساعدته حتى يتخطى هذه األزمة  -ب
  .تفهم صديقك بأنه البد أن ينقل إلى مدرسة أخرى  -ج
وتريــد أن  ،وجــدت مجموعــة مــن الكتــب تتحــدث عــن اإلدمــانو ذهبــت إلــى معــرض الكتــاب  -٣٧

  : ما يكفي لشراء هذه الكتب ، فماذا تفعل وليس معك  ،تشتري هذه المجموعة
  .تكتفي بشراء ما ترى أنه أهمها  -أ
  . تخرج مقررًا أن تعود فيما بعد ومعك النقود الكافية  -ب
  . تبحث عمن يمكنك أن تقترض منه بعض النقود  -ج
مصحات اإلدمان، ورأيت بالمستشـفى المـدمنين يعـانون آالم  ىحدقامت مدرستك بزيارة إل -٣٨

  :حب العقار من أجسادهم، فكيف ترى ذلكس
  . أن يصبروا على هذه اآلالم حتى يتخطوا هذه المرحلة لالستشفاء -أ
  .أن يتم إعطائهم بعض المخدر مرة أخرى  -ب
  . أن يخرجوا من المصحة وال يتموا العالج  -ج
، فمـاذا الشجار علمت أن جاركم يدمن المخدرات، وأنه على خالف دائم مع زوجته، ودائم -٣٩

  : تفعل 
  . منهما تبتعد أنت وأسرتك عن هذه األسرة خوفاً  -أ
  . تقدم لألسرة بعض المساعدة المالية  -ب
  . تذهب لزيارة جارك وتعطيه شريط فيديو عن مضار اإلدمان  -ج

  : ، فماذا يكون موقفكحدى شركات السجائرإبعد تخرجك عرض عليك والدك العمل في  -٤٠ 
  .  هذا العملب تفرح -أ
  . تقبل هذا العمل حتى تجد عمل أخر -ب
  . رفض هذا العملت -ج
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، مـريض بمـرض جلـدي معـديذهبت إلى المسجد لتصلي ، وكان بجوارك أحد األشخاص  -٤١
  : فماذا يكون تصرفك 

  . تصلي دون أي اهتمام  -أ
  . تقطع الصالة وتأخذ مكانًا بعيدًا عن هذا الشخص وتعيدها -ب
   .إال بعد شفائه المسجد يف يصلي تخبره بأال -ج
مع كونـه غيـر قـادر ماليـًا علـى مراجعـة  ،علمت أن جارك أصيب بمرض االلتهاب الكبدي -٤٢

  :الطبيب، فماذا يكون تصرفك 
  . تذهب لزيارته وتستدعي له الطبيب  -أ
  . ترسل لزوجته بعض المال لتشتري بعض األدوية له -ب
  .ال تفكر في زيارته خشية حدوث العدوى  -ج
  :تفعل  ذافي فصلك زميل مصاب بالدرن ، فما -٤٣

  . تبتعد عنه قدر المستطاع  -أ
  . ديد الهواء يوميًا جتفتح النوافذ لت -ب
  .تخبر مشرف الفصل حتى يتم نقله للمستشفى  -ج
  :فكيف تتصرف ،أصيب شخص بجوارك بجرح وكان جرحه ينزف دماً  -٤٤

  . تبتعد عنه بسرعة  -أ
  .ذ االحتياطات تضمد جرحه بعد أخ -ب
  .تستدعي له سيارة اإلسعاف  -ج
  :هو فالتصرف السليم من ناحيتك ،ذات يوم الحظت وجه أخيك األصغر به شحوب -٤٥

  . أبلغ والدتي لتذهب به إلى الطبيب -أ
  أهتم بغذاء أخي -ب
  .يخصني ال ال أهتم بالموضوع ألنه -ج
   :ذا تنصح هذه السيدة عقب الوالدة بـوالجميع سعداء به، فبمارزقت سيدة بمولدها األول  -٤٦
  . سم المولود الجديد ااختيار  -أ
  . بتغذية المولود بالرضاعة الطبيعية  االهتمام -ب
  .بالرضاعة الطبيعية للمولود وتطعيمه في المواعيد المحددة االهتمام -ج
  :فماذا تفعل  ،علمت أن أحد جيرانك أصيب باإليدز نتيجة نقل دم ملوث -٤٧
  .فض زيارته خوفًا من العدوى تر  -أ
  .تسلم عليه إذا شاهدته  -ب

  .تقرر زيارته وتأخذ احتياطاتك  -ج    
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ألخــذ حقنــة تــاتينوس،  ىتعرضــت لجــرح بســيط وتطلــب هــذا الجــرح الــذهاب إلــى المستشــف -٤٨
  :وأثناء تعبئة الحقنة سقطت اإلبرة من يد الممرضة، فكيف يكون تصرفك اتجاهها

  . قنك بالحقنة تترك الممرضة تح -أ
  . ترفض وتصر على أن تعبأ أمامك حقنة جديدة  -ب
  . ال تهتم بالموضوع  -ج
حــدث ألحــد زمالئــك حــادث ونقــل للمستشــفى واحتــاج لنقــل دم مــن بنــك الــدم بالمستشــفى  -٤٩

  :فماذا تفعل
  . تتصل بوالديه وتخبرهم بما حدث لزميلك  -أ
  . ال تهتم بالموضوع -ب
  . لمنقول تم فحصه جيدًا قبل إعطائه للزميلتتأكد من أن الدم ا -ج
فمـا  مـزمن ، إمسـاكعلى أخيك أنـه ال يكثـر مـن شـرب المـاء ودائمـا يشـتكي مـن  الحظت -٥٠

  :شرب الماء يكثر من نتنصحه بأ يكون تصرفك
  أثناء األكل  -أ

  قبل األكل بساعة -ب 
  بعد األكل بساعة  -ج
حــد ثــدييها ، فمــاذا أن  ورم بســيط فــى مــ ســمعت والــدتك تتحــدث مــع والــدك عــن شــفائها -٥١

  :يكون موقفك
  .ال يخصك  ألنهتهتم بالموضوع  ال -أ
  .تفرح لشفاء والدتك  -ب
  .أشهرك بالفحص الدورى كل ستة والدتتنصح  -ج     
نــك غيــر نشــيط كعادتــك، وتميــل إلــى الســكون ، فمــاذا أن بولــك شــديد الصــفار  و أالحظــت  -٥٢

  :يكون تصرفك  
  .الطبيب وعمل التحاليل الالزمة إلىالذهاب  -أ
  .خذ بنصيحتهواأل األصدقاءحد أمر على عرض األ -ب
  .مر طبيعي سيزول بعد فترة من الوقتأنه أال تهتم بالموضوع وترى -ج

عـم عمالـه ال طال مإمامـك أولـم تجـد  ،المدن  شعرت بجـوع شـديد إلحدىخالل سفرك  -٥٣
  :فماذا يكون تصرفك  ،يهتمون بالنظافة

  .ناول الطعام وال تهتم بما الحظته تت -أ
  .خر مهما كان بعيداأتبحث عن مطعم  -ب
  .انظيف ان تجد مطعمأ إلىتتناول بعض البسكويت  -ج



  )١٢(ملحق                                                                   مقياس المواقف الحياتية
 

  
٤٣٠ 

قــل مجهــود أيتعــب مــن  صــدقائكأ حــدأن أالمباريــات الحظــت  إلحــدىخــالل ممارســتك  -٥٤
  :فماذا تنصحه ،ويتصبب عرقا

  .نه ال يخصك تهتم بالموضوع أل ال -أ
  .ليهإبعض السكريات  إلحضارع تسر  -ب
  .بعرض نفسه على الطبيب تنصحه -ج
 ،والحظت كثـرة المـدخنين ،نفاقحدى زيارتك للقاهرة كانت وسيلة مواصالتك مترو األ إفى  -٥٥

  :فى التنفس ، فماذا يكون موقفك صعوبةووجدت  ،وعدم التهوية الجيدة
  .تهتم بالموضوع  ال -أ    
  .ب العربات المخصصة لهم تنصح المدخنين بركو  -ب    
  .قرب محطة أتغير العربة فى -ج    
  :نكإ، فأمراض العصر عن  ابرنامج أسبوعيا عرض التليفزيوني-٥٦
  . تحرص على متابعة هذا البرنامج -أ   
  . على متابعة هذا البرنامج تحرص أحيانا -ب   
  . تحرص على متابعة هذا البرنامج ال -ج   



  )١٢(ملحق                                                                   مقياس المواقف الحياتية
 

  
٤٣١ 

  ياس المواقف الحياتيةنموذج ورقة إجابة مق
  :المدرسة           : االسم 

  :الســن        : السنة الدراسية 
 اإلجابة

 المواقف
 اإلجابة

 المواقف
 أ ب ج أ ب ج

   ١    ٢٩ 

   ٢    ٣٠ 

   ٣    ٣١ 

   ٤    ٣٢ 

   ٥    ٣٣ 

   ٦    ٣٤ 

   ٧    ٣٥ 

   ٨    ٣٦ 

   ٩    ٣٧ 

   ١٠    ٣٨ 

   ١١    ٣٩ 

   ١٢    ٤٠ 

   ١٣    ٤١ 

   ١٤    ٤٢ 

   ١٥    ٤٣ 

   ١٦    ٤٤  
   ١٧    ٤٥  
   ١٨    ٤٦  
   ١٩    ٤٧  
   ٢٠    ٤٨  
   ٢١    ٤٩  
   ٢٢    ٥٠  
   ٢٣    ٥١  
   ٢٤    ٥٢  
   ٢٥    ٥٣  
   ٢٦    ٥٤ 

   ٢٧    ٥٥ 

   ٢٨    ٥٦ 

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  

  
  

  مفتاح تصحيح مقياس المواقف الحياتية
  

  
   إعداد الطالبة

 تيسير إبراھيم حسين العريض
  

   إشراف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

  )١٣(ملحق 
 

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
   العلوم تدريسأستاذ المناهج وطرق         

 جامعة عين شمس –ة كلية التربي

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
  العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 الزقازيقجامعة  –كلية التربية 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم تدريسناهج وطرق الم مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩



  )١٣(ملحق                                                   ياس المواقف الحياتية           مفتاح تصحيح مق
 
 

 
 

   

٤٣٣ 

  )درجات٣(مفتاح تصحيح مقياس المواقف الحياتية نموذج ل
  :المدرسة           : االسم 

  :الســن        : السنة الدراسية 
 اإلجابة

 المواقف
 اإلجابة

 فالمواق
 أ ب ج أ ب ج

 √  ١   √ ٢٩ 

 √  ٢   √ ٣٠ 

√   ٣   √ ٣١ 

√   ٤   √ ٣٢ 

 √  ٥   √ ٣٣ 

√   ٦   √ ٣٤ 

  √ ٧ √   ٣٥ 

 √  ٨ √   ٣٦ 

 √  ٩ √   ٣٧ 

  √ ١٠ √   ٣٨ 

√   ١١ √   ٣٩ 

 √  ١٢  √  ٤٠ 

√   ١٣  √  ٤١ 

  √ ١٤  √  ٤٢ 

√   ١٥  √  ٤٣ 

 √  ١٦   √ ٤٤  
  √ ١٧   √ ٤٥  
√   ١٨   √ ٤٦  
√   ١٩   √ ٤٧  
 √  ٢٠ √   ٤٨  
√   ٢١  √  ٤٩  
 √  ٢٢   √ ٥٠  
√   ٢٣ √   ٥١  
  √ ٢٤   √ ٥٢  
√   ٢٥ √   ٥٣  
√   ٢٦ √   ٥٤ 

√   ٢٧ √   ٥٥ 

  √ ٢٨ √   ٥٦ 

 



  

  

  

  

  

  
  
  بعض مجاالت التربية الوقائية مقياس االتجاھات نحو

  
  

   إعداد الطالبة
 تيسير إبراھيم حسين العريض

  
   إشراف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٤(ملحق 
  

  األستاذ الدكتور

  محمد صابر سليم
   العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس        

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 

  األستاذ الدكتور

  فوزي أحمد الحبشي
   العلوم أستاذ المناهج وطرق تدريس

 الزقازيقجامعة  –بية كلية التر 

  ةالدكتور
  سھير سالم رشوان

   العلوم المناهج وطرق تدريس مدرس

  الزقازيقجامعة  –كلية التربية 
  

 م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩



  )١٤(ملحق                                        ائيةالوق نحو بعض  مجاالت التربية  مقياس االتجاھات
 

 
  

٤٣٥

  تعليمات مقياس االتجاهات نحو بعض مجاالت التربية الوقائية
  :)عزيزتي الطالبة، عزيزي الطالب(

يــة مــنهج مقتــرح فــي األحيــاء باســتخدام تكنولوجيــا ل فعالحــو "تقــوم الباحثــة بإعــداد دراســة
  ."الوسائل التعليمية لتنمية مفهوم التربية الوقائية لدى طالب المرحلة الثانوية

ويهمها معرفة رأيـك فـي ذلـك الموضـوع، لـذلك سـأقدم لكـم مجموعـة مـن العبـارات لمعرفـة رأيـك 
  : وفيما يلي مثال يوضح طريقة اإلجابة  ،في كل عبارة

   :مثال 
  .أتناول كميات كبيرة من الخبز األبيض  

  غير موافق -٣       متردد -٢    موافق  -١
  . اإلجابة المختارة تعبر عن رأيك الشخصي تجاه ذلك -

ي عالمـــة فـــي مكانهـــا أووضـــع  ،المطلـــوب اختيـــار االســـتجابة الصـــحيحة مـــن وجهـــة نظـــرك
  . المخصص في ورقة اإلجابة

  . ة صحيحة وأخرى خاطئة في هذا المقياس يجب أن تعلم أنه ال يوجد أي استجاب -
 . ال تضع أي عالمة في كراسة األسئلة نفسها حيث سيستعملها زميل لك فيما بعد -

  . يجب مراعاة عدم ترك أي عبارة دون إبداء الرأي عنها  -
 

  .شكرًا على حسن تعاونكم معنا  ،)عزيزتي الطالبة،عزيزي الطالب (وأخيرًا 
  

  الباحثة                                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )١٤(ملحق                                        ائيةالوق نحو بعض  مجاالت التربية  مقياس االتجاھات
 

 
  

٤٣٦

 م العبارة موافق متردد غير موافق

    .الغذاء ب مرتبطةمفردات       
.١ .عتقد أن األم العاملة ال تهتم بغذاء أبنائهاأ   

.٢  .تم كثيرا بنظافة الغذاءغالبية  ربات البيوت ال ته   

.٣ .عتقد أن األم ليس لديها خلفية ثقافية عند تغذية أوالدهاأ   

.٤ .عتقد أن الفتاة المراهقة ال تهتم بغذائهاأ   

.٥  .عتقد أن الفتاة المراهقة ال تهتم بالقراءة عن التغذيةأ   

.٦ .عام الط تلوثعتقد أن فتاة البالد الفقيرة والغنية تعاني من خطر أ   

.٧  .اشعر بأنني ليس لدي معلومات كافية عن التغذية الجيدة   

.٨  .أحرص على تناول  الحبوب ألنها مصدر كامًال للبروتين   

.٩  .اعتقد أن تناول كميات كبيرة من البقوليات تفي باحتياجات الجسم من البروتين   
.١٠ .مطاعمشعر بالسعادة عندما أتناول وجبتي الغذائية في أحد الأ   

.١١  .ستمتع بقراءة الكتب التي تتحدث عن التغذيةأ   

.١٢ .أفضل تناول اللبن الطازج عن اللبن المبستر   

ةأ    ة(عتقد أن األطعمة الغنية بالسكريات المخاطي دة واأل) الملوخي الج قرحة المع ى ثتع ن
 .عشر

١٣.

.١٤ .ؤثر في سلوكي أن عرض برامج وقائية لتعديل العادات الغذائية الخاطئة يأعتقد    
.١٥  .يسعدني المشاركة في ندوات عن التغذية   

.١٦  .أحرص على تناول كميات كبيرة من المياه يوميا   

.١٧  .ينبغي أن تقوم األمهات بتوعية أبنائها عن أهمية تنوع الوجبة الغذائية   

.١٨ .من المهم أن تقوم المدرسة بتوعية طالبها عن أهمية تنوع الغذاء   

رص    ن  أح م م ي الجس ا تق ات ألنھ ى الفيتامين وي عل ي تحت ة الت اول األغذي ى  تن عل
 .األمراض

١٩.

.٢٠ من المهم زيادة العناصر المعدنية في الغذاء ألنها تجعل الفرد أكثر صحة   

.٢١  .من المهم زيادة مكسبات الطعم ألنها تزيد من القيمة الغذائية للطعام   

.٢٢ .حرص على تناول الفاكهة يومياً أ   
.٢٣ .أفضل الزيوت النباتية عن الزيوت الحيوانية   

.٢٤ .يوميا) السكريات(أتناول كميات كبيرة من الحلويات    

.٢٥  .عتقد أن شرب اللبن يسبب القولون العصبي نظر الحتوائه على الكثير من البكترياأ   

.٢٦ .حرص على شرب المياه الغازية ألنها تطفئ العطشأ   



  )١٤(ملحق                                        ائيةالوق نحو بعض  مجاالت التربية  مقياس االتجاھات
 

 
  

٤٣٧

 م العبارة موافق متردد غير موافق

.٢٧  .اه الغازية ألنها تساعد على عملية الهضمحرص على شرب الميأ   

.٢٨ .عتقد أن األفراد النباتيون ليسوا في حاجة إلى البروتين الحيوانيأ   

.٢٩  .حرص على تناول البروتينات النباتية ألنها بديلة عن البروتينات الحيوانيةأ   

.٣٠ .عن التغذية يةو التوععتقد أن معلم األحياء ال يهتم بالتربية أ   

.٣١ .عتقد أن الثلج هو السببأعندما آكل عبوة أيس كريم وأشعر بألم    

.٣٢ .أفضل طهي الخضروات جيدًا لقتل الميكروبات   

.٣٣  .يفضل نقع الخضروات جيدًا في الماء للتخلص من األتربة   

.٣٤ .أفضل تقطيع الخضروات قبل غسلها ليسهل تنظيفها   

.٣٥ .أكثر من تناول األيس كريم في األيام الحارة    

.٣٦ .نوعية الغذاء تعالج كثيرا من األمراض    

.٣٧ .عتقد أن الغذاء يغني عن الدواءأ   

.٣٨ .حرص على تناول الخضروات الطازجة يومياً أ   
.٣٩ .عتقد أن تعاطي فيتامينات أ ، جـ تزيد مقاومة الجسم للبردأ   

.٤٠ .ن األمالح في وجباتي الغذائية يومياأتناول كميات كبيرة م   

    .لمخدرات واإلدمان بالتدخين ا مرتبطةمفردات    

.٤١ .ولكنه مكروه اً التدخين ليس حرام   
.٤٢  .ال أحب مشاهدة البرامج التليفزيونية التي تتناول المخدرات   
.٤٣  .أكثر من تناول الشاي أثناء فترة االمتحانات   
.٤٤  .عن المخدرات في المدرسة توعيةرامج يضايقني عدم توافر ب   

.٤٥ .شعر بأني ليس لدي معلومات كافية عن المخدراتأ   

.٤٦  .نعتقد أن التدخين في األماكن المفتوحة يقلل من األضرار الصحية للمدخأ   

.٤٧  .عرض برامج وقائية عن أخطار المخدرات يشعرني بالرهبة   

.٤٨  .ين والمخدراتدائمًا أشارك في إعداد ندوات عن التدخ   

.٤٩  .من المهم أن تقوم األسرة بتوعية أبنائها بمخاطر التدخين والمخدرات   

.٥٠ .من المهم أن تقوم المدرسة بتوعية طالبها بمخاطر التدخين واإلدمان   
.٥١ .أحاول االبتعاد دائمًا عن األفراد المدخنين   



  )١٤(ملحق                                        ائيةالوق نحو بعض  مجاالت التربية  مقياس االتجاھات
 

 
  

٤٣٨

 م العبارة موافق متردد غير موافق

خدرات في مجلة الحائط ھتم بوضع الصور والرسوم اإلرشادية عن التدخين والمأ   
 .بالمدرسة 

٥٢.

.٥٣  .يضايقني أن أشاھد معلم الفصل وبيديه سيجارة   

.٥٤  .أرى أن عرض أفالم سينمائية عن المخدرات ال يقلل من حجم المشكلة   

.٥٥ .عتقد أن معلم األحياء ال يھتم بالتربية الوقائيةأ   

  .أمراض العصر ب مرتبطةمفردات    
.٥٦ .عبادهل  من هللا العصر عقاب االصابة بأمراض   

.٥٧ .أرى أن الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار األمراض الوراثية   

.٥٨ .شعر بأني ليس لدي معلومات كافية عن أمراض العصرأ   

.٥٩ .أفضل أخذ العالج من مجرب قبل الذھاب للطبيب   

.٦٠ .م المشكلةأرى أن عرض أفالم سينمائية عن أمراض العصر ال يقلل من حج   

.٦١ .ألجأ للوصفات الشعبية قبل الذھاب للطبيب   

.٦٢ .ن المؤمن مصابستسلم للمرض ألأ   

.٦٣  .رفض الفحص الطبي الدوري طالما أتمتع بصحة جيدةأ   

.٦٤  .أرى أن الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار األمراض المعدية   

.٦٥  .ن يومياياحرص على المشى ساعت   

.٦٦  .شھور ةى الفحص الطبي كل ستأواظب عل   

.٦٧  .ينتابني الخوف عند لقائي لشخص مصاب بمرض معدي   

.٦٨  .أشعر بالخوف عند تكرار مرات المرض   

.٦٩  .دائماً أشارك في إعداد ندوات عن األمراض المعدية   

.٧٠  .أحرص على أن يكون وزني مناسبا لطولي   

.٧١  .أحرص على أال أكون بدينة   

.٧٢  .وعية للطالب عن أمراض العصر يقيھم من مخاطرھاعرض أفالم ت   



  )١٤(ملحق                                        ائيةالوق نحو بعض  مجاالت التربية  مقياس االتجاھات
 

 
  

٤٣٩

  مقياس االتجاهات نحو بعض مجاالت التربية الوقائية  إجابةنموذج ورقة 
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English Summary of the Study 

Abstract 
  Researcher's Name: Tayseer Ebraheim Hessain El-Araid 
Research Title: The Effectiveness of a Proposed Biology Curriculum Based on the use of Multi- 
Media Technology in Developing the concept of Protective Education for Secondary Stage 
Students. 
Research place: Zagazig University, Faculty of Education 
 
Aims of the study: 
1. Designing a proposed curriculum in Biology to develop protective education concept of the secondary 
stage students. 
2. Designing a unit of the proposed curriculum by the use of multimedia 
3. Investigating the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in Biology by the use of multimedia 
to develop protective education concept of the first grade secondary students. 
4. Scrutinizing the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in developing  first grade secondary 
students' ability to act in life situations connected with protective education by the use of multimedia 
5. Investigating the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in Biology by the use of multimedia 
in the first grade secondary students' attitudes. 

 
  The sample of the study included three equivalent groups of the first secondary grade students from Balbais 
Secondary School for Girls, Sharika Governorat; one control group (30 students) and two experimental groups 
of 30 students for both of them. The first experimental group studied "Man and Food Unit" by the use of 
multimedia while the second experimental group studied "Man and Food Unit" without multimedia. It is 
noteworthy that this study aimed at investigating the effectiveness of a proposed curriculum in biology by the 
use of multimedia to develop protective education concept of the secondary stage students. To achieve this 
aim, the researcher designed an Achievement Test related to" Man and Food Unit", Life Situations Scale to 
develop protective education concept of the secondary stage students and an Attitude Scale Towards Some 
Protective Education Fields. 
 The results of the study indicated the following: 

1. There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks of the first 
experimental in the pre and post application in the achievement test, life situations scale and the attitude 
scale in favor of this group average marks in the post application. 

2. There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks of the second 
experimental in the pre and post application in the achievement test, life situations scale and the attitude 
scale in favor of this group average marks in the post application. 

3. There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks of the first 
experimental and the control group in the achievement test, life situations scale and the attitude scale in 
favor of the first experimental group average marks in the post application. 

4.  There was a significant difference at the level of (0.01) between the average marks of the second 
experimental and the control group in the achievement test, life situations scale and the attitude scale in 
favor of the second experimental group average marks in the post application. 

5. There was a significant difference at the level of (0.01) between the average marks of the first and the 
second experimental group in the achievement test, life situations scale and the attitude scale in favor of the 
first experimental group average marks in the post application. 

6. Teaching a unit from the proposed curriculum in Biology by the use of multimedia in the first grade 
secondary achieves fair educational effectiveness level in the achievement test, life situations scale and the 
attitude scale. 

7. Teaching a unit from the proposed curriculum in Biology without the use of multimedia in the first grade 
secondary achieves fair educational effectiveness level in the achievement test, life situations scale and the 
attitude scale. 
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Summary of the Study 

Introduction  

  This study aimed at scrutinizing the effectiveness of a suggested Biology Curriculum 
by the use of multi- media technology in developing Protective Education concept for 
secondary school students. It is note- worthy that this suggested curriculum embedded 
a variety of problems and urgent life situations face the secondary school student in his 
environment, which enable him to acquire knowledge, concepts, desired behavioral 
patterns and modify undesired behavioral patterns as well, so he will be qualified to 
defy these life situations that entail him the ability to act correctly in them. 

Aims of the study: 
1- Designing a proposed curriculum in Biology to develop protective education 
concept of the secondary stage students. 
2- Designing a unit of the proposed curriculum by the use of multimedia 
3- Investigating the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in Biology by 
the use of multimedia to develop protective education concept of the first grade 
secondary students. 
4- Scrutinizing the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in developing  
first grade secondary students' ability to act in life situations connected with protective 
education by the use of multimedia 
5- Investigating the effectiveness of a unit from the proposed curriculum in Biology by 
the use of multimedia in the first grade secondary students' attitudes. 

The research Questions: 

For the purpose of this research the following questions were addressed : 

1. What are the scientific concepts related to protective Education that must be 
embedded in the content of Biology at the secondary stage students?  

 
2. What is the framework of the suggested curriculum in Biology to develop protective 
education concept of the secondary stage students?  

 
3. What is the framework of the suggested curriculum in Biology to develop protective 
education concept of the secondary stage students by the use of multimedia? 
 
4. What is the effectiveness of a unit from this suggested curriculum to develop 
protective education concept of the first grade secondary students? 
 
5. What is the effectiveness of a unit from this suggested curriculum in developing the 
first grade secondary students' abilities to act in life situations related to protective 
Education by the use of multimedia? 
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6. What is the effectiveness of a unit from this suggested curriculum in the first grade 
secondary students' attitudes towards protective Education concept by the use of 
multimedia? 

Instruments: 

1. A Survey to specify the topics related to Protective Education concept.  
2. A Suggested Biology Curriculum to develop Protective Education concept. 
3. Computerized Program on the chosen Unit “man and Food” from the suggested 
Biology Curriculum, Using Multi- media Technology. 
4. An Achievement Test based on Unit “man and Food”. 
5. Attitudes scale to develop Protective Education concept.  
6. Life Situations Scale to enhance Protective Education concept. 

Procedures: 

1- Preparing a suggested Biology Curriculum to develop Protective Education concept 
for secondary school students; in order to do this the researcher primed a list of the 
Protective Education fields, and in the light of this list, the suggested curriculum was 
designed, which incorporated three main units as follows: Unit “man and Food”- 
“Drugs and Addiction Unit” – “Age Diseases Unit”. 

2- Integrating multi- media technology into the chosen Unit “man and Food”. 

It is noteworthy that designing Unit “man and Food” required a group of sequential 
steps till it took its final shape, and these steps can be summarized as follows:  

- Writing series of micro-lessons. 
- Programming stage. 
- Preparing the program scenario and its production. 
3- Preparing an Achievement Test based on Unit “man and Food”. 

4- Preparing Life Situations Scale. 

5- Preparing the Attitudes scale. 

Experimentation: 
The researcher used the experimental design based on equivalent groups, so three 
equivalent groups were selected as follows: 
A) The first experimental group (30) girls studied Unit “man and Food” by the use of 
multi- media technology.)      
B) The second experimental group (30) girls studied Unit " man and Food” without the 
use of multi- media technology.  
C) The control group (30) girls studied the Ministry of Education Curriculum. 
 

Results:  
The results of the study indicated the following: 

1- There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks 
of the first experimental in the pre and post application in the achievement test, life 
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situations scale and the attitude scale in favor of this group average marks in the 
post application. 
 

2- There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks 
of the second experimental in the pre and post application in the achievement test, 
life situations scale and the attitude scale in favor of this group average marks in the 
post application. 

 
3- There was a significant difference at the level of (0.01)between the average marks 
of the first experimental and the control group in the achievement test, life situations 
scale and the attitude scale in favor of the first experimental group average marks in 
the post application. 

 
4-  There was a significant difference at the level of (0.01) between the average 
marks of the second experimental and the control group in the achievement test, life 
situations scale and the attitude scale in favor of the second experimental group 
average marks in the post application. 
 

5- There was a significant difference at the level of (0.01) between the average 
marks of the first and the second experimental group in the achievement test, life 
situations scale and the attitude scale in favor of the first experimental group 
average marks in the post application. 

 
6- Teaching a unit from the proposed curriculum in Biology by the use of 
multimedia in the first grade secondary achieves fair educational effectiveness level 
in the achievement test, life situations scale and the attitude scale. 

 
7- Teaching a unit from the proposed curriculum in Biology without the use of 
multimedia in the first grade secondary achieves fair educational effectiveness level 
in the achievement test, life situations scale and the attitude scale. 
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