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حتليل كتاب الكيمياء للصف الثالث املتوسط على وفق قضايا العلم والتكنولوجيا
واجملتمع والبيئة ( ) S.T.S.E

الباحث .موفق عبدالزهرة عبدالرضا
أ.م.د .امحد عبيد حسن
جامعة بغداد ــ كلية الرتبية للعلوم الصرفة ابن اهليثم

مستخمص البحث
هدف البحث الحالي الى معرفة -:
قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ) S.T.S.Eالمتضمنة في محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث
المتوسط ؟
لتحقيق هدف البحث قام الباحثان بأعداد قائمة

بقضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة

(  )S.T.S.Eتكونت من (  ) 9قضايا رئيسة وهي ( نوعية الهواء والغالف الجوي  ,التنمية المستدامة  ,االمن
المائي  ,االمن الصحي والوقائي  ,استثمار الثروة المعدنية  ,التموث بأنواعه المختمفة  ,الطاقة  ,الصناعات
الغذائية  ,تكنولوجيا انتاج االسمحة )  ,تنبثق منها (  ) 07قضية فرعية  ,وقد حظيت باتفاق المحكمين
والمختصين  ,ثم قام الباحثان بتحميل كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط لمعام الدراسي

( )5704 – 5702

في ضوء القائمة التي تم اعدادها  ,وتم التأكد من الصدق والثبات  ,واظهرت النتائج  ,ان كتاب الكيمياء لمصف
الثالث المتوسط حقق

(  ) 05قضية فرعية بنسبة ( .)%00,06

وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان تضمين كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط قضايا
(  ) S.T.S.Eغير المتوفرة الرئيسة منها والفرعية باعتبارها احد االتجاهات الحديثة لمتربية العممية  ,ويقترح
الباحثان اجراء دراسات لتحميل محتوى كتب الكيمياء بمراحل دراسية اخرى وتحميل محتوى كتب مواد عممية اخرى
كالفيزياء في ضوء نفس القضايا .

مشكمة البحث :

شهههد العصههر الحههالي تقههدما وتطههو ارً عمميهها وتكنولوجيهها سههريعا فههي شههتى مجههاالت الحيههاة المختمفههة وأكسههبته خاصههية

التطور السريع ومن أجل مواكبة هذا التقدم وما نتج عنه من قضايا ال بد من بناء الفهرد عواعهدادع عمميها وتكنولوجيها
بما ينسجم مع هذع التغيرات والتطورات العممية المستمرة في مجال العمم والتكنولوجيا  ,وههذا مها يتفهق مهع مها أكدتهه
التوجههههات الحديثهههة فهههي مجهههال التربيهههة العمميهههة بهههان المهههتعمم البهههد أن يمتمهههك الحهههد اىدنهههى مهههن المعرفهههة العمميهههة
والتكنولوجيههة ليكههون عمههى وعههي وفهههم لطبيعههة القضههايا والمشههكالت البيئيههة الناجمههة عههن تفاعههل العمههم والتكنولوجيهها
والمجتمع .
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لذا أصبح لزاماً عمى النظام التعميمي بأن يعيد النظر بمناهج العموم بشكل عام ومنهج عمم الكيمياء بشكل خاص

بتضمين مقرراتها الدراسية لقضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة من اجل مساعدة المتعممين ليتمكنوا من فهم
طبيعة تفاعل العمم التكنولوجيا وتطبيقاتهما وأثرهما عمى المجتمع والبيئة وتحسين أسموب واقع الحياة اليومية
لممتعممين هذا من جهة ومن جهة اخرى ان محتوى منهج الكيمياء لمصف الثالث المتوسط في العراق تم وضعه
حديثا ولم يخضع هذا الكتاب لعممية تحميل عمى وفق قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة عمى حد عمم
ال باحثان في العراق ومن خالل ما سبق تظهر مشكمة البحث من خالل االجابة عن السؤال اآلتي -:
ههه ما قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ) S.T.S.Eالمتضمنة في محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث
المتوسط ؟

اهمية البحث :
اتسم العصر الحالي بثورة عممية وتكنولوجية أثرت في مختمف مجاالت الحياة مما ادى الى تدفق معموماتي
متسارع في كافة ميادين المعرفة وتطور المستحدثات العممية والتكنولوجية
وانعكس ذلك ايجابيا عمى تطور المناهج والمشاريع الدراسية من اجل مواكبة متطمبات العصر ومتغيراته
ومستحدثاته العممية  ( .الشناق  ,وحسن )05 :5779 ,
لهذا فهان التربيههة امهام تحههديا كبيهر كونهها مسههؤولة عهن اعههداد المتعممهين ليكونهوا قههادرين عمهى مسههايرة التقهدم العممههي
ومواجهههة تحههديات العصههر ومشههكالته وقضههاياع لمواكبههة التوجهههات الحديثههة لمتربيههة العمميههة التههي تؤكههد عمههى ضههرورة

اعههداد المههتعمم عمميهها وتكنولوجيهها عههن طريههق االهتمههام بههتفهم طبيعههة العمههم وتطبيقاتههه التكنولوجيههة المتصههمة بمواقههف
الحيههاة اليوميههة وفهههم القضههايا البيئيههة الناتجههة عههن طبيعههة التفاعههل بههين العمههم والتكنولوجيهها والمجتمههع ( .صههبري ,
وصالح الدين  , )52 :5772 ,وتهتم التربيهة العمميهة فهي الوقهت الحاضهر بطبيعهة التفاعهل بهين العمهم والتكنولوجيها
وتأثيرهمهها عمههى المجتمههع والبيئههة كونههه مههن المههداخل المعاصههرة وأحههد المبههادئ االساسههية فههي تصههميم وتنظههيم منههاهج
العمهههوم فهههي مختمهههف المراحهههل التعميميهههة  ,وقهههد انقسهههمت اآلراء فيهههه حيهههث يهههرى الهههبعض بانهههه يهههنظم حهههول القضهههايا
والمشكالت الراهنة فهي المجتمهع والبيئهة  ,ويهرى الهبعض االخهر بانهه يهنظم حهول طبيعهة العمهم  ,ويهرى اخهرون بانهه
يهنظم حهول المحتهوى العممهي الشهائع اال انهههم اتفقهوا جميعها عمهى انهه يحقههق ابعهاد التربيهة العمميهة لهدى المتعممههين ,
فضال عن انه يؤكد عمى ضرورة استخدام المنهجية العمميهة فهي كافهة مجهاالت الحيهاة فالتكنولوجيها ههي نتهاج العمهم
والعالقهههههههههة بهههههههههين العمهههههههههم والتكنولوجيههههههههها ههههههههههي اسهههههههههاس تقهههههههههدم المجتمعهههههههههات وحهههههههههل القضهههههههههايا البيئيهههههههههة .
( )Benzes , 2003 : 285 - 308
لذلك ظهرت الحاجة الى اصالح محتوى المناهج الدراسية حيث ينظر لممنهج بأنه السبيل الوحيد ىحداث التغير
المرغوب فيه لدى المتعممين ليكونوا قادرين عمى اتخاذ القرار المناسب الذي ينسجم مع واقع المستحدثات العممية
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 ,لذا ال بد من تعديل النظام التقميدي لتعميم العموم اي االنتقال بالمتعمم من مجرد تحصيل المعارف والمعمومات
العممية والتكنولوجية الالزمة الى ضرورة ربطها بالظواهر والقضايا والمشكالت في واقع الحياة اليومية التي يتعامل
معها المتعمم )Yager & Tamir , 1993 : 345( .
ولمكتاب المدرسي الدور االكبر في تحقيق ذلك كونه احد االدوات االساسية في العممية التعميمية التعممية
فهو" نظام كمي يتناول عنصر المحتوى في المنهج ويهدف الى مساعدة المعممين لممتعممين في صفا ما
وفي مادة دراسية عمى تحقيق االهداف المتوخاة كما حددها المنهج "  ( .مرعي  ,ومحمد )520 :5707 ,
ولكون المحتوى يعد ركيزة اساسية بالمنهج الدراسي لذا ظهرت الحاجة الى عممية تحميل محتوى الكتاب المدرسي
كونه من العممي ات الضرورية في العممية التربوية لكشف ما يحتويه من قضايا ومستحدثات عممية وتكنولوجية
ومعرفة ما ينقصه من تطورات معرفية وعممية وامكانية اصالحها بما ينسجم مع المستحدثات العممية والتكنولوجيا
( .بحري )09 :5705 ،
وقد اكدت العديد من الحركات والمشاريع عمى ضرورة اصالح مناهج العموم المعاصرة منها المشروع االسباني
الذي سمي بدورة البحث واهتم بمقررات العموم التي تبنى عمى وفق مدخل التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع
( )S.T.Sوفهم القضايا البيئية الناجمة عنه (ابراهيم  , )557 :5776 ،ومشروع المجال والتتابع والتناسق
( )SS&Cالذي يهدف الى تزويد المتعممين بالمعرفة العممية والتكنولوجية وتقميص كمية المحتوى مما يساعد
عمى تنمية فهم المتعممين لمعموم واستخدامها لحل المشكالت اليومية والقضايا العممية والتكنولوجيا  ,ومشروع
( )5740العمم لكل اىمريكيين الذي يهدف الى مساعدة جميع المتعممين بالواليات المتحدة االمريكية بمراحل
التعميم قبل الجامعي عمى امتالك المعرفة العممية والرياضية والتكنموجية المناسبة لنهاية هذع الفترة الزمنية .
(خطايبة  , )27 :5772 ,وحركة التفاعل بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع ( )S.T.Sوتعد اكثر حركات اصالح
مناهج العموم وتطوير محتواها لمواكبة التقدم العممي والتكنولوجي اذ ركزت عمى محاور اساسية من اهمها
االطار االجتماعي لمعموم والتكنموجيا والتركيز عمى طريقة حل المشكالت ( .زيتون )63:5707،
ومن الحركات والمشاريع العربية إلصالح المناهج والتي اكدت عمى ضرورة االفادة من المشهاريع والحركهات العالميهة
بهذا المجال هي مشروع اعداد المعايير القومية في مصر وتم التركيز فيه عمى خمسة محهاور ( المدرسهة الفعالهة
 ,االدارة المتميزة  ,المشاركة المجتمعية ,المنهج المدرسي ونواتج التعمم )  ,ومشروع اعداد المناهج فهي قطهر وركهز
عمههى مهههارات البحههث والتفكيههر العممههي وعمههى المحتههوى االساسههي الههذي يههزود المتعممههين بمهها يحتاجونههه مسههتقبال فههي
حياتهم الخاصة  ,والمهنية لمقرن الحادي والعشرين .

( بن سعيد ) 02 - 00 : 5700 ,

واجريت العديد من الدراسات  ,منها دراسة ( شهاب  ) 5770 ,وحدة متضمنة لقضايا ( )S.T.S.Eفي محتوى
منه ج العموم

لمصف التاسع واثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العممي لدى الطالبات  ,ودراسة

(  ) Yoruk , 2010فاعمية تضمين قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة بمحتوى كتب الكيمياء
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لممرحمة الثانوية وتم استخدام اختبار لمع رفة اثرها في تنمية التفكير المنطقي والمكاني لدى الطالب  ,ودراسة
( الجهوري  ,واخرون  ) 5703 ,دراسة تحميمية لمحتوى كتاب الكيمياء بالصف الحادي عشر بسمطنة عمان في
ضوء منحى العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  , ( S.T.S.Eوقد اوصت جميع هذع الدراسات بضرورة
االهتمام بالمستحدثات العممية والتكنولوجية في محتوى مناهج العموم لتمكين المتعممين من فهم ووعي المشكالت
االجتماعية والقضايا البيئية الناجمة عن تفاعل العمم والتكنولوجيا والمجتمع .
يتبين مما سبق ان هناك تأكيدات مستمرة ىعادع النظر بمناهج عمم الكيميهاء لكهي تتوافهق مهع اههداف مهدخل العمهم
والتكنولوجيا والمجتمع والبيئهة (  ) S.T.S.Eالهذي يعهد مهن االتجاههات الحديثهة والمهمهة جهدا التهي اهتمهت بتطهوير
التربية العممية وفي بناء وتطوير منهاهج العمهوم مهن خهالل ابهراز الهدور الهوظيفي لمتطبيقهات العمميهة والتكنولوجيهة
فهههي المجتمهههع لمسهههاعدة المتعممهههين عمهههى توظيهههف المعهههارف والحقهههائق والمفهههاهيم العمميهههة والتكنولوجيهههة فهههي حهههل
المشههههههههكالت والقضههههههههايا الناتجههههههههة عههههههههن تفاعههههههههل العمههههههههم والتكنولوجيهههههههها والمجتمههههههههع والبيئههههههههة ) .)S.T.S.E
(السهيد  ,وابهراهيم  )22 :5774 ،ولهههذا ارتههأى الباحثههان تحميههل كتهاب الكيميههاء لمصههف الثالههث المتوسههط عمههى وفههق
قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (. )S.T.S.E
وانطالقا مما سبق تبرز اهمية البحث بما يمي -:
 -0التعرف عمى واقع محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط من حيث تضمينه لقضايا العمم والتكنولوجيا
والمجتمع والبيئة ( . ( S.T.S.E
 -5يفيد في عمميات االصالح والتطوير المستمرة لممناهج المحمية بصفة عامة ومناهج الكيمياء بصفة خاصة.
 -3يعد هذا البحث التفاته جديدة بهذا المجال بسبب عدم وجود دراسة سابقة في العراق عمى حد عمم الباحثان
تناولت تحميل كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط عمى وفق قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
(( .S.T.S.E

هدف البحث :
يهدف البحث الحالي الى معرفة -:
ههه قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ) S.T.S.Eالمتضمنة في محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث
المتوسط ؟

حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى -:
 -0كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط  /الطبعة الخامسة .5702
 -5قائمة قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( . )S.T.S.E
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تحديد المصطمحات :
 -0تحميل المحتوى
عرفه ( الزويني  ،واخرون : )5703 ,
" مجموعة اىساليب واالجراءات الفنية التي صممت لتفسير وتصنيف المادة الدراسية بما فيها
النصهههههههههههههههوص المكتوبهههههههههههههههة والرسهههههههههههههههومات والصههههههههههههههههور واىفكهههههههههههههههار المتضهههههههههههههههمنة فهههههههههههههههي الكتههههههههههههههههاب " .
(الزويني  ،واخرون )074:5703،

ههه التعريف االجرائي :

 عممية تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط عمى وفق قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة(  , ) S.T.S.Eباعتماد الفكرة بنوعيها ( الصريحة والضمنية ) كوحدة لمتحميل  ,والتكرار كوحدة لمتعداد  ,لمعرفة
مدى توافر هذع القضايا في محتوى الكتاب .
 -5قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
Science , Technology, Society And Environment

عرفها ههه ( سالمة : )5779,

"مجموعة من القضايا والمشكالت البيئية واالجتماعية الناتجة عن استخدام المجتمع نتائج العمم والتكنولوجيا لدرجة
تضر بالبيئة عمى المستويين العالمي والمحمي "  ( .سالمة )527:5779،

ههه التعريف االجرائي :

ههه مجموعة من القضايا والمشكالت الناتجة عن استخدام االنسان لممستحدثات العممية وتطبيقاتها التكنولوجية التي
تؤثر في البيئة والمجتمع بصورة سمبية او ايجابية  ,وقد حددت في هذا البحث بقائمة قضايا العمم والتكنولوجيا
والمجتمع والبيئة ( ) S.T.S.Eوالمتضمنة ( نوعية الهواء والغالف الجوي  ،التنمية المستدامة  ،االمن المائي ،
االمن الصحي والوقائي  ،استثمار الثروة المعدنية  ،التموث بأنواعه المختمفة  ،الطاقة  ،الصناعات الغذائية ،
تكنولوجيا أنتاج االسمحة ) والتي سيتم تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط وفقا لها.

الخمفية النظرية :

مدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( : ) S.T.S.E
يعد مدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ) S.T.S.Eاحد مداخل التربية العممية بشكل عام والتربية البيئية
بشكل خاص وهو من اهم االتجاهات الحديثة التي اهتمت بتطوير التربية العممية  ,فهو يجمع بين مدخمين هما
المدخل البيئي ومدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع  ,وذلك لتصميم مناهج العموم وتنظيمها حول القضايا الراهنة
في المجتمع والبيئة واعداد المتعمم عمميا وتكنولوجيا من خالل ادراك الكيفية التي يؤثر بها العمم والتكنولوجيا في
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المجتمع والبيئة وكيفية تأثير المجتمع والبيئة في العمم والتكنولوجيا  ,وان مناهج العموم التي تبنى عمى وفق
مدخل العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة اهتمت بتقديم المعارف بصورة متكاممة دون فواصل مصطنعة فالمشكالت
المجتمعية والبيئية تقدم في هذع المناهج في كميتها وشمولها .

( السيد  ,وابراهيم : 5774 ,

 , ) 29ومن اهم مزايا مدخل (  ) S.T.S.Eما يمي -:
 -0فهم العالقات الواضحة بين العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة وادراك اوجه هذا االرتباط.
 -5االهتمام بالقضايا العممية والتكنولوجية ذات الصيغة االجتماعية البيئية .
 -3يؤكد عمى تحميل وتقويم وجهات النظر حول الدور االجتماعي لمعمم والتكنولوجيا .
) ) Ziegler , 2005: 359 – 360
مبررات االهتمام بمدخل ( : ) S.T.S.E
من مبررات االهتمام بمدخل (  ) S.T.S.Eفي مناهج العموم عامة والكيمياء بشكل خاص هي -:
 -0ان العمم والتكنولوجيا يمثالن معا جو المرور لمقرن الحادي والعشرين الذي ال تعترف فيه الدول القوية اال
بمن ينتج ويممك هذان المجالين .
 -5االنعكاسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية لتفاعل العمم والتكنولوجيا والمجتمع هي التي تشكل
اليوم مستقبل دول العالم ىنها تؤثر عمى جميع انشطة الحياة وقطاعات المجتمع.
 -3تنمية التفكير الناقد واالبتكاري لممتعمم لألثار االيجابية والسمبية لمتكنولوجيا وكيفية الوقاية منها .
( السيد  ,وابراهيم ) 97: 5774 ,
اسس مناهج عمم الكيمياء عمى وفق مدخل ( : ) S.T.S.E
من اهم اسس مناهج عمم الكيمياء عمى وفق مدخل (  ) S.T.S.Eهي ما يمي -:
 -0تصميم االنشطة العممية بمنهج عمم الكيمياء وتضمينه مشكالت عممية حقيقية نابعة من البيئة التي يعيش
فيها المتعممين .
 -5تضمين محتوى عمم الكيمياء المصادر والموارد المتوفرة بالبيئة المحمية .
 -3تنميههههههههة دافعيههههههههة المههههههههتعمم لممشههههههههاركة االيجابيههههههههة فههههههههي حههههههههل المشههههههههكالت البيئيههههههههة والتوعيههههههههة بههههههههها .
( الجهوري  ,واخرون )0- 4: 5703 ,
قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ( ) S.T.S.E
أدى التطهور التكنولهوجي الهذي شهههدع العهالم خهالل العقهود القميمههة الماضهية إلهى تفهاقم عههدد مهن المشهكالت والقضههايا
البيئية واالجتماعية الخطيرة ،التي باتت بعضها عمهى اىقهل تههدد أمهن اإلنسهان وغيهرع مهن الكائنهات الحيهة االخهرى ،
وبقههائهم عمههى كوكههب اىرض ،وكانههت أولههى إشههارات التحههذير مههن عواقههب هههذع المشههكالت وتمههك القضههايا نابعههة مههن
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مؤتمرات وندوات عديدة تناولت موضوع حماية البيئة والتربية البيئيهة منهها نهدوة مهالفرن عهام (  ) 0927عهن العمهم
والتكنولوجيا والحاجات المستقبمية لإلنسان  ,ومؤتمر ( ريهو دي جهانيرو) عهام

(  , ) 0996ومهؤتمر ( تبميسهي)

في جورجيا عام (  , ) 5776وغيرها من المؤتمرات والندوات التي تناولت القضهايا البيئيهة المحميهة والعالميهة  ,ولهم
تكههن هههذع القضههايا فههي بههداياتها متفاقمههة عمههى المسههتوى العههالمي ،بههل كههان معظمههها محمههي أو إقميمههي يعههاني منههها
مجتمع دون غيرع  ،لكن مع المزيد من التطورات العممية والتكنولوجية  ،وما تبع ذلك من نواتج وأثهار سهمبية بهدأت
هذع المشكالت باالتساع شيئاً فشيئاً( .صبري  ,وصالح الدين )40 : 5772 ،

وحهههههدد ( القبهههههيالت  )00 ( ) 5772 ،قضهههههية عالميهههههة وثيقهههههة الصهههههمة بهههههالعمم والتكنولوجيههههها والمجتمهههههع والبيئهههههة
( نوعية الهواء والغالف الجوي  ,المصادر المائية  ,استنزاف موارد البيئة  ,التصحر  ,اختالل التهوازن الطبيعهي ,
التمههوث بالمبيههدات الكيميائيههة  ,النفايههات والمخمفههات البشههرية الصههمبة  ,التمههوث الضوضههائي  ,التمههوث االشههعاعي ,
التنميههة المسههتدامة  ,التمههوث الغههذائي )  ( .القبههيالت  , ) 53 : 5772 ،واقترحههت الرابطههة االمريكيههة ( ) AAAS
عههدد مههن القضههايا المتعمقههة بههالعمم والتكنولوجيهها والمجتمههع وتأثيراتههها البيئيههة وهههي ( التصههنيع  ,الطاقههة  ,الزراعههة
والغهههههذاء  ,التكنولوجيههههها الحيويهههههة  ,االتصهههههاالت  ,االلكترونيهههههات  ,تكنولوجيههههها الكمبيهههههوتر  ,النقهههههل  ,الفضهههههاء ) ,
( شهههاب  , ) 32 : 5770 ,امهها الباحثههان اسههتخدما فههي دراسههتهما الحاليههة (  ) 9قضههايا رئيسههة لههها عالقههة بعمههم
الكيمياء ويمكن تضمينها في محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالهث المتوسهط وههي ( نوعيهة الههواء والغهالف الجهوي,
التنمية المستدامة  ,اىمن المائي  ,اىمن الصحي والوقائي  ,استثمار الثروة المعدنية  ,التموث بأنواعهه المختمفهة ,
الطاقة  ,الصناعات الغذائية  ,تكنولوجيا انتاج االسمحة )  ,تنبثق منها (  ) 07قضية فرعية.
الفرق بين المناهج التقميدية والمناهج عمى وفق مدخل ( : ) S.T.S.E
لقد بين ( احمد  )40: 5700 ,أوجه االختالف بين المناهج التقميدية والمناهج عمى وفق مدخل العمم
والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  , ) S.T.S.Eكما موضح في مخطط ( ) 0
المناهج التقميدية

ادناع -:

المناهج عمى وفق مدخل ( ) S.T.S.E

 -0تركز عمى المفاهيم العممية الرئيسية

 -0تركز عمى المشكالت والقضايا االجتماعية

الموجودة في محتوى الكتب المدرسية .

والبيئية وتأثيرها عمى االفراد .

 -5تركز عمى استخدام المختبرات واىنشطة

 -5تركز عمى استخدام موارد البيئة المحمية

المنصوص عميها في محتوى كتب النشاط

المتاحة (البشرية والمادية ) لحل المشكالت

العممي.

والقضايا.
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 -3دور المتعمم سمبي يقتصر عمى اكتساب

 -3دور المتعمم إيجابي في اكتساب الخبرات ،اذ

الخبرات  ،فهو متمقى لممعمومات من المعمم ومن

يشارك بنفسه باستقصاء المعمومات واكتشافها .

الكتاب المدرسي .
 -6تركز عمى معمومات محددة يعتقد بانها

 -6تركز عمى إشباع حب االستطالع والفضول

مهمة لممتعممين .

واالهتمامات الخاصة بالمتعممين .

 -2عمميات العمم تشتمل عمى الجانب النظري

 -2عمميات العمم تشتمل عمى الجانب النظري

لمعمم دون االهتمام بالجانب التطبيقي في حياة

والتطبيقي اضافة لممهارات التي يحتاجها المتعممين

المتعممين .

بحياتهم اليومية .

 -4ترى العمم بانه كم من المعمومات يجب

 -4ترى العمم بانه خبرات يجب تشجيع

عمى المتعممين اكتسابها .

المتعممين عمى االستمتاع باكتسابها .
مخطط ( ) 0

االختالف بين المناهج التقميدية والمناهج عمى وفق مدخل ( ) S.T.S.E

منهج البحث واجراءاته :

اوال  -منهج البحث :

استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحميمي في هذا البحث لتحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
عمى وفق قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  , ) S.T.S.Eومن وظائفه وصف النتائج وتحميمها
وتفسيرها بعبارات واضحة ومحددة .
ثانيا – اجراءات البحث  :لقد شممت اجراءات البحث تحديد اآلتي -:

 -0مجتمههههههههههع البحههههههههههث  :يضههههههههههم مجتمههههههههههع البحههههههههههث جميههههههههههع مفههههههههههردات الظههههههههههاهرة موضههههههههههوع الدراسههههههههههة.

( ممحههم  , ) 549 : 5702 ,وتكههون مجتمههع هههذا البحههث مههن كتههاب الكيميههاء المقههرر لمصههف الثالههث المتوسههط فههي
العراق لمعام الدراسي ( )5704 -5702والذي شكل مجتمعا احصائيا كما موضح في جدول (. )0
جدول ()0
كتاب الكيمياء المقرر لمصف الثالث المتوسط لمعام الدراسي ( ) 5704 – 5702
ت

عنوان الكتاب

الطبعة

سنة الطبع

0

الكيمياء لمصف الثالث المتوسط

الخامسة

5702
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وقههد بمههد عههدد الصههفحات التههي قههام الباحثههان بتحميمههها ( )000صههفحة بعههد أن اسههتبعدا مقدمههة الكتههاب  ,عنههاوين
الفصول ومؤشرات االداء  ,االسئمة الموجودة في نهاية كل فصل فضالً عن

الفهارس والمصادر.

 -5عينة البحث  :اتخذ الباحثان كتاب الكيميهاء لمصهف الثالهث المتوسهط كعينهة لغهرض البحهث وههو نفسهه مجتمهع
البحث .
 -3اداة البحهههث ( اداة التحميههههل )  :قههههام الباحثههههان بأعههههداد قائمههههة بقضههههايا العمههههم والتكنولوجيهههها والمجتمههههع والبيئههههة
(  ) S.T.S.Eبأتباع الخطوات االتية -:
 -0مراجعههههة مجموعههههة مههههن االدبيههههات والمصههههادر التههههي تناولههههت قضههههايا العمههههم والتكنولوجيهههها والمجتمههههع والبيئههههة
(. ( S.T.S.E
 -5االطههالع عمههى الدراسههات السههابقة التههي تناولههت تحميههل محتههوى كتههب العمههوم عمههى وفههق قضههايا العمههم والتكنولوجيهها
والمجتمع والبيئة (  ( S.T.S.Eوما توصمت اليه من نتائج .
 -3االطالع عمى المشاريع والحركات التي اسهمت بإصالح مناهج العموم .
وفي ضوء ما سبق تم التوصل الى قائمة بقضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة ((S.T.S.E
في صيغتها االولية والمتكونة من (  ) 9قضايا رئيسة تنبثق منها ( )49قضية فرعية.
صدق اداة البحث (اداة التحميل ) :
اعتمد الباحثان الصدق الظاهري  ,وذلك بعرض اداة التحميل قائمة قضايا ( (S.T.S.Eفي صيغتها االولية ,عمى
مجموعة من المحكمين والمختصين في تدريس عمم الكيمياء  ,والمناهج وطرائق التدريس  ,وبعض مدرسي المادة
ومشرفيها *  ,وقد ابدى المحكمين والمختصين آراءهم ومالحظاتهم حول االداة  ,واعتمد الباحثان نسبة () %02
من االتفاق بين المحكمين والمختصين ال بقاء القضايا او حذفها او تعديمها  ,اذ ان الفقرة تعد مقبولة اذا حظيت
باتفاق

(  ) %02فأكثر من تقدير المحكمين  , )Bloom , 1971 : 96 ( .وبذلك اصبحت اداة التحميل

جاهزة بصيغتها النهائية تتكون من (  ) 9قضايا رئيسة هي ( نوعية الهواء والغالف الجوي ,التنمية المستدامة
 ,اىمن المائي  ,اىمن الصحي والوقائي  ,استثمار الثروة المعدنية  ,التموث بأنواعه المختمفة  ,الطاقة ,
الصناعات الغذائية  ,تكنولوجيا انتاج االسمحة )  ,تنبثق منها (  ) 07قضية فرعية .
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

*

 -0أ.د .ساجد محمود لطيف  -كيمياء ال عضوية  -كمية التربية ابن الهيثم  -جامعة بغداد

 -5أ.د .سرمد بهجت ديكران  -كيمياء تحميمية  -كمية التربية ابن الهيثم  -جامعة بغداد
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 -3أ.د .سعد عمي زاير – مناهج وطرائق تدريس – كمية التربية ابن رشد – جامعة بغداد
 -6أ.م .د .كامل كريم عبيد – طرائق تدريس الكيمياء  -كمية التربية ابن الهيثم  -جامعة بغداد

 -2أ.م.د .عدنان حكمت عبد– طرائق تدريس الكيمياء – كمية التربية االساسية – الجامعة المستنصرية
 -4أ.م.د .داود عبدالسالم صبري  -مناهج وطرائق تدريس – كمية التربية ابن رشد – جامعة بغداد
 -0م.د .محمد رحيم حافظ– طرائق تدريس الكيمياء – معهد اعداد المعممين

 -2م.م .خميل رحيمة عمي  -طرائق تدريس الكيمياء  -قسم االشراف التربوي في بغداد – الكرخ الثانية

خطوات التحميل  :استخدم الباحثان الفكرة بنوعيها ( الصريحة  ,والضمنية ) كوحدة لمتحميل الن لها من السعة ما
يكفي إلعطاء معنى ومن الصغر ما يقمل من احتمال تصنيفها لعدة اتجاهات  ,والتكرار كوحدة لمتعداد  ,ووحدة
السياق وتمثل في هذا البحث الفقرة التي تقع فيها الفكرة او الموضوع الذي يحوي الفكرة  ,بعد قراءة محتوى كل
مادة عمى حدة وتحديد االفكار وتصنيفها ضمن قائمة قضايا ( ( S.T.S.Eثم تفريغها في جداول خاصة بإعطاء
تكرار لكل فكرة تحمل مفهوما عن قضايا ( ( S.T.S.E

صدق التحميل :

لمتأكد من صدق التحميل تم عرض نموذج من المادة المحممة عمى عدد من المحكمين والمختصين

*

في تدريس

عمم الكيمياء  ,والمناهج وطرائق التدريس  ,وقد اجمعوا عمى صالحية التحميل مما اعدع الباحثان صدقا لمتحميل.
ثبات التحميل  :تم حساب ثبات التحميل بطريقتين :
 -0االتفاق عبر الزمن  -:قام الباحثان بإعادة تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط بعد مرور
ثالثة اسابيع من تحميمهما االول  ,وكانت قيمة معامل الثبات المحسوبة باستخدام معادلة هولستي ( ) %90وهي
نسبة مرتفعة.
 -5االتفاق بين المحممين  -:استعان الباحثان بمحممين خارجيين من ذوي الخبرة في عممية تحميل المحتوى
واالتفاق ع مى أسس واجراءات التحميل وتم ذلك باختيار عينة عشوائية من المحتوى الكمي لكتاب الكيمياء لمصف
الثالث المتوسط  ,اذ كانت العينة (  , ) % 57وعميه تم اختيار خمسة فصول هي ( التركيب الذري لممادة ,
الزمرتان االولى والثانية  ,الزمرة الثالثة  ,المحاليل والتعبير عن التركيز  ,الزمرة الرابعة )  ,وكانت معامالت
الثبات المحسوبة باستخدام
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

*

أ .د .سرمد بهجت ديكران  /كيمياء تحميمية  /كمية التربية ابن الهيثم /جامعة بغداد

أ م .د ..ضمياء سالم داود/

طرائق تدريس الكيمياء /كمية التربية ابن الهيثم /جامعة بغداد
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معادلة هولستي بالنسبة لمباحثان مع المحمل االول * ( , ) %90وبالنسبة لمباحثان مع المحمل الثاني **
( , ) % 29وتعد هذع النتائج التي تم التوصل إليها عالية بالنسبة لمثبات  ،إذ اشار بعض المتخصصين إلى أن
معامل الثبات إذا انخفض عن (  )%07فهي داللة عمى أن مستوى الثبات منخفض  ،عواذا أرتفع إلى

(  ) %22فأكثر فهي داللة عمى أن مستوى الثبات مرتفع)Oberg , Richard, & Others, 1971 : 80(.

تحديد النسبة المحكية لمقارنة نتائج التحميل :
اعتمد الباحثان النسبة المحكية (  ) % 07لمقارنة نتائج التحميل معتمدين عمى اتفاق المحكمين والمختصين ,
وكان اتفاق المحكمين والمختصين () %92
ثالثا  :الوسائل االحصائية :
 -0معادلة هولستي  :لحساب معامل ثبات التحميل .

)2( C1 , 2

= R

C1+C2

 -5النسبة المئوية  :كوسيمة حسابية لحساب التك اررات .

عرض النتائج وتفسيرها :
استخدم الباحثان اداة التحميل التي تم اعدادها في تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط لمتعرف
عمى ما يتضمنه من قضايا ( , (S.T.S.Eوفي ضوء التحميل الذي قام به الباحثان يعرضان نتائج التحميل بشكل
مفصل وكما يمي -:
كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط :
بمغت عدد الصفحات التي قاما الباحثان بتحميمها من كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط ( )000صفحة بعد ان
استبعدا ( مقدمة الكتاب  ,عناوين الفصول ومؤشرات االداء ,االسئمة الموجودة في نهاية كل فصل فضال عن
الفهارس والمصادر )  ,والجدول ( )5يبين ذلك -:
هههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

*

م .د عباس فاضل طالب المسعودي  /طرائق تدريس عموم الحياة  /وزارة التربية  /المديرية العامة لتربية القادسية .

**

م .م .ليمى جاسم حمودي القيسي  /طرائق تدريس الكيمياء  /كمية التربية ابن الهيثم  /جامعة بغداد.
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جدول ()5

التك اررات والنسب المئوية لقضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ( S.T.S.Eفي كتاب الكيمياء لمصف
الثالث المتوسط
التك اررات

النسبة المئوية %

القضايا الرئيسة

ت
0

نوعية الهواء والغالف الجوي.

0

%5

5

التنمية المستدامة.

00

%55

3

االمن المائي.

0

%5

6

االمن الصحي والوقائي.

57

%67

2

استثمار الثروة المعدنية.

03

%54

4

التموث بأنواعه المختمفة.

هه

هه

0

الطاقة.

هه

هه

2

الصناعات الغذائية.

6

%2

9

تكنولوجيا انتاج االسمحة.

هه

هه

27

%077

المجموع

يتبين من الجدول ( )5بان عدد التك اررات التي حصل عميها الكتاب هي ( )27تكرار توزعت عمى ( )4قضايا رئيسة
اذ تركز االهتمام عمى قضايا ( االمن الصحي والوقائي ) بواقع ( )57تكرار وبنسبة ( , ) % 67تميها قضايا
(استثمار الثروة المعدنية) بواقع ( )03تكرار وبنسبة ( , )%54ثم قضايا ( التنمية المستدامة) اذ حصمت عمى
( )00تكرار وبنسبة ( , )% 55اما قضايا ( الصناعات الغذائية) فقد حصمت عمى ( )6تك اررات وبنسبة ( )% 2
 ,في حين حصمت القضايا الفرعية ( نوعية الهواء والغالف الجوي )  ( ,االمن المائي ) عمى تكرار واحد لكل منها
وبنسبة

( , )% 5بينما اهمل الكتاب (  ) 3قضايا فرعية هي ( التموث بأنواعه المختمفة )  ( ,الطاقة ) ( ,

تكنولوجيا انتاج االسمحة ) وكانت نسبتها المئوية صفر اي لم تحصل عمى اي تكرار  ,ومن خالل هذع النتائج نجد
ان محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط لم يتناول قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
) (S.T.S.Eبالكيفية التي تناسب حجم هذع القضايا واهميتها عمى المستوى العالمي واالقميمي والمحمي بل تناول
بعض القضايا بشكل عشوائي وغير مقصود او مخطط له واهممت القضايا االخرى  ,ويرى الباحثان ان سبب ذلك
يعود الى ان محتوى الكتاب ركز وبشكل اساسي عمى موضوعات ( التركيب الذري لممادة  ,تصنيف الجدول الدوري
ومعرفة الصفات العامة لعناصر الزمر  ,وصفات واهمية المركبات العضوية )  ,ولم يتضمن محتوى الكتاب بعض
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االمثمة والنشاطات التعميمية التي توضح القضايا والمشكالت البيئية الناجمة عن التفاعل بين العمم والتكنولوجيا
والمجتمع والتي بدورها تساعد عمى تنمية القدرة لدى المتعممين في اتخاذ الق اررات المناسبة تجاع هذع القضايا
والمشكالت.
ههه اما فيما يتعمق بقضايا نوعية الهواء والغالف الجوي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط كانت التك اررات
والنسب المئوية كما موضحة في جدول ()3
جدول ()3
التك اررات والنسب المئوية لقضايا نوعية الهواء والغالف الجوي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
القضايا الفرعية

ت
0

المئوية %

0

%077

ههه

ههه

3

معالجة مخمفات احتراق الوقود .

ههه

ههه

6

اإلمطار الحامضية .

ههه

ههه

2

االحتباس الحراري .

ههه

هه

4

الضباب ألد خاني والغبار .

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

0

%077

5

0
2

أهمية الغالف الجوي .

التك اررات

النسبة

نسبة غاز ثنائي اوكسيد الكربون في الجو واثارع
.

طبقة اىوزون .
الحد من تأثير مصادر التموث البيئي .
المجموع

الفقرات

المتحققة

0

النسبة

المئوية %

%05,2

يتبين من الجدول ( ) 3ان القضية الفرعية ( أهمية الغالف الجوي ) حصمت عمى تكرار واحد وبنسبة ( ) %077
 ,ولم تحصل القضايا الفرعية االخرى عمى اي تكرار وكانت نسبتها المئوية صفر  ,وبمغت تك اررات قضايا نوعية
الهواء والغالف الجوي تكرار واحد فقط  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية المتحققة قضية واحدة وبنسبة ( ) % 05,2
 ,واهممت (  ) 0قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى ان محتوى الكتاب لم يتناول قضايا نوعية الهواء
والغالف الجوي بالشكل الكافي والمناسب رغم ما يثار عن هذع القضايا في العصر الحالي  ,اذ
اهمل الكتاب جميع القضايا باستثناء التطرق لقضية واحدة وبشكل بسيط وغير مخطط له ويرى
الممكن لمحتوى الكتاب تناول موضوعات هذع القضايا ىهميتها.
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ههه اما فيما يتعمق بقضايا التنمية المستدامة في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط كانت التك اررات والنسب
المئوية كما موضحة في جدول ()6
جدول ()6
التك اررات والنسب المئوية لقضايا التنمية المستدامة في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت
0
5
3
6
2
4
0
2

القضايا الفرعية

التك اررات

تأمين الموارد الطبيعية لألجيال الحالية والقادمة

.

دور العناصر الكيميائية في الطبيعة .
تنظيم إنتاج واستهالك الموارد الطبيعية وفق
الحاجات الفعمية لممجتمع .
أهمية الثروة الزراعية في تحقيق التنمية
االقتصادية .

التشجيع عمى تدوير النفايات الصمبة أو إقامة
مصانع خاصة بتدوير النفايات.
المتابعة والتقييم لمدى صالحية المختبرات
والمعامل الكيميائية .
إصدار وتفعيل الدور الرقابي وتطبيق القوانين
لردع المخالفين .
التقميل من استيراد المواد الغذائية واالعتماد
عمى الناتج المحمي قدر االمكان .
المجموع

النسبة

الفقرات

النسبة

المئوية %

المتحققة

المئوية %

ههه

ههه

00

%077

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

هه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

00

%077

0

%05,2

يتبين من الجدول ( )6ان القضية الفرعية ( دور العناصر الكيميائية في الطبيعة ) حصمت عمى ( ) 00تكرار
وبنسبة (  , ) % 077لكونها تنسجم مع طبيعة موضوعات الكتاب التي اهتمت بمعرفة الصفات العامة لعناصر
زمر الجدول الدوري وخواصها  ,في حين كانت النسبة المئوية لمقضايا الفرعية االخرى صفر اي لم تحصل عمى
اي تكرار  ,وبمغت تك اررات قضايا التنمية المستدامة ( ) 00تكرار  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية المتحققة قضية
واحدة  ,وبنسبة (  , ) %05,2واهممت (  ) 0قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى ان الكتاب لم
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يهتم بتناول قضايا ال تنمية المستدامة بالكيفية التي تناسب حجم هذع القضايا واهميتها في كيفية تأمين الموارد
الطبيعية لألجيال الحالية والقادمة .
ههه اما فيما يتعمق بقضايا االمن المائي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط كانت التك اررات والنسب المئوية
كما موضحة في جدول ()2
جدول ()2
التك اررات والنسب المئوية لقضايا االمن المائي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت

القضايا الفرعية

التك اررات

النسبة

الفقرات

النسبة

المئوية %

المتحققة

المئوية %

0

تأمين الماء الصالح لمشرب .

0

%077

5

المحافظة عمى المخزون المائي .

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

0

%077

3
6
2
4
0
2

رفع كفاءة وتنظيم شبكات تصفية وتوزيع

المياع بين قطاعات المجتمع .

االستفادة من المياع الجوفية خاصة بالمجال

الزراعي .

حماية المصادر المائية بقوانين .
معالجة المخمفات الصناعية والكيميائية
قبل رميها في مياع االنهار.
اضرار المبيدات الزراعية ومعالجتها.
تقميل هدر المياع بتطوير نظم الري مثل

التنقيط ورش المزروعات .
المجموع

0

%05,2

يتبين من الجدول ( ) 2ان القضية الفرعية ( تأمين الماء الصالح لمشرب ) حصمت عمى تكرار واحد وبنسبة
(  , ) % 077في حين كانت النسبة المئوية لمقضايا الفرعية االخرى صفر اي لم تحصل عمى اي تكرار  ,وبمغت
تك اررات قضايا االمن المائي تكرار واحد  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية المتحققة قضية واحدة  ,وبنسبة
(  , ) %05,2واهممت (  ) 0قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى اهمال محتوى الكتاب لقضايا
االمن المائي بشكل كبير  ,لكون الموضوعات التي تناولها ال تنسجم مع طبيعة هذع القضايا عمى الرغم من
االهمية الكبيرة لهذع القضايا في العصر الحالي .
ههه اما فيما يتعمق بقضايا االمن الصحي والوقائي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
كانت التك اررات والنسب المئوية كما موضحة في جدول ()4
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ج

جدول ()4
التك اررات والنسب المئوية لقضايا االمن الصحي والوقائي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت
0

القضايا الفرعية
اثر التدخين والمخدرات والكحول عمى جسم

التك اررات

النسبة المئوية
%

ههه

ههه

5

الوقاية من أثار جميع أنواع المموثات.

0

%2

3

توفير السكن الصحي المالئم .

5

%07

6

االهتمام بالوعي الصحي والبيئي.

07

%27

3

%02

2

4

االنسان .

الوقاية من اإلمراض المعدية وغير

المعدية .

التثقيف حول التأثيرات الضارة ىبراج

االتصاالت في المناطق السكنية واإلدمان

ههه

0
2
9
07

00

في التنقية وتعقيم مياع الشرب.
خطورة استخدام التكنولوجيا النووية عمى
صحة الفرد والمجتمع .
المعالجة الصحية والبيئية لإلشعاعات.
اثار بعض المركبات الكيميائية عمى

صحة اإلنسان والحيوان .

خطورة نفايات المستمزمات الطبية الناتجة

عن العمميات الجراحية ومختبرات

التحميالت المرضية .

المجموع

المتحققة

المئوية %

ههه

عمى االنترنيت واىجهزة االلكترونية .
عدم اإلفراط في استخدام مركبات الكمور

الفقرات

النسبة

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

6

%57

ههه

ههه

57

%077

2

%62,62

يتبين من الجدول ( ) 4ان القضية الفرعية ( االهتمام بالوعي الصحي والبيئي ) حصمت عمى اعمى التك اررات بواقع
(  ) 07تك اررات وبنسبة (  , ) % 27ويرجع ذلك الى تضمين محتوى الكتاب لبعض الموضوعات التي تناولت
االهتمام بالوعي الصحي والبيئي  ,وحصمت القضية الفرعية ( اثار بع ض المركبات الكيميائية عمى صحة اإلنسان
والحيوان ) عمى (  ) 6تك اررات وبنسبة (  , ) % 57وحصمت ( الوقاية من اإلمراض المعدية وغير المعدية ) عمى
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(  ) 3تك اررات وبنسبة (  , ) %02وحصمت ( توفير السكن الصحي المالئم ) عمى تكرارين وبنسبة ( , ) %07
وحصمت القضية الفرعية ( الوقاية من أثار جميع أنواع المموثات ) عمى تكرار واحد وبنسبة (  , ) %2في حين
كانت النسبة المئوية لمقضايا الفرعية االخرى صفر اي لم تحصل عمى اي تكرار  ,وبمغت تك اررات قضايا االمن
( , ) %62,62

الصحي والوقائي (  ) 57تكرار  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية المتحققة (  ) 2قضايا وبنسبة

واهممت (  ) 4قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى غياب التوازن والتناسق في تناول محتوى
الكتاب لهذع القضايا حيث تم التطرق لبعضها واهممت القضايا االخرى.
ههه اما فيما يتعمق بقضايا استثمار الثروة المعدنية في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط كانت التك اررات والنسب
المئوية كما موضحة في جدول ()0
جدول ()0
التك اررات والنسب المئوية لقضايا استثمار الثروة المعدنية في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت
0

القضايا الفرعية
تطور وانتشار تكنولوجيا التعدين الحديث .

5
3
6
2

التك اررات

التعدين الجائر (اآلثار البيئية – المعالجات).
.

معالجة النفايات الناتجة عن عمميات التعدين

أهمية الثروة المعدنية في دعم اقتصاد الدول .
البحث عن المعادن في قاع البحر وآثارع البيئية
كعممية استخراج النفط من قاع البحر.
المجموع

النسبة

المئوية %

07

%04,95

ههه

ههه

ههه

ههه

3

%53,72

ههه

ههه

03

%077

النسبة

الفقرات

المئوية

المتحققة

%

%67

5

يتبين من الجدول ( ) 0ان القضية الفرعية ( تطور وانتشار تكنولوجيا التعدين الحديث ) حصمت عمى اعمى
التك اررات بواقع (  ) 07تك اررات وبنسبة

( , ) %04,95ويرجع ذلك الى تضمين محتوى الكتاب لبعض

الموضوعات التي تناولت تطور وانتشار تكنولوجيا التعدين ,اما القضية الفرعية ( أهمية الثروة المعدنية في دعم
اقتصاد الدول ) فقد حصمت عمى ( )3تك اررات وبنسبة ( , ) %53,72ولم تحصل القضايا الفرعية االخرى
عمى اي تكرار وك انت نسبتها المئوية صفر  ,وبمغت تك اررات قضايا استثمار الثروة المعدنية
تكرار  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية المتحققة قضيتين وبنسبة (  , ) %67واهممت
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ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى ان محتوى الكتاب لم يتناول موضوعات هذع القضايا بالشكل المتوازن والمتناسق
الذي يتناسب مع هذع القضايا ودورها في العصر الحالي وما يشهدع من التقدم العممي والتكنولوجي .
ههه اما فيما يتعمق بقضايا التموث بأنواعه المختمفة  ,وقضايا الطاقة  ,لم يتضمن كتاب الكيمياء لمصف الثالث
المتوسط عمى اي تكرار لهذع القضايا  ,وكانت النسبة المئوية لكل منها صفر  ,مما يدل عمى اهمال محتوى
الكتاب وبشكل كبير لهذع القضايا .
هه اما فيما يتعمق بقضايا الصناعات الغذائية في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط كانت التك اررات والنسب
المئوية كما موضحة في جدول ()2
جدول ()2
التك اررات والنسب المئوية لقضايا الصناعات الغذائية في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت
0

القضايا الفرعية

المئوية %

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

ههه

3

%02

4

التثقيف بضرورة تنويع مصادر الغذاء.

ههه

ههه

0

أهمية الصناعات الغذائية .

0

%52

6

%077

5
3
6
2

تحسين اإلنتاج الحيواني والنباتي .

التك اررات

النسبة

مالحظة ومراقبة معامل تصنيع اىغذية
والمشروبات والمياع المعدنية .

االهتمام بصناعة المواد الغذائية مقارنة

مع النمو السكاني المتزايد.

مالحظة تاريخ انتهاء االنتاج .
التوعية حول استخدام أفضل الطرائق

في حفظ وتخزين المنتجات الغذائية .

المجموع
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يتبين من الجدول ( ) 2ان القضية الفرعية (التوعية حول استخدام أفضل الطرائق في حفظ وتخزين المنتجات
الغذائية ) حصمت عمى اعمى التك اررات بواقع ( )3تك اررات وبنسبة

( , ) % 02ويرجع ذلك الى تضمين

محتوى الكتاب لبعض الموضوعات الخاصة بهذع القضية  ,اما القضية الفرعية ( أهمية الصناعات الغذائية ) فقد
حصمت عمى تكرار واحد وبنسبة

( , ) % 52ولم تحصل القضايا الفرعية االخرى عمى اي تكرار وكانت

نسبتها المئوية صفر وبمغت تك اررات قضايا الصناعات الغذائية (  ) 6تك اررات  ,ويالحظ ان القضايا الفرعية
المتحققة قضيتين وبنسبة (  , )%52,20واهممت (  ) 2قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وهذا يدل عمى ان
محتوى الكتاب لم يتناول موضوعات هذع القضايا بالشكل المطموب الذي يتناسب مع اهمية هذع القضايا ودورها
الكبير في توفير االحتياجات الغذائية ىفراد المجتمع .
ههه اما قضايا تكنولوجيا انتاج االس محة  ,لم يتضمن كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط عمى اي تكرار لها ,
وكانت نسبتها المئوية صفر  ,مما يدل عمى اهمال محتوى الكتاب وبشكل كبير ىهمية قضايا تكنولوجيا انتاج
االسمحة.
وبذلك يكون كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط قد حقق ( )05قضية فرعية من القضايا الواردة في االداة
وبنسبة ( , ) % 00,06بينما اهمل ( )22قضية فرعية  ,وهذع النسبة ضعيفة جدا اذا ما قورنت بالنسبة المحكية
التي اعتمدها الباحثان استنادا الى آراء الخبراء والمحكمين وهي (  , ) % 07وهذا يشير الى ضعف اهتمام الكتاب
بقضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة (  ) S.T.S.Eبشكل كبير عمى الرغم من انها تمثل احد االتجاهات
الحديثة لمتربية العممية  ,وحمت قضايا االمن الصحي والوقائي بالمرتبة االولى بنسبة (  ) % 67بواقع ( )57
تكرار في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط.
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التوصيات :
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي -:
 -0تضمين كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
(  ) S.T.S.Eغير المتوفرة الرئيسة منها والفرعية وبما ينسجم مع النسبة المحكية ( حد الكفاية ) التي اعتمدها
الباحثان استنادا الى آراء الخبراء والمحكمين مع ضرورة تحقيق التوازن ومراعاة التكامل والتتابع والتناسق.
 -5اشراك المهتمين بالتربية البيئية والمتخصصين في مجال البيئة ضمن لجان اعداد مناهج
العموم عامة ومنهج عمم الكيمياء خاصة.
 -3االفادة من الجهود العالمية المعا صرة في دمج وتضمين قضايا العمم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة
(  ) S.T.S.Eفي محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط او تصميم برامج متعمقة
بهذع القضايا.

المقترحات :

استكماال لمبحث الحالي يقترح الباحثان اجراء دراسات لتحميل محتوى كتب الكيمياء بمراحل دراسية اخرى وتحميل
محتوى كتب مواد عممية اخرى كالفيزياء وكتب العموم لممرحمة االبتدائية في ضوء نفس القضايا .

622

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

)15 ( العدد

2016

Research Abstract

The aim of the present research is to know the following :
What are the Science and technology, society and environment issues (S.T.S.E) which
included in the content of the chemistry Book third grade intermediate ?
And to achieve the objective of search The two researchers has prepares a list of science and
technology, society and environment issues (STSE) consisted of (9) key issues namely ( Air
quality and the atmosphere, sustainable development, water security, health and preventive
security, mineral resources investment, pollution of various kinds, energy, food industry,
production of weapons technology ) and from which (70) sub-issues emerge, Arbitrators
competent agreement has been received . Then, the two researchers analyzed the content of
the chemistry book third grade intermediate in the academic year (2015-2016) depending on
the prepared list of the(S.T.S.E), was assured of the validity and reliability, The results showed
The chemistry book third grade intermediate achieved (12) sub-issue with percentage of
(17.14%) .
In the light of the search results, the two researchers recommend Including chemistry book
third grade intermediate with main and sub- main issues of the (S.T.S.E) issues that have not
been included , as one of the important modern attitudes in the scientific education , the
researcher suggested to conducting other studies to analyze chemistry books for the other
stages, and other subjects such as physics in the light of the same issues .
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