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تحليل محتوى كتب علم األحياء المقررة للمرحلة  الااووية   ةل الوميورية      
العربيةة  الرةةوري   يمةةا يتعلةةا بمروةة  التماميةةا بالقتةةايا والم ةةك      

مرار  وصفي  "  الواتو  عن التفاعل بين العلم والتكوولوويا والموتمع 
 "تحليلي  

 
 *عبد الرزاق الزعيب زكريا. د

 
 الملخص

 
تهدد    ال سا ددى تلددل تحب ددم األددا  بددق اة  دداح الالددنسي لبان بددى الثالقضددى   اددا ضأل بدد   الل دداضا 

 ا ددألم ا البا ددث .(STS)والاشددت ا التات ددى  ددا الأليا ددم  دد ا ال بددق والألتتقلق  ددا والا ألادد  
أمدا التألدا    0قصدي  الألحب بد الادته  ال وا دألم اا 0لألحب م محألقى التألا الالنسي" م  اس تحب م"

مشتبى ق  ى و ( 12)تتاول  ل  االت  التسبى لتألاب  بق اة  اح الالنس لبصف اةول الثالقي تق  
ولق ضدألق , (٪21,72)وق   بغت لسبى هذه الل اضا , ق اضا ومشت ا س  سى( 6) ن  ى مألصبى ب
الدددنس لتألدداب  بدددق اة  دداح ال  التسدددبى 0(صدددحى االسددا )وق دد ى ( الهت  ددى القساة دددى) تتدداول ق ددد ى 

ق دداضا ( 3)د مشددت ا  ن  ددى مألصددبى  ددق دداضا و ( 5)تددق تتدداول  لدد   لبصددف الثددال  الثددالقي ال بادد 
ق دددداضا ( 5) لددددق ضددددألق تتدددداولو (. ٪36,22)وقدددد   بغددددت لسددددبى هددددذه الل دددداضا , ومشددددت ا س  سددددى

وق ددد ى  (اخدددأل ل الألدددقاي  الب  ددد )ومشدددتبى ( ال دددقم ومصددداذس الغدددذاح) وهددد  مشدددتبى , ومشدددت ا
 التسددبى  0(الاصدداذس الاا  ددى)وق دد ى ( لق  ددى الهددقاح والغدد   ال ددقي)وق دد ى ( ا ددألم اا اةسا دد )

مشدت ا  ن  دى ق داضا و ( 8)لتألاب  بدق اة  داح الالدنس لبصدف الثالدث الثدالقي ال باد  تدق تتداول 
تتداول ولدق ضدألق , (٪28,28)وق   بغت لسبى هذه الل داضا , ق اضا ومشت ا س  سى( 3)د مألصبى  

 دد ى وق( ةسا دد ا ددألم اا ا)وق دد ى ( اخددأل ل الألددقاي  الب  دد )هدد  مشددتبى ق دداضا ومشددت ا و ( 5)
 0(الألبقث )ومشتبى ( الاصاذس الاا  ى)وق  ى ( لق  ى الهقاح والغ   ال قي)
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 :املقدمة -1

، فقد أصبح هذاا العرذر عرذر العلذل والتكنولوجيذا ، وجييشهد العامل درجة من التقدم العلمي والتكنول
مما جعل ، فالعلل وتطبيقاته التكنولوجية تغلغال يف شىت جماالت احلياة من صناعية وزراعية واجتماعية وغريها

وقذد أةذرز  ، والذ  الغذع عنهذا يف ةيذاة الشذعود متقدمذة أو  اميذة، العلل والتكنولوجيا من األمور الضرورية
كمذا أن   ، يف هاا العرر تقدماً علمياً وتكنولوجياً هائاًل فاق كل ما أةرزه خالل العرذور السذابقةاإل سان 

اإل سذذان توصذذل طب تطبيقذذات تكنولوجيذذة هائلذذة مل يسذذبق  ذذا مذيذذلع لذذاا فذذلن هذذاا العرذذر يتسذذل بذذالتغريات 
رها الكبري على البيئة واجملتمع هاه التغريات والتطورات تركت أث" ، والتطورات العلمية والتكنولوجية املستمرة

وخلقذذت العديذذد مذذن املشذذكالت والقضذذايا البيئيذذة املتتلريذذة بات التذذنثري الكبذذري علذذى اإل سذذان ، بشذذكلس سذذليب
كالتلوث البيئي والترحر وا قراض احليوا ات والنباتات وغريها من املشذكالت والقضذايا اريطذرية ، ومستقبله

 (. 26، 6002، صربي و توفيق) 0"نولوجيا واجملتمعالناجتة عن الترياعل بني العلل والتك
ةيث تريرض التغريات والتطورات العلمية على ط سان هذاا العرذر  ، وتشكل هاه التغريات حتدياً للرتبية

ضذذذذرورة اإلملذذذذام بالذقافذذذذة العلميذذذذة والتكنولوجيذذذذة الذذذذ  تسذذذذاعده علذذذذى مواكبذذذذة التقذذذذدم والتطذذذذور املسذذذذتمر للعلذذذذل 
ت الرتبويذة مطالبذة اليذوم بذنن تسذهل برياعليذة مذن خذالل مناهلهذا املتتلريذة يف طعذداد فاملؤسسا، والتكنولوجيا

والذذاي يكذذون علذذى وعذذي وفهذذل للقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن ، ط سذذان العرذذر املذقذذا علميذذاً وتكنولوجيذذاً 
ألرض الترياعذذذذذل بذذذذذني العلذذذذذل والتكنولوجيذذذذذا واجملتمذذذذذع مذذذذذذل التلذذذذذوث وا ندسذذذذذة الوراثيذذذذذة وارتريذذذذذا  درجذذذذذة ةذذذذذرارة ا

وميكذذن للرتبيذذة أن تقذذوم بذذدور رئذذيه يف طعذذداد هذذاا . واملشذذكالت الرذذحية وغريهذذا مذذن القضذذايا واملشذذكالت
طبا ما اهتمت باملشكالت والقضايا املتتلرية لترياعذل ، اإل سان من خالل ما تقدمه يف مناهج علل األةياء

ج يف علذل األةيذاء تتنذاول الترياعذل بذني العلل والتكنولوجيا واجملتمعع لاا فقد أكد الباةذون احلاجذة طب منذاه
.                                                               وتعمذذذذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذذذذى طعذذذذذذذذذذذذداد اإل سذذذذذذذذذذذذان املذقذذذذذذذذذذذذا علميذذذذذذذذذذذذاً وتكنولوجيذذذذذذذذذذذذاً ، العلذذذذذذذذذذذذل والتكنولوجيذذذذذذذذذذذذا واجملتمذذذذذذذذذذذذع

       0(13، 6002، النلدي وآخرون) 
ألةيذذذاء الذذذ  تىبذذذع علذذذى أسذذذاع الترياعذذذل بذذذني العلذذذل وتكمذذذن طةذذذدا امليذذذزات املهمذذذة لتذذذوا منذذذاهج علذذذل ا
 امجذة عذن ، يف صذورة قضذايا ومشذكالت معاصذرة، والتكنولوجيا واجملتمع أهنا تنبع من مواقا احلياة احلقيقية

ومن بلك يتضح الريرق بني حمتوا العلوم التقليذدي وحمتواهذا يف ضذوء . ترياعل األفراد مع العلل والتكنولوجيا
، (Society( )STS)واجملتمذع ( Technology) والتكنولوجيذا (  Science)العلذل  مدخل الترياعل بني

، ةيث ينبذق التوا يف ضوء هاا املدخل من مواقا احلياة احلقيقية على شكل قضايا ومشكالت معاصرة
 .تىقدم ضمن ططار تكنولوجي

عذذذل بذذذني العلذذذل والتكنولوجيذذذا وبذذذالنإر طب األ يذذذة الكبذذذرية ملنذذذاهج علذذذل األةيذذذاء املبنيذذذة وفذذذق مذذذدخل التريا
أتذذت هذذاه الدراسذذة الذذ  قذذام  ذذا الباةذذث  ، والذذ  تركذذز علذذى اجملتمذذع ومشذذكالته وقضذذاياه، (STS)واجملتمذذع 

فيمذا يتعلذق بدرجذة  ، لتحليل حمتوا كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة السذورية
 0(STS)ة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع اهتمامها بالقضايا واملشكالت الناجت
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ملا كا ت الدراسة احلالية هتدف طب حتليل حمتوا كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية 
العربية السورية فيما يتعلق بدرجة اهتمامها بالقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا 

فلن بلك تطلب تعذرف البحذوث والدراسذات الذ  أىجريذت يف جمذال حتليذل حمتذوا الكتذب واملنذاهج ، اجملتمعو 
ةيذذث جت جتميعهذذا يف حمذذاور ، (STS)الدراسذذية فيمذذا يتعلذذق لذذدخل الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع

 : مشرتكة وفق مايلي
هقااة لاا ميها ملفاا نها امل يدراساا ت كد ااد أهااة مناهااة ملاا ن  اميهاا     كلاهااة ا -1-1

 :وام كل م جه  اجمل اع

هتذذذدف الدراسذذذة طب معرفذذذة مذذذدا فاعليذذذة حمتذذذوا منذذذاهج العلذذذوم باملرةلذذذة  (6000)دراسذذذة الوسذذذيمي  -
 ، الذا وية يف اململكة العربية السعودية يف تنميذة مريذاهيل الطذالد املترذلة بقضذايا العلذل والتكنولوجيذا واجملتمذع

تنلريذت عينذذة البحذث مذذن كتذب علذذل األةيذاء املقذذررة علذذى  0ل حنذذو العلذل والتكنولوجيذذاوكذالك تنميذذة اجتاهذاهت
( 32)بلذذذد عذذذددها ( م3991-3991)طلبذذة املرةلذذذة الذا ويذذذة يف اململكذذذة العربيذذذة السذذعودية للعذذذام الدراسذذذي 

صذا بواقذع فرذل واةذد مذن كذل " قسذل العلذوم الطبيعيذة "ومن طلبة الرريني األول والذالث الذذا وي ، كتاباً 
والنتذذائج هذذي  0طالبذذاً ( 300)التعليميذذة ثيذذث بلذذد عذذدد الطلبذذة " أ ذذا"بعذذدد املذذدارع الذا ويذذة التابعذذة إلدارة 

( ٪2)قضذذايا ومشذذكالت بنسذذبة ( 1)تنذذاول كتذذاد الكيميذذاء للرذذا الذذذاا الذذذا وي الريرذذل الدراسذذي األول 
الريرل الدراسي الذاا فقد جت تناول وبالنسبة لكتاد الكيمياء للرا الذاا الذا وي ، من طمجايل موضوعاته
أمذذا بقيذذة كتذذب الكيميذذاء فلذذل تتنذذاول موضذذوعاهتا أيذذاً مذذن القضذذايا واملشذذكالت ، (٪6)قضذذية واةذذدة بنسذذبة 

وبالنسبة لكتاد الرييزياء للرا األول الذا وي الريرل الدراسي األول فقد جت تناول قضية 0موضو  التحليل
وتنذاول كتذاد الرييزيذاء للرذا الذالذث الذذا وي الريرذل الدراسذي ، من طمجايل موضذوعاته( ٪6)واةدة بنسبة 

أمذذذا كتذذذاد الرييزيذذذاء للرذذذا الذذذذاا الذذذذا وي فلذذذل تتنذذذاول ، (٪1,3)الذذذذاا قضذذذيتني يف موضذذذو  واةذذذد بنسذذذبة 
وبالنسذذبة لكتذذذاد علذذل األةيذذذاء للرذذذا األول  0موضذذوعاته أيذذذاً مذذن القضذذذايا واملشذذكالت موضذذذو  التحليذذذل

، مذذن طمجذذايل موضذذوعاته( ٪1,9)قضذذية ومشذذكلة يف سذذتة موضذذوعات بنسذذبة ( 33) الذذذا وي فقذذد جت تنذذاول
( 6)قضذذايا ومشذذكالت يف ( 6)وتنذذاول كتذذاد علذذل األةيذذاء للرذذا الذذذاا الذذذا وي الريرذذل الدراسذذي الذذذاا 

أمذذا كتذذاد علذذل األةيذذاء للرذذا الذالذذث الذذذا وي فقذذد تنذذاول قضذذيتني يف موضذذو  ، (٪1)موضذذوعات بنسذذبة 
أمذذذا بقيذذذة كتذذذب علذذذل األةيذذذاء فلذذذل تتنذذذاول موضذذذوعاهتا أيذذذاً مذذذن القضذذذايا واملشذذذكالت ( ٪6,1)واةذذذد بنسذذذبة 

 .موضو  التحليل
بذني متوسذطي درجذات طلبذة الرذا األول الذذا وي ( 03,0)التوجد فروق دالة طةرائياً عنذد مسذتوا  

 . وطلبة الرا الذالث الذا وي يف مقياع االجتاهات حنو العلل والتكنولوجيا
هتذدف الدراسذة طب معرفذة مذدا مسذا ة منذاهج الرييزيذاء يف تنميذة فهذل  (3999) بذد السذالمدراسة ع -

وبالتذايل  ، ويف تنمية اجتاهاهتل حنذو دراسذة التكنولوجيذا ، طلبة املرةلة الذا وية للمرياهيل املرتبطة بالتكنولوجيا
 . تقدمي حمتوا مقرتح ميكن أن يسهل يف تطوير منهج الرييزياء
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" امحذد ةسذن الزيذات" طالباً من فرول الرا األول الذا وي لدرسة( 19)البحث من تنلريت عينة  -
 . باملنرورة"العسكرية " طالباً من الرا األول الذا وي باملدرسة( 11)وأيضا " بلطتا"

( 63)و أيضا " بلطتا"" امحد ةسن الزيات" طالباً من فرول الرا الذالث الذا وي لدرسة( 60)و 
 .باملنرورة" العسكرية" لذالث الذا وي باملدرسةطالباً من الرا ا

 الث الذا وي ملريهوم التكنولوجياتوصل البحث طب  اخنرياض متوسطي درجات طالد الرريني األول والذ
واخنرياض متوسطي درجات طالد الرريني األول والذالث الذا وي ملريهوم تطور  شنة التكنولوجيا واخنريذاض 

والذالذذذث الذذذذا وي ملريهذذذوم طبيعذذذة التكنولوجيذذذا واخنريذذذاض متوسذذذطي  متوسذذذطي درجذذذات طذذذالد الرذذذريني األول
 . درجات طالد الرريني األول والذالث الذا وي لألبعاد الذالثة لالختبار بشكل كلي

هتدف الدراسة طب قيذاع فعاليذة مذدخل الترياعذل بذني العلذل والتكنولوجيذا ( 6006)دراسة عز الدين   -
، هيل العلميذة واملهذارات احلياتيذة لذدا تالميذا الرذا الذذاا اإلعذدادييف تنمية بعض املريذا( STS)واجملتمع 

 0تلميااً وتلمياةً ( 366)تكو ت عينة البحث من جمموعتني طةدا ا ضابطة واألخرا جتريبية وبلد عددها 
بذذني متوسذذطات درجذذات جمموعذذة ( 0،02)توصذذلت الدراسذذة طب وجذذود فذذروق دالذذة طةرذذائياً عنذذد مسذذتوا 

لرذذذا  ( البعذذذدي –القبلذذذي )ار املريذذذاهيل العلميذذذة ومقيذذذاع املهذذذارات احلياتيذذذة يف التطبيذذذق البحذذذث علذذذى اختبذذذ
يف تنميذذذذة املريذذذذاهيل العلميذذذذة وبعذذذذض ( STS)كمذذذذا أشذذذذارت الدراسذذذذة طب فاعليذذذذة مذذذذدخل   ، التطبيذذذذق البعذذذذدي

 .املهارات احلياتية لدا تالميا الرا الذاا اإلعدادي
  و ل ام ت مل ن  ام ف أاب لاني اميهاا    دراس ت ك ل ول  وجه ت نظر امليهاني -1-2

 (: STS)وام كل م جه  واجمل اع  

هتذذذذذدف هذذذذذاه الدراسذذذذذة طب استكشذذذذذاف وجهذذذذذات  إذذذذذر املعلمذذذذذني  Mtchener  (6002)دراسذذذذذة  -
( 36) ةيذث جت حتليذل ودراسذة وجهذات  إذر ، وتروراهتل ةذول تطذوير وتطبيذق مذنهج العلذوم غذري التقليذدي

وقذذد  0ملعرفذذة القذذراءة والكتابذة العلميذذة، ةذذول  مذذنهج العلذل والتكنولوجيذذا واجملتمذع معلمذاً  يف املذذدارع الذا ويذة
ةيذذث اقذذرتح ، توصذذلت الدراسذذة طب تريذذاوت وجهذذات  إذذر املعلمذذني ةذذول مذذنهج العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع

، نهجواقذذرتح قسذل آخذذر اإلبقذاء علذذى املذذ، واقذرتح الذذبعض ا خذر رفذذض املذنهج ، بعذض املعلمذذني تعذديل املذذنهج
وتذنثري ( STS)كما تعرض هاه الدراسة كيريية ترورات معلمي العلوم ملنهج العلل و التكنولوجيذا واجملتمذع 

 0هاه الترورات على قرارات تعليمهل ملادة العلوم
هتدف الدراسة طب تقومي وجهات  إر املعلمني املتوقعة ةول بعذض اذات  Suat  (6002)دراسة  -

علذذذى وجهذذات  إذذذر املعلمذذني ةذذذول ( STS)منذذاهج العلذذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع وتذذذنثريات  ، وطبيعذذة العلذذل
معلمذاً ( 636)بنذداً  جت توزيعهذا علذى (  31)تكو ذت أدوات البحذث مذن اسذتبا ه تنلريذت مذن ، طبيعة العلل

قد  وقد بينت الدراسة أن أغلبية املعلمني، وقد جت تقدمي االستبا ة قبل وبعد التعليل ، (STS)دّرسوا مناهج 
وبعد الدراسة ظهرت تغريات هامة يف مريذاهيل املعلمذني ةذول ، محلوا وجهات  إر تقليدية يف بداية الدراسة
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أدت طب بنيذذذة تعلذذذل ( STS)وتوصذذذلت الدراسذذذة طب أن منذذذاهج العلذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع ، اذذذات العلذذذل
 0وطب تغري يف وجهات  إر املعلمني ةول طبيعة العلل ،  شيطة
س ت ك ل ول مدى كضان مل ن  اميه   مهاف نها وامل ض أ ت امل يهقاة لا ميها   درا -1-3

 (:STS)وام كل م جه  واجمل اع 

كتابذذذذذذاً مذذذذذذن كتذذذذذذب العلذذذذذذوم األكذذذذذذذر ( 33)هتذذذذذذدف الدراسذذذذذذة طب فحذذذذذذ   Yager (3991)دراسذذذذذذة -
وهذذذي ( STS) لتعذذرف مذذدا تضذذذمينها ملذذواد ، اسذذتتداماً  باملرةلذذة الذا ويذذذة يف الواليذذات املتحذذدة األمريكيذذذة

الطاقة والسكان وا ندسة البشرية وامودة البيئية واستغالل املذوارد الطبيعيذة وثذوث الريضذاء واحلمايذة القوميذة 
  0وتنثري التطورات التكنولوجية على اجملتمع

من أةد عشر كتاباً للعلوم باملرةلة الذا ويذة منهذا أربعذة كتذب للعلذوم بالرذريوف مذن  تنلريت عينة البحث
وسبعة كتب علوم للرريوف من العاشر وةىت الذاا عشذر موزعذة علذى الشذكل التذايل ، وةىت التاسع السابع

 0ثالثة كتب للبيولوجيا وكتابان للرييزياء  وكتابان للكيمياء
ةيذذث ( STS)توصذذلت الدراسذذة طب أن مسذذتويات الرذذريوف العليذذا أقذذل  سذذبة يف معامذذة موضذذوعات ال

لكتذذذب ( ٪2,0)واخنريضذذذت طب  ، كتذذذب العلذذذوم باملدرسذذذة اإلعداديذذذةل( ٪2,33)وصذذذلت النسذذذبة املئويذذذة طب
الذذ  جت حتديذذدها فذذلن موضذذو  الطاقذذة فقذذ  هذذو ( STS)وبالنسذذبة ملوضذذوعات ال 0الرييزيذذاء باملدرسذذة الذا ويذذة

غذري أن تغطيتذه كا ذت بنسذبة ، الاي جت تناوله يف كل الكتب املريحوصة باملستويات الرذريية واالختراصذات
وامودة البيئية واملوارد الطبيعية وتنثري التطور التكنولوجي كا ت أعلى  ، الكلي لكل كتادمن السرد ( 6٪)

وخذذذالل املسذذذتويات ، فقذذذ  مذذذن السذذذرد الكلذذذي( ٪2,6)كتابذذذاً بنسذذذبة ( 33)تغطيذذة لكذذذل منهمذذذا مذذذن خذذذالل 
ال  الرريية ةرلت ا ندسذة البشذرية وثذوث الريضذاء واحلمايذة القوميذة علذى أعلذى تغطيذة خذالل موضذوعات

(STS ) وثذذوث الريضذذاء واحلمايذذة ، مذذن السذذرد الكلذذي( ٪3)ةيذذث كا ذذت تغطيذذة ا ندسذذة البشذذرية أقذذل مذذن
 . من السرد يف كل كتاد( ٪3)القومية ال تزيد عن 

هتذذدف هذذاه الدراسذذة طب فحذذ  حمتذذوا منذذاهج الرييزيذذاء يف أكادمييذذة  Wilkison (2111)دراسذذة  -
وهذذي  العلذذل  ،  فحذذ  جمموعذذة مذذن السذذمات يف املذذنهجةيذذث جت، (3991-3921) فيكتوريذذا بذذني عذذامي 
الترياعذذذذذل بذذذذذني العلذذذذذل  ، العلذذذذذل كطريقذذذذذة يف التريكذذذذذري ، العلذذذذذل كطريقذذذذذة يف االستقرذذذذذاء ، كلذذذذذزء مذذذذذن املعرفذذذذذة

ولقذذذد جت اختيذذذار هذذذاه املوضذذذوعات ألهنذذذا تعكذذذه أهذذذداف شذذذهادة أكادمييذذذة . (STS)والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع 
وقد توصذلت الدراسذة طب أن أغلذب الكتذب الدراسذية الذ  جت حتليلهذا قذد ، اءفيكتوريا للتعليل يف منهج الرييزي

ولكذن  ، وقذد  الذت هذاه الريكذرة جذزءاً  كبذرياً مذن الكتذب الدراسذية ، ركزت على أن العلل هذو مكذون املعرفذة
وتنكيذد ضذعيا أيضذاً علذى أن العلذل ، التحقذق هناك تنكيد ضعيا على أن العلل طريقة يف االستقرذاء أو

أمذذا الرتكيذذز األكذذرب  ذذاه الكتذذب فقذذد كذذان علذذى موضذذوعات العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع ، قذذة يف التريكذذريطري
(STS )0ال   الت جزءاً أساسياً وكبرياً يف حمتوا هاه املناهج 
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هتذذدف الدراسذذة طب تعذذرف مذذدا وطبيعذذة تضذذمني حمتذذوا كتذذب الكيميذذاء  (6002)دراسذذة الرذذباةي  -
تكو ت عينة البحث من كتب ، (STS)يل وقضايا منحى العلل والتكنولوجيا واجملتمع للمرةلة الذا وية ملرياه

وتوصذذلت الدراسذذة طب أن أكذذذر الكتذذب تنذذاواًل . مذذادة الكيميذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة اليمنيذذة
 ةيذذذث جت عذذذرض أغلذذذب هذذذاه، كتذذذاد الكيميذذذاء للرذذذا الذالذذذث الذذذذا وي( STS)ملريذذذاهيل وقضذذذايا مذذذدخل 

يليذذذذه كتذذذذاد الكيميذذذذاء للرذذذا الذذذذذاا الذذذذذا وي بنسذذذذبة  ، (٪29) املريذذذاهيل والقضذذذذايا برذذذذورة  ترذذذذرة بنسذذذبة 
بلذذذد عذذذدد األفكذذذار الذذذ  تناولذذذت مريذذذاهيل ، (٪33)وكتذذذاد الكيميذذذاء للرذذذا األول الذذذذا وي بنسذذذبة ( 63٪)

بة فكذذرة بنسذذ( 16)وبشذذكل ضذذم  ( ٪ 61)فكذذرة بنسذذبة ( 603)بشذذكل صذذريح ( STS)وقضذذايا مذذدخل 
جت ( STS)أغلذذب األفكذذار الذذ  تناولذذت مريذذاهيل وقضذذايا ، فكذذرة( 161)مذذن اجملمذذو  الكلذذي البذذالد (  6٪)

أمذا عذدد األفكذار الذ  تناولذت ( ٪61)فكذرة بنسذبة ( 601)تناو ا لستوا موجز ةيث بلذد عذدد تكرارهذا 
كلذذي لألفكذذذار مذذن اجملمذذو  ال( ٪1)فكذذذرة بنسذذبة ( 61)بشذذكل تريرذذيلي بلغذذت (  STS)مريذذاهيل وقضذذايا 

 .فكرة( 161)البالد 
يتضح أهنا تؤكد على أ ية مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع  وباستقراء الدراسات السابقة

(STS )وقذذد  اتبعذذت هذذاه الدراسذذات املذذنهج ، يف تطذذوير املنذذاهج الدراسذذية والسذذيما ومنذذاهج علذذل األةيذذاء
وقذد اسذترياد الباةذث مذن الدراسذات ، ه الباةث يف دراسذته احلاليذةوهو املنهج الاي اتبع، الوصريي التحليلي

وطعداد ، (STS)السابقة يف حتديد القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 
ةيث تناولت حتليذل حمتذوا  ، وتعد هاه الدراسة استكمااًل للدراسات السابقة وطضافة طليها .معيار التحليل

ب علل األةياء املقرر ة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة السذورية فيمذا يتعلذق بالقضذايا واملشذكالت كت
، ودرجذذة االهتمذذام  ذذاه القضذذايا واملشذذكالت(  STS)الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع
 .(الباةثعلى ةد علل )وهي الدراسة الوةيدة يف اممهورية العربية السورية 

 :مشكهة امبحث - 2

فتقذدم الذدول يف شذىت  ، أصبح للعلل والتكنولوجيا يف عرر ا احلذايل دور رئذيه يف تقذدم الذدول وتطورهذا
وملا كا ت اممهورية العربية السورية من الدول ، جماالت احلياة مرهون بامتالكها ملقومات العلل والتكنولوجيا

فال ميكنها حتقيق بلك طال من خالل أفراد مدركني للقضايا ، التقدمال  تسعى طب اللحاق بركب احلضارة و 
والاين ميكن طعدادهل من خالل ، (STS)واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 

منذذذذاهج علذذذذل األةيذذذذاء طبا جت تضذذذذمينها للقضذذذذايا واملشذذذذكالت الناجتذذذذة عذذذذن الترياعذذذذل بذذذذني العلذذذذل والتكنولوجيذذذذا 
وقذد الةذا الباةذث ضذعرياً يف وعذي وطدراك الطلبذة للقضذايا واملشذكالت الناجتذة عذن الترياعذل بذني  0تمعواجمل

وقذذد أتذذيح ، وقرذذوراً يف معامذذة منذذاهج علذذل األةيذذاء  ذذاه القضذذايا واملشذذكالت، العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع
ومذذن خذذالل ، لذذة الذا ويذذةللباةذذث أن يتحسذذه بلذذك مذذن خذذالل تدريسذذه ملذذادة علذذل األةيذذاء املقذذررة يف املرة

وقذذد قذذذام الباةذذث بذذلجراء جتربذذذة  .مالةإذذات زمالئذذه املدرسذذني واملذذذوجهني االختراصذذني ملذذادة علذذذل األةيذذاء
( 60)بلغت " درعا"و" دمشق"استطالعية على عينة من مدرسي ومدرسات مادة علل األةياء يف حمافإ  
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وسذذرب معذذرفتهل ةذذول ، ملقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذةمدرسذذاً ومدرسذذة لبيذذان آرائهذذل يف حمتذذوا كتذذب علذذل األةيذذاء ا
 :وقد توصل الباةث طب النتائج التالية، (STS)مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع

ملذذذا ميكذذذن أن تقدمذذذه للطلبذذذة مذذذن معذذذارف ومهذذذارات وقذذذيل  ميكذذذن أن ، أ يذذة مذذذادة علذذذل األةيذذذاء -1-2
 .تسهل يف بناء الذقافة العلمية للطلبة

ضذذذذعا معرفذذذذة املدرسذذذذني واملدرسذذذذات بالقضذذذذايا واملشذذذذكالت الناجتذذذذة عذذذذن الترياعذذذذل بذذذذني العلذذذذل  -1-1
 (.STS) والتكنولوجيا واجملتمع

قلذذذذذة اهتمذذذذذام منذذذذذاهج علذذذذذل األةيذذذذذاء باملشذذذذذكالت والقضذذذذذايا الناجتذذذذذة عذذذذذن الترياعذذذذذل بذذذذذني العلذذذذذل  -1-3
 (.STS) والتكنولوجيا واجملتمع

 .وية حنو مادة علل األةياءضعا طقبال الطلبة يف املرةلة الذا  -1-7
طضافة طب ضعا ، مناهج علل األةياء يف املرةلة الذا وية ماتزال تركز على موضوعات تقليدية -1-5

 .مسايرة هاه املناهج ملداخل التدريه احلديذة
واب قلذة الدراسذات السذابقة يف جمذال مذدخل الترياعذل بذني ، وبالنإر طب املالةإذات السذابقة  للمدرسذني

فقذذذد رأا ، (علذذذى ةذذذد علذذذل الباةذذذث)يف اممهوريذذذة العربيذذذة السذذذورية ( STS)والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع  العلذذذل
 :  وميكن التعبري عن مشكلة البحث بالسؤال التايل، الباةث أن يقوم  اه الدراسة

ا مذذا مذذدا اهتمذذام كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية بالقضذذاي -
 ؟(STS)واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع

  :تتضح أهداف البحث فيما يلي:منداف امبحث -3
التعذذذذذذذذذذذرف طب القضذذذذذذذذذذذايا واملشذذذذذذذذذذذكالت الناجتذذذذذذذذذذذة عذذذذذذذذذذذن الترياعذذذذذذذذذذذل بذذذذذذذذذذذني العلذذذذذذذذذذذل والتكنولوجيذذذذذذذذذذذا  -3-2

، اممهوريذذذذة العربيذذذذة السذذذذورية املتضذذذذمنة يف كتذذذذب علذذذذل األةيذذذذاء املقذذذذررة للمرةلذذذذة الذا ويذذذذة يف(STS)واجملتمذذذذع
 .بناءاً على قائمة التحليل ارياصة  اه القضايا واملشكالت

التعذذذرف طب مذذذدا اهتمذذذذام كتذذذب علذذذل األةيذذذذاء املقذذذررة للمرةلذذذة الذا ويذذذذة يف اممهوريذذذة العربيذذذذة  -3-1
 .(STS)السورية بالقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 

تقدمي بعض املقرتةات لتطوير كتب علذل األةيذاء املقذررة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة  -3-3
 (. STS)السورية يف ضوء مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 

 :يف ضوء األهداف السابقة جييب البحث عن األسئلة التالية :مسئهة امبحث -4
والذذ  ، (STS)الت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع مذذا القضذذايا واملشذذك -7-2

 لتحليل كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية؟ ، تشكل معيار حتليل
علذذق مذذا واقذذع كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية  فيمذذا يت -7-1

 ؟(STS)بالقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 



 الزعبي. د. ……................تحليل مجتوى كتب علم األحياء المقرر للمرحلة الثانوية في الجمهورية العربية السورية
 

 

 09 

هذذل لتلذذا كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية يف درجذذة  -7-3
 ؟ (STS)اهتمامها بالقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 

 :مناهة امبحث -5

 :قاط التاليةتنيت أ ية البحث من الن
ط ه حماولة للتعرف طب القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمذع  -5-2

(STS) ،وال  ينبغي تضمينها يف كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية . 
( STS)التعذذرف طب القضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع -5-1

 .الواردة يف كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية
على ةد )كما تكتسب هاه الدراسة أ يتها كوهنا الدراسة األوب يف اممهورية العربية السورية   –5-3

 (.(STS وال  سوف تتناول مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع، (علل الباةث
قد تسهل هاه الدراسة يف توجيه  إر  ططي ومطوري كتب علل األةيذاء باملرةلذة الذا ويذة يف  -5-7

بذني العلذل والتكنولوجيذا اممهورية العربية السورية طب أ ية تضمني القضايا واملشكالت الناجتذة عذن الترياعذل 
 .يف هاه املناهج( STS)واجملتمع 
حماولذذة لتقذذدمي ترذذور مقذذرتح لتضذذمني هذذاه القضذذايا واملشذذكالت يف حمتذذوا كتذذب علذذل األةيذذاء  -5-5

 . املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية
 :مدوات امبحث -6

 :اة التاليةولإلجابة على أسئلة البحث اعتمد الباةث على األد
معيار حتليل لتحليل كتب علل األةياء املقررة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة السذورية فيمذا يتعلذق 

 (.STS)بالقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 
 :مله  امبحث -7

لتحليل حمتوا كتب علل األةياء  ، التحليليلإلجابة عن أسئلة الدراسة اعتمد الباةث املنهج الوصريي 
ويعترب هاا املنهج أكذر مناهج البحث مالئمة لدراسة  ، املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية

وقد اختار الباةث هاا املنهج لتوافق مشكلة البحث مع املنهج الوصريي التحليلي  ، مشكلة البحث احلايل
وألن هاا املنهج قد يؤدي طب  تائج جيدة طبا أىةسن استتدامه  ، ج البحث األخرابشكل أكرب من مناه
 .يف مذل هاه األثاث 

 :جم اع امبحث -8

كتذذذذذذذذب علذذذذذذذذل األةيذذذذذذذذاء املقذذذذذذذذررة للمرةلذذذذذذذذة الذا ويذذذذذذذذة يف اممهوريذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة السذذذذذذذذورية للعذذذذذذذذام الدراسذذذذذذذذي 
ل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع ملعرفذذة واقذذع القضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذ، (6030/6033)
(STS )ودرجة اهتمامها  اه القضايا واملشكالت ، يف هاه الكتب. 
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  :ودود امبحث -9

 :اقترر البحث على احلدود ا تية
كتذب علذل األةيذاء املقذررة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة ( مذادة التحليذل) :احلدود اميهاهة -9-1

 (.6033-6030) راسي العربية السورية للعام الد
 .6033/  6030العام الدراسي  :احلدود امزم نهة -9-2
  0اممهورية العربية السورية يف" درعا"حمافإة  :احلدود املك نهة -9-3
 :إجراءات امدراسة -11

طعداد معيار حتليل يتضمن القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا  تضمنت وقد
رذذذني يف كليذذذ  العلذذذوم والرتبيذذذة  امعذذذذة تترذذذورته األوليذذذة علذذذى جمموعذذذة مذذذن املوعرضذذذه ب، (STS)مذذذع واجملت

مث رصذذذد درجذذذة اهتمذذذام كتذذذب علذذذل ، مث تطبيذذذق هذذذاا املعيذذذار برذذذورته النهائيذذذة، واألخذذذا لالةإذذذاهتل، دمشذذذق
وبلذذك عذذن طريذذق ، كالتاألةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية  ذذاه القضذذايا واملشذذ

مث ةسذذاد عذذدد ، ةسذذاد عذذدد و سذذبة القضذذايا واملشذذكالت الذذ  تناو ذذا كذذل كتذذاد مذذن الكتذذب املدروسذذة
ومذذن مث ةسذذاد تكذذرار كذذل ، و سذذبة الرذذريحات الذذ  تناولذذت القضذذايا واملشذذكالت املدروسذذة يف كذذل كتذذاد

وشذذكل تنذذاول كذذل قضذذية أو  مث معرفذذة مذذدا ومسذذتوا، قضذذية أو مشذذكلة فرعيذذة أو رئيسذذة يف الكتذذب الذالثذذة
 0ومن مث حتليل النتائج، مشكلة يف كل كتاد

 :مصطهح ت امبحث و ام يريف ت اإلجرائهة -11

هذذو العلذذل الذذاي يذذدرع الكائنذذات احليذذة كافذذة مذذن ةيذذث بنيتهذذا ووظائريهذذا  :أهااا ايوهاا ء  -11-1
 ذاا العلذل علذل النبذات وعلذل ومذن الريذرو  الرئيسذة ، و شنهتا منا أزمنذة مذا قبذل التذاريىت وةذىت الوقذت احلاضذر
ويترذذل بتلذذذك الريذذرو  الكيميذذاء والرييزيذذاء احليويذذذة ، احليذذوان وعلذذل البيئذذة وعلذذل الوراثذذذة وعلذذل األةيذذاء الدقيقذذة

 .فضاًل عن دراسة البيئة اليطة  اه الكائنات والعالقات املتبادلة بينهما، والرياضيات احليوية
والذ   ، ل التعلذيل العذام يف اممهوريذة العربيذة السذوريةوهذي طةذدا مراةذ :املروهة امث ن ية -11-2

أي ما بني الرا التاسع األساسي والسنة األوب ، تتوس  ما بني مرةلة التعليل األساسي واملرةلة امامعية
وتشذذمل الرذذا األول الذذذا وي العذذام والرذذا الذذذاا الذذذا وي والرذذا الذالذذذث ، مذذن التعلذذيل العذذايل امذذامعي

 . رير  هاه املرةلة بعد الرا األول الذا وي العام طب الرير  العلمي والرير  األديبوتت ، الذا وي
أسذلود ثذذي يهذدف طب وصذا التذوا الإذاهر ملذادة دراسذية وصذرياً  " :حتههب احمل ا ى  -11-3

 (.21  ، 6001، ياارة  والعديل". )كمياً وموضوعياً ومنإماً وفق معايري حمددة مسبقاً 
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لة مرتابطذذذة مذذذن املريذذذاهيل واملتططذذذات املرياهيميذذذة واملعذذذارف واملعلومذذذات الذذذ  سلسذذذ" :اميهاااا -11-4
تلذذك املتططذذات الذذ  تذذؤدي بالضذذرورة طب اكتشذذاف مزيذذد مذذن ، جذذاءت  تيلذذة لعمليذذات البحذذث والتلريذذب

 (. 163، 6002  ، عبد السالم". )املعارف ال  تقود بدورها طب مزيد من البحث والتنقيب
هي ليست جمرد علل أو تطبيق لعلذل أو أجهذزة وأدوات بذل هذي أعذل وأ ذل  :ام كل م جه   -11-5

فهي  شاط ط ساا يشمل اما ب العلمي ممذذاًل باملبذادو واألسذه والنإريذات العلميذة الذ  ، من بلك بكذري
واما ذذب التطبيقذذي ممذذذاًل يف كيرييذذة حتويذذل تلذذك املبذذادو واألفكذذار العلميذذة طب ، توجذذه أي عمذذل يف أي جمذذال

واما ذذب الريذذ  ممذذذالً  باألسذذاليب واإلجذذراءات احلرفيذذة واألجهذذزة واألدوات الالزمذذة ، طبيقذذات ميدا يذذة واقعيذذةت
واما ذذب التنإيمذذي ممذذذاًل يف طرائذذق وأسذذاليب و إذذل الترذذنيع ، والقذذدرة علذذى الذذتحكل املذذتقن يف اسذذتتدامها

ر السذلبية واالجيابيذة للتكنولوجيذا علذى الريذرد واما ب االجتماعي ممذاًل بالتغريات االجتماعية وا ثذا، واإل تاج
واما ب األخالقي ممذاًل بالقواعد واحلدود األخالقية ال  ينبغي ملنتج التكنولوجيا وموزعهذا واملذروج ، واجملتمع

 (.302 ،  6000 ، النقري. ) ا ومستتدمها االلتزام  ا
 :ام كل م جها  واجمل ااع  امقض ي  واملشكالت  امل جتة أن ام ف أب لني اميهاا و  -11-6

ينذذذتج عذذذن الترياعذذذل والتذذذداخل بذذذني العلذذذل وتطبيقاتذذذه يف التكنولوجيذذذا وتنثرياتذذذه يف البيئذذذة واجملتمذذذع جمموعذذذة مذذذن 
وهي موضوعات  اجتة عن التطور العلمي والتكنولوجي  كا ندسة الوراثية وصحة اإل سان وغريهذا ، القضايا

عذذذة مذذذن املشذذذكالت الذذذ  هتذذذدد مسذذذتقبل البشذذذرية كذذذالتلوث كمذذذا ينذذذتج عذذذن هذذذاا الترياعذذذل جممو ، مذذذن القضذذذايا
 .تر واال قراض  وغري ها من املشكالوالترح
يع  استتدام املهذارات (:"STS) مدخب ام ف أب لني اميها وام كل م جه  واجمل اع -11-7

دراسذذذة  فضذذذاًل عذذذن، واملعلومذذذات العلميذذذة والتكنولوجيذذذة وتطبيقهذذذا عنذذذد الذذذاب القذذذرارات الشترذذذية واجملتمعيذذذة
وهذذو أةذذد االجتاهذذات . التكنولوجيذذا واجملتمذذع يف سذذياق العلذذل املذذرتب  بالقضذذايا اجملتمعيذذةبذذني العلذذل و  الترياعذذل

وقد اىستتدم هاا املدخل كاجتاه لبناء وتطوير مناهج العلوم من  ، احلديذة ال  اهتمت بتطوير الرتبية العلمية
ي  ذذا يف اجملتمذذع ملسذذاعدة الطلبذذة علذذى توظيذذا املريذذاهيل خذذالل طبذذراز التطبيقذذات التكنولوجيذذة والذذدور الذذوظيري

العلميذذذة والتكنولوجيذذذة يف ةذذذل املشذذذكالت الناجتذذذة عذذذن ترياعذذذل العلذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع والذذذاب القذذذرارات 
 (.166، 6002، عبد السالم". )السليمة يف مواجهتها

يا ومشذكالت معينذة  اجتذة عذن فهو حمتذوا ةيذث أ ذه يتضذمن قضذا ، ويعرفه الباةث بن ه حمتوا وطريقة
الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع كذذالتلوث البيئذذي والترذذحر وا قذذراض احليوا ذذات والنباتذذات والطاقذذة 

وال  جت حتديدها من قبل العلمذاء ، النووية وا ندسة الوراثية وصحة اإل سان وغريها من القضايا واملشكالت
ةيث يستتدم هاا املدخل جمموعة مذن الطرائذق ، وفق طريقة معينةقضية ومشكلة يتل تدريسها ( 36) د

مما يؤدي طب بناء معرفة علمية ، ال  تتكامل وتترياعل مع بعضها لبناء معرفة علمية تتعلق باملوضو  املتتار
بعذد بلذك يذتل ترذذميل ، وهذذاه الطرائذق هذي عرذا الذدماا وةذذل املشذكالت. تنبذع مذن اجملتمذع وتتوافذق معذه
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أي ا عكذاع ، وأخذرياً يذتل اسذتتدام التريكذري التذنملي، تربية وتنريياها ليتل اختبار احللول املمكنةالتلارد امل
ةيذذذث يقذذذوم الطلبذذذة بتقذذذدمي احللذذذول واملقرتةذذذات للمشذذذكالت ، ويذذذتل اسذذذتتدام املناقشذذذة، املعرفذذذة يف اجملتمذذذع
كترذذذميل ، املدروسذذذةويذذذتل تقذذذدمي ترذذذميل تكنولذذذوجي للطلبذذذة يسذذذاعد يف ةذذذل املشذذذكلة ، والقضذذذايا املدروسذذذة

 .جهاز لتنقية ا واء أو املاء يف دراسة وةدة التلوث
 :اإلط ر املظري مهبحث -12

مذذذن خذذذالل ( STS)يتنذذذاول الباةذذذث يف هذذذاا اإلطذذذار مذذذدخل الترياعذذذل بذذذني العلذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع 
طضذافة طب العالقذة ، ودواعذي االهتمذام بذه  ، وخرذائ  هذاا املذدخل ، توضيح التطور التارخيي  ذاا املذدخل
كما يتناول الباةث يف هذاا اإلطذار    ، ومواد التعلل وفق هاا املدخل، بني مناهج علل األةياء وهاا املدخل

 .تعريا حتليل التوا وخرائره
 :(STS) نبذة ك رخيهة أن مدخب ام ف أب لني اميها وام كل م جه  واجمل اع -12-1

( STS)باالهتمام بتعليل ( م3910)يف منترا عام ( STS) بدأت ةركة العلل والتكنولوجيا واجملتمع
 :مما أدا طب تطورين متوازيني  ا، كمدخل جديد يف الرتبية العلمية

وتطوير    وحمتوا ، تطوير ترور الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع للتعامل مع الرتبية العلمية -
 0ومواد املنهج

  0علوم بتلك التنكيداتمساعدة املعلمني يف تدريه ال -
أصبحت ثالثية العلل والتكنولوجيا واجملتمع عنوا اً وشعاراً ملذدخل مذن مذداخل ( م3910)ويف هناية عام 

 0تدريه العلوم
كرب امج للتدريه والبحذث ( STS)مدخل العلل والتكنولوجيا واجملتمع ( م3913)وقد تنسه يف عام 

اختذذذارت ( م3910)ويف عذذذام  0ج والسذذذويد وهولنذذذدا واسذذذرتاليايف جامعذذذات أمريكذذذا و كنذذذدا وا كلذذذرتا والنذذذروي
ليكذون  (STS)مذدخل الترياعذل بذني العلذل والتكنولوجيذا واجملتمذع ( NSTA)الرابطة القومية ملعلمذي العلذوم 

 .ا دف الرئيه من تدريه العلوم
بيذذة العلميذذة أكذذدت جمموعذذة العمذذل يف النذذدوة الرابعذذة عذذن االجتاهذذات العامليذذة يف الرت ( م3911)ويف عذذام 
عقذذدت يف أملا يذذا، الذذ  تنإمهذذا املنإمذذة الدوليذذة للرتبيذذة العلميذذة والتكنولوجيذذة، والتكنولوجيذذة علذذى أن ، والذذ  ى

(STS )باإلضذافة طب تنكيذد املكتذب اإلقليمذي ، من كل مقذررات العلذوم والتكنولوجيذا اً جيب أن يكون جزء
ملنإمذذذذذذة األمذذذذذذل املتحذذذذذذدة للرتبيذذذذذذة والذقافذذذذذذة والعلذذذذذذوم لذذذذذذدول أسذذذذذذيا والباسذذذذذذيرييك يف بذذذذذذا كوك بتايال ذذذذذذد التذذذذذذابع 

(UNESCO ) التذوا املسذتقبلي للرتبيذة العلميذة والتكنولوجيذة )يف  ذدوة  بعنذوان ( م3996)يف مؤمتر عذام
وكذذذالك ، علذذى أ يذذذة وضذذرورة التحذذرك حنذذذو حتسذذني الرتبيذذة العلميذذذة والتكنولوجيذذة للطلبذذة( يف التعلذذيل الذذذا وي

وأ يذذذذة مسذذذذايرة ، جيذذذذب أن يتعلمذذذذه الطلبذذذذة إلعذذذذدادهل للتحذذذذوالت العلميذذذذة املسذذذذتقبليةحتديذذذذد التذذذذوا الذذذذاي 
وأ يذة البذدء بتطذوير الرييزيذاء ، االجتاهات احلديذة يف الرتبية العلمية والتكنولوجية لطلبة الرا األول الذا وي
ومنا بلك الوقت أصبح ، عةوالكيمياء والبيولوجيا لطلبة املرةلة الذا وية يف ضوء التطورات التكنولوجية السري
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أةذذذد االجتاهذذذات احلديذذذذة الذذذ  اهتمذذذت بتطذذذوير ( STS)مذذذدخل الترياعذذذل بذذذني العلذذذل  والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع 
وقذذد اسذذتتدم هذذاا املذذدخل كاجتذذاه لبنذذاء وتطذذوير منذذاهج العلذذوم مذذن خذذالل طبذذراز التطبيقذذات  0الرتبيذذة العلميذذة

سذاعدة الطلبذة علذى توظيذا املريذاهيل العلميذة والتكنولوجيذة يف مل، التكنولوجية والدور الوظيريي  ذا يف اجملتمذع
، والذذاب القذذرارات السذذليمة يف مواجهتهذذا، ةذل املشذذكالت الناجتذذة عذذن تريذذاعالت العلذذل والتكنولوجيذذا بذذاجملتمع

 (.  166، 6002، عبد السالم. ) ويبني الشكل التايل العالقة بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع
 
 
 
 

 ااألشا                               
 

         ا اا تلسال ى
 ق ق تلسال ى                                                      ا ألتاس                                    

                                                                
 

              
  تطب       
 
 
 
 

 :(STS) خص ئص مدخب ام ف أب لني اميها وام كل م جه  واجمل اع -12-2
خطذذوة وتطذوراً كبذذرياً  يف جمذذال  قذذل ( STS)يعذد ظهذذور مذذدخل الترياعذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذا واجملتمذذع 

لترذاقاً  املناهج من االهتمام باما ب النإري البعيد عن ةيذاة اجملتمذع والنذاع  طب اما ذب العملذي األكذذر ا
و يتمتذع هذاا ، وبالتذايل بالقضذايا واملشذكالت الناجتذة عذن التطذور العلمذي والتكنولذوجي، ثياة الناع واجملتمع

وأهذذذذل هذذذذاه  ، املذذذذدخل للموعذذذذة مذذذذن اريرذذذذائ  جتعلذذذذه يف طليعذذذذة اهتمامذذذذات مطذذذذوري و ططذذذذي املنذذذذاهج
 : اريرائ 

   .حيدد فيه الطالب املشكالت ال  يواجهها وتالئل اختراصه -
 .يستتدم املرادر اللية البشرية واملادية ال  ميكن استتدامها يف ةل املشكالت -
 .املشاركة النشطة للطالب يف البحث عن املعرفة ال  ميكن تطبيقها يف ةل املشكالت الواقعية -

 العلم     

 التكنولوجيا

 لمجتمعا

 البيئة  
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 .امتداد التعلل ليتعدا الريرل الدراسي -
 .ة أ ريسهلالرتكيز على تنثري العلوم والتكنولوجيا على الطلب -
 .النإر طب حمتوا العلوم باعتباره يتعدا املرياهيل ال  ميكن للطالب تعلمها -
 .التنكيد على مهارات عمليات العلل ال  يستتدمها الطالب يف ةل مشكالته -
.                                           طتاةذة الريرصذذة للطلبذة للمذذرور لرةلذة املواطنذذة أثنذاء حمذذاوالهتل ةذل املشذذكالت الذ  يذذتل تكلذيريهل   ذذا -
 (.120، 6002، عبد السالم) 

 :(STS) مسب ب االن ا   مبدخب ام ف أب لني اميها وام كل م جه  واجمل اع -12-3
على قضايا ومشكالت تلعب دوراً مهماً  ( STS)بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع يركز مدخل الترياعل 

وبالتذذذايل فذذذلن االهتمذذذام  ذذذاا املذذذدخل يعذذذ  االهتمذذذام ثيذذذاة اإل سذذذان وةاضذذذره ، يف حتديذذذد مسذذذتقبل البشذذذرية
 :األمر الاي جيعل االهتمام  اا املدخل ضرورة كبرية لألسباد التالية، ومستقبلة
ةيث ال تعرتف فيه الدول  ، التكنولوجيا معاً ميذالن بوابة العبور يف القرن احلادي والعشرينطن العلل و  -

 . فهما معيار التقدم واحلضارة، القوية طال لن ينتلهما و ميتلكهما
ينلل عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا و اجملتمع آثار و تاجات اجتماعية واقترادية وبيئية وثقافية  -

 (.(Aikenhead,1992, 30. تقبل دول عامل اليومتشكل مس
قذد ظهذر  ، لبناء وتدريه منذاهج العلذوم (STS) طن مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع  -

وواقذع اريذرجيني الذاين يريشذلون يف طدراك  ، أساساً   تيلة الضعا يف مجيع دول العذامل تقريبذاً  بتعلذيل العلذوم
.                           وال يسذذذذذذذذذا ون يف طجيذذذذذذذذذاد احللذذذذذذذذذول املناسذذذذذذذذذبة  ذذذذذذذذذاه املشذذذذذذذذذكالت ، يذذذذذذذذذة ملحذذذذذذذذذةمشذذذذذذذذكالت بيئيذذذذذذذذذة واجتماع

 (Appleton,1997, 303.) 
تنميذذة مهذذارات التريكذذري الناقذذد ومهذذارات التريكرياالبتكذذاري  لذذدا املذذتعلل لللوا ذذب االجيابيذذة والسذذلبية  -

 .للتكنولوجيا وكيريية الوقاية منها 
لل املتنذذور علميذذاً وتكنولوجيذذاً  أصذذبح هذذدفاً رئيسذذاً  مميذذع مشذذروعات تطذذوير وتذذدريه طن طعذذداد املذذتع -

 .العلوم يف الدول املتقدمة للتكيا الاكي مع متغريات وحتديات املستقبل 
وبالتايل ، تنمية الدوافع الداخلية لدا املتعلل للمشاركة االجيابية يف ةل املشكالت البيئية والتوعية  ا -

 ( .93، 6002، السيد وعمرية. ) تطوير اجملتمعاإلسهام يف
مبلا ن  أهاا    (STS)أالقة مدخب ام ف أب لني اميها وام كل م جه  واجمل ااع   -12-4

 :ايوه ء

طن التقذذذدم العلمذذذي والتكنولذذذوجي ةاجذذذة اجتماعيذذذة أساسذذذية تذذذرتب  بالرتبيذذذة العلميذذذة والتكنولوجيذذذة ألبنذذذاء 
 اجملتمعع 

و إذذراً أل يذذة  0وم لتلذذيب ةاجذذات اجملتمذذع وتعذذزز طمكا يذذات تطذذوره وتقدمذذهلذذاا جيذذب أن تبذذع منذذاهج العلذذ
العلوم والتكنولوجيا يف تكوين وعي مهذ  سذليل تذويل منذاهج العلذوم وكتبهذا أ يذة خاصذة للتطبيقذات العلميذة 
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وعلذى  0تمذعوطبراز التطبيقات اليوميذة والتارخييذة للعلذل وا عكاسذاهتا علذى اجمل، والتكنولوجية يف املهن املتتلرية
اعتبذذار أن عمليذذة اكتسذذاد ثقافذذة تكنولوجيذذة متكذذن مذذن فهذذل ا ثذذار املتبادلذذة بذذني كذذل مذذن العلذذل والتكنولوجيذذا 
واجملتمع وتساعد يف الاب قرارات واعية يف احلياة اليومية هدفاً  من أهداف تذدريه العلذومع لذالك البذد مذن 

لذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع باعتبارهذذذا واةذذذدة مذذذن أركذذذان تركيذذز منذذذاهج العلذذذوم علذذذى العالقذذذات املتبادلذذذة بذذذني الع
طضافة طب العالقة الوثيقة بني مناهج علل األةياء والقضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل ، الذقافة العلمية

 0بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع
م جها   طرق كضاني امقض ي  واملشكالت امل جتة أن ام ف أب لاني اميهاا وام كل    -12-5

 :  املل ن  امدراسهة (STS)واجمل اع  
يف (STS)ميكذذذن تضذذذمني القضذذذايا واملشذذذكالت الناجتذذذة عذذذن الترياعذذذل بذذذني العلذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع 

 :بطريقتني املناهج الدراسية
طريقة طعداد أو طضافة وةدات دراسية مسذتقلة تعذاه هذاه القضذايا واملشذكالت معامذة  -21-5-2

 0تتيح الريرصة للطالب للتعمق يف دراسة هاه القضايا واملشكالت ،شاملة ومتعمقة
طريقة دمج هاه القضايا واملشكالت يف املوضوعات املطروةذة يف الكتذب دون طةذداث  -21-5-1

 (.601، 6000، الوسيمي) 0خلل يف بنية هاه املوضوعات
 : حتههب احمل  ى -12-6

 :كيريف حتههب احمل  ى -12-6-1

يل التوا واةداً من أهل أسذاليب البحذث، وقذد تعذددت اسذتتداماته بغيذة التعذرف طب يىعدُّ أسلود حتل
ذراد حتليلهذا، وتتميذز أداة حتليذل التذوا بنهنذا 

ى
أداة تسذتتدم يف وصذا كمذي و ذوعي ملذادة "خرائ  املذادة امل

مذن  و تىعتمد كمعيار خاص يىعذده الباةذث ثيذث يتناسذب مذع موضذو  البحذث مذن جهذة ومادتذه، االترال
 (.        21، 6000غازي ،"  )وحيقق الوصول طب ا دف الاي من أجله قام البحث، جهة ثا ية

ويىعذذرف حتليذذل التذذوا بن ذذه أسذذلود يىسذذتتدم يف البحذذوث بغذذرض الوصذذا املوضذذوعي املذذنإل للمحتذذوا 
 (.   3993،39سيد أمحد،.   )راءات الكميةالرريح لبيا ات أو معلومات يتل تباد ا باستتدام بعض اإلج

 :خص ئص حتههب احمل  ى -12-6-2

 :منهاد خرائ  حتليل التوا و تتعد
 .اتسام الباةث بالنإرة العلمية البعيدة عن النإرة الااتية والتحيز: املوضوعية -
 .صدق أداة التحليل لقياع ما وىضعت ألجله: الردق -
 ذذه . )ليذذل عنذذد طجرائذذه أكذذذر مذذن مذذرةأي دقذذة املقيذذاع واتسذذاقه، وطبذذرازه لذذنريه  تذذائج التح: الذبذذات -
                                                                                                                                             (.                                                                                                                           122، 6002،الدين
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الرتكيذذذز علذذذى الكذذذل مذذذن خذذذالل حتويذذذل املالةإذذذات والنتذذذائج طب أرقذذذام عدديذذذة يىتذذذاح ةسذذذاد : الكميذذذة -
 .صدقها وثباهتا

راد دراستها كما يف الواقع دون طجراء تعديالت أو ةاف للمحتويات -
ى
                                           .      الوصا املوضوعي للإاهرة امل

 (.                                                                             62، 3993سيد أمحد، )
اهلدف من حتههب   ب أهاا ايوها ء املقاررة مهاروهاة امث ن ياة   اياه رياة        -12-6-3

  :اميرلهة امس رية

تب علذل األةيذاء املقذررة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة السذورية هذو معرفذة طن ا دف من حتليل ك
ومدا اهتمام كتب ، (STS) واقع القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع

ضذذذايا طضذذذافة طب معرفذذذة مذذذدا وشذذذكل ومسذذذتوا تنذذذاول هذذذاه الق، علذذذل األةيذذذاء  ذذذاه القضذذذايا واملشذذذكالت
 .واملشكالت  يف هاه الكتب املدروسة

 :إلط ر امياهي مهبحثا -13

   :ي ضان نذا اإلط ر اإلج لة أهة كس ؤالت امبحث  ا  يهي -13-1

م  امقض ي  واملشكالت امل جتة أن ام ف أب لني اميها وام كل م جه  : امسدال ايول -13-1-1

وها ء املقاررة مهاروهاة امث ن ياة       واميت جياب كضااهله      اب أهاا اي    ( STS)واجمل اع 

 اياه رية اميرلهة امس رية؟

لإلجابذذذة عذذذن هذذذاا السذذذؤال قذذذام الباةذذذث لراجعذذذة الدراسذذذات والبحذذذوث ومواقذذذع اال رت ذذذت إلعذذذداد قائمذذذة 
والذ  ينبغذي تضذمينها يف ، تتضمن القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعذل بذني العلذل والتكنولوجيذا واجملتمذع

 .علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السوريةحمتوا كتب 
وبلذك مذذن املتترذذني يف كليذ  العلذذوم والرتبيذذة يف ، وقذد جت عذذرض القائمذة برذذورهتا األوليذذة علذى الكمذذني

 :وجت طعداد القائمة بشكلها النهائي وفق مايلي، وقام الباةث بالتعديل وفق املالةإات، جامعة دمشق
 (2) ول سقق ال 

ضب ا الل اضا والاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا والا ألا  والأل  ضتبغ  ت ا تها    األا  بق 
 ضى    ال اهقسضى ال ن  ى السقسضىاة  اح الالنسي لبان بى الثالق 

 .القضايا واملشكالت الريرعية املترلة  ا              القضايا الرئيسة        م
 .الافإة على الاصيل الزراعية -3-3 .امو  ومرادر الغااء -3 3

 .الافإة على الذروة احليوا ية -3-6
 .ترشيد استهالك الغااء -3-1

 .البحث عن مرادر بديلة للغااء -3-6
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 .ط ال الزراعة -3-2

 .ضعا ط تاج الغااء -3-2
 .يتحتسني اإل تاج احليواا والنبا -3-1
 .األغاية الورة وراثياً  -3-1

 .الرعي امائر -3-6 . اختالل التوازن البيئي -6 6
 .الريد امائر -6-6
 .اال قراض -6-1
 .الميات الطبيعية -6-6
 . فقدان التنو  احليوي -6-2

 .الترحر -3-1 .استتدام األراضي -1 1
 .قطع أشلار الغابات -1-6

 .توسع العمرااال -1-1

 .اجنراف الرتبة -1-6
 .استرالح األراضي -1-2

 وعيذذذذذذذذذذذذة ا ذذذذذذذذذذذذواء والغذذذذذذذذذذذذالف  -6 6
 . اموي

 .األمطار احلامضية -6-3
 .يف امو( CO2)زيادة تركيز غاز  -6-6
 (.االحنباع احلراري)ارتريا  ةرارة األرض  -6-1
 (.ثقب األوزون)تدهور طبقة األوزون -6-6

 .الوقاية من األمراض -3-2 .ة اإل سانصح -2 2
الريشذذذذذذل  –االلتهذذذذذذاد الكبذذذذذذدي  -االيذذذذذذدز" أمذذذذذذراض العرذذذذذذر -2-6

 ". السرطان –الكلوي 

 . اطر تناول املتدرات واملشروبات الروةية -2-1

 .التدخني -2-6

 .تراجع املتزون املائي -3-2 .املرادر املائية -2 2
 .ترشيد استهالك املاء -2-6
 .حتلية مياه البحر -2-1
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وبذذالك يكذذون الباةذذث قذذد أجذذاد عذذن السذذؤال األول املتعلذذق بالقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل 
والذذذ  ينبغذذذي تضذذذمينها يف كتذذذب علذذذل األةيذذذاء املقذذذررة للمرةلذذذة ، (STS)علذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع بذذذني ال

 .الذا وية يف اممهورية العربية السورية
ماا  واقااع   ااب أهااا ايوهاا ء املقااررة مهاروهااة امث ن يااة    : امساادال امثاا ني -13-2

امل جتاة أان ام ف أاب لاني     اياه رية اميرلهة امس رية فها  ي يهق ل مقض ي  واملشاكالت  

 ؟(STS)اميها وام كل م جه  واجمل اع 
للتعذذرف علذذى واقذذع كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية فيمذذا يتعلذذق 

قذذام الباةذذث بتحليذذل ، (STS)بالقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع 
 :الكتب املاكورة وفق مايليحمتوا 
 وهي القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع:تح ض  ماذي الألحب م  -

(STS) يف كتب علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية. 
 :تح ض    اا الألحب م -

 الكلمة، واملوضو ، والشترية، واملريردة، ومقاييه املساةة : )ليةوةدات التحليل التا" بريلسون "عّد 

 .دورة املاء يف الطبيعة -2-6

 .ةرير ا بار االرتوازية -2-2

 .االستنساخ -3-1 .ا ندسة الوراثية  -1 1
 .االستنسال -1-6
 .زراعة النسج -1-1
 .أطريال األ ابيب -1-6
 .ارياليا اماعية -1-2
 .النباتات واحليوا ات الورة وراثياً  -1-2

 .التلوث اإلشعاعي -3-1 .التلوث  -1 1
 .الضباد الدخاا -1-6
 .الضوضاء -1-1
 .تلوث ا واء -1-6
 .تلوث املاء -1-2
 .تلوث الرتبة -1-2
 .تلوث الغااء -1-1
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وتكذذون فئذذات التحليذذذل يف البحذذث عبذذارة عذذن القضذذذايا واملشذذكالت الرئيسذذة والقضذذايا واملشذذذكالت ( والذذزمن
كذل مجلذة أو عبذارة أو فكذرة " وتتحدد هاه الريئات من خالل التعريذا اإلجرائذي ا يت  .الريرعية املرتبطة  ا

 ".ل مريهوم أو قاعدة يقدم من خال ا للطلبة خربات ومعارف وسلوكياتتدور ةو 
وبلذذك لتحليذذل كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة : ا ددألم اا اللا اددى السددا   وت دد اذها اا  دداس لبألحب ددم -

 0(STS)للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية فيما يتعلق بقضايا ومشكالت 
 :الألأا  ما مق ق  ى الألحب م -

 :وال  تتحقق لايلي ، من الشروط األساسية يف عملية ضب  أداة التحليل توافر املوضوعية
 0صدق أداة التحليل -
 0ثبات أداة التحليل -
 :ص ق أذاي الألحب م -

من أجل التنكد من صدق أداة التحليل قام الباةث بعرضها يف صورهتا األولية على منة من املتترني 
وقذذذد جت األخذذذا لالةإذذذاهتل ةيذذذث جت طضذذذافة بعذذذض القضذذذايا  ، بيذذذة يف جامعذذذة دمشذذذقيف كليذذذ  العلذذذوم والرت 

واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع طب قائمة التحليل األولية   وقد أمجعوا على 
 .صالةيتها بعد األخا باملالةإات

 :ةباا أذاي الألحب م -
ويإهر ثبات األداة عندما حيرل الباةث على الدرجة  ريسها أو ، اقهويقرد بالذبات دقة املقياع واتس

 0(621،6002، أبو عالم) 0درجة قريبة منها يف االختبار  ريسه عند طعادته أكذر من مرة
ةيذث ، ومن أجل التنكذد مذن ثبذات األداة قذام الباةذث بتحليذل املذادة  ريسذها مذرتني لذدة زمنيذة متباعذدة

أي  ، وقد جت طعادة  التحليل مذرة أخذرا بعذد شذهر واةذد ، 2/6/6033يف  أجرا الباةث التحليل األول
وبلذذذذك  ، مذذذذن قبذذذذل باةذذذذث آخذذذذر وهذذذذو طالذذذذب دكتذذذذوراه يف قسذذذذل املنذذذذاهج وطرائذذذذق التذذذذدريه2/2/6033يف 

مث قام الباةذث ثسذاد  ، باالترياق على حتليل كتاد علل األةياء والبيئة املقرر للرا األول الذا وي العام
 :بني التحليلني  للتحقق من ثبات التحليل وبلك باستتدام معادلة هولس  معامل الرتاب 

   2M                                                                                                                              
  C.R=----------------   
                    N1+N2                                                                                                                                     
                                                                  

وهذذذي  سذذبة جيذذذدة تذذدل علذذذى ثبذذذات أداة ( 16,0) وقذذد كا ذذذت  تيلذذة تطبيذذذق املعادلذذذة هذذي أن قيمذذذة معامذذل الذبذذذات      
 0التحليل
لألددا   تحب ددم األددا  بددق اة  دداح الالددنسي لبان بددى الثالقضددى   اددا ضأل بدد   الل دداضا والاشددت ا التات ددى  ددا  -

 :( STS ) الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا والا ألا  
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هوريذذة العربيذذة السذذورية يف ضذذوء أسذذريرت عمليذذة حتليذذل كتذذب علذذل األةيذذاء املقذذررة للمرةلذذة الذا ويذذة يف امم
 ، تناو ذذا للقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع عذذن جمموعذذة مذذن النتذذائج

وعذدد و سذذبة الرذريحات الذ  تناولذت هذذاه  ، ةيذث جت ةسذاد عذدد و سذبة القضذذايا واملشذكالت املدروسذة
 :سة وفق امدول التايل القضايا واملشكالت يف الكتب الذالثة املدرو 

 (1)ال  ول سقق 
ضب ا   ذ ولسبى الل اضا والاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا والا ألا     ام األاب ما 

 .و  ذ ولسبى الصيحاا الأل  تقي ت  ب ها هذه الل اضا والاشت ا    ام األاب, التألا الا سو ى
ا والاشت ا   ذ ولسبى الل اض األا  بق اة  اح م

 .الأل  تتاولها ام األاب 
  ذ ولسبى الصيحاا الأل  تتاولت الل اضا 

 .والاشت ا الا سو ى    ام األاب

األاب  بق اة  اح لألول  3
 .الثالقي ال اا

 التسبى ال  ذ التسبى  ال  ذ 
12  /77 72,21 ٪ 32/186 13,21٪ 

األددددداب  بدددددق اة  ددددداح لبثدددددال   6
 .الثالقي ال با 

5 /77 
 

22,36٪ 
 

7/182 
 

2,3٪ 
 

األدددداب  بددددق اة  دددداح لبثالددددث  1
 .الثالقي ال با 

8 /77  
 

28,28٪ 
 

23/333 
 

3,10٪ 
 

    ذلك تق  ساب تتدناس ادم ق د ى أو مشدتبى  ن  دى أو س  سدى  د  التألدا  الث ةدى الا سو دى 
 :  تالت التألا   ااا ضب  

 (3)ال  ول سقق 
لاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا ضب ا تتناس ام ق  ى ومشتبى ما الل اضا وا

 .   ام األاب ما التألا الا سو ى  (STS)والا ألا 
  الل اضا والاشت ا                

 التات ى  ا الأليا م   ا ال بق              
 والألتتقلق  ا والألتتقلق  ا
   ذ مناا الألتناسوالا ألا  

ال قم 
ومصاذس 
 .الغذاح

اخأل ل 
قاي  الأل

 .الب   

ا ألم اا 
 اةسا  

لق  ى 
الهقاح 
والغ   
 ال قي

صحى 
 االسا 

الاصاذس 
 الاا  ى

الهت  ى 
 الألبقث .القساة ى

 
م اقم 
 .الألتناساا
 

 12 5 0 2 0 7 7 5 1 .األاب  بق اة  اح لألول الثالقي ال اا
األدددددداب  بددددددق اة  دددددداح لبثددددددال  الثددددددالقي 

 .ال با 
0 0 0 0 3 0 2 2 5 

ة  دددددداح لبثالددددددث الثددددددالقي األدددددداب  بددددددق ا
 .ال با  

2 0 0 0 2 0 6 0 8 

مذذدا وشذذكل ومسذذتوا تنذذاول كذذل قضذذذية  جت حتديذذذد ، وللتعذذرف طب النتذذائج التريرذذيلية لعمليذذة التحليذذل 
ومشذذكلة مذذن القضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع يف كذذل كتذذاد مذذن  

 : وقد كا ت النتائج وفق مايلي، مرةلة الذا ويةكتب علل األةياء املقررة لل
لألددا   تحب ددم محألددقى األدداب  بددق اة  دداح الالددنس لبصددف اةول الثددالقي ال دداا و دد  ال دد ول  -
 :الألال 
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 (7)ال  ول سقق 
ضب ا م ى وشتم ومسألقى تتاول ام ق  ى ومشتبى  ن  ى ما الل اضا والاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق 

 .ق  ا والا ألا     األاب  بق اة  اح الالنس لبصف اةول الثالقي ال ااوالألتتقل
القضذذذذايا الرئيسذذذذة ومذذذذا يذذذذرتب   ذذذذذا  م

 من قضايا ومشكالت فرعية 
شذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكل  مدا التناول

 التناول
مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتوا 

 التناول
 موجز تريريلي ضم  صريح ال يتناول يتناول

األغايذذذذذذذة الذذذذذذذورة  -1-3 .امو  ومرادر الغااء-3- 3
 .ا ً وراثي

√  √  √  

 √   √  √ .الرعي امائر -3-6 اختالل التوازن البيئي-6 6
 √   √  √ .الريد امائر -6-6
  √  √  √ .اال قراض  -6-1
الميذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات  -6-6

 .الطبيعية
√  √   √ 

فقذذذذذذذذذذذدان التنذذذذذذذذذذذو   -6-2
 .احليوي

√  √  √  

 √   √  √ .الترحر -3-1 .استتدام األراضي-1 1
 √  √   √ .ع األشلار قط -1-6
التوسذذذذع العمذذذذراا  -1-1
. 

√  √   √ 

 √   √  √ .اجنراف الرتبة  -1-6
6 
 
 
 

 وعيذذذذذذذذذذذذذذذة ا ذذذذذذذذذذذذذذذواء والغذذذذذذذذذذذذذذذالف  -6
 .اموي

األمطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  -6-3
 .احلامضية 

√  √  √  

ارتريذذذذذذذذذذذذا  ةذذذذذذذذذذذذرارة  -6-6
 .األرض يف امو 

√  √  √  

ارتريا  تركيذز غذاز  -6-1
(CO2 ) يف امو 

√  √   √ 

تذذذذذذذذذذذذدهور طبقذذذذذذذذذذذذة  -6-6
 .األوزون 

√  √  √  

2 
 

دورة املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء يف  -6-2 .املرادر  املائية-2
 .الطبيعة

√  √  √  

التلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوث  -3-1 .التلوث-1 1
 .اإلشعاعي 

√  √  √  

  √  √  √ .ضباد دخاا  -1-6
  √  √  √ .الضوضاء  -1-1
  √  √  √ .تلوث ا واء -1-6
 √   √  √ .تلوث املاء-1-2
 √  √   √ .تلوث الرتبة-2—1
 √  √  √ .تلوث الغااء  -1-1
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يشكل امدول السابق حتلذيالً  تريرذيلياً  ملذدا وشذكل ومسذتوا تنذاول القضذايا واملشذكالت موضذو   -
 :وفيه  الةا  بق اة  اح الالنس لألول الثالقيالبحث يف كتاد 

األغاية الورة )تناول قضية واةدة فق  وهي قضية فقد جت (: امو  ومرادر الغااء)بالنسبة ملشكلة  -
 .ومل يتل تناول بقية القضايا واملشكالت، بشكل صريح وتريريلي( وراثياً 
الرذذذيد )ومشذذذكلة ( الرعذذذي امذذذائر)فقذذذد جت تنذذذاول مشذذذكلة (: اخذذذتالل التذذذوازن البيئذذذي)بالنسذذذبة ملشذذذكلة  -
 .بشكل صريح وموجز( الميات الطبيعية)وقضية (  امائر
فقذذذد جت تناو مذذذا بشذذذكل صذذذريح ( فقذذذدان التنذذذو  احليذذذوي) ومشذذذكلة ( اال قذذذراض)أمذذا بالنسذذذبة ملشذذذكلة  -

 . وتريريلي
(  التوسذذع العمذذراا)ومشذذكلة ( الترذذحر)فقذذد جت تنذذاول مشذذكلة (: اسذذتتدام األراضذذي)بالنسذذبة لقضذذية  -

 .بشكل صريح وموجز( اجنراف الرتبة)ومشكلة 
 .فقد جت تناو ا بشكل ضم  وموجز( لارقطع األش)أما بالنسبة ملشكلة  -
ومشكلة (  األمطار احلامضية)فقد جت تناول مشكلة  (:  وعية ا واء والغالف اموي)بالنسبة لقضية  -

 . بشكل صريح وتريريلي( تدهور طبقة األوزون)ومشكلة ( ارتريا  ةرارة األرض)
 .جت تناو ا بشكل صريح وموجز فقد( يف امو( CO2)ارتريا  تركيز غاز )أما بالنسبة ملشكلة  -
، بشكل صريح وتريريلي( دورة املاء يف الطبيعة)فقد جت تناول قضية (: املرادر املائية)بالنسبة لقضية  -

 . ومل يتل تناول بقية القضايا واملشكالت
( الضذباد الذدخاا)ومشذكلة ( التلذوث اإلشذعاعي)فقذد جت تنذاول مشذكلة (: التلذوث)بالنسبة ملشكلة  -
 .بشكل صريح وتريريلي( تلوث الغااء)ومشكلة ( تلوث ا واء)ومشكلة ( الضوضاء)لة ومشك
فقذذد جت ( تلذذوث الرتبذذة)ومشذذكلة ، فقذذد جت تناو ذذا بشذذكل صذذريح ومذذوجز( تلذذوث املذذاء)بالنسذذبة ملشذذكلة  -

 .تناو ا بشكل  ضم  وموجز
 باد  و د  ال د ول لألا   تحب دم محألدقى األداب  بدق اة  داح الالدنس لبصدف الثدال  الثدالقي ال -
 :الألال 

 (5)ال  ول سقق 
ضب ا م ى وشتم ومسألقى تتاول ام ق  ى ومشتبى  ن  ى ما الل اضا والاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا والا ألا  

 .   األاب  بق اة  اح الالنس لبصف الثال  الثالقي ال با  
 
 م

 ومشكالت  القضايا الرئيسة وما يرتب   ا من قضايا
 فرعية 

 مستوا التناول شكل التناول مدا التناول

 موجز تريريلي ضم  صريح ال يتناول يتناول

 
2 -

صذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحة  -2
 .اإل سان

 

 √  √   √ .أمراض العرر  -2-6
 ذذذذذذذذذذذذذذذذذاطر تنذذذذذذذذذذذذذذذذذاول املتذذذذذذذذذذذذذذذذذدرات -2-1

 .واملشروبات الروةية 
√  √   √ 

  √  √  √ .التدخني  -2-6 
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 .التلوث-1- 1
 

 √  √   √ .لوث اإلشعاعيالت -1-3

 √  √   √ .تلوث ا واء  -1-6

يشذذكل امذذدول السذذابق حتلذذيالً  تريرذذيلياً  ملذذدا وشذذكل ومسذذتوا تنذذاول القضذذايا واملشذذكالت موضذذو  
 : العلمي وفيه  الةا   بق اة  اح الالنس لبصف الثال  الثالقيالبحث يف كتاد 

 .بشكل ضم  وموجز( أمراض العرر)ل مشكلة فقد جت تناو (: صحة اإل سان)بالنسبة لقضية  -
 .بشكل صريح وموجز(  تناول املتدرات واملشروبات الروةية)مشكلة  -
 .بشكل صريح وتريريلي( التدخني)مشكلة  -
بشكل ( تلوث ا واء)ومشكلة ( التلوث اإلشعاعي)فقد جت تناول مشكلة (: التلوث)بالنسبة ملشكلة  -

 .ضم  وموجز
ألقى األاب  بدق اة  داح الالدنس لبصدف الثالدث الثدالقي ال باد  و د  ال د ول لألا   تحب م مح -
 :الألال 

 (6)ال  ول سقق 
ضب ا م ى وشتم ومسألقى تتاول ام ق  ى ومشتبى  ن  ى ما الل اضا والاشت ا التات ى  ا الأليا م   ا ال بق والألتتقلق  ا والا ألا  

 ال با    األاب  بق اة  اح الالنس لبصف الثالث الثالقي 

يشذذكل امذذدول السذذابق حتلذذيالً  تريرذذيلياً  ملذذدا وشذذكل ومسذذتوا تنذذاول القضذذايا واملشذذكالت موضذذو  -
 :العلمي وفيه  الةا لبصف الثالث الثالقي  بق اة  اح الالنسالبحث يف كتاد 

 الل اضا الن  سى وما ضنتبط  ها ما ق اضا ومشت ا  ن  ى  ا
 مسألقى الألتاول شتم الألتاول م ى الألتاول

 مق ز تيص ب   ات  صنضح ال ضألتاول ضألتاول
ال ددددددددقم ومصدددددددداذس -2 2

 الغذاح 
تحسددددددددددددددددد ا االألدددددددددددددددددا   -2-2

 .الح قال  والتبات  
√   √  √ 

  √  √  √ .أمناض ال صن -1-5 .صحى االسا  -5 2

  √  √  √ .اال ألتساخ  -2-2 .الهت  ى القساة ى  -2 2
  √  √  √ .يسا ى التس   -2-3
 √  √   √ .أطيال اةلا  ا -2-7
  √  √  √ .الم ضا ال ذ  ى  -2-5
التباتددددددددداا والح قالددددددددداا -2-6

 الاحقسي وساة اً  
√  

 
 
 
 

 √  √ 

 √  √   √ .الألبقث ااش ا   -2-8 .الألبقث -8 8
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( حتسذذذني اإل تذذذاج احليذذذواا والنبذذذايت)فقذذذد جت تنذذذاول قضذذذية (: امذذذو  ومرذذذادر الغذذذااء)بالنسذذذبة ملشذذذكلة  -
 . شكل ضم  وموجزب

 .بشكل صريح وتريريلي( أمراض العرر)فقد جت تناول مشكلة (: صحة اإل سان)بالنسبة لقضية  -
وقضذذية ( زراعذذة النسذذج)وقضذذية ( االستنسذذاخ)فقذذد جت تنذذاول قضذذية (: ا ندسذذة الوراثيذذة)بالنسذذبة لقضذذية -

 .بشكل صريح وتريريلي( ارياليا اماعية)
 . بشكل ضم  وموجز( النباتات واحليوا ات الورة وراثياً )ية وقض( أطريال األ ابيب)وقضية  -
ومل يتل ، بشكل ضم  وموجز( التلوث اإلشعاعي)فقد جت تناول مشكلة  (: التلوث)بالنسبة ملشكلة  -

 . تناول بقية القضايا واملشكالت
ة السذذذورية مل تتضذذذمن وبالنتيلذذة فذذذلن كتذذب علذذذل األةيذذاء املقذذذررة للمرةلذذذة الذا ويذذة يف اممهوريذذذة العربيذذ -

 .بالقدر املناسب( STS)القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع 
 :اا ا ى  بل السؤال الثالث -
نب خت هف   ب أها ايوه ء املقررة مهاروهة امث ن ية   اياه رية اميرلهة  -13-3

 ؟(STS)لني اميها وام كل م جه  واجمل اعامس رية   درجة ان ا مه  لقض ي  ام ف أب 

يتضذذذح مذذذن  تذذذائج التحليذذذل السذذذابقة لكتذذذب علذذذل األةيذذذاء املقذذذررة للمرةلذذذة الذا ويذذذة يف اممهوريذذذة العربيذذذة 
 :مايلي( STS)السورية فيما يتعلق بقضايا ومشكالت 

لة فرعيذذة قضذذية و مشذذك( 63)تنذذاول  فقذذد، بالنسذذبة لكتذذاد علذذل األةيذذاء املقذذرر للرذذا األول الذذذا وي
، وهي  سبة متوسطة( ٪16,61)وقد بلغت  سبة هاه القضايا ، قضايا ومشكالت رئيسة( 2)مترلة د 

وشذذذكلت  سذذذبة ، صذذذريحة مذذذن جممذذذو  صذذذريحات الكتذذذاد( 11)توزعذذذت هذذذاه القضذذذايا واملشذذذكالت علذذذى 
( صذذحة اإل سذذان)وقضذذية ( ا ندسذذة الوراثيذذة)مل يذذتل تنذذاول قضذذية ، وهذذي  سذذبة منتريضذذة جذذداً ( 91,36٪)

 .والقضايا واملشكالت الريرعية املرتبطة  ما
قضايا ومشذكالت ( 2)جت تناول  فقد، بالنسبة لكتاد علل األةياء املقرر للرا الذاا الذا وي العلمي

وهذذي  سذذبة ( ٪12,33)وقذذد بلغذذت  سذذبة هذذاه القضذذايا ، قضذذايا ومشذذكالت رئيسذذة( 1)فرعيذذة مترذذلة د 
، صريحات فق  مذن جممذو  صذريحات الكتذاد( 6)ت على وقد توزعت هاه القضايا واملشكال، منتريضة

قضذذايا ومشذذكالت وهذذي مشذذكلة ( 2)ومل يذذتل تنذذاول ، وهذذي  سذذبة منتريضذذة جذذداً ( ٪1,3)وشذذكلت  سذذبة 
 وعية ا ذواء )وقضية ( استتدام األراضي)وقضية ( اختالل التوازن البيئي)ومشكلة ( امو  ومرادر الغااء)

 .والقضايا واملشكالت الريرعية املرتبطة  ا( ائيةاملرادر امل)وقضية ( والغالف اموي
قضذذذذايا و ( 1)جت تنذذذذاول  فقذذذذد، بالنسذذذبة لكتذذذذاد علذذذذل األةيذذذذاء املقذذذذرر للرذذذذا الذالذذذذث الذذذذذا وي العلمذذذذي 

( ٪31,31)وقذذد بلغذذت  سذذبة هذذاه القضذذايا ، قضذذايا ومشذذكالت رئيسذذة( 1)مشذذكالت فرعيذذة مترذذلة د 
صذريحة مذن جممذو  صذريحات ( 31)الت السذابقة علذى وقذد توزعذت القضذايا واملشذك، وهي  سبة منتريضة

قضذايا ومشذكالت وهذي ( 2)ومل يذتل تنذاول ، وهذي  سذبة منتريضذة جذداً ( ٪9,1)وشكلت  سبة ، الكتاد
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وقضذية (  وعيذة ا ذواء والغذالف امذوي)وقضية ( استتدام األراضي)وقضية ( اختالل التوازن البيئي)مشكلة 
 . لقضايا واملشكالت الريرعية املرتبطة  اوا( التلوث)ومشكلة ( املرادر املائية)

ولالةإة النتذائج السذابقة جنذد اختالفذاً  يف درجذة اهتمذام كتذب علذل األةيذاء املقذررة للمرةلذة الذا ويذة يف 
كمذذا ، اممهوريذة العربيذذة السذذورية بالقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع

اهتماماً  وتناواًل  اه القضايا واملشكالت هو كتاد علل األةياء املقرر للرا األول  جند أن أكذر الكتب
ولذيه بذالعمق الذاي يتذيح للطالذب ، ولكن عرض هاه القضايا واملشذكالت جت برذورة مذوجزة، الذا وي العام

 0فرصة التعمق يف دراسة هاه القضايا واملشكالت
واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيذا واجملتمذع أما أقل الكتب اهتماماً وتناواًل للقضايا 

ةيث كا ت درجذة اهتمذام هذاا الكتذاد  ذاه ، فهو كتاد علل األةياء املقرر للرا الذاا الذا وي العلمي
 0القضايا واملشكالت ضعيرية جداً 

مامذه وتناولذه للقضذايا أما كتاد علل األةياء املقرر للرا الذالث الذا وي العلمي فقذد كا ذت درجذة اهت
   0واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع منتريضة

كمذذذا أن هنذذذاك العديذذذد مذذذذن القضذذذايا واملشذذذكالت الذذذواردة يف معيذذذذار التحليذذذل مل يذذذتل تناو ذذذا يف الكتذذذذب 
 .املدروسة

العلل والتكنولوجيذا واجملتمذع  يف   وبالتايل فلن عملية تضمني القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني
ةيذث ، كتب علذل األةيذاء املقذررة للمرةلذة الذا ويذة يف اممهوريذة العربيذة السذورية ليسذت باملسذتوا املطلذود

وال توجذذد معذذايري حمذذددة تضذذمن تتذذابع وتكامذذل واسذذتمرارية عذذرض ، متذذت بنسذذبة منتريضذذة و برذذورة عشذذوائية
وهذذذذاه النتذذذذائج تتريذذذذق مذذذذع  تذذذذائج بعذذذذض البحذذذذوث ، ة املدروسذذذذةهذذذذاه القضذذذذايا واملشذذذذكالت يف الكتذذذذب الذالثذذذذ

والذذذ  أظهذذذرت ( Yager,1993) ، (6002، الرذذذباةي) ، (6000، الوسذذذيمي) والدراسذذذات السذذذابقة 
اخنريذذذذذاض مسذذذذذتوا تنذذذذذاول كتذذذذذب العلذذذذذوم املدروسذذذذذة للقضذذذذذايا واملشذذذذذكالت الناجتذذذذذة عذذذذذن الترياعذذذذذل بذذذذذني العلذذذذذل 

ال  بينت أن مناهج الرييزيذاء ( Wilkison،(1999راسة ولتلا مع د، (STS)والتكنولوجيا واجملتمع 
يف أكادميية فيكتوريا هتتل بالقضايا واملشكالت الناجتة عذن الترياعذل بذني العلذل والتكنولوجيذا واجملتمذع بشذكل  

 0كبري
الألصدددقس الالألدددني لأل دددا ا الل ددداضا والاشدددت ا التات دددى  دددا الأليا دددم  ددد ا ال بدددق والألتتقلق  دددا 

 :ق اة  اح الالنسي لبان بى الثالقضى    ال اهقسضى ال ن  ى السقسضى والا ألا     األا  ب
وال  أوضحت تدا مستوا معامة كتب علل األةياء املقررة  ، يف ضوء النتائج ال  أسرير عنها البحث

فلن الباةث يقدم  ، ( STS)للمرةلة الذا وية يف اممهورية العربية السورية فيما يتعلق بقضايا ومشكالت 
  0( (6)ملحق رقل )  0روراً  مقرتةاً  لتضمني بعض هاه القضايا واملشكالت يف الكتب املدروسةت
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 :ام  صه ت واملقرتو ت -14

 :ام  صه ت -14-1

 :    قح ت ناحاا البحث ولألا  ه ضلألني البا ث ما ضب 
يف اممهورية  ضرورة اهتمام مطوري و ططي مناهج علل األةياء املقررة للمرةلة الذا وية -27-2-2

بتضذذمني القضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع لحتذذوا  العربيذذة السذذورية
 0 دف توعية الطلبة  اه القضايا واملشكالت وكيريية مواجهتها , تلك املناهج
يف ( STS)تمذع ضرورة تضمني مقررات عن مدخل الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجمل -27-2-1

 0برامج طعداد طلبة كلية الرتبية ع لتنهيلهل ملزاولة املهنة باستتدام أساليب ومداخل التدريه احلديذة
عقذذذد دورات تدريبيذذذة بكليذذذات الرتبيذذذة  للمعلمذذذني لتتلذذذا اختراصذذذاهتل لتذذذدريبهل علذذذى   -27-2-3

 0( STS)ولوجيا واجملتمع كيريية تدريه القضايا واملشكالت الناجتة عن الترياعل بني العلل والتكن
، تشذذذكيل مذذذان علميذذذة أثنذذذاء لطذذذي  املنذذذاهج وتطويرهذذذا تشذذذمل  ترذذذني بذذذاملواد العلميذذذة -27-2-7

و ترني يف الرتبية العلمية  دف تضذمني القضذايا واملشذكالت الناجتذة عذن الترياعذل بذني العلذل والتكنولوجيذا 
 0واجملتمع يف هاه املناهج

 :املقرتو ت -14-2

راء دراسذة مماثلذة لتحليذل حمتذوا كتذب علذل األةيذاء املقذررة يف مرةلذة التعلذيل األساسذي طج-27-1-2
يف اممهوريذذة العربيذذة السذذورية فيمذذا يتعلذذق بالقضذذايا واملشذذكالت الناجتذذة عذذن الترياعذذل بذذني العلذذل والتكنولوجيذذا 

  0واجملتمع
عذذذل بذذذني العلذذذذل طجذذذراء دراسذذذة لقيذذذاع فاعليذذذة بر ذذذامج تدريسذذذي مرذذذمل وفذذذق مذذذدخل التريا-27-1-1

 0يف التحريل الدراسي واالجتاهات حنو مادة علل األةياء (STS)والتكنولوجيا واجملتمع
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 املراجع

 :املراجع اميرلهة

عذذذامل : عمذذذان ، األردن. منذذذاهج البحذذذث يف العلذذذوم النريسذذذية والرتبويذذذة 0(6002. )رجذذذاء، أبذذذو عذذذالم -
 0الكتب احلديث 

جدارا : اربد، األردن. الرتبية العلمية والبيئية وتكنولوجيا التعليل 0(6002. )وآخرون، يسري، السيد -
 0للكتاد العاملي

، األردن .مريذاهيل ومرذطلحات يف العلذوم الرتبويذة 0(6001. )اارة،  ذواف والعذديلي، عبذد السذالم -
 0دار املسرية: عمان
مركذذذذز : ولذذذذة قطذذذذرد. منهليذذذذة أسذذذذلود حتليذذذل املضذذذذمون وتطبيقاتذذذذه 0(3993. )سذذذيد أمحذذذذد، شذذذذكري -

 .البحوث الرتبوية
 0دار البالغة: بريوت، لبنان. الرتبية بني الوراثة والبيئة 0(6002. ) ه الدين، عبد األمري -
مذذذدا وطبيعذذذة تضذذذمني حمتذذذوا مذذذنهج الكيميذذذاء للمرةلذذذة الذا ويذذذة  0(6002. )عبذذذد ربذذذه، الرذذذباةي -

جامعذة ، كليذة الرتبيذة  ، لة ماجسذتري غذري منشذورةرسذا .( STS)ملرياهيل وقضايا العلل والتكنولوجيذا واجملتمذع 
 .صنعاء
. التنذذوير التكنولذذوجي وحتذذديث التعلذذيل 0(6006. )صذذالح الذذدين، مذذاهر طااعيذذل وتوفيذذق ، صذذربي -

 . املكتب امامعي احلديث: مجهورية مرر العربية
لذا ويذة علذى تطذوير مذنهج الرييزيذاء لطذالد املرةلذة ا 0(3999. )مرذطريى عبذد السذالم، عبد السذالم -

، (1)، 6 ،جملة الرتبية العلمية .اممعية املررية للرتبية العلمية ،ضوء الترياعل بني العلل والتكنولوجيا واجملتمع
 (.16-3)ص ص 
دار : القذذاهرة، تذذدريه العلذذوم ومتطلبذذات العرذذر 0(6002. ) مرذذطريى عبذذد السذذالم، عبذذد السذذالم -

 0الريكر العريب
عاليذذذة مذذذدخل العلذذذل والتكنولوجيذذذا واجملتمذذذع يف تنميذذذة بعذذذض املريذذذاهيل ف 0(6006. )هالذذذة، عذذذز الذذذدين -

، كليذة الرتبيذة  ، رسالة ماجستري غري منشورة. العلمية واملهارات احلياتية لدا تالميا الرا الذاا اإلعدادي
 .جامعة القاهرة 

سالة دكتوراه غري ر ، حتليل مضمون برامج التلريزيون السوري يف الرتبية البيئية 0(6000. )غازي،  ادر -
 .جامعة دمشق  ، كلية الرتبية  ، منشورة
اجتاهات ةديذة لتعليل العلذوم يف ضذوء املعذايري العامليذة وتنميذة  0(6002. )وآخرون، أمحد، النلدي -

 .دار الريكر العريب: القاهرة، التريكري والنإرية البنائية
دار : دمشذذذذق، هوريذذذذة العربيذذذذة السذذذذوريةامم. العلذذذذل والتكنولوجيذذذذا واجملتمذذذذع 0(6000. )معذذذذن، النقذذذذري -
 0ةازم
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فاعليذة حمتذوا منذاهج العلذوم باملرةلذة الذا ويذة يف اململكذة العربيذذة  0(6000. )عمذاد الذدين، الوسذيمي -
السذذعودية يف تنميذذة مريذذاهيل الطذذالد املترذذلة بقضذذايا العلذذل والتكنولوجيذذا واجملتمذذع وكذذاا تنميذذة اجتاهذذاهتل حنذذو 

 (.636-323)ص ص (. 3) 1. جملة الرتبية العلمية. معية املررية للرتبية العلميةام، العلل والتكنولوجيا
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