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ية البي السادس املشكالت للصف العلوم كتاب محتو ىاملتضمنة
ت الكو دولة   املتوسط

ندال ال اق الر عبد شالل،زدالل الفجام ،يالشمرأحمد محمد حسن  

س تد وطر رمنا ساسي،ق بية ال ت ة،لية و ال ت، و ال   .جامعة

  kw.edu.paaet@alfajjam.hm: یمیلاال
ص     :امل

للصف العلوم كتاب محتو ا تضم الواجب ية البي املشكالت تحديد إ اسة الد ىدفت ر
ت، و ال دولة املتوسط املشكالت،السادس لتلك الكتاب ن تضم مدى عن والكشف

ونت بجزأيھوت املتوسط السادس الصف علوم كتاب من اسة الد يرعينة والثا . لو
مجاالت خمسة ع ا ع تو وتم ية، البي املشكالت قائمة إعداد تم اسة الد داف أ زولتحقيق ر

سية مشكالت( رئ ، يو ا الغالف ، ر ال الغالف ي، املا الغالف ي، وا ال يالغالف ي
ان بالس من)مرتبطة املحتو تحليل أداة اعداد تم ية، البي املشكالت قائمة ضوء و أجلى،

ن تضم مدى عن للكشف املتوسط السادس الصف علوم كتاب محتو تحليل ا ىاستخدام
املشكالت لتلك يمكن .الكتاب ال ية البي باملشكالت قائمة إعداد إ اسة الد روخلصت

من ائية ال ة الصو ونت ت حيث املتوسط، السادس للصف العلوم كتاب محتو ا رتضمي ى
سية ئ مجاالت كتاب) 24(ورخمسة محتو أن التحليل نتائج رت وأظ فرعية، ية بي لة ىمش

تضمن املتوسط السادس للصف قد ) 8( العلوم ية البي املشكالت وأن فقط، ية بي مشكالت
مجال جاء و الكتاب، ذا ية البي املشكالت عض ذكر يرد لم كما ضعيف، ل ش ا تناول تم

ي"  وا ال ااملرتبة" الغالف قد ة مئو سبة ب املرتبة(40%) رو يليھ الكتاب، اجما
مجال ان" الثانية بالس مرتبطة ا" مشكالت قد ة مئو سبة الثالثة% )30(رب املرتبة أما ،

مجال يو"جاء ا ا" يالغالف قد ة مئو سبة مجال% ) 20( رب ذلك و ي" ، املا " الغالف
ا قد ة مئو سبة بمجال% ) 10( رب املرتبطة ية البي املشكالت أما ر" ، ال لم" يالغالف

ي والثا و بجزأيھ املتوسط السادس للصف العلوم كتاب محتو ا م أي ر ليظ وخلصت. ى
ة ضر ا م أ التوصيات من مجموعة إ اسة رالد للصفور العلوم كتاب محتو النظر ىإعادة

م ك وال املتوسط يةالسادس البي املشكالت ع لم حتواه أو ضعيف ل ش ا تناول تم ال

وتنمية ز لتعز وذلك ائيا ا تناول ا يتم الطلبة   .و
املفتاحية لمات العلوم :ال كتاب املتوسطة، املرحلة ية، البي املشكالت ئة،  .الب
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the environmental problems that should 
be included in the content of the science book for the sixth 
intermediate grade in the State of Kuwait and to reveal the extent to 
which the book includes those problems. The study sample consisted 
of the sixth intermediate grade science book in its first and second 
parts. To achieve the objectives of the study, a list of environmental 
problems was prepared, and it was distributed into five main areas (the 
atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere, population-related 
problems). In the light of the list of environmental problems, a content 
analysis instrument was prepared for analyzing the content of the sixth 
intermediate grade science book to reveal the extent to which the book 
includes those problems. The study concluded by developing a list of 
environmental problems that can be included in the content of the 
science book for the sixth intermediate grade, where the final form 
consists of five main areas and (24) environmental sub-problems, and 
the results of the analysis showed that the content of the science book 
for the sixth intermediate grade included (8) environmental problems. 
Furthermore, the environmental problems have been poorly addressed, 
and some environmental problems are not mentioned in this book, and 
the “Atmosphere” field came in the first place with a percentage of 
(40%) in the total book, followed by the “problems” field in the 
second place. The “biosphere” field came in third place with a 
percentage of (20%), followed by the “hydrosphere” field with a 
percentage of (10%). The lithosphere" did not appear in the content of 
the science book for the sixth intermediate class, in its first and second 
parts. The study concluded with a set of recommendations, the most 
important of which is the need to reconsider the content of the science 
book for the sixth intermediate grade and focus its content on 
environmental problems that were poorly or not addressed at all, in 
order to enhance and develop students' awareness of them. 
Keywords: Environment, Environmental Problems, Middle School, 
Science Book. 
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  :قدمةم

الطبيعيـة العناصـر ـ ع كمـا ـا، ف ـؤثر و ـا يتـأثر سان فيھ ش ع الذي الوسط ئة الب
ي، املــــــا والغــــــالف ، الغـــــاز الغــــــالف مثــــــل ـــــا؛ وداخل ضــــــية الكــــــرة حـــــو توجــــــد ــــــ ال ياتيـــــة يوا رل

ـــستمدو ، والنبـــات يـــوان وا ــسان عليـــھ ش عـــ الــذي ض وســـطح ا، ومـــصاد نوالطاقــة ر ر
يــــاة ا مقومـــــات ــــ ع منـــــھ حــــصلو و اليــــومي م ـــــشاط ــــا ف ـــــؤدو و ــــم، اد نمنــــھ ن ط،( ز نـــــاؤ وأ ر

عـا)2007 قولـھ ـ عـا و سـبحانھ هللا ا حـدد قديمـة، عالقـة ئـة بالب سان وعالقة وإذ: " ،
ْ

ِ
َ

خليفـة ض ـ جاعـل ـي إ للمالئكـة ـك قـال
ً َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ
ْ رٌ ر
َ

ِ
َ ّ

ِ
َ ُّْ َ َ البقـرة،" ( َ ة تؤكــد)30يـةرسـو مـة الكر فاآليـة ،

ـــشاء كيــف ئــة الب ونــات م ــ يتــصرف ض ــ خليفــة وجعلــھ ــسان لإل وجــل عــز هللا رتفــضيل
ــــــ و بــــــدو ــــــا د موا ف ــــــست و ئــــــة، الب ـــــ ع يتجــــــرأ بــــــدأ ــــــسان ولكــــــن تبــــــذير، أو عبـــــث ندو رن

الطبي ــ البي النظــام تــواز اخــتالل ــ إ أدى الــذي مــر منطقيــة ــ غ ة ــصو نو ــور ظ ــ إ وأدى رــ
ا مـــــن ــــــالعديـــــد وغ ـــــة يو ا املجــــــاالت مـــــستقبل ــــــدد ـــــ ال والعامليـــــة املحليــــــة يـــــة البي ملــــــشكالت

قاليم افة ة يو وانجـرافا ر، والتـ الطبيعيـة، د املـوا اف واسـت ، ـ البي التلـوث ـا م ر،
و و طبقـة ـ الفجـوات ـو وظ يـة، ا ائنـات ال عض وانقراض بة، نال ز املـشكالتر وتلـك ـا، ل

والعلميــــة والــــسياسية والــــصناعية قتــــصادية النــــوا ــــ الــــسلبية ــــا ونتائج ة ــــ ط ا ــــا عاد أ
العـالم دو جميـع ـ غرافيـة وا يم، (لوالتقنيـة ،؛ 2015ابـرا ـ  ,Mene & Chauhan 2016ا

2017 ; (  

ا الطـر ايجـاد ـ إ ختـصاص وذو اء وا العلماء س قلذلك املـشكالتي لتفـادي ملناسـبة
فئـــات ـــم أ ـــم والطالبـــات الطـــالب ـــان وملـــا ـــا، د موا ـــ وع ئـــة الب ـــ ع فـــاظ ا ـــدف يـــة رالبي
اســــات والد والنــــدوات املــــؤتمرات مــــن العديــــد توصــــيات جــــاءت فقــــد املــــستقبل؛ وعمــــاد راملجتمــــع

التعلـــي مراحـــل ـــ يـــة بي بـــرامج اج بـــإد تمـــام ـــ ع لتحـــث والعامليـــة يـــة ـــشررالعر و املختلفـــة، م
والتـــصدي ئتـــھ بب ـــسان عالقـــة تنظـــيم ـــدف ، ـــ علي ـــو تر توجـــھ خـــالل مـــن ـــ البي يالـــو

يــــــة البي ــــــي،(للمــــــشكالت ا ـــــــ).  2013وقر ة ــــــشر ال ئــــــة الب مــــــؤتمر املــــــؤتمرات تلـــــــك أمثلــــــة ومــــــن
عــــام د بالــــسو ولم عــــر1972ســــتك بمــــا تمــــام ــــ ع التأكيــــد توصــــياتھ ــــم أ انــــت والــــذي ف،

ـــ ــ تبل ومــؤتمر املختلفــة، التعلــيم مراحــل ــ يــة بي بــرامج اج بــإد تمــام و يــة، البي بيــة ربال
عـــام ر واملـــؤتمر1977أكتــو يــة، البي املـــشكالت ــة مواج ـــ اســم ا بيـــة ال دو ــ ع أكـــد الــذي ر،

عام و بموس البي ب والتد ية البي بية لل ال1987رالدو ميـة أ ـ ع أكد الذي يـة، البي بيـة
ا داف أ بتحديد   .وقام

نحـــــو املوجــــھ ــــ التعلي ــــد ا ــــ ع و بيــــة، لل ــــسية الرئ ــــداف مــــن يــــة البي بيــــة ال عــــد و
جتماعيـــــة ـــــا عاد بأ تـــــھ، ي و ـــــسان ن بـــــ املعقـــــدة العالقـــــة ـــــم لف ات املـــــدر ن ـــــو وت التعـــــرف

يـــصبح ـــ ح والطبيعيـــة؛ والبيولوجيـــة قتـــصادية و اوالثقافيـــة وقــــاد ا، بمـــشكال واعيـــا ـــسانا رإ
نوعيـــة ن تحـــس أجـــل مــن ا، مـــشكال حـــل ــ ام ســـ و ا صـــيان حـــو املناســب القـــرار اتخـــاذ ــ لع

حولـھ مـن والعالم وملجتمعھ وأسرتھ لنفسة ياة ،( ا يم مـن)2015ابـرا يـة البي بيـة ال ـ عت و ،
ف فـراد ع التأث ا خالل من يمكن ال الوسائل سـتفادةأفضل وكيفيـة ئـة، بالب يتعلـق يمـا

ا د موا وع ا عل واملحافظة ا ،( رم    ).2011الس

ـــ إ ــدف مناســبة يــة بي يـــة تر تقــديم و ــ البي الــو ـــشر ــ التعليميــة املنــا دو يخفــى روال
ـا نحو م اجـ و ئـة الب حـو م وثقـاف م وأفكــا ن املتعلمـ ـة ر وتوحيـد لؤ  Ioan & Carcea, 2013( ر
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ـــا) عل ـــنعكس و ـــا، أدوا ـــم أ وأحـــد بيـــة ال نظـــم مـــن فرعيـــا نظامـــا تمثـــل التعليميـــة فاملنـــا ،
ــــا يزخـــر ـــ ال عة الـــسر والتكنولوجيـــة املعرفيـــة ات ــــ التغ يجـــة ن التعلـــيم ب تـــص ـــ ال ات ـــ التغ

ة ــشر ال يــاة ا ر مظــا جميــع ــ ع ا اســا ع ا ــا ل ــ وال ، ــا ا ــ،)2016ديــوب،(العــصر عت و
ــ ع يركــز ونــھ وثيقــا، تباطــا ا ــا ــرتبط و ئــة الب ــ إ التعليميــة املنــا أقــرب مــن العلــوم ــاج رم

فيـــــھ تحــــــدث ـــــ ال والعلميـــــة الطبيعيـــــة ر الظــــــوا صـــــف و ـــــو ال اســـــة ود ن شر عــــــ كيفيـــــة فـــــسر و ،
و حولنا، ية ا ائنات اال املجـاالت افـة املتنوعة ف واملعا يم املفا من العديد ـةرشمل يو

ومجتمــــع(  ــــة)فــــرد يو ا ــــ غ واملجــــاالت ــــواء( ، وال قـــــة) املــــاء بطر إمــــا ــــا بي فيمــــا تتفاعــــل ــــ وال
ـو وظ ـ البي التـواز اخـتالل تـؤدى سـلبية قـة بطر أو ئـة، الب ع ي إيجا ل ش تنكس رإيجابية ن

ئة الب املشكالت من ،( العديد   ).2016ا

املـــــــشكالت مـــــــن العديـــــــد ـــــــو لظ يجـــــــة نرون بـــــــو ال معظـــــــم حـــــــث والعامليـــــــة؛ املحليـــــــة يـــــــة البي
ـ ع ـرص وا ـة، بو ال املنـا ـ ـا وطرح املـشكالت تلـك تنـاو ة بـضر املنـا ع ن لوالقائم ور

ــــا، ع الناجمـــة خطـــار لتجنــــب املناســـبة لـــو ا إليجــــاد يـــدا تم ـــا أخطا و ــــا املـــتعلم يلـــم لأن ر
ال دعــم ــ ا ــ كب ا دو العلــوم ــفروملنـا عر خــالل مــن يــة البي املــشكالت ــة ومواج يــة البي بيــة

بمــــا ــــا، عالج وســــبل ــــا وأخطا يــــة البي املــــشكالت عــــن ــــاف بقــــدر مــــستورالطـــالب مــــع ناســــب ىي
املختلفــة التعلـيم مراحــل ــ م لـد ــ العق ،(النمـو جر ــات،; 2018 يالتـو وال ،)2016الوديــان
القيمـــة تحقيـــق ـــ العلـــوم منـــا ـــساعد ـــكمـــا غي ـــ ع ة القـــد ـــ العلـــوم س لتـــد قيقيـــة را ر

مــع يــتالءم اك واد بــو املواقــف مــع التعامــل مــن وتمكنــھ ســة، املد نطــاق خــارج املــتعلم رســلوك ر
ئـــة الب وخدمـــة جتماعيـــة يـــاة ا ـــ املـــشاركة ـــ ع عھ ـــ و  ,Conde & Sanchezالواقـــع،

ا)(2010 ومـــصادر ـــا، ئ ب ـــ نـــوع ب تحظـــى دولـــة ـــت و وال ـــ، التق التطـــو يجـــة ون ا، لـــد رلطاقـــة
جميـع ع يجب ال املحلية ية البي املشكالت من العديد رت ظ املعر نفجار و والتكنولو
ــــة ملواج واملعرفيــــة العقليــــة ات القــــد ــــساب واك ــــا، ملــــام التعليميــــة املراحــــل جميــــع ــــ رطــــالب

ا ل ملشا املناسبة لو ا وإيجاد ا لأخطا   . ر

ـــش ي و يـــزال  ) 2014(  راملنـــصو ال يـــة البي التوعيـــة تجـــاه يـــة العر الـــبالد ـــ س املـــدا دو رأن ر
ـشاطات كإقامـة ئـة الب تجـاه ـة و تر منـا باعتمـاد س املدا ات إلدا دو اي ز ي وال جدا ا رفق ر ر

ــــ ع تـــؤثر ــــ ال اطئـــة ا بالـــسلوكيات الطــــالب يـــھ لتن ن املعلمــــ توجيـــھ او صـــفية، انــــت لـــو ـــ ح
ـا،ا ج وخا سـة املد داخـل النباتات وتقطيع ا محل غ اء ر الك استخدام او املياه دار كإ ئة، رلب ر

املــستقبل، ــ فاعلــة ة ــشر كــأدوات م ــشئ وت ــ البي الطــالب ــ و ــادة بز ذلــك م ــس قــد حيــث
امل ــــ املتــــضمنة يــــة البي واملــــشكالت ــــ البي بــــاملحتو تمــــام ر الــــضر مــــن فإنــــھ ىبالتــــا ي نــــاو

خــــاص ل ــــش العلــــوم ــــاج وم عــــام ل ــــش اســــية ي،;  2016ديــــوب،(رالد ــــدف )2013زفــــو ،
ــــ ع والقــــادر مــــشكالت، مــــن ــــا يواج ملــــا والــــوا ــــا ف لظر ك واملــــد تــــھ لبي م املــــتف الفــــرد وإعــــداد ر

املشكالت تلك حل ي يجا ام ل،(س   ).2016طو

ــ مــة امل العناصــر أحــد ــ املد الكتــاب عــد املــصدررو ــو و لــھ، ــ و ة ــ الرك و ــاج امل تنفيــذ
وســــــيلة ونــــــھ ــــــ إ اضــــــافة للمــــــتعلم، ا توصــــــيل املــــــراد واملعلومــــــات ف املعــــــا يحــــــو الــــــذي راملــــــنظم ي

معـــاي وفـــق ره وتطـــو وتحليلـــھ مراجعتـــھ مـــن البـــد لـــذلك واملعلـــم، التلميـــذ ن بـــ املباشـــر تــصال
التطــــو يناســــب مــــا و ــــة و وتر علميــــة ــــادثرومواصــــفات ا ــــ(العــــال ، والر ــــ ؛ 2018يوالع

ا)2012العياصــــرة، ومــــشكال م ئــــ بب الطــــالب بتوعيــــة يتــــصل مــــا ن تــــضم مــــسألة فــــإن بالتــــا ،



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 

 

 دالل عبد الرزاق الھندال. د      
   الشمريأحمد شالل.  دأ   

 حسن محمد الفجام .د      
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اســــة د إجــــراء ــــق طر عـــن إال ــــا ف ــــت ي أن يمكـــن ال العلــــوم كتــــاب محتـــو ــــ ــــا اتجا م اجـــ رو ى و
تتضمن ما عن والكشف العلوم كتاب تحليل ا خالل من يتم يةعلمية بي مشكالت من   .ھ

تنــاو ميــة وأل والعامليـة، املحليــة يــة البي املـشكالت لتفــاقم يجـة ون ســبق، مــا ضـوء ــ و للـذلك
مـــا عــن للكــشف العلــوم كتــاب محتــو تحليــل ميـــة أل ونظــرا العلــوم، منــا ــ املــشكالت ىتلــك

كتــــاب محتـــو تحليــــل تناولــــت ـــ ال اســــات الد ألن ونظــــرا يـــة، بي مــــشكالت مــــن ىيتـــضمنھ العلــــومر
ـــــ املتـــــضمنة يـــــة البي املـــــشكالت عـــــن الكـــــشف ـــــدف ـــــت و ال ـــــ املتوســـــط الـــــسادس للـــــصف

الكتـــــاب ن–ىمحتـــــو البــــــاحث علـــــم حـــــدود اليــــــة-ــــــ ا اســـــة الد ـــــس لــــــذلك جـــــدا، رمحـــــدودة
املتوســط الــسادس للــصف العلــوم كتــاب محتــو ــ ا تــضم الواجــب يــة البي املــشكالت ىلتحديــد

والكــــش ــــت، و ال دولــــة خـــــاللــــ مــــن الكتــــاب محتــــو ـــــ املــــشكالت ــــذه تــــضمن مــــدى عـــــن ىف
الكتـــــاب يتـــــضمنھ ملـــــا دقيـــــق وصـــــف إعطـــــاء يمكـــــن خاللـــــھ مـــــن الـــــذي ، املحتـــــو تحليـــــل ىأســـــلوب
مـــواطن معرفـــة ـــ إ باإلضـــافة ئـــة، بالب تتعلـــق ومـــشكالت علميـــة ومعلومـــات حقـــائق مـــن ـــ راملد

املحتو ذا والضعف البحث.  ىالقوة لة مش من ثق ن التـاو س الـرئ املـشكالت: الـسؤال مـا
ت؟ و ال دولة املتوسط السادس للصف العلوم كتاب محتو املتضمنة ية   ىالبي

التالية الفرعية سئلة الرئ السؤال ذا من تفرع   -: و

الــــــــسادس .1 للـــــــصف العلــــــــوم كتـــــــاب محتــــــــو ـــــــ ــــــــا توافر الواجـــــــب يــــــــة البي املـــــــشكالت ىمـــــــا
 املتوسط؟

ك .2 ن تضم مدى ية؟ما البي للمشكالت املتوسط السادس للصف العلوم   تاب

البحث داف   :أ

إ اسة الد   :ردف

الــــــسادستحديــــــد .1 للــــــصف العلــــــوم كتــــــاب محتــــــو ــــــ ــــــا توافر الواجــــــب يــــــة البي ىاملــــــشكالت
  املتوسط

ت و ال  .دولة
ئة .2 الب للمشكالت املتوسط السادس للصف العلوم كتاب ن تضم مدى عن   .الكشف

اسة الد مية   :رأ

ي ما خالل من اسة الد ذه مية أ بع   :رت

م - وتفـاعل ئـة الب نحـو م بـواج فـراد توعيـة ـ ـود ا ـاتف ت ـ إ اجـة ل تلبية جاءت ا أ
ـ املتوسـط الـسادس للـصف العلوم كتاب دو عن ا كشف خالل من وذلك ا، مع ي ريجا

املجال  .ذا
العلـو - كتــاب محتـو ــ والـضعف القــوة نقـاط ــتىابـراز و ال ـ املتوســط الـسادس للــصف م

تـــضمينھ مــــدى عــــن والكـــشف املحتــــو تحليـــل خــــالل يــــةىمـــن البي املـــشكالت املعــــدةلقائمــــة
 .مسبقا

تنظــيم - ـدف العلـوم كتـب محتــو ر تطـو ـ تفيـد قـد ــ ال يـة البي باملـشكالت قائمـة اح ـ ىاق
ئة الب قضايا ن و ا بي ط والر ا  .محتوا



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )5(، الجزء ) 190 : (العدد
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ميـ - أ ـ إ نظـار عــامتوجيـھ ل ـش سـية املد والكتـب املنـا ـ يــة البي املـشكالت ن تـضم رة
خاص ل ش العلوم وكتاب  .ومن

مـــؤلفي - وكــذلك بيـــة، ال ة ا و ــ يـــة البي بيــة ال بـــرامج بتخطــيط ن تمـــ امل ــساعد أن ريمكــن ز
باملنــا ــوض لل مــة الال جـراءات و التــداب واتخــاذ الفجــوات ك تـدا ــ ع ســية املد زالكتـب ر ر

املنا املتضمنة غ ية البي املشكالت ن وتضم ة بو  .ال
ـــــ - إ تـــــدعو ــــ ال واملـــــؤتمرات النــــدوات لتوصـــــيات اســــتجابة جـــــاءت اليــــة ا اســـــة الد أن ركمــــا

ا جود وضمان ا تحليل دف للمنا املستمر م والتقو  .التحليل
العلوم - منا تحليل مجال أخر اسات ود بحوث أمام ق الطر ىفتح ار ر   .وتطو

اسة الد   رحدود

انيــة امل ــدود س :ا املــدا ــ املتوســط الــسادس الــصف علــوم كتــاب ــ ع اســة الد ــذه رطبقــت ر
ت و ال دولة   .العامة

املوضــــــوعية ـــــدود ــــــ: ا ا تــــــضم الواجـــــب يــــــة البي املــــــشكالت تحديـــــد ــــــ ع اســــــة الد راقتـــــصرت
ــت، و ال دولــة ــ املتوســط الــسادس للــصف العلــوم كتــاب نىمحتــو تــضم مــدى عــن والكــشف

املشكالت لتلك   . الكتاب

الزمانيـــة ـــدود ـــ: ا ا الد العـــام مــــن ي الثـــا ـــ ا الد الفــــصل ـــ اســـة الد إجــــراء رتـــم ر  /2018ر
2019.  

اسة الد ات   :رمصط

ئــة ئـــة"ـــ :الب الب ونـــات وم ـــارج، وا الـــداخل ـــ ــسان باإل املحيطـــة ف والظـــر حـــوال وجميـــع
  عرف

عـــــــة يــــــــوال: رباألغلفـــــــة ا والغـــــــالف ي، املــــــــا والغـــــــالف ، ر الـــــــ والغــــــــالف ، ـــــــو ا يغــــــــالف ي " ي
)، ص2010الزحي ،5.(  

ــــــ البي د":الــــــو املــــــوا اســــــتغالل حــــــسن ة وضــــــر ئــــــة الب ــــــة مواج ــــــ ه لــــــدو الفــــــرد اك إد رــــــو ر ور ر
املـــشكالت ـــذه ـــة ملواج ســـاليب ــــسب ا اح ـــ واق يـــة البي املـــشكالت اك إد مـــع ـــا، ف " رالطبيعيـــة

ط،( ناؤ وا ص،1997ر ،268.(  

لة لوجــود:املـش يجـة ن الفـرد لــدى ـ املعر التـواز واخـتالل والتــوتر ة ـ ا ـ إ يــؤدي موقـف نـ
املقصود دف ال إ وصولھ ن و نھ ب تحو عقبات أو ات ،(لصعو   ).2011قطيط

ــ ع ــو البي املنظــو مــن لة ،" راملــش ــ البي النظــام مــصفوفة عالقــة ــ و تــد أو خلــل رحــدوث
طــرومــ ا ــذا ــان ســواء يــاة ا ر مظــا ــل ب تــضر أضــرار أو أخطــار مــن لــل ا ــذا عــن يــنجم ا

مستقبال أو آنيا مباشرة، غ أو مباشرة قة املقصود،(بطر   ).1997عبد

وصـــــــفا" ـــــــو :التحليــــــل التعليميـــــــة للمـــــــادة ر الظــــــا املحتـــــــو وصـــــــف دف ـــــــس ــــــ بح ياســـــــلوب ى
م محددة معاي وفق كميا منتظما   )2006،186،وفخر(" سبقاموضوعيا
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املحتوا لتحليل ي جرا ف   :ىلتعر

ـ املتـضمنة العلميـة املادة ملحتو واملوضو واملنظم، ، الك للوصف املستخدم سلوب ىو
تــــضمينھ مــــدى ــــ ع الوقــــوف ــــدف وذلــــك املتوســــط، الــــسادس للــــصف العلــــوم كتــــاب ىمحتــــو

ية البي   .للمشكالت

ا للصف العلوم كتاب املتوسطىمحتو   :لسادس

ـات ونظر ن وقـوان يم ومفـا حقـائق مـن املتوسـط الـسادس للـصف العلـوم كتـاب يتضمنھ ما ل
ــــ والتعلــــيم بيـــة ال ة ا و أقرتــــھ والــــذي علميـــة وعمليــــات ومواقــــف وقـــيم ــــ تفك وطــــر ات ـــا روم زر ق
العــا ــ وميــة ا س املــدا ــ ــسھ تد يـتم والــذي املتوســط، الــسادس الــصف لتالميــذ ـت و رال مر

ا ي (2018/2019رالد والثا و   ).لبجزأيھ

السابقة اسات والد النظر رطار   :ي

سية             ئ محاو ثالثة النظر طار ريتضمن ر   :ي

ا - ومشكال ئة  الب
ئة - الب بية   ال
ميتھ - وأ املد الكتاب محتو رتحليل   ى

ا: أوال ومشكال ئة   :الب

مجموعــة مـــن ـــو يت معقــدا ا ـــ كب نظامــا ئـــة الب تتفاعـــلنعــد يـــة ا ــ والغ يـــة ا العناصــر مـــن
ئـة والب ـا، اتزا نـة ومر ا عقيـد ـا ل تحفـظ أساسية عالقات ا وتحكم ومتأثرة، مؤثرة ا بي وفيما

تـم ـكمـا ــا ف عــامعر ولم سـتوك ــ عقـد ا الــذي ة ـشر ال ئـة للب املتحــدة مـم )1972(مــؤتمر
  رصيد" 

املت جتماعية و املادية د وتطلعاتـھراملوا ـسان حاجـات إلشـباع مـا ـان م ـ و ما وقت " احة
،)2017،ـــــا( عــــــا و ســـــبحانھ هللا ــــــا ل قـــــدر كمــــــا نـــــة متوا ئـــــة ب الطبيعيــــــة ـــــا حال ــــــ ئـــــة والب ز،

ـــ يـــذكر ر جـــو ـــ غي دو ـــا حال ـــ ع الطبيعيـــة ئـــة الب بقـــاء أو اســـتمرار ـــ ع ـــ البي يوالتـــواز ن ن
ال أو الكمية سواء ا   .)2017،حافظ(نوعيةخصائص

ـ وال ضـية، و واملائيـة وائيـة ال ئة الب ة كب ية بي ات غ شھ ع الذي العصر د ش روقد
ومـــن ـــا، وا ل واســـتغاللھ الطبيعـــة ات ـــ افھ اســـت خـــالل مـــن ـــا ف ا ـــ كب ا تـــأث ـــسان لإل ـــان

ـــدا ع للطبيعـــة يكـــن لـــم وتكنولوجيـــا صـــناعات مـــن اســـتحدثھ مـــا أدىخـــالل ممـــا ، قبـــل مـــن ـــا
أمـرا أصـبحت ـ ال والعامليـة، املحليـة ئـة الب املـشكالت مـن العديد و ظ و البي تزان رالختالل

الـزمن ـ ع جمعـاء ة شر ال منھ ي عا ،(واقعيا ـ ن، ;2016ا املـشكالت)2014أمـ وتختلـف ،
ـوا وال ي املـا التلـوث ـا م العـالم، حو آلخر ان م من ية ر،لالبي والتـ ي، ا الـس نفجـار و ي،

ــــ إ باإلضــــافة العــــصر، وأمــــراض ئــــة و و الطبيعيــــة، املــــواد ــــدر و نقــــراض، و الرمــــال، حــــف زو
وكـــــذلك ـــــا، ف ان الـــــس أعـــــداد وتزايـــــد ـــــا ونمو املـــــدن ـــــو ظ صـــــاحب الـــــذي ي الـــــضوضا رالتلـــــوث

سر لة مش إ إضافة ا، ف املختلفة الصناعات قيام من الناتج دالتلوث املـوا الك اسـ راف
متجددة الغ   ).Mene & Chauha, 2017; Genc et al., ,2016(الطبيعية
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يـــة البي القـــضايا أصـــبحت فقـــد العامليـــة، ئـــة للب يحـــدث عمـــا بالبعيـــدة ـــست ل يـــة و ال ئــة والب
وتلــوث ، ــرار ا حتبــاس و املناخيــة، ات ــ التغ رة كظــا اليوميــة، يــاة ا مــن جــزءا ل ــش ــا يف
اعيــــــة، و وتكنولوجيـــــة صـــــناعية مـــــن املختلفـــــة ـــــشطة صـــــعيد ـــــ ع ايـــــد امل ـــــسارع وال زرامليـــــاه،
أن إال ــــشطة ــــذه ل املتعـــددة يجابيــــات مـــن الــــرغم ـــ وع ــــي، العمرا والتوســـع البنــــاء وكـــذلك

ئـــــــة للب تلـــــــوث مــــــن بھ ـــــــس مـــــــا خـــــــالل مــــــن بوضـــــــوح ز ـــــــ ت الـــــــسلبية ــــــا ، )2013مـــــــصطفى،(رآثا
املـــــصا للمــــــوادفمخلفـــــات يح الـــــ ـــــ غ ســـــتعمال و تخطـــــيط، او ــــــة معا دو ـــــا طرح يـــــتم نع

تلــوث ب ــس و ضــرار مــن ــ الكث ب ــس يك الســ و وأســمدة مبيــدات مــن اعــة الز ــ رالكيميائيــة
اعيــة، الز املــساحة تقليــل ــ إ املــؤدي والــصنا ــي العمرا التوســع كــذلك ــواء، وال بــة وال رامليــاه

حوال تردي ب س واملجتمعمما الفرد ة ع سلبا ؤثر و ية ط(البي ناؤ وأ   ).2007،ر

ية البي املشكالت ألقسام سية الرئ   :املجاالت

خـر الـنظم مـع وتتـواز وتتفاعل ترتبط نظمة من مجموعة ع الطبيعية ئة الب ىتحتو ن ي
ي كما   :و

ي - املـــا ل: الغـــالف ـــضم) 71(%ـــش و ضـــية، الكـــرة مـــساحة ســـواءرمـــن امليـــاه أنـــواع جميـــع
جوفية أو سطحية ار،انت ليدواملحيطات، والبحار، األ  .وا

ــو - ا ات: يالغــالف ــ التغ ــل فيــھ تحــدث والــذي ضــية، بــالكرة يحــيط الــذي الغــالف رــو
 .املناخية

يـــــو - ا ر: يالغـــــالف والــــــ ي املـــــا الغـــــالف ـــــ ضـــــية يـــــاة ا ال أشــــــ جميـــــع ـــــ ييتمثـــــل ر
و ي، ـــوا صـــنفوال ن ماليـــ عـــة أ مـــن ـــ أك ـــ إ ض ســـطح ـــ ع يـــاة ا أصـــناف عـــدد رـــصل ر

الشم شعاع طاقة ع صل عتمد وال ي الضو البناء عملية ع ا أغل  .عتمد
بــة - ال ذو: غــالف خلــيط مــن ونــة م ــ و يــاة، با النباتــات د يــز فعــال د مــو عــن ة عبــا وــ ر ر

معدنية جسيمات من مختلفة ام يـة،أ ا ـات فر ا مـن متعـددة وأنـواع ة عـضو ومواد
يمكنـــــھ ي دينـــــامي ا عـــــض يائيـــــة، وف وكيميائيـــــة بيولوجيـــــة خـــــصائص بـــــة لل ان نجـــــد ـــــذا ل

بة ال مع التعامل طر حسب  . قالتغي
ر - ال ا: يالغالف سـمك اوح ـ و ضـية، الكـرة مـن جدا الرقيقة جية ا ا القشرة ريمثل ر

ن بـ يمكـنكـم،) 60- 35(مـا مـا وأقـل ات القـا منـاطق ـ يمكـن مـا ـ أع الـسمك ـو ي رحيـث ن
املحيطات قاع ،( عند السعيد،؛ 2003اليا أبو و   ).  2016عابد

ية البي املشكالت يف   :تص

ـ ب ال ــ) 2008(ـش ال واملعـاي سـس بـاختالف يختلـف يــة البي املـشكالت يف تـص أن ـ إ
طبي تحديـــد ـــ ـــا اعتماد ومـــنتـــم انيـــة، امل ـــا عاد وأ ـــا و ت ـــ إ أدت ـــ ال والعوامـــل ا ـــشأ عـــة

يفات التص تلك   :أمثلة

والنوعية -1 الكمية ية البي املشكالت يف  :تص
الكميــــة  - أ يــــة البي ل ــــسان: املـــشا ــــشطة أل الــــسلبية ثــــار ــــ ع تبـــة امل املــــشكالت تلــــك ــــ

ذلــك التــ: ومثــال لة ومــش ار، ـــ وقطــع املعــادن، ةنــضوب ونـــد بيــة، ال وانجــراف رر،
 .املياه
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النوعيـة  - ب يـة البي ل يـة: املشا البي لألنظمـة الطبيعيـة ات القـد نوعيـة ـ ع تـؤثر ـ ال تلـك ـ رو
ذلك ومثال نتاجية، شطتھ وأل سان لإل مباشرة غ أو مباشرة ا أضرا بذلك بة تلف: رمس

ا الغالف ة حرا جة د تفاع وا الطبيعية، ئة الب رعناصر ر ور و طبقة ل وتآ ، نو  .زي
عام -2 ولم ستوك يف  ):1972(تص
عالية  - أ جة بد ية ا ائنات وال ض و و وا املياه رتلوث ةر  .وخط

ه  - ب ومكر خط نحو ع يو ا للغالف الطبي بالتواز وخالل ي  .ن
ول  - ت الب ت مثل ا ع ستغناء يمكن ال ال د املوا نفاذ واس زتدم   .ر
نادا -3 اس يف االتص تأث مجال  :إ

إ  - أ وتنقسم الكونية أو العاملية ية البي  :املشكالت

النــوع - منظوميــة منطقــة: مــشكالت ــ ــر تظ ــ ال التــدخالت ب ــس تحــدث ــ ال ــ معينـــة،و
طبقـــة ـــل وتآ ـــرار ا حتبـــاس لة كمـــش وأشـــمل، أعـــم منـــاطق ـــشمل ال تأث يمتـــد يولكـــن

و نو  .ز

نواع - تراكمية ـو: مشكالت تراك ل ـش تحـدث ـ ال ات ـ التغ عـن تنجم ال املشكالت
تكرار ب   س

مـــشكالت - مثــل العـــالم، انحــاء ـــ ا ــشا وان يــة البي نظمـــة ــ الـــسلبية ة ــشر ال رالتــدخالت
الغابات وقطع ر  .الت

املحلية  - ب أو قليمية ية البي  : املشكالت

باألن - ضـــــرار ــــ ع ـــــا آثا تقتــــصر ـــــ ال ــــ مثـــــلرو ن، معـــــ إقلــــيم أو ـــــان م ــــ يـــــة البي ظمــــة
واء ال تلوث لة    .واملياهمش

مــشكالت - عــد قليميــة البحــار تلــوث أو امــضية ا مطــار لة مــش أمــا بــة، ال وانجــراف
ا م ي عا الدوإقليمية   .الساحليةلمعظم

ية البي بية   :ال

البي املشكالت وتفاقم و ظ أدى ةرلقد ـشر ال ـدد ـ ال باملخاطر املجتمع أفراد بھ ت إ ية
يــــاة، ا منــــا طــــال الـــذي ــــ البي التلــــوث عــــد خاصـــة والعامليــــة، املحليــــة ات املــــستو ـــ مــــرع

ئـــــــة الب ـــــــ ع الـــــــضوء ــــــسليط عـــــــالم و بيـــــــة وال ة والـــــــ ئــــــة بالب ن املعنيـــــــ ـــــــ ع فـــــــرض الــــــذي
ـــــ تن يــــة بي يـــــة تر وتقـــــديم مـــــة، امل ا موقــــضايا وتنـــــ ماعـــــات، وا فـــــراد لــــدى ـــــ البي الـــــو

ـــ ع واملحافظــة ئــة الب حمايــة ــدف م لــد ي يجـــا الــسلوك ــ وتن يــة، البي املــشكالت بأخطــار
املجتمــع أفــراد ــ ع التــأث ــا خالل مــن يمكــن ــ ال الطــر ــم أ مــن عــد يــة البي بيــة فال ـا، د قموا ر

ا ل ومــــشا ئــــة بالب يتعلــــق ــــل،2016ديــــوب،( فيمــــا طو فئــــات )2016؛ ــــم أ ــــم الطلبــــة عــــد و ،
ــ البي الــو ــشر و يــة البي بيــة بال العــالم دو معظــم تمــت ا لــذلك املــستقبل، وعمــاد لاملجتمــع

مـن م تمكـ ـ ال الـأساسية ات ا وامل ف باملعا الفئة ذه د تز ع كزت و س، املدا طلبة رلدى ر ور ر
ئة الب ع املحافظة م بدو ـارالقيام املتعلقـة ات القرا بيـة )Genc  ، 2015(  رواتخاذ فال ،

س بـــــا ـــــ ئـــــة للب املتحـــــدة مــــــم برنـــــامج ـــــ ـــــا ف عر تـــــم كمـــــا يـــــة ـــــ )1978( رالبي العمليــــــة" ،
م ـــــد وتز ـــــا، املتعلقـــــة واملـــــشكالت ئـــــة، بالب ن املـــــواطن ـــــ و تنميـــــة ـــــ إ ـــــدف ـــــ ال والتعليميـــــة
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ـــــ تجا و ات ـــــا وامل املـــــشكالترباملعرفـــــة حـــــل اتجـــــاه ماعيـــــة وا الفرديـــــة لة املـــــسؤ وتحمـــــل وات،
جديــــدة يــــة بي مــــشكالت ـــــو ظ منــــع ــــ ع والعمــــل ص2003غنــــايم،" ( راملعاصــــرة، مكـــــن). 52، و

التا ية البي بية ال داف أ يص   :ت

ــــ .1 البي ــــ:الـــو ميــــة أ مـــن لــــھ ملـــا ن املتعلمــــ لـــدى ــــ البي الــــو غـــرس ــــ املـــساعدة
ل ل ـاالتصدي ل تتعـرض ـ ا خطـار بمـصادر فالو أخطار، من ئة الب يحدث ما
ملام و ئة  الب

ا تطبيق وحسن ئة الب امج ال إعداد بو ال الدو ساندان م اجبا و م يبأدوا ر و  . ر
وتنميــة: املعرفـة .2 ا ل مـشا ونوعيـة ئـة للب ـ أسا ــم ف ـساب اك ـ ع ن املتعلمـ مـساعدة

لية باملسؤ ئةوحساس الب  ماية
ات .3 ــــا إيجــــاد: رامل ــــ ــــساعد ــــ ال املناســــبة ات ــــا امل ــــساب اك ــــ ع ن املتعلمــــ رمــــساعدة

يــــــة البي لتظــــــل ـــــا ونا م مــــــع إيجابيـــــا والتفاعــــــل يــــــة البي للمـــــشكالت املناســــــبة لـــــو لا
نة وم  .مستديمة

ــاتا .4 ــ:التجا عز و ئــة بالب تمــام ومــشاعر القــيم ــساب اك ــ ع ن املتعلمــ زمــساعدة
واملحافظـــة ئـــة الب حمايـــة ـــدف يـــة البي ـــشاطات ال ـــ يجابيـــة للمـــشاركة الدافعيـــة

ا  .عل
املــــــشكالت: ملـــــشاركةا .5 حـــــل ـــــ يجابيــــــة املـــــشاركة ـــــ ع ماعــــــات وا فـــــراد مـــــساعدة

املـستطاع قــدر يــة بي مـشكالت حــدوث تجنــب ـ ع والعمــل يـة ديــدي،(البي وا بــاح
الشراح،2006   ).2004؛

ولمو سـتك ـ ة ـشر ال ئـة الب مؤتمر عقاد ا ية البي بية لل اجة ا ت ) Stockholm(ات
عام د لة1972بالسو ومـش ايـد، امل ا الك واس الطاقة نقص مشكالت مناقشة فيھ تم الذي ،

مـراض، ـشار وان الفـضالت، مـن الـتخلص قـة وطر يـة، ال يـاة ا اف واسـت واملاء، واء ال تلوث
ـــــوان ا الز نتــــــاج ونقـــــص بـــــة ال ديــــــدي،( رجـــــراف وا توصــــــيات )2006بـــــاح ـــــم أ انـــــت و ،

ـــــا، عل واملحافظــــة ئـــــة الب حمايــــة ــــ يـــــة البي بيــــة بال عـــــرف بمــــا تمــــام ـــــ ع التأكيــــد املــــؤتمر
مــن ئتــھ بب ــسان عالقــة تنظــيم ــدف املختلفــة التعلــيم مراحــل ــ يــة بي بــرامج اج اد ميــة روأ

إ ســــلوكخـــالل تــــضبط يــــة بي بمـــشكالت خاصــــة وقــــيم ــــات واتجا عليميـــة ة ــــ خ املــــتعلم كــــساب
تكفـــي ال ا وحـــد يـــة البي عات ـــشر ال بـــأن اف ـــ ع املـــؤتمر عـــن وصـــدر يـــة، البي د املـــوا اء إ رالفـــرد ز
الھ بأشـ التلـوث مـن ا عل واملحافظة ئة الب ماية العالم ان س لدى بي و إيجاد من والبد

اس الطبيعيةوترشيد ا مصاد   ).Genc  ، 2015؛Markaki,2014(رالك

ولم استوك مؤتمر نامج) 1972(وحدد التاليةل داف البي والتعليم ئة   :الب

العامليــــة .1 ات املــــستو ــــ ع ئــــة الب بيــــة بال املتعلقــــة ات ــــ وا املعلومــــات تبــــادل يع ــــ
والوطنية قليمية  .و

الب .2 والبحــــــوث اســــــات الد ر أفــــــضلرتطــــــو ــــــم ف ــــــ إ تــــــؤدى البحــــــوث تلــــــك وخاصــــــة يــــــة ي
ا تحقيق وأساليب ية البي بية ال داف  .أل

ا .3 م وتقو ية البي بية ال مجال عليمية ومواد ومنا برامج عمل  .يع



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 
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ب .4 تــــد يع برــــ تــــد نروإعــــادة البــــاحث يــــة البي بيــــة ال عــــن ن ل ن،واملــــسؤ ــــ دا  رو
ن، بوواملخطط وال ن  .نوالعامل

الفنيــــــة .5 باملعونـــــات يـــــة البي بيــــــة ال ـــــ ـــــرامج و منـــــا ر لتطــــــو عـــــضاء الـــــدو ـــــد لتز و
  ).2017حافظ،(

ــــ ومــــات ا ن بـــ ــــ البي التعلــــيم مـــؤتمر عقــــاد ا ـــ يــــة البي بيــــة لل اجـــة ا ت اتــــ كمـــا
ر أكتـــو ـــ ـــ ئـــة1977تبل الب بيـــة ال إحـــالل ة ضـــر توصـــياتھ ـــم أ مـــن انـــت والـــذي ـــاور، ا م

ــددة امل ئــة والب ــسان ن بــ البنــاء ــوار ل املجــال إفــساح ــدف ــة بو ال ســات املما ــ رالالئــق
واختنـاق ي الـضوضا والتلـوث ـة والنو النفطيـة والنفايـات املخيفـة، التكنولوجيا تاجات ب ودائما

ط( املـــدن نـــاؤ وأ ا)2007،ر إليـــھ ند ـــس مخطـــط ـــشكيل ل اتيجية اســــ وضـــع تـــم كـــم ومــــات،
اتيجية سـ وتناولت ية، التد ا وسياسا ية البي ا ي تر توجيھ واملحلية الدولية رواملنظمات
وإضــافة ــة، بو ال املنــا ر تطــو خــالل مــن ات ــ ا تبــادل ــز عز و لإلعــالم الــدو النظــام ــز عز

فاعليــــة ــــ أك البعــــد ــــذا وجعــــل ، ــــ والتق ــــ امل التعلــــيم ــــ ــــ البي ــــامالبعــــد ا التعلــــيم ( ــــ
،   ).2017حافظ،; 2011الس

واملحافظــة يــة البي حمايـة مــسألة فـإن الدوليــة املــؤتمرات مـن العديــد لتوصـيات وطبقــا لـذلك
جــــــــــراءات و عية ــــــــــشر ال النــــــــــوا فقــــــــــط ــــــــــا تنظم أن يمكــــــــــن ال معقــــــــــدة مــــــــــسألة ــــــــــ عت ــــــــــا عل

ــ و جـــة بالد ــة و تر مــسألة ــ وإنمــا تحقـــقرالتكنولوجيــة، أن ــستطيع ال ا وحــد ن فــالقوان ،
وضـــوابط ومبـــادئ قــيم ـــ إ يتحــو الفـــرد لــدى اك وإد ـــ و ـــ إ ند ــس مـــالم ــا م املرجـــو لالغــرض ر

مـــــن)2013مـــــصطفى،( للــــسلوك إال واملبـــــادئ والقـــــيم ـــــات تجا ــــذه مثـــــل ن ـــــو ت يمكـــــن وال ،
و داخــل سـليمة يـة تر م ي وتـر املجـال ــذا ـ الفـرد اعـداد ــخـالل ع ـ ب ي لـذا سـة، املد رخـارج

أجــل مــن العامــة ا سياســا ــ يــة البي بيـة ال دمــج ــ ع عمــل أن والتعليميــة ــة بو ال املؤسـسات
ة بو ال ا داف أ د،(تحقيق ي،;1996زأبو   ).2016رمطو

تقــدي ــ امــا ا دو يلعــب ألنــھ الغايــة، ــذه ــ إ للوصــو الوســيلة ــو ــ املد املــن ــ عت رو ل مر
الطـالب، ميع شاملة عامة ية تر تحقيق خاللھ من يتم حيث س، املدا مناسبة ية بي ية رتر
الــدو ـيص ت مكـن و ـا، عل املحافظـة وكيفيـة يــة البي حـو م وثقـاف م ـا وأف م ـ ر روتوحيـد لؤ ر

ما ن ت س ئ ن نقطت املد املن بھ يقوم رالذي   :ر

ــــــا .1 وامل ف باملعـــــــا ن املتعلمـــــــ ــــــد رتز ر مو واكـــــــسا الـــــــسليم، ــــــ العل ـــــــ التفك وأســـــــاليب ات
مــــع بنجــــاح التفاعــــل للفــــرد تكفــــل ــــ ال ي يجــــا الــــسلوك وانمــــاط والقــــيم ــــات تجا

ا وتنمي م تماما وا م ميول ومراعاة ن املتنعلم حاجات واشباع  .املجتمع،
الوســ .2 مــن العديــد ــق طر عــن ا اســ ود م ئــ ب ــ ع التعــرف ــ ع ن املتعلمــ ائلرمــساعدة

العلميــــــــة والــــــــرحالت ئـــــــة، بالب اصــــــــة ا ر والتقـــــــا العلميــــــــة فـــــــالم و ات املــــــــصو رمثـــــــل ر
ـــــا ف يــــتم ـــــ ال النقاشــــية لقــــات وا النـــــدوات عقــــد ــــ إ باإلضـــــافة العلميــــة، ات ــــا روالز

ئة بالب ن املختص ،(دعوة واملف   ).2005الوكيل

بيــة ال ن تـــضم يمكــن ــ ال اســية الد املنــا ن بــ املـــنرومــن العلــوم، مــن ــا ف يــة البي
وأقـرب ، واملجتمع والتكنولوجيا، بالعلم تباطـااملرتبط ا ـا ـرتبط و ئـة الب ـ إ التعليميـة راملنـا

تحـــدث ـــ ال والعلميـــة الطبيعيـــة ر الظـــوا صـــف و ـــو ال اســـة بد ـــتم الـــذي املـــن ـــو ف ووثيقـــا، ن ر
القضايفيھ من كث ة معا فعال ل ش و م س و ئة،، الب ع تطرأ ال ية البي واملشكالت ا



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )5(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

13 

حولنــــا، يــــة ا ائنـــات ال ش عــــ كيفيــــة فـــسر والــــوو املعرفــــة ـــساب اك ــــ ع ن املتعلمــــ ـــساعد و
تنميــــة ــــ ع ــــساعد كمــــا يــــة، البي املــــشكالت اك وإد تــــھ ي و ــــسان ن بــــ العالقــــة ــــم وف ، ـــ رالبي

ــــ ع م وتــــد ن، املتعلمــــ لــــدي ــــ العل ــــ التفك والبــــدائلرأوجــــھ لــــو ا وإيجــــاد ات القــــرا لاتخــــاذ ر
ية الــ ئــة الب ــ إ الوصــو ــدف م لــد ي يجــا الــسلوك وتنميــة يــة، البي لة للمــش لاملناســبة

ـــــسان ـــــشة ملع ـــــل،(املالئمـــــة ـــــ،)2016ديـــــوب،؛ 2016طو ا ـــــ و مـــــن ) 2016(  و أن
ـــــشر ال ـــــشاط ال نـــــاو ت ـــــ ال املنـــــا ضـــــمن مـــــن عـــــد يالعلـــــوم الـــــنفط،ل وصـــــناعات التعـــــدين،

أن دو الفوائــد، مـن ــ الكث الفـرد ـا م ــ يج ـ ال ــسانية سـات املما مـن ذلــك ـ وغ اعـة، نوالز ر ر
عليـــھ عـــود وغذائيـــة ية ـــ و يـــة بي أضـــرار مـــن ـــشاط ال ـــذا يحدثـــھ ملـــا تمـــام ا أي الفـــرد يبـــدى

ك دو العلـــوم ملـــن ـــو ي أن املتوقـــع مـــن فإنـــھ لـــذلك مجتمعـــھ، ـــ روع املــــشكالتن توضـــيح ـــ ـــ ب
الطالــب وجعــل لــدي، ــ العق النمـو مــستو مــع ناســب ي مـا و للطالــب، واملحليــة العامليــة يـة ىالبي
مــرتبط يكــن لــم مــا املعرفــة مــن ــستفيد لــن فالطالــب ا، وأضــرا املــشكالت تلــك بتقيــيم ك رــشا ر

ية البي واملشكالت القضايا عض   .بتقييم

مصد       العلوم منا عد نـاءكما و الذاتيـة، م وميـول ن املتعلمـ ات قـد لتنميـة ما م عليميا را ر
ساســـــــية العلميـــــــة والتعميمـــــــات يم واملفـــــــا قـــــــائق ا يعاب اســـــــ مـــــــن م تمكـــــــ ـــــــ ال ـــــــصية ال
ســــة مما ــــا خالل مــــن يـــتم حيــــث الطبيعيــــة، ر الظــــوا تفـــس ــــ ا الســــتخدام يــــة التجر ا روأســـس

البيانـــــا وجمـــــع مالحظـــــة مـــــن ـــــ العل ــــــامســـــلوب ح نـــــاء و تاج ســـــت و ـــــا وتحليل ـــــا وتنظيم ت
ـا ل ندة ،(املس نتـو ـات،; 2010ز وال ـ،)2016الوديـان كب دو العلـوم منـا ـ ع يقـع رلـذلك

يــة البي املـشكالت ــة ومواج يــة البي بيــة ال دعــم نـ أمــ ــش و املــشكالت) 2014(  ، ن تــضم أن
س العلـــوم منـــا ــــ واملحليـــة واملنــــاالعامليـــة العلميـــة بحــــاث ن بـــ الفجـــوة ــــ م ـــ ع ــــساعد

خـالل مـن املـتعلم لـدى العلميـة ـات تجا و ات ـا امل وتنميـة ـا، فاعلي ـادة أجـل من اسية؛ رالد ز ر
ن املتعلمـــ فـــراد ن بـــ التعـــاو ـــز عز و والقـــيم، ات واملـــدر يم للمفـــا ـــ العم والتطبيـــق ســـة ناملما ر

وإيجـــا يـــة البي املـــشكالت ـــ ـــالتال ل املناســـبة لـــو ا املـــن.لد ـــ يـــة البي بيـــة ال ن تـــضم مكـــن و
التا مداخل مجموعة خالل من ا   :رالد

يمي .1 املفـــا عامـــة: املـــدخل يم مفـــا حـــو املـــن محتـــو تنظـــيم ـــ ع ـــ ك ال فيـــھ يـــتم لالـــذي ى
البي للمن املحو و لت رأساسية   .ن

جتمـــا .2 ن: املــدخل بــ العالقـــة ابـــراز يــتم مـــعوفيـــھ واملجتمـــع، ئــة والب والتكنولوجيـــا العلـــم
املناسبة ات القرا اتخاذ كيفية ع املتعلم ب رتد  .ر

ندما .3 اسـية،: املدخل الد املنـا جميع معينة ية بي موضوعات ن بتضم تم رالذي
اسية الد املواد ذه ن ب امل الت منطلق من  .روذلك

اســـية .4 الد الوحـــدات املو: رمـــدخل عـــا يـــتمالـــذي حيـــث اســـية، د وحـــدة يـــة البي رضـــوعات
محددة منية ة ف ية البي املوضوعات ة امل(زمعا ا د فصل أو اسية د روحدة  ).ر

املــــــستقل .5 ــــــ: املــــــدخل ا د كمــــــن يــــــة البي بيــــــة ال تقــــــدم أن ــــــ ع فلــــــسفتھ تؤســــــس رالــــــذي
اسة الد خطة أخر اسية د مادة أي شأن شأنھ بذاتھ رمستقل ل،( ىر   ).2016طو

يــــة البي بيـــة بال تمـــام ة ضـــر ـــ ع ركــــزت ـــ ال الدوليـــة املـــؤتمرات لتوصـــيات ورواســـتجابة
ومحتـــــو املنـــــا ــــ يـــــة البي واملــــشكالت املواضـــــيع ن تـــــضم ة ضــــر نحـــــو ــــود ا ـــــت توج ىفقــــد ور

مـــادة أو العلـــم، ع فـــر مـــن كفـــرع س ولـــ ئـــة، الب حمايـــة ـــدف لتنفيـــذ وســـيلة ســـية املد والكتـــب ر



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 

 

 دالل عبد الرزاق الھندال. د      
   الشمريأحمد شالل.  دأ   
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م اسية املـستمررد امـل املت التعلـيم مبـدأ وفـق ا تنفيذ جب و ،(ستقلة، يؤكـد)2011الـس و ،
مراحــــــل) 1994(رصـــــبا ـــــ يـــــة البي بيـــــة ال بـــــرامج إدخـــــال ـــــق طر عـــــن يـــــتم ـــــ البي التعلـــــيم أن

وال املختلفــة، اســية الد املــواد ا تتــضم بحيــث العلميــة، املعرفــة امــل ت اطــار ــ و العــام، رالتعلــيم
ال ـــر ـــتظ وتطبيقـــھ العلـــم توظيـــف ـــدف اســـية، الد املنـــا عـــن مـــستقلة كمـــادة يـــة البي ربيـــة

انـــــب ا ـــــط و ــــا، عل واملحافظـــــة ا اســـــتغالل وحــــسن ـــــا وحماي ـــــا د موا ــــشاف واك ئـــــة الب ــــم رف ر
املحلية م ئ ب مع التفاعل من الطالب يتمكن ح العم انب با   .يالنظر

ية البي بية ال توظيف مكن خاللو من اسية الد   :راملنا

الطالب .1 لدى ئة الب نحو يجابية ات تجا ز  .عز
الطالب .2 لدى ئة الب مية بأ حساس  .تنمية
ا .3 د موا ثمار واس ئة الب حماية ما ا العمل مية أ ز  .رعز
ا .4 حل واملشاركة ية البي املشكالت ع التعرف العل التفك ات ا م  .رتنمية
العام .5 التعليم اسية الد املنا ية البي يم املفا بإدخال  .رتمام
ـــة .6 ا وامل املعرفيـــة وانـــب ا ـــ يـــة البي بيـــة لل العامـــة التعليميـــة ـــداف ـــ ع ـــ ك رال

 .والوجدانية
ــا .7 وتوج ــ املد املــن مــن جــزءا ــا واعتبا ســة املد ــ يــة املن ــشطة باأل رتمــام ر ر

تنمية الطالبنحو لدى دائم سلوك إ ا ل وتحو ية البي ات   ).2000،املقحم(تجا

ميتھ وأ املد الكتاب محتو رتحليل   :ى

ــة، بو ال العمليــة ــ فعــال دو ولــھ املــن مــن ــسيا ئ ونــا وم جــزءا ــ املد الكتــاب ــ رعت ر ر
وعــاء مثــل و املرجــوة، والغايــات املخططــة ــداف تحقيــق وســائل ــم أ عــد املــادةو ــ ع ىيحتــو

وتحديـــد التعليميـــة طـــط ا بنـــاء أســـاس ـــو ف واملـــتعلم، للمعلـــم ـــسبة بال مـــة م وأداة التعليميـــة،
ال للمــــتعلم ـــسبة بال ـــ سا املرجـــع و املعلـــم، قبــــل مـــن م التقـــو ســـائل و ـــشطة و وـــداف

إلثـر ـم م ومـصدر املتنوعـة، اسـية الد املـواد اسـة د ـ عنـھ ستغناء رستطيع اتـھر وخ فـھ معا راء
ي،(  ــــ )2016القحطــــا العل التقــــدم آثــــار ترجمــــة ــــ فعالــــة وســــيلة ــــ املد الكتــــاب عــــد كمــــا ر،

تنميـــــة ـــــ ـــــساعد ات ـــــا وم ومعلومـــــات ف معـــــا ـــــ إ العـــــصر ده ـــــش الـــــذي ائـــــل ال روالتكنولـــــو ر
ع ،لــــذلك ــــشھ ع الــــذي للعــــصر املناســــبة ــــات والتوج ات ــــا امل اكــــسابھ و املــــتعلم، ــــرــــصية ت

املــــتعلم ــــ ع مباشــــر تــــأث ــــا ل ــــ ال ساســــية العوامــــل أحــــد ــــ املد ،(رالكتــــاب ;2006عليمــــات
  ).2016عبد،

تمــام و ا وتحــدي اسـية الد الكتــب ر تطـو مــن البـد ــشودة امل ـة بو ال ــداف رولتحقيـق
مت عـــصر ـــ ش عـــ فـــنحن ـــداف، تحقيـــق ـــ ع ة قـــد ـــ أك ـــو ت ـــ ح ـــا ربمحتوا ــــن ومتغ رطـــو

تحليـل عمليـة ـ عت و ومـستمر، دائـم ل ـش اسـية الد الكتـب محتو النظر إعادة علينا ريحتم ى
جودتــھ ومــدى الكتــاب محتــو عــن الكــشف مــن تمكننــا ــ ال الوســيلة ــ العلــوم كتــاب ىمحتــو ى

،( وصــــــــالحيتھ يــــــــدي ،; 2013الز و واملــــــــش ي ــــــــا مـــــــــن)2016رالر يتــــــــضمنھ مــــــــا ــــــــ ع والتعـــــــــرف ،
العقليـــةمعلومـــات بالعمليـــات القيـــام ـــ ع املـــتعلم ـــساعد ـــ ال يـــة البي واملـــشكالت ر الظـــوا عـــن

اتخــــــاذ ــــــ ع ة والقــــــد قــــــائق، ا تاج واســــــت وتحليــــــل ات، التفــــــس وإعطــــــاء اك د ــــــ ع رالقائمــــــة ر
املـــــــشكالت بتلـــــــك يتعلــــــق فيمـــــــا املناســـــــبة والبــــــدائل لـــــــو ا إليجـــــــاد ات لالقــــــرا ـــــــل،( ر ) . 2016طو

خال و ـوىواملحتو ف املحتـو تحليـل أمـا ن، معـ اج م التعلم مادة ل ش ال املعلومات ىصة
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للقيــاس، قابلـة كميـة عدديـة بيانــات ـ إ ـة املكتو املـواد ـل تحو ــ إ ـدف ي إحـصا ـ عل أسـلوب
ابطـة م علميـة امـا أح ــا عل ـ ب و املـواد، ـذه الباحـث ستقـ  ,Yildirim & Simsek حيـث

ــــ)(2011 ــــستخدم و ــــتم، و ــــا، جود ــــ ع كــــم وا اســــية الد واملنــــا الكتــــب م وتقــــو رتحليــــل
املحتو تحليل بأدوات عرف أدوات خالل من ،(ىالتحليل   ).2009ياملقطر

السابقة اسات   :رالد

املنـــــا ـــــ يــــة البي بيـــــة وال ئـــــة الب بموضــــوع تمـــــت ا ـــــ ال اســــات الد مـــــن العديـــــد رنــــاك
املختلفـــــة، ســــية املد اســــةروالكتــــب د ــــا ،( رم ـــــ محتـــــو) 2016ا عــــن للكـــــشف ــــدفت ــــ ىال

العليا للصفوف العلوم ع( منا امس-الرا يـة) السادس-ا العر اململكـة ـ بتدائيـة باملرحلـة
واقع و بتدائية املرحلة العليا للصفوف العلوم كتب من اسة الد عينة ونت وت رالسعودية،

املـــن اســـتخدام وتـــم كتـــب، ـــســـتة وع يـــة البي للمـــشكالت قائمـــة بنـــاء وتـــم ، ـــ التحلي الوصـــفي
واملـــــشكالت العامليـــــة املـــــشكالت أن النتـــــائج ـــــرت وأظ ، املحتــــو تحليـــــل بطاقـــــة اعـــــداد تـــــم ا ىضــــو

ـ إ ـا م أي يـصل لـم والـسادس ـامس، وا ـع، الرا للـصفوف العلـوم كتـب ا تـضمن ال املحلية
ــــــ و اســـــة للد املحــــــددة الكفايـــــة داللــــــة % )80( رحـــــد ذات ق فـــــر وجــــــود النتـــــائج ــــــرت أظ كمـــــا و،

، ــــ ا الد الــــصف الخــــتالف تبعــــا العلــــوم كتــــب ــــ العامليــــة املــــشكالت تنــــاو مــــدى ــــ رإحــــصائية ل
ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر جـــود و ـــامس، ا للـــصف العلـــوم كتـــاب لـــصا ق الفـــر انـــت وو و و

الخــتالف تبعــا ، العلــوم كتــب ــ املحليــة املــشكالت تنــاو قلمــدى الفــر انــت و ، ــ ا الد والــصف ر
امس ا للصف العلوم كتاب   .لصا

ات ر و الوديان اسة ع ) 2016(  رود قائم تد برنامج فاعلية تق إ دفت رال
اعــداد وتــم الطــالب، لــدى التحــصيل ــادة و ساســية العلــم ات ــا م ــساب اك ــ ــ البي زاملــدخل ر

اشـــتمل ـــ ال اســـة الد التحـــصيلرأدوات واختبـــار ساســـية العلـــم عمليـــات ات ـــا م اختبـــار ـــ ع رت
اســــــة الد ــــــ ك شــــــا املقننــــــة، شــــــبھ ر،واملقابلــــــة أفــــــراد ) 58( ر أن اســــــة الد نتــــــائج ــــــرت وأظ رطالبــــــا،

العلــــــم عمليــــــات ات ــــــا م اختبــــــار ــــــ ــــــسابية ا املتوســــــطات ــــــ أع حققــــــوا يــــــة التجر راملجموعــــــة
نتـــا وأكـــدت التحـــصيل، واختبـــار أفــــرادساســـية لـــدى ت عـــز قـــد العلـــم عمليـــات أن املقابلـــة زئج

ــ ــ البي للمــدخل دنيــة والتعلــيم بيــة ال ة ا و توظيــف ة بــضر البــاحثو ــ وأو اســة، رالد ر ر زر و ن
للطالب العلوم س   .رتد

ي مطـــــــو اســــــة د ــــــدفت ركمــــــا ة )  2016(  ر دا مـــــــن ــــــل ام إســــــ مـــــــدى عــــــن الكــــــشف ــــــ رإ
الكتاب اج، امل سية، لـدىراملد ـ البي الـو ـشر و يـة البي بيـة ال قيم تنمية واملعلم ، راملد

ـــ ع الطـــالب ع ـــ ســـية املد ة دا أن النتـــائج ـــرت وأظ زائـــر، ا ـــ بتدائيـــة املرحلـــة رطـــالب ر
ة إدا أن ـــــا، نظاف ـــــ ع ـــــرص ا و ســـــة املد ـــــساحة تمـــــام اال يجابيـــــة يـــــة البي ســـــات راملما ر ر

تحـــرص ال ســـة يـــةراملد البي املواضـــيع تنـــاقش ـــ ال والنـــدوات واملحاضـــرات اللقـــاءات تنظـــيم ـــ ع
مثـل ئـة الب حـو مواضـيع تتـضمن اسية الد املنا أن النتائج ت بي كما والطالب، ن املعلم لمع ر
الطاقــة، الك اســ وترشــيد الطبيعيــة د واملــوا ــواء وال باملــاء ف ــالتعر ا، عناصــر و ــا ــف رالتعر

تلـــــك تـــــضمنت يمكمـــــا املفـــــا حـــــو الطـــــالب لـــــدى ف املعـــــا ـــــادة لز ـــــدف يـــــة بي قيمـــــا لاملواضـــــيع ر
إيجابيـا م واثـا م ـا واتجا م ميـول تنميـة ـ إ ـدف يـة، بالبي سان وعالقة ية البي روالقضايا



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 
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يــــة البي والقــــيم املواضــــيع ــــ ع تحتــــو املنــــا أن النتــــائج ــــت بي آخــــر جانــــب ومــــن ئــــة، الب ىنحــــو
وال ة نظر ة يةربصو البي حماية ع ميدانيا عمل كيف للطالب   .شرح

الــــزاو اســــة د ــــدفت يكمـــا طــــالب) 2013(ر ــــ و ــــ اســـية الد ات املقــــر تــــأث عــــن رللكـــشف ر
أن النتــــائج ــــرت وأظ يـــة، العر مــــصر ــــة و جم ـــ ئــــة بالب ي بتــــدا والـــسادس ــــامس ا رالـــصف

البي واملـــشكالت املواضـــيع تـــضمنت العلميـــة لاملـــواد ـــش يـــة البي بيـــة ال أساســـيات وكـــذلك يـــة
نقــــراض، مثــــل يـــة البي يم املفــــا مـــن عــــدد الطـــالب إملــــام عـــدم النتــــائج ـــرت أظ كمــــا ، ضـــعيف
كـشفت كمـا ية، البي بية ال أصو تحديد وا م قصو وجود وكذلك الغابات، الة لوإ ر ز

ـش و التثقيـف مجـال ـ املعلـم دو ـ قصو وجود عن رالنتائج سـلوكر توجيـھ ـ و ـ البي الـو ر
ا وحماي ئة الب ع فاظ ل   .املتعلم

ن العما اسة د دفت رو علـم) 2012(ر س تـد ـ ـ البي املـدخل اسـتخدام أثـر عن رللكشف
انـــــت و عــــا، د محافظـــــة ــــ ئــــة الب نحـــــو ــــ سا الثـــــامن الــــصف طلبــــة ـــــات اتجا ــــ ع رحيــــاء

اسـتخ ــا ف تــم يــة تجر اسـة ــاترالد تجا ومقيــاس ــ البي والنظـام الطبيعيــة د املــوا وحــدة ردام
ـ ع اسـة الد عينــة واشـتملت يـة، ذات ) 291( رالبي ق فــر وجـود النتــائج ـرت وأظ وطالبـة، وطالبــا

والبعـــدي ـــ القب التطبيـــق ن بـــ يـــة التجر املجموعـــة عنـــد يـــة البي ـــات تجا ـــ إحـــصائية داللـــة
بي كما البعدي، التطبيق نلصا بـ ـات تجا ـ إحـصائية داللـة ذات ق فر وجود النتائج وت

الباحــث وأكــد يــة، التجر املجموعــة لــصا البعــدي م التقــو ــ والــضابطة يــة التجر املجموعــة
ــ ك وال ، ــار وامل ــ املعر انــب ا إغفــال دو الــسلوكية وانــب با املنــا تمــام ا ة ضــر ــ يع ن ور

ل ـــسبة بال املحليـــة ئـــة الب ـــ ثقافـــةع إغنـــاء ـــ دو مـــن لـــذلك ملـــا مـــشكالت مـــن ـــا ف ومـــا رلطالـــب
تيھ بي بمشكالت واحساسھ   .املتعلم

يم إبرا اسة د دفت ي) 2006(رو بتـدا الـسادس الـصف طـالب لـدى البي الو قياس إ
ـــ البي للــو مقيــاس اعــداد وتــم نــة، الرا يــة البي املــشكالت عــض ضــوء ــ ن البحــر مملكــة ــ

مـــنوتــم ونــة م عينـــة ــ ع الـــو) 298(تطبيقـــھ ضـــعف اســة الد نتـــائج ــرت وأظ وطالبـــة، رطالبــا
مثــــل يـــــة البي املــــشكالت بــــبعض بتدائيـــــة املرحلــــة طـــــالب مــــن ة ــــ كب ـــــسبة لــــدى ــــ مواقـــــع: البي

املــواد ة وخطـو ن، البحـر ـ مائيـة مـة أ وجـود ن، التـدخ الـسكنية، املنـاطق مـن بـة القر ع راملـصا ز
يكية املواضـــــــــيعالبالســــــــ ن تــــــــضم ميـــــــــة أ ــــــــ ع النتــــــــائج وأكـــــــــدت للــــــــضوضاء، الـــــــــسلبية ثــــــــار و ،

املشكالت بتلك الطالب و ادة لز اسية الد املنا ية البي   رواملشكالت

طـــھ اســـة د ـــدفت ومــــھ ) 2005( ركمـــا مف حيـــث مـــن ـــ البي التلـــوث طبيعـــة ــــ ع التعـــرف ـــ إ
التل وأثر بھ، العال تمام ومدى املبذولةوأنواعھ، ود وا الطالب، عليم ع البي وث

طــالب ــ ع اســة الد عينــة واشــتملت ، ــ التجر الوصــفي املــن اســتخدام وتــم التلــوث، ــة رمواج
مـــــصر ـــــة و بجم بيـــــة ال ليـــــة طـــــالب مـــــن وأخـــــر الـــــسعودية يـــــة العر اململكـــــة ـــــ بيـــــة ال رليـــــة ى

اسـتطال بــأداة اســتھ د ــ الباحــث واســتعان يـة، ميــةرالعر أ ــ ع اســة الد نتــائج وأكــدت الــرأي، رع
مراحــــل مــــن صــــف ــــل ــــ ــــا وحماي ــــا وتلو ــــا ومقوما ئــــة الب بمواضــــيع اســــية الد املــــواد ــــد رتز و
ســـــة املد دو ــــ ع اســـــة الد نتــــائج أكـــــدت كمــــا ئـــــة، بالب ايــــة ود ـــــ و ــــ ع الفـــــرد ــــو لي رالتعلــــيم ر رر ن

البي الو وتنمية شر و ئة الب ع فاظ ا التلوثالفعال تحديات ة ملواج الطالب   .لدى

ي عـا الر اسـة د دفت ا) 2004(  ركما تتـضم أن ـ ب ي ـ ال امليـاه لة مـش عـاد أ ـ ع للتعـرف
وتـــــم لة، املــــش لتلــــك الكتــــاب ن تـــــضم مــــدى عــــن والكــــشف عمـــــان، ســــلطنة ــــ غرافيــــا ا كتــــب
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كتــــب ــــ ع اســــة الد عينــــة واشــــتملت ، ــــ التحلي الوصــــفي املــــن لــــصفوفراســــتخدام غرافيــــا ا
ــ ال عــاد باأل وقائمــة املحتــو تحليــل بطاقــة مــن اســة الد أداة ونــت وت الثالثــة، ــة الثانو ىاملرحلـة ر

املجـــاالت جميـــع غطـــت قـــد الكتـــب أن النتـــائج ـــرت وأظ ، املحتـــو تحليـــل بطاقـــة ا تتـــضم ىســـوف
ــــــ ك ال تــــــم أنــــــھ النتــــــائج ــــــت بي كمــــــا متفاوتــــــة، جات بــــــد ولكــــــن القائمــــــة ــــــ دة رالــــــوا عــــــضر ــــــ ع

املتعلقــــــة املوضــــــوعات مــــــال ا وتــــــم ، ــــــ كب ل ــــــش امليــــــاه لة بمــــــش املتعلقــــــة العامــــــة املوضــــــوعات
لة مـــش عـــاد أ ن تـــضم ـــع تو ـــ ـــ كب اخـــتالف نـــاك وأن امليـــاه، لة مـــش واقـــع عمـــان زـــسلطنة

الكتب محتو   . ىاملياه

ــــ كي ا اســــة د ــــدفت ــــ ) 2004(   رو ال املــــشكالت ــــم أ ــــ ع التعــــرف ــــ يــــةإ البي ــــا م ي عــــا
ونـت وت ـا، ل م حـا ومق ا حدو أسباب ع التعرف وكذلك الطالب، نظر ة وج من اليمنية

من اسة الد مفتوحـة ) 120(  رعينة أسـئلة ثالثـة توجيـھ تم حيث بية، ال لية من وطالبة طالبا
نتـــــا ـــــرت وأظ الكيفـــــي، ســـــلوب باســــــتخدام الطلبـــــة إجابـــــات تحليـــــل تـــــم و ـــــم، أنل اســــــة الد رئج

ــــ ك لة املــــش ــــا ا ــــ ع الطــــالب ــــا إل نظــــر فقــــد ، ــــ و باملرتبــــة جــــاءت قــــد امليــــاه مــــة أ لة زمــــش
النتـائج ـرت أظ كمـا ر، التـ لة مـش ا ـ وأخ ي ا الـس النمـو لة ومـش التلـوث لة مـش ثم مية، أ

مــ ــسبة حــو نــاث و و الــذ نظــر ــات وج ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود لعــدم ر مةو سا
ية البي املشكالت ر( أسباب والت ي ا الس والنمو املياه مة املشكالت) زأ ذه   .حدوث

والبلو وال أبو اسة د ىوتناولت للمرحلـة ) 2003( ر العلـوم كتـب احتـواء مـستو عـن ىالكشف
وتــــم املرحلــــة، ــــذه لطالــــب املالئمــــة يـــة البي يم للمفــــا الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ــــ املتوســـطة
ــــــداف أ لتحقيــــــق يــــــة البي يم املفــــــا لقيــــــاس أداة اعــــــداد وتــــــم ، ــــــ التحلي الوصــــــفي املــــــن اتبــــــاع
يم املفــــا مــــن عاليــــة ــــسبة ــــ ع احتــــوت قـــد الكتــــب ــــذه أن اســــة الد نتــــائج ــــرت وأظ اســـة، رالد ر
ـذه ـ الكتـب ـذه ـا تحتو أن ض ـ املف مـن ـ ال يم املفـا ذه أغلب وغطت سية، الرئ ية البي

ااملرحلة، إل الكتب افتقرت ال ية البي يم املفا إدماج ة ضر ع اسة الد نتائج روأكدت   .ور

ــ ئــة للب العامــة يئــة ال ــ اســات والد بحــاث مكتــب ا نفــذ يــة بي اســة د نتــائج ــرت أظ ركمــا ر
ـــــــت و ال ن) 2003(دولـــــــة املـــــــرحلت س مـــــــدا طلبـــــــة لـــــــدى يـــــــة البي والثقافـــــــة ـــــــ البي الـــــــو رغيـــــــاب

وال ماملتوســطة ســـا مما عواقـــب ـــم اك اد وعـــدم ـــا، عل املحافظــة ميـــة وأ ئـــة الب ميـــة بأ ـــة رثانو ر
نطـــاق ـــ يـــدخل اســة الد عينـــة لـــدى ــ البي الـــضر ـــوم مف وان ئــة، الب نحـــو اطئـــة وا رالــسلبية ر
القادمــة، جيــال و املجتمــع ــ ع ة ــ ط وا الــسلبية ه آلثــا ــم وف يعاب اســ دو ــي رســتمتاع ن

خـــ مــن ن تبـــ واملـــشكالتكمــا يم املفـــا أغلــب ان ن ـــ دا و ن واملعلمـــ ن املــوج اء آ اســـتطالع رالل ر
، املنــا لتلـك ـ العل املحتـو ــ قـصو وجـود ـ ع يــدل ممـا ، ـ املد املـن ــ تـرد لـم يـة ىالبي ر ر

امل أن ــ إ ا أشــار بوكمـا بالتجــا املتعلقــة ة ــ ط ا يــة البي القـضايا ــ ا تتطــر لــم اسـية الد رنــا قر
عـــن عيـــدة مــساملة دولـــة ـــت و ال ان اعتبــار ـــ ع الغابـــات وحرائــق رثوميـــة ا ة ســـ و ــة والنو

ة س ئة،(تلك للب العامة يئة   ).2003ال

ي واملـــــد قحـــــوص بـــــو اســـــة د ـــــ ؛ أخـــــر اســـــة د روثمـــــة اســـــ) 1994(ىر ـــــ ــــــال ع التعـــــرف دفت
مملكـــــة ـــــ بتدائيـــــة باملرحلـــــة اســـــة الد كتـــــب جميـــــع محتـــــو ـــــ املتـــــضمنة يـــــة البي راملـــــشكالت ى
الوصــفي املـن الباحـث واسـتخدم املرحلــة، وصـفوف كتـب ـ ــا و ظ ـب ترت وتحديـد ن؛ رالبحـر

اســة الد نتــائج ــرت وأظ ـدف، ال ــذا ل ا إعــداد تــم تحليـل ة اســتما اســتخدام وتــم ، ـ رالتحلي وأنر



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 
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حيـــث ، ـــ وا ل ـــش ـــر تظ لـــم بتدائيـــة املرحلـــة كتـــب ـــ دت و ـــ ال يـــة البي املـــشكالت رمعظـــم
فرعية ح أو سية ئ ن عناو ل ش س ول مل، ا محتو ا أغل ر رظ   .ى

قــام للمــشكالت)  Genc et al  2016( كمــا الــسادس الــصف طــالب ات تــصو نــة ومقا اســة ربد ر ر
ـــــــ ل ا ـــــــس تد تـــــــم ـــــــ ال يـــــــة ـــــــرالبي ع اســـــــة الد عينـــــــة واشـــــــتملت ن) 62( رم، ســـــــت مد مـــــــن رطالبـــــــا

وانــب ا ــ إ بــالنظر البــاحثو قــام حيــث ، ــ التحلي الوصــفي املــن اســتخدام وتــم ن، نمتوسـطت
ـــــة، املكتو النــــصوص وكــــذلك الطــــالب ا ســــم ــــ ال الــــصو اســــة د خــــالل مــــن ــــا وتحليل يــــة رالبي رر

للعديــد الطــالب ــم وف يعاب اســ النتــائج ــرت تلــوثوأظ ــواء، ال تلــوث مثــل يــة البي املــشكالت مــن
وذلــك شــعا التلــوث و البيولــو التلــوث الطبيعيــة، ث ــوا ال الــضوضاء، بــة، ال تلــوث راملــاء،

والرسـومات، النــصية الكتابــة خــالل أومـن للمواضــيع الطــالب وشــرح ـ عب أن النتــائج ــت بي كمــا
ـــ ـــة املكتو النـــصوص خـــالل مـــن يـــة البي بالرســـوماتاملـــشكالت نـــة مقا ـــ وأو ـــ أك ـــران وأو ،

ـــــ و ـــــ البي التعلـــــيم ـــــ ة والبـــــصر ـــــة واملكتو اللفظيـــــة وانـــــب ا ـــــ ع ـــــ ك ال ميـــــة بأ نالبـــــاحثو
التـا و الوقـت نفـس ـ ـ واملع الـشعو ـط مـن الطـالب يـتمكن ـي ل اسـية، الد الكتب رمحتو ر ر ى

م لد العلمية املعلومات يت تث   .يتم

د ـدفت العلــوم) Lacin Simsek, 2011( اسـةركمـا وكتـب منـا احتـواء مــدى عـن للكـشف
ماليــات وا يــة البي بــالقيم املتعلقــة للمواضــيع والثــامن ع والــسا الــسادس للــصف والتكنولوجيــا
والقــيم املعرفــة ن بــ ط الــر ــو يــة البي املــشكالت ــل يل الــس أن الباحــث عتقــد حيــث يــة، البي

املـــــن اتبـــــاع تـــــم يـــــة، تحليـــــلالبي ة اســـــتما خـــــالل مـــــن البيانـــــات جمـــــع وتـــــم ، ـــــ التحلي رالوصـــــفي
الكفايــة فيـھ بمـا ـا ذكر يـتم لـم يـة البي ماليـات وا يـة البي القـيم ان النتـائج ـرت وأظ ، ىاملحتـو
كتحمـــــل يـــــة البي القــــيم عـــــض ـــــ ع ــــ ك ال تـــــم أنـــــھ لــــوحظ كمـــــا اســـــية، الد والكتــــب املنـــــا رــــ

ا تــــم و واملــــشاركة، لية النتــــائجواملــــسؤ وأكــــدت ام، ــــاالح أخــــر قــــيم رىمــــال تطــــو يكفــــي ال إنــــھ
ن املعلمـ لـدى ـ البي الـو ادة أيضا م امل من بل فحسب، اسية الد واملنا سية املد زالكتب ر ر
لــدى يــة البي القــيم غــرس و يــة البي املعلومــات توصــيل ــ ــم م دو ــم ل الــذين ، املنــا اضــ رو و

  .الطالب

ع تــم مــا ضــوء ــ يــةو جن و ــا م يــة العر ســابقة اســـات د مــن اتفاقـــا-ررضــھ نــاك أن يتــ
ميــــة وأ يــــة البي بيــــة بال تمــــام ميــــة أ ــــ املنــــاع ــــ يــــة البي واملــــشكالت يم املفــــا ن تــــضم

سية املد الكتب رومحتو ـى ـ املد الكتـاب ملحتـو ـم امل الدو ع اسات الد معظم وأكدت ر، ىر ر
ئـــة بالب الطـــالب ــف املـــشكالتعر لتلـــك الــسلبية باآلثـــار م لـــد ــ البي الـــو تنميـــة و ا ومــشكال

العلـــوم كتـــب محتـــو تحليـــل ـــ ع ركـــزت ـــ ال اســـات الد أن يالحـــظ كمـــا ـــا، مع التعامـــل ىوكيفيـــة ر
ــــت و ال دولـــة ـــ املتوســـطة املرحلــــة س مـــدا ـــ يـــة بي مـــشكالت مــــن يتـــضمنھ مـــا عـــن روالكـــشف

ومحدودة علم-قليلة حدود نوذلك تحديـد-الباحث ـ ع كـز ل اليـة ا اسـة الد جـاءت ـذا رول
دولــة ــ املتوســط الــسادس للــصف العلــوم كتــاب محتــو ــ ا تــضم الواجــب يــة البي ىاملــشكالت
تحليـل أسـلوب خـالل مـن الكتـاب محتـو املشكالت ذه تضمن مدى عن والكشف ت، و ىال

  . ىاملحتو
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جراءات و قة   :الطر

اسة الد ية   :رمن

املناســـب    املـــن ه باعتبـــا ـــ التحلي الوصـــفي املـــن اســـتخدام تـــم اســـة الد ـــداف أ رلتحقيـــق ر
بأنــــھ الوصـــفي املــــن عــــرف و اســـات، الد مــــن النــــوع ـــذا قــــضية: " رل أو حــــدثا س يــــد الـــذي راملــــن

تـــــدخل دو البحـــــث أســـــئلة ـــــ ع تجيـــــب معلومـــــات ـــــ ع ـــــا م ـــــصو ا يمكـــــن حاليـــــا، نموجـــــودة ل
وذلك ا، ف البحثالباحث نتائج وتفس ستاذ،" (لوصف و   ).2009،83غا

ا وعين اسة الد   :رمجتمع

للـــــصف العلــــوم مــــادة ــــ الطالــــب كتــــاب س در جميــــع مــــن ــــا وعين اســــة الد مجتمــــع ــــو وت ر ن
ـت و ال دولـة العام التعليم س مدا املطبق املتوسط لعـام(رالسادس ـ و -2018الطبعـة

و) م2019 قمبجزأيھ دو ا مو و كما ي، روالثا ل   ).1(ل

  ):1(لجدو

التحليل لعينة اسية الد و(رالوحدات زء ا املتوسط السادس الصف علوم يلكتاب   )والثا

و زء   لا

و علوم: الوحدة
ياة   ا

الثانية والطاقة: الوحدة الثالثة  املادة رض: الوحدة
  والفضاء

و تكيف: لالفصل
ية ا ائنات   ال

و سيطة: لالفصل ال الت
افع(   )والر

الشم النظام و   ما

ي الثا سلوك: الفصل
يةا ا ائنات   ل

ي الثا سيطة: الفصل ال الت
  )البكرات(

القمر   لمناز

الثالث   ة: الفصل را ا املجموعة  رانتقال شأت كيف
  الشمسية

ع   الرا الطاقة: الفصل     تحوالت

ي الثا زء   ا

و ياة: الوحدة ا و  علوم والطاقة: الوحدة   املادة

و ة: لالفصل و اليا عضاءا و  و الفصل: لالفصل وطر   قاملحاليل

ي الثا وسات: الفصل ي  الف الثا اذبية: الفصل ا ومركز   تزان

الثالث يا: الفصل     البكت

ع الرا ية: الفصل ا ائنات ال اثر     الت
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اسة الد   :رأداة

اعــداد تــم يــة البي للمــشكالت املتوســط الــسادس للــصف العلــوم كتــاب ن تــضم مــدى لتحديــد
ـــ ع طـــالع عـــد الــسادس للـــصف العلـــوم كتــاب ـــ ـــا توافر الواجــب يـــة البي باملـــشكالت قائمــة

ائ ال ة الـصو ونــت ت حيـث املوضــوع، ـذا املرتبطــة ـة بو ال والبحــوث اسـات رالد مــنر للقائمـة يــة
و سية ئ مجاالت التا) 24(رخمس و فرعية ية بي لة   :مش

و ع: لاملجال شمل و ي وا ال ية) 7(الغالف بي   .مشكالت

ي الثا ع: املجال شمل و ي املا ية) 5(الغالف بي    .مشكالت

الثالث ع: املجال شمل و ر ال ية) 3(يالغالف بي    .مشكالت

الثالث ع: املجال شمل و يو ا ية) 5(يالغالف بي    .مشكالت

ع الرا ع: املجال شتمل و ان بالس مرتبطة ية) 4(مشكالت بي   .مشكالت

اسة الد أداة   :رصدق

مـــن بيـــة ال ـــ ن املتخصـــص ن املحكمــ مـــن مجموعـــة ـــ ع املحتــو تحليـــل بطاقـــة عـــرض ىتــم
العامـــــة يئـــــة ال ـــــ العلـــــوم س تـــــد وطـــــر املنـــــا راســـــاتذة ـــــتق و ال وجامعـــــة التطبيقـــــي للتعلـــــيم

ســتفادة وتـم داة، ـ الــرأي إبـداء ن املحكمـ مــن البـاحثو طلـب وقــد العلـوم، ـ معل نوكـذلك
أو ــذف، با حــة املق التعــديالت إجــراء وتــم داة، فقــرات صــياغة حــو م ومالحظــا ــم ا آ لمــن ر

خرجت ن املحكم اء آ ع ناء و ضافة، أو ائيةرالتعديل، ال ا بصو   .رداة

اسة الد أداة   :رثبات

نفـس تحـت داة نفـس باستخدام القياس تكرار عند النتائج نفس ع صو ا بھ قصد لو
أداة ثبـــات أو الثبــات معامـــل بحــساب البــاحثو قـــام التحليــل، أداة ثبــات مـــن وللتأكــد ف، نالظــر و

حيــث فــراد، ــ ع ــساق ثبــات خــالل مــن املحتــو اىتحليــل لــد أخــر ومعلمــة البــاحثو ىقــام ن
العلــوم س تــد مجــال ــ لــة طو ة ــ الــسادسبتحليــل) ســنة 19(رخ للــصف العلــوم مقــر رمحتــو ى

التحليـل عمليـات ـرت أظ وقـد با، تقر أسبوع وآخر تحليل ل ن ب الزمنية املدة انت و املتوسط،
النتائج، ن ب كب اتفاق بوجود تفاق معامل حساب تم ذلك عد ،و ولس معادلة استخدام

  :و

الثبات تفاق=    معامل نقاط   100 ×                                     عدد

تفاق نقاط ختالف+ عدد نقاط   عدد

بلغــت املتوسـط الـسادس الـصف علـوم لكتــاب التحليـل ثبـات معامـل قيمـة أن ) 0.94(واتـ
ثبـــــ ـــــ إ ـــــش عـــــال ثبـــــات معامـــــل ـــــو تمو ســـــ ـــــ ال النتـــــائج اعتمـــــاد انيـــــة وإم التحليـــــل عمليـــــة ات

ا إل   .التوصل
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اسة الد   :رإجراءات

التالية            باإلجراءات القيام تم اسة، الد داف أ   :رلتحقيق

ا .1 وأسئل اسة الد لة مش  رتحديد
مــــن .2 العديـــد ــــ ع طـــالع خــــالل مـــن يــــة البي للمـــشكالت ــــسية الرئ املجـــاالت قائمــــة إعـــداد

و العلميــة مــناملــصادر العديــد ة ــشا اس ــ إ باإلضــافة املجــال، ــذا ــ الــسابقة اســات رالد ر
ن بو وال ن ي  .البي

ية .3 البي املشكالت تتضمن وال املحتو تحليل أداة مسبقاىإعداد  .املعدة
مـــن .4 مجموعــــة ــــ ع القائمــــة بيــــةعـــرض ال ــــ ن املتخصــــص ن املحكمـــ مــــن مجموعــــة ــــ ع

الد ألغراض ا مناسب مدى ع   .راسةللتعرف
متأنية .5 قراءة املتوسط السادس للصف العلوم كتاب   .قراءة
املتوسـط .6 الـسادس للــصف العلـوم كتــاب محتـو ــىتحليـل إ باإلضـافة ن، البــاحث قبـل مــن

آخر علوم مسبقامعلم املعدة ية البي املشكالت قائمة  .وفق
التحليل .7 عملية من ا عل صو ا تم ال للبيانات حصائية ة   .لاملعا
التوصياتال .8 من بمجموعة ج ر وا ا ومناقش ا وتفس النتائج إ   .وتوصل

حصائية   :ساليب

الـسادس للـصف العلـوم كتـاب ن تـضم مـدى الكشف أجل ومن اسة الد أسئلة عن رلإلجابة
ي، ــــسا ا واملتوســــطات ات والتكــــرا ــــة املئو ــــسب ال اســــتخدام تــــم يــــة البي للمــــشكالت راملتوســــط

استخدا تم معادلةكما ن) ولس(م املحلل ن ب تفاق سب   .ملعرفة

ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

ـــــ: أوال ع يـــــنص الـــــذي و بالـــــسؤال املتعلقـــــة الواجـــــب": لالنتـــــائج يـــــة البي املـــــشكالت مـــــا
املتوسط السادس للصف العلوم كتاب محتو ا   ؟"ىتوافر

الب املــشكالت تحديــد تــم الــسؤال ــذا ــ ع كتــابلإلجابــة محتــو ــ ا تــضمي الواجــب يــة ىي
ـــة بو ال والبحـــوث اســـات الد ـــ ع طـــالع خــالل مـــن وذلـــك املتوســـط، الـــسادس للـــصف رالعلــوم
باملـشكالت املتـصلة يـة البي واملـؤتمرات ونية لك املواقع عض وكذلك املوضوع، ذا املرتبطة

يم ــ ال يـــة البي املــشكالت قائمــة ــ إ التوصــل وتــم يــة العلـــومالبي كتــاب محتــو ــ ا تــضمي ىكــن
و ـسية ئ مجـاالت خمـس مـن للقائمـة ائيـة ال ة الـصو ونـت ت حيـث املتوسط، السادس رللصف ر

قم) 24( دو ا ن مب و كما فرعية ية بي لة رمش   ).2(ل
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  )2(لجدو

املتوسط السادس للصف العلوم كتاب ا توافر الواجب ية البي املشكالت   قائمة

ية  جالامل  الرقم البي   املشكالت

ي  1 وا ال ع .1  الغالف املصا  دخان

ي .2 وا ال  التلوث

ي .3 الضوضا  التلوث

ات .4 السيا  رعوادم

النفايات .5  قحر

و .6 و نثقب  ز

رار .7 ا   يحتباس

ي  2 املا ي .8  الغالف املا  التلوث

املياه .9  ملوحة

 الفيضانات .10

ي .11 املا ن املخز  ونقص

العادمة .12   املياه

ر  3 ال  لالزالز .13  يالغالف

 الرمالزحف .14

د .15 املوا اف   راست

يو  4 ا بة .16  يالغالف ال  ثلوث

بة .17 ال  انجراف

يوانات .18 وا النباتات  انقراض

ائر .19 ا  الر

ر .20   الت

ان  5  بالس مرتبطة ي .21  مشكالت ا الس  نفجار

العصر .22  أمراض

ي .23 العمرا  الزحف

الصناعية .24   املخلفات
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ال للمـــشكالت ـــسية الرئ املجـــاالت اســـتعراض خـــالل النظـــرمـــن طـــار ـــ ة ـــ املو يـــة يبي
حـة املطر ـسية الرئ يـة البي املـشكالت ن بـ ـشابھ نـاك أن البـاحثو وجد السابقة، اسات ووالد ن ر
يــــــة البي املــــــشكالت مــــــع اتفــــــق املــــــشكالت تلــــــك معظــــــم أن كمــــــا الــــــسابقة، اســــــات الد معظــــــم رــــــ

و الـــــسؤال ـــــ ع جابـــــة نتـــــائج وتتفـــــق اليـــــة، ا اســـــة الد ـــــ حــــة راملطر مـــــنو ـــــل اســـــة د رمـــــع ل
ي،( عا و)2004الر ، )، كي ا). 2004ا شـمل ـ ال يـة البي املـشكالت ـذه بمثل خذ تم إذا و

شــــك بــــال ـــا فإ ســــية؛ املد ـــا كت وتــــأليف العلـــوم ملنــــا التخطـــيط عنــــد ـــا ومراعا القائمــــة رـــذه
ص تــت ـــ وال الدوليــة، والنــدوات املــؤتمرات ـــداف أ تحقيــق ــ م ــسا ـــســوف ك ال ميــة أ ــ

ــ ال املــتعلم لــدى يجابيــة ــات تجا وتنميــة يــة البي واملعرفــة الــو ــشر و يــة البي بيــة ال ــ ع
ا ملشكال املناسبة لو ا وإيجاد ا وصيان ئة الب ع املحافظة م   .لس

ع: ثانيا ينص الذي ي الثا بالسؤال املتعلقة يـة: " النتائج البي املـشكالت ـمـا املتـضمنة
املتوسط السادس للصف العلوم كتاب   ؟"ىمحتو

سية: أوال الرئ ية البي   املجاالت

العلـوم كتـاب محتـو تحليـل ـ املحتـو تحليـل أداة اسـتخدام تـم الـسؤال ـذا ع ىلإلجابة ى
يـة البي املـشكالت مجـاالت مـن مجال ل ل التحليل نتائج توضيح وتم املتوسط، السادس للصف

قما ردو  ).3(ل

   ) 3(لجدو

سية الرئ ية البي للمشكالت وفقا السادس للصف العلوم كتاب محتو تحليل   ىنتائج

للمجاالت التحليل فئات
سية   الرئ

ات التكرا   رعدد

و زء   لا

ات التكرا   رعدد

ي الثا زء   ا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

ي  1 وا ال   0.40  4  0  4  الغالف

ي  2 املا   0.10  1  1  0  الغالف

ر  3 ال   0.00  0  0  0  يالغالف

يو  4 ا   0.20  2  1  1  يالغالف

مرتبطة  5 مشكالت
ان   بالس

0  3  3  0.30  

  %100  10  5  5  املجموع  

ــدو ا مــن يتــ يــة البي للمــشكالت ــسية الرئ مجــاالت حيــث مجــال) 3(لمــن الغــالف" أن
ي ـــوا ا" ال قـــد ـــة مئو ـــسبة ب ـــ و املرتبـــة احتـــل ـــ ) 40(%رقـــد ـــر ظ وقـــد الكتـــاب، إجمـــا ـــ

مجـــال الثانيـــة املرتبـــة ـــ ليـــھ و الكتــاب، مـــن ي الثـــا ـــزء ا ـــ ـــر يظ ولـــم و ــزء مـــشكالت" لا
ان بالس ا" مرتبطة قد ة مئو سبة ـر ) 30( %رب يظ ولـم ي الثا زء ا املجال ذا ر ظ وقد ،

الثال املرتبة ليھ و الكتاب، من و زء مجاللا يـو"ثة ا ا" يالغالف قـد ـة مئو ـسبة رب
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مجــال)20( % ذلــك ــ و ، الكتــاب مــن ي الثــا ــزء ا و و ــزء ا ــ املجــال ــذا ــر ظ وقــد " ل،
ي املا ا" الغالف قد ة مئو سبة ـ ) 10( %رب ـر يظ ولـم ي الثـا ـزء ا ـ املجـال ـذا ـر ظ وقـد ،

ال املشكالت أما الكتاب، من و زء بمجاللا املرتبطة ية ر" بي ال أي" يالغالف ـر يظ لم
ي والثا و بجزأيھ املتوسط السادس للصف العلوم كتاب محتو ا لم   .ى

ية: ثانيا البي املشكالت حيث   من

و باملجال املتعلقة ية البي ي(لاملشكالت وا ال   )الغالف

بمجــال املتعلقــة ي(النتــائج ــوا ال ــ) الغـــالف محتـــووال تحليــل خــالل مـــن ــا إل التوصــل ىتـــم
قم دو ا ر تظ املتوسط السادس للصف العلوم ركتاب   ).4(ل

التحليل فئات
ية البي للمشكالت

ي وا ال   للغالف

عدد
ات   رالتكرا

و زء   لا

عدد
ات   رالتكرا

زء ا
ي   الثا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

ع  1 املصا   0.00  0  0  0  دخان

ال  2 يالتلوث   0.00  0  0  0  وا

ي  3 الضوضا   0.00  0  0  0  التلوث

ات  4 السيا   0.00  0  0  0  رعوادم

النفايات  5   0.00  0  0  0  قحر

و  6 و نثقب   0.00  0  0  0  ز

رار  7 ا   0.40  4  0  4  يحتباس

  %40  4  0  4  املجموع  

ــدو ا مــن لة) 4(ليتــ مــش ــرار"أن ا ال" يحتبــاس يــة البي لة املــش ــــ ال فرعيــة
ــ املتوســـط الــسادس للـــصف العلــوم كتـــاب محتــو ـــ فقــط ا تـــضمي و(ىتــم ـــزء وقـــد)لا ،

ـسبة ب ـ و التعليميـة الوحـدة لة املش ذه رت وقـد) 40(%ظ الوحـدات، بـا ـ ـر تظ ولـم
يـــة البي املـــشكالت لبـــا املتوســـط الـــسادس للـــصف العلـــوم كتـــاب محتـــو ن تـــضم عـــدم ىلــوحظ

وعــوادمالفرع ي، الــضوضا والتلــوث ي، ــوا ال التلــوث لة مــش مثــل ي ــوا ال الغــالف مجــال مــن يــة
املـــشكالت ـــذه مثـــل تنـــاو ض ـــ املف مـــن ـــان حيـــث ، و و وثقـــب النفايـــات، حـــر ات، لالـــسيا ن زق ر
مـن ـا مع التعامـل كيفيـة ـ وع ـا عل والتعـرف ا اسـ د ـ ملـا الكتـاب ـ مناسب ل ش ا روتضمي

ش م م الطالبردو لدى البي الو   . ر

ي الثا باملجال املتعلقة ية البي ي(املشكالت املا   )الغالف

بمجـــال املتعلقـــة ي(النتـــائج املـــا محتـــو) الغـــالف تحليـــل خـــالل مـــن ـــا إل التوصـــل تـــم ـــ ىوال
قم دو ا ر تظ املتوسط السادس للصف العلوم ركتاب   ).5(ل



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )5(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

25 

  ) 5(لجدو

ك محتو تحليل يىنتائج املا للغالف ية البي للمجاالت وفقا السادس للصف العلوم   تاب

للمشكالت التحليل فئات
ر ال للغالف ية   يالبي

عدد
ات   رالتكرا

و زء   لا

عدد
ات   رالتكرا

ي الثا زء   ا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

ي  1 املا   0.10  1  1  0  التلوث

املياه  2   0.00  0  0  0  ملوحة

  0.00  0  0  0  الفيضانات  3

ي  4 املا ن املخز   0.00  0  0  0  ونقص

العادمة  5   0.00  0  0  0  املياه

  %10  1  1  0  املجموع  

ــــــدو      ا مـــــن لة) 5(ليتـــــ مـــــش ي"أن املــــــا تــــــم" التلـــــوث ـــــ ال الفرعيـــــة يــــــة البي لة املـــــش ـــــ
املتوســط الـسادس للــصف العلـوم كتــاب محتــو ـ فقــط ا ي(ىتـضمي الثـا ــزء ــرت)ا ظ وقــد ،

ال لة امش قـد ـة مئو ـسبة ب ـ و الوحدة ي املا ـدو%)10(رتلوث ا ـ ـ مو ـو وكمـا ل،
العلـوم) 5( كتـاب محتـو ـ ي املـا الغـالف مجـال مـن الفرعيـة يـة البي املشكالت با ذكر يرد ىلم

ن املخـــز ونقـــص الفيـــضانات، لة ومـــش امليـــاه، ملوحـــة لة مـــش مثـــل املتوســـط، الـــسادس وللـــصف
وامليــــاه ي، لاملــــا ــــش ا وتــــضمي املــــشكالت ــــذه مثــــل تنــــاو ض ــــ املف مــــن ــــان حيــــث لالعادمــــة،

دو مـن ـا ل املناسـبة لـو ا إيجـاد كيفيـة ـ وع ـا عل والتعـرف ا اسـ د ملا الكتاب رمناسب ل ر
ا د موا وع ا عل فاظ ا مية وأ ية البي مية بأ الطالب ن ب البي الو   .  رشر

امل ية البي الثالثاملشكالت باملجال ر(تعلقة ال   )يالغالف

  )6(لجدو
للغالف  ية البي للمجاالت وفقا السادس للصف العلوم كتاب محتو تحليل ىنتائج

ر   يال
التحليل فئات

ية البي للمشكالت
ر ال   يللغالف

عدد
ات   رالتكرا

و زء   لا

ات التكرا   رعدد

ي الثا زء   ا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

  0.00  0  0  0  للزالزا  1

الرمال  2   0.00  0  0  0  زحف

د  3 املوا اف   0.00  0  0  0  راست

  0.00  0  0  0  املجموع  
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جدو ن مب و الغـالف) 6(لكما مجـال مـن الفرعية ية البي املشكالت من أي ذكر يرد لم
شـــا ض ـــ املف مـــن ـــان وقـــد املتوســـط، الـــسادس للـــصف العلـــوم كتـــاب محتـــو ـــ ر رالــ ى ةي

واملجتمع الفرد حياة وع ئة الب ع تأث من ا ملخاطر ملا املشكالت ذه   .ملثل

ع الرا باملجال املتعلقة ية البي يو(املشكالت ا   )يالغالف

بمجــال املتعلقـــة يـــو(النتــائج ا محتـــو) يالغـــالف تحليـــل خــالل مـــن ـــا إل التوصــل تـــم ــ ىوال
تظ املتوسط السادس للصف العلوم قمكتاب دو ا رر   ). 7(ل

  ) 7(لجدو

للغالف ية البي للمجاالت وفقا السادس للصف العلوم كتاب محتو تحليل ىنتائج
يو   يا

للمشكالت التحليل فئات
يو ا للغالف ية   يالبي

عدد
ات   رالتكرا

و زء   لا

عدد
ات   رالتكرا

ي الثا زء   ا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

بة  1 ال   0.10  1  0  1  ثلوث

بة  2 ال   0.00  0  0  0  انجراف

النباتات  3 انقراض
يوانات   وا

0  1  1  0.10  

ائر  4 ا   0.00  0  0  0  الر

ر  5   0.00  0  0  0  الت

  %20  2  1  1  املجموع  

ــدو ا مــن ا) 7(ليتــ تــضمي تــم ــ ال يــو ا الغــالف مــن الفرعيــة يــة البي املــشكالت يأن
املت الـــــسادس للـــــصف العلـــــوم كتـــــاب لةـــــ مـــــش مـــــا بـــــة" وســـــط ال لة" تلـــــوث انقـــــراض" ومـــــش

يوانــــات وا لة"النباتـــات مــــش ــــرت ظ وقــــد يوانــــات"، وا النباتــــات ــــسبة" انقــــراض ــــ%) 10(ب
لة مــش ــرت وظ الكتــاب، مــن و ــزء ا مــن عــة الرا بــة"لالوحــدة ال ــسبة" تلــوث ــ %) 10(ب

ولم الكتاب، من ي الثا زء ا من و ـالوحدة الر لة ومـش بـة، ال انجـراف لة مـش ذكر يرد
مـــن ــان حيــث املتوســط، الــسادس للــصف العلــوم كتــاب محتــو ــ ر التــ لة ومــش ــائر، ىا

ــ ع ســل تــأث مــن ــا ل ملــا ــا الطــالب ــ و وتنميــة ــز لتعز املــشكالت ــذه ملثــل ة شــا ض ــ راملف
ئة   .الب

امس ا باملجال املتعلقة ية البي ان(املشكالت بالس مرتبطة  )مشكالت

بمجال املتعلقة ان( النتائج بالس مرتبطة تحليـل) مشكالت خـالل مـن ـا إل التوصـل تم وال
قم دو ا ر تظ املتوسط السادس للصف العلوم كتاب رمحتو ل   ).8(ى
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  ) 8(لجدو

للمشكال ية البي للمجاالت وفقا السادس للصف العلوم كتاب محتو تحليل املرتبطةىنتائج ت
ان   بالس

التحليل فئات
ية البي للمشكالت

املرتبطة للمشكالت
ان   بالس

عدد
ات   رالتكرا

و زء   لا

عدد
ات   رالتكرا

ي الثا زء   ا

املجموع
  )2ج+1ج(

سبة   ال

  

ي  1 ا الس   0.00  0  0  0  نفجار

العصر  2   0.30  3  3  0  أمراض

ي  3 العمرا   0.00  0  0  0  الزحف

الصناع     0.00  0  0  0  يةاملخلفات

  %30  3  3  0  املجموع  

ــدو ا مــن لة) 8(ليتــ مــش العـــصر" أن تـــم" أمــراض ــ ال الفرعيــة يــة البي لة املــش ــ
سبة ب رت ظ وقد املتوسط، السادس للصف العلوم كتاب محتو فقط ا ) 30(%ىتضمي

وك الكتــاب، مــن ي الثــا ــزء ا مــن عــة الرا والوحــدة ــ و جــدوالوحــدة ــ ن مبــ ــو لــم) 8(لمــا
ــ الــصناعية املخلفــات لة ومــش ــي، العمرا الزحـف لة ومــش ي، ا الــس نفجــار لة مــش ذكــر يـرد

واملجتمـــع الفـــرد ـــم ـــ ال املـــشكالت تلـــك ملثـــل ة شـــا ض ـــ املف مـــن ـــان فقـــد الكتـــاب، رمحتـــو ى
املـــشكال بتلـــك الطـــالب ـــ و لتنميـــة وذلـــك يـــاة، ا منـــا افـــة ـــ ع وكيفيـــةوتـــؤثر ـــا ومخاطر ت

ا ل املناسبة لو ا   .لإيجاد

تنــاو أن ـت و ال ـ املتوسـط الـسادس للـصف العلــوم كتـاب تحليـل مـن يتـ عـام ل ـش لو
ـذا ـ يـة البي املـشكالت عـض ذكـر يـرد لـم كمـا ضعيف، ل ش جاء ية البي للمشكالت الكتاب

املــ ــ ع ك بــال تمــام عــدم ــ إ ــش ممــا وعـــدمالكتــاب، الكتــاب، محتــو ــ يــة البي ىشكالت
ة ضـــر ـــ املتمثلـــة املعاصـــرة ـــة بو ال ـــات باالتجا ـــة بو ال املنـــا وضـــع ـــ ع ن القـــائم تمـــام ورا
تمـام مـن فالبـد اسـية، الد املنـا ـ ا وتـضمي ية البي واملشكالت ية البي بية ال ع ك رال

واملش املعلومات ن وتضم البي املحتـوىباملحتو ـذا م ـس ـ ح أفـضل، ة بـصو يـة البي ىكالت ر
املــتعلم إعــداد ــ و ــا، عل املحافظــة ميــة وأ ئــة الب ميــة بأ ن املتعلمــ لــدى ــ البي الــو ــادة زــ
والقـادر أخطـار، مـن ا ـدد ومـا مـشكالت مـن ـا يواج ملـا والـوا ـا مي أل ك واملـد تھ لبي راملحب

للتغ املناسبة لو ا إيجاد خطارلع من د وا املشكالت ع   .لب

الــزاو ــا أجرا ــ ال اســة الد نتــائج مــع يجــة الن ــذه يوتتفــق اســتھ) 2013(ر د نتــائج ــرت أظ رحيــث
يـــــــة البي بيـــــــة ال أساســـــــيات وكـــــــذلك يـــــــة البي واملـــــــشكالت للمواضـــــــيع العلميـــــــة املـــــــواد تنـــــــاو لأن

ــــضــــعيف، ا اســـــة د نتـــــائج مـــــع يجــــة الن ـــــذه تتفـــــق أن ) 2016( ركمـــــا ـــــا نتائج ـــــرت أظ ـــــ ال
والـــسادس ـــامس، وا ـــع، الرا للـــصفوف العلـــوم كتـــب ا تـــضمن ـــ ال واملحليـــة العامليـــة املــشكالت
ـــذه تتفـــق كمـــا اســـة، للد املحـــددة الكفايـــة حـــد ـــ إ ـــا م أي يـــصل لـــم و ضـــعيفة جـــة بد رجـــاءت ر



كتاب العلوم للصف السادس المتضمنة في محتوى  المشكالت البیئیة
  المتوسط في دولة الكویت 

 

 دالل عبد الرزاق الھندال. د      
   الشمريأحمد شالل.  دأ   

 حسن محمد الفجام .د      
 

 

28 

مــــع يجــــة ــــالن اســــات والد بحــــاث مكتــــب ا نفــــذ ــــ ال يــــة البي اســــة الد رنتــــائج العامــــةر يئــــة ال
ت و ال دولة ئة ن) 2003(للب ـ دا و ن واملعلم ن املوج اء آ استطالع خالل من أكدت رال ر

املتوســـــــطة ن للمـــــــرحلت اســـــــية الد املنـــــــا ـــــــ تـــــــرد لـــــــم يـــــــة البي واملـــــــشكالت يم املفـــــــا أغلـــــــب رأن
ـة، يوالثانو مطــو اسـة د نتـائج مـع يجــة الن ـذه روتختلـف أشـا ) 2016( ر ـ املنــارال أن ـ إ ت

اســـة الد ــ بـــنعم أجــابوا مـــن ــسبة جـــاءت حيــث ة، ـــ كب جــة بد يـــة بي مواضــيع تحتـــو ــة بو رال ر ى
والبلــو %)100( ــوال أبــو اســة د نتــائج مــع يجــة الن ــذه وتختلــف كمــا ى، ت ) 2003( ر أشــا ــ روال

وا باملعلومات مشبعة انت ا تحليل تم ال سا التعليم مرحلة كتب ان يةإ البي يم   .ملفا

اسة الد   :رتوصيات

ـــــ .1 ـــــ ك ال ة وضـــــر املتوســـــط الـــــسادس للـــــصف العلـــــوم كتـــــاب محتـــــو ـــــ النظـــــر ورإعـــــادة ى
وذلـك ائيا ا تناول يتم لم أو ضعيف ل ش ا تناول تم ال ية البي املشكالت ع محتواه

ا الطالب و وتنمية ز  .لتعز
ـــــــ .2 ك وال يـــــــة البي بيـــــــة بال تمـــــــام ة اســـــــيةورضـــــــر الد املنـــــــا ـــــــ ـــــــ البي انـــــــب ا ـــــــ رع

ية البي للمشكالت سية الرئ املجاالت ن بتضم تمام  . و
ــ .3 ع املحافظــة ــ ع تحــث ــ ال التعليميــة ض والعــر واملحاضــرات النــدوات عقــد وتمــام

ية البي املشكالت مخاطر من الطالب و من د وتز ئة،  .الب
املــــ .4 التحليــــل قائمــــة مــــن العلــــومســــتفادة كتــــب تــــصميم عنــــد اســــة الد ــــذه ــــ رستخدمة

املتوسطة   . للمرحلة
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 المراجع
ية: أوال العر   املراجع

محمـــــد يم، املـــــشكالت). 2006(ابـــــرا عـــــض ضـــــوء ـــــ بتدائيـــــة املرحلـــــة لتالميـــــذ ـــــ البي الـــــو
ن البحـر مملكـة تواجـھ ـ ال نـة الرا ية ميدانيـة"البي اسـة العلـوم". رد ـةمجلـة بو ال

  ).2 (8،والنفسية

ان نو يم، ـ). 2015(رابرا يـة البي بة والـضر بيـة ال دو حـو بابـل جامعـة طلبة من عينة رأي ل ر
البي التلوث من د اعية، .ا الز للعلوم الفرات   .292-282،)3 (7 رمجلة

محمــــود ــــد، ــــ). 1996(زأبــــو بتدائيــــة املرحلــــة تالميـــــذ لــــدى يــــة البي املعرفــــة الـــــوطنحالـــــة
ي رة. العر والعلوم: القا والثقافة بية لل ية العر   . املنظمة

هللا مـــد خالـــد ، والبلـــو ؛ مفـــ ـــوال، للمرحلـــة). 2003(ىأبـــو العلـــوم كتـــب ـــ يـــة البي يم املفـــا
الـــسعودية يـــة العر اململكـــة ـــ جتماعيـــة،. املتوســـطة و ـــسانية العلـــوم سلـــسلة

19)4(،2227- 2263.  

ط، ناؤ وا السيدر ـسان). 1997(محمد ة ـ ـ ع وأثره البي رة. التلوث الـدار: القـا مكتبـة
شر وال للطباعة    .العرب

الـــــسيد محمــــد ط، نــــاؤ وأ ـــــسان). 2007(ر ة ــــ ـــــ ع وأثــــره ـــــ البي رة. التلــــوث مكتبـــــة: القــــا
  .سرة

حــــسن محمــــود ســــتاذ، و إحــــسان؛ ال). 2009(غــــا، البحــــث تــــصميم ــــ دولــــة. يبــــومقدمــــة
ن ق: فلسط بجامعة الطالب   .مكتبة

فاطمة ن، ية). 2014(أم البي بية اض. ال د: الر ف امللك   .مكتبة

حمـد بن صا ، جر مـات). 2018(يالتو و ث زالكـوا ة-سـتعداد-التخطـيط: ر اململكـة. ردا
السعودية ية ان: العر   .العبي

مـــسلم ة ســــا ، ـــ ســــيةاملــــشكالت). 2016(را املد العلــــوم منـــا محتــــو ــــ واملحليـــة رالعامليــــة ى
بتدائية للمرحلة ة اسة" راملطو مية رد تقو بية،". تحليلية ال لية   ). 3 (168مجلة

ناصر ي، و ـسلطنة). 2013(را عشر ادي ا بالصف الكيمياء كتاب ملحتو تحليلية اسة ىد ر
والتكنو العلــــم ن بــــ امــــل الت ــــ منح ضــــوء ــــ ئــــةعمــــان والب واملجتمــــع . STSE)(لوجيــــا

ا بب بية ال لية   .31 – 1،)94 (24،مجلة

شــكر ــسن، س). 2013(يا مــدا عــض ــ ية الــ ــا وآثا ي الــضوضا التلــوث لة مــش رتقيــيم ر
العراق ي جنو البصرة، البصرة. مدينة أبحاث   .31 -21،)4(39،مجلة

محمــــد جميلــــة ي، بيــــ). 2016(القحطــــا ال كتــــاب م ــــعتقــــو الرا للــــصف والوطنيــــة جتماعيــــة ة
التعلي املد الكتاب مواصفات ضوء ي بية. ربتدا ال لية   ).3 (171،مجلة
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حــاجم يم إبـرا ســ ، ـ ب ـ). 2008(ال البي الــضر عــن الدوليـة لية راملــسؤ ا.  و ســالن: رســو ردار
شر وال   .للطباعة

أحمـــــد خالـــــد ، بيـــــة ). 2011(الـــــس ال يم ســـــالميةمفـــــا بيـــــة ال كتـــــب ـــــ املتـــــضمنة يـــــة البي
ن البحر بمملكة بتدائية ة. للمرحلة بو ال العلوم اسات   ).2(38،رد

كيم ا عبد ، كي اليمن ). 2004(ا البي طـالب-الواقع اء آ ضـوء ـ لـو وا راملـشكالت ل
امعات   ).20 (2،العلمية املجلة. ا

أحمـد ي، عا ـةمـد). 2004(الر الثانو باملرحلـة غرافيـا ا بكتـب امليـاه لة مـش عـاد أ ن تـضم ى
عمان قابوس: عمان. سلطنة السلطان جامعة بية، ال   .لية

جليل شوان ، و واملش جواد، عباس ي، ا رالر يـاء). 2016(ر والف الكيمياء ي كتا محتو ىتحليل
املتوسط ي الثا   للصف

اختبــار متطلبــات ضــوء ــسانية). TIMSS(ـ للعلــوم للبنــات بيــة ال ليـة -18،493،مجلــة
520.  

فيــاض ، ـ والع س؛ فـا ، ـ يالر ر املتوســط). 2018(و ي الثـا للـصف العلــوم مقـر محتـو رتحليـل ى
السعودية ية العر   اململكة

والعلــــــوم اضـــــيات للر الدوليــــــة ــــــات التوج اســـــة د متطلبــــــات ضــــــوء مجلــــــة ). TIMSS- 2015(رـــــ
للد كمة والنفسيةا ة بو ال   .38 -30،)15(2018،راسات

انتــــــــصار ، املرحلــــــــة  ). 2013( يالــــــــزاو لطــــــــالب يــــــــة البي بيــــــــة ال ــــــــ ــــــــا ودو اســــــــية الد ات راملقــــــــر رر
الــــسادس: بتدائيـــة و ـــامس ا الـــصف طـــالب مـــن عـــشوائية مجموعـــة ـــ ع اســـة رد

ي وإبداع. بتدا   .514 - 493،)75(،فكر

نـــــــد م يـــــــدي، كيـــــــة ).2013(الز مر العلميـــــــة بيـــــــة لل القوميـــــــة املعـــــــاي تحقـــــــق  )  NSES(مـــــــدى
العــــراق ــــ املتوســــطة للمرحلــــة يــــاء الف كتــــب للبنــــات. ىمحتــــو بيــــة ال ليــــة مجلــــة

سانية   .13،للعلوم

بة و ، سالمية). 2010(الزحي عة الشر ئة الب املكت: دمشق. حماية   .دار

داليــــا ، ي الفنيــــة. )2009(الـــشر ــــة الثانو س املــــدا لطـــالب غرافيــــا ا ــــ ح ــــ مق برنـــامج رفاعليــــة
العامليــة ــة البحر يــة البي املــشكالت عــض نحــو تجــاه وتنميــة التحــصيل ــ ــة . البحر

بية، ال لية   ).3(19مجلة

أحمــد عقــوب ــشر ). 2004(الـشراح، ال س ــ ا ومــأز يــة البي بيــة يال الفكــر،ق ، )3(32،عــالم
17- 58.  

ــــ يح ن، الــــصف). 2012(رالعمـــا لطلبــــة حيــــاء علــــم س تــــد ـــ ــــ البي املــــدخل اســــتخدام رأثــــر
ئـــة، الب نحــو م اتجــا تنميـــة ــ ع ــ سا التعلـــيم مــن ـــ" الثــامن يــة تجر اســة رد

عا د محافظة س رمدا دمشق". ر جامعة   .313-259،)28(2،مجلة
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فيــــــق وليــــــد البي).  2012(رالعياصــــــرة، بيــــــة اال ــــــس تد اتيجيات واســــــ أســــــامة: ردن. ريــــــة دار
ع والتو شر   .زلل

فيــــــــصل ، ــــــــ ). 2009( ياملقطـــــــر ـــــــة الثانو باملرحلــــــــة العلـــــــوم ات مقــــــــر محتـــــــو تنــــــــاو رمـــــــستو ى ل ى
ئـــة والب واملجتمـــع والتقنيـــة بـــالعلم املرتبطــة واملـــشكالت للقـــضايا اليمنيـــة ــة و م . را
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