
 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٠١-

   العاملية واحمللية يف حمتوى مناهج العلوم املشكالت
  بتدائية املدرسية املطورة للمرحلة اال

  "دراسة حتليلية تقوميية"
  :البحث مستخلص

 والمحليـة فـي     المية البحث إلى الكشف عن مدى تضمين المشكالت الع        هدف
 االبتدائية بالمرحلة)  السادس– الخامس  –الرابع  (محتوى مناهج العلوم للصفوف العليا      

 عـن   اإلجابة البحث الحالي في محاولة      مشكلةوتحددت  . في المملكة العربية السعودية   
ما المشكالت العالمية والمحلية في محتـوى منـاهج العلـوم            ":السؤال الرئيس التالي  

 من السؤال الرئيس األسئلة الفرعيـة       وتفرعت". المدرسية المطورة للمرحلة االبتدائية؟   
 محتـوى كتـب العلـوم    نهالمشكالت العالمية والمحلية التي يجب أن يتضم      ا ما :التالية

 مدى تضمين المـشكالت العالميـة       ما المدرسية للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية؟     
 طريقة تنـاول    ما والمحلية في محتوى كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية؟        

 كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية؟     المشكالت العالمية والمحلية في محتوى      
 أي مدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة تـضمين المـشكالت العالميـة               إلى

والمحلية في محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائيـة تُعـزى إلـى الـصف               
ـ             إلى الدراسي؟ شكالت  أي مدى توجد فروق ذات داللة إحصائية في طريقة تنـاول الم

تُعـزى إلـى   ، العالمية والمحلية في محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائيـة       
 يمكن تضمين المشكالت العالمية والمحلية في محتـوى منـاهج           كيف الصف الدراسي؟ 

،  مجتمع البحث جميع كتب علوم المرحلة االبتدائيةتضمن وقد العلوم للمرحلة االبتدائية؟
 من مناهج مادة العلوم للصفوف العليا فـي المرحلـة االبتدائيـة              البحث عينة تكونتو

 وبواقع ستِّ ،  والسادس،  والخامس،  الرابع: وفوهي الصف ،   العربية السعودية  بالمملكة
اقتضت طبيعة البحث استخدام المنهج الوصفي ،  أسئلة البحث السابقةن عولإلجابة .كتب

 بطاقة تحليل ُأعدت ئهاوعلى ضو، والمحليةوتم بناء قائمة للمشكالت العالمية   ، التحليلي
، ةوالنسب المئوي ،   حساب التكرارات  ستخدماُ، وبعد التأكد من صدقها وثباتها    . المحتوى

، خـامس وال،  الرابـع : وف كتب العلوم للـصف    أن:  نتائج البحث  وكان من ، ٢واختبار كا 
 ٣٨‚٢،  %٤٩،٤ ، %٣٣،٧( بنسبة العالمية   المشكالت ضمنت دوالسادس االبتدائي ق  

 ،%١٩، %١٣‚٩(  بنسبةتضمينها تموبالنسبة للمشكالت المحلية فقد ، على التوالي )%
 الكفاية المحـدد بالدراسـة      حد إلىوبالتالي لم يصل أي منها      ، على التوالي  %)١٦‚٥

في مدى تناول   ،  )٠‚٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        وجود و  %).٨٠(وهو
ـ ،   كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية      المشكالت العالمية في   الخـتالف   اتبع 

 فروق ذات وجود و.وكانت الفروق لصالح كتاب العلوم للصف الخامس، الصف الدراسي 
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في مدى تناول المشكالت المحلية في كتب العلوم        ،  )٠‚٠٥(داللة إحصائية عند مستوى     
وكانت الفروق لصالح ،  الدراسيالصفف  الختالاتبع، للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية

تم وضع تصور مقترح لثالثة نماذج في علوم المرحلـة          و. كتاب العلوم للصف الخامس   
والمحلية في محتوى تلك ، االبتدائية يبرز من خاللها آلية تضمين تلك المشكالت العالمية

تائج الدراسة  ضوء نوفي، والسادس االبتدائي، والخامس، النماذج وذلك للصفوف الرابع
   .والمقترحات ذات الصلة، تم تقديم عدد من التوصيات

  . العلوم المدرسيةمناهج،  المحليةالمشكالت، المشكالت العالمية:  المفتاحيةالكلمات
  :بحث العام للاإلطار

  : المقدمة
  األفراد والجماعات على   ر حي ؛ ظهور المشكالت في السنوات األخيرة     تنوع إن 

ومـن  . أو على األقل الحد منهـا     ،  العلماء إيجاد حلول لها   وحاول  ، ضيةوجه الكرة األر  
 إلـى   ى مما أد  ؛ وصحته وغذائه  ه ببيئت لوعي ا إلىأسباب هذه المشكالت افتقار اإلنسان      

 وهناك.  التلوث الضوئيمشكلة - وعلى سبيل المثال ال الحصر -ظهور مشكالت عديدة 
 ؛ وسرطان الثـدي والمـستقيم  اضوء ليلً عالقة بين التعرض للوجود إلىدراسات تشير   

 منـه    الوعي لدى الناس بمخاطر التلوث الضوئي والحد       برفع أوصى الباحثون    وعندها
 كـذلك   ومنها). ٤٥ص  ، م٢٠١٤ ،الهذلي(و؛  )٦٣ص، م٢٠١٢، حكمي (وقتبأسرع  
 الذي أسرف فـي اسـتخدام   اإلنسان إلى االتهام إصبع تُشير حيث،  ثقب األوزون مشكلة

 تضاؤل تركيز   وعند). ١٠ص، م٢٠٠٤،خضر(اوية رهيبة لتدمير هذه الطبقة      مواد كيم 
 إن ف ؛األوزون في الطبقات العليا عن طريق تلك المركبات التي يستخدمها باليين البشر           

 ارتفـاع  ب هـدد  ممـا ي   ؛ بعبور كمية أكبر من تلك األشعة الحارقة المدمرة        سيسمحذلك  
الزراعية والثروة السمكية بطريقة غير مباشرة وتهديد إنتاج المحاصيل ، سرطانات الجلد

 في االحتـرار    المتسبب،   االحتباس الحراري أيضا   ومشكلة ).٧٥ص، م٢٠١٣، حكمي(
بحيث تحبس الحـرارة    ،  وهو بقاء بعض الغازات في الغالف الجوي وتراكمها       ،  العالمي

 حرق  من المنبعث،   الرئيس ثاني أكسيد الكربون    ذنبوالم. داخل الغالف الجوي لألرض   
 األمـر  ؛والمصانع، والسيارات، والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة   ، والنفط، الفحم
 درجة حرارة األرض فـي      متوسط ارتفع  ثم ومن األوزون؛ طبقة استنفاذ إلى أدىالذي  

) ١٠ – ٣(ومن المتوقع أن يرتفـع مـن    ، درجات) ٣ -١( سنة الماضية من     ١٠٠ـال
 بشكل غير   ر وعلى إثر ذلك فإن مناخ األرض قد يتغي        ؛قبلة سنة الم  ١٠٠ـدرجات في ال  

 إجماع علمي على أن االحترار العالمي حقيقي وسببه النشاط هناكو، طبيعي طوال الوقت
   .)Hassol , 2002, p.1 (البشري
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،  المراهقات تدخين وباألخص،  التدخين مشكلة تأتي مجال الصحة العامة     وفي 
 وتجربـة  الكبـار  تقليـد  إلى االنجراف قابلية من، لعمرا من المرحلة هذه يصاحب وما

 وفي). ٢٠١٣ ،مايو ٢، الخميس، ١٤٥٦٦، اليوم جريدة( إدمانًا يصبح أن إلى التدخين؛
، اويجعل لونهـا شـاحب   ، ويفسد بشرة المرأة  ،  تساقط الشعر  ب التدخين يسب  فإن،  الواقع

ـ         ا؛ يابس اوجلدها خشنً  تعمال الطـالء والـدهان      ولذا تعمد النساء المـدخنات إلـى اس
 بعـض المـشكالت     فهناك، ذلك على وعالوة ).١٦ص،  م ٢٠٠٨،سليمان(والمساحيق  

وتؤثر بشكل واضح وملموس فـي      ، المحلية التي ظهرت في المملكة العربية السعودية      
 بل من ِقحتطاب استمرار االبسبب ؛)اختفاء الغطاء النباتي  (كالتصحر  ،   السعودي تمعالمج

والـسبب  ،  باختفاء الغطاء النبـاتي    د الجائر يهد  حتطاب اال وبات. ديينالمواطنين السعو 
 ولكن بسبب تشغيل    االحتطاب؛الرئيس ليس في المواطن الذي يريد كسب قوته من هذا           

التي تجعل الفرد يحصل علـى    ، معدات قوية من سيارة ومنشار وغيرها أثناء االحتطاب       
 تزداد وربما،  لمملكة العربية السعودية   حقيقية في ا   ة وهذه مشكلة بيئي   ؛أكثر من حاجته  

١٩٣ص، م٢٠١٣،حكمي( المنطقة رإلى أن تتصح.(  
 وقـد ، مشكلة مرض السكري،  المشكالت المحلية على المستوى الصحي  ومن 

          في مدينة   اأعلن مشاركون في حملة التوعية لمرض السكر التي اختتمت أعمالها مؤخر 
مواطن سعودي يعانون من )  ألف ٧٠٠ن و  مليو ٢(عن وجود ما يقارب     ، جدة السعودية 

مشيرين إلى إحـصاءات    ،  بحسب إحصائيات الربع األول من هذا العام      ،  مرض السكري 
ـ ) ١٥٣٣٩( أكثـر مـن      أن عنالتي تكشف   ،  وتقارير االتحاد العالمي للسكري     امواطنً

يموتون اسعوديلسعوديةالشبكة ا (م بسبب المرض ومضاعفاته على مستوى العالا سنوي 
وهي حفر  ،  بها اإلهمال  ب مشكلة من نوع آخر تسب     وهناك ).١ص، م٢٠١٤،لكترونيةاإل

فتلك . التي نتج عنها إصابات متفاوتة وحوادث مميتة، غرف التفتيش واآلبار االرتوازية
وكأنها قبور فاغرة تبحـث     ،   وحتى الحيوانات والمركبات   ؛ تلتهم البشر  تزال مااألعماق  

، ٤٧٥٢ ،جريــدة عكــاظ (لقيــادةيــسهو عــن اأو ،  بــه القــدمعــن مــن تــزّل
،  المالحظ وجود مشكلة متأصلة في المجتمع الـسعودي       ومن .)٢٠١٤،يونيو٢١،السبت

وكيفية الحفاظ عليه من ، ومميزاتهوهي عدم دراية الطلبة بخصائص نوع الجنس لديهم  
، صالةوال،   ثقافة ال تقل أهمية وال قدسية عن ثقافة الصوم         وهي، خالل الثقافة الجنسية  

 لـشدة المغريـات     يـل؛ ولهـذا الج  ، وأصبحت ضرورة لهذا العـصر    ، والزكاة،  والحج
 ). ١٦٠ص، م٢٠١٤،طه(

وتخضع في جميع   ، ا مباشر ا والمجتمع تأثير  الفرد في تؤثر   لمشكالت هذه ا  إن 
 هـذه  تقتـصر    لـم و. وتزداد المشكالت مع تطور الحضارة    ،  مراحلها للبيئات المحيطة  

،  بل شملت كل مظاهر الحيـاة البيئيـة        الحياة؛ عناصر منحد   عنصر وا  علىالمشكالت  
 فـإن إيـضاح     ؛ لكون المرحلة االبتدائية نقطـة االبتـداء       ونظرا .والغذائية،  حيةوالص

 يجعل تحقيق المفاهيم العلمية لهذه ؛ مرحلة الطفولةفيوغرس اإلحساس بها ، المشكالت
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 في المراحل   ا وعمقً ا أكثر رسوخً  ؛ الحلول لها  إيجادو، ومحاولة التكيف معها  ، المشكالت
 فإن مناقشة القضايا والمشكالت مـن خـالل          ثم ومن .التعليمية المتقدمة في المستقبل   

والطـرق  ،  الطالب على مواجهة مشكالت الحياة     تدريب علىيساعد  ، المناهج الدراسية 
وما ، ت في القضاء على التوترات التي تنشأ من خالل المشكالسهم مما ي؛المناسبة لحلها

  ).٣٨ص،  م٢٠١٣،حسن ؛عرفات(يترتب عليها من أمراض وانحرافات عند إهمالها 
 ساعدت على تحقيق التي فهي،  علوم المرحلة االبتدائية أهمية خاصةولمناهج 

القيمة الحقيقية لتدريس العلوم في القدرة على تغيير سـلوك المـتعلم خـارج نطـاق                
الت الحياة والمواقف الجديدة بـوعي وإدراك    من التعامل مع مشك    نه حيث تمكّ  ؛المدرسة

ويجـب  . وتربيته على المشاركة في الحياة االجتماعية وخدمة البيئة       ، يتالءم مع الواقع  
 الجمعية  رته طو الذي،  )مشروع التوليف (اإلشارة هنا إلى أن مشروع تجميع المشاريع        

 أوصى  ،)AAAS(م   األمريكية لتقدم العلو   والجمعية ،)NSTA(الوطنية لمعلمي العلوم    
  بذلك أنها يجب أن تعـد      قصدوي.  القضايا المجتمعية الحالية   بغايات كان منها العلم لحلّ    
   اوتنتج الفرد المطلع علمي مع جميع القضايا والمشكالت     بمسؤولية للتعامل   ا وتكنولوجي 

 ،م٢٠١٠،زيتـون ( المناسـبة   راتواتخاذ القرا ،  ذات العالقة بقضايا المجتمع ومشكالته    
 العديد من الدراسات بأهمية تضمين كتب العلوم بالمشكالت        أوصت فقد ولهذا ).١٨٥ص

، م٢٠٠٩، محجـز و،  م٢٠٠٦،فخـرو (مثـل دراسـة     ،  والغذائيـة ،  والصحية،  البيئية
  ).م٢٠١٠،العمارينو، م٢٠٠٩، المقطريو

، والغـذائي  والـصحي  البيئي الوعي إحداث ألهمية مناهج العلوم في      ونظرا 
 فمـن  ؛والنظرة المتجددة إلى أهداف تدريس العلوم     ،  وبيئته اإلنسان بين قاتالعال وتعقّد

 إلـى وحاجة مناهج علوم المرحلـة االبتدائيـة       ،  هذا المنطلق أتت أهمية البحث الحالي     
والمراجعـة المـستمرة لمنـاهج العلـوم        ،  والتوصية بما ينقصها من مشكالت     لتحليلا

 لتحقيـق  ؛ها بالمشكالت العالمية والمحلية    للكشف عن مدى تضمين    ؛بالمرحلة االبتدائية 
 إيجابية نحو المزيد مـن      وة وبذلك تكون هذه خط    إيضاحها؛ خالل من التربوية األهداف

 اإللهـي  التشريع مع ويتوافق، الحاضر العصر طبيعة مع يتناسببما  ،  مالتطوير والتقد 
  .أخرى جهة من السعودية العربية المملكة سنّتها التي والقوانين

  : بالمشكلةحساساإل
 العالميـة  بالمـشكالت  والدراسات السابقة ذات الـصلة       األدبيات مراجعة بعد 
 فيف:  على مشكلة البحث الحالي     من المؤشرات التي تدلّ    ددا ع هناك أن لُوحظ والمحلية؛

من كتاب العلوم   ) األنظمة البيئية (تم تحليل وحدة    ، الباحثة بها قامت استطالعية دراسة
 المفـاهيم  واسـتخراج ، )الثانيةالوحدة   (ولالفصل الدراسي األ  ،  االبتدائي رابعللصف ال 

 بهدف الكشف عن مدى تـضمين المـشكالت العالميـة           الوحدة؛ في المتضمنة العلمية
 واالحتبـاس ،  الغذاء وأزمة، التصحر: (وكانت المشكالت ، والمحلية في محتوى الوحدة   
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وكانـت  ،  راتها بالنسبة لفقرات الوحدة    حيث تم معرفة تكرار مؤش     ؛)والتلوث، الحراري
  ):١(النتائج كما يوضحها جدول

  
  ) ) األنظمة البيئيةاألنظمة البيئية(( في الوحدة الثانية  في الوحدة الثانية المتضمنةالمتضمنة العالمية والمحلية  العالمية والمحلية المشكالتالمشكالت  ):):١١ ( (جدولجدول

  .. كتاب العلوم للصف الرابع كتاب العلوم للصف الرابعمنمن
 النسبة تكرارها مؤشراتها المشكلة التسلسل

 المئوية
 ٠  الغطاء النباتيقلة
 ٠  نسبة ملوحة التربةارتفاع

 التصحر ١ ٠  الرمالزحف

 ٠  نظم الريتدهور

 %صفر

 ٠  في الدول الناميةالمجاعة
 ٠  الجفافأانتشار

   أزمة ٢ ٠  المنتجات الغذائية المعلبةزيادة
 الغذاء

 ٠  المياهندرة

 %صفر

 ١  موجات جفافحدوث
 ٢ يد من الكائنات الحية العدانقراض

 االحتباس ٣ ٢  حرائق الغاباتزيادة
 الحراري

 ١ األعاصير

١٠% 

 ٠  الحمضيةاألمطار
 ٠  بالمبيدات الحشريةالتلوث
 التلوث ٤ ١  المصانع والسياراتأبخرة

 ١  المواطن البريةإزالة

٣% 

وأن نسبة تكرار   ،   تناول الوحدة لهذه المشكالت    ضعف) ١( من الجدول    يتضح 
 النتـائج ضـعف   أظهرت كما   .%١٠-%٣ ما بين    تتراوح ؛ للفقرات نسبةشرات بال المؤ

 مما أشعر الباحثـة بوجـود   -  كانت عالمية أو محليةسواء -تناول الوحدة للمشكالت    
وهي ضرورة تضمين كتب العلوم المدرسـية المطـورة فـي المرحلـة             ،  مشكلة فعلية 
وحتـى  ، وعي الطالبة بما يدور حولهـا    لزيادة   ؛ العالمية والمحلية  المشكالتاالبتدائية ب 

  . لديها القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في الحياةيصبح
 وتعـوق  طاقاتـه  تستنزف التي مشكالته له المجتمعات من مجتمعكل  كما أن   

العالم يواجهو، مهتقد  ممـا يـضع العراقيـل     ؛ من التحديات والمشكالت   ا اإلسالمي فيض 
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مشكلة الزيـادة   ،  ومن هذه المشكالت  . و المكان الالئق به   الصعبة في طريق انطالقه نح    
، ومـستوى الخـدمات  ،  االسـتهالك حجم في يؤثر الذي األمر ؛الرهيبة في عدد السكان   

 ذلـك  وكـل  الطاقات؛ ولمواردوعدم االستغالل األمثل ل  ، وزيادة الواردات عن الصادرات   
مساهمة في حلهـا علـى      وال،   على المنهج الدراسي التصدي لمثل هذه المشكالت       ميحتّ

 التركيز في المقررات الدراسية بتعريف الطلبة بـأهم المـشكالت        ضرورة: النحو التالي 
 السيئة التي تعود على الفرد والمجتمع واآلثار، وأسبابها،  الحقيقيةوأبعادها، االجتماعية

 في العلوم مناهج بناء معايير أهم من كان و ).١١٨ص، م٢٠٠٢،سرور(من عدم حلها    
 يهـدف   إذ ؛)العلوم والمواطنة  (معيار،  العلوم تدريس لتطوير العالمية التوجهات ضوء

 طرح بعض القضايا التي تنتشر اآلن على مستوى العالم المتحـضر            إلىتدريس العلوم   
 العقليـة للطـالب     الـصحة  فـي والتي تؤثر   ، والتلوث البيئي ،   المخدرات مثلوالنامي  

وإيجاد األسـلوب العلمـي     ، ى هذه المشكالت   وجب التعرف عل   لذاوتحصيلهم الدراسي؛   
وتأكيد القـدرة علـى اتخـاذ القـرارات         ،   التفاعل مع الطالب داخل المدرسة     فياألمثل  

  ).٧٩ص، م٢٠٠٩، سالمة(
 UCS- Union of) أنتجـت  فقـد ،  على مستوى المشكالت العالميةوكمثال

Concerned Scientists Organization Concerned With The Problem 
of Global Warming)-منظمة اتحاد العلماء المعنيين بمشكلة االحتباس الحراري - 

 ر بطريقة علمية تصوممتمثل خريطة للعالم ص، مجموعة من المواد التعليمية المصممة
ـ  UCS)( دوتع.  لتغير المناخ العالمي   قليميةالعواقب المحلية واإل   ـ  ا دليلً ـ  ا علمي ، ا دقيقً

، وتحليلهـا  على جمع البيانات     وطالباتها طالب المرحلة االبتدائية     ع يشج ا تربوي اوصوتً
 هناك الكثيـر مـن   أن كما ).Hassol , 2002, p.3(واستخالص النتائج الخاصة بهم 

 طالبـات المرحلـة   وباألخص، المشكالت والقضايا الحياتية التي يمكن أن تواجه األفراد   
حوادث خـالل فتـرة دراسـتهن أو أمـاكن      لإلصابات والرضة فهن األكثر ع  ؛االبتدائية
 أعاد للسعوديين ذكريات حادثـة  الذي،  بنات جدة  مدرسة حدث في حريق     كما، تواجدهن

 ٢، األحـد ، ١٢٠٤٥، وسـط جريـدة الـشرق األ  (في مكة المكرمـة    ) ٣١ متوسطةال(
 استقرار بني البـشر فـي    د يهد ا المشكالت وغيرها خطر   هذه وتمثّل ).٢٠١١،ذوالحجة
،  عندما ال يكون لدى الفرد وعي بهـذه المـشكالت  اان العالم؛ لكنها تزداد خطر    كافة بلد 

 ضرورة  م الذي يحتّ  األمر ؛ في تفشيها وانتشارها   ا سبب تكون إنها بل   ؛وكيفية مواجهتها 
 العربية السعودية في تنـاول هـذه       بالمملكة مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية       إسهام

 في اخصوص،  للتعامل معهادهوإعدا،  بهانساننمية وعي اإل تإلىالمشكالت بشكل يؤدي 
  .ومع تنبؤات بمستقبل محفوف بالمخاطر والكوارث الكونية، هذا العصر

 من المفاهيم   العديد شملأن محتوى مناهج العلوم ي    يتضح  ،   خالل ما سبق   ومن
 حيويةال غيروالمجاالت  ، )فرد ومجتمع (والمعارف المتنوعة في كافة المجاالت الحيوية       

بعـض  ، التي تظهر عندما تتفاعل فيما بينها بطريقة إيجابية أو سلبية    ، )الماء والهواء (
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     وبطريقة تفاديها ،  بها المشكالت التي البد للمتعلم أن يلم ،  معهافأو على األقل أن يتكي . 
لظهور عدد من المشكالت على مستوى العالم       اونظر  ،مستقبل المجتمعات الحيوية    دتهد 
 معظم القائمين على المناهج بضرورة تناولها       نادى فقد ؛ كافة األقاليم  في حيوية ال وغير

ولكـون  .  األخطار الناجمة عنهـا    ب لتجنّ ؛ إليجاد الحلول المناسبة لها    ا تمهيد ؛وطرحها
  ومـع التطـور    ، ومـصادر الطاقـة   ، وتضاريـسها ،  في بيئتها  عالسعودية تحظى بتنو

 بعض المشكالت المحلية التي يجب علـى        ظهرت فقد ؛واالنفجار المعرفي ، التكنولوجي
واكتساب القدرات العقلية والعلمية لمواجهة ،  معرفتهاوطالباتهاطالب المرحلة االبتدائية   

  .وتعديل اتجاهاتهم إزاءها، أخطارها ما أمكن
 ضمن المناهج الدراسية التي تتناول النشاط البشري من         من العلوم مقرر يعدو

وغير ذلك من الممارسات اإلنسانية التي يجني منها ، والزراعة، النفطوصناعات ، تعدين
، وصحية،  دون أن يبدي أي اهتمام لما يحدثه من أضرار بيئية         ،  الفرد العديد من الفوائد   

 المتوقع أن يكون للعلوم دور كبير فـي         فمن لذلك   -هوغذائية تعود عليه وعلى مجتمع    
 بما يتناسب مـع     ؛لمشكالت العالمية والمحلية  تعريف الطالب والطالبات بقدر كاٍف من ا      

ـ      ، مستوى النمو العقلي لدى طالب المرحلة االبتدائية       زوهو ذلك المستوى الـذي يتمي 
 المـشكالت العالميـة   عـت تنو وقـد  .بالقدرة على تحديد المشكلة والمساهمة في حلها 

ت التـي    الدراسـا  محدوديـة  معو، وغذائية،  وبيئية،  والمحلية ما بين مشكالت صحية    
 أظهرت ضـعف معالجـة منـاهج    نتائجها لكن ؛ في العالم العربي في هذا اإلطار جريتُأ

م؛ ٢٠١٠، والمـدهون م؛  ٢٠٠٩،مـسمح م؛ و ٢٠٠٩، شـحادة ( لتلك المشكالت    العلوم
 تناولت) السعودية في دراسة توفر عدم وحظلُ( علم الباحثة على حد و ).م٢٠١٣،وعيطة

وغذائية فـي محتـوى     ، وصحية، بيئية:  مجتمعة تضمين المشكالت العالمية والمحلية   
 من أوائل الدراسـات فـي المملكـة      تعد فإنها وبذلك   ؛مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية   

  .العربية السعودية التي تهتم بذلك الشأن
  : البحث وأسئلتهمشكلة

 المشكالت ما":  مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي        صياغة أمكن 
 في محتوى مناهج العلوم المدرسـية المطـورة للمرحلـة           المتضمنةية والمحلية   العالم

 : اآلتية  من السؤال الرئيس األسئلةويتفرع "االبتدائية؟
١. محتوى كتب العلوم نهاما المشكالت العالمية والمحلية التي يجب أن يتضم 

  المدرسية للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية؟
شكالت العالمية والمحلية في محتوى كتب العلوم للصفوف  المينما مدى تضم .٢

   العليا بالمرحلة االبتدائية؟
 تناول المشكالت العالمية والمحلية في محتوى كتب العلوم للصفوف طريقةما  .٣

  العليا بالمرحلة االبتدائية؟ 
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 في درجة تضمين المشكالت إحصائيةإلى أي مدى توجد فروق ذات داللة  .٤
 عزىتُ، ة في محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائيةالعالمية والمحلي

  إلى الصف الدراسي؟
 المشكالت ل في طريقة تناوإحصائيةإلى أي مدى توجد فروق ذات داللة  .٥

 عزىتُ،  العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائيةتبالعالمية والمحلية في محتوى ك
 إلى الصف الدراسي؟

لعالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم كيف يمكن تضمين المشكالت ا .٦
  للمرحلة االبتدائية؟

  : البحثأهداف
  : الحالي تحقيق األهداف التاليةالبحث استهدف 

 كتب محتوى يتضمنها أن يجب التي  العالمية والمحليةبالمشكالت قائمة تحديد .١
  .العلوم المدرسية للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية

 والمحلية في محتوى كتب العلوم ةالمشكالت العالميمعرفة مدى تضمين  .٢
  .للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية

معرفة طريقة تناول المشكالت العالمية والمحلية في محتوى كتب العلوم  .٣
  .للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية

 في درجة تضمين المشكالت إحصائيامعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة  .٤
،  والمحلية في محتوى مناهج العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائيةالعالمية

  .تُعزى إلى الصف الدراسي
 في طريقة تناول المشكالت إحصائيامعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة  .٥

العالمية والمحلية في محتوى كتب العلوم المدرسية بالمرحلة االبتدائية تُعزى 
  .إلى الصف الدراسي

ضمين المشكالت العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم معرفة آلية ت .٦
  .للمرحلة االبتدائية

  : البحثأهمية
 البحث الحالي أهميته من أهمية المرحلة االبتدائية التي يلتحـق بهـا             يستمد 

ويمكن بلورة أهمية البحث في أهميـة نظريـة         ،  جميع األطفال عند بلوغهم سن اإللزام     
 عن أهـم  ا نظريا عرضم النظرية في أن هذا البحث يقداألهمية تتمثّلو: وأخرى تطبيقية 

 تضمين آليةو، وأهم المشكالت المحلية في المملكة العربية السعودية، المشكالت العالمية
 أما .من خالل عرض بعض النماذج التطبيقية     ،  العلوم مناهج محتوى في المشكالت تلك

 على مدى تضمين كتب مناهج العلوم فـي         فر في محاولة التع   لاألهمية التطبيقية فتتمثّ  
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،  العالمي والمحلـي فـي الـسعودية       يينالمرحلة االبتدائية لهذه المشكالت على المستو     
 إلمكان اصة؛ خائيوالتعليم االبتد،  عن التعليم بصفة عامةلمسؤولين اإلىوتقديم كل ذلك 

 يفيد أن يمكن أنهث في    أهمية البح  تتمثّل كما   . المرحلة تلك فيتحسين العملية التربوية    
بحيث تصبح دراسة ،  طرق تدريس العلوم بالمشكالت العالمية والمحلية وفهمهاربط :في

كما يمكن أن يـساعد كـل مـن المعلمـات           ، المشكالتالعلوم وسيلة لفهم طبيعة هذه      
 مؤشرات للجهات   تقديم و .والطالبات على استيعاب المادة التعليمية بصورة أكثر وظيفية       

 مـع  متالئمـة    لتكـون  وتأليفهـا؛  المدرسيةلة عن إعداد مناهج وكتب العلوم       المسؤو
 مخططي المنـاهج  يزود البحث الحالي إن حيث مخاطرها؛المشكالت العالمية والمحلية و   

يمكن االهتداء  ،  المشكالت العالمية والمحلية   ضمنومطوريها بنماذج تطبيقية مقترحة تت    
 تبـرز أهميـة تـضمين       نتائج إلى التوصل و .لتصور لهذا ا  ابها في إعداد المناهج وفقً    

وتكون بمثابة نقطة انطالق إلجراء المزيد ، المشكالت العالمية والمحلية في مناهج العلوم
 . مهممن البحوث والدراسات حول هذا المدخل الحيوي ال

  :البحث مصطلحات
 المنهج Curriculum) :(فرعمجموعة الخبرات التربوية: بأنه ا إجرائي 

والمدعومة بالمشكالت ، القابلة للتطبيق والتأثير، والوجدانية، والمهارية، المعرفية
والتي تساعد الطالبة على تعديل سلوكها تحت رقابة ، العالمية والمحلية ذات الصلة

  . وإشرافها مدرستها
 ف: المشكلةا تُعرأو غذائية بحاجة ، أو صحية، أي خلل أو أزمة بيئية:  بأنهاإجرائي

  .  العالمية والمحليةالمشكالت ضمن قائمة نّفتلى معالجة صإ
 العالمية المشكالت )(Global problems: فتُعرمجموعة من :  بأنهاا إجرائي

، وغذاء المجتمعات، وصحة،  سلباً في بيئةأثرتالمشكالت والمعوقات التي 
مناهج العلوم  نهاوالتي يجب أن تتضم،  عالميةنسب على مستوى العالم وبانتشرتو

والتي أجمع ، وغذائية، وصحية،  في مشكالت بيئيةلةوالمتمثّ، في المرحلة االبتدائية
 فما% ٨٠ بنسبة مناهج المرحلة االبتدائية في على ضرورة توافرها مونالمحكّ
 درجة توافرها من خالل بطاقة تحليل المحتوى المستخدمة في حددت قدو. فوق

والغذائية ، والصحية، تلك المشكالت العالمية البيئيةالتي تمحورت حول ، الدراسة
  .المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية

 المحلية المشكالت )Local problems:( فتعرمجموعة القضايا :  بأنهاا إجرائي
،  فئات المجتمع السعودي من التربويينجميع من عليها المجمعوالمشكالت 

،  سلباً في بيئةتؤثر و، والمواطنين،  القرارنّاعصو، والهيئات البلدية، والمثقفين
 المرحلة في كتاب العلوم نها يجب أن يتضمالتيو ،وغذاء المجتمع، وصحة

 االبتدائية المرحلة مناهج على ضرورة توافرها في المحكّمون أجمعو، االبتدائية
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  تحليل المحتوىقة درجة توافرها من خالل بطاوحددت، فوق فما% ٨٠ بنسبة
، والتي تمحورت حول تلك المشكالت المحلية البيئية، المستخدمة في الدراسة

 .والغذائية المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية، والصحية
  
  

  : البحثحدود
  : تعميم النتائج التي أسفر عنها البحث بالحدود التاليةمدى تحدد 

 منها ما يناسب ختير واُدد حقائمة بالمشكالت العالمية والمحلية:  الحدود الموضوعية-أ
 على أساس مدى ختيرتواُ، وفهمهامستوى استيعاب طالبة المرحلة االبتدائية 
 إلى إضافة، إليهاومدى احتياجهن ، مناسبة المشكالت المطروحة للفئة العمرية

 المطورةتحليل كتب العلوم  و.فوق فما% ٨٠ بنسبة عليها المحكمين جماعإ
والسادس لعام ، والخامس، الرابع: وهي، حلة االبتدائيةللصفوف العليا في المر

  .ا األول والثاني للفصلين الدراسيين معبجزأيها، هـ١٤٣٦
  . ـه١٤٣٦ لعام الثاني الدراسي الفصل في البحث تجربة طُبقت :  الحدود الزمنية- ب
لعلوم  الدراسة في المملكة العربية السعودية على مناهج اطُبقت: الحدود المكانية -ج

  . في المرحلة االبتدائية) والسادس، والخامس، الرابع( للصفوف العليا ديةالسعو
، الرابع: وهي، االبتدائية المرحلة من العليا الصفوف طالبات :البشرية الحدود -د

  .والسادس االبتدائي، والخامس
  : البحثأدوات

. عالمية والمحلية  قائمة معايير بالمشكالت ال    إعداد:  أوال  البحث في  اتمثلت أدات  
 . تحليل محتوى كتب العلوم للصفوف العليا في المرحلة االبتدائيةبطاقة: ثانياو

  :اءاته البحث وإجرمنهج
الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم "  :بأنه البحث منهج يعرف 
 حتى ؛ه عملياتدوتحد،  من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل      مجموعةبواسطة  

 لذا اتبع البحث الحالي ؛)٩٠ص، م٢٠٠٠، العساف: بدوي في" (يصل إلى نتيجة معلومة
 التي والخطوات، إجراءاتهو، تهوعين،   لمجتمع ا وصفً ن وتضم ، التحليلي صفيالمنهج الو 

لتحليـل   سـتخدمت  التـي اُ   حصائية اإل اليبواألس،   أدوات البحث  إعداد بها عملية    تمر 
  .االستنتاجات المناسبة إلى للوصول ؛البيانات
  :ته البحث وعينمجتمع
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 عينـة  تكونـت و،  مجتمع البحث جميع كتب علوم المرحلة االبتدائيـة       تضمن 
: وهي،  العلوم للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية في السعوديةمادةالبحث من مناهج 

 ؛ـه١٤٣٦م  والثاني لعا ،  األول نالدراسييوذلك للفصلين   ، والسادس،  والخامس،  الرابع
  . لمعرفة مدى تضمينها لهذه المشكالت العالمية والمحلية في السعودية

  
  : النظرياإلطارو  البحثأدبيات

  :والمحلية العالمية المشكالت مفهوم. ١
 حقيقية - محيرة صعوبة أي: بأنها The problem المشكلة تعريف يمكن 

 كما ).٢٧٦ص، م٢٠٠٣،لنجارا ؛شحاتة (الفكر إعمال حلها يتطلّب -اصطناعية أم كانت
فيعر Holth ,2008,p.3)( بأنهاالمشكلة  :أو أزمة ماا خللًنحالة أو موقف يتضم  ،

 بانحراف ما عن الحالة رفت عكما .بحاجة إلى معالجة من أجل الوصول إلى هدف معين      
    عى ويس، والسياسية، واالقتصادية،  بالبيئة االجتماعية  الطبيعية إلى مؤثرات سلبية تضر
والجرائم ، واالنحراف، كالمرض،  لكي يحاول إصالحها  ؛الفرد إلى معرفة أسباب المشكلة    

 خلل أي: بأنها إجرائيا المشكلة تعريف ويمكن ).١٦ص، م٢٠١٣،؛الجغيمانالمعايضة(
 قائمـة  ضـمن  مـن  صـنّفت  معالجة إلى بحاجة، غذائية أو،  صحية أو،  بيئية أزمة أو

  . العالمية والمحليةالمشكالت
 ,Bhargava (تعريفها يمكنف، Global problems المشكالت العالمية أما

2006, p.2( التـي  ،  العالمية الموجودة في جميع مجاالت حياة األفـراد قضاياال: بأنها
 يتعلق بالتعاون وعمليات اتخاذ القرارات فيما، وقدرات البشر، والبيئة، االقتصاد فيتؤثر 

 بعـضها  فـي وتؤثر  ،  ا مع بعضها بعض   مترابطةالقضايا   هذه ما تكون    اوغالب. العالمي
التغير إلى ناخ الم يدفع الذيمثل استهالك الطاقة    ،  ابعض   ،   مـصائد   دوالذي بدوره يهـد 

           ويعرفهـا  .األسماك البحرية من خـالل التغيـرات فـي درجـة حـرارة المحيطـات              
)The Model Citizen Project, 2008, p.2( من عدد في التي تؤثر القضايا: بأنها 

.  العـالمي المجتمـع  فـي  بدورها روهي قضايا مهمة تؤثّ، الدول والمجتمعات السكانية  
مشكالت عالمية ذات تأثير محلي تتأثر بها منطقـة         :  قسمين إلىوتنقسم هذه المشكالت    
ويمكن أن تكون مشكالت عالمية ذات تأثير عـالمي أو دولـي            ،  معينة أو مجتمع معين   

 القـضايا :  المشكالت العالمية بأنها   رفت ع كما .ثير من المجتمعات أو الدول    تتأثر بها ك  
وتخضع لمشكالت التفاعل بين العلم والتكنولوجيا ،  تم اإلجماع عليها بين دول العالمالتي

، الجوع ومـصادر الغـذاء    : والتي تتحدد في اثنتي عشرة قضية رئيسة هي       ، والمجتمع
وصحة اإلنسان ، والمصادر المائية، ء والغالف الجويونوعية الهوا، والنمـو الـسكاني

والمــصادر  ،  والمواد الخطرة ،  واستخدام األرض ،   مـصادر الطاقة  ونقـص،  ومرضه
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وتكنولوجيـا  ، وانقـراض النباتـات والحيوانـات   ،   النوويـة والمفـاعالت،  المعدنيـة
ـ  ).١٩ص  ، م٢٠٠٨،  القـدرة ( فرعيـة    مشكالتويندرج تحتها عدة    . الحروب  نويمك

   مجموعة من المشكالت والمعوقات التي أثرت      : بأنها اتعريف المشكالت العالمية إجرائي
و انتشرت على مـستوى العـالم وبنـسب         ، وغذاء المجتمعات ، وصحة، سلباً في بيئة  

: والمتمثلة فـي  ،  مناهج العلوم في المرحلة االبتدائية     نهاوالتي يجب أن تتضم   ، عالمية
 تحديد درجة توافرها من خالل      وتم، ومشكالت غذائية ،  يةومشكالت صح ،  مشكالت بيئية 

والتي تمحورت حول تلـك المـشكالت       ،  بطاقة تحليل المحتوى المستخدمة في الدراسة     
  . والغذائية المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية، والصحية، العالمية البيئية

 أي: بأنها تعريفها فيمكن، Local problems للمشكالت المحلية بالنسبة أما
ونظمـه  ، وتوجهاتـه ،  السعودي من حيـث سياسـاته    المجتمع فيتأثير سلبي ملحوظ    

مثل زيادة العمران   ،  نشأت بسبب تغيرات عديدة طرأت على بنية هذا المجتمع        . المتعددة
 والقـضايا  ).٢٢٦ص، م٢٠٠٥،العقيـل (على حساب الحفاظ على البيئـات الطبيعيـة         

 واقترحت مت قدسواء، وانشغاالته المجتمع هموم رحتط  المشكالت التيتلك هي: المحلية
 األمر  يهمهملمن أو للقارئ تركت ثم ،وأبرزتها عليها الضوء ألقت أم المشكالت لهذه حلولًا

 مشكالت هناك أن وكما .الحلول إليجاد  والبيئةاالجتماع وعلماء، ومصلحين، سياسيين من
، الـسياسية  األنظمـة  بـسبب  تـنقص  أو أحيانًـا  حدتها تزيد المجتمعات كل في مشتركة

 واآلفـات ، والمـرض ، والجهل، كالفقر، المجتمع في السائدة واالقتصادية، واالجتماعية
 به الخاصة مشكالته مجتمع لكل فإن والسرقة؛ كاإلدمان  الخلقيةواالنحرافات، االجتماعية

 مـشكالت  وتختلف. والمكان الزمان لشروط تخضع كما ،المجتمع هذا لطبيعة تخضع التي
 الثامن  القرنمشكالت تختلف كما، الصناعي المدني المجتمع مشكالت عن الريفي المجتمع

. )٤١ص، م٢٠١١،اليـازوري  (والعـشرين  الحادي القرن  مجتمعاتمشكالت عن عشر
مجموعة القضايا والمشكالت التي أجمع :  بأنها إجرائيا تعريف المشكالت المحلية     ويمكن

، والهيئـات البلديـة   ، والمثقفـين ،  السعودي من التربويين   عالمجتمعليها جميع فئات    
 يجب التيو، وغذاء المجتمع، وصحة،  سلباً في بيئة وتؤثر، والمواطنين،  القرار عوصناّ

ويتم تحديد درجة توافرها مـن خـالل     ،  المرحلة االبتدائية  فيأن يتضمنها كتاب العلوم     
 تمحورت حول المشكالت المحلية     يوالت،  بطاقة تحليل المحتوى المستخدمة في الدراسة     

  .والغذائية المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية، والصحية، البيئية
 قـد   أسـباب  ظهور المشكلة له عدة      أن : من خالل التعريفات السابقة    ويتضح

 ؛وحتى يتم حلها البد من التفكر في كل الحلول الممكنة، تكون طبيعية أو من صنع البشر
 على وجود خلل  وجود أي مشكلة في المجتمع يدلّ  أن و . المستحيلة للوصول إلى الحلول  

 على الفـرد إصـالح المـشكالت        يترتب و .ئهأو غذا ،  أو صحته ،  في بيئة هذا المجتمع   
 مـع   التعـاون وذلك ب ،  وتلوث البيئة ،  لمرض ما  انتشارمثل  ، مجتمعه ومعرفة أسبابها  

، أو صحية ،  شكالت بيئية سواء كانت متخصصة بعالج م    ،  السلطات المحلية في مجتمعه   
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وفي حالـة عـدم اتخـاذ    ،  مترابطة ومتداخلةقضايا العالمية المشكالت وأن .أو غذائية 
 المشكالت العالمية تكاد   أن و . عنها مشكالت أخرى جديدة    د سيتولّ ؛قرارات صائبة نحوها  

ـ ؛ويمتد تأثيرها إلى كافة دول العالم، تكون مشتركة في كافة مجتمعات دول العالم   ا  بينم
 خر؛ومستوى تضرر مجتمع ما بها دون اآل،  المحلية في درجة تأثيرها  المشكالت تختلف

 المحلية  المشكالت تختلف و . هذه المشكالت المحلية تختلف من دولة إلى أخرى        فإن لذا
، جتمع مشكلة في مد تعالمستحدثة التغيرات والتطورات فبعض، باختالف الزمان والمكان

  . مع آخر كذلك في مجتدوال تع
  :مفاهيم متعلقة بالمشكالت العالمية والمحلية. ٢

 شديدة الـصلة  وهي،  عدة مفاهيم ومصطلحات ظهرت لمعالجة المشكالت     هناك
 - أمكنما -وتوفير الفرصة للمتعلمين ، والمهارات، وتنمية المواقف، المعارفباكتساب 

      وحيـزهم  ،  مجـتمعهم  وحياة،  حياتهم للمشاركة في اتخاذ القرارات الصائبة التي تمس
، وأمـراض العـصر   ، التلـوث : مثل،   المشكالت حّل من   ا ومن ثم تتخذ موقفً    ؛الجغرافي

 والتغييـر فـي     التعديل هذا ب ويتطلّ ؛وغيرها، وأزمة الغذاء ، ونضوب الموارد الطبيعية  
  :ومن هذه المفاهيم.  عن اختيار محتوى المنهجافضلً، أساليب التعليم

  :البيئية التربية مفهوم -أ
 ومقـصود نحـو التعـرف    ه علماء التربية البيئية أنها جهد تعليمي موج   يرى

، والثقافيـة ، بأبعادها االجتماعيـة  ، وتكوين المدركات؛ لفهم العالقة بين اإلنسان وبيئته      
 على اتخـاذ  اوقادر،  بمشكالتهااوالطبيعية؛ حتى يكون واعي ، والبيولوجية، واالقتصادية

ـ     ؛ مشكالتها حّلسهام في   واإل، القرار نحو صيانتها   ا من أجل تحسين نوعية الحيـاة كم 
وقد توصلت ندوة بلجراد    ). ٢٤١ -٢٤٠ص ص ، م٢٠٠٩،سالمة( في العالم ككل     اوكيفً

عملية تهدف إلى توعية سـكان العـالم بالبيئـة    : للتربية البيئية إلى أن التربية البيئية    
والدوافع التـي   ، واالتجاهات، توالمهارا، وتزويدهم بالمعرفة ، والمشكالت المتصلة بها  

 ص، م٢٠١٤،أمـين ( إليجاد حلول للمشكالت الحالية    ؛تلزمهم بالعمل الفردي والجماعي   
 تنميـة مثل  ،   التربية البيئية إلى عملية تنمية جوانب معينة لدى المتعلم         وتشير ).٢٠٩

ا النوع  كما يستلزم هذ  .  مشكالت بيئته  حّل اإلنسان من اإلسهام في      نالمهارات التي تمكّ  
، نجم ؛عبداهللا(من التربية تكوين االتجاهات والقيم التي تحكم سلوك اإلنسان نحو بيئته            

 من أركان المحافظة على اهذا وقد أصبحت التربية البيئية اليوم ركنً). ٤٥ ص، م٢٠٠٧
 ؛غرايبـة (يتكافل دورها مع التـشريعات البيئيـة واإلجـراءات التكنولوجيـة            ، البيئة

 سـواء  - والمجتمعات (Pro-Europe, 2005,p.8).؛ و)٣١٧ص ،م٢٠٠٣،الفرحان
 االتجاهات وإكسابهم،  البد أن تعمل على تشكيل شخصية أفرادها-كانت كبيرة أو صغيرة

والقيم التي تساعدهم على التكيف مع بيئتهم االجتماعية والطبيعية؛ وسيؤدي ذلك إلـى             
  ).٣٥ص ،م٢٠١٣،حكيم ؛بغدادي(فقدان عناصر البيئة ومكوناتها 
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 على أن التربية البيئية تجعل الفرد يدرك أن سلوكياته وقراراته الخاطئة وكمثال
 تسبب في تدفق البترول واحتراق اآلبـار        ذيما حدث مع الخطأ ال    ،  المجتمع ثمنهايدفع  

 إلى تلوث شواطئ دولتي الكويـت   يؤدلم إن ذلك حيث ؛م١٩٩١في الخليج العربي عام   
.  بل كل الدول التي لها سواحل على الخليج العربي         ؛زمة مباشرة والعراق المعنيتين باأل  

جماعية؛ ألن السلوك الخاطئ للفرد أو ؤولية نحو البيئة مسؤولية من هذا أن المسفهموي 
 إلى تزويد الفرد ق ومن هنا فإن مفهوم التربية البيئية يتطر   ؛للدولة تكون آثاره جماعية   

 مع الوسط الذي فطه السلوكية الحالية؛ لتجعله يتكيأو تعديل أنما، بأنماط سلوكية جديدة
 ة؛طلب(وحسن استغالل هذه المصادر     ، يعيش فيه من خالل المحافظة على مصادر البيئة       

 القـيم   ق على تذو  هم األفراد وحثّ  توعية تكون ولن .)١٢ -١١ص ص   ، م٢٠٠٠،قاسم
 بأهمية المحافظة على نظافة  الفرد وتثقفهي بتربية بيئية تربإال ؛الجمالية لمكونات البيئة
 ظهور أدلة علمية على نضوب وبعد ).١١١ص، م٢٠١١،نحاس(البيئة وحرمة إفسادها 

 العمل على إنقاذ كوكب األرض ليكون       ن فال بد م   ؛طبقة األوزون وحدوث الدفء العالمي    
عن طريق إيجاد جيل قادر على حماية بيئـاتهم         ،  للمعيشة والعطاء لألجيال القادمة    اقابلً

  ). ٨٩ص، م ٢٠٠٨،الشعراوي(وحماية أنفسهم من المخاطر البيئية 
 وذلك،   العدالة البيئية  سمى التربية البيئية مفهوم جديد ي     مفهوم على أثر    وظهر

، عندما بدأت العديد من الدول المتقدمة تستأثر بالنصيب األكبر من المـوارد الطبيعيـة             
 ى ممـا أد   ؛الدول النامية المحيطة بها   وتقوم بتصدير األضرار البيئية عبر حدودها إلى        

 العـبء  لون الشمالية يتحموأمريكاوأمريكا الالتينية ، وآسيا، إلى أن الفقراء في أفريقيا   
 حاالت  وزيادة، وارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون    ، األكبر في التعرض للنفايات الخطرة    

 وقد. وث األنهار والبحيراتوتل، الحشريةواألخطار الناجمة عن استخدام المبيدات ، الربو
إلى تحركات عالمية    البيئي؛ تعرض بعض فئات المجتمع دون غيرها لمظاهر الظلم          ىأد 

والسيما المجتمعات الفقيرة ، من أجل تحقيق العدالة البيئية بين الفئات المختلفة للمجتمع   
  . )٢١٦ -٢١٥ص ص، م٢٠١٢، عبدالعال(

  :الصحية التربية مفهوم -ب
الت المجتمع هي الوعاء الرئيس للعناصر األساسية في الثقافـة        كانت مشك  لما

 له السواد األعظم مـن    ضواستقراء ما يتعر  ،  لذلك فمن الضروري البحث فيها     ؛العلمية
وغيرها ، والبيئة الصناعية، والسكان، والتلوث، والمرض،  التغذيةومشكالت. المواطنين

وتهيئته ،  في إعداد أي مواطن للحياة   جزء مهم  ها البد أن يكون ل    ؛من مشكالت المجتمع  
، م٢٠٠٩، سالمة(للعيش فيها بطريقة تضمن له صحة أفضل وحياة خالية من األمراض 

في ، م١٩٩٠لسنة ، )٥( المجلس القومي للمناهج القانون رقم      أصدر فقد؛ لذا   )٢١٥ص
نون رقـم    حدد القا  وقد. عليمية للتربية الصحية  السياسة الت ،  المملكة المتحدة البريطانية  

الذي اشتمل  ،  للمجلس القومي للمناهج في بريطانيا مكونات منهج التربية الصحية        ) ٥(
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، والمـواد فـي حياتنـا   ، والبيئة الصحية، واإلدمان، التربية الجنسية: على موضوعات 
ويعطي المنهج القومي للعلـوم داللـة   . واستخدامات المواد واألدوية في حياتنا اليومية    

 بغرض المحافظة على اتزان مـنهج       ؛حية في كل المناهج الدراسية    واضحة للتربية الص  
تحديد بعض طرق التدريس لمعالجة ويمكن.  للطالب في أعمار مختلفةعطىالعلوم الذي ي 

يظهر من خاللـه  ،  نظام متعدد لتدريس العلوم إتاحةو، الموضوعات العلمية المتخصصة  
ـ  منهجـا  بوصفهاحية   داللة وأهمية للتربية الص    عطيوي،  اهتمام الطالب  للعلـوم   ا قومي 

   ).٢١٧، ٢١٦ص، م٢٠٠٩،سالمة(
 األفـضل  والتقـدير  التفهم األفراد إكساب أنهاعلى   الصحية التربية إلى وينظر

 الطالب وتزويد، وجه أكمل على منها واالستفادة، المجتمع في المتاحة الصحية للخدمات
، اتجاهاتهم في الفعال التأثير بغرض بصحتهم؛ المتعلقة الصحية واإلرشادات بالمعلومات

 والكفاية، السالمة تحقيق على لمساعدتهم وتطويره؛ الصحي سلوكهم تعديل على والعمل
 ,Jourdan, 2011(و ؛)٢٢ص، م٢٠٠١،عبـدالوهاب ( واالجتماعية والنفسية البدنية
p.15 .(فلـدى  اتجاهات وعادات صحية سـليمة       تكوين:  التربية الصحية بأنها   وتُعر 

ـ  مـع ، تحميهم وتحمي المجتمع من األمراض ومضاعفاتها  ،  لتالميذا  ة تبـصيرهم بكيفي
وكيف يحمون صـحة    ،   من الحوادث  أنفسهم ووقاية، العناية بصحتهم والمحافظة عليها   

 ؛المعايطـة ( الصحة العقلية واالنفعاليـة    وأهمية،  بقيمة الغذاء الجيد   وتعرفهم. اآلخرين
  ).٤٤ص، م٢٠١٠،يالعنز( و؛)١٩٢ص ، م٢٠١٣،الجغيمان

يتضح أن التربية الصحية نهج تربوي لتكـوين الـوعي          ،   ما سبق  ء ضو وفي
 ق يحقّبما،  بغية إحداث تأثير إيجابي في حياة الفرد؛ بالمسائل الصحيةواإلدراك، الصحي

ـ  ا نمط الحياة مع الممارسة الصحية تكييفً      كييفوت، التوازن الصحي  والتربيـة . ا طوعي 
 بل تشمل تنمية وعي التالميـذ واألفـراد       ؛لفرد المعارف فحسب  الصحية ليست إكساب ا   

ومـشاركتهم فـي إيجـاد      ، والمحلية،  المشكالت الحياتية في البيئة المدرسية     بمواجهة
وتزويد األفراد بالمهارات والخبرات التي تساعدهم علـى تنميـة          ، الحلول المناسبة لها  

مساعدة أنفسهم للوقايـة مـن      والقدرة على   ، وسلوكهم الصحي ، واتجاهاتهم، معارفهم
  . وتعزيز الصحة، المرض

  : التربية الغذائيةمفهوم -ج
 سـوء   مثل - المعلومات والمعرفة المناسبة حول المشكالت الغذائية        تستطيع

وتحدث معظم االضطرابات المتعلقة بـسوء      .  أن تنقذ األفراد من آثارها السيئة      -التغذية
 توعية الناس بالتـأثيرات     إن حيث   ؛ية السليمة التغذية نتيجة لضعف المعرفة حول التغذ     

وفـي الوقـت    .  كبير  منها إلى حد   الوقاية على يمكن أن تساعد     التغذيةالصحية لسوء   
 بهدف ؛ العديد من المدارس والكليات سوء التغذية إلى برامجها الدراسية         تالحاضر ضم 
 حيث إن الجهل سبب ؛ الكثير من القضاياحّل علىويمكن للتعليم أن يساعد  . نشر الوعي 
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 ا غـذائي ا فشخص سيختار اختيار   ولذلك). ٩ص، م٢٠١٣، كاسيدي(معظم مشاكل العالم    
وفي هذه الحالة تصبح المعرفة على درجة كبيرة من         ،  إذا كان على وعي بفوائده     اصحي

 العـادات   غييروت.  لهم بفوائدهعندما يقتنعون   ،   ما ا صحي ا نظام الكثيرون ويتبع. األهمية
 ؛ (Irrvine,2004,p.354) بالعـادات الـصحية  اإللمـام  بعـد  إاللغذائيـة ال يكـون   ا
  ).٤١ص، م٢٠١٣،ريتشارد(و

 البـد أن    ؛ يكون لدى الفرد وعي بالمشكالت الغذائية ومقدرة على حلها         وحتى
 على المؤسسات التعليمية فـي  ؤولية ومن هنا تقع المس؛ من الثقافة الغذائيةايمتلك قدر 

 الغذائي إلى تعليم األفراد العالقة بين      قيفويهدف التث . في التثقيف الغذائي  القيام بدورها   
وكيفية االهتمام بأنفسهم عـن     ،  الصحة والغذاء مع مساعدتهم على فهم بناء أجسامهم       

 لصحة والهادفة خالل البرامج المدرسية المتعلقة منطريق ممارسة السلوكيات الصحية     
 المدرسة واحدة من أهـم المعاهـد        دوتع.  المدرسة الطالب والتثقيف الغذائي لهم داخل    

  ومنـع  ،   على الصحة الجيدة    المدارك والمهارات التي تساعد وتحثّ     يالقومية التي تنم
 الغذائية عن طريـق تثقيـف       الة لتحسين الح  مهمة فرصة   أنهاكما  . اإلصابة باألمراض 

نميـة الـسلوكيات    وت،  والتغذية المشتملة على المعرفـة    ، وتعليم فنون الطهي  ، الطالب
  ).١٩٧ص، م٢٠٠٦، العرب(والممارسات الصحية 

أنه عملية مساعدة أفراد المجتمع في الحصول على        :  بالتثقيف الغذائي  ويقصد
 للمحافظـة علـى     ؛ للقيام باالختيار المناسب لغذائهم    ؛المعلومات والخبرات الالزمة لهم   

هو الذي يجعـل المعلومـات       ،الوالتثقيف الغذائي الناجح والفع   . صحتهم خالل حياتهم  
ويعمل على تغيير العادات الغذائيـة    ، المعطاة سهلة الفهم واالستخدام في الحياة اليومية      

 أجل ذلك يجب أن     ومن). ٩٥٨ص  ، م٢٠١٢، مصيقر(للشخص أو المجتمع المستهدف     
 المعلومات والمهـارات الالزمـة للـسلوكيات الغذائيـة        على المناهج الدراسية    يتحتو

وللحصول على تغييرات سلوكية إيجابية في التغذية يجب أن يكون هناك وقت            . الصحية
 للطلبة لحصص التغذية؛ ولذا فإن الحل األفضل إدماج التغذية فـي الحـصص ذات       كاٍف

 أن:  القولويمكن ).٩٩٦ -٩٩٥ص ص، م٢٠١٢،مصيقر(مثل حصص العلوم   ،  العالقة
 لوقاية أنفسهم   ؛ت والمهارات الالزمة   الطلبة المعلوما  إكساب عملية هيالتربية الغذائية   

 إبرازويمكن  . والنفسي،  والجسدي،  من المشكالت الغذائية التي قد تضر بنموهم العقلي       
   وذلك بطرح المشكالت الغذائية وتضمينها في مناهج ا؛ذلك من خالل تثقيف الطلبة غذائي 

  .اإلنسان على جسم  ومضارهاامثل المواد الغذائية المعلبة والمهندسة وراثي، العلوم
  : التربية الوقائيةمفهوم -د

 التي تهتم بكيفية التربية :(Protective Education)  بالتربية الوقائيةيقصد
،  إلـى تـوافر قـدر مـن المعـارف          وتحتاج، وقاية المتعلم في مختلف مجاالت الحياة     

ا لمفهومهـا؛   واالتجاهات التي يجب أن يلم بها الطالب؛ ليسلك سلوكًا مؤيد         ، والمهارات
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 تفاعلـه فـي   أثنـاء  ها لض التي يتعر  والبيئية، والنفسية،  به المخاطر الصحية   ليواجه
 التـصرف   علـى  ا قادر مواطنًا بوصفه مما يساعد على إعداده للحياة       ؛مدرسته وبيئته 

      م٢٠٠١،  الطنـاوي  الشربيني؛( إليها ضالصحيح في مواجهة المشكالت التي قد يتعر ،
والتربيـة  ، التربية الوقائيـة الـصحية    : لتربية الوقائية مجالين   ا وتتضمن ).٣٩٠ص  

وكيفيـة  ، كما تهتم الثانية بفهم البيئـة     ،  وتهتم األولى بصحة الفرد والمجتمع    . األمانية
ومساعدة الطالب على اكتساب المهارات الالزمـة       ، وإدراك مواقف الخطر فيها   ، عملها

أو ،  للخطرضدون أن يتعر،  ومجتمعهوالتصرف حيالها في ظروف بيئته  ، للتعامل معها 
 عرفـت  وقـد  ).٢٦-٢١ ص ص، م٢٠١٠،هاشم(يلحق باآلخرين أو بالبيئة أي ضرر      

وما تتضمنه مـن  ، والخطوات الوقائية، والتدابير،  اإلجراءاتبمجموعةالتربية الوقائية   
مثـل العوامـل   ، وسلوك متعلقة بموضوعات حيوية أو غير حيوية ، ومواقف، معلومات

ومخاطر الكوارث الطبيعية الناتجة عنها وكيفية ، رة في تشكيل سطح الكرة األرضيةالمؤث
  ).٩ص، م٢٠٠٥، األهدل(مواجهتها 
 انتشارسرعة :  المانعة لألوبئةجراءات لعدم األخذ بنظام التربية الوقائية واإلوكمثال

 كارثةل ابوصفه إليدز؛ لا عالمياوتخصيص أول ديسمبر من كل عام يوم، مرض اإليدز
مثل ، ألنه ينتشر عبر الممارسات االجتماعية السلبية، ا األخطر شأنًالبيولوجية

،  مضاد لهلعقار ن وعدم التوصل حتى اآل.الممارسات الجنسية خارج إطار الشرعية
 مما يزيد من وطأة انتشاره ؛الذين ال تظهر عليهم األعراض، وكثرة حاملي المرض

 US Department of Health& Human).؛)١٩٧ص، م٢٠٠٢،أرباب محسوب؛(
Services, 2015, p.13) المالحظ أن موضوع التربية الوقائية مرتبط بمفهومه ومن 
 فالتربية العلمية التي يدرسها التلميذ في كتب العلوم لذا ؛الشامل بالتطبيقات الحياتية

المحافظة و، تظهر أهمية التربية الوقائية لمساعدة الطالب على مواجهة تلك المخاطر
 بالتصرف المناسب السليم الصحيح في مواجهة ما وتعريفهم، وصحتهم، على سالمتهم

وأمراض خطيرة قبل حدوثها أو بعد حدوثها ، وأوبئة، وكوارث، قد يطرأ من حوادث
 National Center for Mental Health in)؛ )١٧٨ ص، ٢٠٠٧، ؛خضرالقالف(

Schools at UCLA, 2014,p.12)  

 والمشكالت العالمية والمحلية التي يجب تضمينها في كتب لقضاياا أهم -٣
  :علوم المرحلة االبتدائية

 المشكلة : المحلية والعالمية على النحو التاليالمشكالت بين التمييز  يمكنبداية
 كتلوث، مدينة أو حضرية منطقة يشمل كأن، نسبيا محددة جغرافية منطقة وتشمل: المحلية
 من أكبر جغرافية منطقة إلى تمتد والتي :اإلقليمية المشكلة و.وغيرها ماءال وتلوث الهواء

 :العالميـة  المشكلة و.كالتصحر، فأكثر دولة يضم  واسعإقليم يشمل أن، المحلية المناطق
 طبقة وتآكل، المناخية كالتغيرات، واإلقليمية المحلية مستوياته بكافة بأكمله العالم وتشمل
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 بين مترابطة المشكالت هذه أن إلى اإلشارة وتجدر. )٢٧ص ،م٢٠١٢،برهوم( األوزون
وجميع ما سبق ينطبق على . بينها فيما  المتبادللتأثيرها نظرا الجغرافية؛ المناطق مختلف

،  ناتجـة عـن تفاعـل العلـم    مـشكالت  مأ،  صـحية مأ، بيئية أكانت سواء،  المشكالت
،  البيئة لحمايةكومات والمنظمات    التي تبذلها الح   الجهود معو. والمجتمع، والتكنولوجيا

وتحتـاج إلـى   ،  مشكالت مازالت قائمةهناك لكن ؛ الصحية الدولية والهيئات، والمجتمع
، واإلقليمية، الحكومية:  كافة القطاعات التنموية المختلفة وتكاثف، وتعاون، عمل مستمر 

لعديـد مـن    وبعد االطالع علـى ا    .  األفراد للقضاء عليها   جهودباإلضافة إلى   ، والدولية
، والعربيـة ،  العالميـة المـشكالت  تم التوصل إلـى أهـم   ؛الدراسات العربية واألجنبية  

  : )١( كان منها ما يأتيالتي، والمحلية
  ):عالميةالمشكالت ال( أهم المشكالت في العالم -أ

  : هذه المشكالت فيلتتمثّ 
  :عالم الصحي في الالوضع. ١

منهم ، ا قرابة ثالثة ماليين سنويتقتلي مثل المالريا الت  المعديةاألمراض تتفش
واإلسهاالت عنـد   ، ا يقتل حوالي مليون ونصف سنوي     الذي الرئوي   والسّل، مليون طفل 

                                                        
،  م٢٠٠٠،أبو سعدة(و؛ )١٧٣ -١٥٩ صص، م٢٠٠٠،قاسم ة؛طلب: (التالية المراجع انظر) 1(

، م٢٠٠٢ ،أربابمحسوب؛ (و؛ )٢٣٩ -٢٣٧ص ص، م٢٠٠٢ ،ةطلب(و؛ )٢٢٣ -٢١٥ص ص
 ،الغامدي ؛لبنية(و؛ )٢ص، م٢٠٠٤ ،صقر (؛(Chan and Kwok, 2003, p.12) ؛)١٥٢ص

، العرب(و؛ )٣٩٠ص، م٢٠٠٥ ،السيد(و؛ )٨٩ص، م٢٠٠٥ ،الخطيب(و؛ )٢٥٨ص، م٢٠٠٤
          ، م٢٠٠٦ ،التركماني(و ؛ (Lester & et.al, 2006, p.320)؛)١٣٠ص، م٢٠٠٦
-٢٤ ص ص، م٢٠٠٧ ،آخرون ؛باشا(و؛ )٢٤٢ص، م٢٠٠٦، السيد(و؛ )٢٠٨-١١٣ص ص

، م٢٠٠٧ ،لخضيريا(و؛ )١١ص، م٢٠٠٧، يوسف(و؛ )٩ص، م٢٠٠٧، المدني(و؛ )٦٩
، عليان ؛هندي(و؛ )٢ص، م٢٠٠٨ ،الخياط(و؛ )٥٩٦ص، م٢٠٠٨ ،محجوب(و؛ )٣ص

 ،الوليعي(و؛ )(Yan&Wildemuth, 2008, p.744؛ و)١٥٦ -١٥٤ص ص، م٢٠٠٨
      ، م٢٠٠٩ ،المقحم(و؛ )١١٢ص، م٢٠٠٨ ،الخطيب(؛ و)٤٢٨-٤٢٧ ص ص، م٢٠٠٨

 ؛مسلم(و؛ )١٠ص، م٢٠١٠ ،نصر(و ؛)٤٦ص، م٢٠٠٩، مصباح(و؛ )١٠٤ -٥١ص ص 
، م٢٠١١ ،طاقةالصائغ؛ (و؛ )٨ص، م٢٠١١ ،جابر(و؛ )٢١٥ص، م٢٠١٠ ،آخرون

 ؛)١١٤ص، م٢٠١٢ ،حسيبة(و ؛ (Sivasakthive and Reddy, 2011, p.31)؛)٦٢ص
 -١٢٣ص ص، م٢٠١٢ ،كروجر( و؛United Nations Convention, 2012, p.4)(و

، م٢٠١٣ ،الحسن(و؛ )٦ص، م٢٠١٣ ،سبتي(و ؛)١٥٠ص، م٢٠١٢ ،يالعرو(و؛ )١٣٧
 -٤٢ص ص، م٢٠١٤ ،أبو حامدة(و؛ )١٧٢ -١٦٩ص ص ، م٢٠١٣ ،النشوان(و؛ )٢٠ص
 World Health)  و؛)١٥ص، م٢٠١٤ ،الودعاني(و؛ )١٤٦ص، م٢٠١٤ ،أمين(؛ )٤٣

Organization, 2015, p.9).  
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 -٣١٩-

        ومرض اإليدز يقتل حوالي ثالثـة     ، ااألطفال التي تقتل ما يقرب من عشرة ماليين سنوي
ـ مثل البلهارسـيا واأل     سكان العالم مصابون بالديدان    وربع، ماليين ) ٨٠٠(و، كارسس
  .  أقل من خمس سنواتاطفلً) ١٨٠(منهم ،  طفل يعانون من سوء التغذيةمليون

  
  :األوبئة والسلوكيات الخطيرة المنتشرة في العالم. ٢

لجنـسية   ا واألمـراض ،  المخدرات وتعاطي، والخمور، خين مقدمتها التد  وفي
وازديـاد  ، ة في الزراعة الواسع للمبيدات الحشري واالستخدام، الناتجة عن الزنا واللواط   

والمواد ،   المواد الحافظة  واستخدام، التلوث البيئي بمخلفات المصانع وعوادم السيارات     
 المواد المسرطنة في    وتواجد، والمواد ذات النكهة على نطاق واسع في الغذاء       ،  الملونة

  .ومواد الزينة باإلضافة إلى انتشار النظام الغذائي السريع، الملبوسات
  :م مشكالت التلوث في العصر الحديث أهمن. ٣

 ؛ كبيرة مشكلة الهواء تلوث: الهوائي التلوث مشكلة :في المشكالت تلك تمثّلت
 األن جزء التنفسي ترتبط بتنوع مصادر تلـوث الهـواء؛ ألن         الجهاز من أمراض    ا كبير 

 .ت انتشار اآلليات والسياراعن افضلً، غالبيتها ناتج عن مصادر صناعية كصناعة النفط   
، وينتج من المجاالت التي تنتج حول األجهزة اإللكترونيـة        : مشكلة التلوث اإللكتروني  و

 حيـث   ؛ باألقمار الصناعية  ءوانتها، والحاسوب، والجوال، والتلفاز، ابتداء من المذياع  
 العصبية الخاليا فيوهي موجات تؤثر ، يحفل الفضاء حولنا بالموجات الكهرومغناطيسية

 مـستوى  علـى  اإلحصائيات وتشير: الحشرية بالمبيدات التلوث لةمشكو. للمخ البشري 
 شخص فـي    مليون) ٢٥ (عند تسمم حاالت في تتسبب الحشرية المبيدات أن إلى العالم

مشكلة اإلدمان علـى     و .ا سنوي اشخص) ٢٠(ويموت منهم ما يقرب من      ، الدول النامية 
ت المتحدة أشارت إلى أن بقـاء       وفي دراسة حديثة ظهرت بالواليا    : لكترونيةاأللعاب اإل 

 قد تعمل على تغيير وظائف بعض خاليا ؛األطفال مدة طويلة لممارسة األلعاب االلكترونية
بعد استعانة الباحثين بأجهزة أشعة الرنين المغناطيسي لمراقبة نشاط المخ أثناء           ،  المخ

 التلـوث  كلةمشو. وتستمر هذه التغيرات لمدة أسبوع بعد ممارسة اللعبة       ، لعب األطفال 
، النقل طرق من مقربة على تقع مناطق من للضوضاء المزمن التعرض إن: الضوضائي

 طلبة صفوف بين خصوصا - تؤدي أن يمكن للضجيج؛ باعثة أخرى مصادر أي من أو
واعتالالت في  ،  واإلجهاد، كارتفاع ضغط الدم  ،   نتائج سلبية على الصحة    إلى -المدارس

وعدم المقدرة ، وتباطؤ االستيعاب، ثل تدني األداء المدرسيم، الصحة الذهنية والسلوكية
 وتناقص، ويمكن لهذه اآلثار الصحية أن تفضي إلى عاهة اجتماعية. على تمييز الكلمات

 د يهـد  ا خطيـر  ا بيئي ا عاملً عد وعليه فإن الضوضاء تُ    ؛والتغيب عن المدرسة  ،  اإلنتاجية
 المشكالت تلك تمثّلتو:  الطفولة واألمومةمشكالت رعاية و.صحة العامة ورفاه المجتمع
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 -٣٢٠-

 في يولدون طفل ماليين سبعة إن: األجنة وتشوه والوراثية الخلقية العيوب مشكلة :في
 الـبالد  فـي  منهم% ٩٠ وأن، خطيرة ووراثية خلقية عيوب من ويعانون، سنويا العالم

، شـعاعات واإل، التغذيـة  وسـوء ، للـسموم  الحامـل  األم تعرض ذلك وسبب النامية؛
، والملـبس ، المأكـل  في المنتشرة والسموم، الكيماوية والمواد، المخصب واليورانيوم

: الشوارع أطفال مشكلة و .الحمل أثناء لألجنة المبكر التشخيص وتأخر، األقارب وزواج
، مـأوى  وال، أهـل  دون الـشوارع  فـي  مـشرد  طفـل  مليون مائة من أكثر هناك أن

 بـاألمراض  تنتهـي  التـي  والـدعارة ، السرقة: مثل ،الجرائم مختلف في ويستخدمون
 األطفـال  يتعـرض : األرضـية  األلغام مشكلة و .والتسول، المخدرات وترويج، الجنسية
،  قـتلهم  ب تسب والتي، العالم بقاع من كثير في المنتشرة األرضية لأللغام خاصة بصورة

  .ا الدائمة للمئات منهم يوميواإلعاقة
  : فقر المجاعات والانتشار. ٥

 إلى تدهور ت أدالتيوطاقة الحمل الزائدة   ،   السكانية األحجام بسبب زيادة    وذلك
 أصبح المطلوب من وقد. وحدوث التلوث ،  وتلف العناصر البيئية  ،  وفساد الموارد ،  البيئة
 عدد السكان تحـت خـط التغذيـة         دروقُ.  نسمة اآلن  مليار) ٦‚٣( تغذية   األرضيةالكرة  
أي أن العالقـة  ،  من الغـذاء أقلادة سكانية يصاحبها إنتاجية    ومع كل زي  ،  مليار بنصف

 إنتاجية أو أقل إلى تربة ؛وتحولها من جيدة ومنتجة،  بسبب تدهور التربةكسيةتصبح ع
  . بفجوة غذائية لم يشهدها العالم من قبلنذر وهذا مما ي؛غير صالحة للزراعة

  : مشكالت البيئية الحضرية .٦
صبحت مشكلة اإلسكان الحضري ظاهرة عالمية تواجه       أ ؛ المدن الحديثة  بظهور

االدول األكثر تقدم ،ا إلى جنب مع الدول األكثر تخلفًاجنبمع اختالف درجة حدتها ، ا وفقر
 ين على الجـانب   ا ضغطً ل وهذا مما شكّ   اجهتها؛وأساليب وسياسات مو  ،  من مجتمع آلخر  

 النفايات اكلومش، لوث بيئة المدنمنها ت،  من المشكالتا عددوسبب، البيئي واالجتماعي
  .وارتفاع حرارة المدن، والطاقة،  الصحيوالصرف، الصلبة

  :الحراري االحتباس ظاهرة مشكلة. ٧
 مشكلة االحتباس الحراري في الوقت الحاضـر نتيجـة للتوسـع فـي             ظهرت

 حرق الخشب إلىإضافة ، )الغاز الطبيعي  - البترول – الفحم(استخدام الوقود األحفوري    
 تزايد تركيز ثاني أكسيد الكربون بدرجة ثابتة في الغالف        وصاحبه، والمخلفات الزراعية 

 الغـالف مع التزايد الملحوظ في متوسط درجـات حـرارة          ، الجوي على مستوى العالم   
مثـل  ،  وما نتج عنه من خطر عمليات التغير المناخي العالمي وتبعاتها         ، الجوي لألرض 
 فـي والتأثير  ،   بغرق بعض المناطق المنخفضة    ديهدالذي  ،   سطح البحر  ىارتفاع مستو 
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 -٣٢١-

 انتشار ىباإلضافة إل،  اإلنسان بشكل مباشرد بما يهد؛ المحاصيلإنتاجو،  المائية الموارد
  .مثل المالريا، بعض األمراض الخطيرة

  : طبقة األوزونمشكلة. ٨
 ار التغيرات التي حدثت لطبقة األوزون فوق القارة القطبية الجنوبية اعتبـا           إن

فوق مـساحة   % ٥٠ نقص متوسط تركيز األوزون بمقدار     حيث ؛م١٩٥٧من ربيع عام    
وتزايد هـذه   ،  ضعف مساحة الواليات المتحدة في منطقة القطب الجنوبي        اتساعهايبلغ  

 هذا كلو،  بعد عام  االنسبة عام التـي  ،   إلى زيادة نفاذ األشعة فـوق البنفـسجية        ؤدي ي
 حاالت  قدرتُو، بائية الكثير من األمراض الو    انتشارو، ستؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة    

  . والعشرينادي حالة قبل منتصف القرن الحمليون) ٤٠(اإلصابة بسرطان الجلد 
  :رضية الهبوط األرضي واالنهيارات األمشكلة. ٩

 لحركة أفقية نتيجة ؛ تعرض الطبقات األرضية السطحية للخلل في توازنها    وهي
 تتأثر الصخور نتيجة لعمليات     عندماويحدث ذلك عادة    ، ضأو عمودية تنتاب سطح األر    

 وهذا ؛وغير ذلك من عمليات بشرية وطبيعية، أو سحب الزائد للسوائل الجوفية، التعدين
 وانهيـار  ، وينتج عنه تدمير المنـشآت الهندسـية  ،  الهبوط للقشرة األرضية بمما يسب

  . السدود والجسور
  :الغذائي التلوث مشكلة. ١٠

 طريق تسرب الملوثـات     عنيات التصنيع الغذائي من تلويث الطعام       زادت عمل 
ـ   . والتعليب، واإلنتاج، بطريقة غير مباشرة خالل عمليات التجهيز       مـواد   ضافأو قد تُ

 ؛ مميـزة  ونكهة، ا أو طعم  ا جذاب اأو إكسابها لونً  ،   بهدف حفظ األغذية من التلف     ؛معينة
أو مواد  ،  أو فطرية ،  أو فيروسية ،  بكتيرية موموهذا مما قاد إلى احتواء األغذية على س       

 مما يؤدي إلى اإلضرار بمن يتناول هذه ؛أو تعرضها ألحد هذه المواد، أو أشعة، كيماوية
  .مثل حدوث بعض األمراض السرطانية، األغذية

  : مشكلة تقنية النانو .١١
  على مقياس  صنعوهي تقنيات تُ  ،  بها تقنية المواد المتناهية في الصغر      ويقصد

. وهي أصغر وحدة قياس مترية تبلغ واحد من ألف من مليون مـن المتـر          ،  النانو متر 
عن طريق الوقاية ، كالسرطان خالل التقنيات النانو يمكن عالج العديد من األمراض ومن

 مخاوف  فهناك ذلك ومع.  تفيد في معالجة مشكالت البيئة     كما،  والتحكم في هذا المرض   
مدمرة للعالمقوة بوصفها بهذه التقنية واالستعانة، ة استخدامها بسهولساءمن أن ي . 

  :بالجملة الحية الكائنات نقراضا. ١٢
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 -٣٢٢-

 ينقرض فيها من على سطح األرض حيوان أو نبات مـا            دقيقة تمر ) ٢٠ (كل
 إلى أكثر ا حاليتصل نقراضوجملة الكائنات المهددة باال. وذو فائدة جليلة للبشرية، فريد
، والغـوريال ، والبانـدا ، من أبرزهـا وأشـهرها وحيـد القـرن        ،  ألف نوع ) ١٢(من  

والطائر أبو منجل   ، وفأر الماء اإلثيوبي  ، والمها العربي ، والفهد اآلسيوي ، والشمبانزي
مـن  % ٢٥ بـقدر أن ما ي  كما. ونبات الصبار الشوكي  ، والجمل ذو السنامين  ، المصري

 نتيجة لتداعيات ظاهرة االحتباس     ؛٢٠٥٠ بحلول العام    اات األرض قد تنقرض نهائي    كائن
االحراري والتغيرات المناخية العالمية عموم.  

  ):قليميةاإلمشكالت ال(أهم المشكالت في العالم العربي . ب
  :وهي كالتالي، هناك مشكالت يتصف بها العالم العربي عن غيره 

،  المستوى الصحيتدني مثل :تماعية في العالم العربي أبرز المشكالت االجمن. ١
 .وانتشار بعض األمراض المستوطنة الفتاكة

،  الجفاف في الوطن العربيظاهرة : أبرز المشكالت االقتصادية في العالم العربيمن. ٢
 . ترتب عليها من ضعف اإلنتاج وصعوبة المواصالتوما
عربي والخليج العربي من المناطق  حوض البحر اليعد : التلوث البحريمشكلة. ٣

 وثكتل، ا المنتجة بحريواآلبار من الناقالت والتسرب، الملوثة؛ بسبب الحوادث البترولية
 بسبب تبدو سواحل البحر األحمر وخليج العقبة؛ وكما، السواحل الغربية لقارة آسيا

 .والصرف الصحي غير المعالج، صرف النفايات الصناعية
 يصاحبها من انقراض بعض األنواع وما ):إزالة الغابات(الغابات  تقويض مشكلة. ٤

 معدل التقويض في بلغ قدو.  تدمير النظام البيئيبسببالنباتية والحيوانية واختفائها؛ 
 في المرتبة الثانية وتأتي، يامن المساحة سنو% ١منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بعد دول أمريكا الوسطىاعالمي .  
 حيث ؛ التصحر في الوطن العربي مساحات شاسعة منهظاهرة تهدد:  التصحرمشكلة. ٥
 ويذكر،  التصحربخطر ة أفريقيا وآسيا مهددبقارة العربية األقطار في كبيرة مساحات إن

  . من مساحة األراضي السعودية مهددة جميعها بالتصحر% ٩٧‚٧٩على سبيل المثال أن 
 الناجمة عن تراكم النفايات المخاطر تتضمن :فاياتالن من والتخلص النظافة مشكلة. ٦

والحشرات الضارة مثل الذباب ، مثل الفأر، وشيوعها القوارض الضارة انتشارفي المدن 
 بالروائح الكريهة المنبعثة منها التي تزعج ا الهواء أيضوتلوث، المنزلي والبعوض

كان بسببها الطابع الجمالي ويفقد الم، وتسبب لهم الكثير من األمراض واألذى، السكان
  . للطبيعة

  ):المشكالت المحلية(أهم المشكالت في المملكة العربية السعودية . ج
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 -٣٢٣-

  : في المشكالت تلك تمثّلت 
  :  الهواءتلوث. ١

،  الريـاض نخاصـة مـد  ،  آثار تلوث الهواء في بعض المدن الرئيسة      ظهرت
اد الصلبة العالقة في بعـض   بلغت نسبة تلوث الهواء بالمو     حيث ؛ومكة،  والدمام،  وجدة

  .  مرتفعةتلوث نسبة وهي ، ٣م/ميكروجرام ٦١٧أحياء الرياض العاصمة 
 

  :  موارد المياهتلوث. ٢
،  والجوفية في المملكة التلوث من مصادر متعددة  ة موارد المياه السطحي   تواجه

بيدات والم، واألسمدة، مياه الصرف الصحي غير المعالجة القادمة من المدن       : من أهمها 
 معدل كمية األمالح الذائبة في المياه الجوفية وصل وقد. المستخدمة في النشاط الزراعي

وهو معدل يجعل المياه غير صالحة      ،  لتر/ مليغرام ٤٢٢١‚٩٩٦في المدينة المنورة إلى     
 .للري وزراعة النخيل

  :  بالنفطالتلوث. ٣
ـ    وتعد.  بشكل واضح في سواحل الخليج العربي      ويظهر يج أكثـر    حـرب الخل
ضاف.  فيها سواحل الخليج العربي بمواد نفطيةثتالفترات التي تلوإلى ذلك ما تقوم به ي 

ناقالت النفط القادمة إلى الخليج العربي من غسل خزاناتها في المياه الدولية قبل أخـذ               
  .حمولتها الجديدة من النفط

  :طبيعية الموارد الاستنزاف. ٤
 إلى تراجع زراعة التمور فـي       ىالذي أد ،  فية استنزاف موارد المياه الجو    مثل

خاصة تلـك األراضـي     ،   نتيجة نقص المياه في بعض أجزاء المنطقة       ؛المدينة المنورة 
،  جفاف كثير من أشجار النخيل فيهـا      إلى أدى   مما المنورة؛الزراعية المحيطة بالمدينة    

  . التربة الخصبة من األودية ألغراض البناءنقل إلى باإلضافة هذا
  :  النفاياتمدافن. ٥

كالنفايات المنزليـة   ،  متعددة ومختلفة  ات المدن الرئيسة في المملكة نفاي     تنتج
 من النفايات   اطن يومي ) ١٢٠٠٠(وتنتج مدينة الرياض حوالي     . والتجارية والصناعية 

إذا لم يتم التعامل معها بالطرق      ،  النفايات الصلبة من مصادر التلوث     هذه تعدو. الصلبة
وموارد ، مثل وضعها في مدافن مخصصة تمنع تلويث الهواء بأبخرتها،  السليمةالصحية

  . التربة بحرقهاآفاقأو إتالف ، المياه الجوفية بعصارتها
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  :الملوحة. ٦
ــيج العربــييرتفــع ــغ نحــو ؛ معــدل التبخــر الــسنوي فــي الخل  إذ يبل

دم التوازن بين    ع ىوقد أد .  المياه العذبة إال القليل    منوال يصله   ، سنة/٢سم/جرام١٤٤
 إلى ارتفاع معـدالت     ؛ما يتبخر من مياه سطح الخليج العربي وما يصله من مياه عذبة           

  .  النفوقإلى شديدة لألسماك تصل أضرار إلى يوالتغير الفجائي للملوحة يؤد. الملوحة
 

  : الفيضانات مشكلة. ٧
ئية  الفيضانات الفجائية الناجمة عن هـذه الحـاالت الجويـة االسـتثنا            سميت

وتعرف بأنها الحالة التي تتجاوز فيهـا الميـاه   ، Flash Floodبالفيضانات الوميضية 
ففـي ظهـر يـوم الـسبت     . الجارية المجرى الطبيعي االعتيادي لها خالل ست ساعات   

 وجئوفُ،  لإلمطارشديد مناطق المشاعر المقدسة لسقوط ضت تعر٢٢/١/٢٠٠٥الموافق 
  . البشرية كانت قليلةالخسائر لكن ؛الحجيج وأجهزة الدولة بهذه الحالة

  :  تركيز المواد المشعةمشكلة. ٨
وإنما بعد فترة ، ا فورهر الجدير بالذكر أن خطر اإلشعاعات النووية ال يظ   ومن 

التي ،  ومن أخطر تأثيرات اإلشعاعات النووية األخطار الوراثية      ، من تاريخ التعرض لها   
  .اعقلي وا في إنجاب أطفال مشوهين جسميلتتمثّ
  :  حوادث الحريقمشكلة. ٩

 الهدف منهـا خفـض      وكان،  عدة دراسات ميدانية حول حوادث الحريق      قامت
مع ، ورفع كفاءة األجهزة األمنية   ،  من الخسائر البشرية والمادية    والحد،  نسبة الحوادث 

 بالمبـاني   ق مدى توافر متطلبات السالمة من الحري      ومعرفة، خفض الجهد وقلة التكلفة   
 .وكيفية اكتشافها والسيطرة عليها، نية العالية بمدينتي مكة وجدةالسك

  :  المخدراتمشكلة. ١٠
 الوقائي إلدارة المدرسة الثانوية تجـاه مـشكلة         الدور معرفة   إلى هذا ويدعو 
 دور المناهج ودعمها في تعزيز االتصال والتعاون بين إدارة مجالس    ومعرفة، المخدرات

  .قة بمكافحة المخدراتاآلباء واألجهزة ذات العال
  : حوادث السياراتمشكلة. ١١

،  عـن ثمانيـة آالف شـخص    في المملكة ال يقلّ  ا عدد الذين يتوفون سنوي    إن
من اإلصابات ألشخاص % ٧٥ وأن،  األخيرة إلى أن الرقم قد تجاوز ذلكالحوادث تشيرو
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 ألـف  كمـا أن أربعـين  . منها ألطفال دون الخامسة عشرة   % ٢٠و،   األربعين دون سن 
،  يدخلون المستشفيات بسبب حوادث الـسيارات فـي المملكـة          - األقل على -شخص  

  .وينتهى اآلالف منهم بإعاقات دائمة
  : السيولمشكلة. ١٢

السيول من المشكالت البيئية في السعودية      تُعد   ، منطقـة جـازان    اخـصوص  ،
  .وجوانبهاوبطون األودية ، واآلبار، والطرق، والزراعة،  من المبانيكل فيوأثرها 

  : السكريمشكلة. ١٣
 ما صاحبه من تغيير     ومع،  ألفراد المجتمع  لغذائي في نمط السلوك ا    التغيير مع

 المـواطن الـسعودي     أصبح قد ف ؛في السلوك المعيشي الذي يغلب عليه طابع الرفاهية       
العلمية الصحيحة عند مريض السكري الثقافة ؤديوت. ه لمرض السكري ومخاطرامعرض 

ادور حمايته من مضاعفات السكريوفي،  في ضبط سكر الدم لديهامهم .  
  : البدانة والسمنة في المجتمع السعوديمشكلة. ١٤

 لفئـات المجتمـع    وغذائي ضرورة تنفيذ برنامج تثقيف صحي       إلى هذا ويدعو
 مـع ، غيرهـا  أو،  المؤسـسات  أو،  الجامعات أو،  سواء في المدارس  ، كافة بالسعودية 

تغذية السليمة لإلنسان في المناهج الدراسـية المقـررة لطـالب    ضرورة إدخال مقرر ال  
 . التعليم العام والجامعي

  : المشكالت العالمية والمحلية في مناهج العلوم الدراسيةتضمين أهمية
أو ،  أو صـحية  ،   كانت بيئيـة   سواء - والمحلية   المية المشكالت الع  ع تنو مع

 بعـض   التربويون وضع قدو. مناهج ظهرت الحاجة إلى أهمية تضمينها في ال       -غذائية
  ، م٢٠٠٢، المحيـسن  (لخّـص  فقد   : أهمية دمج هذه المشكالت    إلى تدعو   التياألسباب  
وكـان  ، وأمريكـا ، وبريطانيا، معايير تدريس العلوم في كل من اليابان) ٩ -٨ص ص  

 ااالهتمام موجحـلّ وقادرة على ،  نحو تطوير عقلية تعليمية ذكية وفاحصة نحو البيئة        ه 
 المتعلمون في رو أن يفكّ. ومن زوايا متعددة، والنظر إلى األشياء نظرة شاملة، المشاكل

 ل لتحم ينوأن يكونوا معد  ، اآلثار اإليجابية والسلبية للتطور التقني والعلمي على البيئة       
 من أهـم جوانـب التطـور        أن) ٨٧ص، م٢٠٠٥، العقيل (وذكر . الوطنية ؤولياتهممس

تـضمين المنـاهج والمقـررات      ،  هج بالمملكة العربية السعودية   الكيفي في مجال المنا   
إنـه : القول ويمكن.  عن التربية البيئية؛ لتحسين اتجاهات التالميذ نحو البيئة        انصوص 
 حـلّ  فـي  يـشاركون  التالميـذ  سيجعل ذلك   فإن البيئة؛ نحو التالميذ اتجاهات بتحسن

 معرفـة الفـرد والمجتمـع       أن) ٢٩٨ص، م٢٠٠٦، السماك (وبين .البيئية المشكالت
 بـالمتغيرات الدوليـة   فـالوعي .  يهيئ مع المعرفة درجة عالية من الوعي    ؛بالمشكالت



  "دراسة تحليلية تقويمية" العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم المدرسية المطورة للمرحلة االبتدائية تالمشكال

 -٣٢٦-

 العربـي كفيـل     العالم فيوتأثيرها  ،  على العالم المعاصر   طرأتواألوضاع الجديدة التي    
 تضمين المنـاهج    أن) ٢٣٦ص، م٢٠٠٧، الفردان (وأضاف. بإيجاد الحلول للمشكالت  

 على األقل تحجيمها من خالل      أو،  في القضاء على مشكالته    سهم سي ؛تمعبمشكالت المج 
واالتجاهات التي تستطيع إيجاد الوعي الصحيح      ، والمهارات، والمعارف، تنمية المفاهيم 
وكيفية التعامل معها في سبيل     ، وآثارها السلبية ،  أسباب تلك المشكالت   نلدى األفراد ع  
 . ا السلبية التخفيف من آثارهأو، القضاء عليها

وظهور ،  ظهور مشكالت مختلفةتزايد معأنه ) ٣٢٢ص، م٢٠٠٧، عبد (ورأى
 لتدريس العلـوم    أصبح فقد ؛والوطنية ذات الداللة الخطيرة   ،  والقومية،  التقارير العالمية 

والبيئـة ضـرورة قـصوى لمواجهـة هـذه          ،  والمجتمع،  المرتبط بالعلم والتكنولوجيا  
م االستفادة من المعرفة مالم يكونوا مرتبطين بتقييم بعض  ألن الطلبة ال يمكنه؛المشكالت

 ذلـك   وأيـد  .واألخالق البيولوجية ،  والتقنيات الحياتية ،  مثل الكوارث الطبيعية  ،  القضايا
ـ       ن حيث أشارا إلى أ    ؛)٢٦ص، م٢٠٠٨، سفاريني عابد؛( خ من أهم األمور التـي ترس 

 المعرفة العلميـة بعناصـر      إن ذ إ ؛ المعرفة العلمية  ؛أهمية تضمين المناهج بالمشكالت   
 إلى فهم عميق للمـشكالت      ؤدي ي ؛والبيئة،  والتكنولوجيا،  والمجتمع،  التفاعل بين العلم  

 تـصبح  وبالتالي ؛التي يمكن أن تحدث من هذا التفاعل واالختالالت باتزان هذه العناصر    
كالت من خالل المعرفة العلمية المنارة التي نهتدي بها لوضع الحلول المناسبة لهذه المش

 المـشكالت   تضمينأن أهمية   ) ١٩٢ص، م٢٠٠٨، سليمان( أضاف   كما .البحث العلمي 
 حتـى   أو،  يكمن في الوقاية منها قبل حدوثها      ؛ برامج التعليم  فياالجتماعية واألخالقية   

 بمكافحـة   ةمثل إدراج بعض المواد المتعلق    ،   من خالل مناهج العلوم    بالتوعية ئها؛اختفا
 دور األخصائي   وإبرازوالثانوية؛  ، والمتوسطة، االبتدائيةاحل الدراسية   التدخين في المر  

  . االجتماعي والنفسي في المدرسة في توضيح مضار التدخين
 أن )Mansour, 2009, p.288(و، (Fensham, 2008, p.95) وأضـاف 

النظام التعليمي في أي مجتمع يحتاج إلى أفراد لديهم خلفية بكافة المـشكالت العالميـة     
 المعنوي والمادي للبرامج    والدعم،  على نشر األفراد للوعي    ساعد وهذا مما ي   ؛والمحلية

 المشكالت مـن    ومناقشة.  العلمية التي تحاول القضاء على جذور المشكالت       والمشاريع
 المعرفة للحيـاة؛  وأهمية،  يجعل المتعلمين يدركون القيمة الوظيفية للعلم؛خالل المناهج 

 وذكـر .  الطريق نحو المشكالت التي تواجههم في حيـاتهم        تذليل علىألنها ستساعدهم   
ـ ، أن اخـتالف الثقافـات فـي المجتمعـات        ) ٧٩ص، م٢٠٠٩، سالمة( القـيم   روتغي 

 إلى ظهـور    أدى - التقدم   يواستمرارية التكنولوجيا والثورة الصناعية ف    ، واألخالقيات
 لحـل   اكبير اعلوم دور  ال تدريس أدى ومن هنا    ؛مشكالت عديدة وجديدة على المجتمعات    

والقضايا األخالقية واإلنسانية؛ لذا يجب أن نسعى من خالل المحتوى العلمي           ، المشكالت
 .لمناهج العلوم إلى تنمية القيم العلمية وصقلها لدى الطلبة من خالل ربطها بالمشكالت
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، أن تقديم العلم للطلبة مـن خـالل مـشكالت         ) ٤ص، ٢٠٠٩، عوض (وبين
 على توفير بعض المقررات القائمة على هذا والعمل، وبيئية، ا اجتماعيةوقضاي، وأحداث

 الغرض األساسي من تدريس العلوم؛ وهو تحقيـق         قيق في تح  سهم ي ؛المدخل التدريسي 
  اثقافة علمية تكنولوجي م الحلـول لكـل مـشكالته      إيجاد على ا تساعدهم مستقبلً  ا؛ وبيئي 

 البد أن يتم اختيار المحتوى  أنه) ٤٨ص، م٢٠١٠،األحمدي (وأضاف .المحلية والعالمية 
والتـي  ، العلمي والتقني من واقع القضايا والمشكالت التي يعيشها المتعلم والمجتمـع          

 األمر الذي ؛ في نمط حياتها مؤثراالتي باتت عاملً،  العديدةتقنيةترتبت على المتغيرات ال
ت ذات الـصلة بـالعلم      يستلزم ضرورة التحديد المسبق لمثل هذه القـضايا والمـشكال         

أن تعريض الطلبة للمشكالت الحقيقية من      ) ٣٥٢ص، م٢٠١٠،اهللا عطا (وذكر. والتقنية
 بـذلك  فإنهم ؛ الطلبة وإشراكهم في الوصول إلى حلول لها       وتعاون، خالل دروس العلوم  

 ولذا يعتاد الطلبة صنع القرار المناسب عندما يواجهون  ؛ كل مشكلة  في ا قرار يصنعونس
 على تنميـة مهـارات التفكيـر        يساعد أنه كما،  أسوار المدرسة  ارج حياتية خ  مشكالت
ـ ، اوتـشويقً ،  دافعية يه لد يولّد مما ؛ الحلول الممكنة للمشكلة   ويقترح،  العلمي اوحماس 

 علـوم  منهج التناول )p.526 , Mansour ,2010 (وأيد .للمشاركة في دراسة العلوم
 العالم المتحضر والنـامي مـن مخـدرات         لبعض المشكالت التي انتشرت على مستوى     

وكون مـنهج  .  العقلية للطالب والتحصيل الدراسي   الصحة فيوالتي تؤثر   ، وتلوث بيئي 
 يهيئ ذلك إن ف؛العلوم يساعد على طرح أنشطة لها عالقة بتحسين البيئة وأحوال الحياة        

ادة العلوم   في م  طرح قادرين على إيجاد العالقة بين ما ي       مواطنين يصبحوا حتىالطالب  
 ذلك في معالجة المـشكالت     سهم سي ومن ثم ،  اليومية ة في الحيا  والمشكالت، من أنشطة 

  .أو التعايش معها بطريقة سليمة
 إبراز المـشكالت    أن) ١١٩ص، م٢٠١١،السوداني؛المسعودي( كل من    وذكر

 علـى تـوفير الفـرص       يساعد -المعاصرة العالمية والمحلية من خالل مناهج العلوم        
 وإعطـاء ، وربطها بالمشكالت العالمية  ،  اسبة للمتعلمين الستنباط المشكالت المحلية    المن

 حـلّ ومـن خـالل    .  في حلهـا   للطالب اودور،   الستيعابها ا كافي االمشكالت المحلية وقتً  
 لمواجهـة  سـتؤهلهم  فإنها ؛المشكالت الحياتية التي تواجه الطلبة في حياتهم اليومية       

 الكتـشاف  الطلبـة    إتقـان أن  ) ٣٣ص، م٢٠١٢، عاذرة   أبو (وبين. التغيرات السريعة 
 المدرسة أنو، ومعلومات، وقدرات،  يعني أنهم اكتسبوا مهارات؛ لهاحّلالمشكلة وإيجاد 

 الغالب سيستفيدون منها في إنهم وبالتالي ف؛ من خالل المناهج   استخدامها على ساعدتهم
 المجتمع بما يحتاجه زود مما ي؛م للتغلب على المشكالت التي تواجهه؛في حياتهم العملية

 يـدرب  عن أنـه  فضلًا. مثل تكنولوجيا المعلومات، من أفراد مدربين في مجاالت عديدة    
 ا؛فينجزون أعمالهم بروح الفريق فيكتسبون قيم     ،  التالميذ على مهارات العمل الجماعي    

    امما قد يحدث لديهم تغير ا ا اجتماعيإيجابي يقود المجتمع إلـى     لذي ا األمر ؛ فيه ا مرغوب
  . المشكالتحّل في بداعاإل
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 الفرد علـى القـضايا   فأهمية أن يتعر  ) ١٠٥ص، م٢٠١٢،المقاطي (وأوضح
ودولي بشكل عام؛ من أجل أن يعلم   ، وإقليمي، وقومي، البيئية الكبرى من منظور محلي    

تأصـيل   ىويساعد عل،  على اإلسهام في حلهاز فيركّ؛أن العالم مشترك في هذه المشكلة  
 أي إضرار بالبيئـة     إنخاصة عند معالجة المشكالت البيئية؛ إذ       ، فكرة المنظور العالمي  
 هنا يستشعر   ومن،  األمكنة األخرى  بقية في االبد وأن يؤثر سلب   ،  في مكان ما من العالم    

وأن أهمية ،  إلى أضرار عالميةا سيؤدي حتم؛الطالب أن اتخاذ أي قرار سلبي نحو بيئته
والمعرفـة  ،  تساعد على الربط بين الحس البيئـي ؛شكالت من خالل المناهج مناقشة الم 

وتوضيح القيم المتعلقة بها في كل مرحلة ، وبين المهارات الكفيلة بحل مشكالتها  ، البيئة
  . من مراحل عمر الطالب

 وضـع مـشكلة     بأهميـة ،  على ذلك  امثالً) ٢٥٣ص، م٢٠١٢،حكمي (وضرب
مع وضع مـشاريع    ، ث المطروح في منهج العلوم    التلوث الضوئي ضمن مشكالت التلو    

 مما سيرفع من وعيهم بتأثير اإلضـاءات        ؛صغيرة أو واجبات لطالب المرحلة االبتدائية     
 .وسيكون له وقع في النفس وتأثير إيجابي      ،  والصحة واألمن  البيئة فيالخارجية الليلية   

ية في مناهج   أن تضمين المشكالت العالمية والمحل    ) ٢١٢ص، م٢٠١٤، أمين (وأضاف
 من أجل زيادة ؛ يساعد على ملء الفجوة بين األبحاث العلمية والمناهج الدراسية       ؛العلوم

وتنمية االتجاهات العلمية والمهارات من خالل الممارسة والتطبيـق الفعلـي           ، فاعليتها
وتعزيز التعاون بـين األفـراد   ، اوالقيم التي يتعلمها الطالب نظري ، والمدركات، للمفاهيم

، والدولي في تالفـي المـشكالت     ،  واإلقليمي،  والقومي،  لمتعلمين على الصعيد المحلي   ا
  . حلها فيواإلسهام 

 نتيجـة للثـورة     ؛ أسـبابها  عتوتنو،   في العالم  المشكالتتعددت  فقد   ...وبعد
 االجتماعي واالقتصادي للمجتمعات العالميـة واإلقليميـة    موالتقد،  العلمية والتكنولوجية 

 مـن   كـر وما ذُ . ما تم طرحه كان على سبيل ضرب األمثلة وليس الحصر         و، والمحلية
 بعـض  حـلّ أو ،  من الحكومات والمنظمات في العالم للقضاء عليهامحاوالت تُعدجهود  

، والغـذائي ،  والـصحي ،  المشكالت التي تعكس االزديـاد المـضطرد للـوعي البيئـي          
 على ضـرورة    من أهمية دلَّ   كروما ذُ .  العالمي والمحلي  يينوالتكنولوجي على المستو  

 العديد من الدراسات    وهناك. دمج المشكالت العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم       
 يتناولهوهو ما سوف    ،   في مواقع مختلفة ومجتمعات متعددة متقدمة ونامية       بقتالتي طُ 
ت  لبعض الدراسات السابقة المتعلقة بطرح المشكالنماذجوهي ،  التالي من الفصلالجزء

  .وعالقتها بالبحث الحالي، من خالل المناهج
 : البحثاتاأد

                                                        

انظر مالحق الدراسة .   
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 العالميـة  للمـشكالت  معـايير  قائمـة :  أوال : البحث الحالي في   أدوات تمثّلت 
 ويمكن .االبتدائية للمرحلة المطورة العلوم مناهج محتوى تحليلبطاقة :  وثانيا.والمحلية

  :  إلىاإلجراءات هذه قُسمتفقد  :البحث تطبيق إجراءاتإلقاء الضوء عليها من خالل 
 : فيتمثّلت :التطبيق قبل إجراءات: أولًا

وفي ،  على األدبيات والبحوث التربوية المتعلقة بالمشكالت العالمية والمحليةاالطالع. ١
دتضوئها حالمشكالت العالمية والمحلية المالئمة لطالبات المرحلة االبتدائيةد  ،

 .لعلوموالواجب تضمينها في مناهج ا
 قائمة معايير بالمشكالت العالمية والمحلية الالزم توفرها في مناهج العلوم بناء. ٢

  .ومؤشرات كل فئة، وفئات التحليل،  مجاالت المشكالتددتوقد ح، للمرحلة االبتدائية
٣ .التعديالت الالزمة للتوصل إلى ُأجريتو، مين القائمة على مجموعة من المحكّرضتع 

  .ئية للقائمةالصورة النها
 على بناء، االبتدائية للمرحلة المطورة العلوم مناهج محتوى تحليل بطاقة ُأعدت. ٤

 نسبة على حازت والتي، والمحلية العالمية للمشكالت المتضمنة المعايير قائمة
 والمحلية؛ العالمية للمشكالت فوق فما%) ٨٠ (من بدءا المحكّمين جانب من موافقة
 .المحتوى تحليل بطاقة عليها قامت التي التحليل فئات هي لتكون

عرضها ( الضبط العلمي لبطاقة تحليل محتوى مناهج العلوم من حيث الصدق إجراء. ٥
 علومعن طريق تحليل وحدة من وحدات كتب ال(والثبات ، )مينعلى عدد من المحكّ

ر على حيث وقع االختيا،  بطريقة عشوائيةختيرتالمطورة للمرحلة االبتدائية اُ
الفصل ، من كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي، )األرض ومواردها(الوحدة الثالثة 
 عشر ة خمسرهوبفارق زمني قد،  لتحليلها مرتينهـ؛١٤٣٦للعام ، الدراسي األول

كما قامت باحثة أخرى . وحساب الثبات عبر الزمن،  األول والثانيين بين التحليلايوم
 لحساب الثبات عبر نفسها؛يس العلوم بتحليل الوحدة من قسم المناهج وطرق تدر

  ).األشخاص
 ويمكن، علميا مضبوطة المحتوى تحليل بطاقة أصبحت السابقة؛ الخطوات ضوء في. ٦

، االبتدائية المرحلة من العليا الصفوف علوم كتب محتوى تحليل في بها الوثوق
  .االبتدائي والسادس، والخامس، الرابع: وهي

 : فيجراءات هذه اإلاتضحت :التطبيق أثناء راءاتإج: ثانيا
 االبتدائية للمرحلة العلوم مناهج محتوى لتحليل المحتوى؛ تحليل بطاقة تطبيق. ١

 األول الدراسيين للفصلين، )والسادس، والخامس، الرابع: (الصفوف على المقررة
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 تحليل لشك في المؤشرات تكرار مدى على والحصول، هـ١٤٣٦ للعام، معا والثاني
 .كمي

 فيها العالمات سجلي،  تخصيص استمارة تحليل لكل منهج من مناهج العلومتم. ٢
 .)٢(التكرارية لفئات التحليل

  .المناسبة اإلحصائية األساليب باستخدام وتفسيرها النتائج رصد. ٣
 نموذج وضع تم إليها تُوصل التي النتائج ضوء في: التطبيق بعد إجراءات: ثالثًا

 علوم مناهج في والمحلية العالمية المشكالت بعض تضمين كيفية لتوضيح ؛مقترح
 : التالية لإلجراءات وفقًا، االبتدائية المرحلة

١ .بوصفها تضمينها وأهمية،  مفهوم المشكالت العالمية والمحليةحإعداد مقدمة توض 
  . بمحتوى مناهج العلوما رئيسهدفًا

  .المقترح األهداف الخاصة بالنموذج تحديد. ٢
يشمل المشكالت :  األولالجزء :من يتكون جدول صورة على تفصيلي مخططبناء  .٣

 المشكالت الفرعية ذات يشمل:  الثانيالجزء .ذات الصلة بمقرر العلوم، الرئيسة
وطبيعة ،  بناء على نتائج تحليل المحتوىددوكالهما ح، الصلة بمقرر العلوم

من حيث إمكانية دمج هذه المشكالت ، العلومالموضوعات المقررة بمحتوى مناهج 
، يعرض الموضوعات المقررة بمحتوى مناهج العلوم:  الثالثالجزء .في محتواها

 لكون طبيعتها تتيح ؛ بعض الدروسختيرتواُ، والتي يمكن دمج القضايا خاللها
  .إدخال العديد من المشكالت بها

، الدروس تخطيط تم، بها دمجةالم للدروس المقترحة المشكالت مناسبة ضوء وفي. ٤
 باألنشطة ومدعمة، العينة أفراد من المختارة للمشكالت شاملة تكون أن ومراعاة
 .التقويم وأساليب

 السابق،  من أهداف مدخل المشكالتستخلصتفقد اُ،  لألهداف اإلجرائيةوبالنسبة. ٥
، ها بالمشكالت لتضميناُختيرت بالنسبة للدروس التي أما. تناولها في اإلطار النظري

 المشكالت لتتالءم مع وعت إنما طُ؛ يحدث تغيير جذري في محتواها وأهدافهافلم
 اأحده،  ثالثة نماذج مقترحةضعت وأنه إلىوتجدر اإلشارة . وليس العكس، الدروس

 .للسادسوالثالث ، والثاني للصف الخامس، للصف الرابع االبتدائي
 االبتدائية المرحلة لطالب موجهة المقترحة الثةالث بالنماذج تعليمي فيديو عمل تم. ٦

  . )٣(والسادس، والخامس، الرابع: بصفوفها وطالباتها
                                                        

 ).٦ (ملحق) ٢(
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  .نتائج من البحث عنه أسفر ما ضوء في والمقترحات التوصيات تقديم. ٧
  
  
  
  
  

  : اإلحصائية المستخدمةاألساليب
  : على األساليب اإلحصائية اآلتيةالباحثة اعتمدت 

 لحساب مدى توافر المشكالت العالمية والمحلية الواردة ؛والنسب المئوية، التكرارات. ١
المقررة ، في بطاقة تحليل المحتوى في مناهج العلوم المطورة للمرحلة االبتدائية

للفصلين الدراسيين األول والثاني ، )والسادس، والخامس، الرابع: (على الصفوف
  .هـ١٤٣٦لكل منها للعام 

 من ثبات بطاقة للتحقق ؛ المعروفة بمعامل الثباتوهي Holsti معادلة هولستي. ٢
  : التاليوهي ك، التحليل

 =الثابت معامل
 تضمين درجة تكرارات فروق داللة على للتعرف ؛ Chi-Square"٢كا"تم استخدام . ٣

 على المقررة االبتدائية للمرحلة العلوم كتب في، والمحلية العالمية المشكالت
 مربعات مجموع( :وينص قانون مربع كاي على، الصف باختالف العليا الصفوف

 على التكرار مقسوماً) ق(والتكرار المتوقع ) ل( التكرار المالحظ بينالفرق ما 
  :وتكتب كالتالي، ))ق(المتوقع 

   ٢)ق-ل (مجموع + ٢)ق- ل(مجموع  + ٢)ق-ل(مجموع     =٢كا

   ق                   ق                    ق             
 : البحثنتائجملخص 

 : عما يليالبحثأسفرت نتائج 
                                                                                                                                  

 ).١٦ (ملحق) ٣(
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 إلى القائمة النهائية للمشكالت العالمية والمحلية التي يجب أن يتضمنها التوصل. ١
في المملكة العربية ، محتوى كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية

 .ثبات والمينمن خالل ضبطها بصدق المحكّ، السعودية
 المشكالت ضمنت دوالسادس االبتدائي ق، والخامس، الرابع: وف كتب العلوم للصفأن.٢ 

وبالنسبة ، على التوالي ) %٣٨‚٢،  %٤٩،٤ ، %٣٣،٧( بنسبةالعالمية 
على   %)١٦ ‚٥، %١٩،  %١٣‚٩(  تضمينها بنسبةتمللمشكالت المحلية فقد 

   %).٨٠( كفاية المحدد بالدراسة وهو الحد لم يصل أي منها الى وبالتالي، التوالي
 واحتّل، مرة) ١٠٥( قد تناول المشكالت العالمية بواقع لرابع كتاب العلوم للصف اأن. ٣

في حين شغل مجال المشكالت الصحية ، مجال المشكالت البيئية المرتبة األولى
. ةوجاء مجال المشكالت الغذائية في المرتبة الثالثة واألخير، المرتبة الثانية

واستحوذ مجال ، مرة) ٣٢( للمشكالت المحلية فقد تم تناولها بواقع وبالنسبة
 المحلية على المرتبة التالمشكالت البيئية على الغالبية العظمى من تكرارات المشك

  . المشكالت الصحية والغذائية في المرتبة األخيرة في حين اشترك مجاال؛األول
 فقد ؛ت العالمية في كتاب العلوم للصف الرابع تناول المشكالبأسلوب يتعلق وفيما. ٤

 ٧٠‚٥(وبنسبة ، مرة) ٧٤(بتكرار ،  أسلوب التناول الصريح المرتبة األولىاحتل
، مرة) ٣١ (دبعد،  التناول الضمني في المرتبة الثانيةأسلوبفي حين جاء ، %)

ض  أسلوب التناول الضمني المرتبة األولى في عر احتّلبينما ؛%)٢٩‚٥(وبنسبة 
في حين جاء أسلوب ،  %)٧١‚٩(وبنسبة ، مرة) ٢٣(بتكرار ، المشكالت المحلية

  %).٢٨‚١(وبنسبة ، مرات) ٩(بظهور ، التناول الصريح في المرتبة الثانية
 تكرار تناول بلغ:  الرابعللصف حيث تناول المشكالت العالمية في كتاب العلوم من. ٥ 

في حين بلغ ، %)٥١‚٤(وبنسبة ، ةمر) ٥٤(المشكالت العالمية بمستوى تفصيلي 
 واحتّل، %)٤٨‚٦(وبنسبة ، مرة) ٥١(تكرار تناول المشكالت العالمية بشكل موجز 

) ٢٥ (بتكرار، مستوى التناول الموجز المرتبة األولى في عرض المشكالت المحلية
 في حين جاء مستوى التناول التفصيلي في المرتبة ؛%)٧٨‚١(وبنسبة ، مرة

 %).٢١‚٩(وبنسبة ، مرات) ٧(ر بتكرا، الثانية
 بينما تم ؛مرة) ٢٩٦( العلوم للصف الخامس المشكالت العالمية بواقع كتابتناول . ٦

 مجال المشكالت البيئية واستحوذ. مرة) ٤٢(تناول المشكالت المحلية بواقع 
وجاءت ،  في حين شغل مجال المشكالت الصحية المرتبة الثانية؛ األولىرتبةالم

  . حالتي التناولغذائية في المرتبة الثالثة واألخيرة في كالالمشكالت ال
 بالنسبة لتناول المشكالت العالمية والمحلية في محتوى مناهج علوم الصف أما. ٧

وبنسبة ، مرة) ٢٨٠( المشكالت العالمية بشكل صريح عرضت فقد: الخامس
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وبنسبة ، مرة) ١٦( المشكالت العالمية بشكل ضمني وعرضت، %)٩٤‚٦(
 حيث ؛ شكل التناول الصريح على عرض المشكالت المحليةواستحوذ%). ٥‚٤(

 جاء شكل ين في ح؛%)٩٠‚٥(وبنسبة ، مرة) ٣٨(جاء في المرتبة األولى بتكرار 
  %).٩‚٥ (وبنسبة، مرات فقط) ٤(بتكرار ، التناول الضمني في المرتبة الثانية

بلغ : تاب العلوم للصف الخامس تناول المشكالت العالمية في كبمستوى يتعلق وفيما. ٨
 ؛%)٥١‚٠(وبنسبة ، مرة) ١٥١(تكرار تناول المشكالت العالمية بمستوى تفصيلي 

وبنسبة ، مرة) ١٤٥(في حين بلغ تكرار تناول المشكالت العالمية بشكل موجز 
 مستوى التناول التفصيلي المرتبة األولى في عرض  بينما احتّل؛%)٤٩‚٠(

 في حين جاء مستوى ؛%)٦٦‚٧(وبنسبة ، مرة) ٢٨(ار بتكر، المشكالت المحلية
  %). ٣٣‚٣(وبنسبة ، مرة) ١٤(بتكرار ، التناول الموجز في المرتبة الثانية

 واحتّل، مرة) ٧٥( كتاب العلوم للصف السادس قد تناول المشكالت العالمية بواقع أن. ٩
ت الصحية  حين شغل مجال المشكالفي ؛مجال المشكالت البيئية المرتبة األولى

ويظهر . وجاءت المشكالت الغذائية في المرتبة الثالثة واألخيرة، المرتبة الثانية
 تمقصور واضح في تناول كتاب العلوم الصف السادس للمشكالت المحلية؛ حيث 

 ى؛ مجال المشكالت البيئية المرتبة األولواحتّل، مرة) ٢١(تناول المشكالت المحلية 
وجاء مجال المشكالت ، الصحية المرتبة الثانية حين شغل مجال المشكالت في

  .الغذائية في المرتبة الثالثة واألخيرة
 فقد:  تناول المشكالت العالمية في كتاب العلوم للصف السادسأسلوب عن أما. ١٠

في حين ؛%)٧٧‚٣(وبنسبة ، مرة) ٥٨( المشكالت العالمية بشكل صريح رضتع 
أسلوب التناول احتّل وقد، %)٢٢‚٧(وبنسبة ، مرة) ١٧( بشكل ضمني رضتع 

بتكرار ،  حيث جاء في المرتبة األولى؛الضمني على عرض المشكالت المحلية
في حين جاء شكل التناول الصريح في المرتبة ، %)٥٧‚١(وبنسبة ، مرة) ١٢(

  %).٤٢‚٩(وبنسبة ، مرات) ٩(بتكرار ، الثانية
 فقد: تاب العلوم للصف السادس تناول المشكالت العالمية في كمستوى يخص وفيما. ١١

وجاء في ، %)٥٣‚٣(وبنسبة ، مرة) ٤٠( عرض المشكالت بمستوى موجز تكرر
وبنسبة ، مرة) ٣٥(حيث ظهر ، المرتبة الثانية مستوى العرض التفصيلي

 مستوى التناول الموجز المرتبة األولى في عرض المشكالت واحتل، %)٤٦‚٧(
 في حين جاء مستوى التناول ؛%)٦٦‚٧(وبنسبة ، مرة) ١٤(بتكرار ، ةالمحلي

  %).٣٣‚٣(وبنسبة ، مرات) ٧(بتكرار ، التفصيلي في المرتبة الثانية
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 إحصائية في درجة تضمين المشكالت العالمية ةعدم وجود فروق ذات دالل. ١٢
 الختالف تُعزى ؛والمحلية في كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

 .الصف الدراسي
 المشكالت تناول مدى في، )٠‚٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود. ١٣

 الختالف الصف تبعا، العالمية في كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية
 . الفروق لصالح كتاب العلوم للصف الخامسانت وك؛الدراسي

ناول للمشكالت في مدى ت، )٠‚٠٥ (مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود. ١٤
 الختالف الصف تبعا، المحلية في كتب العلوم للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية

  . لصالح كتاب العلوم للصف الخامسالفروق وكانت ؛الدراسي
  
  

 :توصيات البحث
ورغبة في الخـروج بهـذه   ،  إليها البحث الحاليل ضوء النتائج التي توص  في

  ؛ التنفيذ زالنتائج إلى حي ي البحث الحالي مجموعة من التوصيات التي تـرتبط بهـا    مقد  ،
وتحمل النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي العديـد         . وتنبثق من النتائج الكلية للبحث    

، والعلوم خاصـة  ،   عامة ومطوريهامن المضامين التطبيقية بالنسبة لمخططي المناهج       
 ليوفيما ي . العلوم بالمرحلة االبتدائية  ومعلم  ،  ا على إعداد المعلم وتأهيله مهني     ينوالقائم

  :  فئةكل إلىعرض لبعض التوصيات الموجهة 
 :ومطوريها المناهج الدراسية لمخططي: أ

 لدى ا واضحا فكرياوأن تكون خط،  على المشكالت العالمية والمحليةالتركيز. ١
م تنمية  أهداف مناهج تعليم العلون تتضمأن لذا يجب ؛مخططي المناهج الدراسية

  . حولهاآرائهم إبداءو،  الطالب على التعرف على المشكالتلدىالقدرة 
 كتب العلوم في والمحلية ة التابعة للمشكالت العالميةاالهتمام بتضمين المجاالت الثالث. ٢

 مطوري مناهج العلوم بلللصفوف العليا في المرحلة االبتدائية من ِق، المطورة
 .المطورة في السعودية

هتمام بتضمين المشكالت العالمية والمحلية الخاصة بمجالي المشكالت الصحية اال. ٣
 بسبب تدني مستوى تضمينها بشكل ملحوظ عند مقارنتها بالمشكالت ؛والغذائية

التي هي األخرى تحتاج إلى تضمين بشكل أفضل مما هي عليه كتب العلوم ، البيئية
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 لما أسفرت عنه نتائج اوفقً، ديةللصفوف العليا في المرحلة االبتدائية في السعو
 . البحث

من خالل تضمين المشكالت العالمية ،  الرابع والسادسين بكتابي العلوم للصفاالهتمام. ٤
 العلوم للصف بكتاب وازنةم،  لتلك المشكالتما طريقة تناولهي بسبب تدن؛والمحلية

ين لتلك  النظر في التضمإعادة إلى يحتاج ا مع أنه أيض؛الخامس االبتدائي
 ). الغذائية– الصحية -البيئية (ةالمشكالت بمجاالتها الثالث

 محتوى كتب العلوم في واهتمامها النظر في مضمون األنشطة اإلثرائية إعادة. ٥
من مواطن تضمين المشكالت الصحية للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية؛ ألنها تعد 

  . الرتباطها بواقع الطالبات؛والغذائية
 حول ال بدور فعلقيام اعلى دليل شامل لطرح المشكالت يساعد المعلمين طويرت. ٦

بحيث ترتبط ، لمشكالتومساعدة المتعلمين على إيجاد حلول لهذه ا، المشكالت
 الفرصة في بناء ومعلماته لتتيح لمعلمي العلوم ؛ الدرسإنجاز بخطوات ا كلياارتباطً

  .قاعدة مفاهيمية يستند عليها
 :ا على إعداد المعلم وتأهيله مهنيينللقائم: ب
 والمحلية العالمية المشكالت اكتشاف على قائمة تدريبية ودورات برامج إعداد. ١

، تقويمها وأسس، تدريسها وأساليب، االستراتيجيات إيضاح مع، العلوم لمعلمي
  .توظيفها كيفية على وتدريبهم

 الطالب إعداد برامج ضمن يةوتدريب، وعملية، نظرية مقررات وجود الضروري من. ٢
عن طريق ربطها بالمشكالت ،  تكفل لهم فهم المادة العلمية؛ الخدمةقبل المعلمين

والحرص على ممارستها أثناء ممارساتهم ،  منهاللتمكّن، العالمية والمحلية
  .التدريسية

  : العلوم بالمرحلة االبتدائيةلمعلمي: ج
دريبهم على كيفية استخدام االستراتيجيات عقد دورات تدريبية لمعلمي العلوم؛ لت. ١

 حّلوكيفية توظيفها التوظيف األمثل في تنمية مهارات ، المشكالتالكتشاف 
  .وإيجاد بدائل لها، المشكالت

تحديد المشكالت العالمية ،  المعلمون عند تحضير الدروس اليوميةراعي يأن. ٢
 .المالئمة لتلك المشكالتواختيار األنشطة ، والمحلية التي تناسب محتوى الدرس

، بيئية:  على مشكالت مختلفةتوي برامج تثقيفية في البرامج المدرسية تحبناء. ٣
  .وغذائية، وصحية
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  : البحثمقترحات
  : التاليةالدراسات تقترح الباحثة إجراء وتوصياته في ضوء نتائج البحث 

احل التعليم  معوقات تضمين المشكالت العالمية والمحلية في مناهج العلوم بمر -١
 .العام

 برنامج تدريبي قائم على تضمين المشكالت العالمية والمحلية في مناهج فاعلية -٢
 . التدريسي للمعلماتداءالعلوم بمراحل التعليم العام في األ

وكتب ،  بين كتب العلوم للمرحلة االبتدائية بالسعوديةعلمي مقارنة بين المحتوى ال -٣
 .مين المشكالت العالمية والمحليةمن حيث مدى تض، علوم من دول أخرى

 في مستوى ؛والعمر، والخلفية المعرفية، نوع الجنس:  أثر كل من متغيراتدراسة  -٤
مع المشكالت البيئية وحلها لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةفالتكي . 

وعالقته ،  المشكالتحّل تدريبي قائم على تنمية قدرة معلمي العلوم على برنامج -٥
 .طالبهمبمستوى تفكير 

،  على مدى وعي معلمات العلوم بالمشكالت العالمية والمحليةف دراسة للتعرإجراء -٦
 .وعالقتها ببعض المتغيرات

، والمتوسطة، االبتدائية: احل على مدى وعي طالب المرف دراسة للتعرإجراء -٧ 
 . ببعض المتغيراتوعالقتها، والثانوية بالمشكالت العالمية والمحلية
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 :المراجع
المشكالت البيئية في الحوض األدنى من وادي غزة ": )م٢٠١٤( أشرف ،أبو حامدة .١

 ،الجامعة اإلسالمية، )غير منشورة( رسالة ماجستير، "دراسة في جغرافية البيئة
  .غزة

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم ": )٢٠٠٦(حاتم ، أبو زايدة .٢
 رسالة ماجستير، "العلوم لدى طلبة الصف السادس األساسيوالوعي الصحي في 

 .غزة ،الجامعة اإلسالمية، )غير منشورة(
، التلوث البيئي ودور الكائنات الدقيقة إيجاباً وسلباً: )م٢٠٠٠( محمد ،أبو سعدة .٣

 .دار الفكر العربي، القاهرة
دار ، انعم، االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم: ) م٢٠١٢( سناء، أبو عاذرة .٤

 .الثقافة
مدى تضمن محتوى منهاج العلوم لطلبة الصف ": )م٢٠٠٦(سهى  ،أبو معيلق .٥

، "السادس لبعض مفاهيم التربية الوقائية واكتسابهم لها في مدارس قطاع غزة
 .غزة، الجامعة اإلسالمية ، )غير منشورة(رسالة ماجستير 
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ية في مناهج العلوم المفاهيم الصح": )م٢٠٠٦(البلوي ، ؛ خالد مفضي،أبو هوال .٦
 ،٢٢المجلد  ،مجلة جامعة دمشق، "ربية السعوديةللمرحلة المتوسطة في المملكة الع

 .٢٤٠-١٩٧ص ص ،الثاني العدد
أمن الطاقة والمياه إضاءات على أقوال سمو ولي العهد : )م٢٠١٣( محمد ،أبو جاد .٧

والمياه أهم نعمل على ضمان أمن الطاقة والمياه ألجيال المستقبل "محمد بن زايد 
 .دار الدوحة للنشر ، الدوحة، "من النفط

مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاني : " )٢٠٠٣(  األحمدي، علي .٨
 رسالة ماجستير ،"الثانوي طبيعي وعالقته باتجاهاتهم الصحية في المدینة المنورة

 .المملكة العربية السعودية ،، جامعة أم القرى)ر منشورةغي(
، "كيف نحقق التنوير العلمي والتنوير التقني في أبنائنا؟": )م٢٠١٠( ليع ،األحمدي .٩

ص  ،م٢٠١٠أبريل–مارس  ،العددان الثالث والرابع، ألربعونالسنة ا، مجلة الخفجي
 .٤٨-٤٦ص

تدخين المراهقات ظاهرة تمرد تفلت من زمام ": ) م٢٠١٣(عبد الرحمن  ،إدريس .١٠
موقع اليوم  ،الخميس ،مايو ٢، ١٤٥٦٦ع، جريدة اليوم، " والمدرسةاألسرة

 .األولىالصفحة  ،االلكتروني
تصور مقترح لتضمين بعض قضايا التفاعل بين العلم ": )م٢٠٠٧( حنان ،آل فيصل .١١

والتقنية والمجتمع في محتوى مناهج الفيزياء في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية 
مملكة العربية ال ، جامعة طيبة،)غير منشورة(رسالة ماجستير ، "السعودية
  .السعودية

 .مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياض، ةالتربية البيئي: )م٢٠١٤( فاطمة ،أمين .١٢
فاعلية وحدة مطورة في التربية الوقائية وأثرها على : ")م٢٠٠٥(أسماء  ،األهدل .١٣

تحصيل بعض المفاهيم الجغرافية ومواجهة الكوارث الطبيعية واالتجاه نحو مادة 
غير (رسالة ماجستير ، "ت الصف األول المتوسط بمحافظة جدةالجغرافيا لطالبا

 .جدة، كلية التربية للبنات، )ةمنشور
 المطور العلوم مقرر في والبيئية الصحية المشكالت: ")٢٠١٣(األسمري، عزيزة  .١٤

، )غير منشورة(، رسالة ماجستير "السعودية العربية بالمملكة للمرحلة المتوسطة
 . العربية السعوديةالمملكة، جامعة أم القرى

 . دار القلم، دمشق،)٢ط (،الثقافة الصحية متعة الحياة: )م٢٠١٥(حسان ، باشا .١٥
 الرعاية الصحية قضايا: )م٢٠٠٧(البار ، وعدنان ؛البار،  و محمد؛حسان، باشا .١٦

 .دار القلم، دمشق ،حلولو
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 دراسة االبتدائيالتعليم : )م٢٠١٣(عبد الجواد  ،سعيد؛ نور الدين، بامشموس .١٧
 .مكتبة المدينة، األردن، )٢ط( ،نهجيةم

المشكالت البيئية المتضمنة في محتوى كتاب الجغرافيا ": )م٢٠١٢(وائل  ،برهوم .١٨
غير (رسالة ماجستير ، "للصف الثامن األساسي ومستوى اكتساب الطلبة لها

 . غزة ، الجامعة اإلسالمية،)منشورة
 جل بريد –آالن بريدجواتر / يلةتكنولوجيا الطاقة البد: ) م٢٠١٠( آالن، بريد جواتر .١٩

  .دار الفاروق، القاهرة، ر الفاروقجواتر؛ ترجمة قسم تعريب العلوم بدا
التربية البيئية في اإلسالم وأثرها في : )م٢٠١٣(حكيم ، فيصل؛ عبد الحميد، بغدادي .٢٠

السنة السادسة  ،٢٥٤العدد  ، رابطة العالم اإلسالمي،)دعوة الحق (حماية البيئة
 .والعشرون

مستوى الوعي بمخاطر التلوث البيئي لدى معلمي المرحلة : ")م٢٠١١(إياد  ،البنا .٢١
 ، الجامعة اإلسالمية،)غير منشورة(رسالة ماجستير ، "األساسية في قطاع غزة

 .غزة
دار ، القاهرة، أسس الجغرافيا البيئية دراسة معاصرة: )م٢٠٠٦( جودة ،التركماني .٢٢

  .الثقافة العربية
مجلة ، "ثاره آ- مصادره - تلوث الهواء والماء أنواعه": )م٢٠١١( أزهار، جابر .٢٣

استرجعت بتاريخ ) .٢(العدد ،)١٩( المجلد، اإلنسانيةالعلوم ، جامعة بابل
 /http: //www.uobabylon.edu.iq: رابط متاح على ١٢/١٢/٢٠١٥

publications/humanities_edition5/humanities_ed5_10.doc 
طرق البحث في التربية والعلوم : )م٢٠٠٠(الدخيل  ،محمد الحافظ؛ عبد ،الجزولي .٢٤

  .الخريجي دار ،الرياض ،االجتماعية األسس واإلجراءات والتطبيق اإلحصائي
تحليلية لمحتوى كتاب الكيمياء بالصف الحادي  دراسة": )٢٠١٣(الجهوري، ناصر  .٢٥

والتكنولوجيا والمجتمع و التكامل بين العلم   ضوء منحىفيعشر بسلطنة عمان 
، الجزء )٩٤(، العدد )٢٤(، مجلة كلية التربية ببنها، المجلد " (STSE)البيئة

 .٣١ -١األول، ص ص 
التعليم : )م٢٠٠٧(متولي  ، زيادة؛ ونبيل،العتيبي؛ و مصطفى،محمد ؛و بدر، الحامد .٢٦

، لرياضا ،)٤ط( ،في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل
 .مكتبة الرشد
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تقييم مشكلة التلوث الضوضائي وآثارها الصحية في ": )م٢٠١٣( شكري، الحسن .٢٧
 ،)العلميات( مجلة أبحاث البصرة ،جنوبي العراق، "ارس مدينة البصرةبعض مد

 .٣١-٢١ص ص، الجزء الرابع، العدد التاسع والثالثون
الحضرية في مشكلة اإلسكان ومؤشرات األزمة ": )م٢٠١٢( مالس، حسيبة .٢٨

العدد ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،اإلنسانيةمجلة العلوم ، "المجتمعات النامية
 .١٢٤-١١٣ص ص، الرابع والعشرون

دور مناهج العلوم في تنمية جوانب التربية الصحية ": )م٢٠٠٨( سهام ،الحفناوي .٢٩
جامعة عين  ،)غير منشورة(رسالة ماجستير ، "يةلدى تالميذ المرحلة االبتدائ

 .مصر، سشم
، عصر اإلسراف والتلوث واالنقراض التهديد األكبر: ) م٢٠١٣(عبد الرحيم  ،حكمي .٣٠

 .فهرسة الملك فهد الوطنية، الرياض
، التلوث الضوئي آثاره السلبية العديدة والحلول: ) م٢٠١٢(عبد الرحيم ، حكمي .٣١

 .  فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض
محتوى مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية في تقويم : " ) م٢٠٠٨(حكمي، محمد  .٣٢

، جامعة الملك )غير منشورة(  رسالة ماجستير، "ضوء متطلبات الثقافة العلمية
  .خالد، المملكة العربية السعودية

 والخطر المناخي القادم قراءة في األوزونثقب : ) م٢٠٠٤( عبد العليم  ،خضر .٣٣
 .السعودية للنشرالدار  ،جدة ،ن الكريم العلمي للقرآاإلعجاز

يا الخصائص االجتماعية واالقتصادية والديموجراف )م٢٠٠٧( صالح، الخضيري .٣٤
كلية ، قسم الدراسات االجتماعية ،الملخصات البحثية بمركز بحوث، "لعمالة األطفال

 :  متاح على٢٠١٥ يوليو ٣٠استرجعت ، اآلداب، جامعة الملك سعود
http://repository.ksu.edu.sa/jspui/handle/123456789/16444 

 .دار المسيرة ، عمان،)٣ط( ،تعليم العلوم للجميع: ) م٢٠١١(عبداهللا  ،خطايبة .٣٥
، ؛ ومعمرالفريجي، الخلف؛ وسالم، ؛ وتهانيشكري، عبداهللا؛ وإيهاب ،خطايبة .٣٦

اشتمال كتب العلوم العامة في كل من األردن والسعودية ": )م٢٠١٢(شتيوي 
، مجلة رسالة الخليج العربي ،)"التنوير العلمي(ية ثقافة العلموفلسطين لعناصر ال

  .٢٠٣- ١٧٧ص ص، السنة الثالثة والثالثون ،)١٢٥( العدد
االتجاه العام لتوزيع الملوحة في المياه الجوفية ": )م٢٠٠٥( حامد، الخطيب .٣٧

كز بحوث مجلة مر ،كلية المعلمين بالمدينة المنورة،"السطحية بالمدينة المنورة
 .١١٢- ٨٩ص ص، العدد الثاني عشر ،ة المنورةودراسات المدين



 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٤١-

الحالة الجوية التي سببت فيضانات المشاعر المقدسة ": )٢٠٠٨( حامد، الخطيب .٣٨
مجلة ، كلية المعلمين جامعة طيبة، "هجري١٤٢٥والمدينة المنورة بموسم حج عام 

- ١١١ص ص ،العدد السادس والعشرون ،كز بحوث ودراسات المدينة المنورةمر
١٣٨. 

ورقة نشرت في ، "الطاقة حاضر صعب وغد مرتقب": )م٢٠٠٨( محمد ،ياطالخ .٣٩
 ، القاهرة،جامعة الدول العربية، دية العربيمؤتمر مجلس الوحدة االقتصا

 .١٩-١ص ص  ،٢٠٠٨مايو
 : متاح على الرابط التالي ٢٨/٥/٢٠١٥استرجعت بتاريخ  .٤٠

http://www.energyandeconomy.com/upload/12201_energy_pres
ent_a_difficult_..._Villain_prospective.doc  

تحليل محتوى كتب العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية ": )م٢٠١٠( خالد ،الدغيم .٤١
 ،جامعة أم القرى ،)غير منشورة(رسالة ماجستير "في ضوء مفاهيم التربية الجنسية

  .المملكة العربية السعودية
بعاد التربية الوقائية في محتوى تصور مقترح أل": )م٢٠٠٧( فوزية ،الدوسري .٤٢

جامعة الرياض ، " السعوديةبالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية مناهج الجغرافيا
استرجعت بتاريخ  ).١١١( العدد، مجلة رسالة الخليج العربي، كلية التربية، للبنات

 : متاح على الرابط التالي٧/١١/٢٠١٥
https://alhadidi.files.wordpress.com/2010/12/d8a3d8a8d8b9d8a7d  

دار نور  ،ترجمة إيمان نجيب، الغذائي الصحيالنظام : )م٢٠١٣( جي بي ،ريتشارد .٤٣
 .المعارف للنشر والتوزيع

ة في مرحلة التعليم تقويم مناهج العلوم الفلسطيني" : )م٢٠٠٦(جمال  ،الزعانين .٤٤
القسم ( العدد السابع، حولية كلية البنات، "اسي في ضوء عناصر التنور العلمياألس

 .٣٠٧-٢٥٧ص ص ،)التربوي
 في مناهج العلوم االتجاهات العالمية المعاصرة: ) م٢٠١٠(عايش   ،زيتون .٤٥

 .دار الشروق ،عمان، وتدريسها
  .دار الشروق ،عمان ،)٧ط( ،أساليب تدريس العلوم: )م٢٠١٣(عايش  ،زيتون .٤٦
  .عالم الكتب، القاهرة، التدريس نماذجه ومهاراته: )م٢٠٠٩( كمال، زيتون .٤٧
 .عالم الكتب، القاهرة، تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية: )م٢٠٠٢( كمال، زيتون .٤٨
األلعاب اإللكترونية وعزوف األوالد عن الدراسة نتائج ": )م٢٠١٣(عباس  ،سبتي .٤٩

دولة  ، وزارة التربية، دراسة ميدانية غير منشورة،")دراسة ميدانية(وحلول 
 . م٢٠١٣أبريل ، الكويت



  "دراسة تحليلية تقويمية" العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم المدرسية المطورة للمرحلة االبتدائية تالمشكال

 -٣٤٢-

 :   متاح على الرابط التالي٨/٢٠١٥ /٦استرجعت بتاريخ  .٥٠
http: //www.minshawi.com/node/2598 

بحث مقدم لجائزة نايف بن ، حماية البيئة في اإلسالم: )م٢٠١٢(راغب ، السرجاني .٥١
الدورة ، عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية المعاصرة

 .المدينة المنورة، السادسة
عامر للطباعة ، المناهج الدراسية رؤية في بناء اإلنسان: ) م٢٠٠٢(عايدة  ،سرور .٥٢

 .والنشر بالمنصورة 
 كتب التربية اإلسالمية للمرحلة مدى تضمن": )م٢٠١١( جمالت، السعدوني .٥٣

رسالة ، "األساسية العليا لمفاهيم التربية الصحية في ضوء التصور اإلسالمي لها
 .غزة ، الجامعة اإلسالمية،)غير منشورة( ماجستير

54. Akgul, E.(2004):"Teaching Scientific Literacy Through      A 
Science Technology and Scoiety Course": Prospective 
Elementary Science Teaches‘ Case .The Turkish Online 
Journal of Educational Technology ,VOI. 3,NO.4,PP.1-4. 

55. Aubusson ,P. (2011):"An Australian Science Curriculum: 
Competition, Advances and Retreats", Australian Journal of 
Education December 2011, vol. 55 ,PP.229-244. 

56. Awasthi, M & Agarwal, R (2013): "An Analysis of  Various 
Aspects of  Environmental Concern Present in Ncert Science 
Textbook of  Class VIII", Parisamvad Shaikshik (An 
International Journal of Education) | 49 SPIJE , ISSN 2231 – 
2323 (Print), 2231 – 2404 (Online) Vol.3, No.2, July 2013,          
pp 49 – 57. 

57. Bernard, S; Carvalho, G. &  Alves, G.(2007): Sexual 
Transmitted Diseases and Control of Reproduction in Biology 
textbooks. A comparative analysis in 15 countries, IOSTE – 
Critical Analysis  of  School Science Textbook. 
Retrieved(3/6/2015)from:https://www.google.com/search?q=in
troduction%20to%20global%20issues,%20world%20bank%2
0and%20international%20monetary%20fund.&safe=active&
gws_rd=ssl# 

58. Bhargava, V. (2006): Introduction to Global Issues, World 
Bank and International Monetary Fund. 
Retrieved(16/7/2015)from:https://www.google.com/search?q=i
ntroduction%20to%20global%20issues,%20world%20bank%
20and%20international%20monetary%20fund.&safe=active
&gws_rd=ssl# 

59. Bybee, R; Mau, T.(1986):"Science and Technology Related 
Global Problems :an International Survey of Science 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٤٣-

Educators",Joumal of  Research in Science 
Teaching.vol.23,No.7.pp.599-618. 

60. Chan, M ; Kwok, P(2003):Facilitating active Learning a 
thematic science curriculum .Asia-Pacific Forum on Science 
Learning and Teaching ,VOI. 4,NO.2,Article 12,PP.1-14. 

61. Chin ,C.(2005):"First-Year Pre-service Teachers in Taiwan-
Do they enter the teacher program with satisfactory scientific 
literacy and attitudes toward science?". International Journal 
of Science Education ,VOI. 27,NO.13,PP. 549-570. 

62. Choi, S; Dev, N; Daniel, S & Umarporn, C. (2010): "Do Earth 
and Environmental Science Textbooks Promote Middle and 
High school Students’ Conceptual Development about Climate 
Change?", American Meteorological Society, Vol. 91, Issue 7. 
Retrieved 
(10/8/2015)from:https://www.google.com/search?q=choi,%20s;
%20dev,%20n;%20daniel,%20s%20&amp;%20umarporn,%
20c.%20(2010)=&safe=active&gws_rd=ssl# 

63. Dikmenli, M; Çardak, O & Öztaş, F.(2009): "Conceptual 
Problems in Biology-Related Topics in Primary Science and 
Technology Textbooks in Turkey"، International Journal of 
Environmental & Science Education. Vol. 4, No. 4,PP 429-440. 

64. Edelson, C. (2007):Environmental Science for All? 
Considering Environmental Science ProQuest Education 
Journals Science Educator ;VOI. 16,NO.1,PP. 42- 56. 

65. Erdogan, M. (2009):" Components of Environmental Literacy 
in Elementary Science Education in Bulgaria and Turkey". 
Eurasa Journal of Mathematics, Science, and Technology 
Education ,VOI. 5,NO. 1,PP. 15-26. 

66. Fensham, P .(2008):" Science Education Policy Making: 
Eleven Emerging issues" :commissioned by Unesco, Section 
for Science, Technical and Vocational Education.pp.14-16.  

67. Fotheringham, J. (2012): Curriculum: Directions, Decisions, 
and ( Debate). Retrieved(12/6/2015) from:  
www.enhancementthemes.ac.uk 

68. Hamm, M;  Adams, D (2006): "An Analysis of Global 
Problems in Sixth-and Seventh-grade textbooks", Journal of  
Research in Science Teaching .Volume 26, Issue 5, pp445 - 452 

69. Hassol , S.(2002): "Teachers' Guide to High Quality 
Educational Materials on Climate Change and Global 
Warming Center for Integrated Study of the Human 
Dimensions of Global" Change Department of  Engineering 
and Public Policy Carnegie Mellon 



  "دراسة تحليلية تقويمية" العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم المدرسية المطورة للمرحلة االبتدائية تالمشكال

 -٣٤٤-

University"(shassol@agci.org)Retrieved(12/2/2015) from: 
http://hdgc.epp.cmu.edu/teachersguide/teachersguide.htm 

70. Holbrook, J ;Rannikmae, M. (2009):" The Meaning of 
Scientific Literacy". International Journal of Environmental 
& Science Education, Vol.4, No. 3,      pp.275-288. 

71. Holth, P. (2008): "What is a problem? Theoretical conceptions 
and methodological approaches to the study of problem 
solving". European Journal of Behavior Analysis, Vol. 9, No. 
2, pp.157-172.  

72. Information Services Department (2006):" Hong Kong Year 
Book. Hong Kong, Hong Kong SAR": Information Services 
Department. 

73. Irrvine , B (2004): "The Effectiveness of an Interactive 
Multimedia Program of  Influence Eating Habits" , oxford 
journals ,Vol (9) No (3), pp305-390. 

74. Jourdan, D.(2011): Health education in schools: The Challenge 
of Teacher Training. France: Jean-Marc Piton,pp130-144. 

 
 
75. Julien, H ; Barker, S .(2009): How high-school students find 

and evaluate scientific information: A basis for information 
literacy skills development. Library & Information Science 
Research. doi:10.1016/j.lisr.2008.10.008, LIBINF-00512; No. of 
pages: 6; 4C. 

76. Kirtikar, R. (2013): A Problem-Solving Approach for Science 
Learning. International Conference for New Perspectives  in  
Science Education. Retrieved (15/7/2015) 
from:http://conference.pixelonline.net/npse2013/common/dow
nload/Paper_230-STM14-FP-Kirtikar-NPSE2013. 

77. Laherto, A (2011): Incorporating Nanoscale Science and 
Technology in to Secondary School Curriculum: Views of 
nano-trained science teachers, Nordina 7 (2). 

78. Laster ,B ;Ma ,L ; Lee ,O  & Lambert ,J(2006):"Social 
Activism in Elementary Science Education ":A Science , 
Technology , and Society Approach to Teach Global Warming. 
International Journal of Science Education, VOI. 28,NO.4,PP. 
315-339. 

79. Lewis, A.(2008): "A Comparative Study of  Six  Decades of 
General Science Textbooks: Evaluating the Evolution of 
Science Content, Graduate Theses and Dissertations". 
Retrieved(12/8/2011)from:http://scholarcommons.usf.edu/etd/
361 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٤٥-

80. Li, M ;Lam, B. (2013): The Hong Kong Institute of Education. 
The active curriculum. Retrieved 1/8/2015 from: 
www.ied.edu.hk/aclass/ 

81. Mansour, N. (2009): Science-Technology- Society (STS):" A 
New Paradigm in Science Education". Bulletin of Science, 
Technology and Society .VOI. 29,NO. 4,              PP. 287-297. 

82. Mansour, N. (2010): "Impact of the Knowledge and Beliefs of 
Egyptian Science Teachers in Integrating a STS based 
Curriculum: A Sociocultural Perspective". J Sci Teacher Educ 
(2010),VOI. 21,PP.513–534. 

83. Molen, J; Smeets, S. & Asma, L.  (2010):Teaching Science and 
Technology at Primary School Level : The Oreatical and 
Practical Considerations for Primary School Teacher’s 
Professional Training. Retrieved(20/8/2015)from: 
http://doc.utwente.nl/77412/1/Walma11teaching.pdf. 

84.  Moss, T ; Osterman ,J. (2013):  .Undergraduate Life Sciences 
Curriculum, Dber Speaker Series. Paper 28. 

 
 
85. National Center for Mental Health in Schools at UCLA. ( 

2014): "Preventing Student Problems: What are the 
Barriers?".Retrieved(11/8/2015)Form:http://smhp.psych.ucla.
edu/pdfdocs/preventseriesintro.  

86. Nonaka, D; Masamine, J; Mizoue, T; Kobayashi ,J & 
Yasuoka, J. (2012):" Content Analysis of Primary and 
Secondary School Textbooks Regarding Malaria Control": A 
Multi-Country Study, . Plos one 7(5): e36629. 
doi:10.1371/journal.pone.0036629. 

87. Pillai, S. (2007): Curriculum Design and Development, 
Retrieved(13/6/2015)Form:http://www.unom.ac.in/asc/Pdf/CU
RRICULUM%20DESIGN%20AND%20DEVELOPMENT-
1.pdf 

88. Pro-Europe. (2005): Environmental Education – The Path to 
Sustainable Development. Belgium: Brussels.Retrieved( 
23/7/2015)Form:http://www.zalais.lv/files/pro_europe_brochur
e_final_web_20101008. 

89. Qadeer, A. (2013):" An analysis of grade six textbook on 
electricity through content analysis and student writing 
responses", Revista Brasileira de Ensino de F´ısica, v. 35, n. 
1,pp1- 15. 

90. Racgp.(2003):(The Royal Australian College of General 
Practitioners) The RACGP Curriculum for Australian 



  "دراسة تحليلية تقويمية" العالمية والمحلية في محتوى مناهج العلوم المدرسية المطورة للمرحلة االبتدائية تالمشكال

 -٣٤٦-

General Practice2011, Retrieved(22/7/2015) from:http:// 
curriculum. racgp.org.au/introduction-to-the-curriculum/ 
curriculum-definition,-purpose-and-development/ 

91. Ramnarain, U;  Padayachee, K(2015):" A comparative 
analysis of South African Life Sciences and Biology Textbooks 
for Inclusion of  The Nature of Science", South African 
Journal of Education, Volume 35, Number 1,        pp1-8. 

92. Saoirse, G. (2010):The Implementation of Social         Personal 
and Health Education in Irish Schools, Emerald Group 
Publishing Limited:  Health Education, VOI.110,NO .6, 
PP.452-470. 

93. Science Learning Hub. (2015): Reasons  for Teaching The 
Nature of Science. The University of Waikato. 
Retrieved(1/7/2015) from:http://sciencelearn.org. 

94. Simsek, C. (2011): Investigation of  Environmental Topics in 
the Science and Technology Curriculum and Textbooks in 
Terms of Environmental Ethics and Aesthetics. Educational 
Sciences: Theory & Practice,vol. 11,NO. 4,    PP. 252-257. 

 
95. Sivasakthive , T; Reddy, K .(2011): "Ozone Layer Depletion 

and Its Effects: A Review". International Journal of 
Environmental Science and Development, Vol 2, No. 1, pp.30-
37,ISSN: 2010-0264. 

96. Taylor, R ;Allen, A.(2006): "Waste Disposal and Landfill: 
Information Needs. In Protecting Ground Water for Health : 
Managing The Quality of Drinking Water". Edited by 
Schmoll, O ; Howard, G;Chilton, J ; Chorus, I. 
UK:London.IAWPublishing.Retrieved(20/8/2015)from:http://n
epis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=9100NLUF.TXT. 

97. The Curriculum Cecilia Braslavsky (2003):The Curriculum, 
Faculty of Philosophy and Literature. 

98. Retrieved(11/8/2015)from:https://www.google.com/search?q=1
93.%20the%20curriculum%20cecilia%20braslavsky&safe=on
&gws_rd=ssl# 

99. The Model Citizen Project (2008): What is a Global Issue?, 
Department of Education and Early Childhood Development 
,Retrieve(13/8/2015)from: http://www.sev. asn.au/model-
citizen/what-is-a-global-issue.html 

100. Udeani, U.(2013): "Quantitative Analysis of Secondary 
School Biology Textbooks For Scientific Literacy Themes", 
Research Journal in Organizational Psychology & Educational 
Studies, 2(1),pp. 39-43. 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة ) الثالث الجزء ١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -٣٤٧-

101. Unesco. (2010): Current Challenges in Basic Science 
Education. United Nations. France:Paris. Retrieved 
(12/8/2015)from:http://unesdoc.unesco.org/images/0019/00191
4/191425e. 

102. United Nations Convention. (2012): List of Organizations. 
Retrieved(24/4/2015)from:http://www.unccd.int/en/programm
es/Capacity-building/CBW/Resources/Pages/Organizations. 

103. Ünsal, Y. (2008):"Expectations of  Primary Teachers and 
Inspectors About The New Science and Technology 
Curriculum in Turkey". Journal of Turkish Science 
Education,VOI. 5, NO.1,PP. 88-98. 

104. US Department of Health& Human Services.( 2015):          
A time line of Aids. Retrieved (22/8/2015) from: 
https://www.aids.gov/hiv-aids-basics/hiv-aids-101/aids-
timeline/ 

  


