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   ملخص البحث

( لدى مدرسي علم األحياء يف ادلرحلة الثانوية , .S.T.S.E)العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة قضايا ىدؼ البحث إىل تقصي مستوى 
س مستوى , صمم مقياس يقيمت اختيارىم بشكل عشوائي  ( مدرسة 47موزعني على),( مدرس ومدرسة 80فتكونت عينة البحث من )

( 17( فقرة , وادلهاري يتكوف من )24( فقرة موزعة على ثالث رلاالت اجملاؿ ادلعريف يتكوف من )61, يتكوف من ) (.S.T.S.E)قضايا 
وقد تدرج تدرغلاً خلمس بدائل )موافق بشدة , , فقرة   (21, واجملاؿ الوجداين يتكوف من )( من متعدد  , موضوعية )من نوع اختيار فقرة

دى مدرسي األحياء , أوصى ل (.S.T.S.E)قضايا , زلايد , معارض , معارض بشدة ( ,أظهرت النتائج تدِف يف مستوى  موافق
بضرورة عقد دورات تدريبية دلدرسي األحياء من قبل مديرية التدريب والتأىيل الًتبوي , مبا يتعلق بقضايا الناجتة من العلم  افالباحث

مدرسو األحياء بإثراء معلوماهتم وتطوير أنفسهم من خالؿ مواصلة  فاالباحثصياف والبيئة , وكذلك يو  تمعوالتكنولوجيا وتأثريىا على اجمل
,  االطالع على الكتب العلمية خارج ادلنهج التعليمي واالستفادة قدر اإلمكاف من شبكة االنًتنيت دلواكبة التطور العلمي مث إفادة طلبتهم

 ., الكيمياء مواد علمية أخرى كمدرسي الفيزياء إجراء دراسة لتشمل مدرسيبحاواقًت 
 ( , مدرسي علم األحياء , ادلرحلة الثانوية S.T.S.Eمستوى , قضايا )  -: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The research goal was to investigate the level of science and technology, society and environment 

issues (S.T.S.E) with teachers of biology in secondary school, research sample consisted of (80) a 

teacher, spread over (47) schools were randomly selected, designed scale measures the level of issues 

(S.T.S.E) , consists of (61) items distributed on three cognitive domain areas consists of (24) items, 

and skill consists of (17) items, objective (of the type of multiple-choice), and the area emotional 

consists of (21) items, may be included gradually to five alternatives (strongly Agree, Agree, neutral 

, Disagree, strongly Disagree), the results showed a decline in the level of issues (S.T.S.E)among 

teachers Biology, the researchers recommended that training courses for teachers of biology by 

training, education and rehabilitation department, including respect arising from science and 

technology issues and their impact on society and the environment, as well as recommend 

Researchers teachers biology to enrich their knowledge and develop themselves through continued 

access to scientific books outside the curriculum and benefit as much as possible from the Internet to 

keep up with scientific development and the benefit of their students, they proposed a study to 

include teacher and other scientific materials physics teachers, chemistry. 

 

Key Words: Level, issues (S.T.S.E), biology teacher, secondary stage 

 -مشكلة البحث :
ويف كافة نواحي احلياة , فأصبحت اليـو ختتلف عما  تغريات وتطورات سريعة يف اجملاؿ العلمي والتكنولوجي تالعامل شهددوؿ ال شك أف 

مدى  التكنولوجيا تعتمد علىيف السابق , وأف أمكانية السيطرة على سلرجات ىذه التغريات والتطورات الناتج من تأثري العلم و عليو كانت 
ومنالطبيعيأنتؤثرعلىالًتبية وأدراؾ األفراد لطبيعة العلم والتكنولوجيا وتفاعلهما وتأثريعلا على اجملتمع والبيئة إدلاـ 

ا أىدافهاووسائلهمن علىأساسإنوظيفةالًتبيةىياحملافظةعلىاجملتمعاتالبشريةوعلى استمرارتقدمها,ولضماناغلابيةىذاالتغيري والتطورفأنعلىالًتبية أنتطور 
ضل ىذه التغريات , وكما أكدت األدبيات على أف ادلدرس يساىم بدرجة  ليحققأىدافالًتبيةفييرىريدورادلدرسوتطو تغيأصبحمنالضروريلذا, 

,ىذا من  جانب , ومن خالؿ ادلقابالت اليت أجراىا الباحثاف مع بعض  كبرية يف تزويد ادلتعلمني بادلعارؼ وادلهارات واخلربات العلمية
حوؿ قضايا العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة , دلس الباحثاف وجود غموض وتضارب  مشريف علم األحياء ** لغرض مناقشتهمو  مدرسي 
, وشلا جتدر اإلشارة إليو أف تلك اآلراء تبقى يف إطار االنطباعات  وللتحقق من تلك االنطباعات, ىو إجراء دراسة علمية , لذا  يف اآلراء

 ( . S.T.S.Eاً لدى الباحثاف الستقصاء مستوى قضايا )شكلت دافعاً قوي
 -أىمية البحث :

أصبحت احلياة اليـو أكثر تأثرا بالتطبيقات العلمية والتقنية احلديثة وىذا ما أدى إىل حدوث تغريات وتطورات مهمة كبرية يف ادلؤسسات 
ا الفرد كالبيئة واألخالؽ والقيم والعمل والتعليم والعالقات االجتماعية, نواحي احلياة اليت يعيشهيف كثري من ادلختلفة, وأف ىذه التغريات تؤثر 

                                                           
 ني وإعدادية أمري ادلؤمنني للبنات مدرسي ومدرسات  ثانوية اجلمهورية للبنني وإعدادية الزيتوف للبن 

 ** جواد عباس خزمي , كميلة نعيم علي  
( , 35( , العدد )17, رللد ) اجمللة العربية للعلـو: اخلالدي , موسى تعليم العلـو والتكنولوجيا واجملتمع من منهاج العلـو يف فلسطني "أىداؼ ومربرات" , .1

 .52ص,2000
 .23 ص2009, مكتبة الرشد ناشروف, الرياض, 2ط السعدين, زلمد أمني عبد الرمحن  : ,طرؽ تدريس العلـو )اجلزء األوؿ(  .2
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لتعرؼ على التغريات اليت تنجم عن العلم والتكنولوجيا احلديثة واليت تقف وراء العديد من األزمات والقضايا يف االىتماـ با لذا البد من
ية العلمية من خالؿ مساعد األفراد وتدريبهم على شلارسة مهارات وينصب ىذا االىتماـ على الًتب 1, (2000اجملتمعات .)اخلالدي , 

. 2(2009التفكري العلمي ومعرفة الفوائد والعيوب اليت يقدمها العلم والتكنولوجيا وفهم العالقات ادلتبادلة بني العلم والتكنولوجيا )السعدين 
أكيد ىوية اجملتمع وػلافظ على مستقبلو عن طريق إعداد القوى وينعكس ىذا على التعليم الذي يعد العامل االسًتاتيجي الذي يقـو بت

الًتبوية  ادلؤسساتوقد نالت 1( 2008العاملة ادلؤىلة على التعامل مع ذلك ادلستقبل وخوض غماره بوصفو ىدؼ التنمية .)رليد وزلمد ,
التقدـ النظاـ الًتبوي دورىفي حتقيق حىت يؤدي  توى احملاألسلوب و العملية الًتبويةمن حيث وتطوير االىتماـ من قبل الدولة توضيحاً لتغيري 

 وقد أكدت,لتطورا وما بعدىا لتحقيقتكييفاألىداؼ الًتبوية وادلناىج الدراسية وبرامج أعداد ادلعلمني  والتطور التنمية وقد استلـز ىذا التغريو 
ويرى 2(1977اخلطيب , اخلربات العلميةوالثقافية ) وتزويده ب إعدادادلتعلمنيألدبيات على إف ادلدرسني يساعلوف بدرجة كبرية فيا
( على مدرس العلـو تسهيل تعلم طلبتو للعلم والتكنولوجيا ألهنم حباجة إىل معرفة وتوظيف كليهما يف حياهتم 2004وآخروف,تروبرغل)

لمعرفة وإدراكو لألسس الًتبوية الشخصية واالجتماعية, ويطور ادلدرس مهاراهتم يف االستقصاء وحل ادلشكالت , وأف يظهر فهم كاِؼ ل
, فمثاًل يثري ادلدرس قضية ذلا عالقة مبوضوع الدرس ومرتبطة  3(2004وآخروف,تروبرغل)ومكانة للًتبية العلمية كميداف الًتبية الكبري . 

جتماعي للمشكلة, باجملتمع والبيئة أيضاً, ومناقشة اجلانب العلمي للمشكلة بأسلوب كأسلوب العصف الذىين  ومناقشة اجلانب اال
ويستخدـ األدوات واألجهزة ومناقشة الطلبة بفوائد وأضرار كل من العلم والتكنولوجيا على اجملتمع والبيئة ويقًتح احللوؿ وادلعاجلات 

على ما  ويتفق الباحثاف.4(2008. ) قنديل , تلخيص احللوؿ ادلقًتحة للمشكلةاجملتمع , و على للمشكلة لألضرار اليت تقع على البيئة أو 
ويسهم يف حتديد مستقبل ادلتعلمني ويزودىم بثقافة علمية دتكنهم من أدراؾ باعتبار ادلدرس ىو الذي يوجو العملية التعليمية سبق 

بتو ادلشكالت والقضايا الناجتة من تأثري العلم والتكنولوجيا على البيئة واجملتمع . ومن أىم ادلداخل اليت ميكن من خالؿ ادلدرس تزويد طل
, وىو مدخل تدريس يدور حوؿ التفاعل بني العلم والتكنولوجيا ىدفو االنتقاؿ من رلرد حتصيل ( S.T.S.E)بالثقافة العلمية ىو مدخل 

 5( 2004) إبراىيم ,.اخلربات ادلعارؼ و إىل ربطها بالظواىر وادلشكالت الواقعية اليت يتفاعل معها ادلتعلم يف حياتو اليومية
يساعد ادلتعلمني يف تنمية الفهم العميق والتربير النظري ( ألنو  .S.T.S.Eبضرورة الًتكيز على مدخل ) Zeidler,2005)) ويرى

يقات  حملاوالت إتباع العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة بأفكار تعليم رلردة وفائض من االسًتاتيجيات هتدؼ إىل إشراؾ  ادلتعلمني يف تطب
  ومناقشاتتتعلق بالتفسري العقلي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .147 , 2008, فدارصفاءللنشروالتوزيع,عما:   رليد,سوسنشاكر,زلمدعوادالزياداتاجلودةالشاملةفيالتعليمدراساتتطبيقو, .1
 ,السنة( 4) رسالةادلعلم,العدد:  اخلطيب,أمحدتدريبادلعلمينادلبنيعلىأساسالكفايات,ادلهارةواألداء,احللقةالثانية, .2

 . 1ص.,عماف٧٧١١(,20)
 عمعبداحلميدعبدادلن, ترمجةزلمدمجااللدين): ليسيلوآخروف,  تروبريج.  اسًتاتيجياتتطويرالثقافةالعلمية- تدريسالعلومفيادلدارسالثانوية .3

 . 18   ص,  العني,  2004 دارالكتاباجلامعي(, وحسينترياب, نادرالسنهوري,
 .246 . ص , القاىرة , 2008مصر العربية للنشر والتوزيع, قنديل ,أمحد إبراىيم  :,  العلـو يف تدريس العلـو .4
 . 202, القاىرة, 2004, مكتبةاالصللوادلصريةرلديعزيز , إبراىيم, اسًتاتيجياتالتعلموأساليبالتعلم: .5
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( S.T.S.E), وتربز أعلية البحث من التعرؼ على استقصاء قضايا  ,Zeidler,2005))1اختاذ القرار ادلناسب. , وتدريبهم على 
من ادلأموؿ أف ذلذه القضايا ,   .S.T.S.E)يقدـ ىذا البحث مقياسًا يقيس مستوى امتالؾ مدرسي )لدى مدرسو ادلرحلة الثانوية , 

 و الباحثوف .يستفيد من

 -ىدف البحث:
 لدى مدرسي علم األحياء يف ادلرحلة الثانوية .( S.T.S.E) قضايا ىدؼ البحث احلايل إىل تقصي مستوى

 -: حدود البحث
 ( 2015-2014أقتصر البحث احلايل على مدرسي ومدرسات علم األحياء يف ادلديرية العامة التابعة لًتبية القادسية للعاـ الدراسي )

 -: المصطلحاتتحديد 
  :ادلستوىLevel : عرفو كل من-  
 -:(2003)شحاتة وزينب , -

الصفة ادلطلوب تقديرىا , ويشري أحيانًا إىل ادلعيار ادلطلوب ألغراض معينة , على أساس قياس مستوى ما ىو كاؼ ألداء ادلطلوب      
 2( 2003,عملياً واجتماعياً . )شحاتة وزينب ,

 (2009)إبراىيم , -
دار من األداء , ػلدد بناء على دراسة خاصة ,و يعد معيارًا يقاس عليو مستوى تعلم كل دارس سواء يف اجلوانب ادلعرفية أو ىو مق     

 3(  2009اجلوانب ادلهارية . )إبراىيم , 
 مع ىدؼ البحث . افيتفق ماألهناف مع تعريفاف السابقاف, ويتفق الباحث

, واليت حددىا ( S.T.S.Eدلقياس قضايا ) أو الفاصلة اليت يقاس فيها أداء مدرسو علم األحياءويعرفو إجرائيًا  : " ىي الدرجة احملددة 
 ."(S.T.S.Eقضايا )%( , إذ إف ادلدرسوف الذين يتجاوزوف ىذه الدرجة ميتلكوف مستوى جيد من 80اخلرباء بنسبة )

 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1. Zeidler, D. (2005): Beyond STS: Aresearch–Based Framework for 
Socioscientific Issues Education, pp 359 –360 

 . 269 ص 2003,الدارادلصريةاللبنانية,القاىرة, 1طار,شحاتة,حسنوزينبالنجمعجمادلصطلحاتالًتبويةوالنفسية,. 2 . 
918  ,القاىرةص2009عادلالكتب,إبراىيم,رلديعزيز,معجممصطلحاتومفاىيمالتعليموالتعلم,   .3 
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 عرفها كل من -:(S.T.S.Eقضايا )
 (, بأهنا :2006) السيد , -

لوجيا , وأهنا تنبع من مواقف احلياة ادلعاصرة " .  )السيد " قضايا ومشكالت معاصرة نامجة عن تفاعل األفراد مع العلم والتكنو      
,2006) 1 

 (2007)شهاب , -
" رلموعة قضايا ومشكالت اليت صلمت عن استخداـ اإلنساف للعلم وادلستحدثات التكنولوجية بصورة سلبية ومفرطة تضر بالبيئة      

 2 ( 2007وباإلنساف " .)شهاب ,
  -, بأهنا :ويعرفها الباحث نظرياً 

( النامجة عن  Science, Technology, Society and Environment قضاياالعلموالتكنولوجياواجملتمعوالبيئة )    
 استخداـ اإلنساف للعلم ومستحدثاتو التكنولوجية بصورة  إغلابية أو سلبية مفرطة تضر باجملتمع والبيئة . 

 -( :S.T.S.Eأما التعريف اإلجرائي لقضايا )
ة من القضايا اليت تؤثر يف البيئة واجملتمع سلبًا و إغلابًا ناجتة عن استخداـ اإلنساف للمستحدثات العلمية والتكنولوجية اليت رلموع       

مهاري و (S.T.S.E)ثالث رلاالت ادلعريف )ادلعرفة بالقضايا ومشكالت يتكوف من   (.S.T.S.E) مبقياسحددت يف ىذه الدراسة 
ا قياس مستوى مدرسي (  واليت سوؼ يتم هب(S.T.S.E))االجتاه ضلو قضايا وجداينو ( ,(S.T.S.E))السلوؾ الشخصي ضلو قضايا 

 .علم األحياء يف ضوئها 
 -الدراسات السابقة:

 (Yoruk ,2010دراسة ) -
بل التدريس ( مقا.S.T.S.Eأجريت الدراسة يف تركيا ىدفت إىل التعرؼ على تأثري مدخل تفاعل العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة )

(  9( دلعرفة أثرة على التفكري ادلنطقي وادلكاين أخذت درجات عينة الدراسة من) CATبالطريقة التقليدية , ومت استخداـ اختبار حتصيل )
 من طلبة ثانوية األناضوؿ ومن 

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .89ص  2006عامل الكتب احلديث ,أربد, السيد ,يسري مصطفى. , الًتبية العلمية والبيئية وتكنولوجيا التعليم . 1
علمي لدى الطالبات , ( يف زلتوى منهج العلـو للصف التاسع وأثرىا يف تنمية ادلفاىيم والتفكري الS.T.S.Eوحدة متضمنة لقضايا ). 2

 .7ص  2007, كلية الًتبية ,اجلامعة اإلسالمية , غزة ,  رسالة ماجستري غري منشورةموسى عبد الرمحن,  شهاب ,
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, ,مت تطبيق الدراسة على اجملموعة التجريبية اليت يتم تدريسها وفق مدخل .S.T.S.E) شناؿ مت تدريسهم وفقًا دلدخل )-فوكامدرسة 
(S.T.S.E.يف )  , لوحظ الباحث التدريس, واجملموعة الضابطة تدرس بالطرقة التقليدية لطلبة الصف التاسع خالؿ فًتة أربعة أسابيع

. أما التغري (STSE)وزمالؤه زيادة ذات داللة إحصائية يف مستويات اإلصلاز للمجموعة التجريبية الذي تلقت تعليمات باستخداـ مدخل 
 (Yoruk ,N. et al, 2010,p:)1مجموعة الضابطة غري داؿ إحصائيا . ادللحوظ يف مستويات اإلصلاز لل

 (2011دراسة )أمحد ,  -
( يف تدريس علم األحياء , لرفع مستوى .S.T.S.Eأجريت الدراسة يف مصر , وىدفت إىل التعرؼ على فاعلية استخداـ مدخل )

بعت الباحثة ادلنهج شبة التجرييب ذا اجملموعتني الضابطة التحصيل وتنمية الوعي البيئي لدى طالب الصف األوؿ الثانوي العاـ , ات
والتجريبية , واقتصرت الدراسة على تدريس وحدة )اإلنساف والبيئة(ادلتضمنة يف مقرر األحياء للصف األوؿ الثانوي للعاـ الدراسي 

لطالبات اجملموعتني الضابطة (.أسفرت النتائج وجود أثر واضح وفروؽ ذات داللة إحصائية  بني متوسطي درجات ا2009-2010)
أوصت الدراسة بضرورة تنظيم زلتوى كتب األحياء بطريقة تسمح مبمارسة ادلتعلمني ألكرب عدد شلكن والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية ,

 انب ادلعريف .من عمليات العلم يف مواضيع سلتلفة , واالىتماـ بقياس اجلانب ادلهاري والوجداين بنفس درجة االىتماـ بقياس اجل
 .2(2011)أمحد ,  
 (2013دراسة )عيطة, -

 واتبع بفلسطني, األوىل األساسية للمرحلة العامة العلـو مقررات يف( S.T.S.E)قضايا تضمني مدى عن الكشف إىل الدراسة ىدفت
 التحليل. عملية يف استخدمها اليت بالقضايا قائمة الوصفي ,أعد ادلنهج الباحث

 األساسية للمرحلة العامة العلـو كتب زلتوى من %(46,78بلغت ) (S.T.S.E)قضايا توافر نسبة أف الدراسة نتائج أبرز من وكاف
 العامة كتب العلـو زلتوى القضايا يف ىذه توافر نسب وأف األوىل,

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 1.Yoruk ,N., MorgilI.,andSeçken N,: The effects of science, technology, society, 

environment (STSE) interactions on teaching chemistry Vol.2, No.12, 1417-1424 
(2010) doi:10.4236/ns.2010.212173, 2010. 

مل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة يف تدريس األحياء لرفع مستوى التحصيل وتنمية الوعي البيئي فاعلية استخداـ مدخل التكا .2
 .  2011,كلية الًتبية, جامعة ادلنيا,  ) رسالة ماجستري غري منشورة (أمحد , مروة زلمود: ,لدى طالب الصف األوؿ الثانوي العاـ 



 المرحلة الثانويةفي لدى مدرسي علم األحياء ( S.T.S.Eقضايا )مستوى 

 عباس فاضل طالب المسعوديم . م.          أ.د فاطمة عبد األمير الفتالوي

  Route Educational and Social Science Journal    

657          Volume 5(7), May 2018 
 

 من %(48,62)الرابع للصف العامة العلـو كتاب زلتوى من%( 73,03) تيبالًت  ىعل التايل النحو على جاءت األربعة للصفوؼ
 كتاب زلتوى من%( 26,82, ) األوؿ للصف العامة العلـو كتاب زلتوى من%(39,07) الثاين, للصف العامة العلـو كتاب زلتوى
 األربعةعلى للصفوؼ العامة العلـو كتب زلتوى يف الرئيسة(S.T.S.E) قضايا توافر نسب جاءت كما الثالث, للصف العامة العلـو
 بنسبة ادلاء%( ,8,61بنسبة ) والطاقة لبيئة, ا%( 9,11) بنسبة ,اذلواء%( 20) بنسبة والصحة الغذاء:  الًتتيب على تايلال النحو

 1 (2013.)عيطة ,%( 1,39) نسبةب االتصاالت تكنولوجيا%( , 2,28) بنسبة الًتبة%( ,5,19)

 إجراءات البحث
 مجتمع البحث 

( , يشمل 17, 1990صفات مشًتكة قابلة للمالحظة والقياس")عزيز وأنور, يقصد باجملتمع "رلموعة من اإلحداث أو العناصر ذات
( موزعني 2015 - 2014( مدرس ومدرسة للعاـ الدراسي )549البالغ عددىم ) القادسيةمجيع مدرسي علم األحياء يف زلافظة  اجملتمع

 ديرية العامة  لًتبية القادسية حسب إحصائية ادل,( مدرسة 199)
 -: درسي علم األحياء(عينة البحث )م -ب

عبد الرمحن وعدناف .)ويقصد بالعينة رلموعة من ادلفردات اليت يتم سحبها من اجملتمع , وفق قواعد خاصة لكي دتثل اجملتمع دتثياًل صحيحاً 
 ( مدرسة38( مدرس و)42)[( مدرس ومدرسة 80, إذ مت اختيار)( 309, 2008, 

 ى ادلدرسني .( لدS.T.S.Eأداة استقصاء مستوى قضايا ) -ج
 -.( وقد أتبع الباحثوف ما يأيت :S.T.S.Eأعد الباحثوف مقياس لقضايا )

.( , منها كتاب الًتبية العلمية والبيئية S.T.S.Eعلى بعض األدبيات العلمية والدراسات والبحوث اليت تناولت قضايا ) االطالع .1
 (.2013تدريس العلـو ومتطلبات العصر ,  )اجلهوري وآخروف , وتكنولوجيا التعليم , وكتاب الًتبية العلمية وتدريس العلـو ,

 
 
 
 
 
 
 

: بسامزىيديسليماف,  عيطة, قضاياالعلموالتكنولوجياواجملتمعوالبيئةادلتضمنةفيمقرراتالعلومللمرحلةاألساسيةاألولىبفلسطني .2
 .150-113ص  2013( , 1) العدد( ,21) رللد,  رللةاجلامعةاإلسالميةللدراسات

 .1990,  داراحلكمة,بغداد: عزيز,حناداود,وأنورحسني,  مناىجالبحثالًتبوي .3
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ارتأوا تقسيمها ( فقرة , 70تكوف من )عند مدرسي األحياء ي(.S.T.S.E) قضايا قياس لقياس مستوىوظلويف ضوء ذلك أعد الباحث -2
)السلوؾ  ادلهاريوعية , واجملاؿ ( فقرة موض28( يتكوف من)(S.T.S.E)اجملاؿ ادلعريف)ادلعرفة بالقضايا ومشكالت اإىل ثالث رلاالت 

)االجتاه ضلو ( فقرة موضوعية أيضاً بصورة اختيار من متعدد , واجملاؿ الثالث الوجداين21( يتكوف من )(S.T.S.E)الشخصي ضلو قضايا 
ارض بشدة ( , ( فقرة وقد تدرج تدرغلاً خلمس بدائل )موافق بشدة , موافق , زلايد , معارض , مع21( يتكوف من )(S.T.S.E)قضايا 

 ( فقرة 70ن )وبذلك تكوف ادلقياس بصيغتو األولية م
 (S.T.S.Eمقياس )صدق 

 الحظاهتم وأصبحادلقياسمب وفادلادة , وقد أخذ الباحث بطرائق التدريس وعلـو احلياة وبعض ومشريف عرضت على رلموعة من احملكمني
موزعة على رلاالت ( 21( والوجداين من )16( وادلهاري من )24من ) اجملاؿ ادلعريف يتكوف , ( فقرة 61تكوف من )يجاىزة للتطبيق 

 .( 1(, كما يف ادللحق ).S.T.S.Eقضايا )

 ثبات المقياس 

( للمجالني 20ردشاردسوف  -( بطريقة االتساؽ الداخلي , من خالؿ معادلة )كيودر S.T.S.Eمت التحقق من ثبات مقياس قضايا )
أما اجملاؿ الوجداين , فتم حساب ثباتو , (0,72( , واجملاؿ ادلهاري )0,76الثبات اجملاؿ ادلعريف ) إذ بلغت قيمةادلعريف وادلهاري  ,

(, ىذا يدؿ 0,899إذ بلغت  قيمتو ) ((,SPSS-22وبواسطة احلقيبة اإلحصائية للعلـو االجتماعية ))معامل ألفا كرونباخ باستخداـ
 بات .يتمتع بدرجة جيدة من الث (S.T.S.E)على أف ادلقياس

                                                           

 .2008,   مطابعشركةالوفاقللطباعة,بغدادعبدالرمحن,أنورحسينوعدناضلقيشهابزنكنة,األظلاطادلنهجيةوتطبيقاهتافيالعلوماإلنسانيةوالتطبيقية, .3
 * احملكمني 

 جامعة القادسية .-بية أ.د فؤاد منحر علكم / بيئة/كلية الًت 
 جامعة القادسية . -كلية الًتبية   -طرائق تدريس علـو احلياةأ.د عبد الكرمي السوداين /

 جامعة ادلستنصرية . -أ.د أمحد عبد الزىرة /طرائق تدريس علـو احلياة/ كلية الًتبية األساسية 
 جامعة ادلستنصرية  . - أ.د يوسف فاحل / طرائق تدريس علـو احلياة/ كلية الًتبية األساسية

 جامعة واسط. -أ.ـ.د مهدي حطاب صخي / طرائق تدريس علـو احلياة/ كلية الًتبية األساسية 
 جامعة القادسية . -كلية الًتبية   -أ.ـ.د كرمي بالسم خلف / طرائق تدريس علـو احلياة

 جامعة بغداد. -يثم(أ.ـ.د نادية حسني عفوف / طرائق تدريس علـو احلياة/ كلية الًتبية )أبن اذل
 جامعة القادسية . -أ.ـ.د عبد األمري مسري /بيئة/ كلية العلـو 

 جامعة القادسية . -كلية الًتبية   -أ.ـ.د ىادي كطفاف / طرائق تدريس علـو احلياة
 جامعة القادسية. -كلية الًتبية   -أ.ـ.د مازف ثامر شنيف / طرائق تدريس علـو احلياة

 جامعة القادسية. -كلية الًتبية   -ق تدريس علـو احلياةعالء أمحد  / طرائأ.ـ.د
 جواد خزمي عباس /مدرية تربية القادسية / مشرؼ تربوي .
 كميلة نعيم علي/مدرية تربية القادسية / مشرؼ تربوي .
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 تطبيق المقياس 
 طبق ادلقياس على عينة استطالعية قوامها

وأتفق احملكموف على أف تكوف عالمة احملك ( دقيقة تكفي لإلجابة . 45( مدرس هبدؼ معرفة الوقت الالـز لتطبيق ادلقياس فتبني )20) 
(80 . )% 

 المعالجة اإلحصائية 
 معادلة (Kuder-Richardson -20)  حلساب معامل ثبات( مقياسS.T.S.E) )للمجالني )ادلعريف ,ادلهاري . 
  قياساجملاؿ الوجداين دلمعامل الفاكرومباخ إلغلاد ثبات ( قضاياS.T.S.E) 
 لعينة واحداالختبار التائيT – Test one sample ( إلغلاد داللة الفرؽ بني ادلتوسط ادلتحقق لقضايا:S.T.S.E دلدرسي علم )

 , وفق ادلعادلة اآلتية :   %( 80البالغ ) األحياء واحملك
 

 عرض النتائج وتفسيرىا
طبق الباحثوف ,  (.S.T.S.Eتعرؼ على ما ميتلكو مدرسو علم األحياء يف ادلرحلة الثانوية من قضايا العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة )لل

أظهرت النتائج أف ادلتوسط احلسايب لدرجات ف( مدرس ومدرسة 80ادلقياس على أفراد العينة )مدرسي علم األحياء( البالغ  عددىا )
( ودلعرفة داللة الفرؽ بني 16,6( واضلراؼ معياري قدرة )103,625ككل ىو )  (.S.T.S.Eقضايا )مدرسي علم األحياء يف مقياس 

التائي لعينة واحدة  %( , مت استخداـ االختبار80)واحملك البالغ لدى أفراد العينة ككل  (.S.T.S.Eقضايا )ادلتوسط ادلتحقق يف مقياس 
( 0,05( عند مستوى داللة )1,66( وىي أعلى من القيمة اجلدولية البالغة )6,66-فأظهرت النتائج أف القيمة التائية احملسوبة بلغت )

(, شلا يعين احملكللمقياس ولصاحل القيمة األعلى ) واحملك( , ويشري ىذا إىل وجود فرؽ داؿ معنويًا بني ادلتوسط ادلتحقق 79ودرجة حرية )
%(, ويفسر الباحث ذلك ضعف اطالع 80أقل من النسبة احملكية  ) (.S.T.S.Eقضايا )أف ما ميتلكو مدرسي علم األحياء من 

لى عدد مدرسي علم األحياء على التطورات العلمية والتكنولوجية وتأثريىا على اجملتمع والبيئة , شبو انعداـ الدورات التدريبية أو اضلصارىا ع
من ادلدرسني وادلدرسات وزلتوى ىذه الدورات حوؿ طرائق تدريسية قدمية , فضاًل عن عدـ تكليف أو مطالبة ادلدرسني بأعداد  قليل

  -واجلدوؿ التايل يبني ذلك :البحوث حوؿ اختصاصهم أو إجراء مسابقات حوؿ أفضل حبث وتكرمي ادلشاركني معنوياً ومادياً . 
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 (61جدوؿ )
 دلدرسي علم األحياء( .S.T.S.Eقضايا )تائي للفرؽ بني ادلتوسط ادلتحقق والنسبة احملكية دلقياس نتائج االختبار ال

%( } مت حتديدىا من قبل اخلرباء والدراسات السابقة { من أعلى درجة ميكن 80من خالؿ أخذ نسبة ) النسبة احملكية مت حساب *
 (116=0,8×   145)( , 145احلصوؿ عليها وىى )

 -االستنتاجات :

( مقارنًة باحملك إىل مت .S.T.S.Eستوى جيد من قضايا )استنتجوا الباحثوف أف  مدرسو علم األحياء للمرحلة الثانوية ال ميتلكوف م
 %(.80اعتمادىا استنادا آلراء اخلرباء وىي )

 -التوصيات :

العلم ضرورة عقد دورات تدريبية دلدرسي األحياء من قبل مديرية التدريب والتأىيل الًتبوي , مبا يتعلق بادلشكالت والقضايا الناجتة من  .1
 اجملتمع والبيئة وأساليب إثارهتا للطلبة يف ادلواقف التعليمية ادلختلفة أثناء التدريس   والتكنولوجيا وتأثريىا على

يوصي الباحث مدرسو األحياء بإثراء معلوماهتم وتطوير أنفسهم من خالؿ مواصلة االطالع على الكتب العلمية خارج ادلنهج  .2
 تطور العلمي مث إفادة طلبتهم.التعليمي واالستفادة قدر اإلمكاف من شبكة االنًتنيت دلواكبة ال

 -ادلقًتحات:

 خرى كمدرسي الفيزياء, الكيمياء .إجراء دراسة لتشمل مدرسي مواد علمية أ .1
وأثره يف تنمية  (.S.T.S.E)إجراء دراسة يف التعرؼ على فاعلية برنامج تدرييب دلدرسي علم األحياء أثناء اخلدمة يف إكساهبم لقضايا .2

 تهم.  ادلهارات احلياتية لدى طلب
 
 

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحك*
80% 

قيمة"ت" 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

الجد"قيمة"ت
 ولية

 الدالئل اإلحصائية

دالةلصالح  1,66 79 -6.66 116 16.608 103.625 80
 الوسطاالفتراضي
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 (1ملحق )
 بصيغتو النهائية (.S.T.S.E)مقياس 
 ( للمجالني ادلعريف وادلهاري.S.T.S.Eمقياس قضايا )

 أخًت اإلجابة الصحيحة لكل شلا يأيت
                   االحتياجات االقتصادية والبيئية لألجياؿ احلالية وادلقبلة تتحقق بشكل منصف عن طريق:                                          -1
 الوعي البيئي. -التنور البيئي.        د -الًتبية البيئية    ج -التنمية ادلستدامة .        ب -أ

 استنزاؼ ادلوارد الطبيعية -من آثار عملية إعادة تدوير القمامة :                                                                       أ -2
 تلوث البيئة.                      -د . تقليل من البطالة -ج .استهالؾ الطاقة  -ب  .
اطلفاض كميات ادلياه  -من أىم مشاكل ادلياه العذبة يف العامل :                                                                      أ -3

التزايد  -االعتماد علي أساليب الري التقليدية )الغمر( .   د -ياه العذبة يف العامل         جالتوزيع غري ادلتوازف للم -العذبة يف العامل.  ب
 ادلستمر يف عدد سكاف العامل .

           تقليص تلوث الودياف.         -اذلدؼ من الري مبياه اجملاري ادلكّررة ىو:                                                               أ  -4
حتسني جودة ادلنتجات  -زيادة التنوع البيولوجي.                   د -زيادة كمية ادلياه الصاحلة لالستخداـ البشري.               ج  -ب

 الزراعية.
                                     يتوقع الكثري من السياسيني واالقتصاديني نشوب حروباً مائية بسبب الرغبة يف :                              -5
زيادة ادلشاريع التنموية للدولة.                                                            -ب .                       زيادة كميات ادلياه  -أ

 السيطرة على مصادر ومنابع ادلياه العذبة .                   -التجارة بادلياه  .  د -ج
 -اذلندسة الوراثية .    ب -أ                       التجارب اليت صلحت يف إنتاج الرز الذىيب كانت يف رلاؿ :                      -6

 تقنية النانو احليوي. -د.    اجلينـو الوراثي -ج.  تقنية االستنساخ
 -أطفاؿ األنابيب. ب -أحد تقانات عملييت اإلخصاب واحلمل تعد غري مقبولة شرعاً:                                            أ -7

 بنوؾ األمشاج.    -احلمل باإلنابة     د  -ج اإلخصاب الداخلي  
           أحد البدائل األربعة التالية ال دتثل نتيجة  الستخداـ الزراعة النسيجية :                                                        -8
ن الكيميائية .                                                              استخالص العديد من ادلواد ادلنكهو و ادللونة من النباتات الربية بداًل م  -أ

إنتاج نبايت على طوؿ  -أنتاج نباتات حتتاج إىل تكلفة عالية   .                                                                   ج -ب
 أنتاج نباتات مقاومة لألمراض  . -د                                 فصوؿ السنة  .                                    

                                                                                            -يتجو العلماء يف الوقت احلاضر ,بإجراء العديد من األحباث حوؿ الربوتينات أو ما ينتج من اجلينات , من خالؿ مشروع : -9
 رسم خريطة الدماغ .  -ادليتابولـو          د -الربوتيـو         ج-اجلينـو الوراثي  ب -أ

 
 تقنية استنساؿ البشر تكوف خطرة  ألهنا تؤدي إىل : -10
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 -ج                       حدوث طفرة وراثية  .                      -انتشار مرض االيدز والسل.                             ب -أ 
 احتماؿ  حدوث خلل وراثي. -اختالؿ األنساب .              د

زيادة استرياد ادلواد  -لتحقيق األمن الغذائي يف أي بلد من البلداف البد من :                                                 أ -11
التقليل من  -اإلسًتاتيجية                                                                 بالغذائية اإلسًتاتيجية والتقليل من ادلواد غري 

زيادة استرياد ادلواد  -استرياد ادلواد الغذائية واالعتماد على الناتج احمللي .                                                                 ج
منع استرياد ادلواد الغذائية سواء كانت إسًتاتيجية أو  -غري اإلسًتاتيجية.                                           دالغذائية اإلسًتاتيجية و 

 غري إسًتاتيجية .
ػلرص اخلرباء على إغلاد طرائق متعددة لتوفري ما يسد حاجة اإلنساف من الغذاء فيمكن لإلنساف أف ػلافظ على زيادة احملاصيل  -12
استخداـ التكنولوجيا  -عية من خالؿ مجيع ما يلي عدا:                                                                           أالزرا

إىل عدـ التعدي على ادلساحات الزراعية وحتويلها  -احلديثة يف الزراعة.                                                                  ب
هتجني السالالت ذات جودة عالية ذلا صفات وراثية شلتازة.                                            -عمرانية.                                         ج

 الًتكيز على زراعة أنواع معينة وإعلاؿ أنواع أخرى .  -د
                                       اعية الكافية إلنتاج احتياجاتو الغذائية ولكنو ميتلك ادلوارد ادلالية , رلتمعاً:                                                يعد اجملتمع الذي ال ميلك ادلوارد الطبيعية الزر  -13

متمتع بأمن غذائي  -ب                   مفتقر لألمن الغذائي.                                                                      -أ
متمتع بأمن غذائي مستداـ لوجود ادلوارد ادلالية .                                                       -لفًتة قصرية.                                                                         ج

 كن من زيادة استرياد ادلواد الغذائية.يتمتع بأمن غذائي مدى ما دت -د
                                                            -واحدة من القضايا التالية ال ػلدثها استخداـ اذلواتف النقالة واإلنًتنت : -14

 -إحداث بعض اإلصابات ادلرضية  د -ج         تقوية العالقة بني الزوجني.  -زيادة ادلصاريف ادلادية                            ب -أ
 تعزيز العالقات االجتماعية 

                                                                                من أىم ادلشكالت اليت ذلا تأثري على اجملتمع والبيئة ىي زيادة  طبقة األوزوف, وادلسبب ذلذه ادلشكلة ىو زيادة نسبة :               -15
 رابع فلوروإيثلني -ثنائي أوكسيد الكاربوف  ب -أ 
 الكلوروفلوروكربوف -رابع كلوريد الكربوف  د -ج 
 

                                                                                           -البدائل التالية تشري أليها الدراسات اليت تناولت متالزمة الشرؽ األوسط , ما عدا بديل واحد : -16
 -يسببها فريوس إيبوال  .                                                    ج -ب  .                     أهنا تصيب اإلنساف واحليواف -أ

 تنفسي . تسبب اعتالؿ يف اجلهاز ال -د   .                    ال يوجد ذلا  لقاح حلد اآلف
              عملية التطعيم ضد فريوس أنفلونزا الطيور تكوف يف األغلب غري رلدية لكوف الفريوس :                                                -17

                               ينتمي لعائلة مشابو لفريوس األنفلونزا البشرية                   -ػلتوي على احلامض النووي والربوتني.  ب -أ
 يصيب أنواع أخرى من احليوانات. -يغري تركيبو بني فًتة ألخرى.             د -ج
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                                                                               من اجلوانب السلبية للعلم والتكنولوجيا على اجملتمع والبيئة صنع األسلحة اجلرثومية واليت تعود  خطورهتا إىل أهنا :                -18
حتتوي على غازات خانقة  -تسبب إصابة اإلنساف واحليواف والنبات بشكل سريع.                                                    ب -أ

من الصعوبة التعرؼ عليها بسرعة وال تسبب  -ج              وقاتلة.                                                                
 من الصعوبة التعرؼ عليها وتسبب إصابات سريعة. -اإلصابة السريعة .                                        د

 أف اخطر أنواع التصحر كمشكلة بيئية ,يكوف يف  : -19
 ف قدرة األرض اإلنتاجيةد ػ اصلراؼ الًتبة زحف الكثباف الرملية  ب ػ دتليح الًتبةج ػ ضع -أ

االصلراؼ                    -يطلق على ظاىرة اإلخالء بالبيئة وتغيري مكوناهتا بػ:                                                  أ -20
 اجلفاؼ -التصحر       د -التنوع    ج -ب

                                    ادلصنوعة من مادة الديوكسني ادلستخدمة يف حفظ األغذية وتغليفها , تسبب اإلصابة بػ  :                                            استخداـ القناين واألواين  البالستيكية  -21
        فقر الدـ .                -السرطاف .          د -ج.        احلساسية -التهاب األمعاء .      ب -أ

أعطائها لبعض الدوؿ  -للتخلص من النفايات االلكًتونية , تعمل بعض الدوؿ على :                                             أ -22
    .                     لبحاررميها يف أعماؽ ا -دفنها يف أعماؽ بعيد يف الًتبة .                                       ج  -النامية كهبة أو بيعها         ب 

 حرقها يف أماكن سلصصة . -د
األوراـ السرطانية      -أ                                                  -من عيوب استخداـ ادلبيدات الكيميائية , التسبب بػ: -23
 مجيع ما سبق  -خلل يف السلسلة الغذائية       د -العقم       ج -ب

القصدير .               -أ                                   -عماؿ وسائل النقل ساعدت على تلوث اذلواء بالعنصر الثقيل :است -24
 الكادميـو .   -الكوبالت .            د -ج     .   الرصاص -ب

شراء منتج بسيط  -أ                              أساىم يف حتقيق أىداؼ التنمية ادلستدامة من خالؿ :                            -25
 يدـو لفًتة قصرية .  

 عمل مساد عضوي من فضالت اخلضر حلديقة ادلنزؿ. -ب 
 استخداـ األواين واألكواب البالستيكية  -ج 
 وضع البضائع يف أكياس متعددة   -د 

خالؿ :                                                                  للمحافظة على ادلاء الصاحل للشرب ,سأجلأ إىل توعية الطلبة من  -26
التأكد من كفاءة  -سقي حديقة ادلدرسة بكمية قليلة من ادلاء أماـ الطلبة .                                                       ب -أ

استخداـ ادلسرح ادلدرسي يف أنشطة دتثيلية  -ج                                     شبكة ادلياه داخل ادلدرسة.                              
 أصالح واستبداؿ احلنفيات ادلكسورة كلما تطلب ذلك   . -حوؿ ترشيد ادلاء.                                             د

:                                                                 لو كانت لدي أرض زراعية لعملت من أجل ترشيد ادلياه من خالؿ  -27
استخداـ نظاـ الدورات  -سقاية األرض سقاية واحدة طويلة بدالً من السقايات ادلتعددة  .                                       ب -أ

سقي األرض يف ادلساء أو الصباح الباكر .                                                                -ج                   الزراعية .                                                       
 د . سقيها بنظاـ الري السطحي .    
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                                                لو كنت عادلاً يف ىندسة التناسل أقـو بعملية االستنساخ من خالؿ دمج:                               -28
خلية -سايتوبالـز خلية جسدية مع بويضة .                                  ج  -خلية جسدية مع بويضة .                   ب -أ

 نواة خلية جسدية مع بويضة منزوعة النواة -د   .   جسدية مع بويضة منزوعة النواة
 اد حبث عن كيفية التقليل من مشكلة اجلوع ونقص الغذاء , فسأتناوؿ يف كتابة البحث:   طلب أعد -29

زيادة  -حتديد النسل البشري  .                                                   ج -البحث عن مصادر الغذاء البديل .            ب -أ
 فع أسعار السلع الغذائية لتقليل اإلسراؼ  ر  -استرياد ادلواد الغذائية  .                د

                                                                                    لو أين أصبحت مسؤوالً يف الدولة فسوؼ أدعم الزراعة يف البيوت احملمية من أجل مجيع ما يلي ما عدا:                                 -30
زيادة اإلنتاج  -زيادة احملاصيل ذات اإلنتاجية واجلودة العالية                                                                     ب -أ

قيمة العالية محاية احملاصيل ذات ال -لوحدة ادلساحة والطاقة والعمالة .                                                                     ج
زراعة نباتات مل تزرع يف  -من تقلبات ادلناخ ومن اإلصابات ادلرضية.                                                                       د

 البيئة العراقية  .
                                                                        -لتجنب التأثريات الصحية لألشعة الصادرة من اذلاتف النقاؿ , أعمل على : -31

 استخداـ مساعات األذف عند إجراء ادلكادلات قدر اإلمكاف.  -أ
 عدـ استخداـ  اذلاتف النقاؿ .  -ب 

 استخداـ الرسائل النصية بدالً من ادلكادلات .  -ج
 فتح اذلاتف النقاؿ عند أجراء ادلكادلة فقط  -د

 ساىم يف احلد من ظاىرة االحتباس احلراري دوف االعتماد الكلي على الدولة من خالؿ :                                              ميكننا أف ن -32
 استبداؿ دلبات الفلورسنت بلمبات اإلضاءة العادية.   -أ 

 التقليل من استخداـ السيارات اخلاصة  .   -ب
 صة . ألقاء النفايات يف أماكنها ادلخص -ج
 مجيع ما سبق . -د 

  -أقلل من استخداـ وتناوؿ السكر يف الغذاء, لكونو يسبب الكثري من ادلشاكل واألضرار , منها : -33
أتالؼ  -عدـ القدرة على أنتاج الطاقة د -ضعف العضالت                 ج -عدـ القدرة على الًتكيز .                          ب -أ

 س .الكبد والبنكريا
عدـ استعماؿ أدوات  -للوقاية من األمراض اليت تنتقل عن طريق ادلالمسة , أعمل على :                                           أ -34

االبتعاد عن ادلرضى إىل أف يتم  -البعد قدر اإلمكاف عن األماكن ادلزدمحة.                             ج -ب  .             ادلريض
 عدـ استخداـ دورات ادلياه العامة .  -د  .   شفائهم

األوىل .             -أ                                                     -أجتنب أستخدـ ادلاء البارد  يف احلروؽ من الدرجة  : -35
 جلميع أنواع اجلروح  . -الثالثة   د-الثانية .                ج -ب
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        رؽ للوقاية من أخطار سللفات احلروب يف العراؽ , علينا أف نسعى إىل :                                                            أىم الط -36
ليت أحاطو ادلناطق ا -أعداد برامج لتوعية ادلواطنني مبخاطر سللفات احلروب .                                                   ب -أ

التعاقد مع شركات متخصصة عادلية إلزالة  -حصلت فيها معارؾ بأسيجة معلمة .                                                    ج
 مجيع ما سبق . -ادلخلفات العسكرية.                                               د

                                                  استخداـ األمسدة الكيميائية بكثرة , لذا علَي أف أمنعو لكوهنا:                                                                 أحد أقربائي لدية أرض زراعية , وىو ػلرص على  -37
       .                    قابلو للتحلل البكتريي -ج           تذوب يف ادلاء  .         -غري قابلو للتحلل البكتريي .                         ب-أ
 تستنفذ األوكسجني الذائب بادلاء. -د

فصل التيار  -أ                                                     -أحافظ على ادلوارد البيئة من االستنزاؼ , من خالؿ  : -38
جتنب استخداـ جهاز التربيد يف  -ب                                                           الكهربائي عن ادلنزؿ عند مغادرتو.    

                غسل الصحوف واألكواب باليد بدالً من غسالة الصحوف .                                     -السيارة .                                                                    ج
 إطفاء زلرؾ السيارة عند التوقف يف االزدحاـ.   -د

                                                                -لو كنت مسؤوالً يف الدولة ,أعمل على  التقليل من ظاىرة التلوث الدوائي , من خالؿ  : -39
ا إال عن طريق الوصفة  الطبية .                                                                   إلزاـ الصيدليات ومذاخر األدوية بعدـ صرفه -أ

إلزاـ الشركات  -حصر صرؼ األدوية يف ادلستشفيات احلكومية فقط .                                                         ج-ب
االعتماد على األعشاب الطبية بدالً من  -طوؿ .                                                   دالدوائية بإنتاج أدوية ذلا فًتة صالحية أ

 األدوية الكيميائية .
فوضى اإلعالنات والالفتات التجارية واالنتخابية أصبحت ظاىرة تعاين منها ادلدف العراقية حالياُ , للحد من ىذه الظاىرة )ظاىرة  -40

منع وضع مجيع اإلعالنات  -:                                                                                         أ التلوث البصري( 
وضع اإلعالنات فوؽ العقارات القائمة أو  -وادللصقات والصور يف األماكن العامة.                                                  ب 

وضع ضوابط وأسس وقوانني  -الرئيسية فقط                                                                             ج  على الواجهات
فرض ضرائب مالية كبرية على  -تقنن اإلعالنات والالفتات يف ادلدف                                                                    د

 . اإلعالنات
 

 (.S.T.S.Eمقياس اجلانب الوجداين للقضايا )

 ت
 

 الفقرة
 االستجابات

موافق 
 بشدة

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      أفضل رمي النفايات )البالستيكية , غذائية , ورقية ,كيماوية ( في أكياس متعددة  1
م المتعدد أشجع  شراء المرطبات والعصائر في أقداح زجاجية  قابلة لالستخدا 2

 بدالً من األقداح البالستيكية ذات االستخدام الواحد 
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أعتقد أن من حق المزارعين استعمال المياه لألغراض الزراعية بالشكل الذي   3
 اً.يرونو مناسب

     

      أعتقد أن إنشاء السدود و الخزانات من و سائل الحد من التصحر . 4
      ح الجنس في الدول العربية واإلسالمية أؤيد منع أجراء عمليات تصحي 5
      أؤيد الرأي القائل " أن الهندسة الوراثية سالح ذو حدين "  6
بيوتكنولوجيافي علم أشعر أن تقنية النانو الحيوية من أفضل ما توصلت أليو  7

 األحياء
     

طفال أتردد في تشجيع الزوجين العاجزين عن اإلنجاب اعتماد تكنولوجيا أ 8
 األنابيب.

     

      أؤيد اآلراء التي تؤكد وجود نمو سكاني يتخطى اإلنتاج الزراعي والحيواني 9
      أشجع قرار الدولة  بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية غير اإلستراتيجية. 10
      أرى ضرورة منع وصول خدمات شبكات االنترنت إلى الدول المسلمة. 11
القلق على الغالف الجوي وعلى نوعية الهواء مبالغ فيو , فالعلم أرى أن  12

 والتكنولوجياكفيالن بحل المشكالت وإعادة التوازن البيئي.
     

أعتقد الوسيلة األفضل للحد من انتشار ظاىرة تعاطي المخدرات ىو االىتمام  13
 بالتربية الدينية واألخالقية  .

     

      بية الجنسية ضمن مقررات علم األحياء أرفض تضمين  مفاىيم التر  14
      أرى أن  نقص الوعي الصحي لدى األفراد يتسبب في انتشار األمراض واألوبئة.  15
      أشعر بتدني مستوى األمان النووي في العالم . 16
أرى أن التغيرات والقضايا البيئية المحلية لم تبلغ الحد الذي يثير القلق نحوىا  17

 ب ضعف الصناعة في قطرنا  .بسب
     

أعتقد أن من نتائج  ظاىرة نمو المناطق السكنية العشوائية في معظم محافظات  18
 العراق ىو انحسار األراضي الزراعية.

     

      أفضل استخدم الزجاجات المسترجعة عند الرغبة في شرب العصائر والمرطبات. 19
      واألجهزة التي تؤدي إلى التلوث. أؤيد التوقف عن استعمال المواد 20
أرى أن تفعيل النصوص الشرعية )اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة( في الواقع  21

 الحياتي  تزيد من وعي المواطنين بمخاطر التلوث 
     

 



 المرحلة الثانويةفي لدى مدرسي علم األحياء ( S.T.S.Eقضايا )مستوى 

 عباس فاضل طالب المسعوديم . م.          أ.د فاطمة عبد األمير الفتالوي

  Route Educational and Social Science Journal    

667          Volume 5(7), May 2018 
 

 -ادلصادر العربية:

 .,القاىرة2004ادلصرية, , مكتبة االصللو اسًتاتيجيات التعلم وأساليب التعلم إبراىيم ,رلدي عزيز : .1
 .2009, القاىرة ,عامل الكتب , , معجم مصطلحات ومفاىيم التعليم والتعلمإبراىيم ,رلدي عزيز  .2
أمحد , مروة زلمود: فاعلية استخداـ مدخل التكامل بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة يف تدريس األحياء لرفع مستوى التحصيل  .3

 .  2011,كلية الًتبية, جامعة ادلنيا,  ,) رسالة ماجستري غري منشورة (طالب الصف األوؿ الثانوي العاـ  وتنمية الوعي البيئي لدى
. )ترمجة زلمد مجاؿ الدين ,عبد  اسًتاتيجيات تطوير الثقافة العلمية-تدريس العلـو يف ادلدارس الثانوية تروبريج , ليسيل وآخروف:  .4

 ., العني 2004سني ترياب(, دار الكتاب اجلامعي, ادلنعم عبد احلميد ,نادر السنهوري ,وح
اجلهوري ,ناصر بن علي وآخروف: دراسة حتليلية حملتوى كتاب الكيمياء بالصف احلادي عشر بسلطنة عماف يف ضوء منحى التكامل  .5

 .2013, ( 1(, اجمللد )94, العدد ) رللة كلية الًتبية ببنها(, STSEبني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة )

, رللد  اجمللة العربية للعلـو: تعليم العلـو والتكنولوجيا واجملتمع من منهاج العلـو يف فلسطني "أىداؼ ومربرات" , اخلالدي , موسى  .6
 .فلسطني.   2000( , 35( , العدد )17)

( , السنة 4, العدد ) رسالة ادلعلمنية, اخلطيب , أمحد : تدريب ادلعلمني ادلبين على أساس الكفايات , ادلهارة و األداء ,احللقة الثا .7
 . ٧٧١١( , عماف ,20)
 ., الرياض2009, مكتبة الرشد ناشروف, 2, ط طرؽ تدريس العلـو )اجلزء األوؿ(السعدين, زلمد أمني عبد الرمحن  :  .8
 .2006, عامل الكتب احلديث ,أربد, الًتبية العلمية والبيئية وتكنولوجيا التعليم السيد ,يسري مصطفى.  .9

 .القاىرة ,2003,الدار ادلصرية  اللبنانية ,  1, ط معجم ادلصطلحات الًتبوية والنفسيةشحاتة ,حسن وزينب النجار ,  .10
( يف زلتوى منهج العلـو للصف التاسع وأثرىا يف تنمية ادلفاىيم S.T.S.Eموسى عبد الرمحن, وحدة متضمنة لقضايا ) شهاب , .11

 ., غزة2007, كلية الًتبية ,اجلامعة اإلسالمية,  ماجستري غري منشورة رسالةوالتفكري العلمي لدى الطالبات , 
, مطابع شركة  األظلاط ادلنهجية وتطبيقاهتا يف العلـو اإلنسانية والتطبيقيةعبد الرمحن, أنور حسني وعدناف حقي شهاب زنكنة  , .12

 .2008الوفاؽ للطباعة , بغداد ,  
 ., بغداد1990, دار احلكمة,  الًتبويمناىج البحث عزيز, حنا داود, وأنور حسني:  .13
عيطة , بساـ زىيدي سليماف: قضايا العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة ادلتضمنة يف مقررات العلـو للمرحلة األساسية األوىل  .14

 . 2013( , 1( ,العدد )21, رللد ) رللة اجلامعة اإلسالمية للدراساتبفلسطني , 
 . 2008, مصر العربية للنشر والتوزيع , القاىرة ,  يف تدريس العلـوالعلـو قنديل ,أمحد إبراىيم  : .15
, دار صفاء للنشر والتوزيع, اجلودة الشاملة يف التعليم دراسات تطبيقو رليد , سوسن شاكر , زلمد عواد الزيادات  :  .16

 .,عماف2008

 

 -ادلصادر األجنبية :



 المرحلة الثانويةفي لدى مدرسي علم األحياء ( S.T.S.Eقضايا )مستوى 

 عباس فاضل طالب المسعوديم . م.          أ.د فاطمة عبد األمير الفتالوي

  Route Educational and Social Science Journal    

668          Volume 5(7), May 2018 
 

1. Yoruk ,N., MorgilI.,andSeçken N,: The effects of science, technology, society, 
environment (STSE) interactions on teaching chemistry Vol.2, No.12, 1417-
1424 (2010) doi:10.4236/ns.2010.212173, 2010. 

2. Zeidler, D. (2005): Beyond STS: Aresearch – Based Framework for 

Socioscientific Issues Education, pp 359 – 360 

 

 

 


