
 تطوير مناهج العلوم بالتعليم العام

 لتنمية التنور الجيولوجي 
 أحمد فتحى أحمد هيكل

 :ملخص البحث

هدف البحث الحالي تنمية التنور الجيولوجي لدى طالب التعليم العام؛ ولتحقيق هذا الهدف سعى الباحث لإلجابة عن السؤال الرئيس: 
 لدى الطالب؟ الجيولوجيلعام لتنمية التنور كيف يمكن تطوير مناهج العلوم في مراحل التعليم ا

  بمحافظة المنصورة. ( طالباً وطالبًة بمدرسة ميت مزاح الثانوية المشتركة بإدارة شرق المنصورة التعليمية33وتكونت عينة البحث من )
، وإعةداد مييةا  اة الثانويةة فةي ئةوئهاستبانة لتحديد أبعاد التنور الجيولوجي، وتحليل محتوى لمنهج العلوم بالمرحل بإعدادوقام الباحث 

 التنور الجيولوجي بأبعاده الثالث )المعرفي، والمهاري، والوجداني(. 
 وقد أشارت نتائج البحث إلى: 

 . انخفاض مستوى توافر أبعاد التنور الجيولوجي الالزمة لطالب التعليم العام في محتوى مناهج التعليم بالمراحل الثالثة.1
من المنهج المطور في تنمية أبعةاد التنةور الجيولةوجي لةدى الطةالب والطالبةات بالمرحلةة الثانويةة؛ حيةث تةم الو ةول  . فعالية وحدات2

 إلى النتائج الثالثة التالية:
أ. يوجةةد فةةرق الو دإلةةة إحصةةائية طةةين متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالب فةةي التط يةةق الق لةةي والبعةةدي إحتبةةار البعةةد المعرفةةي لصةةال  

 عدي.التط يق الب
فةي التط يةق الق لةي والبعةدي إحتبةار البعةد المهةاري لصةال   ب. يوجد فرق الو دإلة إحصةائية طةين متوسةطي درجةات أداط الطةالب

 التط يق البعدي.
ج. يوجد فرق الو دإلة إحصائية طةين متوسةطي درجةات أداط الطةالب فةي التط يةق الق لةي والبعةدي إحتبةار البعةد الوجةداني لصةال  

 بعدي.التط يق ال
. وجةةود عالقةةة ارتباطيةةة الات دإلةةة إحصةةائية طةةين درجةةات الطةةالب فةةي اإحتبةةار التحصةةيلي للبعةةد المعرفةةي، ودرجةةاتهم فةةي اإحتبةةار 3

  األدائي للبعد المهاري، ودرجاتهم في مييا  البعد الوجداني.
 . بعض التو يات، والبحوث المقترحة وفي ئوط هذه النتائج؛ قدم الباحث

Abstract 

The problem of the current research can be identified in disability of the science curriculum in 

the three stages of public education (primary- middle- secondary) for geological dimensions; resulting 

in a low level of the students in the geological literacy The Problem of the research can be identified 

in the following questions:  

 How can develop science curricula in general education for development of geological literacy for 

students?  

The research sample was chosen as students the first grade secondary  

The most search tools include: The student book, Teacher 's Guide, Record student activity, and 

Geological Literacy scale (prepared by the researcher).  

After the application of the research by Designing of one experimental group. The results related 

to There is a statistically significant difference between mean scores of students ' performance 

(experimental research sample) in pre and post application to test the third dimension (cognitive- 

Psychomotor- Affective) in favor of the post application. And The correlation between the three 

variables is significant  

The researcher recommended the importance of implementing the Earth Science Literacy 

)Geosciences Standards). 
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، األمةةةر الةةةذي وجةةةإ األنظةةةار إلةةةى ك يةةةراً  ازديةةةاداً 
دراسة الكيفية التي تةم عةن طريقهةا حةدوث هةذا 
اإزديةةةةةةةةةاد المعرفةةةةةةةةةي، وجعةةةةةةةةةل المتخصصةةةةةةةةةين 
يتساطلو  عن األسلوب أو الطريقة التي مكنت 

التو ةةةةةةةل إلةةةةةةةى هةةةةةةةذا الكةةةةةةةم الهائةةةةةةةل مةةةةةةةن مةةةةةةةن 
 المعارف.

هةةةةدفًا رئيسةةةةًا مةةةةن  العلمةةةةي التنةةةةور أ ةةةةب و 
و  علةةةةةي البةةةةةاحث ويركةةةةةز مأهةةةةةداف تعلةةةةةيم العلةةةةةو 

إال أن فرر ع م رر  ط وال يولةةوجي، الكيميةةاالفيزيةةاط و 
رغةم  األرض والفضاء ل  يحظ باالهتمام الكراف 

 الكرة األرئية مصدر الحياًة.  أ 
فهةةةم العالقةةةة فةةةالتنور الجيولةةةوجي يعنةةةي 

التفاعليةةة طةةين اننسةةا  وكوكةةو األرض. وتحةةدد 
مبةةةةادث الثقافةةةةة الجيولوجيةةةةة مةةةةن حةةةةالل العلمةةةةاط 
الةةةذين يقومةةةو  بالبحةةةث فةةةي المجةةةاإت المتعةةةددة 
لعلةةةوم األرض، ويفسةةةرو  الطةةةرق المعقةةةدة التةةةي 

 The National)يعمةةل طهةةا كوكةةو األرض. 

Science Foundation, 2010, 13)  
علةةةةةى  -الباحةةةةةث ومةةةةةن حةةةةةالل إطةةةةةال  

مجموعةةةةةةةة مةةةةةةةن األدطيةةةةةةةات والدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة 
تو ةةةل إلةةةى أ :   -والمتعلقةةةة بةةةالتنور العلمةةةي 

الباحثين قد ركزوا على التنور العلمي فةي فةرو  
الفيزيةةةةةةةاط والكيميةةةةةةةاط واألحيةةةةةةةاط؛ حيةةةةةةةث  هةةةةةةةرت 

: التنةور مثل ؛لو ف عملية التنورمصطلحات 
ي؛ ال يولةةوجالتنةةور الفيزيةةائي والتنةةور الكيميةةائي و 

: " (7002) شرررررطماء   بررررر كمةةةةةا فةةةةةي دراسةةةةةة 
مسةةةةتوى التنةةةةور الفيزيةةةةائي لةةةةدي طةةةةالب التعلةةةةيم 
الثةةةةةانوي العةةةةةام والصةةةةةناعي بمحافظةةةةةة المنيةةةةةا "، 

: ( 7002وفاء نجر  و رشرنان ير )د ) ودراسة
أبعاد التنور الكيميائي في كتو الكيمياط للصف 

 هبررررر  أةنفرررررند  ودرايررررر ، الثالةةةةةث المتوسةةةةة 
إثةةةةةةةةةةراط محتةةةةةةةةةةوي منهةةةةةةةةةةاج العلةةةةةةةةةةةوم :" (7000)

بمسةةةةتحدثات طيولوجيةةةةة وأثةةةةره فةةةةى تنميةةةةة التنةةةةور 
ال يولةةةةةةةةةوجي لةةةةةةةةةدي طالبةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةف الثةةةةةةةةةامن 

". إإ أ  فر  علةم األرض والفاةاط لةم األساسي
الكافي كمصطل  لعملية التنةور؛ يحظ باإهتمام 

حيث تناولت قلة من األبحاث مةنهج الجيولوجيةا 
 (7002يررررانط  نرررردا )بالدراسةةةةة، مثةةةةل دراسةةةةة 

تطةةةةةةةةوير محتةةةةةةةةوى مةةةةةةةةنهج  والتةةةةةةةي هةةةةةةةةدفت إلةةةةةةةةى
الجيولوجيةةا للثانويةةةة العامةةةة فةةي ئةةةوط األهةةةداف 

إةر اهط  ية. وكذلك دراسة المعا رة للتربية العلم
ت إلى تحديد ، والتي هدف(7000مبد الهادي )

فةةةةةي  مسةةةةتوى جةةةةةودة موئةةةةوعات علةةةةةوم األرض
كتةةةو العلةةةوم للمرحلةةةة األساسةةةية طدولةةةة فلسةةةطين 

 في ئوط المعايير العالمية.
وانطالقةةةةةًا ممةةةةةا سةةةةة ق؛ يتاةةةةة  أ  مجةةةةةال 
التنةةةور الجيولةةةوجي لةةةم ينةةةل لةةةدى طةةةالب التعلةةةيم 
العةام اإهتمةةام الكةافي )علةةى قةدر علةةم الباحةةث( 

جيولةةةةوجي يمثةةةةل بةةةةالرغم مةةةةن أهميتةةةةإ؛ فةةةةالتنور ال
أهميةةة حا ةةة فةةي وقتنةةا الحائةةر؛ لمةةا يواجهنةةا 
من تحديات  مرتبطة مباشةرة بالجيولوجيةا تتمثةل 
فةةةةةةةةةي: تنةةةةةةةةةاقا الطاقةةةةةةةةةة والمةةةةةةةةةوارد المعدنيةةةةةةةةةة، 

 The)والتغيةةةةرات المناحيةةةةة، ونقةةةةا الميةةةةاه. 

National Science Foundation, 2010, 19)  

ولقد اهتمت عدد من الدراسةات األجن يةة 
المسةةةةةةتق لية لدراسةةةةةةة علةةةةةةم األرض؛ بالتوجهةةةةةةات 

file:///F:/AppData/Local/Temp/Users/userso/Desktop/New%20folder%20(4)/تنور%20بيولوجي.pdf
file:///F:/AppData/Local/Temp/Users/userso/Desktop/New%20folder%20(4)/تنور%20بيولوجي.pdf
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استعرئةت،  يالتة King (7002)مثل: دراسة 
وراجعةةةةت الدراسةةةةات التربويةةةةة المتخصصةةةةة فةةةةي 
مجةةةةةةةةاإت علةةةةةةةةم الجيولوجيةةةةةةةةا؛ للتعةةةةةةةةرف علةةةةةةةةى 
التوجهات المستق لية لتطوير مناهج الجيولوجيا، 
والتطوير المهني لةدى معلمةي المةادة، واألبحةاث 

تاةة  المنشةةورة فةةي مجةةاإت علةةم الجيولوجيةةا؛ وا
طةةةةرق تةةةةدريس مةةةةادة علةةةةوم األرض إتةةةةزال : أ 

بحاجةةةة إلةةةى بحةةةث مسةةةتفيض؛ وتحتةةةاج منةةةةاهج 
الجيولوجيةةةةةةةةا إلةةةةةةةةى تقيةةةةةةةةيم فةةةةةةةةي ئةةةةةةةةوط معةةةةةةةةايير 

 موئوعية تناسو ط يعتها. 
، والتةةي Trend  (7002)وكةةذلك دراسةةة

راعت البعد الوجداني للتنور الجيولوجي ؛ حيةث 
هةةدفت إلةةى معرفةةة اإهتمامةةات الجيولوجيةةة لةةدى 

 ، فةةةةي ئةةةةوط: اإهتمامةةةةات الشخصةةةةية الفةةةةرد

Individual Interest  ،لديةةةةةةةةةإ بالجيولوجيةةةةةةةةةا
،  Situational Interestواإهتمامةةةات الظر يةةةة 

 Topicواإهتمامةةةةات بالجيولوجيةةةةا كموئةةةةو  

Interest  ؛ وقةةةةد طينةةةةت الدراسةةةةة أ  اإهتمامةةةةات
الشخصةةةةةةية بالجيولوجيةةةةةةا ترجةةةةةةة إلةةةةةةى السةةةةةةمات 

فةةةةي حةةةةين والخصةةةةائا النفسةةةةية لةةةةدى المةةةةتعلم، 
تةةةةةةةةرتب  اإهتمامةةةةةةةةات الظر يةةةةةةةةة ط ي ةةةةةةةةة الةةةةةةةةتعلم، 
والسةةةياق، والخ ةةةرات الحياتيةةةة التةةةي مربهةةةا )مثةةةل 
الكةةةوارث الط ي(يةةةة(، ومةةةن ناحيةةةة أحةةةري ، فةةةإ  
علةةةةةم الجيولوجيةةةةةا نةةةةةادرًا مةةةةةا تهةةةةةتم بةةةةةإ األدطيةةةةةات 
التربويةةةةةة المرتبطةةةةةة طتعلةةةةةيم العلةةةةةوم؛ حيةةةةةث يةةةةةتم 
تناولهةةةةةةةا فةةةةةةةي المنةةةةةةةاهج الدراسةةةةةةةية علةةةةةةةى شةةةةةةةكل 

 متفرقة. موئوعات 

وُيعةةد التنةةور الجيولةةوجي عمليةةة مسةةتمرة؛ 
نتيجةةةةةةةة اإكتشةةةةةةةافات الجديةةةةةةةدة فةةةةةةةي المجةةةةةةةاإت 
المختلفةةةةة لعلةةةةوم األرض، ونظريةةةةة الةةةةتعلم. ولقةةةةد 
حةةددت اللجنةةة المنظمةةة لصةةياغة معةةايير التنةةور 
الجيولةةوجي )مقرهةةا اسةةتراليا( عةةددًا مةةن األفكةةار 
الرئيسةةةةةة لمعةةةةةايير مقترحةةةةةة للتنةةةةةور الجيولةةةةةوجي؛ 

  يما يلي: تمثلت
(ESLI Organizing Committee, 7000, 02-00 

. استخدام العلماط المالحظات المتكررة )التةي 1
تحةةةةةةةةةةةدث باسةةةةةةةةةةةتمرار(، واألفكةةةةةةةةةةةار القاطلةةةةةةةةةةةة 

 لالحتبار؛ لفهم ط يعة الكوكو األرئي. 
طليةةةةةةو   6.4. عمةةةةةةر كوكةةةةةةو األرض حةةةةةةوالي 2

 عام.      
. األرض نظةام معقةد؛ نتيجةة تفاعةل الصةخور 3

 والهواط، والحياة. والماط،
 . استمرارية تغير األرض.                               6

 . األرض كوكو مائي.5

. تطةةةةةةةةةةةةور الحيةةةةةةةةةةةةاة علةةةةةةةةةةةةى األرض؛ نتيجةةةةةةةةةةةةة 4
 ديناميكيتها، وتعدلها باستمرار.

. يعتمةةةةةةد اننسةةةةةةا  علةةةةةةى األرض؛ إسةةةةةةتثمار 7
 مواردها.

. عةةدم التةةواز  الط يعةةي لةة رض يرجةةة بشةةكل 8
 اط اننساني.أسا  إلى النش

. تشةةةةةكل الكةةةةةوارث الط ي(يةةةةةة مخةةةةةاطر تواجةةةةةإ 9
 اننسا .

عاةةةوًا يمثلةةةو : "لجنةةةة  16عكةةةف قةةةد و 
المعةةةةةةايير الكنديةةةةةةة للعلةةةةةةوم الجيولوجيةةةةةةة )مقرهةةةةةةا 
كنةةةةةةةةةةةدا(" لصةةةةةةةةةةةياغة معةةةةةةةةةةةايير موثقةةةةةةةةةةةة للتنةةةةةةةةةةةور 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22King+Chris%22
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الجيولوجي، من ق ل متخصصين ومهتمين بعلم 
الجيولوجيةةا مةةن حةةالل التنسةةيق والتعةةاو  طيةةنهم؛ 

 عتماد هذه المعايير إقليميا، ودوليًا. من أجل ا 
(Canadian Geoscience Standards Board, 

7002, 00) 
فةةةةي ئةةةةوط مةةةةا سةةةة ق؛ يتاةةةة  اإهتمةةةةام 
العةةةةةةةةالمي لصةةةةةةةةياغة معةةةةةةةةايير عالميةةةةةةةةة للتنةةةةةةةةور 
الجيولةةةوجي؛ لةةةذلك فمةةةن المناسةةةو الكشةةةف عةةةن 
المفةةاميم الالزمةةة لفهةةم علةةم الجيولوجيةةا وط يعتةةإ 

نين مةةدركين للعالقةةة التةةي تسةةهم فةةي إعةةداد مةةواط
طةةةةةةةين اننسةةةةةةةةا  واألرض؛ حتةةةةةةةى يتمكنةةةةةةةةوا مةةةةةةةةن 
التفاعةةةل بصةةةورة مثلةةةى مةةةة المجتمةةةة مةةةن حةةةالل 
فهةةم الظةةواهر واألحةةداث اليوميةةة وتفسةةيرها وفهةةم 
العالقةةةةةةةةةةات المتبادلةةةةةةةةةةة طةةةةةةةةةةين المجتمةةةةةةةةةةة وعلةةةةةةةةةةم 

 الجيولوجيا. 
ومةةن حةةالل إطةةال  الباحةةث، يعت ةةر هةةذا 

ول البحةةث مةةن أوائةةل البحةةوث العربيةةة التةةي تتنةةا
التنةةةةور الجيولةةةةوجي لةةةةدى الطةةةةالب فةةةةي مراحةةةةل 
التعلةةيم العةةام علةةى قةةدر علةةم الباحةةث. وللتعةةرف 
علةةى الواقةةة الحةةالي لمنةةاهج العلةةوم فةةي مراحةةل 
التعلةةةيم العةةةام؛ قةةةام الباحةةةث طدراسةةةة اسةةةتطالعية 
حةةةةول موئةةةةةوعات الجيولوجيةةةةا المتاةةةةةمنة فةةةةةي 
منةةاهج العلةةوم بالمراحةةل التعليميةةة الةةثالث واللةةك 

يةل محتةوى منةاهج العلةوم، ومةدى من حةالل تحل
تناولهةةةةةةةا الموئةةةةةةةوعات الجيولوجيةةةةةةةة؛ وتو ةةةةةةةل 
الباحةةةث إلةةةى أنةةةإ: لةةةم يةةةتم تنةةةاول الموئةةةوعات 
الجيولوجيةةةةةةةة مةةةةةةةن اجمةةةةةةةالي المحتةةةةةةةوي إإ فةةةةةةةي 
الفصةةةةةةةل الدراسةةةةةةةي األول فةةةةةةةي الصةةةةةةةف الرابةةةةةةةة 

(، والفصةةةةةةةةةةةةةل %64 ,2اإطتةةةةةةةةةةةةةدائي )طنسةةةةةةةةةةةةةبة: 
 ,4الدراسي الثاني من الصف الساد  )طنسبة: 

 . ولةةةةةةم يةةةةةةتم تنةةةةةةاول الموئةةةةةةوعات ( فقةةةةةة23%
الجيولوجيةةة إإ فةةي الفصةةل الدراسةةي األول فةةي 

(، %39 ,5الصةةةف الثةةةاني انعةةةدادي )طنسةةةبة: 
والفصةةةةةل الدراسةةةةةي األول مةةةةةن الصةةةةةف الثالةةةةةث 

( فقةةةةة . ولةةةةةم يةةةةةتم %9,21انعةةةةةدادي )طنسةةةةةبة: 
تنةةةةةاول الموئةةةةةوعات الجيولوجيةةةةةة فةةةةةي الصةةةةةف 
 األول الثانوي ، ولكنإ في الصةف الثةاني طنسةبة

تقريبًا. مما سة ق نسةتنتج أنةإ توجةد فجةوة  77%
فةةةةةي تنةةةةةاول الموئةةةةةوعات الجيولوجيةةةةةة، والتةةةةةي 
تعت ةةةةةر إرسةةةةةاًط ألبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي فةةةةةي 
المراحةةل الةةثالث مةةن التعلةةيم العةةام. ومةةن ناحيةةة 
أحةةةري وبالتب(يةةةة تعةةةد أبعةةةاد التنةةةور الجيولةةةوجي 
محةةورا غائبةةًا فةةي منةةاهج العلةةوم بةةالتعليم العةةام. 

المنطلق؛ يحاول البحث الحالي تطوير  من هذا
منةةةاهج العلةةةوم فةةةي المراحةةةل الةةةثالث بمةةةا يحقةةةق 
تنميةةةةةةةةة التنةةةةةةةةور الجيولةةةةةةةةوجي لةةةةةةةةدى المتعلمةةةةةةةةين 

 بالمراحل الثالث.
 :مشكلة البحث

مشةكلة البحةث الحةالي فةي قصةور  تتلخا
مناهج العلةوم فةي المراحةل الثالثةة للتعلةيم العةام 

أبعةةةاد  ثةةةانوي( فةةةي تناولهةةةا -إعةةةدادي –)اطتةةدائي
التنور الجيولوجي؛ ممةا أدى إلةى تةدني مسةتوى 
الطالب في التنةور الجيولةوجي؛ ولمواجهةة هةذه 
المشةةةةكلة أجةةةةاب البحةةةةث الحةةةةالي عةةةةن السةةةةةؤال 

 الرئيس التالي:
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كطرري يم ررو ر ررنه  نلرراهج ال  ررنم فرر  ن ا رر  
الت  رط  ال رامل لتلمطر  التلرنر الج)نلرنى  لررد  

 ال الب؟
األسةة لة الفرعيةةة تفةةر  مةةن هةةذا السةةؤال الةةرئيس يو 

 التالية:
ما أبعاد التنور الجيولوجي الالزمة لطالب  .0

التعلةةةةيم العةةةةام مةةةةن حةةةةالل دراسةةةةتهم مةةةةنهج 
 العلوم؟ 

ما مدى توافر أبعاد التنور الجيولةوجي فةي  .7
 محتوى كتو العلوم في التعليم العام؟

مةةا التصةةور المقتةةرح لتطةةوير مةةنهج العلةةوم  .2
فةةةةةةةةةةةي التعلةةةةةةةةةةةيم العةةةةةةةةةةةام؛ لتنميةةةةةةةةةةةة التنةةةةةةةةةةةور 

 ولوجي؟الجي

مةةةةةا فعاليةةةةةة تجريةةةةةو وحةةةةةدات مةةةةةن المةةةةةنهج  .2
المطور في تنميةة أبعةاد التنةور الجيولةوجي 

وطالبةةةات المرحلةةةة طةةةالب  عينةةةة مةةةن لةةةدى
 ؟الثانوية )الصف األول الثانوي(

ما العالقة اإرتباطية طين درجات الطةالب  .5
فةةةي اإحتبةةةار التحصةةةيلي للبعةةةد المعرفةةةي، 
ودرجةةةةةةاتهم فةةةةةةي اإحتبةةةةةةار األدائةةةةةةي للبعةةةةةةد 

اري، ودرجةةةةةةاتهم فةةةةةةي مييةةةةةةا  البعةةةةةةد المهةةةةةة
 الوجداني؟

 فروض البحث:

قصةةةةةةور محتةةةةةةوي منةةةةةةاهج العلةةةةةةوم بمراحةةةةةةل  .0
التعلةةةةةةيم العةةةةةةام فةةةةةةي تناولهةةةةةةا أبعةةةةةةاد التنةةةةةةور 

 الجيولوجي.
يوجةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةةائية طةةةةةةةةةين  .7

متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالبل الطالبةةات 

)عينةةةةةة البحةةةةةث التجري يةةةةةة( فةةةةةي التط يقةةةةةين 
تبةةةةةةةةةار البعةةةةةةةةةد األول الق لةةةةةةةةةي والبعةةةةةةةةةدي إح

)المعرفةةةةةي( مةةةةةن أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي 
 لصال  التط يق البعدي.

يوجةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةةائية طةةةةةةةةةين  .2
متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالبل الطالبةةات 
)عينةةةةةة البحةةةةةث التجري يةةةةةة( فةةةةةي التط يقةةةةةين 
الق لةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي إحتبةةةةةةةار البعةةةةةةةد الثةةةةةةةاني 
)المهةةةةةاري( مةةةةةن أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي 

 التط يق البعدي. لصال 
يوجةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةةائية طةةةةةةةةةين  .2

متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالبل الطالبةةات 
)عينةةةةةة البحةةةةةث التجري يةةةةةة( فةةةةةي التط يقةةةةةين 
الق لةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي إحتبةةةةةةةار البعةةةةةةةد الثالةةةةةةةث 
)الوجةةةةداني( مةةةةن أبعةةةةاد التنةةةةور الجيولةةةةوجي 

 لصال  التط يق البعدي.
 توجةةةد عالقةةةة ارتباطيةةةة دالةةةة إحصةةةائيًا طةةةين .5

درجات الطالب في احتبار البعد المعرفةي، 
واحتبةةةةةار البعةةةةةد المهةةةةةاري، ومييةةةةةا  البعةةةةةد 

  الوجداني.
 :ىلإ الحالي هدف البحث أهداف البحث:

تحديةةةةةد أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي الالزمةةةةةة  .0
 لطالب التعليم العام.

تعةةرف مةةدى تةةوافر هةةذه األبعةةاد فةةي محتةةوى  .7
 مناهج العلوم بالتعليم العام.
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مادة العلوم  فيميم مناهج مطورة إعداد وتص .2
 فةةةيلطةةةالب المراحةةةل الةةةثالث للتعلةةةيم العةةةام 

 .ئوط أبعاد التنور الجيولوجي
المطور تعرف فعالية تجريو وحدات المنهج  .2

 فةةةةي تنميةةةةة أبعةةةةاد التنةةةةور الجيولةةةةوجي لةةةةدى
وطالبةات المرحلةةة الثانويةةة طةةالب  عينةة مةةن

 ؟)األول الثانوي(
درجةةةات  طةةةين تعةةةرف درجةةةة ومسةةةتوى العالقةةةة. 5

الطالب في احتبار البعد المعرفي، واحتبةار 
 البعد المهاري، ومييا  البعد الوجداني؟
 أهمط  البحث: قد ُيف)د هذا البحث كاًل نو:

وحةةةدات حيةةةث تةةةم إعةةةداد : نصرررمم  البررر انج -
، وقةد لمرحلةة الثانويةةفي الجيولوجيةا ل مقترحة

 يستفيد منها المهتمو  بال رامج التعليمية.
مسةةةةةةةةةتواهم فةةةةةةةةةي التنةةةةةةةةةور تنميةةةةةةةةةة  ب:ال رررررررررال -

 ؛  يصبحوا متنورين جيولوجيًا.الجيولوجي

يقةةةةدم البحةةةةث محتةةةةوي جيولوجيةةةةًا  الم  مرررر)و: -
 حديثًا قائمًا على أبعاد التنور الجيولوجي.

مجةةةةةةةال نجةةةةةةةراط بحةةةةةةةوث الفةةةةةةةت   البرررررررا  )و: -
، ودراسةةةةات جديةةةةدة حةةةةول التنةةةةور الجيولةةةةوجي

كمةةةةةةا قةةةةةةد يسةةةةةةتفيدو  مةةةةةةن المةةةةةةواد التعليميةةةةةةة، 
 .األدوات التي أعدها الباحث.و 

 مصطلحات البحث: 

 Curriculum: ر رررررررررنه  المرررررررررلهج .0

Development 

هةةو إعةةداد مةةنظم للمةةواد التعليميةةة حةةالل 
فتةةةةةةرة معينةةةةةةة؛ اعتمةةةةةةادًا علةةةةةةى معةةةةةةايير موثقةةةةةةة، 

يسةةةةةةتعين طهةةةةةةا المعلمةةةةةةو  فةةةةةةي تط يقهةةةةةةا داحةةةةةةل 
 المؤسسة التعليمية.

 (The Online Teacher Resource, 7007, 2) 

 The Canadian (7007 ,6)فةةإ وُتعر 

Encyclopedia   بأنةةةإ تخطةةةي  مةةةنظم لمةةةا يةةةتم
تدريسةةةةةةةإ وتعليمةةةةةةةإ فةةةةةةةي المةةةةةةةدار ؛ كانعكةةةةةةةا  
للمقةةةةةررات وال ةةةةةرامج الدراسةةةةةية، ومصةةةةةاغة فةةةةةي 

يسةةتخدمونها فةةي وثةةائق رسةةمية كأدلةةة للمعلمةةين 
 عملية التدريس.

حطةةةة  علةةةى أنةةةإ:وه  فرررل البا رررث إى ائطرررًا 
مةةن حةةالل إعةةداد  الحةةاليلتحسةةين مةةنهج العلةةوم 

 ؛ح ةةةةةةةةرات علميةةةةةةةةة جيولوجيةةةةةةةةة تقةةةةةةةةدم للطةةةةةةةةالب
 نشةةةةةةطة،واأل والمحتةةةةةةوى، تتاةةةةةةمن: األهةةةةةةداف،

المختلفةةةةةة،  التةةةةةدريس واسةةةةةتراتيجيات، والوسةةةةةائل
لتنميةةةةةةة التنةةةةةةور الجيولةةةةةةوجي  سةةةةةةاليو التقةةةةةةويمأو 

 لديهم.
 

  Geological literacyالج)نلنى : التلنر . 7
تعرفةةةةةةةةةإ الوحةةةةةةةةةدة األمريكيةةةةةةةةةة للجيوفيزيةةةةةةةةةاط 

American Geophysical Union  (02, 
بأنإ وجةود قةدر مناسةو مةن المعةارف ( 7002

الجيولوجيةةةة العامةةةة لةةةدي الفةةةرد يسةةةتخدمها فةةةةي 
حياتةةةةةإ اليوميةةةةةة فةةةةةي فهةةةةةم الظةةةةةواهر واألحةةةةةداث 

لعالقةةات المتبادلةةة طةةين اليوميةةة وتفسةةيرها وفهةةم ا
الجيولوجيةةةا والمجتمةةةة والتكنولوجيةةةا وفهةةةم ال ي ةةةة 
وبعةةةةةةض مشةةةةةةكالتها المترتبةةةةةةة علةةةةةةي األنشةةةةةةطة 

 الجيولوجية للفرد، وانسهام في حلها. 

http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCESubjects&Params=A1
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCESubjects&Params=A1
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCESubjects&Params=A1
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هةةةو فهةةةم تةةةأثيرات األرض علةةةى اننسةةةا ، و 
وتةأثيرات اننسةا  علةةى األرض. وقةد تةم تحديةةد 
 مبةادث التنةةور الجيولةوجي طواسةةطة علمةاط قةةاموا

بأبحاث متميزة ومتخصصةة اشةتملت المجةاإت 
المتعةةةةةةددة لعلةةةةةةوم األرض، ووئةةةةةةعوا تفسةةةةةةيرات 
حةةول كيفيةةة عمةةل كوكةةو األرض، ومةةا بةةإ مةةن 

 The National Science)عمليةةةات مختلفةةةة.

Foundation, 7000, 7) 
علةةى أنةةإ: الدرجةةة وه  فررل البا ررث إى ائطررًا 

الكلية التي يحصل عليها الطالو علةى مييةا  
 لجيولوجي.التنور ا

 البحث الحالي على: اقتصر  دود البحث:
 المقترحةةةةةةةة الجيولةةةةةةةوجيأبعةةةةةةةاد التنةةةةةةةور  .0
بعةدًا مهاريةًا،  18بعةدًا معر يةًا، وعةدد  48)عدد 
 .بعدًا وجدانيًا( 21وعدد 
تقةةةةةةديم إطةةةةةةار مفةةةةةةاميمي حةةةةةةديث لعلةةةةةةم  .7

 -الجيولوجيا للمراحل التعليمية الثالثةة )اطتةدائي
 ثانوي(. -إعدادي
المقترحةةةةةةةة وحةةةةةةةدات البعةةةةةةةض تجريةةةةةةةو  .2

بالمرحلةةةةة الثانويةةةةة )الصةةةةف  الجيولوجيةةةةامةةةةنهج ل
تطور األرض  –عمر األرض  ( األول الثانوي(

؛ للتحقةةةةةق مةةةةةن اسةةةةةتثمار المةةةةةوار األرئةةةةةية ( –
  فعاليتإ في تنمية التنور الجيولوجي

تط يةةةةةق البحةةةةةث علةةةةةى مجموعةةةةةة شةةةةةبإ  .2
تجري يةةة بمدرسةةة ميةةت مةةزاح الثانويةةة المشةةتركة 

التابعةةةةةةةةةة ندارة شةةةةةةةةةرق  وطالبةةةةةةةةةًة( طالبةةةةةةةةةاً  33)
المنصةةةةةورة التعليميةةةةةة بمديريةةةةةة التربيةةةةةة والتعلةةةةةيم 

 بالدقهلية.

يةةةتم سيةةةا  التنةةةور الجيولةةةوجي بأبعةةةاده  .5
 الوجداني(. -المهاري  -الثالثة )المعرفي

 أدوات ومواد البحث:

 ،الطالةةةةو كتةةةةاب؛ وتشةةةةمل: نررررناد ر  طمطرررر  .0
  نشاط الطالو كراسة ،دليل المعلم

اسةةةةةتبانة لتحديةةةةةد ؛ وتشةةةةةمل: بحرررررثال أدوات .7
أبعاد التنور الجيولوجي، أداة تحليل محتوى 
منةةةةاهج العلةةةةوم بمراحةةةةل التعلةةةةيم العةةةةام فةةةةي 
 ئةةةةوط أبعةةةةاد التنةةةةور الجيولةةةةوجي، ومييةةةةا 

 )إعداد الباحث(. الجيولوجيالتنور 
تةةةةم تناولهةةةةا مةةةةن حةةةةالل  أدةطررررات البحررررث:

 :المحورين التاليين
 المحور األول:  تطوير المنهج.

 األساسية المحاور أحد الدراسية المناهج عدتُ 

 هةي الجيةدة والمناهج .لتعليميةاو  التربوية للعملية

 مكوناتهةا وتعمةل األهةداف بجةودة تتصةف التةي

 حسةو طلوغهةا مةن والتأكةد تحييقهةا علةى األحةرى 

 ومهةارات معةارف مةن وتصةنيفها األهةداف نةو 

و يمةةا يلةةي عةةرض للمحةةاور الفرعيةةة  واتجاهةةات،
 ة:التالي

نفهررنم ر ررنه  الملرراهج الت  طمطرر : يم ررو  .0
   :بأنهار  هفها 

 يحدثةإ الةذي والمنظم المقصود الكيفي التغيير" -

 والةذي المةنهج، مكونةات جميةة فةي المختصةو  

 كفاطتةإ مسةتوى  ورفةة ،المةنهج تحةديث إلةى يةؤدي

)ىررندت  "التعليمةةي النظةةام أهةةداف تحقيةةق فةةي
 -297ل 7000أ مررررررردل مبدال رررررررل نحمررررررردل 

292)  
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 هةذه ومراجعةة منهجيةة، قةرارات  ةنة عمليةة" -

 هي أو ومتتال، مستمر تقويم أسا  على القرارات

 المقترحةة التخطيطيةة الموا ةفات ترجمةة عمليةة

 واقةة إلةى المنهجيةة واألنشةطة والمعرفةة ل هداف

 يطلةق مكتوبةة تربويةة وثيقةة فةي متمةثال محةس

 أث ةت مةا تحسةين عمليةة هةي أو المةنهج، عليهةا

 عنا ةر مةن التحسةين إلةى حاجتةإ هجالمةن تقةويم
 المةنهج كفايةة ورفةة عليةإ، المةؤثرات أو المةنهج

 المنشةودة، األهةداف تحقيةق في العموم وجإ على

 الدراسةية المناهج بمستوى  الو ول عملية هي أو

 األهةداف تتحقةق حتةى ممكنةة  ةورة أفاةل إلةى

 وبطريقةة وجةإ أحسةن علةى المنشةودة التربويةة

)نحمررد  ."والتكلفةةة جهةةدوال الوقةت فةي اقتصةادية
  (72ل 7000الس)دل 

 المنةاهج تطةوير تعريةف يمكةن ،يرب  نمرا

 مكونةةات لجميةةة ارتقةةاط عمليةةة: بأنهةةا التعليميةةة
 وتقويمةا وتنفيةذا تخطيطةا التعليميةة العمليةة وأبعةاد

 اللةك وفةي، ورفاهيتةإ المجتمةة تقةدم يامن بشكل

 وهةذا المرجةوة، المجتمةة وفلسةفة لسياسةة تعزيةز

 التعليميةة العمليةة مكونةات جميةة ييةرتغ يسةتلزم

 .األفال نحو

 : الت  طمط  الملاهج ر نه  نب رات .7

 المتجةةددة والمعلومةةات المعرفةةة  ةةل فةةي

 أداة  يكةو   أ  المةنهج علةى أ ةب  والمتالحقةة

 مةن الك يةر الفةيض هةذا مةة التعامةل فةي فاعلةة

 التعامةل علةى القةدرة لةديهم أفةراد وإعةداد المعرفةة،

 علةى قةادرين م تكةرين عرفةي،الم الفةيض هةذا مةة

 التةةي المةةؤتمرات أكةةدت وقةةد .والتجديةد التغييةر

 عقةةدتها التةةي كةةالمؤتمرات العةةالم حةةول عقةةدت

 التعلةيم طةين الوثيقة العالقة على اليونسكو منظمة

 عالقةة الات بط يعتها فالمعرفة المعرفة، ومجتمة

 ينةةادي العةةالم أ ةةب  واآل  بةةالمنهج، وطيةةدة

 ياةةة الةةذي المجتمةةة وهةةو المعرفةةة، بمجتمةةة

 عليهةةا وي نةةي اهتماماتةةإ،ى  رأ  علةة المعرفةةة

دورًا  المةنهج علةى أ ةب  لةذلك نشةاطاتإ، معظةم
 األثةر بةال  من لإ لما نظرًا  المجتمة هذا في ك يراً 

 لةذلك معرفةي، مجتمةة إلةى المجتمةة تحويةل فةي

 التربيةة أهداف ليحقق تطويره على العمل من إطد

.  يةإ الطةالب حاجات وليشبة المعرفة مجتمة في
 (2ل 7000مبد ال ل أ مدل )

أمةةةةر مهةةةةم  الحاليةةةةة المنةةةةاهج تغييةةةةرو 
 الجديةةدة، األلفيةةة مفهةةوم لتواكةةو وئةةروري؛

 تجعةل أ  علةى قةادرة التكنولوجيا هذه أ  وحا ة

 حيةث سةابييإ، عةن مختلفةا جديةدا إنسةانا الفرد من

 التكنولوجيةا هةذه طةين ك يةر تفاعةل هنةا  سةيكو  

 المةنهج يعةد لم لذلك اننسانية، عةوالط ي والمعرفة

 في للمتعلمين مناسبا عليها المتعارف  ورتإ في

 أداة  ليكةو   تطةويره مةن إطةد طةل المعرفةة، مجتمةة
)نجردي . وبنائةإ المجتمةة هةذا تكةوين فةي فاعلةة

 (077ل 7007مزهز إة اهط  ل 

)نجردي  :الت  طمطر  الملراهج ر رنه  أير  .2
نهرا ل  752-720ل 7007مزهز إة اهط ل 

 ل 276ل 7000نحمررررررررررررررررد ال جمرررررررررررررررر ل 
70,7002McKimm, J.,) 
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 وجهةة تحةدد وائةحة تربويةة فلسةفة وجةود  -

 . اننسانية الط يعة حول النظر
 التربيةة ورجةال الخ ةراط  يةإ يشةتر  :التعاونيةة -

 .األمور وأولياط والتلميذ والمعلم
 ومحددة وائحة تطويرية أهداف على اإعتماد -

 التكامليةة  شةاملة يةةتنم الفةرد تنميةة تعكةس

 ومكونةةات عنا ةةر جميةةة طةةين والشةةمولية

 . التعليمية المناهج
 لتطةةوير العالميةةة التجةةارب مةةن اإسةةتفادة -

 .المحلية المناهج
 
 
 :  الت  طمط  الملاهج ر نه  أيال)ب. 2

 المنةاهج تطةوير أسةاليو تقسةم الغالةو في

 تقليديةة أسةاليو رئيسةين، نةوعين إلةى التعليميةة

: يلةي  يمةا اللةك توئةي  يمكةن ،ديثةةح وأسةاليو
ل 29-22ل 7007)مبررردال  مو مبدالسرررالمل 

9, 7002McKimm, J.,)  
 تتصةف التةي تلةك وهةي :التق )دير  األيرال)ب -

 البحةث إلةى واإفتقةار الشةمول وعةدم بالجزئيةة

 فةةي وتتجسةةد التربةةوي، والتجريةةو العلمةةي

 :التالية األشكال
 ل  Addition اإلضراف  أو Deletion - الحرذ 
 ل Delaying الترأي)  أو Offering - التقردي 

 الصررطا   إمرراد  أو Revision - التلقررط 

Reform  
 الت ررد   أو Substitution - االيررتبدا  ل

Amendment  

 تتصةف التةي تلةك وهةي :الحد  ر  األيرال)ب -

 العلمةةي التخطةةي  إلةةى وتسةةتند ،بالشةةمول

 األشةةكال فةةي وتتجسةةد التربةةوي، والتجريةةو

 :التالية

 حيةث ،المقارنر  الدرايرات يرال  نرو الت نه . أ

 المجتمةةة فةي التعليميةة المنةاهج مقارنةة يةتم

  المتقدمة المجتمعات في بمثيالتها
 والتجريو ال  مط  البحنث يال  نو الت نه  .ب

 أساليو استحداث ئرورة أفرز الذي التربوي 

 .جديدة وتنظيمات واستراتيجيات
 واللك ستقب الم ايتش ا  يال  نو الت نه  .ج

 على الم ني العلمي اإستطال  حالل من

 المرونة على واإعتماد واإحتماإت التوقة

 .المواقف مواجهة في

 يكو   الحديثة األساليو هذه يال  ونو

 من طاً طد شاملة عملية التعليمية المناهج تطوير
 ثم ومن تقويمها؛ بعملية وانتهاط وأهدافها، فلسفتها

 التعليمية للمناهج ملالشا التطوير حطة فإ 

 وتنويعا، تحديدا األهداف، طتطوير ت دأ أ  يجو

 المحتويات احتيار في النظر يعاد اللك ئوط وفي
 .تنظيمها وأساليوالدراسية 

 تمر :الت  طمط  الملاهج ر نه  ي نات. 5

 من بمجموعة التعليمية المناهج تطوير عملية

)نجدي مزهز إة اهط ل  :يلي كما الخطوات
ل  سو ى ف ل  752-720ل 7007
ل 7000ل نها نحمد ال جم ل 792ل 7005
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 ,7002McKimm ,07-02ل  265-226

J.,) 
 المناهج تطوير بارورة انحسا  .أ

 التعليمية
 رمعايي إلى وترجمتها األهداف تحديد .ب
 المناهج محتوى  وتنظيم احتيار .ج

 المطورة التعليمية
 التدريس استراتيجيات احتيار .د

 التعليمية ةالتربوي   األنشطة احتيار .ه
 تكنولوجيا(ة التعليمي   الوسائل تحديد .و

 (التعليم
 التقويم أساليو احتيار .ز
 التعليمية المناهج لتجريو التهي ة .ح

رة   المطو 
رة التعليمية المناهج تجريو .ط  المطو 
رة المناهج لتعميم اإستعداد .ي  المطو 
رة التعليمية المناهج تعميم .   المطو 
رة التعليمية المناهج تقويم .ل   .المطو 

درايات يابق ل اهتمت ةت نه  نلاهج . 6
 :ف  ضنء الم ا )  ال  نم

(: 7000دراي : ش هو الس)د إة اهط   )
هدفت إلى التعرف على توافر معايير الهي ة 
القومية لاما  جودة التعليم واإعتماد في 
مناهج العلوم بالمرحلة اإطتدائية، واقتراح 

طتدائية تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإ
في ئوط معايير الهي ة القومية لاما  جودة 
التعليم واإعتماد، ومدى فعاليتإ في تنمية 

التنور الصحي وال ي ي لدى تالميذ الصف 
الساد  اإطتدائي.  وتو لت النتائج إلى أ : 
معايير الهي ة القومية لاما  جودة والتعليم 

م تتوافر بمستوى 2779واإعتماد إ دار 
ناهج العلوم بالمرحلة اإطتدائية منخفض في م

في الصفوف الرابة والخامس والساد ، ولذا 
يجو إعادة النظر فيها وتطويرها من أجل 
اعتمادها من ق ل الهي ة القومية لاما  جودة 

دراي   ماد  مبد الم    و  .التعليم واإعتماد
هدفت الدراسة الى تطوير مناهج  (7002) 

ية وفعاليتإ في تنمية العلوم فى المرحلة اإطتدائ
الوعي األماني للمكفوفين، واستخدم الباحث 
وحدة دراسية عن الكهرباط في حياتنا 
)للمبصرين وبطريقة طرايل( ، ودليل للمعلم ، 

للقدرة علي التصرف  واحتبار تحصيلي واحتبار
. نحو األما ه مييا  لالتجا حتيارا، و 

وتو لت الدراسة إلى فعالية الوحدة المطورة 
ودراي   .تنمية الوعي األماني للمكفوفينلى إ

اقترحت ( 7002ل) ى نحمد صدق  ىل)دي )
الباحثة طرنامجا لتنمية بعض أبعاد التنور 
التكنولوجي لدي معلمي الحاسو اآللي 
بالمرحلة اإطتدائية وأثره علي اكتساب تالميذهم 
بعض مهارات الحاسو اآللي. وتناولت الباحثة 

مهاري لتنميتهما لدي البعدين المعرفي وال
 15معلما ومعلمة ،  15المعلمين البالغين 

تلميذا  75مدرسة اطتدائية بمدينة أسيوط ، 
 وتلميذة بالصف الرابة.
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، مدى اهتمام  تض  نما يب 
الدراسات طتطوير مناهج العلوم في ئوط 
معايير التنور العلمي؛ فمنها من سي م المناهج 

اما  جودة في ئوط معايير الهي ة القومية ل
التعليم واإعتماد، أو التنور التكنولوجي، أو 
طتنمية الوعي األماني. ومنها من حل ل محتوى 
مناهج العلوم في ئوط أبعاد التنور العلمي. 
أما الدراسة الحالية فهي تتناول تطوير مناهج 
العلوم في التعليم العام لتنمية التنور 

ج في الجيولوجي، حيثم يتم تقييم محتوى المناه
ئوط أبعاد التنور الجيولوجي، ثم وئة تصور 
مقترح لمناهج العلوم بالمراحل الثالثة، ثم تقييم 
فعالية وحدات مقترحة في الجيولوجيا للصف 

 األول الثانوي في تنمية التنور الجيولوجي. 
 : الت  طمط  ل ملاهج المستقب ط  اللظ  . 6

 إلىالزراعي  المجتمة من النقلة أحذت لقد

 الزما  هذا وكا  قرو ، عدة الصناعي جتمةالم

 تحول أما واإجتماعي، الثقافي للتغيير كا يا

 عصر إلى الصناعة عصر من العالم

 أو عقدين سوى  تلك النقلة تأحذ فلم المعلوماتية،

 أرقى في حتى كالصاعقة جاطت وقد عقود، ثالثة
 تد  لم التي المتقدمة، الصناعية المجتمعات

 ومة للتغيير، والتأهو التفكير في الفر ة ألحد

 من عصر كل في الوقت إلى النظرة تغيرت هذا

 الحالي، المعلوماتية عصر ؛ ففيالعصور هذه

 للمفيد إغفال دونما بالمستق ل، اإهتمام ينصو

 المناهج ومخطط فعلى لذا ؛المائي من

 التكيف من الطالب مكنيُ  بما إعدادها التعليمية

:  اإعتبار في باألحذ واللك المستق ل، مة
 (72ل 7000)شحار   سول 

  الطالب. عند المتعدد الذكاط أشكال تنمية أ.
 التفكير الطالب: عند التالية الكفايات تنمية ب.

 ال ي ة فهم، بفاعلية اإتصال طوئوح،

 .البشرية
 .الثواطت عن اإطتعاد عدم مة بالمرونة التميز ج.

 الجودة ا لام والدقة العالية بالداف(ية التميز د. 

  .التنفيذ وقاطلية
 والتط ييية النظرية المعرفة حقول طين الرب  هر.

 .معا
 باستخدام الطالب لدى التفكير تنمية و. 

 بال ي ة اإرتباط ز. .والتعاوني الفعال التدريس
  ومشكالتها.

 الت  طمط  الملاهج لت نه  نقت  ات. 2

 :ورحس)لها
 ،ينهاوتحس ةيالتعليم المناهج تطوير أجل من

 :التالية المقترحات اةمراع ينبغي
(Wilberforce, E.,  7009 ,  27 ;  
McKimm, J., 7002, 72- 76) 

 بعين تأحذ واق(ية، دراسة وفق ت نى أ  يجو. 0

 المجتمة حاجات اإعتبار
 الناقد، التفكير مهارات على ت نى أ  يجو .7

 اتيجياتر است واعتماداإطتكار،  وثقافة

 .الحديثة التدريس
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 التي الجادة والجهود بالمحاوإت تأحذ أ  .2

 في والمتمثلة ال ي ة حماية أجل من وت ذل طذلت

 لتنظيم ال ي ية والسياسات التشريعات سن

 ئمانا و يانتها الط ي(ية المصادر استغالل

 .ال ي ة تجاه األفراد ق ل من السليم للتصرف
 من واللك الوائحة ا يةر اإستش الرؤية اعتماد .2

 المختصين ح رات على الواعي اإنفتاح حالل

 اإقتصادية الحياة مجاإت مختلف في

  .وال ي ية واإجتماعية

 الريائيات مثل المستق ل، بعلوم اإهتمام .5

 .والتكنولوجيا والعلوم

 المسةتق ل، مواجهة إ فور خطصًا لما يب ل 

 التخطةي  علةى قةادرة جديةدة بعقليةة إإ تةتم إ

 المسةتق ل، رافواستشة تغير،بةال والتن ةؤ السةليم

 تحةر  أ  ينبغةي كمةا المناسةو، القةرار واتخةاال

 والحريةة، التسةام  روح غةر  علةى المنةاهج

 لهةم تتةي  مشةجعة طي ةة حةالل مةن اليةيم وتعلةيم

 .والمعرفة البحث عالم على اإنفتاح فر ة
 التلنر الج)نلنى المحنر ال ان : 

 نتناولإ في النقاط التالية:و 
 نلنىطاأهمط  م   الج(: 

تتاةةة  أهميةةةةة علةةةةم الجيولوجيةةةةا مةةةةن 
 حالل النقاط التالية:

(The National Science Foundation, 7000, 0) 
. تطورت مشكالت األرض مة التطور أ

الحااري اإقتصادي؛ حيث كثرة ال راكين 
والزإزل واإرتفا  المفاجئ في درجات 

نزإقات األرئية التي أودت الحرارة، واإ
 يد من األفراد.بحياة العد

. مظاهر المدنية معظمها يرتكز على ب
 المعاد  والخامات المعدنية.

. الثروات األرئية أحد األسباب المهمة ج
 مشكالت الشعوب.ل

. هنا  تداحل طين علم الجيولوجيا ومشكالت د
 .الحياة اليومية

 
 

 : ر  هي التلنر الج)نلنى 
هةةةةو فهةةةةم تةةةةأثيرات األرض علةةةةى اننسةةةةا ، 

اننسةةا  علةةى األرض. وقةةد تةةم تحديةةد وتةةأثيرات 
تنةةةةور الجيولةةةةوجي المجةةةةاإت الرئيسةةةةة التسةةةةعة لل

طواسةةةةةةةةةةةطة علمةةةةةةةةةةةاط قةةةةةةةةةةةاموا بأبحةةةةةةةةةةةاث متميةةةةةةةةةةةزة 
ومتخصصةةة اشةةتملت المجةةاإت المتعةةددة لعلةةوم 
األرض، ووئةةةعوا تفسةةةيرات حةةةول كيفيةةةة عمةةةل 

 كوكو األرض، وما بإ من عمليات مختلفة.
(The National Science Foundation, 7000, 2) 

 :صررررفات الفرررر د المتلررررنر ى)نلنىطررررًا 
  ددت المؤيس  القننط  ل   نم

هرررذه الصرررفات فررر  ا رررر :  (The National 

Science Foundation, 7000, 2) 
فهةةةةةةم المفةةةةةةاميم الرئيسةةةةةةة ألنظمةةةةةةة األرض ي .1

 المختلفة. 

يعةةةةةرف طةةةةةرق الحصةةةةةول علةةةةةى معلومةةةةةات  .2
 موثوق طها علميًا تتعلق باألرض.
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يتوا ةةةةل مةةةةة علةةةةوم األرض توا ةةةةاًل الات  .3
 معنى.

بشةأ  األرض  ومسة ولةقرارات واعية  يتخذ .6
 ومواردها.

عمليةةة التكامةةل طةةين  إحةةداثومةةن حةةالل 
 -علةةم األرض ومجةةاإت العلةةوم الثالثةةة )كيميةةاط

أحيةةةاط(؛ تةةةم عقةةةد ورشةةةة عمةةةل ئةةةمت  -فيزيةةةاط
ح يةةرًا تربويةةًا  وأكاديميةةًا فةةي علةةوم األرض،  12

منظمات متخصصة فةي علةوم  8باإشترا  مة 
أفكةةةةةةار رئيسةةةةةةة  9األرض؛ وتةةةةةةم التو ةةةةةةل إلةةةةةةى 

عامةةةة، واتفقةةةوا علةةةى أنهةةةم يمثلةةةوا معةةةايير التنةةةور 
الجيولةةةوجي. وهةةةذه األفكةةةار الرئيسةةةة تجمةةةة طةةةين 
المعةةةةايير القوميةةةةة لتعلةةةةيم العلةةةةوم، وبةةةةين معةةةةايير 
التنور العلمي التي أ درتها الجم(يةة األمريكيةة 

عةةرض التقريةةر الكامةةل  لتقةةدم العلةةوم. و يمةةا يلةةي
وقةد تةم طنةاط معةايير  .الخا  طورشة العمل هذه

التنةةةةور الجيولةةةةوجي وتشةةةةكيلها مةةةةن ق ةةةةل علمةةةةاط 
تربةةويين متخصصةةين فةةي علةةوم األرض؛ ألنهةةةم 
باسةةةتطاعتهم تةةةوفير فةةةر  فهةةةم هةةةذه المعةةةايير، 

 وتعلمها، وتط يقها لكل ف ات المجتمة.    
 (The National Science Foundation, 7000, 2) 

 ال ئطس  التس  :  ددت  المجاالت
 المؤيس  القننط  ل   نم

 (The National Science 

Foundation, 7000, 02-2 ) 
األفكةةةةةةار الرئيسةةةةةةة التةةةةةةي تمثةةةةةةل معةةةةةةايير التنةةةةةةور 

 الجيولوجي في اآلتي:

سيةةةةةةةةةةام العلمةةةةةةةةةةاط بالمالحظةةةةةةةةةةات المسةةةةةةةةةةتمرة، . 1
ومناقشة األفكار المختلفة لفهم ط يعةة كوكةو 

 األرض. 
مليار  6.4 حواليل  عمر كوكو األرض ي . 2

 عامًا. 
 األرض نظةةةةام معقةةةةد تتفاعةةةةل  يةةةةإ الصةةةةخور. 3

 والماط والهواط والكائنات الحية. 
 األرض في تغير مستمر. . 6
 األرض كوكو مائي.  .5
تطةةةةةةةةةةةةور الحيةةةةةةةةةةةةةاة علةةةةةةةةةةةةةي األرض بسةةةةةةةةةةةةة و  .4

 ديناميكيتها وتعدلها باستمرار. 
 يعتمد البشر علي موارد األرض. . 7
شكل الكوارث الط ي(ية حطرًا علةى البشةر؛ ت. 8

فعةةدم التةةواز  الط يعةةي لةة رض يرجةةة بشةةكل 
 أسا  إلى النشاط اننساني. 

تشةةةةةكل الكةةةةةوارث الط ي(يةةةةةة مخةةةةةاطر تواجةةةةةإ . 9
 اننسا . 

 رضم)و التلنر الج)نلنى  داي  الملاهج 

نموالجةةةةةًا    Pisa(7005 ,6)اقترحةةةةةت 
لتاةةمين التنةةةور العلمةةةي طوجةةةإ عةةةام فةةةي منةةةاهج 

لعلةةةةةوم مةةةةةن حةةةةةالل أربعةةةةةة أبعةةةةةاد تتكامةةةةةل مةةةةةة ا
 بعاها البعض . 

وبمةةةةةا أ  التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي يعةةةةةد أحةةةةةد 
أبعةاد التنةور العلمةي ؛ فةإ  الباحةث يعةرض هةةذا 
النمةةةوالج مةةةةن أجةةةةل اإسةةةتعانة بةةةةإ فةةةةي تاةةةةمين 
أبعةةةاد التنةةةور الجيولةةةوجي داحةةةل منةةةاهج العلةةةوم، 

  و يما يلي عرض لهذا النموالج:
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لشخصةةةةةةةةةية، يشةةةةةةةةةمل القاةةةةةةةةةايا ا :السطاق .0
والقوميةةةةةةةةةةةة، والعالميةةةةةةةةةةةة سةةةةةةةةةةةواط 

ليةةة منهةةا أو التاريخيةةة؛ مةةن االح
 أجل فهم العلوم والتكنولوجيا. 

تشةةةةمل فهةةةةم الحقةةةةائق والمفةةةةاميم  :الم  ف  .7
 والتفسةةةةةةةةةةيرات التةةةةةةةةةةي، الرئيسةةةةةةةةةةة
النظريةةةةةةةةةةةات للمعرفةةةةةةةةةةةة  اتقةةةةةةةةةةةدمه

العلميةةة، والتةةي يمكةةن أ  تنقسةةم 
ى، والمعرفةة و إلى: معرفةة المحتة
 الو يفية.  انجرائية، والمعرفة

   
 :الكفايا.2

القةةةةةةةدرة علةةةةةةةى تحديةةةةةةةد القاةةةةةةةايا 
العلميةةةةةةةةةةة، وتفسةةةةةةةةةةير الظةةةةةةةةةةواهر 
الط ي(يةةةةةةةةةةةةةة تفسةةةةةةةةةةةةةيرًا علميةةةةةةةةةةةةةًا، 
وممارسةةةةة عمليةةةةات اإستقصةةةةاط 
العلمةةةةةةةي، واإسةةةةةةةتدإل باألدلةةةةةةةة 

 العلمية.
  

االرجاهرررررررا.2
 :ت

تشةةةةةةةةةةةةةةةةةتمل مجموعةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن 
اإتجاهةةات، وهةةي اإتجةةاه نحةةو 
العلةةةةةةةوم والتكنولوجيةةةةةةةا، وتقةةةةةةةدير 

تخدام األسةاليو العلميةة سيمة اس
فةةةةةةةةةةةةي اإستقصةةةةةةةةةةةةاط، والةةةةةةةةةةةةوعي 

 بالقاايا ال ي ية.
شةةةةةةمل السةةةةةةياق علةةةةةةي  وفةةةةةةي هةةةةةةذا البحةةةةةةث

قاةةايا عالميةةة مثةةل: المنةةاي العةةالمي، والهندسةةة 
التكنولوجيةةةةة. وشةةةةملت المعرفةةةةة، مفةةةةاميم رئيسةةةةة 
مثةةةةةل: الحفريةةةةةات، والقشةةةةةرة القاريةةةةةة والمحيطيةةةةةة 
وانفجةةةةةةار النجةةةةةةوم. وشةةةةةةملت الكفايةةةةةةات: تحديةةةةةةد 

عةةةةةةةةض القاةةةةةةةةايا العلميةةةةةةةةة وتفسةةةةةةةةير الظةةةةةةةةواهر ب
الط ي(يةةةةة أو اإسةةةةتدإل باألدلةةةةة العلميةةةةة مثةةةةل: 
العمليةةات الداحليةةة لةة رض، الحفريةةات. وشةةملت 
اإتجاهةةةةةةةةات: اإتجةةةةةةةةاه نحةةةةةةةةو سيمةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتخدام 
األسةةةةةةةلوب اإستقصةةةةةةةائي فةةةةةةةي عمليةةةةةةةة البحةةةةةةةث 

 والوعي بالقاايا ال ي ية المختلفة.
 : ردره  التلنر الج)نلنى 

نموالجةةةةةةةةةةةةًا   Nair (7000 ,09) يقتةةةةةةةةةةةةرح
لجمية األفراد  الجيولوجيتدريسيًا لتحقيق التنور 

حةةةةةةارج المدرسةةةةةةة، والطةةةةةةالب داحةةةةةةل المةةةةةةدار ، 
 The نمرنجج السرام  ال ن طر  ل مرلهجأسةماه: "

Hourglass curriculum Model"  والذي يتكةو ،
 مراحل: 6من 

 :Disciplinary Coreالمنضرررنع الرررر ئط   .أ
الةةرئيس الةةذي يرغةةو والةةذي يمثةةل فةةر  العلةةوم 

 الطالو أ  يدرسإ.
والتةةةي تقتاةةةي  :Explorationااليتكشرررا  .ب

مختلفةةةةة  أدائيةةةةةمةةةةن الطالةةةةو أ  يقةةةةوم بمهةةةةام 
تتناول األفكار العامة داحل فر  العلةوم الةذي 

 احتاره سابقًا؛ من أجل فهمها. 
والتةةي تقتاةةي مةةن الطالةةو  :Focusالت ك)ررز .ج

و جماعيةًا أ  يقوم بمهام أدائيةة معينةة فرديةًا أ
كمشةةةةةةروعات علميةةةةةةة تخصصةةةةةةية تخصصةةةةةةًا 
دسيقةةةًا؛ حيةةةث يمةةةار  فيهةةةا مهةةةارات عمليةةةات 
العلم المختلفة؛ من أجل فهم األفكار الرئيسةة 
التةةةةي يحتويهةةةةا هةةةةذا التخصةةةةا الةةةةدقيق مةةةةن 
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العلةةةوم، وتكةةةوين وجهةةةة نظةةةر واتخةةةاال قةةةرارات 
 بشأنإ. 

والتةةةةةةي تقتاةةةةةةي مةةةةةةن : Expansionاإلثرررررر اء .2
فةةي هةةذا التخصةةا؛ الطالةةو أ  يثةةري فهمةةإ 

مةةةن حةةةالل ممارسةةةة تأمالتةةةإ الذاتيةةةة الناتجةةةة 
عةةن تط يقةةإ ل فكةةار المتخصصةةة فةةي الواقةةة 

 الذي ي(يشإ. 

 
 نموالج الساعة الرملية للمنهج (:0) ش  
 : رق)ط  التلنر الج)نلنى 

عمليةةةةةةة التقيةةةةةيم مكةةةةةةو  مهةةةةةم لعمليةةةةةةة ُتعةةةةةد 
التعلم، وتصةب  أكثةر أهميةة عنةدما يكةو  التنةور 

هةةةو الهةةةدف  يما التنةةةور الجيولةةةوجيوإسةةة العلمةةةي
 . في مادة الجيولوجيا الرئيس لعملية التعلم

ا تقيةةةةيم مويوجةةةةد طرنةةةةامجين عةةةةالميين هةةةةدفه
 :، وهماالجيولوجيالتنور 

 Theطرنةةةةةامج: "التقيةةةةةيم العةةةةةالمي للطالةةةةةو -

Program for International Student 

Assessment (PISA)  وهةةذا ال رنةةامج تةةابة ،
 .اإقتصةةةةةةةةةادي والتنميةةةةةةةةةة لمنظمةةةةةةةةةة التعةةةةةةةةةاو  

(PISA, 2005)  

وال رنامج الثةاني هةو: "اإتجاهةات فةي دراسةة  -
 Trends in Mathematicsالعلوم والريائيات 

and Science Studies (TIMSS)  (NCES, 

2006) 
وف  هذا البحثل ر  رلاو  األب اد ال الثر  

وىررردان (ل لتق)رررط  التلرررنر  -نهررراري  -)ن  فررر 
 الج)نلنى  كما    :

يقتاةةةةةي مةةةةةن الطالةةةةةو أ  الب رررررد الم  فررررر :  -
يكةةةو  لديةةةإ المعرفةةةة المناسةةةبة المرتبطةةةة بكةةةل 

علمةةةةةةي مةةةةةةرتب   موئةةةةةةو قاةةةةةةية علميةةةةةةة أو 
 بالجيولوجيا وما يتكامل مة الفرو  األحرى.

يقتاةةي مةةن الطالةةو تحديةةد الب ررد المهرراري:  -
القاةةايا العلميةةة، وتفسةةةير الظةةواهر الط ي(يةةةة 

 باألدلة العلمية.تفسيرًا علميًا، واإستدإل 
يقتاةةةةةةي مةةةةةةن الطالةةةةةةو الب ررررررد النىرررررردان :   -

اكتسةةةاب اليةةةيم واإتجاهةةةات المناسةةةبة، والتةةةي 
تمكنةةةةةإ مةةةةةةن التعامةةةةةةل مةةةةةةة القاةةةةةةايا العلميةةةةةةة 

 المختلفة.
استفاد  ايتفاد  البا ث نو اإل ار اللظ ي:

 الباحث ما يلي :
إعةةداد مجةةاإت التنةةور الجيولةةوجي الرئيسةةة   -0

 ( 2والفرعية. ) ملحق 

عةةةةةةةداد تصةةةةةةةور مقتةةةةةةةرح لمحتةةةةةةةوى مةةةةةةةنهج إ   -7
الجيولوجيةةا مةةن حةةالل األفكةةار الرئيسةةة ومةةا 

 (5تتامنإ من مفاميم جيولوجية. )ملحق 

إعةةةةةةداد كراسةةةةةةة نشةةةةةةاط للطالةةةةةةو )لطةةةةةةالب   -2
 (7الصف األول الثانوي(.)ملحق 
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إعةةةةةداد دليةةةةةةل للمعلةةةةةم للوحةةةةةةدات المقترحةةةةةةة   -2
 (8)للصف األول الثانوي(.)ملحق 

وجي بأبعةةةاده إعةةةداد مييةةةا  التنةةةور الجيولةةة  -5
 (9الثالثة.)ملحق 

اسةةتخدمت منهجيتةةين بحثيتةةين،  منننهج البحننث:
 هما:

لتقيةيم منةاهج العلةوم فةي  النصف  التح )  :. 1
 ئوط أبعاد التنور الجيولوجي.

لتحديةةةةد فعاليةةةةة الوحةةةةدات  : الشرررربل رج هبرررر. 2
المقترحة في تنمية التنور الجيولوجي لطةالب 

لثةةةانوي(؛ وطالبةةةات المرحلةةةة الثانويةةةة )األول ا
حيةةةةةةةةث ت نةةةةةةةةى البحةةةةةةةةث تصةةةةةةةةميم المجموعةةةةةةةةة 

 التجري ية الواحدة.
 إى اءات البحث:

بعد اإطال  على األدطيات الات العالقة 
؛ البحثعن أس لة  ولإلجابةالحالي،  بالبحث

 الباحث بانجراطات التالية:قام 
رحد د قائم  باألب اد األيايط  ل تلنر . 0

، امالالزمة لطالب التعليم الع  الج)نلنى
وتامينها في استبانة وعرئها علي مجموعة 
من المحكمين الذين اقترحوا) تعديل بعض 
الصياغات ، كتابة المصطلحات بالعربية 

 واإنجليزية ، إدراج عنا ر جديدة(
لملاهج ال  نم ل ت  ط    رقنه  الناقع الحال. 7

؛ لمعرفة مدى اتساقها مة هذه األبعاد، ال ام
توجد فيها، واللك  لتياولتحديد أوجإ القصور 

أداة ئوط  فيطتحليل محتوى هذه المناهج 

تحليل المحتوى ، تحليل الباحث ، وتحليل 
باحث آحر؛ وكانت نسبة التوافق وكانت 

 " 7.8عالية؛ حيث طلغت نسبة 
 إمداد نلاهج ال  نم المقت   ل ورتضمو:. 2
لعلم الجيولوجيا تحديد انطار المفاميمي  أ.

  تعليم العامبما يناسو طالب ال
لثالث  تحديد األهداف العامة والخا ة .ب

وحدات مقترحة لمنهج الجيولوجيا للصف 
 األول الثانوي. 

 ،الوحدات الثالثة المقترحةإعداد محتوى  .ج
 كتاب الطالو. فيوالمتمثل 

 الوحدات الثالثة المقترحةعرض محتوى  د.
  .إجراط التعديالتو  على المحكمين،

في  لوحدات الثالثة المقترحةاإعداد محتوى  .هر
  ورتإ النهائية.

الوحدات الثالثة المقترحة تجريو محتوى  و.
من حالل الباحث في الفصل الدراسي 

؛ لتحديد مدى  2717ل2714الثاني للعام 
قد ، و الجيولوجيفي تنمية التنور  افعاليته

وإجراط  البحثتطلو اللك إعداد أدوات 
 التجربة.

إى اء التج ب  وشم  و  البحث. إمداد أدوات 2
 :نا     جلك

 :توشم  لأ. إمداد المناد الت  طمط  
وهو المادة العلمية  ،عداد كتاب الطالوإ  -

 المط وعة.



 

333 

والمتمثلة  ،المختلفةالمهام األدائية  تصميم -
 . نشاط الطالو كراسة في

 ،األهداف :وتامن ،إعداد دليل المعلم -
، واحتيار استراتيجيات التدريس المختلفة

والوسائل  والمهام األدائية المصممة،
وأساليو التقويم الخا ة  ،التعليمية المختلفة

 الوحدات الثالثة المقترحة.بكل وحدة من 

عرض كل من كتاب الطالو وسجل نشاط  -
الطالو ودليل المعلم على المتخصصين فى 

 ثم إجراط التعديالت الالزمة. ،المجال

 :هاوضب  لمداد أدوات القطاسإب. 
لدى  يالتنور الجيولوج مييا إعداد  -

 .الجيولوجيئوط أبعاد التنور  فيالطالب 

على  يالتنور الجيولوج مييا عرض  -
 المحكمين، وإجراط التعديالت الالزمة.

 ت:التج ب ل وشم  ءى اإج. 
من  33) عشوائياً  البحثاحتيار عينة  -

طالب وطالبات الصف األول الثانوي 
رة شرق المنصورة إدا -بمحافظة الدقهلية

مدرسة ميت مزاح الثانوية  -التعليمية
 المشتركة(.

على  ق لياً  يالتنور الجيولوج مييا تط يق  -
مستواهم في األبعاد لمعرفة عينة البحث؛ 

 .الثالث للتنور الجيولوجي

في ئوط  لعينة البحث التجري يةالتدريس  -
 للوحدات الثالثة المقترحة. الدليل المعد 

بعديًا على  يالتنور الجيولوج يا ميتط يق  -
 .التجري ية مجموعة البحث

ل ون الج  البطانات المقطاسد. رصحط  
، وتقديم اً ، ثم تفسير النتائج إحصائيورح ) ها

 .التو يات والمقترحات
 نتائج البحث:

 وضررع قائمرر  أب رراد التلررنر الج)نلررنى تةةم  .0
 الالزمة لطالب التعليم العام.

فرض األول من فروض تم احتبار  حة ال .7
"قصررررنر نحتررررن  نلرررراهج البحةةةةث، وهةةةةو: 

ال  ررنم بم ا رر  الت  ررط  ال ررام فرر  رلاولهررا 
تحليةل  أب اد التلنر الج)نلنى ل نو يرال 

محتةةوى مةةنهج العلةةوم بالمراحةةل الثالثةةة فةةي 
ئةةوط مجةةاإت التنةةور الجيولةةوجي؛ واتاةة  

انخفرراض نسررتن  مةةن حةةالل هةةذا التحليةةل 
الالزمةةةة  نى ررررناف  أب ررراد التلرررنر الج)نلررر

لطةةةةالب التعلةةةةيم العةةةةام فةةةةي محتةةةةوى منةةةةاهج 
التعلةةةةيم بالمراحةةةةل الثالثةةةةةة؛ وبالتةةةةالي ق ةةةةةول 

 الفرض األول.
وضع رصنر نقتر   لمرلهج نقتر   فر  تم  .2

)الصةةف األول الثةةانوي(؛  نرراد  الج)نلنىطررا
لتنميةةةةةة التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي لةةةةةدى الطةةةةةالب 

 والطالبات.
وهةةةةو:  ال رررران تةةةةم احتبةةةةار  ةةةةحة الفةةةةرض . 2

يوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية طةةةةةةةةين "
متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالبل الطالبةةات 
)عينةةةةةةة البحةةةةةةث التجري يةةةةةةة( فةةةةةةي التط يةةةةةةق 
الق لةةةةةةةةةي والبعةةةةةةةةةدي إحتبةةةةةةةةةار البعةةةةةةةةةد األول 
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)المعرفةةةةةي( مةةةةةن أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي 
وهةةةةو: وال الررررث  لصةةةال  التط يةةةةق البعةةةةدي".

"يوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية طةةةةةةةةين 
لطةةالبل الطالبةةات متوسةةطي درجةةات أداط ا

)عينةةةةةة البحةةةةةث التجري يةةةةةة( فةةةةةي التط يقةةةةةين 
الق لةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي إحتبةةةةةةةار البعةةةةةةةد الثةةةةةةةاني 
)المهةةةةةاري( مةةةةةن أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي 

وهةةةةو:  وال ابررررعلصةةةةال  التط يةةةةق البعةةةةدي". 
"يوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةرق الو دإلةةةةةةةةة إحصةةةةةةةةائية طةةةةةةةةين 
متوسةةطي درجةةات أداط الطةةالبل الطالبةةات 

 يقةةةةةين )عينةةةةةة البحةةةةةث التجري يةةةةةة( فةةةةةي التط

الق لةةةةةةةي والبعةةةةةةةدي إحتبةةةةةةةار البعةةةةةةةد الثالةةةةةةةث 
)الوجةةةةداني( مةةةةن أبعةةةةاد التنةةةةور الجيولةةةةوجي 
لصةال  التط يةق البعةدي". واللةك مةن حةةالل 

المتوس ، واإنحراف الم(ياري لكةل  حساب
مةةن التط يقةةين الق لةةي والبعةةدي، والفةةرق طةةين 
المتوسةةطين والخطةةأ الم(يةةاري لةةذلك الفةةرق، 

ول اجةةةدلاوسيمةةةة "ت" كمةةةا هةةةو موئةةة  فةةةي 
(؛ وفقةةةةةةًا لمةةةةةةا جةةةةةةاط فةةةةةةي التحليةةةةةةل 1،2،3)

حزمةةة التحليةةل انحصةةائي؛ نتيجةةة اسةةتخدام 
 .SPSSانحصائي 

 
 
 
 
 
 
 (0ىدو  )

حساب سيمة "ت" للفرق طين متوسطي درجات الطالبل الطالبات في التط يق الق لي والبعدي 
 (33) =  للتنور الجيولوجي إحتبار البعد المعرفي

نو  
 اإحتبار

الفرق طين  التط يق البعدي الق لي التط يق
 المتوسطين

الخطأ الم(ياري للفرق 
 طين المتوسطين

سيمة 
   م   م "ت"

احتبار البعد 
 المعرفي

17.33 5.17 32.39 6.53 15.06 1.15 *13.099 

 (7ىدو  )
يا  حساب سيمة "ت" للفرق طين متوسطي درجات الطالبل الطالبات في التط يق الق لي والبعدي لمي

 (33) =  للتنور الجيولوجي البعد المهاري 
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نو  
 اإحتبار

الفرق طين  التط يق البعدي التط يق الق لي
 المتوسطين

الخطأ الم(ياري للفرق 
 طين المتوسطين

سيمة 
   م   م "ت"

مييا  البعد 
 المهاري 

64.77 8.83 76.68 8.14 27.78 2.03 *13.69 

 (2ىدو  )
ن متوسطي درجات الطالبل الطالبات في التط يق الق لي والبعدي حساب سيمة "ت" للفرق طي

 (33) =  للتنور الجيولوجي إحتبار البعد الوجداني
نو  

 اإحتبار
الفرق طين  التط يق البعدي التط يق الق لي

 المتوسطين
الخطأ الم(ياري للفرق 

 طين المتوسطين
سيمة 
   م   م "ت"

مييا  البعد 
 الوجداني

17.79 7.85 54.55 13.39 39.64 1.81 *21.83 

0.05* دالة إحصائيًا عند 
 

أنةةةإ  الثالثةةةة السةةةابقةول اجةةةداليتاةةة  مةةةن 
يوجةةةةد فةةةةرق الو دإلةةةةة إحصةةةةائية طةةةةين متوسةةةةطي 
درجةةةةةةةات الطةةةةةةةالبل الطالبةةةةةةةات )عينةةةةةةةة البحةةةةةةةةث 
التجري ية( في التط يق الق لي، ومتوسة  درجةاتهم 
 فةةةةي التط يةةةةق البعةةةةدي لصةةةةال  التط يةةةةق البعةةةةدي

سةةةةبة لالحتبةةةةار المعرفةةةةي والمهةةةةاري والمييةةةةا  بالن
؛ حيث كانت سيمة "ت" المحسوبة أك ةر الوجداني

، مةةةةة درجةةةةات 1.69مةةةةن سيمةةةةة "ت" الجدوليةةةةة = 
إحتبةةةةةةةار الي  0.05، وعنةةةةةةةد مسةةةةةةةتوى 32حريةةةةةةةة 

وبالتةةالي تةةم ق ةةول الفةةروض الثةةاني  الةةذيل الواحةةد.
والثالةةةةةةث والرابةةةةةةة؛ وعليةةةةةةإ يتاةةةةةة  أ  الوحةةةةةةدات 

المطةةةةور كانةةةةت فعالةةةةة فةةةةي الةةةةثالث مةةةةن المةةةةنهج 
تنميةةةةةة أبعةةةةةاد التنةةةةةور الجيولةةةةةوجي لةةةةةدى الطةةةةةالب 

 والطالبات بالمرحلة الثانوية.
وتتفق النتائج المتعلقة بالبعد المعرفي 
للتنور الجيولوجي مة ما أكدتإ عدد من 

الدراسات تناولت عددا من أنوا  التنور العلمي 
مثل: التنور ال ي ي والصحي في ئوط معايير 

ش هو الس)د اإعتماد المصرية كدراسة: الجودة و 
وتنمية بعض أبعاد الثقافة (ل 7002إة اهط  )

العلمية للمعاقين الهنيًا بالمرحلة اإطتدائية 
(ل 7000كدراي : إيمان نحمد ىاد المنلى )

دراسة حمادة ع د وتنمية الوعي األماني ك
 وتنمية التنور الصحيل (7002) المعطي

(ل 7009  )كدرايت : إيمان نحمد شحار
وتنمية (ل 7000ودراي  ألفت نحمد ن اوع )

: ل) ى نحمد صدق  كدراسة التنور التكنولوجي
ف   --( ف  أنل نلهج ن نر 7002ىل)دي )

يم و أن  --ضنء ن ا )  مالمط  نتف  م )ها 
رساه  ف  رلمط  األب اد الم  فط  ل تلنر 

 الج)نلنى  لد  ال الب. 
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المهاري  وتتفق النتائج المتعلقة بالبعد
للتنور الجيولوجي مة ما أكدتإ عدد من 

دراي   ماد  مبد الم    الدراسات، مثل: 
ل ودراي  ل) ى نحمد صدق  ىل)دي (7002)
في أنإ منهج مطور في ئوط معايير ( 7002)

عالمية متفق عليها يمكن أ  تساهم في تنمية 
األبعاد المهارية )وما يتصل طها من مهارات 

 جيولوجي لدى الطالب.تفكير(( للتنور ال

وتتفق النتائج المتعلقة بالبعد الوجداني 
للتنور الجيولوجي مة ما أكدتإ عدد من 

دراي   اب   سو نسم  الدراسات، مثل: 
دراي   ماد  مبد الم    (ل و 7009)
ل ودراي  ألفت نحمد ن اوع (7002)
في ئوط  --في أ  المنهج المطور (ل 7000)

يمكن أ  يساهم  --معايير عالمية متفق عليها 
في تنمية األبعاد الوجدانية للتنور الجيولوجي 

 لدى الطالب.

وهم و رفس)  ر ك اللتطج  الت  أيف ت 
مو ف الط  الن دات ال الث المقت    )والمم    
ل ملهج المقت   ل الب الصف األو  ال انني( 
ف  رلمط  األب اد ال الث  لتلمط  التلنر 

   ال اننه  نو الج)نلنى  لد   الب الم  
 يال  اللقاط التالط :

أسس طناط المنهج المقترح قائمة بشكل رئيس  -
 على معايير للتنور الجيولوجي.

تنو  استراتيجيات التدريس التي استخدمت  -
 في تدريس المنهج المقترح )التعلم النش (.

فةي والتي اسةتخدمها المعلةم وسائل التعلم  تنو  -
 .وقتها المناسو من الدر 

تنفيةةةذ الممارسةةةات التدريسةةةية فةةةي إطةةةار الةةةتعلم  -
النش ؛ حيث تم تو يف التعلم في مجموعات 

أسةةةةلوب المناقشةةةةةة تعاونيةةةةة، ومةةةةا تخللهةةةةا مةةةةن 
العصةةف الةةذهني؛ مةةن أجةةل أسةةلوب والحةوار، و 

الطةةالب والطالبةةات فةةي مجموعةةات أ  يمةةار  
العمةةةةةةل المختلفةةةةةةة المهةةةةةةام األدائيةةةةةةة المختلفةةةةةةة 

فكةةةةةةةةار الجيولوجيةةةةةةةةة المرتبطةةةةةةةةة بالمفةةةةةةةةاميم واأل
 الرئيسة.

موئوعات ُمرتبةة  علىل النشاط" "سج  احتواط  -
علةةى  الطةةالبل الطالبةةاتبشةةكل متةةراب  سةةاعد 

 بالمهام األدائية التعاونية.سيامهم 
سيةةام الطةةالبل الطالبةةات بإنجةةاز مهمةةة أدائيةةة  -

"، كةةةةا  لهةةةةا مهمةةةةة ملةةةةف اننجةةةةاز" فةةةةي ال يةةةةت
 تةةةةأثير ك يةةةةر فةةةةي اسةةةةتخدامهم مهةةةةارات تفكيةةةةر

 مختلفة. 
م المعلةةةم أسةةةلوب التشةةةجية؛ باسةةةتخدام ااسةةةتخد -

 -متميةةةةةةز –"ممتةةةةةةاز  :عبةةةةةارات التعزيةةةةةةز مثةةةةةل
يزيةةةةد مةةةةن داف(يةةةةة  وهةةةةذا مةةةةن شةةةةأنإ أ رائةةةةة"؛ 

 نحو التعلم. الطالب والطالبات 
بأنفسةةةةةهم مةةةةةن  الطةةةةةالبل الطالبةةةةةاتثقةةةةةة  زادت -

حةةةالل توليةةةد جةةةو مةةةن التفاعةةةل انيجةةةاطي طةةةين 
وده األمةةةةةةن ُسةةةةةةي   والطةةةةةةالب والطالبةةةةةةاتالمعلةةةةةةم 

ثيةةةر فةةةي نفةةةو  لةةةإ الحريةةةة، ويُ ظ  والطمأنينةةةة وتُ 
الرغبةةةةةة فةةةةةي المشةةةةةاركة،  الطةةةةةالبل الطالبةةةةةات
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ودعم المبادرات الفردية، والسماح لهم بالتع ير 
  .عن آرائهم

وهةةةو:  الخررران تةةةم احتبةةةار  ةةةحة الفةةةرض  .5
رنىررررد مالقرررر  ارربا طرررر  دالرررر  إ صررررائطًا ةرررر)و "

   ل ب ررد درىررات ال ررالب فرر  االيتبررار التحصرر)
الم  ف ل ودرىاره  فر  االيتبرار األدائر  ل ب رد 
المهرررررراريل ودرىرررررراره  فرررررر  نقطرررررراس الب ررررررد 

حسةةاب معامةةل اإرتبةةاط النىرردان "ل نررو يررال  
 (6، كما يتا  بالجدول )(R)المتعدد 

 (2ىدو  )
طين درجات  (R)معامل اإرتباط المتعدد 

الطالب في اإحتبار التحصيلي للبعد المعرفي، 
في اإحتبار األدائي للبعد المهاري،  ودرجاتهم

 ودرجاتهم في مييا  البعد الوجداني.
 2X 1X Y Y12R F المتغ) ات

 * 2207 02275 0222 0026 1426 نجر

0.05* دالة إحصائيًا عند 
 

 حيث:
(2X .تشير إلى درجات اإحتبار الوجداني )
(1X( .تشير إلى درجات اإحتبار المهاري )Y )

( Y12Rإحتبار المعرفي. )تشير إلى درجات ا
تشير إلى معامل اإرتباط المتعدد طين المتغيرات 

 ( دإلة اإرتباط.Fالثالثة. )
وبعد حساب سيمة معامل اإرتباط المتعدد 

(R) تةةم حسةةاب سيمةةة ،(F)  3.12والتةةي تسةةاوي 

الجدوليةةةة والتةةةي  (F)وهةةةي سيمةةةة أك ةةةر مةةةن سيمةةةة 
،  % 7.75واللةةةةك عنةةةةد مسةةةةتوى  1.44تسةةةةاوي 

تالي توجد عالقة ارتباطية دالة إحصةائيًا طةين وبال

درجةةةةةات الطةةةةةالب فةةةةةي احتبةةةةةار البعةةةةةد المعرفةةةةةي، 
واحتبار البعد المهاري، ومييا  البعد الوجةداني؛ 

 وبالتالي تم ق ول الفرض الخامس.
وهم و رفس)  ر ك اللتطج  الت  أيف ت 
مو وىند مالق  ارربا ط  دال  إ صائطًا ة)و 

ار التحص)   ل ب د درىات ال الب ف  االيتب
الم  ف ل ودرىاره  ف  االيتبار األدائ  ل ب د 
المهاريل ودرىاره  ف  نقطاس الب د النىدان  
نو يال   أن األب اد ال الث  )الم  ف  
والمهاري والنىدان (  لتمنن إلى ن ا )  
مالمط  نتف  م )ها  تكان  ب ضها نع ب ض 

 ف  إ ار ناد  الج)نلنىطا.
 توصيات البحث:

اإهتمةةةةام طتطةةةةوير منةةةةاهج العلةةةةوم فةةةةي ئةةةةوط  .0
 أبعاد التنور الجيولوجي. 

إعداد دورات تدري يةة للمعلمةين لتةدري هم علةى  .7
 تط يق أبعاد التنور الجيولوجي

اإهتمةةةةةام بمهةةةةةام الةةةةةتعلم األدائيةةةةةة فةةةةةي أثنةةةةةاط  .2
 عمليتي التعليم والتعلم.

اسةةةةةةةةةةةةت دال نظةةةةةةةةةةةةام اإمتحانةةةةةةةةةةةةات التقليديةةةةةةةةةةةةة  .2
 يييية، مثل ملف اننجاز.بالتقييمات الح

اإسةةةةةةتعانة بالتصةةةةةةور المقتةةةةةةرح فةةةةةةي البحةةةةةةث  .5
 الحالي لتطوير محتوى مناهج العلوم.

مكن اقتراح المشرو  ي :مشروع البحث التطبيقي
 التالي:

تصور مقترح ل رنامج تدريو ملنان المش وع: 
معلمي العلوم على أبعاد التنور 

 الجيولوجي، وكيفية تط يقها.
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 بحوث مقترحة:

تطةةةوير منةةةاهج العلةةةوم اإطتدائيةةةة وانعداديةةةة  .0
 أبعاد التنور الجيولوجي.في ئوط 

فعاليةةةة طرنةةةامج مقتةةةرح لإلعةةةداد المهنةةةي لةةةدى  .7
الطةةةةةالب المعلمةةةةةين لمةةةةةادة الجيولوجيةةةةةا فةةةةةي 

 ئوط أبعاد التنور الجيولوجي.
إجراط دراسة للتعةرف علةى أهةم العوامةل التةي  .2

فةةةةي تحةةةةول دو  تحقيةةةةق التنةةةةور الجيولةةةةوجي 
 المراحل التعليمية المختلفة.

طرنةةةامج قةةةائم علةةةى الةةةتعلم انلكترونةةةي لتنميةةةة  .2
 التنور الجيولوجي لدى الطالب.

فعاليةةةةةةة طرنةةةةةةامج مقتةةةةةةةرح قةةةةةةائم علةةةةةةى الةةةةةةةتعلم . 5
بالمشةةةرو  وملفةةةات اننجةةةاز انلكترونيةةةة فةةةي 
تنمية التنةور الجيولةوجي لةدى طةالب التعلةيم 

 العام.
مةةةةادة الجيولوجيةةةةا فعاليةةةةة طرنةةةةامج إثرائةةةةي فةةةةي . 6

قةةةةائم علةةةةى معةةةةايير التنةةةةور الجيولةةةةوجي فةةةةي 
تنميةةةةةةة الةةةةةةذكاطت المتعةةةةةةةددة لةةةةةةدى الطةةةةةةةالب 

 الفائقين بمراحل التعليم العام.
 المراجع

 أوالً: المراجع العربية

ر ررررررنه  "(: 2777مطةةةةةةاو  ) محمةةةةةد ألفةةةةةةت .0
نلررراهج ال  رررنم فررر  ن   ررر  الت  رررط  ال رررام 

، "االصررحط  ل البررل فررر  ضرررنء الحاىرررات
رسةةالة دكتةةوراه ، كليةةة التربيةةة، جامعةةة عةةين 

 شمس.

إطةةةةةةةةةراميم محمةةةةةةةةةد ع ةةةةةةةةةد الهةةةةةةةةةادي شةةةةةةةةةاهين  .7
نسرررررتن  ىرررررند  ننضرررررنمات "(: 2711)

م رررنم األرض فررر  كترررب ال  رررنم ل م   ررر  
األيايرررررط  ال  طرررررا فررررر  ضرررررنء الم رررررا )  

 ،كليةةة التربيةةةة ، ، رسةةالة دكتةةةوراه " ال المطرر 
 .بغزة الجامعة انسالمية

" (: 2711لي )إيمةةةةةةةا  محمةةةةةةةد جةةةةةةةاد المةةةةةةةو  .2
ر ررنه  نررلهج ال  ررنم لتلمطرر  ب ررض أب رراد 
ال قافررر  ال  مطررر  لرررد  التالن)رررذ الم ررراق)و 

رسةالة دكتةوراه،  ل"مق طا بالم     االةتدائط 
 كلية التربية، جامعة المنصورة.       

(: 2779ة )تإيمةةةةةةا  محمةةةةةةود محمةةةةةةد شةةةةةةحا .2
رقررررنه  نحتررررني نلهرررراج ال  ررررنم ال انرررر  "

ضرررررنء  ل م   ررررر  األيايرررررط  الررررردنطا فررررر 
، رسةةةةةةةةالة "نت  بررررررررات التلررررررررنر الصررررررررح 

ماجستير، كلية التربية، الجامعة انسةالمية 
 بغزة.

 (:2773اننمةائي ) المتحةدة األمةم طرنةامج .5

 2003 ل رام ال  بطر  اإلنسانط  التلمط  رق ه 

 .العربية للدول انقليمي المكتو ،م
 (:2779اننمةائي ) المتحةدة األمةم طرنةامج .6

 ل ررام ال  بطرر  اإلنسررانط  التلمطرر  رق هرر 

 .العربية للدول انقليمي المكتو ،م 7009
رقنه  " (: 2711تهانى أحمد عودة سعيد ) .2

نحتني نلاهج ال  نم الف س )لط  ل م   ر  
األيايرررررط  ال  طرررررا فررررر  ضرررررنء الم رررررا )  

، رسةةالة ماجسةةتير، كليةةة التربيةةة، " ال المطرر 
 جامعة األزهر بغزة. 
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نسررتن  التلررنر "(: 2774جهةةاد العايةةدي ) .2
ال  مر  لرد  ن  مر  الم   ر  ال اننهر  فرر  

، رسةةالة ماجسةةتير ، جامعةةة عمةةا  " األردن
 األرد . العربية،

إطةراميم  محمةد اللةإ وع ةد سعادة، أحمد جودت .9
 ورخ ط هرا الملراهج رلظطمرات "(:2771)

 عما . الشروق، دار ، 1، ط"ور نه ها
أب ررررراد " : (2779)حةةةةةابس حسةةةةةن مسةةةةةم   .00

تررني كتررب التلررنر الغررذائ  المتضررمل  بمح
ال  رررنم ل م   ررر  األيايرررط  ال  طرررا ونررردي 

، رسةالة " اكتساب   ب  الصف التايع لها
ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإسةالمية 

  .بغزة
 المرلهج" (: 2775) الخليفةة جعفةر حسةن .00

 الشةروق، دار ، 2ط ،" الم اصر  المدرير 

  عما .

 ىد رد  نفراهط " (:2771) شةحاتة حسةن .07

، 1ط ،"ال  بر  لرن وا فر  الت  رط  لت رنر
 القاهرة. العربية للكتاب، الدار مكتبة

 "(:2778حمةةةةةةةادة علةةةةةةةي ع ةةةةةةةد المعطةةةةةةةي ) .02
ر ررررررنه  نلرررررراهج ال  ررررررنم فررررررى الم   رررررر  
االةتدائطرررر  وف ال)تررررل فرررر  رلمطرررر  الررررنم  

كليةةة  ، دكتةةوراه رسةةالة  "األنرران  ل م فررنف)و
 التربية لل نات، جامعة عين شمس. 

" (: 1975رطوف ع ةةةةةةةةةةةةةةدالرازق العةةةةةةةةةةةةةةاني ) .02
انرررر  ال  ررررنم فرررر  الم   رررر  المتنيرررر   رك

نشررر وع رهرررادي لت رررنه   -ضررر ور  ن حررر 

، " ف  الم     المتني   ال  نم المتكان  
المنظمةةةة العربيةةةةة للتربيةةةة والثقافةةةةة والعلةةةةوم، 

 .53-33انسكندرية،  .   
ر رررررررنه  " (: 2773سةةةةةةامية عطيةةةةةةةة نةةةةةةةدا ) .05

نحتن  نرلهج الج)نلنىطرا ل  اننهر  ال انر  
اصرررر   ل ت بطرررر  فرررر  ضررررنء األهرررردا  الم 

، رسةةةالة دكتةةةوراه ، كليةةةة التربيةةةة، " ال  مطررر 
 جامعة انسكندرية.

رقررررررنه   "(:2711شةةةةةةرين السةةةةةةيد إطةةةةةةراميم ) .06
نلرررراهج ال  ررررنم بالم   رررر  االةتدائطرررر  فرررر  
ضررررنء ن ررررا )  اله)يرررر  القننطرررر  لضررررمان 

، رسةةالة "ىررند  الت  ررط  واالمتمرراد الت بررني 
 دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة المنصورة.

(: 2777ماط فةةةةةةاروق ع داللةةةةةةإ طلبةةةةةةة )شةةةةةةي .02
نسررررتن  التلررررنر الف)زهررررائ  لرررردي  ررررالب "

الت  ط  ال انني ال رام والصرلام  بمحافظر  
، رسةةةةالة دكتةةةةوراه ، كليةةةةة التربيةةةةة، " الملطررررا

 جامعة المنيا. 

( : " 2717عةةةةةةةةةو اللةةةةةةةةةإ أحمةةةةةةةةةد عطيةةةةةةةةةة ) .02
ر نه الملاهج ال ايرط  فر  ضرنء نت  برات 

 " ، الجم(يةةةةةةة العربيةةةةةةة نجتمررررررع الم  فرررررر 
السةةةعودية للعلةةةوم التربويةةةة ، كليةةةة التربيةةةة ، 

 15جامعة الملك سعود ، الرياض ، اللقاط 
 :     ،737- 763   . 

 "(:2772السةةةالم ) ع ةةةد الةةةرحمن ع ةةةد .09
 وأيررال)ب الت  طمطرر  الملرراهج أيايررطات

 األرد . المناهج، دار ، 2ط ،" ر نه ها
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 ند " (:2774وعلي شينا  ) فهد الشاية، .70

ترن  بمشر وع الم را )  المح ن را )  رحقر 
 ف NSES األن ه ط  ال  مط  ل ت بط  القننط 

 ال  بطر  المم كر  فر  ال  رنم كترب نحترن  

 المنةاهج فةي دراسةات مجلةة ،" السر ندي 

     (،117العةدد )التةدريس،  وطةرق 

143 -187. 
" (: 2777ليلةةةةي محمةةةةةد  ةةةةةدقي جنيةةةةةدي ) .70

ة نرانج نقتر   لتلمطر  ب رض أب راد التلررنر 
ن  مرر  الحايررب ا لرر  التكلنلررنى  لرردي 

، رسةةةةالة ماجسةةةةتير، " بالم   رررر  االةتدائطرررر 
 كلية التربية، جامعة المنيا.

 ارجاهرات " (:2711علةةي ) السةيد محمةد .77

 و رر ق  الملرراهج فرر   د  رر  ور بطقررات

 للنشةةةر المسةةيرة دار ،1ط ،" الترردره 

 األرد . عما ، والطباعة، والتوزية

 نل  قرات " (:2772) عزيز إطةراميم مجدي .72

 ،"الم  فرر  نجتمررع فرر  الت بررني  جالمررله

 .الكتو القاهرة، عالم

 الملرراهج" (:2771العجمةي ) محمةةد مهةا .72

 رلظطمارهرال ن ننارهرال أيسرهال الدرايرط 

 فهةد، الملةك مكتبةة  ،" ور بطقارهرا الت بنهر 

 الرياض.

" (: 2717مبةةةةة محمةةةةد ع دالسةةةةالم فةةةةودة ) .75
إثرر اء نحتررني نلهرراج ال  ررنم بمسررتحدثات 

رلمطرررررر  التلررررررنر ة)نلنىطرررررر  وأثرررررر ه فرررررر  
الب)نلرررنى  لررردي  البرررات الصرررف ال رررانو 

، رسالة ماجستير، كلية التربيةة، " األياي 
 الجامعة انسالمية بغزة. 

 ال قاف  أب اد"(:2776ميا محمد المزرو  ) .76
 مجلةةةةة "المجتمررررع السرررر ندي فرررر  ال  مطرررر 
الملةةةةةةةك سةةةةةةةعود، العلةةةةةةةوم التربويةةةةةةةة  جامعةةةةةةةة

 (، العةدد17والدراسات انسالمية، المجلد )
(1    ،)35 – 84 . 

وفاط ع د الهادي نجم ، رشوا  حليل سعيد  .72
أب رراد التلررنر الكطمطررائ  فرر  ( : " 2716)

" كترراب الكطمطرراء ل صررف ال الررث المتنيرر  
مجلة كلية التربية لل نات للعلوم اننسانية ، 

    :  16جامعةةةةةةة الكوفةةةةةةة، اإ ةةةةةةدار
61-43  
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