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حتليل حمتوى كتاب الكيمياء للصف الثالث املتوسط وفقا ألبعاد التنمية املستدامة
م.م .موفق عبدالزهرة عبدالرضا  /جامعة بغداد  /قسم الشؤون االدارية

ـــ مستخمص البحث

ىدؼ البحث الحالي الى تحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقاً ألبعاد التنمية

المستدامة لمعاـ الدراسي ( .)6102 – 6102ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء قائمة بأبعاد التنمية المستدامة
الواجب تضمينيا في محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط بعد االطالع عمى مجموعة مف االدبيات
والبحوث والدراسات ،إذ تـ التوصؿ إلى قائمة بأبعاد التنمية المستدامة الثالثة االجتماعية واالقتصادية والبيئية

في صورتيا االولية تكونت مف ( )01قضية فرعية موزعة بيف األبعاد الثالثة ،وعرضت القائمة عمى مجموعة
مف المحكميف والمختصيف في تدريس عمـ الكيمياء  ,والمناىج وطرائؽ التدريس  ,وبعض مدرسي المادة

ومشرفييا  ,وقد ابدى المحكميف والمختصيف آراءىـ ومالحظاتيـ حوؿ االداة  ،وبذلؾ تكونت القائمة

بصورتيا النيائية مف ( )34قضية فرعية  ،ثـ قاـ الباحث بتحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث

المتوسط في ضوء القائمة التي تـ بناؤىا  ،واعتمد الفكرة بنوعيو ( الصريحة والضمنية ) وحدة لمتسجيؿ
والتكرار وحدة لمتعداد ،وتـ التأكد مف الصدؽ والثبات .واظيرت النتائج أف كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث

المتوسط حقؽ (  ) 61قضية فرعية بنسبة ( ) %32,00

وفي ضوء نتائج البحث اوصى الباحث بعدة توصيات منيا -:
 -0التوازف ومراعاة التكامؿ والتتابع والتناسؽ في محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط في تضميف
أبعاد التنمية المستدامة وقضاياىا الفرعية .
 – 6ضرورة االىتماـ بالقضايا الفرعية ألبعاد التنمية المستدامة الميممة والعمؿ عمى تضمينيا في محتوى
كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط .
واقترح الباحث عدة مقترحات منيا-:
 – 0تحميؿ محتوى كتب (عمـ األحياء ،وعمـ الكيمياء ،وعمـ الفيزياء) لممرحمة الثانوية وفقا ألبعاد التنمية
المستدامة.
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ـــ مشكمة البحث

تعد التنمية المستدامة أحد الموضوعات الرئيسة التي تتطمب االلتزاـ بتفعيؿ تطبيقاتيا في المجاالت
االجتماعية واالقتصادية والبيئية كونيا عممية تطبيقية بحتو عف طريؽ مجتمع يعي اىدافيا ولديو المعرفة

والميارات في تحقيؽ ىذه االىداؼ  ,واصبحت تتناوليا األدبيات واإلعالـ ٍ
بنحو متزايد ألىميتيا في تحسيف
األوضاع االج تماعية واالقتصادية والبيئية لمفرد ولممجتمع في الوقت الحاضر والمستقبؿ بصورة عامة  ،وبناء
عمى التوجيات التي تنادي بيا منظمة األمـ المتحدة واليونسكو نحو تحقيؽ التنمية المستدامة في المناىج

الدراسية وضرورة تضميف مفاىيميا وأبعادىا  ,االمر الذي يتطمب ىيكمة الكتب المدرسية وتطويرىا لبناء رؤية
واضحة وستراتيجية اساسية ترتكز عمى أبعاد التنمية المستدامة لبناء المتعمـ وبالتالي تحميؿ محتوى المناىج

القائمة لمعرفة مدى مالءمتيا لممستحدثات التربوية  ,لذا أصبح لزاماً عمى النظاـ التعميمي والتربوي بأف
يعدؿ مناىج العموـ بشكؿ عاـ ومنيج عمـ الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط بشكؿ خاص بتضميف مقرراتيا
الدراسية ألبعاد التنمية المستدامة لما ليا مف أثر عمى المجتمع والبيئة في المجاالت كافة مف اجؿ تحسيف
أسموب واقع الحياة اليومية لممتعمميف ىذا مف جية  ,ومف جية اخرى كوف كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث

المتوسط يعد ركناً اساسياً في مناىج التعميـ المتعمقة بتكويف القاعدة العممية لدى المتعمميف مف حيث المعارؼ
والميارات واالتجاىات ،وبما أف المناىج والمقررات والكتب تعالج الكثير مف القضايا المتغيرة في جوانب

متعددة فإف تحديثيا واثراءىا وتكيفيا وتطورىا مف حيف إلى حيف أخر يعد مف الضروريات لتطوير المنيج ,
وىذا ما دفع الباحث إلى تحميؿ كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط لمتعرؼ عمى مدى تضمينو ألبعاد

التنمية المستدامة مما قد يسيـ في تحسيف ىذ الكتاب مف خالؿ التعرؼ عمى نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط

الضعؼ ومعالجتيا ،وفي ضوء ذلؾ يمكننا تحديد مشكمة البحث في السؤاؿ اآلتي -:

(( ما أبعاد التنمية المستدامة المتضمنة في محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط ؟ ))

ـــ أىمية البحث
إف األزمات التنموية والبيئية واالقتصادية المتعددة التي يعيشيا الفرد اليوـ بشتى أنظمتيا البيئية

وتصاعد موجات الفقر والحرماف والجوع واالمية تنذر بانعكاسات سمبية عمى مستقبؿ المجتمعات وىذا ما كاف
لو إسياـ في وضع وعي قصدي بتدبر أمر استدامة ما ىو متاح مف موارد البيئة لتأسيس عالـ جديد ذي

شروط معرفية تنموية جديدة تختمؼ عما كاف سائداً مف قبؿ لذلؾ صارت التنمية المستدامة أحد المفاىيـ التي

سيطرت عمى المعارؼ حديثاً(.طويؿ )06 :6104 ،
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وتعد التنمية المستدامة ٍ
بنحو عاـ تحدياً كبي اًر لشعوب العالـ ألنيا عممية مستمرة ومستديمة ال تنقطع

مف جيؿ ألخر وتسعى نحو التقدـ في المجاالت كافة  ,وىناؾ مف يرى التنمية المستدامة قضية إنسانية
وأخالقية اضافة الى كونيا قضية تنموية بيئية ( .طبابية  ,وحسيف )6 :6104،
إف الفكرة الرئيسة لمتنمية المستدامة قائمة عمى الحفاظ واعادة التوازف كونيا منيج ييدؼ إلى الموازنة
بيف التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية في الحاضر والمستقبؿ ،وكذلؾ البحث عف الستراتيجيات

العقالنية التي تحاوؿ تطبيع المجتمع مع النظـ الطبيعية بوصفو نظاماً متكامالً يحافظ عمى
توازنو(Tainter,2006 : 99).

وقد عقدت العديد مف المؤتمرات والندوات عمى جميع المستويات الدولية واالقميمية لمناقشة وتوجيو
االىتماـ بالتنمية المستدامة  ,منيا مؤتمر ستوكيولـ المعني بالبيئة البشرية عاـ ( )0726إذ أقر زعماء العالـ

خطة عمؿ لتحقيؽ ىذه التنمية في األلفية الثالثة ,ومؤتمر قمة األرض الذي انعقد في ريودوجانيرو عاـ

( )0776كأوؿ مؤتمر عالمي لألمـ المتحدة ُيعنى بالتنمية المستدامة  ،مؤتمر القمة العالمي لمتنمية
المستدامة عاـ ( )6116في جوىانسبرغ إذ أدرؾ المجتمعوف أف التنمية المستدامة تنطوي عمى كثير مف
التحديات ودعوا إلى تحسيف معيشة الناس والمحافظة عمى الموارد الطبيعية(.الركابي )336 : 6103 ،

لذا اصبح العالـ اليوـ مقتنعا بأف التنمية المستدامة ىي السبيؿ الوحيد لضماف الحصوؿ عمى مقومات

الحياة في الحاضر والمستقبؿ ولكي يتحقؽ ىذا اليدؼ ال بد ألي دولة مف توسيع قدراتيا عمى متابعة التنمية
المستدامة  ,وبما اف التربية ىي المدخؿ الحقيقي لمتنمية المستدامة الف الفرد ىو محرؾ التغير ومخطط ومنفذ

لمتنمية ومف ىنا كانت العالقة االفقية والرأسية بيف التنمية المستدامة والتربية( .شيخو )4 :6100 ،

اف التربية مف أجؿ التنمية المستدامة ىي عممية إعادة توجيو التربية نحو تحقيؽ التنمية المستدامة

وذلؾ عف طريؽ تحسيف التعميـ األساسي واعادة تشكيؿ برامج التربية الحالية إلظيار وابراز التنمية المستدامة
وقضاياىا وتنمية فيـ ووعي المتعمميف والمجتمعات والمنظمات بالتنمية المستدامة وأىدافيا وتدريب األفراد

عمى إدارة عمميات التنمية المستدامة والتعامؿ معيا(Mckeown,2002 : 13).

تساعد التربية عمى تعديؿ سموؾ المتعمميف وتنميتيـ مف جميع النواحي الحسية واالجتماعية والعقمية

والجسمية والحركية وتطوير عقوليـ مف الناحية االيجابية لكي تكوف لدييـ القدرة عمى مواجية وحؿ مشكالتيـ

بأنفسيـ  ,وتمكنيـ مف التكيؼ مع ذوييـ ومجتمعيـ ومستجدات العصر لذلؾ فأف نمو المتعمـ ٍ
بنحو شامؿ

ومتكامؿ ىو اساس التربية وغايتيا(.اليماني . ) 640: 6100،
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ويرى الباحث أف التربية ىي الوسيمة التي يعتمد عمييا المجتمع في مواجية المستجدات العالمية

والمحمية كونيا أداة لنقؿ المعارؼ مف جيؿ إلى جيؿ آخر ويتـ عف طريقيا إحداث تغيرات مرغوبة ومتنوعة
تؤدي الى تحقيؽ الرخاء والتقدـ لممجتمع .
وتتيـ التربية الحديثة بالمناىج الدراسية كونيا مف الوسائؿ التي تعتمد عمييا في تحقيؽ أىدافيا اذ إف
المنيج ىو الوليد الشرعي لممجتمع والبيئة كونو ينبثؽ مف حاجات ومتطمبات البيئة ومف آماؿ وأىداؼ

المجتمع وتطمعاتو وثقافتو كما انو الترجمة الحقيقية لألىداؼ التربوية وخططيا واتجاىاتيا في المجتمع  ,لذا
ظيرت الحاجة الى اصالح محتوى المناىج الدراسية حيث ينظر لممنيج بأنو السبيؿ الوحيد ألحداث التغير

المرغوب فيو لدى المتعمميف ليكونوا قادريف عمى اتخاذ القرار المناسب الذي ينسجـ مع واقع المستحدثات

العممية ( .السوداني  ,وعباس )001 :6100،

ويرى الباحث اف المناىج الدراسية والسيما مناىج العموـ ىي األداة التي تربط بيف ما يحدث مف
تطورات في مختمؼ مجاالت العمـ والمعرفة وبيف ما يمكف لألفراد والمجتمع تعممو واستعمالو مف تمؾ

التطورات .

ولمكتػػاب المدرسػػي الػػدور االكبػػر فػػي تحقيػػؽ ذلػػؾ كونػػو احػػد االدوات االساسػػية فػػي العمميػػة

التعميميػة التعمميػػة فيػػو " نظػاـ كمػػي يتنػػاوؿ عنصػػر المحتػوى فػػي المػػنيج وييػدؼ الػػى مسػػاعدة المعممػػيف
لممتعمم ػ ػػيف ف ػ ػػي ص ػ ػػفا م ػ ػػا وف ػ ػػي م ػ ػػادة د ارس ػ ػػية عم ػ ػػى تحقي ػ ػػؽ االى ػ ػػداؼ المتوخ ػ ػػاة كمػ ػ ػا ح ػ ػػددىا الم ػ ػػنيج " .

( مرعػي  ,ومحمػد  , )600 :6101 ,وبمػػا أف الكتػاب المدرسػػي لػو ىػذه المكانػػة المميػزة فػػي العمميػة التعميميػػة
كػػاف مػػف الضػػروري تػػوفير كتػػب تعميميػػة جيػػدة لممتعممػػيف والمعممػػيف لكػػي تسػػاعدىـ عمػػى أداء االدوار المناطػػة

بي ػ ػػـ واس ػ ػػتثمار الجوان ػ ػػب االيجابي ػ ػػة لمكت ػ ػػاب وتط ػ ػػوير وتحس ػ ػػيف الجوان ػ ػػب االخ ػ ػػرى بنح ػ ػ ٍػو فاع ػ ػػؿ وايج ػ ػػابي.

(بني صعب )0 : 6111 ،

لذا ومف أجؿ تحقيؽ التنمية الشاممة يجب انطالؽ جميع الستراتيجيات والتخطيطات مف المدرسة

والمؤسسات التربوية كمرجعية تحدد األىداؼ والبرامج االساسية لدورىا الحيوي في تمرير خطاب التنمية عامة
وأبعاد التنمية المستدامة خاصة(.المرساوي  , )4 :6100،لذا اصبح مف الضروري إعادة توجيو كتب العموـ
نحو تحقيؽ التنمية المستدامة  ,وذلؾ عف طريؽ تضميف متطمبات ىذا النوع مف التنمية بكؿ عناصر ىذه

الكتب بداية مف أىدافيا التي يجب أ ف تؤكد عمى إعداد االفراد المنتجيف والمسؤوليف نحو المجتمع والبيئة
مرو اًر بمحتواىا الذي ينبغي أف يتضمف كؿ القضايا الخاصة بجوانب التنمية المستدامة الثالثة االجتماعية
واالقتصادية والبيئية وستراتيجيات تدريسيا التي ينبغي أف تتعدد وتشجع المتعمـ عمى المشاركة في العممية

التعميمية واالنشطة التعميمية الخاصة بيا والتي يجب أف ترتبط بالبيئة والمجتمع وتشجع المتعمـ عمى التعمـ
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انتياء بأساليب تقويميا التي ينبغي أف تكوف مستمرة وصادقة وموضوعية.
الذاتي والتعمـ المستمر ،و ً
(عبد القوي )3 :6103،
وقد أجريت عدد مف الدراسات التي تناولت موضوعات تحميؿ محتوى الكتب في ضوء التنمية

المستدامة منيا دراسة (إبراىيـ  )6106،في السوداف التي ىدفت إلى تحميؿ كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية
في ضوء مفاىيـ التنمية المستدامة.
يتبيف مما سبؽ اف ىناؾ تأكيدات مستمرة ألعاده النظر بمناىج العموـ عامة ومنيج عمـ الكيمياء

لمصؼ الثالث المتوسط خاصة لكي تتوافؽ مع اىداؼ ابعاد التنمية المستدامة لمساعدة المتعمميف عمى
توظيؼ المعارؼ والحقائؽ والمفاىيـ التي يكتسبوف منيا شتى الميارات والمعمومات وتنمي لدييـ القدرات

واالستعدادات العقمية التي تمكنيـ مف رفع مستواىـ العممي واالجتماعي ليكونوا قادريف عمى االطالع
بمسؤولياتيـ تجاه المجتمع الذي يعيشوف فيو (.محمد  ,وشاكر  , )041 :6117،وليذا ارتأى الباحث تحميؿ

كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقا ألبعاد التنمية المستدامة .
وانطالقا مما سبؽ تبرز اىمية البحث بما يمي -:
 – 0توفير أداة موضوعية لتحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط ،األمر الذي قد يفيد باحثيف
آخريف في تحميؿ محتوى كتب اخرى لممرحمة المتوسطة واالعدادية في ضوء أبعاد التنمية المستدامة.

 -6معرفة واقع محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط مف حيث تضمينو ألبعاد التنمية المستدامة.
 -4يعد ىذا البحث التفاتو جديدة بيذا المجاؿ بسبب عدـ وجود دراسة سابقة في العراؽ عمى حد عمـ الباحث
تناولت تحميؿ كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقا ألبعاد التنمية المستدامة .

 -3سيسيـ ىذا البحث في توجيو الباحثيف التربوييف الى دراسات وابحاث مماثمة لمباحث اخرى لمعرفة مدى
تناوليا ألبعاد التنمية المستدامة .

ـــ ىدف البحث

تحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقاً ألبعاد التنمية المستدامة.

ـــ حدود البحث

اقتصر البحث الحالي عمى -:

 -0كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط لمعاـ الدراسي ()6102–6102
 -6قائمة بأبعاد التنمية المستدامة ( االجتماعية واالقتصادية والبيئية ).

ـــ تحديد المصطمحات
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 - 3تحميل المحتوى :عرفو ٌّ
كل من :
 عطية ()2333ىو " أسموب أو أداة لمبحث العممي يمكف أف يستعمميا الباحث في مجاالت بحث متنوعة لوصؼ المحتوى
الظاىر والمضموف الصريح لممادة التي يراد تحميميا مف حيث شكميا ومحتواىا وتمبية تساؤالت البحث " .
(عطية )034: 6101،
ـــ ( محمد  ،وريم : )2332 ,
ىو " اسموب عممي يمكف استعمالو في مجاؿ تحميؿ محتوى الكتاب بيدؼ تحويؿ مادة التواصؿ
المكتوبة الى بيانات عددية احصائية يمكف قياسيا " ( .محمد  ،وريـ )60:6106،
ـــ تعريف الباحث اجرائيا :
عممية تحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقا ألبعاد التنمية المستدامة ( االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ) لمعرفة مدى توافر ىذه األبعاد في محتوى الكتاب.

 - 6األبعاد:

لغ ًة :عرفيا

 -الرازي ()2336

" (أبعاد) جمع (بعد) وىي اتساع الفجوة أو المسافة " (الرازي )004 :6111،

اصطالحاً :عرفيا

 -عبد الخالق ()3766

" مفيوـ رياضي يعني االمتداد الذي يمكف قياسو " (عبد الخالؽ )610 :0714،

 – 6التنمية المستدامة  :عرفيا ٌّ
كل من :
 -عبود ()2332

"التنمية التي تستحضر مستقبؿ األجياؿ القادمة عند تعامميا مع الموارد والثروات الوطنية لتحدد في ضوئيا

نصيب األجياؿ الحالية" (عبود )011 :6103،

 -جميل واخرون ( ) 2334

"احداث تغير مستمر ومناسب في حاجات المجتمع بطريقة تتالءـ مع امكاناتو واولوياتو لتحقيؽ التوازف الذي
يعمؿ عمى تفعيؿ التنمية االقتصادية والتمكف مف السيطرة عمى جميع المشكالت البيئية ووضع الحموؿ

المناسبة ليا"  ( .جميؿ  ,واخروف ) 602 : 6102 ,
 -التعريف االجرائي لمتنمية المستدامة :
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مفاىيـ تؤكد عمى اىتماـ االجياؿ الحالية والمستقبمية باألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية بالشكؿ الذي

ييدؼ إلى الحفاظ والموازنة بيف الموارد الطبيعية المتاحة مف أجؿ توفير سبؿ العيش الكريـ ليـ ,وسيتـ
التعرؼ عمى مقدار إيفاء كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط ليا بعد تحميؿ محتواه.

ـــ الخمفية النظرية
3ــ تحميل المحتوى :
يعد تحميؿ المحتوى أسموب مف أساليب البحث العممي الذي يعتمد عمى وصؼ المحتوى الظاىر وصفاً

موضوعياً ومنطقياً وكمياً في ضوء وحدة التحميؿ المستخدمة ،إذ يقوـ الباحثوف في ىذا المنيج بتحميؿ القوانيف
والنظـ والنواتج والمواضيع اإلدارية والتقارير الصادرة مف الجيات لغرض معرفة ما ورد فييا مف مواد

ونصوص( .داود  , )66 : 6100 ،ويعد تحميؿ المحتوى عمى قدر كبير مف األىمية وال سيما أننا نعيش في
عصر تراكمت فيو المعرفة ،عصر يشيد ثورة ىائمة في المعموماتية ،األمر الذي يتطمب الحكـ عمى المحتوى

والتعرؼ إلى مدى مراعاتو لممبادئ والمعايير والمكونات التي يوضع في ضوئيا ،وذلؾ الحكـ يقتضي تحميؿ

المحتوى إلى مكوناتو وعناصره ووصفو وصفاً كمياً وكيفياً( .محمد  ,وريـ )00: 6106،
 اىداف تحميل المحتوى :
 -3إعداد الخطط التعميمية والفصمية واليومية.
 -6معرفة خصائص الكتب المدرسية ومكونات مضمونيا.
 –4معرفة االتجاىات السائدة في الكتب المدرسية واىتماماتيا.

 –3تشخيص نقاط القوة لتعزيزىا ونقاط الضعؼ لمعالجتيا في محتوى الكتب المدرسية (تقويـ الكتاب
المدرسي)( .الياشمي ,ومحسف ) 020: 6100،
2ــ الكتاب المدرسي :
يعد الكتاب المدرسي مف أى ـ وسائؿ تعميـ المواد الدراسية بصفة عامة وىو الوعاء الذي ينيؿ منو

المتعمميف ما يحتاجوف إليو في الدراسة  ,والكتاب المدرسي احد االركاف االساسية في العممية التربوية وأحد
الوسائؿ الميمة المعبرة عف محتويات المنيج وأىدافو وىو أداة ميمة مف أدوات الثقافة ووسيمة تعميمية ذات

قيمة كبيرة بما يتضمنو مف رسوـ ومصورات وأشكاؿ توضيحية لممادة الدراسية ،فضالً عف ذلؾ يمكف أف
يحدد الكتاب المدرسي طريقة التدريس  ،إذ يوصي بيا عف طريؽ ما يقدمو مف نشاطات وفعاليات وأساليب

لمتقويـ تعيف المعمـ عمى أداء مينتو ،واذا بني الكتاب المدرسي عمى اسس تربوية سميمة ،واحتوى مادة مفيدة،
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وظير بإخراج جذابِ ،
وصيغ بأسموب سمس ساعد عمى تحقيؽ أىداؼ المنيج( .العزاوي , )614 :6117،
وعميو يمكف تعريؼ الكتاب المدرسي بأنو " المصدر الرئيس لتعمـ المتعمميف ويشمؿ المحتوى المعرفي اي

المعرفة المنظمة وغير المنظمة لذا ينبغي اف يكوف مفتوح النياية لكي يسمح بأثرائو وتحديثو وتعديمو ".

( فرماف  ,وازىار )616 : 6106 ,
 اىمية الكتاب المدرسي :

 -0يسيـ الكتاب المدرسي في نقؿ ثقافة المجتمع إلى المتعمميف .
 -6يقدـ لممتعمميف قد اًر مشتركاً مف المعمومات والحقائؽ تحقؽ اليدؼ المنشود في سموكيـ.
 -4يضع الكتاب إطا اًر عاماً لممقرر الدراسي وفقاً ألىداؼ معينة تـ تحديدىا مسبقاً.
 -3الكتاب المدرسي المرجع العممي االوؿ لممعمـ والمتعمـ ( .عبد الحؽ)023 :6111،
6ــ التنمية المستدامة :
تنبع أىمية التنمية المستدامة كونيا تنطمؽ مف مبدأ أف البشر مركز اىتماميا ،إذ تستجيب لحاجات

الجيؿ الحالي مف دوف المساس بحاجات االجياؿ المقبمة  ،كما تتجمى أىمية التنمية المستدامة ايضاً
باألىداؼ التي تصبو إلييا والفوائد التي تتحقؽ مف جرائيا(.شيخو , )61: 6100,فيي

"

االجراءات الدولية في مجاؿ الب يئة والتنمية التي يجب اف تحقؽ مصالح واحتياجات جميع البمداف " .
( ) UNESCO , 2013 : 6
اف التنمية المستدامة عممية إصالحية تطويرية تعتمد عمى التغير في البنى االساسية االجتماعية
واالقتصادية والبيئية مف مستوى وضعيا االصمي الى مستوى افضؿ ،فيي عممية ديناميكية وليست ثابتة
وذات اتجاىات متعددة وليست باتجاه واحد .كما انيا تيدؼ الى التغير الذي يشمؿ جميع المستويات

المذكورة ،وال بد ليذا التغير أف يتصؼ بالمرونة الكافية لمواكبة ىذه التطورات والمتطمبات ،وىذا يتطمب أف

يكوف التغير مستم اًر دائماً ومتناغماً مع متطمبات العصر ،بمعنى أف تكوف التنمية حاممة صفة الديمومة ،اي
انيا (مستدامة) لضماف ديمومة التغير(.السمؽ  ,وميثـ)4:6103،

 أبعاد التنمية المستدامة :

 -3البعد االجتماعي  :ويشير الى العالقة بيف الطبيعة والبشر وتحقيؽ وتحسيف سبؿ الرفاىية مف خالؿ

الحص وؿ عمى الخدمات الصحية والتعميمية واحتراـ حقوؽ االنساف وتنمية الثقافات المختمفة ووفقا ليذا البعد

تعتمد التنمية المستدامة اعتماداً كبي اًر عمى مشاركة جميع أفراد المجتمع فيو  ،لذا يمكف القوؿ عنيا بأنيا
تنمية الناس مف أجؿ الناس بواسطة الناس اي االستثمار في قد ارت البشر وتوسيع نطاؽ الخيرات المتاحة
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ليـ سواء في التعميـ أـ الميارات حتى يمكنيـ العمؿ عمى نحو منتج وخالؽ فالتنمية مف أجؿ الناس معناىا

توزيع ثمار النمو االقتصادي الذي يحققونو توزيعاً واسع النطاؽ ،اما التنمية بواسطة الناس فيي إعطاء

فرصة المشاركة لكؿ فرد فييا(.عبد الغني )40 :6104 ،

 -2البعد االقتصادي  :يعتمد عمى مبدأ زيادة رفاىية المجتمع الى اقصى حد والقضاء عمى الفقر مف خالؿ
استثمار الموارد الطبيعية عمى النحو االمثؿ  ,اي السماح بإنتاج السمع والخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانية

وتحقيؽ الرفاىية ٍ
بنحو مستمر دوف أف يؤدي ذلؾ إلى اإلضرار بالبيئة الطبيعية ،والبحث عف األساليب الفعالة
لتمبية الحاجات االقتصادية مف دوف اإلضرار بالبيئة لمتقميؿ مف التموث ( .عبد الجميؿ )607:6103،

 -6البعد البيئي  :ىو االدارة الحكيمة لمموارد الطبيعية  ,اي ترشيد استخداـ الموارد الطبيعية لممحافظة عمى
الموارد المتجددة منيا إلنمائيا وإلطالة أمد الموارد غير المتجددة لمصمحة الجيؿ الحالي والجيؿ الالحؽ ،ويتـ
ذلؾ عف طريؽ إعداد وتطوير وتطبيؽ األنظمة واالجراءات المناسبة لتحقيؽ االنسجاـ بيف أنماط ومعدالت

االستخداـ األمثؿ والطاقة التحميمية لمموارد(.جاسـ )464 :6104،
 التربية من اجل التنمية المستدامة :
تتطمب التنمية الشاممة العديد مف المقومات البشرية وغير البشرية ويجمع الميتموف بقضية التنمية
عمى أف العنصر البشري ىو العنصر االساسي التي تقوـ عمييا التنمية في اي بمد وال سبيؿ إلى بناء ىذا

اإلنساف اال عف طريؽ التربية التي تقوـ عمى تطوير الشخصية االنسانية واعادة بنائيا.
(الورثاف )0 :6110،
وتيدؼ التربية مف أجؿ التنمية المستدامة إلى -:
 – 0تدعيـ الوعي بالقضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية والوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة لدى

المتعمميف.

 – 6تزويد المتعمميف بفرصة تنمية المعمومات والقيـ واالتجاىات والميارات المطموبة لحماية وتنمية البيئة
والوصوؿ إلى صيغ مستدامة مف التنمية المستدامة.
 – 4تشجيع ظيور األنماط المسؤولة مف السموؾ نحو البيئة المحمية والعالمية لدى المتعمميف والمجتمعات
ومنظمات األعماؿ.
 – 3تدعيـ روح التضامف بيف األجياؿ واالعتراؼ بمبادئ االستدامة كمفتاح لتحسيف جودة المتعمميف في
المجتمعات المختمفة(Coll,2003:171) .
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ـــ منيج البحث واجراءاتو

اوال  -منيج البحث :

اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقا ألبعاد

التنمية المستدامة  ,ألنو يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع ووصفيا وصفاً دقيقاً والتعبير عنيا

كماً وكيفاً  ,اي وصؼ النتائج وتحميميا وتفسيرىا بعبارات واضحة ومحددة .
ثانيا – اجراءات البحث :

لقد شممت اجراءات البحث تحديد اآلتي -:
 -3مجتمع البحث  :يضـ مجتمع البحث جميع مفردات الظاىرة موضوع الدراسة ( .الجادري  ,ويعقوب ,
 , ) 76 : 6117وتكوف مجتمع ىذا البحث مف كتاب الكيمياء المقرر لمصؼ الثالث المتوسط في الع ارؽ
لمعاـ الدراسي ( )6102 -6102والذي شكؿ مجتمعا احصائيا كما موضح في الجدوؿ (. )0
جدول ()3
كتاب الكيمياء المقرر لمصف الثالث المتوسط لمعام الدراسي ( ) 2335 – 2334
ت

عنوان الكتاب

الطبعة

سنة الطبع

3

الكيمياء لمصف الثالث المتوسط

السادسة

2334

عدد الصفحات
المحممة
333

عدد الفصول
7

وبمغ عدد الصفحات التي قاـ الباحث بتحميميا ( )000صفحة بعد أف استبعدا مقدمة الكتاب  ,عناويف
الفصوؿ  ,االسئمة الموجودة في نياية كؿ فصؿ  ,فضالً عف الفيارس والمصادر.
 -2عينة البحث , :اتخذ الباحث كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط كعينة لغرض البحث وىو نفسو
مجتمع البحث .
 -6اداة البحث ( اداة التحميل ) :اتبع الباحث الخطوات االتية بأعداد قائمة أبعاد التنمية المستدامة -:
 -0االطالع مجموعة مف االدبيات والمصادر التي تناولت أبعاد التنمية المستدامة .
 -6مراجعة الدراسات السابقة التي تناولت تحميؿ محتوى كتب العموـ وفقا ألبعاد التنمية المستدامة وما
توصمت اليو مف نتائج  ,فضال عف مراجعة ذوي الخبرة واالختصاص في مجاؿ العموـ التربوية .
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وفي ضوء ما سبؽ تـ التوصؿ الى قائمة بأبعاد التنمية المستدامة في صيغتيا االولية والمتكونة مف

(  ) 4أبعاد تنبثؽ منيا ( )01قضية فرعية ,وىي البعد االجتماعي وتضمف (  ) 00قضية فرعية والبعد
االقتصادي وتضمف (  ) 02قضية فرعية والبعد البيئي وتضمف (  ) 01قضية فرعية .
 صدق اداة البحث (اداة التحميل ) :
اعتمد الباحث الصدؽ الظاىري  ,وذلؾ بعرض اداة التحميػؿ (قائمػة أبعػاد التنميػة المسػتدامة) بصػيغتيا
االوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف والمختصػػيف فػػي تػػدريس عمػػـ الكيميػػاء  ,والمنػػاىج وط ارئػػؽ التػػدريس ,

وبعض مدرسي المادة ومشرفييا * ,وقد ابدى المحكميف والمختصيف آراءىـ ومالحظاتيـ حوؿ االداة واعتمػد
الباحػػث نسػػبة ( ) %20مػػف االتفػػاؽ بػػيف المحكمػػيف والمختصػػيف ال بقػػاء القضػػايا او حػػذفيا او تعػػديميا اذ اف
الفقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مقبول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اذا حظي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت باتف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ (  ) %20ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأكثر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدير المحكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف .
( بموـ  ,واخروف ) 062 : 0714 ,

*  -0أ.د .ساجد محمود لطيف  -كيمياء ال عضوية  -كمية التربية ابن الييثم  -جامعة بغداد
 -6أ.د .سرمد بيجت ديكران  -كيمياء تحميمية  -كمية التربية ابن الييثم  -جامعة بغداد
 -6أ.د .داود عبدالسالم صبري  -مناىج وطرائق تدريس – كمية التربية ابن رشد – جامعة بغداد
 -2أ.د .انور حسين عبدالرحمن  -مناىج وطرائق تدريس – متقاعد
 -3أ.م د .مازن ثامر شنيف ــ طرائق تدريس عموم الحياة ــ كمية التربية ــ جامعة القادسية
 -4أ.م.د .عدنان حكمت عبد– طرائق تدريس الكيمياء – كمية التربية االساسية – الجامعة المستنصرية
. -5م.د .كفاح محسن عبداهلل ــ طرائق تدريس الكيمياء ــ كمية التربية االساسية – الجامعة المستنصرية
 -6م.د .محمد رحيم حافظ– طرائق تدريس الكيمياء – معيد اعداد المعممين
 -7م.م .خميل رحيمة عمي  -طرائق تدريس الكيمياء  -قسم االشراف التربوي في بغداد – الكرخ الثانية
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وبذلؾ اصبحت اداة التحميؿ جاىزة بصيغتيا النيائية تتكوف مف (  ) 34قضية فرعية موزعة عمى ثالثة

أبعاد وىي البعد االجتماعي ( )00قضية فرعية والبعد االقتصادي (  ) 04قضية فرعية والبعد البيئي ( ) 00
قضية فرعية .
جدول ( ) 2
أبعاد التنمية المستدامة وقضاياىا الفرعية والنسب المئوية
ت

األبعاد

القضايا الفرعية

النسبة المئوية %

3

البعد االجتماعي

33

43,11

2

البعد االقتصادي

36

41,63

6

البعد البيئي

33

43,11

26

%011

المجموع

 تحميل محتوى كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط  - :اعتمد الباحث في تحميؿ المحتوى عمى
الخطوات اآلتية-:

 – 3اليدف من التحميل  -:ىو تحديد مدى تضميف محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط ألبعاد
التنمية المستدامة وفقا ألداة التحميؿ المعدة مسبقاً.
 – 2وحدة التحميل  -:اعتمد الباحث الفكرة بنوعييا ( الصريحة  ,والضمنية ) كوحدة لمتحميؿ الف ليا مف
السعة ما يكفي إلعطاء معنى ومف الصغر ما يقمؿ مف احتماؿ تصنيفيا لعدة اتجاىات  ,والتكرار كوحدة
لمتعداد .
 – 6خطوات تحميل المحتوى  -:اتبع الباحث الخطوات االتية في عممية التحميؿ ويمكف إيجازىا -:
 – 3قراءة الموضوع ككؿ قراءة جيدة لتتضح الصورة في ذىف المحمؿ.
 – 2قراءة الموضوع نفسو مرة ثانية بصورة متأنية لتحديد الفكرة التي تتضمف قضايا التنمية المستدامة.
 – 6مقارنة الفكرة بفقرات األداة (أبعاد التنمية المستدامة) لتحديد انتماء الفكرة لمقضايا الفرعية ضمف البعد
وفقاً لمتطابؽ بيف مضموف الفكرة مع مضموف القضية في األداة.
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العدد ( )54

 – 2تحديد نوع الفكرة في العبارات في ضوء األداة وتحديد نوع القضية وتحديد رقميا التي تحدد نوع العبارة.
 – 0تفريغ نتائج التحميؿ في جداوؿ التحميؿ بإعطاء تكرار واحد لكؿ عبارة ،ثـ تحوؿ إلى نسب مئوية ليتـ
تفسيرىا الحقاً.
 صدق التحميل :
ىو " صالحية اسموب القياس الذي يتبعو الباحث لقياس ظواىر المحتوى التي يراد قياسيا وتوفير
المعمومات المطموبة في ضوء أىداؼ التحميؿ " ( .الياشمي  ,ومحسف  , )070 :6117،لمتأكد مف صدؽ
التحميؿ تـ عرض نموذج مف المادة المحممة عمى عدد مف المحكميف والمختصيف* في تدريس عمـ الكيمياء ,
والمناىج وطرائؽ التدريس  ,وقد اجمعوا عمى صالحية التحميؿ مما اعده الباحث صدقا لمتحميؿ.
 ثبات التحميل  :تـ حساب ثبات التحميؿ بطريقتيف :
 -3االتفاق عبر الزمن  -:قاـ الباحث بإعادة تحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط بعد
مرور ثالثيف يوما مف تحميمو االوؿ  ,وكانت قيمة معامؿ الثبات المحسوبة باستخداـ معادلة ىولستي

( ) %72وىي نسبة مرتفعة.

 -2االتفاق بين المحممين  -:استعاف الباحث بمحمميف خارجييف مف ذوي الخبرة في عممية تحميؿ
المحتوى واالتفاؽ عمى أسس واجراءات التحميؿ وتـ اختيار عينة مف المادة المحممة تمثؿ ()%61
مف المحتوى الكمي البالغ ( )000اي ( )63صفحة  ،وعميو تـ اختيار الفصؿ االوؿ مف كتاب

الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط  ,إذ ينصح االحصائيوف أف يكوف الحد األدنى لمعينة في الدراسات
الوصفية ( )%61اذا كاف المجتمع صغي اًر (بضع مئات) وتتناقص ىذه النسبة إلى أف تكوف ()%0

في المجتمعات الكبيرة جداً (عشرات االالؼ)(.عودة  ,وخميؿ , )021 :0711،وبتطبيؽ معادلة
ىولستي تـ التوصؿ الى معامالت الثبات  ,والجدوؿ (  ) 4يبيف قيـ معامالت الثبات

* م .د .جواد كاظم المالكي  /طرائق تدريس الكيمياء  /معيد اعداد المعممين  /بغداد
م  .ليمى جاسم القيسي  /مناىج وطرائق تدريس  /كمية التربية ابن الييثم /جامعة بغداد
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العدد ( )54
جدول ()6

قيم معامالت الثبات
االتفاق عبر الزمن

بين الباحث ونفسو بعد مرور( ) 63يوما

االتفاق بين المحممين

() %74

بين الباحث والمحمل االول

() %73

بين الباحث والمحمل الثاني

() %73

بين المحمل االول والمحمل الثاني

() %73

وتعد معامالت الثبات التي تـ التوصؿ إلييا الباحث عالية بالنسبة لمثبات  ،إذ تشير بعض األدبيات إلى

أف الثبات الذي نسبتو أكثر مف (  ) %21يعد جيداً (Stmbly&Kenneth,1972 :105).نقال عف

(السوداني  ,وعباس) 064 :6100 ،

 تحديد النسبة المحكية لمقارنة نتائج التحميل :
اعتمد الباحث النسبة المحكية (  ) %21لمقارنة نتائج التحميؿ معتمدا عمى اتفاؽ المحكميف

والمختصيف  ,وكاف اتفاؽ المحكميف والمختصيف () %71
ثالثا  :الوسائل االحصائية :
 -3النسبة المئوية .
 -3معادلة ىولستي  :لحساب معامؿ ثبات التحميؿ .

)2( C1 +2

C1+C2

= R

ـــ عرض النتائج وتفسيرىا :

أ – األبعاد :

كانت النتائج الخاصة بتحميؿ محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط وفقا ألبعاد التنمية
المستدامة والتي بمغت ( )000صفحة بعد اف استبعد الباحث ( مقدمة الكتاب  ,عناويف الفصوؿ  ,االسئمة
الموجودة في نياية كؿ فصؿ فضال عف الفيارس والمصادر )  ,كما في جدوؿ (-: )3

667

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54
جدول ( ) 2

التك اررات والنسب المئوية ألبعاد التنمية المستدامة في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت

األبعاد

التك اررات

النسبة المئوية %

3

البعد االجتماعي .

34

26,36

2

البعد االقتصادي .

22

62,63

6

البعد البيئي .

62

22,43

363

%333

المجموع

يتبيف مف الجدوؿ ( )3باف عدد التك اررات التي حصؿ عمييا كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط ىي

( )041تكرار  ،إذ حصؿ البعد االجتماعي عمى المرتبة األولى بػواقع ( )02تك ار اًر بنسبة مئوية ()%34,11
مف المجموع الكمي لمتك اررات البالغة ( )041تك ار اًر ،في حيف حصؿ البعد االقتصادي عمى المرتبة الثانية

بػواقع ( )36تك ار اًر بنسبة مئوية ( )%46.40مف المجموع الكمي لمتك اررات البالغة ( )041تك ار اًر ،وجاء البعد
البيئي في المرتبة الثالثة بواقع ( )46تك اررات بنسبة مئوية ( )%63.20مف المجموع الكمي لمتك اررات البالغة

( )041تك ار اًر  ,مما سبؽ يظير عدـ توازف النسب المئوية لألبعاد في محتوى الكتاب المدرسي المحمؿ
( كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط )إذ تركز االىتماـ عمى البعد االجتماعي ويميو البعد االقتصادي ثـ

البعد البيئي الذي كانت نسبتو قميمة مقارنة بأىمية ىذا البعد  ,اي اف محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث

المتوسط لـ يتناوؿ أبعاد التنمية المستدامة بالكيفية التي تناسب وحجـ ىذه األبعاد واىميتيا عمى المستوى

العالمي واالقميمي والمحمي بؿ تناوليا بشكؿ غير مقصود او مخطط لو مف قبؿ لجنة اعداد الكتاب .
ب – القضايا الفرعية ألبعاد التنمية المستدامة :

 – 3البعد االجتماعي  :فيما يتعمؽ بالقضايا الفرعية لمبعد االجتماعي كما موضحة في جدوؿ ( . ) 0
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العدد ( )54
جدول ( ) 3

ــ التك اررات والنسب المئوية لمقضايا الفرعية لمبعد االجتماعي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت

القضايا الفرعية

3

روح األلفة والعمؿ الجماعي بيف زمالء الدراسة.

2
6
2
3
4
5
6
7
33

33

األنشطة الصفية والالصفية ودورىا في الحفاظ

عمى البيئة المدرسية.

معارؼ ومعمومات ترسخ ايماف المتعمـ بأىمية

العمـ لمفرد والمجتمع .

التك اررات

النسبة المئوية
%

01

02,11

61

40,26

%

تنمية حب المدرسة والمدرسيف والبيئة المدرسية

بنحو عاـ.

تدريب الطالب عمى التفكير السميـ وااللتزاـ

واالنضباط مكانا وزمانا .

3

2,47

تعزيز القيـ االخالقية التي تيذب الطالب وتقوـ

المجتمع .

توفير السكف الصحي المالئـ لجميع افراد

المجتمع.

3

2,47

عدـ استخداـ المواد الخطرة في مواقع داخؿ المدف

السكانية .

إساءة استخداـ األدوية عمى الصحة.
النظافة ودورىا في المحافظة عمى الصحة.

2

01,26

التدخيف وأض ارره المادية والصحية عمى الفرد

والمجتمع.

32

التطعيـ ضد األمراض.

3

2,47

36

اىمية تنويع مصادر الغذاء.

4

0,42

32

األغذية الفاسدة وأثرىا في صحة اإلنساف.

33

الفقرات المتحققة

النسبة المئوية

استخداـ التقنيات الحديثة في حفظ وتخزيف

المنتجات الغذائية .

المجموع

0

1,03

34

%333
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العدد ( )54

يتبيف مف الجدوؿ ( )0اف القضية الفرعية (معارؼ ومعمومات ترسخ ايماف المتعمـ بأىمية العمـ لمفرد

والمجتمع ) حصمت عمى اعمى التك اررات بواقع (  ) 61تكرار وبنسبة (  , ) %40,26ويرى الباحث أف
السبب يعود إلى االىتماـ بتعميـ المتعمميف المعارؼ والمعمومات التي تساعدىـ في الوقوؼ أماـ المشكالت
اليومية التي تواجييـ واتخاذ الق اررات المناسبة ليا في الحياة االجتماعية  ،في حيف جاءت القضية الفرعية

(األنشطة الصفية والالصفية ودورىا في الحفاظ عمى البيئة المدرسية ) بالمرتبة الثانية بواقع (  ) 01وبنسبة
(  , ) %02,11وسبب ذلؾ يعود الى تأكيد العديد مف االنشطة عمى ضرورة الحفاظ عمى البيئة المدرسية ,

اما القضية الفرعية (النظافة ودورىا في المحافظة عمى الصحة ) فقد حصمت عمى (  ) 2تك اررات وبنسبة

( , )01,26ويرى الباحث اف سبب ذلؾ يعود ألىمية المحافظة عمى حياة المتعمـ عف طريؽ النظافة كونيا
الطريؽ ا لمؤدي الى الصحة السميمة ,اما القضية الفرعية (استخداـ التقنيات الحديثة في حفظ وتخزيف
المنتجات الغذائية ) فقد حصمت عمى (  ) 0تك اررات بنسبة ( , ) 1,03وحصمت القضايا الفرعية (تدريب
الطالب عمى التفكير السميـ وااللتزاـ واالنضباط مكانا وزمانا ) ( ,توفير السكف الصحي المالئـ لجميع افراد

المجتمع ) ( ,التطعيـ ضد األمراض ) عمى (  ) 3تك اررات لكؿ منيا وبنسبة ( , ) 2,47وحصمت القضية
الفرعية ( اىمية تنويع مصادر الغذاء ) .عمى ( )4تك اررات بنسبة (  , ) 0,42ولـ تحصؿ القضايا الفرعية
االخرى عمى اي تكرار وكانت نسبتيا المئوية صفر  ,وبمغت تك اررات القضايا الفرعية لمبعد االجتماعي

(  ) 02تكرار  ,ويالحظ اف القضايا الفرعية المتحققة (  )1قضايا فرعية وبنسبة (  , ) % 04,44واىممت
(  ) 2قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وىذا يدؿ عمى اف محتوى الكتاب لـ يتناوؿ القضايا الفرعية لمبعد

االجتماعي بالشكؿ الكافي والمناسب وىذا يعد مؤش اًر سمبياً عمى الكتاب ،لذلؾ يأمؿ الباحث مف لجنة إعداد
الكتب المدرسية مراجعتيا وتضميف ىذه القضايا كونيا ذات أىمية بالغة تيدؼ إلى البناء الكامؿ لشخصية
المتعمـ  ,ويرى الباحث اف مف الممكف لمحتوى الكتاب تناوؿ موضوعات ىذه القضايا ألىميتيا في مساعدة

المتعمميف عمى اتخاذ الق اررات المناسبة تجاه المشكالت اليومية في حياتيـ االجتماعية.

 –2البعد االقتصادي  :فيما يتعمؽ بالقضايا الفرعية لمبعد االقتصادي كما موضحة في جدوؿ ( ) 2
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العدد ( )54
جدول ( ) 4

ــ التك اررات والنسب المئوية لقضايا البعد االقتصادي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
ت
3
2
6
2
3
4
5
6

القضايا

الزراعة ودورىا في تحقيؽ التنمية

االقتصادية.

الصناعة ودورىا في تحقيؽ التنمية
االقتصادية.

4

2,03

07

30,63

ترشيد استيراد المواد الغذائية وتحقيؽ
االكتفاء الذاتي.
إعادة تدوير النفايات الصمبة .
ترشيد االستيالؾ لمصادر الطاقة النفطية
تجنباً لفقدىا.

أىمية الثروة المعدنية في دعـ االقتصاد

الوطني .

01

64,10

استثمار الطاقة المتجددة (الشمسية  ,المياه

 ,الرياح  ,الكتمة الحيوية ).

7
33

ترشيد استيالؾ المياه العذبة.

33

استثمار المياه الجوفية.

36

%

المتحققة

المئوية %

تنظيـ إنتاج واستيالؾ الموارد الطبيعية.

استثمار الطاقة الناتجة مف خمية الوقود.

32

التك اررات

النسبة المئوية

الفقرات

النسبة

التطور العممي والتكنولوجي ودورىما في

تحقيؽ التنمية االقتصادية .

تعريؼ الطالب عمى الثروات الطبيعية
وطرائؽ المحافظة عمييا .
المجموع

3

7,06

3

7,06

6

3,22

22

%333
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العدد ( )54

يتبيف مف الجدوؿ ( )2اف القضية الفرعية (الصناعة ودورىا في تحقيؽ التنمية االقتصادية ) حصمت

عمى اعمى التك اررات بواقع (  ) 07تكرار وبنسبة ( )30,63وسبب ذلؾ يعود الى اف محتوى الكتاب قد بيف
اف الصناعة تمعب دو ار ميما في تحقيؽ التنمية االقتصادية  ,وحصمت القضية الفرعية (أىمية الثروة المعدنية

في دعـ االقتصاد الوطني ) عمى (  ) 01تك اررات وبنسبة ( , )64,10وسبب ذلؾ يعود الى اف محتوى
الكتاب بيف اىمية الثروة المعدنية وخاصة النفط في دعـ االقتصاد الوطني  ,وحصمت القضايا الفرعية (ترشيد

استيالؾ المياه العذبة) ( ,التطور العممي والتكنولوجي ودورىما في تحقيؽ التنمية االقتصادية ) عمى ( ) 3
تك اررات لكؿ منيا وبنسبة ( , )7,06وحصمت القضية الفرعية

( الزراعة ودورىا في تحقيؽ التنمية

االقتصادية) عمى (  ) 4تك اررات وبنسبة ( , ) 2,03اما القضية الفرعية ( تعريؼ الطالب عمى الثروات

الطبيعية وطرائؽ المحافظة عمييا ) فقد حصمت عمى ( تك ارريف ) بنسبة (  , )3,22وبمغت تك اررات القضايا

الفرعية لمبعد االقتصادي (  ) 36تك ار ار  ,ويالحظ اف القضايا الفرعية المتحققة (  )2قضايا فرعية وبنسبة (

 , ) % 32,00واىممت (  ) 2قضايا فرعية مما ورد في االداة  ,وىذا يدؿ عمى اف محتوى الكتاب لـ يتناوؿ
القضايا الفرعية لمبعد االقتصادي بالشكؿ الكافي والمناسب  ، ,ويرى الباحث أف عدـ تضميف المحتوى ليذه

القضايا يعد مؤش اًر سمبياً عمى الكتاب ،لذلؾ يأمؿ الباحث مف لجنة إعداد الكتب المدرسية تضميف ىذه
القضايا في الكتاب لما ليا مف أىمية في مساعدة المتعمميف وتمكينيـ مف اإلسياـ بدور نافع وفعاؿ في

المجتمع  ،وكذلؾ المحافظة عمى موارد البيئة الطبيعية مف االستنزاؼ بما يضمف الحياة الكريمة ليـ حاليا
ومستقبال .
 –2البعد البيئي  :فيما يتعمؽ بالقضايا الفرعية لمبعد البيئي كما موضحة في جدوؿ ( ) 2
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جدول ( ) 5

ــ التك اررات والنسب المئوية لقضايا البعد البيئي في كتاب الكيمياء لمصف الثالث المتوسط
القضايا

ت
3
2

االىتماـ بالوعي البيئي .
غازات الغالؼ الجوي وأىمية الحفاظ عمى

توازنيا .

6

االحتباس الحراري.

2

الحزاـ األخضر حوؿ المدف.

3

معالجة مخمفات احتراؽ الوقود .

4

الحد مف تأثير مصادر التموث البيئي .

5

تموث التربة.

6

اضرار المبيدات الزراعية ومعالجتيا .

7

33

مضار تسرب النفط مف ناقالتو.
معالجة اآلثار البيئية الناتجة عف تطور

تكنولوجيا التعديف .

%31

6

2,60

2

4

60,12

7,41

البيئية .
اآلثار السمبية ألبراج االتصاالت .
تأكيد اىمية دور العناصر الكيمائية في البيئة
.

المجموع

المئوية %

2

االسمحة الذرية والكيميائية والبيولوجية وآثارىا

32
33

0

4,04

الصحي في مياه البحار والمحيطات.

33

36

0

4,04

مضار إلقاء مخمفات المصانع والصرؼ
اثار بعض المركبات الكيميائية في البيئة .

32

التك اررات

النسبة المئوية %

الفقرات المتحققة

النسبة

01

02,60

62

%333
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يتبيف مف الجدوؿ ( )2اف القضية الفرعية (تأكيد اىمية دور العناصر الكيمائية في البيئة ) حصمت

عمى اعمى التك اررات بواقع (  ) 01تكرار وبنسبة ( , ) 02,60وسبب ذلؾ يعود لكونيا تنسجـ مع طبيعة
موضوعات محتوى الكتاب التي اىتمت بإظيار الدور االساسي والفعاؿ لمعناصر الكيميائية في البيئة  ,اما
القضية الفرعية (اثار بعض المركبات الكيميائية في البيئة ) فقد حصمت عمى (  ) 2تك اررات وبنسبة

( , ) 60,12وسبب ذلؾ يعود الى اف بعض موضوعات محتوى الكتاب اىتمت بمعرفة الخواص والصفات
العامة لمعناصر الكيميائية وآثارىا البيئية  ,وحصمت القضية الفرعية ( معالجة اآلثار البيئية الناتجة عف تطور
تكنولوجيا التعديف ) عمى (  ) 4تك اررات بنسبة ( , ) 7,41وحصمت القضية الفرعية

( الحد مف تأثير

مصادر التموث البيئي ) عمى تك ارريف وبنسبة ( , ) 2,60وحصمت القضايا الفرعية (االىتماـ بالوعي البيئي )

( ,غازات الغالؼ الجوي وأىمية الحفاظ عمى توازنيا ) عمى تكرار واحد لكؿ منيما وبنسبة (, ) 4,04

وبمغت تك اررات القضايا الفرعية لمبعد البيئي (  ) 46تك ار ار  ,ويالحظ اف القضايا الفرعية المتحققة ( )2

قضايا فرعية وبنسبة (  , ) % 31واىممت (  ) 7قضايا فرعية مما ورد في االداة  , ,ويرى الباحث اف
سبب ىذه النسبة المنخفضة ىي اف محتوى الكتاب لـ يتناوؿ القضايا الفرعية لمبعد البيئي بالشكؿ الكافي
والمناسب رغـ اىمية ىذه القضايا وما يثار عنيا في العصر الحالي فقد تناوؿ بعض القضايا الفرعية واىمؿ

معظـ القضايا االخرى اي انو تناوؿ تمؾ القضايا بشكؿ غير مخطط لو مف قبؿ لجنة إعداد الكتب المدرسية.

ـــ االستنتاجات :
مف خالؿ نتائج البحث توصؿ الباحث الى االستنتاجات االتية -:
 -3بمغت نسبة توافر القضايا الفرعية ألبعاد التنمية المستدامة في محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث
المتوسط (  ) % 32,00وىذه النسبة تعد غير جيدة مقارنة مع النسبة المحكية التي اعتمدىا الباحث استنادا
الى آراء الخبراء والمحكميف وىي (  , ) %21وسبب ىذه النسبة المنخفضة ىو اف محتوى الكتاب قد تضمف

(  ) 61قضية فرعية مف المجموع الكمي لمقضايا الفرعية البالغ (  ) 34قضية فرعية .

 -2اف البعد االجتماعي حؿ في المتربة االولى بنسبة ( ) 34,11بواقع (  ) 02تكرار  ,وحؿ البعد
االقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة ( ) 46,40بواقع (  ) 36تك ارر  ,واخي ار البعد البيئي بنسبة

( ) 63,20بواقع (  ) 46تكرار .

 -6اف القضية الفرعية (معارؼ ومعمومات ترسخ ايماف المتعمـ بأىمية العمـ لمفرد والمجتمع ) حمت في
المرتبة االولى بنسبة ( ) 40,26بواقع (  ) 61تكرار .
 -2عدـ وجود منيجية واضحة ومنتظمة لكيفية تضميف أبعاد التنمية المستدامة وقضاياىا الفرعية ضمف
محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط  ,إذ اف لجنة اعداد المنيج لـ يراعوا ىذه األبعاد المطروحة في
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الدراسة فضال عف غياب مبدأ التكامؿ والتناسؽ والتتابع داخؿ موضوعات الكتاب مما يؤثر سمبا في مساعدة

المتعمميف عمى فيـ أبعاد التنمية المستدامة ودورىا الحيوي والفعاؿ عمى المستوى العالمي والمحمي .

ـــ التوصيات :

في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي -:

 -3التوازف ومراعاة التكامؿ والتتابع والتناسؽ في محتوى كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط في تضميف
أبعاد التنمية المستدامة وقضاياىا الفرعية .

 – 2ضرورة االىتماـ بالقضايا الفرعية ألبعاد التنمية المستدامة الميممة والعمؿ عمى تضمينيا في محتوى
كتاب الكيمياء لمصؼ الثالث المتوسط .

 – 6االعتماد عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة عند محاولة تطوير المنيج مف قبؿ لجنة اعداد
المنيج.

 -2تصميـ برامج وفقاً ألبعاد التنمية المستدامة لطمبة الصؼ الثالث المتوسط مما يساعدىـ في اتخاذ
الق اررات المناسبة تجاه المشكالت اليومية في حياتيـ االجتماعية.

ـــ المقترحات :

 – 3تحميؿ محتوى كتب (عمـ األحياء ،وعمـ الكيمياء ،وعمـ الفيزياء) لممرحمة الثانوية وفقا ألبعاد التنمية

المستدامة.

 -2دراسة تحميمية لمعرفة االرتباط بيف أبعاد التنمية المستدامة المتضمنة في محتوى كتب الكيمياء لممرحمة
الثانوية وتأثيرىا في حياة المتعمميف ومدى امتالؾ المدرسيف ليا .

 – 6وجود دليؿ لممدرس يتضمف أبعاد التنمية المستدامة وكيفية تدعيميا لدى المتعمميف.
Analysis of third intermediate chemistry book following sustainable development
standards
The current research seeks to Analyze third intermediate chemistry book following sustainable
[

development standards for academic year (2016-2017). To do this, a list of sustainable development
standards that should be included in chemistry book was designed based on the previous studies. The first
version of the list consisted of (50) sub-case divided into three standards (social, economic, and
environmental) which was exposed to group of experts in teaching chemistry and teaching methods. The
list has modified to (43) sub-case. The researcher followed the implicit and explicit meaning in his analysis:
one for recording and repetition and the other for frequency. The result showed that third intermediate
chemistry book has achieved (20) sub-case at (%46.51) level.
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ـــ المصادر :
اوال  -:المصادر العربية :
 بني صعب ،وجيو بف قاسـ (  : )6111مقروئية الكتب المدرسية ،دروب ،الرياض.
 بموـ  ,بنتاميف  ,واخروف (  : ) 0714تقيم تعمم الطالب التجميعي والتكويني  ,ترجمة محمد اميف
المفتي  ,دار ماكجروىيؿ لمنشر  ,المركز الدولي لمنشر والترجمة  ,نيويورؾ .

 جاسـ ،عالء (" : )6104إدارة الكمفة ودورىا في التنمية البيئية المستدامة" ،مجمة دراسات محاسبية
ومالية ،المجمد الثامف ،العدد  ،63ص( .)440 -40
 الجادري  ,عدناف حسيف  ,ويعقوب عبداهلل ابو الحمو (  : ) 6117االسس المنيجية واالستخدامات
االحصائية في بحوث العموم التربوية والنفسية  ,ط , 0اثراء لمنشر  ,عماف .
 جميؿ  ,بدري عبدالمنعـ  ,ووفاء عبداليادي نجـ  ,ورعد ميدي رزوقي (  : ) 6102التربية البيئية
لممرحمة االولى  ,مكتبة عادؿ لمطباعة  ,بغداد .

 داود ،عزيز (  : )6100مناىج البحث العممي والتربوي ،دار أسامة  ،عماف.

 الرازي ،أبي الحسف احمد بف فارس بف زكريا ( : )6111معجم مقاييس المغة ،ط ،6دار الكتب العممية،
بيروت.
 الركابي ،عمي خمؼ سمماف(" : )6103استجابة المحاسبة لممحافظة عمى البيئة ودعـ التنمية المستدامة"،

مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة ،العدد الخاص بالمؤتمر العممي المشترؾ ،ص

(.)303-340
 السمؽ ،غادة موسى رزوقي  ,وميثـ حسف ميدي الصفار (" : )6103التنمية العمرانية المستدامة في
مركز الكرخ التاريخي" ،مجمة كمية اليندسة ،مجمد  ،61العدد ،00ص (.)61-0
 السوداني ،عبد الكريـ عبد الصمد  ,وعباس فاضؿ المسعودي (" : )6100دراسة تحميمية لكتب عمـ
األحياء في ضوء الميارات الحياتية" ،مجمة القادسية في االدب والعموم التربوية ،المجمد ،01العدداف

 ،3-4ص(.)044-002
 شيخو ،أشرؼ أنور (" : )6100دور المنظمات غير الحكومية في دعـ التعميـ لتحقيؽ التنمية المستدامة
في محافظات غزة وسبؿ تطويره" ،رسالة ماجستير ،غزة.
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 طبابية ،سميمة  ,وحسيف كشيتي(" : )6104دور السياسات النقدية اإلسالمية في تحقيؽ التنمية

المستدامة" ،بحث مقدم لممشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لالقتصاد والتمويل اإلسالمي ،جامعة 1

ماي  0730قالمة ،الجزائر.
 طويؿ ،فتحية (" : )6104التربية البيئية ودورىا في التنمية المستدامة" ،أطروحة دكتوراه ،كمية العموـ
االنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر -بسكرة ،الجزائر.
 عبد الجميؿ ،ىويدي (" : )6103العالقة التفاعمية بيف السياحة البيئية والتنمية المستدامة" ،مجمة
الدراسات والبحوث االجتماعية /جامعة الوادي ،العدد ،7ص(.)660-600
 عبد الخالؽ ،احمد محمود (: )0714األبعاد االساسية لمشخصية ،ط ،6الدار الجامعية ،بيروت.
 عبد الحؽ ،كايد إبراىيـ  : )6111 ( ،تخطيط المناىج وفق منيج التفريد والتعمم الذاتي  ،ط ،0دار
الفكر ،عماف.

 عبد الغني ،حسونة (" : )6104الحماية القانونية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة" ،أطروحة دكتوراه،
جامعة محمد خيضر بسكرة.
 عبد القوي  ،أشرؼ بيجات (" : )6103تطوير منيج التسويؽ بالمدرسة الثانوية التجارية في ضوء
متطمبات التنمية المستدامة" ،مجمة العموم التربوية ،العدد ،0ص(.)40-0
 عبود ،سالـ محمد ( : )6103التنمية المستدامة والتكاليف البيئية ،دار الدكتور لمعموـ اإلدارية
واالقتصادية ،بغداد.
 العزاوي ،رحيـ يونس كرو ( : )6117القياس والتقويم في العممية التدريسية ،ط ،0دار دجمة ،عماف.

 عطية  ,محسف عمي (  : ) 6101البحث العممي في التربية مناىجو – أدواتو – وسائمو اإلحصائية،
دار المناىج ،عماف.

 عودة ،أحمد سميماف وخميؿ يوسؼ الخميمي ( : )0711االحصاء لمباحث في التربية والعموم االنسانية،
دار الفكر ،عماف.

 فرماف  ,شذى عادؿ  ,وازىار عمواف كشاش (  : ) 6106معايير الجودة في المنيج والكتاب المدرسي ,
دار الكتب والوثائؽ  ,بغداد .
 محمد ،احمد جاسـ  ,وشاكر جاسـ محمد (" : )6117أثر استعماؿ الوسائؿ التعميمية لمكتاب المدرسي

ورسومات المعمـ التوضيحية في تحصيؿ المعمومات التاريخية واستبقائيا" ،مجمة البحوث التربوية

والنفسية ،العدد  ،46ص(.)012-030
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 محمد  ,وائؿ عبداهلل  ,وريـ احمد عبدالعظيـ(  : )6106تحميل محتوى المنيج في العموم االنسانية ,
ط , 0دار المسرة  ,عماف .
 المرساوي ،فوزية ( " : )6100المعالجة التربوية لموضوع التنمية المستدامة مف خالؿ المناىج التعميمية
والكتب المدرسية نموذج السنة األولى مف سمؾ البكموريا عموـ لمادة الجغرافيا" ،المجمة التربوية

المتخصصة ،مجمد ،3العدد ،0ص( .)04-0
 مرعي  ,توفيؽ احمد  ,ومحمد محمود الحيمة (  : ) 6101المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا
وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا  ,ط  , 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ,عماف.

 الورثاف ،عدناف بف أحمد ( : )6110التربية والتنمية بالمممكة العربية السعودية ،كمية التربية ،جامعة
الممؾ سعود.
 الياشمي ،عبد الرحمف ومحسف عمي عطية ( : )6117تحميل محتوى مناىج المغة العربية -رؤية
نظرية تطبيقية ،دار الصفاء ،عماف.
 الياشمي ،عبد الرحمف ومحسف عمي عطية ( : )6100مضمون المناىج الدراسية  ,ط , 0دار صفاء ,
عماف .
 اليماني ،عبد الكريـ (  : )6100أسس التربية ،دار وائؿ ،عماف.
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