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مبةادئ المرحمة  الثانوية   ةو  ةو  الصف الثالث بب الجيولوجيامنهج  تقييمإلى  لبحث الحالىهدف اي    
 ةو  تدريسةهاالتو ينبغةو بمو وعات الجيولوجيا إعداد استطالع رأي ولتحقيق ذلك تم المدخل الجمالو 

، إعةداد اةاتمتين بالميةايير التةو ينبغةو مراعاتهةا  ةو أحةداف ومحتةوى المرحمة  الثانوية ب الجيولوجيةامنهج 
و ةةةبطهما مةةةن خةةةالل عر ةةةهما عمةةةى السةةةادة اسةةةتطالع الةةةرأي  ةةةو  ةةةو  المرحمةةة  بالجيولوجيةةةا مةةةنهج 

الثةانوي  صةف الثالةثبال الجيولوجيةاالمحكمين وتيديمهما  و  و  آراتهم، تحميل أحداف ومحتةوى مةنهج 
 : البحثوأو حت نتاتج  (،وتقييمها  و  و  ااتمتو الميايير )األحداف والمحتوى

  تنةةةةاول أحةةةةداف مةةةةنهج الجيولوجيةةةةا بالصةةةةف الثالةةةةث بالمرحمةةةة  الثانويةةةة  لميةةةةايير تةةةةدنو مسةةةةتوى
 ومؤشرات األحداف  و  و  مبادئ المدخل الجمالو.

  تةةةةدنو مسةةةةتوى تنةةةةاول محتةةةةوى مةةةةنهج الجيولوجيةةةةا بالصةةةةف الثالةةةةث بالمرحمةةةة  الثانويةةةة  لميةةةةايير
 ومؤشرات المحتوى  و  و  مبادئ المدخل الجمالو.

 الجيولوجيا -تقييم المنيج -المدخل الجماليالكممات المفتاحية: 
 

Extract 

The aim of the current research   is to  evaluate  Geology Curriculum of the 

third Secondary grade in the light of the principles of the Aesthetic 

Approach .To achieve this goal , a survey of the Geology topics that should  

be  taught in the secondary stage was prepared; two lists of criteria that 

should  observed in the objectives and content of the Geology Curriculum  in 

the light of the survey  were prepared and  presented to the jury members ; 

analysis of the objectives and content of Geology Curriculum of the third 

secondary grade and evaluating them  in light of the criteria  lists (objectives 

and content) was done .The results of the research were explained as follows: 

   

 Low level of addressing the goals of the Geology Curriculum in the third 

secondary grade in the level of the criteria and indicators of the objectives in 

the light of the principles of the Aesthetic Approach. 

 

 Low level of addressing the Geology Curriculum content in the third 

secondary grade for the standards and indicators of content in light of the 

principles of the Aesthetic Approach. 

 
Keywords:   Aesthetic approach - Curriculum evaluation - Geology 
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عمةةةم الجيولوجيةةةا حةةةو اليمةةةةم الةةةذي يبحةةةث  ةةةو أصةةةةل األرض، وعالاتهةةةا بةةةالكون، ومكوناتهةةةةا،      
وشكمها، وتاريخها، واليمميات، والحوادث، والتغيرات التو عاصرت نشةتتها وليبةت دوًرا أساسةيا  ةو 

 (92، 9002)عطا اهلل ،تشكيمها بالصورة الحالي  ونتاتج ذلك التشكيل.
 

عمى أن تيمم ( (Meredith,2014,23ميريدث و ((Trend,2005,271 تريند لذا يؤكد     
مو وعات عمم األرض أو اليموم الجيولوجي ، مثل )الصفاتح التكتونية  والةزلزل والبةراكين( يحتةاج 
إلى أن يتمتع الطالب بفهم عميق لمنمةاذج النظرية  التةى يسةتخدمها الجيولوجيةون عنةد وصةف بنية  

يكيات باطن األرض وبالرغم مةن أحمية  حةذل النمةاذج اليقمية  التةو تقةوم عميهةا ميظةم منةاحج ودينام
 أبحاث اميم  عن حذل الفكرة الميقدة.قد أجريت الجيولوجيا  

 

ونظةًرا إلةةى أن اليمةةم حةةو وسةةيم  اانسةةان لدراسةة  الكةون بمةةا  يةة  مةةن ظةةواحر طبيييةة ، والمكةةون      
، كمةةا أن اليمةةم وأدواتةة  مصةةدًرا مةةن مصةةادر مكونةةات حةةذا المجةةالجةةز  األصةةيل مةةن الجمةةالو حةةو ال

،  ةيمكن لدراسة  عمةم ف والتتمل والتخيل وحب السةتطالعالجمال بما يحقق  من المتي   و الكتشا
الجمةةالو الةةذي يسةةيى الجيولوجيةةا والظةةواحر الطبيييةة  أن تكةةون مثيةةرة لالسةةتمتاع بتوظيفهةةا المةةدخل 

 (9، 9092) زىير ،.إلى تحقيق ذلك
 

ينطمق المدخل الجمةالو مةن  مسةف  مؤداحةا أن الجمةال صةف  توجةد حولنةا  ةو كةل شة ،  هةو و      
يكمن  و كل الظواحر اليممي ، وحينمةا يتيةرف الطةالب عمةى حةذا الجمةال ويدركونة  أثنةا  دراسةتهم 
 ةةةة نهم يتمكنةةةةون مةةةةن دراسةةةةتها بشةةةةكل أ  ةةةةل، ويصةةةةبح  همهةةةةم وتيممهةةةةم أكبةةةةر، و ةةةةو نفةةةةس الواةةةةت 

:) عةةةدة نقةةةاط مةةةن حةةةذل الفمسةةةف ، والتةةةو تؤكةةةد عمةةةى أن بثةةةقيسةةةتمتيون بدراسةةةتها عةةةن ذي ابةةةل، وتن
 (  Li,2010,132؛ 91، 9099، يونس ،91-91،  9002أبوزيد،

المةةدخل الجمةةالو يسةةاير منطةةق اليمةةم و مسةةفت   ةةو تفسةةير الظةةواحر اليمميةة ، وي ةةيف  كةةرة  .أ 
 زل عن المداخل األخرى.ااستمتاع بدراس  اليمم والبحث  ي ، وحذا ما يمي

الجمةةةةع بةةةةين الجوانةةةةب المير يةةةة  والمهاريةةةة  والوجدانيةةةة   ةةةةو تةةةةدريس المو ةةةةوعات اليمميةةةة   .ب 
 المختمف  .

دراسة  اليمةم مةن خةالل منظةور جمةالو يجيةةل الطالةب يسةهم بمشةاعرل ووجدانة  لينةدمج مةةع  .ج 
 المو وعات والق ايا اليممي .

شةةاع  جةةو مةةن الطمتنينةة  السةةماح لمطالةةب بقةةدر كبيةةر مةةن الحريةة   ةةو التتمةةل و  .د  التفكيةةر، واا
 والتقدير والثق  ابراز ادرات   و التيبير عن  هم  الجمالو.

المالحظةةة  والتتمةةةل  ةةةو الظةةةواحر الطبيييةةة  والمظةةةاحر التقنيةةة  الصةةةناعي  بغةةةرض  همهةةةا،  .ه 
دراك اليالاات بين أبيادحا المتيددة والمتداخم  بصورة أعمق.  واا

( ) اسن عائلة الوؤلف،السنة ،  APA 6th,2009العالوي للجوعية األهريكية لعلن النفس ))*( تتبع الباحثة نظام التوثيق 

 رقن الصفحة(
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 ومن مظاىر اإلىتمام بالمدخل الجمالي ما يمي:     
أوال : وجووود اليديوود موون المجوويت اليمميووة المتخددووة جووي الموودخل الجمووالي والتربيووة الجماليووة، 

 ومنيا:
  مجمة  التيمةيم الجمةالو( (Journal Of Aesthetic Education وحةو متيةةددة

، وتركز عمى تو يح ا ةايا التيمةيم الجمةالو بمفهومة  الواسةع ، وتصةدرحا التخصصات
 ن .حتى اآلو 6744جامي  الينوي بالوليات المتحدة المريك  منذ عام 

  مؤسس  الجمال الواايو (Aesthetic Realism Foundation) بالوليات المتحدة
 Aesthetic"كي  ، والتو تهتم بنشر أسس ومبادئ الطريق  الجمالي   و التدريس األمري

Realism Teaching Method "  وذلةةك  مةةن خةةالل تنظةةيم 0222منةةذ عةةام ،
مؤتمرات وورش عمل ومحا رات لمميممين ب شةراف أسةاتذة متخصصةين لتةدريبهم عمةى 

المختمفة  والمراحةل التيميمية  استخدام حذل الطريق   و إعداد وتقديم خطط دراسي  لممةواد 
 المختمف  .

:

 ميواةةةات والةةةذي كةةةان بينةةةوان: مجمييةةة  المصةةةري  لمتربيةةة  اليمميةةة  ل المةةةؤتمر اليممةةةو التاسةةةع
 16 ةو الفتةرة مةن  " التشةخيص والحمةول" ، والةذي انيقةد ليربةوالتربي  اليممي   ةو الةوطن ا

تنةةاول أحةةد بحةةوث ، و السةةماعمي  - ايةةد -بفنةةدق المرجةةان 0223أغسةةطس  1يوليةةو إلةةى 
 : التربي  الجمالي  بمناحج التيميم.المؤتمر

 the International Conference: future of: 0262لمةؤتمر الةدولو : مسةتقبل التيمةيم ا
education أكةةد عمةةى أحميةة  الخبةةرة الجماليةة  لمتةدريس والةةتيمم  ةةو التيمةةيم اليةةالو مةةن خةةالل  الةذي

 Aesthetic Experience for Teaching and Learning in Higherإحةدى بحوثة  التةو بينةوان :
Education: Using Art to Teach the Concept of Discipline to Student Teachers 

 ي  والدراسةةةات األسةةةالمي  بجاميةةة  اطةةةر، والةةةذي كةةةان بينةةةوان: " المةةةؤتمر الةةةدولو لكميةةة  الشةةةري
واةةةد 0263نةةةو مبر  -64 -63 ةةةو ااسةةةالم" : وذلةةةك  ةةةو الفتةةةرة مةةةن  –الجماليةةة   –الظةةةاحرة 

حدف المؤتمر إلى ترسيخ ايم  الجمال  ةو السةالم وتطةوير الحسةاس بالجمةال والبةداع  ةو 
تفييةةل البيةةد الجمةةالو  ةةو التةةدريس شةةتى المجةةالت، واةةد أوصةةى المةةؤتمر ب ةةرورة إظهةةار و 

 والبحث اليممو.
    المؤتمر الدولو الرابع ليموم اادارة والتكنولوجيا والتيميم والفنةون والجمةال واليمةوم الجتماعية

 4th International Conference on Management Science)والاتصةةاد
,Education Technology ,arts ,Social science and Economies)  

 )*( تمت اإلشارة إلى تمك المؤتمرات جي قائمة مستقمة جي مراجع البحث:
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   ةو جينةان بالصةين ، وحةذا المةؤتمر برعاية 0264اكتةوبر  64-63 ةو الفتةرة مةن   الذي عقد    

 الجميي  الدولي  لمميمومات والهندس .
 لكمي  التربي : جامي  المنو ي ، والذي كان بينةوان المؤتمر اليممو السابع: الدولو الثالث  "

التربيةة  الوجدانيةة   ةةو المجتميةةات اليربيةة   ةةو  ةةو  التحةةديات المياصةةرة " الةةذي عقةةد  ةةو 
، والةةةذي أكةةةد عمةةةى جاميةةة  المنو يةةة  –تربيةةة  كميةةة  الب 0265اكتةةةوبر  60 -66الفتةةةرة مةةةن 

 ةةةرورة الحتمةةةام بالجوانةةةب الوجدانيةةة  وتنميةةة  اةةةيم المواطنةةة ، والتةةةو تيتبةةةر نتةةةاتج أساسةةةي  
 لممدخل الجمالو والذي يسيو إلى تحقيقها  و اليممي  التيميمي .

   المةةةةؤتمر الةةةةدولو األول  ةةةةو مو ةةةةوع " ا ةةةةايا مياصةةةةرة  ةةةةو الدراسةةةةات المغويةةةة  واألدبيةةةة
بمكنةةاس بةةالمغرب  0266مةةارس  07-06التحةةولت والرحانةةات  ةةو الفتةةرة مةةن والجماليةة  و 

  عمةى أحمية  المةدخل الجمةالو والتربية المةؤتمر ةو  وأكدت بيض البحةوث التةو تةم نشةرحا.
 الجمالي   و اليممي  التيميمي . 

  :تيميم الجماليات وممارس  تدريس الجمالياتالمؤتمر الدولو    (CFP – Aesthetics 
Education and the practice of Aesthetics teaching – Presov, 

Slovakia, 7-8 November, 2019)  نةو مبر  ةو  6-5والةذي عقةد  ةو الفتةرة مةن
بريسةةةوف، سةةةمو اكيا وحةةةذا المةةةؤتمر برعايةةة  ميهةةةد الجماليةةةات والثقا ةةة  الفنيةةة  وجمييةةة  عمةةةم 
الجمال  و سمو اكيا واد كان الهدف األساسةو لهةذا المةؤتمر أحمية  عمةم الجمةال وممارسة  

 سع عشر واليشرين.تدريس عمم الجماليات  و إطار التفكير األوروبو  و القرنين التا
  المةؤتمر السةنوى لمجميية  الشةمالي  ليمةم الجمةال(CFP – Annual conference of 

The Nordic Society of Aesthetics – 28-30 May, 2020 Aarhus 
University, Denmark)  مةايو جامية  أرحةوس:  12-06 ةو الفتةرة كةان سةييقد والةذي

ليالاةة  بةةين الجماليةةات والنتبةةال بطةةرق مختمفةة  الةةدنمارك والهةةدف مةةن حةةذا المةةؤتمر دراسةة  ا
 وعالا  الجماليات بالتدريس وتاريخ الفن.

 

واةةةد أوصةةةت تمةةةك المةةةؤتمرات والبحةةةوث التةةةو نشةةةرت بهةةةا ب ةةةرورة الحتمةةةام بالتربيةةة  الجماليةةة       
والجوانب الوجداني  لممتيممين، حيث يمثل الوجدان أحمي  كبرى  و بنا  اانسةان حتةى أن الةبيض 

تبرل المحرك األساسو  و تنمي  شخصي  المتيمم، والدا ع األساسةو لة  لمسةايرة اليممية  التيميمية  يي
ولن يتتتو ذلك إل بالبحث عن طرق واسترايجيات ومداخل جديدة تساعد  و تحقيق ذلةك وتةنيكس 

 بصورة مباشرة عمى المناحج التيميمي .
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يةونس دراسة  احتمت بيض الدراسات باسةتخدام المةدخل الجمةالو  ةو تةدريس اليمةوم ومنهةا   قد 
التيرف عمى أثر استخدام كل من المدخل البيتو والمدخل الجمالو  ةو إلى  حد توالتو  (0260)

، كمةةةا الحياتيةةة  وتنميةةة  التفكيةةةر ااسةةةتدللو لةةةدي تمميةةةذات الصةةةف الرابةةةع اليممةةةوتطةةةوير المفةةةاحيم 
التيةرف عمةةى  اعميةة  المةدخل الجمةةالو  ةو تةةدريس البيولةةوجو  (0261دراسةة  عبةد اليمةةيم)اسةتهد ت 

الصةةف األول الثةةانوي  ةةو تنميةة  التحصةةيل، ومهةةارات مةةا ورا  المير ةة ، والميةةل نحةةو  دى طالبةةاتلةة
  .المادة

مةةدخل الجمةةالو  ةةو بةةرامج إعةةداد الميمةةم وبةةرامج تيمةةيم الاحتمةةت بيةةض الدراسةةات باسةةتخدام كمةةا    
ودراسةةةة  ( (Cianciolo,2004انكيوليةةةةكالكبةةةةار عمةةةةى مسةةةةتوى اليةةةةالم ومةةةةن حةةةةذل الدراسةةةةات دراسةةةة  

( اسةةةةةتهد ت (Eisner&Powell,2002إيزنةةةةةر وبةةةةةاول  دراسةةةةة و ، ((Zembylas,2004زمةةةةةبالس 
الكشةةةف عةةةن السةةةموكيات الجماليةةة  التةةةو تحةةةدث  ةةةو أثنةةةا  تنفيةةةذ اليممةةةا  ألبحةةةاثهم، بمينةةةى دراسةةة  

وكمةةا حةةد ت الجانةةب الشخصةةو مةةن اليمةةوم وطبييةة  المشةةاعر الذاتيةة  لميةةالم أثنةةا  أداتةة  ألبحاثةة ، 
  ( إلةةى تقصةةو دور الفهةةم الجمةةالو  ةةو إكسةةاب التالميةةذ خبةةرات تحويميةة(Pugh,2004دراسةة  بةةو 

 .مثيرة
المةةدخل الجمةةالو  ااتمةة  عمةةى  امج مقترحةةل مةةن الدراسةةات اليربيةة  ب عةةداد بةةر احتمةةت القميةةكمةةا     

وحةةدات مقترحةة   ةةو  ةةو  كمةةا احتمةةت بيةةض الدراسةةات باعةةداد  (0261دراسةة  أبةةو المجةةد) هةةاومن
، (0262(، دراسة  إبةراحيم )0262دراسة  عمةى )، (0262دراس  جيةورجو)المدخل الجمالو ومنها 

( 0260دراسة  محمةد) عةداد مةنهج مقتةرح  ةو  ةو  المةدخل الجمةالو ومن الدراسات التو احتمت ب
اةةاتم عمةةى المةةدخل الجمةةالو لتنميةة   و( ببنةةا  نمةةوذج تدريسةة0264دراسةة  خميةةل)  ةةو حةةين احتمةةت

  .المفاحيم الفيزياتي  ومهارات التفكير التتممو لدى طالب الصف األول الثانوي
 

أن المدخل الجمالو يجمع بين و و  و  ما أشارت إلي  بيض الدراسات ويالحظ مما سبق       
، كمةةا أنةة  ييمةةل اولةة  لممو ةةوعات اليمميةة  المختمفةة الجوانةةب المير يةة  والمهاريةة  والوجدانيةة   ةةو تن

متاع األنشط  المختمف  والستعمى تنمي  الشخصي  المتكامم  لممتيمم وذلك من خالل الندماج  و 
، ولةذا ييةد المةدخل الجمةالو مةن ات تتصل بتنمية  الياطفة  والوجةدان، وغرس وتنمي  ايم واتجاحبها

 المداخل المهم   و تطوير وبنا  وتصميم المناحج التيميمي  .  

وحةةةةذا يتفةةةةق أيً ةةةةا مةةةةع الهةةةةدف اليةةةةام لبرنةةةةامج التيمةةةةيم الثةةةةانوي بمصةةةةر المقةةةةرر  ةةةةو الخطةةةة       
بمةا يتوا ةق ، وحو تطوير مناحج التيمةيم الثةانوي  0212-0262الجاميو  الستراتيجي  لمتيميم ابل

، وبما ي من استيداد الخريجين لمرحم  التيميم اليالو وذلك من خالل مناحج مع الميايير اليالمي 
 9092)وزارة التربيووة والتيموويم ،مطةةورة  ةةو جميةةع المةةواد الدراسةةي  تسةةتجيب لالتجاحةةات المياصةةرة.

،51 - 51) 



 
 

6 
 

تقييمهةةةةا أشةةةةارت اليديةةةةد مةةةةن الدراسةةةةات ب ةةةةرورة ااحتمةةةةام بيمةةةةوم األرض و  ةةةةو حةةةةذا الصةةةةدد و      
تطويرحةةا بمةةا يواكةةب المتغيةةرات المتالحقةة   ةةو اليةةالم مةةن حولنةةا وتدريسةةها لممتيممةةين  ةةو المراحةةل و 

، ترينووود ) (David,2004(، ديفيووود 9002عطيوووة )التيميميةةة  المختمفةةة  ، ومةةةن حةةةذل الدراسةةةات 
Trend,2005) رينوووي وجووواميس ،)Renee&James,2006) كيوووونج ،)King,2008) ، )

، (Natalie,2017) ، ناتمي(Damian, Donna & Gillian,2012)داميان ودونا وجيين 
 (.9092(، عبد الحميد)(Czajka&Connell,2018(، سزيكاوكونيل 9095ىيكل )

 

بالصةف الثالةث  الجيولوجيةاوبناً  عمى ما سبق كان من ال روري توجية  الحتمةام نحةو مةنهج     
 . مبادئ المدخل الجمالوبالمرحم  الثانوي  وتقييم   و إطار 

 

وموون ىنووا جوواات الحاجووة لمقيووام بالبحووث الحووالي الوومي يسووتيدل تقيوويم موونيج الجيولوجيووا     
 بالدل الثالث الثانوي جي ضوا مراعاتو لمبادئ المدخل الجمالي.

 

 ل المشكم  بااجاب  عن األستم  اآلتي :ويحاول البحث الحالو التصدي لهذ     
مةنهج الجيولوجيةا بالمرحمة  الثانوية  )أحةداف ومحتةوى(  ةو  توا رحةاما الميايير التو ينبغةو  .6

 المدخل الجمالو؟مبادئ  و  و  
 ما مدي توا ر تمك الميايير  و منهج الجيولوجيا الحالو بالمرحم  الثانوي  ؟ .0

 

 الجيولوجيةةا، وحةةذا اةةد يوجةة  إحتمةةام مخططةةو منةةاحج بمو ةةوعات الجيولوجيةةاإعةةداد ااتمةة    (6
تدريس حذل المو وعات وت مينها عند تطوير تمك ومطوريها بالمرحم  الثانوي  إلى أحمي  

 .المناحج
إعداد ااتمة  بميةايير األحةداف وبطااة  تحميةل ل,حةداف، وااتمة  بميةايير المحتةوى، وبطااة   (0

، وحذا اد يفيد القاتمين عمى بنا  وتطوير مبادئ المدخل الجمالوتحميل لممحتوى  و  و  
 عمى أسس عممي  . الجيولوجياالمناحج  و تقييم مكونات منهج 

 

 لو عمى تقييم أحداف ومحتوى منهج الجيولوجيا لمصف الثالث الثانوي.قتصر البحث الحاي     

 تتمثل أدوات الدراسة الحالية جي:     
   المةةةةدخل مبةةةادئ مةةةنهج الجيولوجيةةةا  ةةةو  ةةةو   ةةةةو  التةةةو ينبغةةةو توا رحةةةا ميةةةاييربالااتمةةة

 (.المحتوي -وتشتمل ميايير خاص  بةةةة)األحداف الجمالو
  وااتمةةةة  لتحميةةةةل المحتةةةةوى  ةةةةو  ةةةةو  ااتمةةةة  الميةةةةايير السةةةةابق األحةةةةدافبطااةةةةات لتقيةةةةيم ،

   إعدادحا.
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 :  المــدخــل الجمـــالي:تعـــريف أوًلا
 

مةداخل التربية  التةو تسةيى إلةى تيميةق  هةم  أحةدبتنة  ( Eli Siegel"ايمي سيجل" ) عر ت    
 وذلةةةكمةةةن خةةةالل السةةةتمتاع بةةةالكون وحةةةب اليةةةالم لةةةدى الطةةةالب الظةةةواحر الطبيييةةة  واليمميةةة  

 عممية  التتكيد عمى السمات الجمالي   و إبراز اليالاات والظواحر الطبييي  وجيل كل حقيقة ب
 ,Aesthetic Realism Foundation)رؤيتهةا. مالحظتهةا و  ةو المةادة الدراسةي  يمكةن 

1998) 
بتنة  مةدخل لبنةا  وتنفيةذ منةاحج اليمةوم "  المةدخل الجمةالو( 1، 9009سميم )  و حين عرف

بمةةا يحقةةق أحةةداف التربيةة  اليمميةة  ويةةؤدي  ةةو نفةةس الواةةت إلةةى السةةتمتاع بالجوانةةب الجماليةة  
واليمميةات التةو يخةل بةالنواحو المو ةوعي   والفني   و مختمةف مسةارات اليمةم وظةواحرل بمةا ل

 تميز اليمم، ويحقق باا ا   إلى ذلك تتكيد الجوانب الوجداني  ونواحو التقدير المتيددة. "
 : أســــس المــدخل الجمـــالي:ثانياا 

تتمثةةل و لممةةدخل الجمةةالو مجموعةة  مةةن األسةةس تميةةزل عةةن غيةةرل مةةن مةةداخل تةةدريس اليمةةوم، 
، 11 -21، 9099يوونس،لجمةالو  ةو :) األسس اليامة  لبنةا  المنةاحج  ةو  ةو  المةدخل ا

 (,Parrish,2009,515-518 902، 9091خميل،
 توحيد بنية اليمم:  -9

يؤكد المدخل الجمالو عمى توحيد بني  اليمم من خالل استجال  مبةادئ الجمةال الموجةودة  ةو 
جميةةةع مجةةةالت اليمةةةم بمةةةةا تشةةةمم  مةةةن حقةةةاتق ومفةةةةاحيم واةةةوانين ونظريةةةات، والرتكةةةاز عمةةةةى 

عمميةة  البحةةث والستكشةةاف أثنةةا  ممارسةة  عمميةةات اليمةةم المختمفةة  مةةن مالحظةة   سةةيكولوجي 
وايةاس وتفسةير وتنبةؤ وغيرحةا، ومةا ينةتج عنة  مةن الشةيور بالراحة  والمتية  عنةد الوصةول إلةةى 

 النتاتج المرجوة، وما يصاحب ذلك من احتمام بالقيم واألخالايات البحثي .
 التأكيد عمى المفاىيم الكبرى: -9

المنةةاحج الدراسةةي ، بنةا  أساسةةي   ةةو  لمفيةةد أن نتخةذ مةةن حةةذل المفةاحيم الكبةةرى محةاوراً مةن ا    
بحيث يمكن أن يفهم المتيممون من خاللها الحقاتق والمفاحيم المندرج  تحتها، والتو تواجههم 

التةزان وحةو أحةد المفةاحيم الكبةرى، ومةن خاللة   مفهةوم اتهم الحا ةرة والمسةتقبمي ، مثةل و حي
يسةةتطيع الطةةالب تفسةةير ميظةةم الظةةواحر اليمميةة  إن لةةم يكةةن كمهةةا،  مةةن خاللةة  يفهةةم الطةةالب 
مفهوم التزان البيتو، والتةزان  ةو الكاتنةات الحية ، والتةزان الكيميةاتو، والتةزان  ةو الظةواحر 

 (912، 9222مينا،و  )لبيبالكبرى.الطبييي ، وحكذا بالنسب  لميديد من المفاحيم 
تقديم اليموم بدورة متكاممة :-2

 

عمى  رورة إذاب  الفواصل بين  ةروع اليمةم، ويهةدف تطةوير المةنهج ( 2، 9001سميم)  يؤكد    
 و  و  المةدخل الجمةالو إلةى التركيةز عمةى األ كةار والمفةاحيم األساسةي  لميمةوم، والتةو تةدخل  ةو 

http://www.aestheticrealismtheatreco.org/elisiegel.htm
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شتى التركيبات الممكن  كمو وعات مترابط  أكثر من منفصم ، ويؤكد "يةانج" عمةى أحمية  إظهةار 
نواحو التكامل بين مجالت المنهج والتكامل  و التدريس خاص  أثنا  عممي  المراجي  التةو يركةز 
 يهةةا الميمةةم عمةةى تمخةةيص المير ةة  والمقارنةة ، وتصةةنيف الميمومةةات، واليمةةل عمةةى اظهةةار التةةرابط 
الةةةةداخمو بةةةةين المجةةةةالت المختمفةةةة ، و هةةةةم المير ةةةة  بصةةةةورة كميةةةة  تسةةةةاعد عمةةةةى تةةةةذوق الجمةةةةال  ةةةةو 
المجالت المختمف . ويتخذ التكامل  و بنا  المحتوى صوًرا متيددة تختمف  و مةدى عمةق التكامةل 

 بحسب طبيي  مو وعات الدراس ، مثل : 
 مميات النقل والترسيب.التكامل حول المو وعات، مثل: الما  والهوا ، ودورحم  و ع 
  التكامةةةل حةةةول المفةةةاحيم، مثةةةل: التةةةوازن والتفاعةةةل البيتةةةو، كمةةةا حةةةو الحةةةال  ةةةو حةةةال تكةةةوين

 الحفريات، وتوزيع بقايا الكاتنات الحي   و طبقات السمم الزمنو الجيولوجو.
ات مراعاة مستوى النمو اليقمي لطيب المرحمة الثانوية بحيث يتم االنتقال لمرحمة اليممي -2  

 المجردة.
حر اليمميةة  مراعةةاة مةةدى النمةةو اليقمةةو ظةةوايمةةزم ليمميةة  التةةدريس القاتمةة  عمةةى الفهةةم الجمةةالو لم     

لمطالب  ةو تمةك المرحمة  ومةدى إدراكهةم ليناصةر الجمةال مةن شةكل ولةون ومممةس، ونظةًرا إلةى أن 
المرحم  الثانوي  تيد بد  مرحم  التفكير المجرد وممارس  التصةور اليقمةو ويصةبح الطالةب  ةو حةذل 

مميةة ، حيةةث يسةةتطيع الةةربط بةةين أكثةةر مةةن المرحمةة  اةةادًرا عمةةى التفكيةةر واسةةتنتاج عالاةةات منطقيةة  ع
ن واحةةةد، ويمكنةةة  ااحسةةةاس والتفكيةةةر  ةةةو عناصةةةر الجمةةةال مةةةن شةةةكل ولةةةون ومممةةةس آمتغيةةةر  ةةةو 

 واليالاات التو تربطهم مًيا .
 التركيز عمى الجوانب الوجدانية جي اليممية التيميمية:  -1

 ,Webster&Wolfe) ( ، وويبسوتروولل(LI,2011,1( ولوي1، 9009سوميم )يؤكةد       
نتقةاص زيادة الحتمام بالنواحو الوجدانية   ةو اليممية  التيميمية  دون ال  رورةعمى  (2013,23

، وبمةةا يحقةةق إثةةارة حمةةاس الطةةالب وتشةةويقهم لممارسةة  عمميةةات اليمةةم مةةن أحميةة  الجانةةب المير ةةو
ممية  الةتيمم مةن المختمف ، والحتمةام بةتن يكةون الشةيور بالراحة  والسةيادة مةن اليوامةل المصةاحب  لي

خالل ممارسة  عممية  الستكشةاف، والوصةول إلةى النتةاتج المر ةي  كحةل ليممية  التيةاون المير ةو 
لدى الطةالب أثنةا  حةل المشةكالت المختمفة ، واليمةل عمةى تنمية  التجاحةات اايجابية  نحةو دراسة  

 .اليموم كهدف رتيسو لممدخل الجمالو
تتوويا انوودماج ونشوواط الطالووب جووي عمميووة الووتيمم ولوويس التركيووز عمووى االسووتراتيجيات التووي  -1  

والمقصةةود أن تينةةو اسةةتراتيجيات التةةدريس بتشةةجيع  المووادة الدراسووة بيوودل تحقيوول متيووة الووتيمم
األنشةةط  التفاعميةة ، والتةةو تزيةةد مةةن اابةةداع وتيتمةةد عمةةى التجريةةب، ويكةةون  يهةةا الطالةةب عنصةةًرا 

والتيمةةةيم  ليةةةب األدوار، نو، والةةةتيمم الستكشةةةا و، ةةةاعاًل )اسةةةموب حةةةل المشةةةكالت، والةةةتيمم التيةةةاو 
وحةةو  ةةرورة التةةدريس بطةةرق مبتكةةرة يراعةةى  يهةةا اسةةتخدام  )لووي(بالستقصةةا ( وحةةذا مةةا أكةةد عميةة  

((LI,2010,132 التكامل والمقارن  والستكشاف والبتكار .
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السوميية والبدورية التوي اإلىتمام باألنشطة اليممية الجمالية واستخدام الوسوائل والميينوات  -5
 توجر عندر اإلبيار واالستمتاع باليممية التيميمية.

عمةةى أن التيمةةيم ل يجةةب أن يةةؤثر  ((Hong,et al,2014ىووونج واخوورونتؤكةةد دراسةة          
دراكهةم، لة   نما يؤثر أي ا  و شيورحم وتفكيةرحم وسةموكهم واا  قط عمى كيفي   هم الطالب لميالم، واا

من خالل الحتمام باألنشط  اليممي  الجمالي  حيث أنها تقرب لمطالب المفاحيم ولن يتتتى ذلك إل 
المجةةردة وتزيةةد مةةن حمةةاس الطةةالب وزيةةادة دا ييةةتهم وانتبةةاحهم، ومةةنحهم  رًصةةا لمشةةارك  المير ةةة  
الجديدة مع األاران ومع أسةرحم أيً ةا   ةاًل عةن دورحةا  ةو تنمية  تفكيةر الطةالب واكتسةاب الرؤية  

اليالم من حولهم واحتمامهم باليمم، ولهذا لبد أن تت من مناحج اليموم حذل األنشةط   الواايي  عن
  حتى تزيد من دا يي  الطالب نحوحا، وتغيير اعتقاداتهم وامقهم نحو تيمم اليموم.

 التنوع جي استخدام وسائل التقويم:  -1
يشتمل التقويم  و المدخل الجمالو عمى كةل مةن التقةويم البنةاتو، والتقةويم النهةاتو، أن يجب       

حيث يتم تقويم اكتسةاب الطةالب لممفةاحيم اليممية  الكبةرى مةن خةالل أوراق اليمةل وممفةات اانجةاز 
الخاصةة  بهةةم، بةةل تيةةدال لقيةةاس مقومةةات شخصةةي  الطالةةب بشةةتى جوانبهةةا، وبةةذلك اتسةةيت مجالتةة  

 ق  وأساليب . وتنوعت طرات
توظيوول المسووتحدثات التكنولوجيووة الحديثووة ضوومن عنادوور الموونيج بمووا يحقوول المتيووة جووي  -2 

 اليممية التيميمية.
نظًرا إلى أن المةدخل الجمةالو يهةدف إلةى إثةارة دا يية  الطةالب نحةو الةتيمم والبحةث والتقصةو و     

وحتةةةى يسةةةتطيع نولوجيةةةا، والستكشةةةاف، األمةةةر الةةةذي يةةةدعو إلةةةى  ةةةرورة  توظيةةةف مسةةةتحدثات التك
ومثةال ذلةةك أن المير ةة  لبةةد مةن تةةو ير الوسةيم  التةةو تسةاعدحم  ةو الوصةةول لهةذل  الطةالب إدراكهةا

مةةةنهج الجيولوجيةةةا يزخةةةر بالمو ةةةوعات التةةةو تحتةةةاج لمثةةةل حةةةذا التوظيةةةف ومنهةةةا مو ةةةوع الةةةزلزل 
والبراكين والتيرف عمى أماكن حدوثها لتقميل المخاطر، دراسة  بةاطن األرض والتغيةرات المصةاحب  

توظيةةةةةف حةةةةةذل  كمةةةةةا أنلمقشةةةةةرة األر ةةةةةي ، وتحديةةةةةد عمةةةةةر الصةةةةةخور وغيرحةةةةةا مةةةةةن المو ةةةةةوعات، 
 حقق عنصر الواايي   و التيمم لدى الطالب وزيادة دا ييتهم نحول. تحدثات يالمس
 توظيل وتوضيا مبادئ الجمال جي الظواىر اليممية المختمفة . -90
الكبةةرى مةةن خةةالل التتكيةةد عمةةى مبةةادئ الجمةةال،  احيمحيةةث يؤكةةد المةةدخل الجمةةالو عمةةى المفةة    

الداةةة ، واايقةةةاع،  وتتمثةةةل حةةةذل المبةةةادئ  يمةةةا يمةةةووالتةةةو تيتبةةةر أساًسةةةا لتفسةةةير الظةةةواحر الجماليةةة ، 
نوووين، يأبوووو الي ، التنةةةوع، الوحةةةدة، الناحيةةة  الوظيفيةةة .)لتةةةوازن والتناسةةةبا التناسةةةق، النظةةةام المنسةةةق،

 ،919-955، 9002،يونستوجيل، 
 Flannery, 1993,6-7, Rehm,2000,157, Girod,2006,6) 

ومن خالل مراجي  التوجهات الحديث  المتيمق  بالجمال والتربي  الجمالي ، لوحظ احتمةام اليديةد         
من الدول بالجانب الجمالو  و اليممي  التيميمي ، ولذلك اام البيض بتوظيف المدخل الجمالو  ةو 
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ر المنهج  ةو حةين احةتم الةبيض اآلخةر بة  مةن حيةث إعةداد الطالةب الميمةم كمةا احةتم الةبيض اآلخة
 :ما يمويت ح ذلك  يب ظهارل  و الفصل الدراسو و 

  فةةو الصةةين أصةةبح التيمةةيم الجمةةالو وسةةيم  أساسةةي  لتيزيةةز النمةةو المتنةةاغم المتكامةةل ل,خةةالق 
والحكمةةةة  والجمةةةةال واليمةةةةل اليةةةةدوي، لةةةةذا يسةةةةمو " بةةةةالتيميم الجمةةةةالو اليظةةةةيم"، وتيةةةةد الطريقةةةة  

ت ةةمن الفنةةون  حيةةثحةةى التيمةةيم الفنةةو، األساسةةي  لتطبيةةق التيمةةيم الجمةةالو  ةةو شةةرق الصةةين 
الصيني  التقميدي   و المنهج، مثل : البيةانو والشةطرنج والكتةب والموحةات والموسةيقو والةراص، 
أما  و جنوب غرب الصين  وجد احتمةام خةاص باألنشةط  الجمالية  ودورحةا  ةو النمةو النفسةو 

مةم الةنفس التربةوي الجمةالو " و" البشري، كما تم تقديم مجالين  و عمم النفس التربوي، وحما "ع
سيكولوجي  التيميم الجمالو " وتتم اآلن دراس  نظري  لمتيميم الجمالو تشمل األحداف والمحتوى 
والكتةةب الدراسةةي  وأسةةموب التةةدريس، والطريقةة  والتقيةةيم ، و ةةو المجةةال الجةةاميو يةةتم الةةد اع عةةن 

 ((Linman et al,2013,308دمج التيميم الجمالو  و عممي  التيميم بتكممها.
  كما أن  لم يقتصر دمج المدخل الجمالو والتربي  الجمالية   ةو اليممية  التيميمية   قةط، بةل امتةد

أن دمةج  (FAN,2016) جانأي ا ليشمل دمج   و مجال التربي  البدني ، حيث تؤكد دراسة  
التيميم الجمالو  و التربي  البدني  ييمل عمى تحسةين وجةودة التةدريس والةتيمم ويشةجع الطةالب 

 عمى تيمم الريا   بشكل أ  ل، ويطور أ كارحم الجمالي .
  وأشةةةارت دراسةةة  سةةةوانجرSwanger,2015))   إلةةةى إحةةةداث التكامةةةل بةةةين التربيةةة  الفيزياتيةةة

والتربي  الجمالي . واارنت بين دور كل منهمةا  ةو المنةاحج الدراسةي ، و ةو تحقيةق الديمقراطية . 
والتةةو ييةةانو منهةةا ميظةةم الطةةالب،  واةةد أشةةارت الدراسةة  إلةةى الطبييةة  الصةةيب  لمةةادة الفيزيةةا ،

الصةةيوبات التةةو تواجةة  الطةةالب  ةةو دراسةةتهم وباسةةتخدام التربيةة  الجماليةة ، أمكةةن التغمةةب عمةةى 
لمفيزيا ، كما أدى استخدامها إلى إثارة المشاعر والخيال اليممو والتصال مع اآلخةرين وأخيةرا 

 ااترح الباحث أن  يجب ت مين التربي  الجمالي  بمناحج التيميم المختمف .
  يق التنمي  المسةتدام  وحةذا دمج الخبرة الجمالي   و مناحج اليموم من أجل تحقو و النرويج تم

والةةةذي يؤكةةةد أن منةةةاحج المرحمةةة  الثانويةةة ،  0265م مةةةا صةةةدر عةةةن المقةةةال الةةةذي تةةةم نشةةةرل عةةةا
وبةةةرامج الجاميةةة  النرويجيةةة  ليمةةةوم الحيةةةاة تهةةةدف بصةةةف  رتيسةةةي  إلةةةى التيمةةةيم مةةةن أجةةةل التنميةةة  

ذلةةك تةةم ، وبةةالرغم مةةن 0262إلةةى 0223المسةةتدام ، وحةةذا مةةا أعمنةةت عنةة  األمةةم المتحةةدة مةةن 
ز عمةى ااجةرا ات التةو تقةوي يةركولةذلك تةم التتحقيق القميةل جةدا  ةو السةنوات اليشةرة األخيةرة، 

الخبةةرات الجماليةة  كجةةز  مةةن تيمةةم اليمةةوم، وكةةذلك عمةةى دور ميممةةو اليمةةوم  ةةو التغمةةب عمةةى 
الفجةةةوة بةةةين حيةةةاة الطةةةالب الوااييةةة  ومةةةواد ومنةةةاحج اليمةةةوم،  ةةة ذا لةةةم يشةةةير الطةةةالب بالحتمةةةام 

 لنتما  كهدف لمتيمم   ن التيمم لن يكون مكتمال.وا
عمى أحمي  المدخل الجمالو، و رورة مراعاة مبادت   و أشارت األطر النظري  وخبرات الدول 

  مناحج المرحم  الثانوي .
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  ل تت ةةةةمن أحةةةةداف مةةةةنهج الجيولوجيةةةةا بالمرحمةةةة  الثانويةةةة  مبةةةةادئ المةةةةدخل الجمةةةةالو بالقةةةةدر
  .(%12)المناسب 

 مةةةنهج الجيولوجيةةةا بالمرحمةةة  الثانويةةة  مبةةةادئ المةةةدخل الجمةةةالو بالقةةةدر  محتةةةوىت ةةةمن ل ي
 (.%12)المناسب 

 اتبع البحث الحالو ااجرا ات التالي  لإلجاب  عمى أستم  البحث والتحقق من  ر  :    
 ةةو مةةنهج  توا رحةةامةةا الميةةايير التةةو ينبغةةو وحةةو:  بحةةثمةةن أسةةتم  ال لإلجابووة عوون السووؤال األول

 تم إتباع ما يمو: المدخل الجمالو؟مبادئ الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي   و  و  
إعووداد اسووتطيع رأي بموضوووعات الجيولوجيووا التووي يجووب تضوومينيا بووالمنيج وملووك وجًقووا  واًل:أ

 لمخطوات األتية:
 الهدف من الستطالع:تحديد -1

من حيث أحميتها ومدى مناسبتها  اجيولوجيإلى التيرف عمى مو وعات الحدف الستطالع     
لمةةنهج الجيولوجيةةا بالمرحمةة  الثانويةة  مةةن وجهةة  نظةةر و طةةالب المرحمةة  الثانويةة  لممسةةتوى اليمةةري ل

السادة المتخصصين والميممين.
2- 

المراجةةةةع اليربيةةةة  الجيولوجيةةةةا مةةةةن الخةةةةاص بمو ةةةةوعات  ىتةةةةم اشةةةةتقاق بنةةةةود اسةةةةتطالع الةةةةرأ
 .(0بممحق)واألجنبي  المرتبط  بيمم الجيولوجيا كما حو مو ح 

3- 

بنةةةود اسةةةتطالع الةةةرأي  ةةةو صةةةورة مو ةةةوعات وأمةةةام كةةةل مو ةةةوع مسةةةتويان، تمةةةت صةةةياغ      
حةام  -حةام –ا المستوى األول يتناول أربع استجابات لمحكم عمى مدى أحمية  المو ةوع) حةام جةدً 

غير حةام(، والمسةتوى الثةانو يتنةاول اسةتجابتين لمحكةم عمةى مةدى مناسةب  المو ةوع  -إلى حد ما
غيةةر مناسةةب( والمطمةةوب مةةن السةةادة المحكمةةين  –لمةنهج الجيولوجيةةا بالمرحمةة  الثانويةة  ) مناسةةب 

 اختيار أحد البديمين و ق وجهات نظرحم.
4- 

الصورة األولي  لالستطالع عمى ثالث  عشر مو وًعا رتيًسةا، وت ةمن كةل مو ةوع اشتممت     
( بنةد كمةا 626رتيس عدًدا من المو وعات الفرعي  حيث بمغ اليدد الكمو لممو ةوعات الفرعية )

استطالع الرأي  و صورت  األولية  عمةى مجموعة  مةن السةادة   بطتم و( 0حو مو ح بجدول)
، )٭(( محكًمةا00حيت  التدريس بكميات اليموم والتربية  وعةددحم )من أع ا   الخبرا  والمحكمين 

 ( محكًما كما يت ح من الجدول األتو:02وموجهو وميممو األحيا  والجيولوجيا وعددحم )
 ن( قائمة بأسماا السادة المحكمي9ممحل ) (*)     
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 المحاجظة اإلدارة التيميمية عدد الموجيين  عدد المدرسين م

 الجيزة الورال 9 1 9
 عين شمس عين شمس 9 9 9
 القميوبية بنيا 9 - 2
 القاىرة المطرية/ المقطم 9 2 2
 الشرقية منيا القما 9 2 1
1 2 9  

 الفشن التيميمية
 

 بني سويل
 2 91 م

 ميمًما وموجًيا 92المجموع الكمي 

وتةةةم تيةةةديل اسةةةتطالع الةةةرأي  ةةةو  ةةةو  أراتهةةةم، حيةةةث تراوحةةةت أاةةةل نسةةةب  متويةةة  لمةةةدى أحميةةة        
%(  ةةةةو حةةةةين ترواحةةةةت أعمةةةةى نسةةةةب  متويةةةة  ليةةةةدم أحميةةةة  المو ةةةةوعات 61: 54المو ةةةةوعات بةةةةين )

%( 61: 56%(، كما ترواحت أال نسب  متوي  لمدى مناسب  المو وعات لممرحم  بين)02: 65بين)
%( ممةا دل عمةى أحمية  06: 65مى نسب  متوي  ليةدم مناسةب  المو ةوعات بةين) و حين ترواحت أع

ومناسةب  حةةذل المو ةةوعات لطةةالب المرحمة ، ولكةةن بنةةاً ا عمةةى آرا  المحكمةين تةةم إعةةادة ترتيةةب بيةةض 
المو وعات الفرعي  و ًقا لتسمسمها مع نظيراتها من المو وعات الرتيسى  كما حو مو ةح  ةو ممحةق 

وعيين  رعيين نتيج  لت منهم  و مو وعات أخةرى وحمةا) مكةان األرض مةن ، وتم حذف مو  (0)
الكةةةون، المنةةةاخ واألرض( ويو ةةةح الجةةةدول التةةةالو اليةةةدد النهةةةاتو لبنةةةود اسةةةتطالع الةةةرأي  ةةةو صةةةورت  

 النهاتي :
5- 

عةادة ترتيةب الةبيض األخةر حسةب المو ةوعات بيد       إجرا  التيديالت وحذف بيض البنود واا
( بنةد ويمكةن إي ةاح ذلةك 624التو تناسبها أصبح الستطالع  و صورت  النهاتية )(( يت ةمن )

 :التالو جدول المن خالل 
ات الجيولوجيا التي ينبغي ( عدد بنود استطيع الرأي جي الدورة األولية والنيائية الستطيع الرأي بموضوع9جدول)

 تدريسيا بمنيج الجيولوجيا لممرحمة الثانوية
جي  عدد البنود الموضوع م

 الدورة األولية
 جي الدورة النيائية  عدد البنود

 (1) (2) عمم الجيولوجيا )مادة األرض( 9
 (99) (99) الكون والمجموعة الشمسية 9

 
 ي ينبغي تدريسيا لممرحمة الثانويالرأي حول أىمية بيض الموضوعات الت( الدورة النيائية الستطيع 9)*( ممحل )
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جي  عدد البنود الموضوع م
 الدورة األولية

 جي الدورة النيائية  عدد البنود

 (1) (2) أغمفة األرض 2

 (91) (1) اليوامل الجيولوجية الخارجية )الطبييية( المؤثرة جي تشكيل سطا األرض 2
 (95) (91) الجيولوجية الداخمية المؤثرة جي سطا األرض.اليمميات  1

 (99) (92) الميووووووووووووووووادن و البمورات  1
 (92) (99) الدخور 5
 (99) (2) الحفريات والتاريخ الجيولوجي لألرض 1
 تم تضمينو ضمن اليوامل الجيولوجية الخارجية (99) المياه جي الطبيية 
 (1) (5) ودورىا الجيولوجيالمياه الجوجية  2
 (1) - ةالتراكيب الجيولوجي 90
 (99) (99) الثروات الميدنية وتكنولوجيا مدادر الطاقة 99

 (1) (2) االنسان والبيئة وأىمية عمم األرض 99
 (1) (1) جيولوجية مدر والوطن اليربي 92

 921 921 المجموع 

 

1- 

ااتم  بالميايير التو ينبغو توا رحا  و أحةداف مةنهج الجيولوجيةا بالمرحمة  الثانوية  تم إعداد    
 مبادئ المدخل الجمالو وذلك كالتالو: و  و  

تهدف القاتمة  إلةى تحديةد الميةايير الخاصة  باألحةداف المير ية  والمهارية   اليدل من القائمة: .أ 
والوجدانيةةة  التةةةو ينبغةةةو ت ةةةمينها  ةةةو أحةةةداف مةةةنهج الجيولوجيةةةا بالمرحمةةة  الثانويةةة   ةةةو  ةةةو  

 مبادئ المدخل الجمالو.
ااتمة  ميةايير األحةداف  ةو  ةو  مبةادئ المةدخل الجمةالو تةم إعةداد اشتقال القائموة: مدادر  .ب 

 اعتماًدا عمى:
 . نتاتج استطالع الرأي الخاص بمو وعات الجيولوجيا التو ينبغو تدريسها لممرحم  الثانوي 
  بيةةض الدراسةةات والبحةةوث السةةابق  التةةو احتمةةت باسةةتخدام المةةدخل الجمةةالو  ةةو بنةةا  وحةةدات

(، (Mullen,2002ليمةةوم واألحيةةا  مثةةل دراسةة  مةةولين وبةةرامج ومنةةاحج مقترحةة   ةةو مقةةررات ا
 (.0261(، دراس  أبو المجد)0260(، دراس  محمد)0262دراس  جيورجو)

  دراسة  بيض الدراسات والبحوث التو احتمةت بتطةوير مةنهج الجيولوجيةا بالمرحمة  الثانوية  مثةل
عووووووودة (، دراسةةةةةة  0227) عطيووووووةدراسةةةةةة  ، ((Sethi&Newbil,2001سوووووويتي و نويبيوووووول

 .(9095ىيكل)دراس   ،(9099)
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 منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  بمصر.( ألحداف 0221،0260القومي ) بيض الميايير 
تم إعداد القاتم   ةو صةورتها األولية  حيةث تناولةت الميةايير الخاصة   الدورة األولية لمقائمة:ج. 

 ،مييةار المؤشةرات الخاصة  بةة يمةو كةل ثالثة  عشةر مييةاًرا،  ىوتةم تقسةيمها إلةباألحةداف المير ية ، 
 كما تم إعداد الميايير الخاص  باألحداف المهاري  والوجداني .

تةم عةةرض القاتمةة  عمةى مجموعةة  مةةن السةادة المحكمةةين لمحكةةم عمةةى  د. الدووورة النيائيووة لمقائمووة:
عدادحا  و صورتها النهاتي   .)((مدى صحتها ومناسبتها لمهدف الذي أعدت من أجم ، واا

2- 

ااتم  بالميايير التو ينبغو توا رحا  و محتوى مةنهج الجيولوجيةا بالمرحمة  الثانوية  تم إعداد    
  و  و  مبادئ المدخل الجمالو وذلك كالتالو:

وتنظيمة  تهدف القاتم  إلى تحديد الميايير الخاص  بمحتوى الجيولوجيا اليدل من القائمة:  . أ
وعر ةة  والتةةةو ينبغةةةو ت ةةمينها  ةةةو محتةةةوى مةةنهج الجيولوجيةةةا بالمرحمةةة  الثانويةة   ةةةو  ةةةو  

 مبادئ المدخل الجمالو.
تم إعداد ااتم  ميايير المحتوى  ةو  ةو  مبةادئ المةدخل الجمةالو  مدادر اشتقال القائمة: . ب

 اعتماًدا عمى:
 تدريسها لممرحم  الثانوي . نتاتج استطالع الرأي الخاص بمو وعات الجيولوجيا التو ينبغو 
  بيةةض الدراسةةات والبحةةوث السةةابق  التةةو احتمةةت باسةةتخدام المةةدخل الجمةةالو  ةةو بنةةا  وحةةدات

، ((Mullen,2002دراسةة  مةةولين  مثةةل وبةةرامج ومنةةاحج مقترحةة   ةةو مقةةررات اليمةةوم واألحيةةا 
 .(9092أبو المجد)، دراس  (9099)محمددراس   ،(9090)جيورجيدراس  

  دراسة  بيض الدراسات والبحوث التو احتمةت بتطةوير مةنهج الجيولوجيةا بالمرحمة  الثانوية  مثةل
عووووووودة (، دراسةةةةةة  0227) عطيووووووةدراسةةةةةة  ، ((Sethi&Newbil,2001سوووووويتي و نويبيوووووول

 .(9095ىيكل)دراس   ،(9099)
 ( بمحتوى منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  بمصر.0221،0260بيض الميايير القومي ) 

تم إعداد القاتم   ةو صةورتها األولية  حيةث تناولةت الميةايير الخاصة   الدورة األولية لمقائمة:ج. 
 ثالث  عشر ميياًرا،  ىوتم تقسيمها إل، محتوى عمم الجيولوجياب

بتنظةةيم وعةةرض المحتةةوى كمةةا تةةم إعةةداد الميةةايير الخاصةة   ،يمةةو كةةل مييةةار المؤشةةرات الخاصةة  بةة 
 .ويميها المؤشرات الخاص  بها

تةم عةةرض القاتمةة  عمةى مجموعةة  مةةن السةادة المحكمةةين لمحكةةم عمةةى  . الدووورة النيائيووة لمقائمووة:د
عدادحا  و صور   .(()تها النهاتي مدى صحتها ومناسبتها لمهدف الذي أعدت من أجم ، واا

 ( قائمة ميايير أىدال منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية جي ضوا المدخل الجمالي.2)*( ممحل )
 ( قائمة ميايير محتوى منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية جي ضوا المدخل الجمالي.1ممحل ))*( 
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لإلجابةةةة  عةةةةن السةةةةؤال الثةةةةانو: مةةةةا مةةةةدى تةةةةوا ر تمةةةةك الميةةةةايير  ةةةةو )أحةةةةداف، ومحتةةةةوى( مةةةةنهج 

ال يتضوومن )أىوودال، الجيولوجيةةا بالمرحمةة  الثانويةة ؟ ولمتحقةةق مةةن مةةدى صةةح   ةةرض البحةةث وحةةو" 
منيج الجيولوجيوا بالمرحموة الثانويوة مبوادئ المودخل الجموالي بالقودر المناسوب ال يقول ( ومحتوى

 جرا  ما يمو:، تم إ%(20عن )

 تم إعداد أداة تحميل أىدال منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية وجل الخطوات التالية:  
استهد ت أداة التحميل الحكم عمى مدى ت مين أحداف منهج تحديد اليدل من أداة التحميل:  ( أ

 بالمرحم  الثانوي  لمبادئ المدخل الجمالو السابق .الجيولوجيا 
حمةةة  مر تةةةم إعةةةداد بطااةةة  لتحميةةةل أحةةةداف مةةةنهج الجيولوجيةةةا بال ب( الدوووورة األوليوووة ألداة التحميووول:

 الثانوي   و  و  ااتم  ميايير األحداف السابق تحديدحا.
عر ةها عمةى مجموعة  تةم  ةبط الصةورة األولية  ألداة التحميةل مةن خةالل ج( ضبط أداة التحميل: 

من المحكمين، وذلك ابدا  الرأي حول إمكاني  التحميل باستخدام تمةك األداة، واةد تةم إجةرا  بيةض 
 التيديالت و ًقا ألرا  المحكمين ومنها:

 .إعادة صياغ  بيض المؤشرات 
 بيةةةد إجةةةرا  التيةةةديالت التةةةو أشةةةار إليهةةةا السةةةادة المحكمةةةون،د( الدوووورة النيائيوووة ألداة التحميووول: 
بالمرحم  الثانوي   و  و  مبادئ المدخل الجمالو  جيولوجياأصبحت بطاا  تحميل أحداف منهج ال

  و صورتها النهاتي )((

 تم إعداد أداة تحميل محتوى منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية وجل الخطوات التالية:
 

اسةةةتهد ت أداة التحميةةل الحكةةةم عمةةى )مةةةدى وشةةكل( ت ةةةمين أ( تحديوود اليووودل مووون أداة التحميوول: 
 محتوى منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  لمبادئ المدخل الجمالو.

حمةةة  مر مةةةنهج الجيولوجيةةةا بال محتةةةوىتةةةم إعةةداد بطااةةة  لتحميةةةل  ب( الدوووورة األوليوووة ألداة التحميووول:
، وذلةةك لتحديةةد )مةةدى، شةةكل( ت ةةمين السةةابق تحديةةدحا المحتةةوىالثانويةة   ةةو  ةةو  ااتمةة  ميةةايير 

 .مبادئ المدخل الجمالو  و محتوى منهج الجيولوجيا
تةم  ةبط الصةورة األولية  ألداة التحميةل مةن خةالل عر ةها عمةى مجموعة  ج( ضبط أداة التحميل: 

كتاب الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  باستخدام  تحميل  ل إمكانيمن المحكمين، وذلك ابدا  الرأي حو 
إعةةادة صةةياغ  التةةو أشةةار إليهةةا السةةادة والمتمثمةة   ةةو تةةم إجةةرا  بيةةض التيةةديالت  حيةةث، تمةةك األداة

 بيض المؤشرات.
( بطاقة تحميل أىدال منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية جي ضوا المدخل الجمالي.1ممحل) )*(
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بيةةةد إجةةةرا  التيةةةديالت التةةةو أشةةةار إليهةةةا السةةةادة المحكمةةةون، د( الدوووورة النيائيوووة ألداة التحميووول: 

بالمرحم  الثانوي   و  و  مبادئ المدخل الجمالو  جيولوجيامنهج ال محتوىأصبحت بطاا  تحميل 
  و صورتها النهاتي )((

 

ه
 تم تناول إجرا ات التحميل لكل أداة عمى حدة )أداة تحميل أحداف منهج الجيولوجيا بالمرحم   

 الثانوي ، وأداة تحميل محتوى منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي ( حيث إن  بيد النتها  من إعداد

بيةةق تةةم القيةةام أداة تحميةةل أحةةداف مةةنهج الجيولوجيةةا بالمرحمةة  الثانويةة  والتتكةةد مةةن صةةالحيتها لمتط 
 بالجرا ات التالي :

 تحميل أىدال منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية: ( أ
 واد تم ذلك و ًقا لمخطوات التالي :    
 :تحددت عين  التحميل  و دليةل الميمةم وكتةاب الجيولوجيةا لمصةف الثالةث  تحديد عينة التحميل

 الثانوي.
  :التحميل  ةو األحةداف  ةو كةل مييةار تةم لتحديد مدى توا ر بنود بطاا  تحديد وحدات التحميل

التحميةةل  ةةو  ةةةو  األحةةداف التةةةو وردت  ةةو كةةل الةةةدروس الةةواردة بالكتةةةاب المدرسةةو أو دليةةةل 
 الميمم. 

 :تيتبةةةر المؤشةةةرات المت ةةةمن   ةةةو ميةةةايير األحةةةداف حةةةو  تةةةات تحميةةةل  تحديووود جئوووات التحميووول
 الثانوي   و  و  مبادئ المدخل الجمالو. ألحداف منهج الجيولوجيا بالمرحم 

 :بالصةةف تةم اللتةةزام بتحميةل أحةداف كةل مو ةةوع مةن مو ةوعات الجيولوجيةا  ضووابط التحميول
  الثالث الثانوي.

  :كمةا  تةم  ةبط عممية  التحميةل مةن خةالل حسةاب صةدق التحميةل وثباتة ضبط عمميوة التحميول
 يمو:
  :صةةدق عمميةة  التحميةةل اامةةت الباحثةة  بتحميةةل أحةةداف مةةنهج لتحديةةد دوودل عمميووة التحميوول

الجيولوجيةةةةةةا بالمرحمةةةةةة  الثانويةةةةةة  باسةةةةةةتخدام بطااةةةةةة  تحميةةةةةةل األحةةةةةةداف، كمةةةةةةا اامةةةةةةت إحةةةةةةدى 
 ب جرا  نفس عممي  التحميل بيد الطالع عمى  وابط التحميل وباستخدام  الزميالت)((

 ل الزميمةة ، وتةةم حسةةاب نسةةب  نفةةس البطااةة ، وتةةم مقارنةة  نتةةاتج تحميةةل الباحثةة  بنتةةاتج تحميةة
، واةد بمغةت نسةب  ( 19-19، 9212)المفتوي، Cooperالتفاق من خالل ميادل  كوبر 

وحةةو نسةةب  مرتفيةة  وبةةذلك يمكةةن الوثةةوق  ةةو النتةةاتج  %(73)التفةةاق  ةةو تحميةةل األحةةداف 
 التو تم التوصل إليها.

   ( بطاقة تحميل محتوى منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية جي ضوا المدخل الجمالي.5ممحل) )*(  

 د/ إيمان عبد المحسن محمد مدرس المناىج وطرل تدريس اليموم البيولوجية والجيولوجية كمية التربية/ جامية بنيا. )*(
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 :لمتحقق من ثبات عممي  التحميل اامت الباحث  ب جرا  عممية  التحميةل  ثبات عممية التحميل
مةةرة ثانيةة  بيةةد إجراتهةةا  ةةو المةةرة األولةةو وبفاصةةل زمنةةو مقةةدارل ثالثةة  أسةةابيع، وتةةم حسةةاب 

واةةد بمغةةت (، 991، 9002( )طييموة، (Holstiثبةات التحميةةل مةن خةةالل ميادلة  حولسةةتو
و نسةةةب  مرتفيةةة  تةةةدل عمةةةى ثبةةةات عمميةةة  وحةةة %(74)نسةةةب  التفةةةاق لثبةةةات تحميةةةل األحةةةداف

واليةةةدد  (463)التحميةةل، حيةةث كةةان عةةدد المؤشةةرات المتفةةةق عميهةةا خةةالل مرتةةو التحميةةل  
 .(561)الكمو لممؤشرات  

 تحميل محتوى منيج الجيولوجيا بالمرحمة الثانوية. ( ب
 :جيا تحددت عين  التحميل  و جميع المو وعات الواردة بكتاب الجيولو  تحديد عينة التحميل

 لمصف الثالث الثانوي، 
وذلةةك مةةن خةةالل تحديةةد المواصةةفات اليامةة  لمحتةةوى أحةةدث طبيةة  مةةن كتةةاب االجيولوجيةةا المقةةرر 
عمى طالب الصف الثالث الثانوي وحذل المواصفات حو: اسم الكتةاب والصةف الدراسةو والطبية  

 والمؤلفين كما يت ح  و الجدول التالو:
 

 الجيولوجيا المقرر عمى طيب المرحمة الثانوية )عينة التحميل(( موادفات كتاب 2جدول)     

 المؤلفين الطبية الدل الدراسي اسم الكتاب
الجيولوجيا 

واليموم البيئية 
 لمثانوية اليامة

الدل الثالث 
 الثانوي

 أ.د/ عبد اهلل محمد إبراحيم 9092-9090
 أ.د/ محمد جابر بركات.
 أ.د/ عدلو كامل  رج
 أ.د/ جورج  يميب

 

 :مدى توا ر بنود بطاا  التحميل  و المحتوى  و كل مييار تم لتحديد  تحديد وحدات التحميل
التحميل  و  و  المؤشرات )اليناصر الفرعي ( التو وردت  و كل درس مةن دروس الكتةاب 

 المدرسو.
 :تيتبةةر المؤشةةرات المت ةةمن   ةةو ميةةايير المحتةةوى حةةو  تةةات تحميةةل  تحديوود جئووات التحميوول

 لمحتوى منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي   و  و  مبادئ المدخل الجمالو .
   
 :بما اشتمل عمي  من  -عين  التحميل -تم اللتزام بتحميل مو وعات الكتاب ضوابط التحميل

 صور ورسوم تو يحي  و ًقا لم وابط األتي :
 ذكر  ت  التحميل كما حو بالمؤشر تيتبر موجودة تفصيمًيا.إذا  .6
ذا تم اختصارحا تيتبر موجودة بدرج  متوسط . .0  واا
 إذا تم ااشارة إليها  قط تيتبر موجودة بشكل موجز. .1
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 :تةم  ةبط عممية  التحميةل مةن خةالل حسةاب صةدق التحميةل وثباتة   ضبط عممية التحميول
 كما يمو:

  :صةدق عممية  التحميةل اامةت الباحثة  بتحميةل محتةوى مةنهج لتحديد ددل عممية التحميل
الجيولوجيةةا بالمرحمةة  الثانويةة  باسةةتخدام بطااةة  تحميةةل المحتةةوى، كمةةا اامةةت نفةةس الزميمةة  
ب جرا  نفس عممي  التحميل بيد ااطةالع عمةى  ةوابط التحميةل وباسةتخدام نفةس البطااة ، 

وتم حساب نسب  التفاق من خالل بنتاتج تحميل الزميم ،  الباحث  وتم مقارن  نتاتج تحميل
، واةةةةد بمغةةةةت نسةةةةب  التفةةةةاق  ةةةةو ( 19-19، 9212)المفتووووي، Cooperميادلةةةة  كةةةةوبر 

وحةةةو نسةةةب  مرتفيةةة  وبةةةذلك يمكةةةن الوثةةةوق  ةةةو النتةةةاتج التةةةو تةةةم  %(72) المحتةةةوىتحميةةةل 
 التوصل إليها.

 :اامةةةت الباحثةةة  بةةة جرا  عمميةةة  لمتحقةةةق مةةةن ثبةةةات عمميةةة  التحميةةةل  ثبوووات عمميوووة التحميووول
التحميةل مةرة ثانية  بيةد إجراتهةا  ةو المةرة األولةو وبفاصةل زمنةو مقةدارل ثالثة  أسةابيع، وتةم 

(، 991، 9002( )طييمووة، (Holstiحسةةاب ثبةةات التحميةةل مةةن حةةالل ميادلةة  حولسةةتو
وحو نسب  مرتفي  تةدل عمةى ثبةات  %(76)المحتوىواد بمغت نسب  التفاق لثبات تحميل 

 (022)عمميةة  التحميةةل، حيةةث كةةان عةةدد المؤشةةرات المتفةةق عميهةةا خةةالل مرتةةو التحميةةل  
   .(043)واليدد الكمو لممؤشرات  

  :تم ةةنت نتةةاتج التحميةةل، نتةةاتج تحميةةل أحةةداف ومحتةةوى مةةنهج الجيولوجيةةا نتووائج التحميوول
 ةةةو  ااتمتةةةا الميةةةايير التةةةو تةةةم إعةةةدادحا بالصةةةف الثالةةةث الثةةةانوي بالمرحمةةة  الثانويةةة ،  ةةةو 

  ل,حداف والمحتوى  و  و  مبادئ المدخل الجمالو كما يت ح  يما يمو:

 

 ةةو  ةو  ااتمةة  ميةايير مةةنهج الجيولوجيةا  ةةو  تةةم تحميةل األحةةداف الةواردة بكتةةاب الطالةب حيةث    
  و  مبادئ المدخل الجمالو، وتم رصد النتاتج  و الجدول التالو:

 ( نتائج التحميل الكمي ألىدال منيج االجيولوجيا بالدل الثالث الثانوي2جدول)
 مؤشرات الجانب الوجداني الجانب المياري مؤشرات مؤشرات الجانب الميرجي

 اليدد
 الكمي

 اليدد غير موجود موجود
 الكمي

 اليدد غير موجود موجود
 الكمي

 غير موجود موجود

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 111 13 - صفر 13 111 7 - صفر 7 71 7 31 3 11 عمم الجيولوجيا )مادة األرض(

 111 15 - صفر 15 111 11 - صفر 11 111 56 - صفر 56 الكووون والمجموووعة الشمسيوووة

 111 11 - صفر 11 111 12 - صفر 12 11 31 1 3 33 أغوومفووووة األرض

 111 11 - صفر 11 111 31 - صفر 31 33 53 17 11 64اليوامل الجيولوجية الخارجية 
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)الطبييية( المؤثرة جي تشكيل 
 سطا األرض

اليوامل الجيولوجية الداخمية 
)الطبييية( المؤثرة جي تشكيل 

 سطا األرض

51 
 

 13 14 7 1 15 111 13 - صفر 13 75 33 23 13

 111 11 - صفر 11 12 12 3 1 13 32 23 13 6 34 الميووووووووادن والبوومووووورات

 12 3 1 13 71 23 31 12 41 الدخوووووووور
 
 

 111 11 - صفر 11 12

الحفريات والتاريخ الجيولوجي 
 لألرض

 111 3 - صفر 3 111 11 - صفر 11 15 11 5 1 21

 111 7 - صفر 7 111 11 - صفر 11 31 13 11 3 16 الميوووواه الجوجية ودورىا الجيولوجي

 111 3 - صفر 3 67 4 33 2 6 32 27 13 6 33 التوووراكيووب الجيوووولوجيوة

الثروات الميدنية وتكنولوجيا 
 مدادر الطاقة

 111 11 - صفر 11 111 14 - صفر 14 111 24 - صفر 24

االنسان والبيئة وأىمية عمم 
 األرض

 111 3 - صفر 3 111 1 - صفر 1 111 11 - صفر 11

 111 11 - صفر 11 111 6 - صفر 6 111 1 - صفر 1 جيولوجية مدر والوطن اليربي

411 53 12 342 36 171 4 2 166 13 143 1 1.6 142 11.3 

 ( أن :2من جدول)يتضا 
  لمؤشةةةرات الجانةةةب المير ةةةو  ةةةو ميةةةايير الجيولوجيةةةا  ةةةو  ةةةو  مبةةةادئ المةةةدخل اليةةةدد الكمةةةو

( مؤشةر 36( مؤشّرا، ت منت أحداف منهج الصف الثالةث الثةانوي منهةا )222الجمالو كان )
% وتشةةير حةةذل النتيجةة  إلةةى تةةدنو 64ؤشةةًرا بنسةةب  ( م120%، ولةةم تتنةةاول )62 قةةط، بنسةةب  

 مستوى ت مين أحداف المنهج لمجانب المير و لمجيولوجيا  و  و  مبادئ المدخل الجمالو.
   لمؤشةةةرات الجانةةةب المهةةةاري  ةةةو ميةةةايير الجيولوجيةةةا  ةةةو  ةةةو  مبةةةادئ المةةةدخل اليةةةدد الكمةةةو

( مؤشةرات 2الثانوي منهةا )( مؤشّرا، ت منت أحداف منهج الصف الثالث 652الجمالو كان )
% وتشةير حةذل النتيجة  عةدم ت ةمين 76( مؤشةًرا بنسةب  644%، ولم تت من )0 قط، بنسب  

 أحداف المنهج لمجانب المهاري لمجيولوجيا  و  و  مبادئ المدخل الجمالو.
   لمؤشةةةرات الجانةةةب الوجةةةدانو  ةةةو ميةةةايير الجيولوجيةةةا  ةةةو  ةةةو  مبةةةادئ المةةةدخل اليةةةدد الكمةةةو

( مؤشةةر 6( مؤشةةًرا، ت ةةمنت أحةةداف مةةنهج الصةةف الثالةةث الثةةانوي منهةةا )621ن )الجمةةالو كةةا
% وتشةةةير حةةةذل النتيجةةة  إلةةةى 77.1( مؤشةةةًرا بنسةةةب  620%، ولةةةم تت ةةةمن )2,4 قةةةط، بنسةةةب  

التةةةدنو الشةةةديد  ةةةو مسةةةتوى ت ةةةمين أحةةةداف المةةةنهج لمجانةةةب الوجةةةدانو لمجيولوجيةةةا  ةةةو  ةةةو  
 مبادئ المدخل الجمالو.
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من خالل  حص وتحميل أحداف منهج الجيولوجيا لمصف الثالث الثانوي لمير   مدى 
ت ةةمينها لميةةايير ومؤشةةرات مةةنهج الجيولوجيةةا  ةةو  ةةو  مبةةادئ المةةدخل الجمةةالو كمةةا وردت  ةةو 

ااتم  الميايير يالحظ ما يمو:
 تضمنت أىدال المنيج بيض المؤشرات المتيمقة بكل مما يأتي: :بالنسبة لمجانب الميرجي 
 )مؤشرات 62مؤشرات من إجمالو  1ت منت  : عمم الجيولوجيا )مادة األرض.  
 مؤشًرا. 11مؤشرات من إجمالو  1ت منت  :أغوومفووووة األرض 
 66ت ةةمنت  :اليواموول الجيولوجيووة الخارجيووة )الطبيييووة( المووؤثرة جووي تشووكيل سووطا األرض 

 مؤشًرا.42مؤشر من إجمالو 
 واةد ت ةةمنت  :اليوامول الجيولوجيوة الداخميوة )الطبيييووة( الموؤثرة جوي تشووكيل سوطا األرض

 مؤشًرا. 36مؤشر من إجمالو  61
 مؤشًرا. 12مؤشرات من إجمالو  4واد اشتممت عمى  :الميووووووووادن والبوومووووورات 
 مؤشًرا. 22مؤشر من إجمالو  60والتو ت منت  :الدخوووووووور 
 مؤشًرا.64مؤشرات من إجمالو  1واد ت منت  :الميوووواه الجوجية ودورىا الجيولوجي 
 مؤشًرا. 11مؤشرات من إجمالو  4ت منت   :التوووراكيووب الجيوووولوجيوة 
 ةةةمن كمةةةا يت ةةةح مةةةن تحميةةةل أحةةةداف مةةةنهج الجيولوجيةةةا أنةةة  توجةةةد ميةةةايير لةةةم يةةةتم ت ةةةمينها  -

 مو وعات منهج الجيولوجيا بالمرحم  ومن حذل الميايير:
  الكةةون والمجمةةوع  الشمسيةةة. 
  الثروات الميدني  وتكنولوجيا مصادر الطاا. 
 النسان والبيت  وأحمي  عمم األرض. 
 جيولوجي  مصر والوطن اليربو. 
 الحفريات والتاريخ الجيولوجو ل,رض. 

 و عرض أحداف منهج الجيولوجيا يالحظ أنها تفتقد حذا التتابع وبالنظر إلى الترتيب والتتابع  -
 وذلك يتم عر    يما يمو:

  ااتصرت أحداف منهج الجيولوجيةا عمةى خمةس مو ةوعات تمثمةت  ةو) عمةم الجيولوجيةا ومةادة
األرض ، الميادن ، الصخور ، الحركات األر ي  والنجراف القاري، التوازن  و الحركة  بةين 

 اليابس(الما  والهوا  و 
   تناولت أحداف المو وع األول األحداف الخاص  بيمم الجيولوجيا ومادة األرض والتو تمثمت

أحةةداف، اشةةتممت أي ةةا عمةةى األحةةداف الخاصةة  بمو ةةوع الغةةالف الجةةوي والتةةو تمثمةةت  1 ةةو 
 ةةو حةةدف واحةةد وحةةو" يةةذكر أحةةم مكونةةات الغةةالف الجةةوي" ، كةةذلك ت ةةمنت أحةةداف مو ةةوع 
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مةن األحةداف المهارية ،  0ر ية   قةط ومؤشةرات مي 4  والتةو اشةتممت عمةى التراكيب الجيولوجية
ممةةةا يينةةةو أن المو ةةةوع األول اةةةد اشةةةتمل عمةةةى أحةةةداف ثةةةالث مو ةةةوعات أساسةةةي  مةةةن عمةةةم 
الجيولوجيةةةا وحةةةذا يتيةةةارض / يتنةةةااض مةةةع المبةةةادى اليامةةة  لممةةةدخل الجمةةةالو وميةةةايير الجمةةةال 

و ةوعات، والترتيةب والتتةابع والتكامةل  ةو بصف  خاص  والتو تتمثل  و اليمق  و عرض الم
عرض المو وع الواحد، كذلك عدم اشتمال األحداف عمى  رورة حث الطالب عمى تو يح 

 حذل المبادئ الجمالي   و الظواحر الجيولوجي  التو يدرسونها.
  أما المو وع الثانو  قد احتمت بيض األحداف المير ي  بيمم الميادن وأحممةت البمةورات حيةث

يوجةةد إل حةةةد ين مةةةرتبطين  قةةةط بةةةالبمورات وحمةةا " يفسةةةر أسةةةباب اخةةةتالف أشةةةكال البمةةةورات، ل 
يقةةارن بةةين الفصةةاتل المختمفةة  لمبمةةورات، وبةةالرغم مةةن أن مو ةةوع الميةةادن يشةةتمل عمةةى اليديةةد 
مةةةةن مظةةةةاحر ومبةةةةادئ الجمةةةةال إل أنةةةة  ل توجةةةةد أحةةةةداف تحةةةةث الطةةةةالب نهاتيةةةةا عمةةةةى التيةةةةرف 

  و مو وع الميادن.واستخراج مبادئ الجمال 
  المو ةةوع الثالةةث  قةةد اشةةتممت األحةةداف المير يةة  الخاصةة  بالصةةخور وأنواعهةةا المختمفةة  دون

التطرق نهاتيا إلى المظاحر الجمالية  المختمفة   ةو عمميةات تحةول الصةخور وأنواعهةا ول يوجةد 
مةةن غيةةر حةةدف واحةةد يحةةث الطةةالب عمةةى التخيةةل وحةةو" يتنبةةت بةةالتغيرات التةةو تحةةدث ألي نةةوع 

الصخور عنةد تير ة  لظةروف جديةدة ." ، كمةا اشةتمل حةذا المو ةوع عمةى جانةب مةن مييةار 
اليوامةةل الجيولوجيةة  الداخميةة  المةةؤثرة  ةةو تشةةكيل سةةطح األرض وحةةو البةةراكين وظهةةر ذلةةك  ةةو 
ثةةةالث أحةةةداف حةةةم " يتيةةةرف عمةةةى البةةةراكين، يتيةةةرف عمةةةى أجةةةزا  البركةةةان، يتيةةةرف الفةةةرق بةةةين 

قنابةةل البركانيةة ." ولةةم تت ةةمن أيةة  مةةن المو ةةوعات األخةةرى عمةةى أحةةداف البريشةيا البركانيةة  وال
 تخص مو وع البراكين .

  والتةو ركةزت جميةع  الحركةات األر ةي  والنجةراف القةاريأما المو وع الرابع والةذي تمثةل  ةو
األحةةداف المير يةة  بةة  عمةةى نظريةة  األلةةواح التكتونيةة  وزحةةف القةةارات دون لفةةت أنظةةار الطةةالب 

حر الجمالية  المختمفة   ةو حةذل الظةواحر، واشةتممت عمةى األحةداف المير ية  الخاصة  إلى المظا
بةةالزلزل وكيفيةةة  حةةةدوثها دون وجةةةود أيةةة  أحةةةداف عةةن البةةةراكين غيةةةر حةةةدف أشةةةار إلةةةى " يفسةةةر 

 زحزح  القارات ونشتة الزلزل والبراكين عمى  و  نظري  األلواح التكتوني ." 
 التوازن  و الحرك  بين الما  والهوا  واليابس( األحداف  واألخير واد تناول المو وع الخامس(

المير ي  الخاص  باليوامل الجيولوجي  الخارجي  المؤثرة  و تشكيل سطح األرض والتو تمثمت 
 ةةةةو تةةةةتثيرات كةةةةل مةةةةن الريةةةةاح، واليمةةةةل الهةةةةدمو ل,مطةةةةار، السةةةةيول، األنهةةةةار، الميةةةةال الجو يةةةة  

ريةة  والتجويةة  واليوامةةل التةةو تةةؤثر  ةةو كةةل مةةنهم باا ةةا   إلةةى بيةةض األحةةداف الخاصةة  بالتي
دون ذكر أحداف توج  الطالب إلى استنتاج المبادئ الجمالية  المختمفة  التةو تةؤثر  ةو حةدوث 

 حذل اليمميات واألثار المرتب  عميها.
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يالحةةظ مةةن مراجيةة  األحةةداف المير يةة  بمةةنهج الجيولوجيةةا لمصةةف الثالةةث الثةةانوي أنهةةا جمييةةا و  -
عمةةةى مسةةةتوى الفهةةةم ول يوجةةةد أحةةةداف تحةةةث يركةةةز  ايات التةةةذكر والقميةةةل منهةةةتركةةةز عمةةةى مسةةةتو 

الطةةالب عمةةى التقصةةو والستكشةةاف والبحةةث عةةةن المير ةة  ول يوجةةد غيةةر حةةدف واحةةد يةةةدعو 
"  نةةةت صةةةيغت اسةةةموب اليممةةةو  ةةةو التفكيةةةر  ةةةو المو ةةةوع الرابةةةع وكالطةةةالب إلةةةى اسةةةتخدام األ

 "ظواحر جيولوجي  أخرى.يستخدم األسموب اليممو لمتفكير  و تفسير 
األحةةداف المير يةة  ل تبةةرز وتو ةةح المفةةاحيم اليمميةة  الكبةةري كةةالتنوع والوحةةدة والنظةةام  كمةةا أن -

 والتزان وغيرحا من المفاحيم الكبرى والتو تيد مبدأ أساسو من مبادئ المدخل الجمالو.
حةةول المو ةةوعات يوجةةد القميةةل مةةن األحةةداف المير يةة  التةةو تةةربط بةةين مير ةة  الطالةةب السةةابق   -

  الجيولوجي  المختمف  وما يتيمم  حالًيا وما سيتيمم  بالمستقبل.   
عميةة  يت ةةح تةةدنو مسةةتوى ت ةةمين أحةةداف الجانةةب المير ةةو  ةةو مةةنهج الصةةف الثالةةث  وبنةةا     

 الثانوي  و  و  ااتم  الميايير.
 :تضمنت أىدال المنيج ثيثة مؤشرات ىم: بالنسبة لمجانب المياري 

  مو ةةةةةًحا عمةةةةةيهم  تخطةةةةةيط ألنةةةةةواع الطيةةةةةات وأسةةةةةطح عةةةةةدم التوا ةةةةةق المختمفةةةةة ،يرسةةةةةم
 المصطمحات المستخدم   و وصفهما.

   يتيرف ميدانًيا بيض التراكيب الجيولوجية  الموجةودة  ةو الطبيية  أو  ةو البيتة  القريبة
 من مدرست .

 .يرسم شكل تخطيطو لدورة الصخور 
لوجيةةةا لمصةةةف الثالةةةث الثةةةانوي أي مةةةن الميةةةايير ولةةةم تت ةةةمن األحةةةداف المهاريةةة  لمةةةنهج الجيو      

 والمؤشرات األخرى.
وحةةذا يشةةير إلةةى القصةةور  ةةو ت ةةمين أحةةداف الجانةةب المهةةاري  ةةو مةةنهج الجيولوجيةةا لمصةةف     

 الثالث  و  و  ااتم  الميايير. 
  :قةط  ةو مو ةوع الحركةات  اواحةدً  ات ةمنت أحةداف المةنهج مؤشةرً بالنسبة لمجانوب الوجوداني 

 والنجراف القاري حو:األر ي  
 . تقدير دور اليمما 

 ولم تتناول األحداف الوجداني  بالمنهج أي من الميايير والمؤشرات األخرى.    
وحةةذا يشةةير إلةةى القصةةور  ةةو ت ةةمين أحةةداف الجانةةب الوجةةدانو  ةةو مةةنهج الجيولوجيةةا لمصةةف     

 الثالث  و  و  ااتم  الميايير.
  وبيد النظر إلى األحداف ومدى مراعتها لمبادئ المدخل الجمالو  قد ات ح أن  اد اختفى تماًما

عن األحداف التتكيد عمى المفاحيم اليممي  الكبرى، ووتو ةيح المبةادئ الجمالية  )الداة ، النظةام، 
 التزان، التناسق، المالتم  الوظيفي ،.....(  و الظواحر الجيولوجي  المختمف .  
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  عممي  تحميل محتوى كتةاب الجيولوجيةا بالصةف الثالةث الثةانوي بالمرحمة  الثانوية  )طبية  أسفرت
 (  و  و  ت مينها لمبادئ المدخل الجمالو عن النتاتج التالي :0267 -0266

 ( يوضا نتائج التحميل الكمي لمحتوى كتاب الجيولوجيا لمدل الثالث الثانوي:1جدول )    
 الكمي اليدد 
 لممؤشرات 

 غير موجود موجود

 % عدد  موجز متوسط تفديمي
 % عدد % عدد % عدد

 16 1 03 0 16 1 - - 6 عمم الجيولوجيا )مادة األرض(  .9
 622 05 - - - - - - 05 الكووون والمجموووعة الشمسيوووة  .9
 45 62 61 0 02 1 - - 63 أغوومفووووة األرض  .2
اليوامل الجيولوجية الخارجية )الطبييية( المؤثرة جي   .2

 سطا األرضتشكيل 
25 - - 62 12 2 7 07 40 

اليوامل الجيولوجية الداخمية )الطبييية( المؤثرة جي   .1
 تشكيل سطا األرض

16 -  63 26 5 01 7 07 

 30 66 02 3 67 0 3 6 67 الميووووووووادن والبوومووووورات  .1
 15 62 02 4 11 62 62 1 07 الدخوووووووور  .5
 53 7 03 1 - - - - 60 الحفريات والتاريخ الجيولوجي لألرض  .1
 41 3 - - 16 1 - - 6 الميوووواه الجوجية ودورىا الجيولوجي  .2

 05 4 05 4 26 7 3 6 00 التوووراكيووب الجيوووولوجيوة  .90
 622 62 - - - - - - 62 الثروات الميدنية وتكنولوجيا مدادر الطاقة  .99
 622 4 - - - - - - 4 االنسان والبيئة وأىمية عمم األرض  .99
 622 4 - - - -  - 4 جيولوجية مدر والوطن اليربي  .92

922 3 0 37 02 13 62 623 42 
      (أن : اليةةةدد الكمةةةو لمؤشةةةرات المحتةةةوى  ةةةو ميةةةايير محتةةةوى مةةةنهج 3يت ةةةح مةةةن جةةةدول )

( مؤشةةةةةًرا، تنةةةةةاول محتةةةةةوى مةةةةةنهج 022الجيولوجيةةةةةا  ةةةةةو  ةةةةةو  مبةةةةةادئ المةةةةةدخل الجمةةةةةالو كةةةةةان)
( مؤشةةًرا 623% ولةةم تتنةةاول )22( مؤشةةًرا بنسةةب  77الجيولوجيةةا بالصةةف الثالةةث الثةةانوي منهةةا)

إلةةى تةةدنو مسةتوى تنةةاول محتةةوى مةةنهج الجيولوجيةةا  ةةو  ةةو  %، وتشةةير حةةذل النتةةاتج 42بنسةب  
 مبادئ المدخل الجمالو. 

  )من خالل التحميل الكيفو لمحتوى كتاب الجيولوجيا لمصف الثالث الثانوي يت ح ما يمو:ب 
  :ولوحظ أي ا عمو محتوى منهج الجيولوجيا الحالو 
 وخاصة  أن حةذا ، الوساتل التيميمي  التو تساعد عمى دراس  حذا المةنهج كاليينةات والنمةاذج ندرة

 اليمم ييتمد بصورة أساسي  عمو الوساتل التيميمي  أكثر من أي مادة أخرى.
 رتبط بدراسةة  حةةذا المةةنهج كةةالرحالت التيميميةة  إلةةى و تةةتةةالتيميميةة  النشةةط  ل, ا تقةةار حةةذا المةةنهج

 ولوجي  وغيرحا. بيض المتاحف الجي
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 مثةةل تقةةدير سةةمك المةب الةةداخمو لةة,رض والمةةب الخةةارجو،  الميمومةات الةةواردة بةة  لةةم يةتم تحةةديثها
ز عمةةى الةةرغم مةةن حةةدوث طفةةرة  ةةو المسةةتحدثات التكنولوجيةة  التةةو يمكةةن ولةةون مخةةدش الكةةوارت

ض السةةةتيان  بهةةةا  ةةةو مو ةةةوعات األزمنةةة  الجيولوجيةةة  واألحقةةةاب التاريخيةةة  وتحديةةةد عمةةةر األر 
  والوصول إلى بيانات واايي  وصحيح . 

 بةةل والمتةةو ر ، المةةنهج الحةةالو إلةةى الرسةةوم التو ةةيح  التةةى تسةةاعد الطةةالب عمةةى دراسةةت  ا تقةةار
، بةةالرغم مةةن أن حةةذل الصةةور تميةةب دوًرا منهةةا يزيةةد األمةةر صةةيوب  ول يسةةتطيع الطةةالب تفسةةيرل

قرر، والطالب  و  هم محتوال، خاص   ياًل كوساتل تيميمي  ييتمد عميها المدرس  و تدريس الم
وأن عمم الجيولوجيا يتناول مو وعات مجردة بالنسب  لمطالب أي أنها غيةر محسوسة   ةو بيتتة  

يسةهل عمةى الطةالب ’اليومي ، لذا  الطالب  و حاج  إلى وساتل تيميمية  كاليينةات وغيرحةا ممةا 
 دراس  حذا اليمم.

  نة  موب عةرض الميمومةات بالكتةاب المدرسةو ألسةلمحتةوى الكتةاب وذلةك ألصيوب   هم الطةالب
ة بة  دوحةذا يجبةر الطةالب عمةى حفةظ الميمومةات الةوار  ،يقدم الميمومة  بشةكل جامةد وغيةر جةذاب

لةةو الكتةةب إالكثيةةر مةةن الطةةالب  تولةةذلك يمجةة ،ا عمةةى الطالةةب اليممةةويمثةةل عبًتةة ممةةادون  همهةةا 
 الخارجي   و العتماد عميها لدراس  حذا المنهج.

  ختبارت آخر اليةام وطريقة  التصةحيح عمةى األسةتم  التةى تقةيس القةدرة عمةى الحفةظ دون ااعتماد
 الفهم.

 مما يقمل من أحمية  المةادة  ةو ، عدم ارتباط الميمومات المت من  بالمنهج الحالو ببيت  الطالب
نظرحم ليدم اةدرتها عمةى تمبية  احتياجةاتهم الشخصةي   ةال يرغبةون  ةو دراسةتها، وي ةطرون إلةى 

 ها بهدف اختبار آخر اليام  قط.دراست
  مثةل األزمنة  الجيولوجية ، األلةواح التكتونية ، الفوالةق، لةبيض المو ةوعات صيوب   هم الطةالب

 .وذلك ألن حذل المو وعات تدرس بشكل سطحو البممورات و الصخور والميادن
   الثانوية  وحةو إحمال المحتوى الحالو ألساليب التفكير التو يجب أن تنمةو لةدى طةالب المرحمة

تمثل أحد أبياد األحداف الرتيس  لدراس  أي مقرر والتو تنادي التجاحةات الحديثة   ةو التطةوير 
ب رورة مراعاتها  و بنا  مناحج اليموم وتطويرحا أما الباحث   قد لحظت خمو المقةرر مةن حةذا 

 الجانب نتيج  لميرض الوصفو لممحتوى.
 خل الجمالي :وبالنسبة لممبادئ واألسس اليامة لممد

  التنوع  و اسةتخدام وسةاتل التقةويم:  قةد ااتصةر التقةويم عمةى مجموعة  مةن األسةتم  المقالية  التةو
تقيس الجانب المير و  قط ونادًرا ما يةتم اسةتخدام األسةتم  المو ةوعي  ولةم يشةتمل التقةويم عمةو 

ولم يشتمل التقويم  بيض المهمات والواجبات المنزلي  التو يقوم بها الطالب بيد عودتهم لممنزل
عمةةى األسةةتم  التةةو تقةةيس اليمميةةات اليقميةة  ومهةةارات التقصةةو والكتشةةاف ولةةم يت ةةمن التقةةويم 
اشةةتراط وجةةود ممةةف انجةةاز لمطةةالب حيةةث كةةان الحتمةةام األكبةةر بتقةةويم التحصةةيل المير ةةو عمةةى 

 حساب الجوانب الوجداني .
  : بمراجية  محتةوى مةنهج الجيولوجيةا الحةالو التركيز عمى الجوانب الوجداني   و اليممية  التيميمة

 قةد وجةد بتنة  لةةم يةتم التركيةز عمةى ميةةول واتجاحةات الطةالب نحةو مةةنهج الجيولوجيةا كمةا أغفمةةت 
القيم الجتماعي  واألخالاي  وعةدم تقةدير اليمةم واليممةا  لن المحتةوى لةم يشةير إلةى دور اليممةا  

 واكتشا اتهم وتوجي  أنظار الطالب نحوحا.
 عنةةاوين مشةةوا  لممو ةةوعات: لةةم يةةتم اسةةتخدام عنةةاونين مشةةوا  لممو ةةوعات اليمميةة   اسةةتخدام

تهةةدف لجةةذب انتبةةال الطةةالب  جةةا ت المو ةةوعات بينةةواين عمميةة  جامةةدة كالتركيةةب الميةةدنو، 
 والصخور، والميادن كرؤس لممو وعات وغيرحا......
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 والسةةةتمتاع باليمميةةة   اسةةةتخدام الوسةةةاتل والميينةةةات السةةةمع بصةةةري  التةةةو تةةةو ر عنصةةةر البهةةةار
التيميميةة : والتةةو لةةم يةةتم اسةةتخدامها ولةةم يصةةاحب الكتةةاب المدرسةةو حةةذل الوسةةاتل بصةةورة ممتزمةة   
ولةةم يةةتم الشةةارة إلةةى بيةةض الموااةةع االكترونيةة  التةةو يمكةةن الرجةةوع اليهةةا وتشةةجع الطةةالب عمةةى 

 المزيد من البحث عن الميمومات.
 :قةةد أكةةد عمةةى المفةةاحيم اليمميةة  الكبةةرى الخاصةة  بمةةنهج  بالنسةةب  لمتتكيةةد عمةةى المفةةاحيم الكبةةرى 

الجيولوجيةةةا ولكنةةة  لةةةم يصةةةل إلةةةى ابةةةراز المفةةةاحيم المشةةةترك  بةةةين اليمةةةم والجمةةةال كالوحةةةدة والتنةةةوع 
 والتزان.    

  عةةدم االتةزام بالترتيةةب المنطقةةو لممو ةوعات  قةةد بةةدأ البةةاب  يتبةةينعةرض المحتةةوى  أنةة   ةةوكمةا
ا  ةةو ثةةالث صةةفحات مةةن الكتةةاب وجيةةا ومةةادة األرض واةةد تةةم عر ةهاألول بمو ةوع عمةةم الجيول

، ثةةم النتقةةال مباشةةرة  إلةةى مكونةةات كوكةةب األرض ومنهةةا إلةةى أغمفةة  األرض وتةةم ااكتفةةا   قةةط 
تةةةم تناولةة   ةةةو الجةةز  الثةةةانو  دبيةةرض الغةةالف الجةةةوي والغةةالف المةةةاتو أمةةا الغةةةالف الحيةةوي  قةة

اول حذا الفصل أي ا مو وع التراكيب الجيولوجي  واةد بالكتاب والمختص باليموم البيتي ، ثم تن
ااتصةةر  ةةو عر ةةها عمةةى تيريةةف كةةل مةةن التراكيةةب الجيولوجيةة  األوليةة  والثانويةة  وعةةرض أمثمةة  

مقدم  عن الجيولوجيا  ثملمتراكيب التكتوني  ومنها الطيات والفوالق وثالث  سطور عن الفواصل، 
السةةمم الجيولةةوجو والحفريةة  المرشةةدة وعةةرض  التاريخيةة   ةةو صةةفح  ونصةةف تنةةاول  يهةةا تيريةةف

 جدول يو ح األحقاب التاريخي  القديم  والحديث  والمتوسط .
  عةدم الترتيةةب المنطقةةو ليةةرض المةادة اليمميةة  وطريقةة  عةةرض الميمومةات ليسةةت بالشةةكل المةةنظم

والمتتةةةابع بحيةةةث تشةةةجع الطةةةالب عمةةةى المزيةةةد مةةةن القةةةرا ة حةةةول مو ةةةوعات المحتةةةوى ويةةةد يهم 
 كير  ي .لمتف

  كتشةةةا اتهم أثنةةةا  عةةةرض المحتةةةوى  ةةةو جميةةةع المو ةةةوعات لةةةم يةةةتم ااشةةةارة إلةةةى أدوار اليممةةةا  واا
اليمميةة  التةةو تةةرتبط بمو ةةوعات الجيولوجيةةا المختمفةة  والتةةو بةةدورحا تحفةةز الطةةالب عمةةى دراسةة  

 المو وعات وتحثهم عمى تقدير دور حؤل  اليمما .
   واألشةةكال التو ةةيحي  وخةةراتط المفةةاحيم التةةو تبةةرز يفتقةةد عةةرض المحتةةوى المخططةةات الهيكميةة

أحميةة  المو ةةوع ولكةةن توجةةد بيةةض الصةةور والرسةةومات واليديةةد منهةةا صةةور غيةةر وا ةةح   ةةو 
 ألوانها وميموماتها مما تسبب بيض التيقيد لمطالب عند مشاحدتها.

 ادئ يفتقةةد المحتةةةوى  ةةةو عةةةرض ميموماتةةة  عمةةةى مفهةةوم التنةةةوع والتةةةزان وغيرحةةةا مةةةن مفةةةاحيم ومبةةة
 الجمال التو تزخر بها الظواحر الجيولوجي  المختمف .

  يالحظ  و عةرض الينةاوين الرتيسة  والفرعية  أنهةا تيةرض بةنفس األلةوان ونفةس حجةم الخةط ممةا
 يوحو لمقارئ أن الينوان جز  من التفصيالت التو تتتو أسفم .

 مراجةع اليربية  يالحظ أي ا  و عرض محتوى مو وعات الجيولوجيا أنهةا تفتقةد وجةود بيةض ال
أو األجنبيةة  التةةو مةةن الممكةةن أن يسةةتيين بهةةا الطةةالب  ةةو الوصةةول إلةةى المزيةةد مةةن الميمومةةات 

 عن المو وعات الجيولوجي  المختمف .
  يفتقةةد محتةةوى مةةنهج الجيولوجيةةا إلةةى األنشةةط  اليمميةة  بشةةكل عةةام واألنشةةط  الستقصةةاتي  عمةةى

 التيمم الذاتو المستمر.وج  الخصوص التو تشجع الطالب وتحثهم عمى 
  كمةةةا أن طريقةةة  عةةةرض المةةةادة اليمميةةة  لةةةم تشةةةجع الطةةةالب عمةةةى ممارسةةة  ااسةةةموب السةةةتقراتو

والسةةةتنباطو  ةةةو دراسةةة  المو ةةةوعات المختمفةةة ، كمةةةا أن المو ةةةوعات يةةةتم تقةةةديمها  ةةةو شةةةكل 
ميمومةةات يةةتم كتابتهةةا بشةةكل سةةردي ولةةم يةةتم عر ةةها  ةةو صةةورة مشةةكالت وااييةة  تةةرتبط بحيةةاة 

 لطالب لكو تسهم  و حل مشكالتهم الفردي  والجماعي . ا
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  وبناً ا عمي  يت ح تدنو مستوى ت ةمين ميةايير تنظةيم وعةرض المحتةوى  ةو مةنهج الجيولوجيةا
لمصةةف الثالةةث الثةةانوي  ةةو  ةةو  ااتمةة  الميةةايير السةةابق إعةةدادحا  ةةو محتةةوى مةةنهج الجيولوجيةةا 

 قديمها بدرج  متوسط .وأن ميظم الميايير الخاص  بالمحتوى نفس  يتم ت
  وبذلك يكون اد تم التحقق من صح  الفر ين األول والثانو الذين ينصان عمى أن " ل يت من

منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  )األحداف( مبادئ المدخل الجمالو بالقدر المناسب " )ل يقل 
( مبادئ المدخل الجمالو %(، " ل يت من منهج الجيولوجيا بالمرحم  الثانوي  )المحتوى12عن 

 "%(12بالقدر المناسب " )ل يقل عن 
 وتشير ىمه النتائج إلى : 

  حةةةداف األلميةةةايير ومؤشةةةرات  الجيولوجيةةةا بالمرحمةةة  الثانويةةة تةةةدنو مسةةةتوى تنةةةاول أحةةةداف مةةةنهج 
 . و  و  مبادئ المدخل الجمالو

  ةةو لميةايير ومؤشةةرات محتةةوى  بالرممحمةة  الثانويةة  الجيولوجيةةاتةدنو مسةةتوى تنةةاول محتةةوى مةنهج 
 . و  مبادئ المدخل الجمالو

 الحالي بما يأتي: البحثودي يجي ضوا النتائج السابقة 
 . التتكيد عمى ابراز المبادئ الجمالي  والمفاحيم اليممي  الكبرى  و مقررات اليموم المختمف 
 نمية  التجاحةات اليممية  التتكيد والحتمةام بالجوانةب الوجدانية   ةو اليممية  التيميمية  وبخاصة  ت

 والتجاحات اايجابي  نحو دراس  اليموم.
  التتكيةةةد عنةةةد بنةةةا  المنةةةاحج الدراسةةةي  الخاصةةة  بةةةاليموم وبمقةةةررات البيولةةةوجو والجيولوجيةةةا ابةةةراز

المظةةةةاحر الجماليةةةة  المختمفةةةة  ودور النظةةةةرة الجماليةةةة  لهةةةةذل اليمةةةةوم  ةةةةو تفسةةةةير كا ةةةة  الظةةةةواحر 
 الطبيي .

  جرا  المزيد من الدراسات والبحوث لتطويرل وتقييم .ااحتمام بيمم  الجيولوجيا واا
 إجراا البحوث والدراسات التالية: البحثقترح يكما 
 ةةةو البيولةةةوجو اةةةاتم عمةةةى المةةةدخل الجمةةةالو لتنميةةة  مهةةةارات التفكيةةةر البصةةةرى  برنةةةامج مقتةةةرح 

 والتجاحات اليممي  لدى تالميذ المرحم  الثانوي .
  لمتيةةرف عمةةى اةةدرة ميممةةو البيولةةوجو عمةةى النظةةرة الجماليةة  والحسةةاس  إجةةرا  دراسةة  تقويميةة

 بالجمال وتذوا .
  اجةةرا  دراسةة  مقارنةة  بةةين  اعميةة  المةةدخل الجمةةالو وغيةةرل مةةن مةةداخل التةةدريس ومنهةةا المةةدخل

المنظةةةةةومو أو المةةةةةدخل البيتةةةةةو عمةةةةةى بيةةةةةض المتغيةةةةةرات ومنهةةةةةا تنميةةةةة  القةةةةةيم الجماليةةةةة  وحةةةةةب 
 واع .الستطالع والتفكير بتن

 

 اعمية  تةدريس وحةدة مقترحة   ةو اليمةوم باسةتخدام المةدخل (. 0262إبراحيم، ناريمان جمية  إسةماعيل)
.  الجمالو لتنمي  القيم الجمالي  وحةب السةتطالع والتحصةيل لةدي تالميةذ المرحمة  ااعدادية 

 رسال  دكتوراة غير منشورة، كمي  التربي ، جامي  الزاازيق.
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(. 0222، حانو محمد )يونسأبو الينين، عمو خميل مصطفى؛ تو يق، صالح الدين محمد؛ 
 ، القاحرة : الدار الهندسي  .األصول الفمسفي  لمتربي : دراسات وا ايا

 ةو اليمةوم اةاتم عمةى المةدخل الجمةالو   يالية  برنةامج مقتةرح(. 0261ريهام محمد جةالل )أبو المجد، 
،  و تنمية  المفةاحيم اليممية  وعمميةات اليمةم والميةول اليممية  لةدى تالميةذ المرحمة  البتداتية 

 رسال  دكتوراة غير منشورة، كمي  التربي ، جامي  األزحر.
تنميةة   اعميةة  المةةدخل الجمةةالو  ةةو تةةدريس البيولةةوجو ل(. 0227أبةةو زيةةد، أمةةانو محمةةد عبةةد الحميةةد)

بيةةض المفةةاحيم اليمميةة  الكبةةري، وأرا  الطةةالب والميممةةين بالمرحمةة  الثانويةة  نحةةو اسةةتخدام  . 
 ، كمي  التربي ، جامي  عين شمس.رسال  ماجستير غير منشورة 

 اعميةة  وحةةدة باسةةتخدام المةةدخل الجمةةالو وتنميةة  بيةةض مهةةارات (. 0262جيةةورجو،  يوليةةت خيةةري )
. رسةةةةةال    و البيولةةةةةوجو لةةةةةدى طةةةةةالب الصةةةةةف األول الثةةةةةانويالتفكيةةةةر البتكةةةةةاري والميةةةةةل نحةةةةة

 ماجستير غير منشورة ، كمي  التربي ، جامي  عين شمس.
(. نمةةةوذج تدريسةةةو مقتةةةرح اةةةاتم عمةةةى المةةةدخل الجمةةةالو لتنميةةة  المفةةةاحيم 0264خميةةةل، خميةةةل ر ةةةوان)

، والمير ةة مجمةة  القةةرا ة الفيزياتيةة  ومهةةارات التفكيةةر التةةتممو لطةةالب الصةةف األول الثةةانوي. 
( الجةز  الثةانو، 660، كمي  التربي . جامية  عةين شةمس، )الجميي  المصري  لمقرا ة والمير  

71 -610. 
 اعميةة  اسةتخدام المةدخل الجمةةالو  ةو تنمية  المفةةاحيم  والمهةارات الصةحي  بمةةادة (. 0261زحيةر، أمةل)

منشورة ، كمي  التربي  .رسال  ماجستير غير اليموم لدي طالبات الصف السادس األساسو بغزة
 . الجامي  السالمي .

، الجميية  المصةري  مجمة  التربية  اليممية (. المدخل الجمالو  ةو التربية  اليممية . 0226سميم، صابر)
 .6-6(، 2)2لمتربي  اليممي  ،

(.التربي  اليممي ، رؤى المستقبل  و  و  الما و والحا ر، الجميية  المصةري  0224سميم، صابر)
 –،  ايةةةةةد تحةةةةةديات الحا ةةةةةر ورؤى المسةةةةةتقبل –اليمميةةةةة ، المةةةةةؤتمر اليممةةةةةو الياشةةةةةر لمتربيةةةةة  

 . 6-6يوليو، المجمد األول،  -12السماعمي  

. القةةةاحرة: دار الفكةةةر نسةةةاني اليمةةةوم اا ي  ةةةوالمحتةةةوتحميةةةل (. 0222طييمةةة ، رشةةةدي أحمةةةد طييمةةة  )
 اليربو. 

إثراتي  مقترح   و تنمي  مهارات   اعمي  أنشط  جيولوجي (. 0267عبد الحميد، مهاب طوسون)
، بدول  اامارات اليربي  المتحدة التفكير الستقصاتو والتحصيل الدراسو لدى طالب المرحم  الثانوي 
رسال  ماجستير غير منشورة ، كمي  الدراسات اليميا : جامي  القاحرة.
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يس مةادة البيولةوجو لطةالب  اعمية  المةدخل الجمةالو  ةو تةدر (. 0261عبد اليميم، الشيما  عبد اليال)
، الصةةةف األول الثةةةانوي  ةةةو تنميةةة  التحصةةةيل ومهةةةارات مةةةا ورا  المير ةةة  والميةةةل نحةةةو المةةةادة

 رسال  ماجيستير غيرمنشورة، كمي  التربي : جامي  حموان.
، عمان ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 1، طأساسيات الجيولوجيا(. 0227عطا اهلل، ميشيل كامل)

تطةةوير مةةنهج الجيولوجيةةا لمثانويةة  اليامةة   ةةو  ةةو  األحةةداف المياصةةرة (. 0227نةةدا)عطيةة ، سةةامي  
 ، كمي  التربي  . جامي  السكندري .لمتربي  اليممي . رسال  دكتوراة غير منشورة 

(. وحةةدة تيميميةة  مبرمجةة  مقترحةة   ةةو الجمةةال البيتةةو وأثرحةةا عمةةى تنميةة  الةةوعو 0262عمةةى، زينةةب )
مجمة  دراسةات  ةو المنةاحج وطةرق ية  التربية  بجامية  الممةك سةيود، الجمالو لدى طالبةات كم

 .25-63، 641، التدريس
، القاحرة : مكتب   0، ط المنهج منظوم  لمحتوى التيميم(. 6771لبيب، رشدي؛ مينا،  ايز مراد)

 األنجمو المصري .

 ةةو  المةةدخل مةةنهج مقتةةرح  ةةو اليمةةوم لممرحمةة  ااعداديةة   ةةو (. 0260محمةةد، إيمةةان محمةةد محمةةود)
. رسةةال  الجمةةالو و اعميتةة   ةةو تنميةة  التحصةةيل المير ةةو والقةةيم والتجةةال نحةةو دراسةة  اليمةةوم

 دكتوراة منشورة . كمي  التربي  . جامي  عين شمس.
 . القاحرة: مركز الكتاب.سموك التدريس: سمسم  ميالم تربوي (. 6762المفتو، محمد أمين )

(. تطةةوير منةةاحج اليمةةوم بةةالتيميم اليةةام لتنميةة  التنةةور الجيولةةوجو. 0265حيكةةل، أحمةةد  تحةةو أحمةةد )
 رسال  دكتوراة غير منشورة، كمي  التربي ، جامي  المنصورة.

: التيميم : 0212-0262الخط  الستراتيجي  لمتيميم ابل الجاميو (. 0262وزارة التربي  والتيميم )
، القاحرة .د لكل طفلالمشروع القومو لمصر: ميا نستطيع: تقديم تيميم جي

( . أثةةر اسةةتخدام مةةدخمو البيتةة  والجمةةالو  ةةو تطةةوير المفةةاحيم الحياتيةة  0260يةةونس، و ةةا  محمةةود)
، كمية  مجمة  التربية  واليمةملطالبات الصف الرابع اليممو وتنمي  التفكير السةتدللو لةديهن . 

 .123-053( ،3)67التربي . جامي  الموصل،
(. الجيولوجيةةةا واليمةةةوم البيتيةةة  لمثانويةةة  اليامةةة : اادارة المركزيةةة  لشةةةتون 0267)وزارة التربيةةة  والتيمةةةيم 
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ميواةات التربية  اليممية  المؤتمر اليممو التاسع لمجميية  المصةري  لمتربية  اليممية  والةذي كةان بينةوان: 
أغسةةةطس  1يوليةةةو إلةةةى  16ن رة مةةة، والةةةذي انيقةةةد  ةةةو الفتةةة ةةةو الةةةوطن اليربةةةو " التشةةةخيص والحمةةةول"

 السماعمي .  - ايد -بفندق المرجان. 0223
 –الظةةاحرة المةةؤتمر الةةدولو لكميةة  الشةةريي  والدراسةةات األسةةالمي  بجاميةة  اطةةر، والةةذي كةةان بينةةوان: " 

 .0263نو مبر  -64 -63: وذلك  و الفترة من   و ااسالم" –الجمالي  
المةةةةةؤتمر الةةةةةدولو الرابةةةةةع ليمةةةةةوم اادارة والتكنولوجيةةةةةا والتيمةةةةةيم والفنةةةةةون والجمةةةةةال واليمةةةةةوم الجتماعيةةةةة   

 4th International Conference on Management Science ,Education)والاتصةاد
Technology ,arts ,Social science and Economies)  64-63الذي عقد   و الفتةرة مةن 

 و جينان بالصين، وحذا المؤتمر برعاي  الجميي  الدولي  لمميمومات والهندس .  0264اكتوبر 

https://www.researchgate.net/journal/0742-051X_Teaching_and_Teacher_Education
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.tate.2003.09.008
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بينةةوان " التربيةة  المةةؤتمر اليممةةو السةةابع: الةةدولو الثالةةث لكميةة  التربيةة : جاميةة  المنو يةة ، والةةذي كةةان 
 60 -66الةذي عقةد  ةو الفتةرة مةن  الوجداني   و المجتميات اليربية   ةو  ةو  التحةديات المياصةرة "

 جامي  المنو ي .  –بكمي  التربي   0265توبر اك
ا ايا مياصرة  و الدراسات المغوي  واألدبي  والجمالي  والتحولت المؤتمر الدولو األول  و مو وع " 

 بمكناس بالمغرب .  0266مارس  07-06 و الفترة من  والرحانات
 CFP – Aesthetics)المةةةؤتمر الةةةدولو: تيمةةةيم الجماليةةةات وممارسةةة  تةةةدريس الجماليةةةات    

Education and the practice of Aesthetics teaching – Presov, Slovakia, 7-8 
November, 2019)  نةو مبر  ةو بريسةوف، سةمو اكيا وحةذا المةؤتمر  6-5والذي عقد  و الفتةرة مةن

 برعاي  ميهد الجماليات والثقا   الفني  وجميي  عمم الجمال  و سمو اكيا .
 CFP – Annual conference of The Nordic)نوى لمجميي  الشمالي  ليمم الجمال المؤتمر الس

Society of Aesthetics – 28-30 May, 2020 Aarhus University, Denmark والذي )
 مايو جامي  أرحوس: الدنمارك. 12-06كان سييقد  و الفترة 
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