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قسم املناهج  -جامعة امللك سعود -الرياض
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح تصور يتضمن جهوو عضوا الضاموال الميوامين فور ت وور

عام األحيال ،واقتراح مصفوفة مدى وتتاعع تتضمن هذه الجهو فور ماواها الضاووي فور المورحاتين
االبتدائيووة والمتوس و ة ،وماوواها عاووم األحيووال فوور المرحاووة ال ا و ووة تم اووت ماهجيووة الد ارسووة فوور

حصوور الموضوووعاا الرئييووة فوور ممووور عاووم األحيووال فوور الم ارحووة ال و وس االبتدائيووة والمتوس و ة
وال ا و ووة موون موووف مصووفوفة الموودى والتتوواعع لهووذا الممووور ،اووم تمديوود الموضوووعاا التوور م وون

تضومياها فور هوذه المصووفوفة ،والتور تم وة جهووو مبورا الضاموال الميوامين فوور مجواف عاوم األحيووال

التر م ن من ت ري ممتوى مااها الضاوي عضامة ومااها عام األحيال عخاصة ،وتربط تار خ الضام
عاوود الميووامين عالتوجهوواا المدي ووة لت ووو ر ماوواها و ارئووم توودر ب الضاوووي فوور المما ووة الضربيووة

اليووضو ة وتووم تفيووير ومااقتووة تووائا الد ارسووة فوور ووة تووائا عضووا الد ارسوواا اليوواع ة ،وا تهووت
الدراسة ببضا التوصياا الموجهة لامضايين عالتضايم عضامة والمااها عخاصة ،وبضا الم ترحاا

الموجهة لاباح ين فر مجاف البمث.
الكلمــــات املفتاحيــــة:

تار خ الضام ،الضامال الميامين ،التضايم الضاي ،ماها الضاوي ،وماها عام األحيال
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:

موص ووى المت ووار ون ف وور المو و تمر الض ووالمر األوف لت ووار خ الضا وووي الت ويلي ووة وال وي ووة عا وود

الضرب والميامين الذي استضافته جامضة اإلماي مممد بن سضو اإلسومية موف الفترة مون – 6
1438/8/8ه المواف ووم 2017/5/4-2ي عض وورورة التضر ووا عاس ووهاماا الضام ووال المي ووامين ف وور
المااها الدراسية عمختاف المراحة التضايمية (الموا ن)2017 ،

موع جماوة مموور ماهوا

جابوا إلوى جاو
و رتبط استخداي عااصر تار خ الضام فر التودر ب ،ا
ت اموة توودر ب المضرفووة الضاميوة ضوومن اإل ووار الوذي ولوودا وت ووورا جيوه ،وضوومن الماهجيووة التوور

جضاووت موون الضاووم جيووم موواام موون ال ضووا ا ،والممتو وواا ،والاار وواا ) (Kuhn, 1962سوواهم
الضامال الميامين إلى حد ويور فور توار خ عاوم األحيوال ،والممافاوة عاوى المضوارق لودى ال ودمال،

فضو عن قة توايم األ واع الاباتية والميوا ية ،والمياهمة
وإضافة اروة من المضاوماا الجديدة؛
ا

فوور إحوراا الت وودي والت ووور الو ارعوور وتوليوود الاار وواا الم يورة لوهتموواي وقوود روجضووت هووذه المضرفووة
وتمت عماية تا يتها ببطل فر موروبا ومع تراجع الضصر اإلسومر ،مصبمت هذه المضرفة جولا

من حجر األساس لضصر الاهضة األوروبية

وم وووف ال وورن ال ووامن عت وور ،ا ووت مضا ووم موروب ووا تة ووي

ف وور الضص ووور الماام ووة م ووع

اإلمو ار ور وة الويو يووة التوور حافاووت عاووى مجووال قاياوة موون المضووارق ال د مووة ولميوون المووم ،لووم
ياتووه تووار خ عاووم األحيووال هاووا ،ألن الخوفووة اإلسووومية عماووت عاووى توووفير بي ووة ميووت رة لاضامووال

الميوامين؛ إ ووان لودى ح وواي الخوفوة إ مااووا ارس اوخا فوور تضو وو المضرفووة ،وم تو ا بيوووا الم مووة
الت ووهيرة ف وور ووة م وون عو وودا و مت ووم وه ووذه ال اف ووة س ووممت ف وور رعا ووة عام ووال المي ووامين ارس ووة
وتضام ووا وت ووم ترجم ووة الضدي وود م وون الاص وووع اليو ا ي ووة إل ووى الضربي ووة ،والت وور حافا ووت عا ووى ح م ووة
ا
اإلغر ووم وسووممت بتمر رهووا إلووى موروبووا موووف عصوور الاهضووة وقوود ويو ا ميوواحة اإلمو ار ور ووة
اإلسومية ال ويرة الوصوف إلى ال روة والموا الخاي الوامة لاصااعة والوراعة وهذا مع ى الضوالم

اإلسووومر ال وودرة عاووى عووم التضاوويم وتوووفير المووال الد ارسووية ،والميوواهمة فوور تووار خ عاووم األحيووال

والضاوي )(Shuttleworth, 2018

وقد ان لودى مضاوم عاموال الميوامين فور مختاوف المجواالا التووف فور إجورال البمووس

البمت ووة ،الت وور م ا إل ووى الت ووور ال وي وور ف وور الت اي وواا الضماي ووة الت وور ا ووت مدعوم ووة عالت وودي ف وور

الد ارسوواا الفاي و ية و مووا ووان الموواف مووع اإلغر ووم ،ا ووت الموحاوواا اإلسووومية حوووف الميوواة
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ت ورتبط ارتبا ا ووا وايا ووا عالفايووفة والض يوودة وقوود ووور الضامووال الميووامين ماهجيووة قو ووة بايووت عايهووا

البموووس والد ارسوواا البمتووة والت ويليووة التوور تبمووث فوور الا وواهر الضاميووة موون مجووة الض ووور عاووى
إجاعو وواا ل و وور تميو وون مو وون الميو وواة اليوميو ووة وقو وود حو وواوف الميو ووين ( )2017إب و وراا ور الضامو ووال
الميامين فر ت سيب الماها التجر ور والااري فر شتى فروع المضرفة و ان محد هذه المجاالا
عام الاباا ،الذي تر وا جيه البموس عاوى تميوين ت ايواا الو ارعوة وت وي اتهوا وقود م ا عمووس

الضامال الميامين إلى ال ورة الوراعية فر ال رون الوس ى ،ووضضت الضديد من الت اياا المدي ة
التر ال تواف تيتخدي فر الوراعة حتى يوماا هذا

قاي الضامال الميامين فر الضاوي الوراعية عاسوتخداي ماهجيوة تت وون مون مورحاتينل األولوى

شوومات جمووع افووة الويا وواا والمض وارق التوور تتضاووم عالت ايوواا الوراعيووة ،وال ا يووة تتضوومن اسووتخداي
األسالي

الضامية لتميين وص ة هذه الضماياا ،و تر الاتائا والمضارق عاى

اق واسع ومون

األم اووة الضمايووة عاووى اسووتخداي عاووم األحيووال اإلسووومر فوور األ وودلب إسووبا يا المدي ووة  ،حيووث تووم

إصوح الاااي الوراعر ع كماه ،عاستخداي ت ايواا الوري المت دموة واالعتموا عاوى المضرفوة الواسوضة
لوودى عامووال الوودين اإلسووومر حوووف الاباتوواا ،حيووث اا هوورا الو ارعووة فوور مختاووف م مووال األ وودلب

رغم الاروق ال اسية التر ا ت سائدة فر لك الوقت

وعاد راسة المياهمة اإلسومية فر تار خ عام األحيال ،جد من هاوا عود مون الضاموال

الميامين لهم إسهاماا فر هذا المجاف الذي جمع المضرفة مون جميوع م موال الضوالم و تضول من
لديهم تصايفاتهم الماهجية التر تض يهم الم ا ة التر يتم و ها فر التار خ المميو لضاوم األحيوال.

وُض وود ال ووديااواري  )896-828( Al-Dinawariالباح ووث اإلس ووومر مح وود ب ووار عام ووال الاب وواا
موف هذه الفتورة ،ومون تبوه التوهيرة تواب الاباتواا الوذي وان ضود مون الضومواا الميوجاة فور

وعا من الاباتاا عاى األقة؛
لك الوقت ومكيبه ل
مب الاباا اإلسومر رس ووام  637ا
واألهوم مون لووك م وه رس ي يوة ت ووور م وواع الاباتواا و يووا تتاووع موع موورور الوومن وقود سوواعد
هذا الجول الموارعين عاى اراعة مصااق مفضة ومك ر إ تاجية عت ة ا ت ائر ،وهذا األساوب ان

قائما ماذ عرفت الوراعة
ا
المرجةية فر هذا المجاف
األسالي

ما وصف ورة حياة الاباتواا ،مموا جضوة تواب الاباتواا مون األ لوة

و ووووم الباحوووث اإلسوووومر األ دليو وور ،مبوووو الةبو وواس الاب و ور فو وور ال و وورن ال الو ووث عتو وور،
المت دمة التر ممذها من المف ر ن الميامين عاى عام الاباا ،مع تر يوه عاى الاباتواا
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ال وية وبدالا من االعتموا عاوى التجربوة والخ و والتخموين ،اعت ود الاب ور من الت ايواا التجر ويوة
عمو
والضامية يابور من تيتخدي المتبار فضالية الاباتاا ال وية وملف مبن الوي ار
تاعا مصبل ا
ا
ويايا ألك وور موون
مرجةيووا لضامووال الابوواا حتووى ال وورن التاسووع عتوور و تضوومن ال توواب وصو اوفا تفصو ا
ا
ما صاف ف  300وع من اكتتافه

وعا من الاباتاا
 1400ا
مبو ا ر ا ميى بن مممد بن الضوان ،محد الضامال الميامين فور ال ورن  12thفور إشووياية
احدا من مهم الميواهمين فور توار خ عاوم األحيوال ،وتمدي اودا فور مجواف الو ارعوة
– إسبا يا  -ان و ا
وهو صاح تاب الفوحة الذي يتضمن تضايماا لاموارعين فر رعا ة ما رب من  600ووع
وعوا موون األشووجار الم مورة و تضوومن هووذا ال توواب
موون الاباتوواا ،عمووا فوور لووك مووا يو وود عاووى  50ا
الت ايواا ،والاووروق المفضواة لاامووو ،واليوما ال ويضوور واألموراآل وا فوواا التور تصووي الاباتوواا

ضا الذين ر ووا عاوى توايوم األ وواع
( )Shuttleworth, 2018ومن عامال الاباا الميامين م ا
الجديدة من الاباتاا ،إبن سوري ال يو ار والديااواري من موف الموسوعاا الاباتية التر تتضمن
غا البا الرسوي التوضيمية لااباتاا حتى لو تواجدا فر عو متباعدة م ة الهاد واأل دلب.
و تضوومن توواب الميووان ارئوود عاووم الميووان الجوواحم ( 869/868 – 781ي) هووذا ال توواب

وص ووفا تفص وويايا لم ووا يو وود عا ووى  350وع ووا م وون الميوا وواا ،تت ووا ع م ووع الوص ووف الت ووضري واألم وواف

المضروفووة ووان الج واحم الباحووث األوف الووذي م ر مهميووة الوي ووة لاميوا وواا ،وقوواف م ووه فهووم من الوي ووة

سووتمد احتموواالا الب ووال عاووى قيوود الميوواة لاميوا وواا؛ و اتيجووة لووذلك اقتوورح ار ووة تيوومى ال فوواح موون

مجة الب ال  ،وقد سووم ارون صواح

ار وة الب وال لصصوال وعوور عون لوك بوذ الل من الميوا واا

ت افل من مجة الب ال وتيضى جاهدة لابمث عن الوذال والهروب من االفتراس والب ال عاوى قيود الميواة

فترة و اة عما فر لتربية الصووار وه وذا ،سوتمرر سوماا األفو ار األك ور جاحوا فور الب وال لوذر تهم،
وا ا ة احتماالا ع ائهم عاى قيد المياة والت يا مع ة ما يواجهو ه فر الوي ة.

وير إلوى من الميوا واا تبموث عون
فير الجواحم م ضوا مف واره عون اليوسوة الوذائيوة ،مت اا
الوووذال ،ول وون هوور ،بوودورها ،قوود ت ووة موون الميوا وواا المفترسووة؛ فهوور بووذلك عبووارة عوون جووول موون

ساي وواة وم وون األهمي ووة عم ووان اإلش ووارة إل ووى من الج وواحم ق وواي بت وي ووم ار ات ووه ع وون الخص ووائ

ض وا تت يووا مووع بي اتهووا ،ومن الاوواس وي البت ورة
المورواووة عاووى البتوور ،متووي اار إلووى من البتوور م ا
عموما تةي فر مااخ مك ر ح اررة وجفاافا وُضود هوذا مون األم اوة الجيودة عاوى ي يوة قيواي
الداكاة
ا
الضامال الميامين عجمع المضاومواا والت وو ر عايهوا؛ إ قواي الجواحم ع ورالة معمواف مرسو و ،ومون

ام إضافة األف ار والاار اا الخاصة عه
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وحووم من التربيووة الضاميووة فوور وقتاووا المووالر تمتوواغ إلووى ت يوويم وتوييوور فوور ووة الت وووراا

المتيوارعة فوور الضاووم والت اولوجيووا ،وفوور ووة التوجهواا المدي ووة فوور ماوواها و وورق توودر ب الضاوووي
عاووى الميووتوى الضووالمر؛ إ إن التف يوور الااقوود مو الووتضام ال ووائم عاووى االست صووال لوويب لووه ت ويووم

حلي ر عاى مرآل الواقع فر مضام وف الضالم اإلسومر ( )Rochmyaningsih, 2014؛ مما
مووا يتضاووم عماوواها الضاوووي فوور هووذه الوودوف فا هووا تمتوواغ إلووى التوسووع فوور بوراما التربيووة الضاميووة فوور

مراحة التضايم الضاي وفر مرحاة التضايم الجامضر ،وبخاصة موا يتضاوم ماهوا عالمضوارق االجتماعيوة
م ة تار خ الضام وفايفته ومون المضاووي مون الااحيوة التار خيوة من الضاوم لوم و تر مون الوورب ف وط،

ضا من الضالم اإلسومر والصين
ول اه متى م ا
وووف م وواكب م ووايرهوق (ب ووديوي)1992 ،ل م وون إرج وواع ت ووور ال يمي ووال ف وور موروب ووا
ير من المص اماا التر ابت رها
إلى جابر بن حيان عصورة مباشرة ،ومكور لية عاى لك من اا
مااالت ميتضماة فر مختاف الاواا األوربية وقود اوت تو الخووارامر فور الر اضوياا تُودرس
فوور الجامضوواا األوربيووة حتووى ال وورن اليووا س عتوور وت وووف ا ور وود هو ووه ( )1993عوون الجووول
الخاع عالجراحة من تاب التصر ا لمن عجو عون التو ليا لم لفوه الوهوراويل ل ود لضو

ال يوم

مهما فر موروبا؛ إ وضع مسب الجراحة األوروبية ،وسما بهذا الفورع
ال الث من هذا ال تاب اا
ور ًّ
موون ال و

إلووى م وواي رجيووع ،ف صووبمت الج ارحووة ميووت اة بووذاتها ومضتموودة فوور مصووولها عاووى عاووم

التتر ل وقد ان ل تاب الوهراوي هذا ماور ويور فور الاهضوة األوربيوة عاوى مودى مميوة قورون،
حيث ان يدرس فر جامضاا موروبا ،ما ان الجراحون األوربيون يرجضون إليه و تبيون ماه

وق وود تا وواوف ع وود قاي ووة م وون الب وواح ين ت ووار خ الضا ووم والضام ووال عا وود المي ووامين ف وور الما وواها

الد ارسووية عتو ة عوواي وماوواها الضاوووي عتو ة موواع؛ ف وود قامووت ا وور ( )2016بد ارسووة هوودفت إلووى
تضرق مار بر اما م ترح فر توار خ الضاموال فور التضر وا عالضاموال وت ودير جهوو هم وتاميوة افةيوة
اإل جاا لدى وب ايوة التربيوة عيووهاغ توم الت ويوم ال واور أل واا الت وو م ،اوم تجربوة البموث،

ام الت ويم البضدي أل واا الت و م ،والمصووف عاوى الويا واا المختافوة لامضالجوة اإلحصوائية وقود

وائيا بووين متوسو ر رجوواا مجموووعتر البمووث فوور
م هوورا تووائا الد ارسووة وجووو فووروق الووة إحصو ا
الت وي ووين ال واوور والبضوودي المتبووار التضر ووا عالضامووال ،ومليوواس ت وودير جهووو الضامووال ،ومليوواس
الدافةية لإل جاا لصالل الت ويم البضدي ،وبمياب حجم األار اتضل وجو ت اير وير لاور واما
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الم ترح فر المتويراا التاعضة ،ما اتضل تفوق مف ار المجموعة التجر وية األولوى تخصو
فر ت دير جهو الضامال عاى مف ار المجموعة التجر وية ال ا ية تخص

لوة عربية

عاووي

مم ووا وا درس وور ()Wandersee,1992؛ ف وود ق وواي بد ارسوووة است ص ووت فه ووم اب ووة جامضوووة

لو و ا وا االمر يووة ل ويضووة الضاووم عاسووتخداي المامووى التووار خر ،حيووث اسووتخدي الباحووث الموواها شووبة

ماصووا
التجر ووور ،واسووتخدي امتبووار لفهووم ويضووة الضاووم ،والموواها الوصووفر حيووث اسووتخدي اسووتويااا ا
البوا و البووة ،حيووث قوواي الباحووث بت ووو ر
بهووذه الد ارسووة ،و ا ووت عياووة الد ارسووة م و ووه موون ( )64ا
مامى تار خ الضام ،و لك بتضمين الدرس تار خ ت ة المفاويم ،وقواي عضورآل الودروس عاوى مودار
اليواة الد ارسووية عمضوودف يووي موون ووة مسوووع ،وقوواي عضوورآل هوذه الوودروس عاسووتخداي الفيوديو ،وقوود تووم

توودر

عياووة الد ارسووة عاووى اسووتخداي المامووى التووار خر ،و ا و

موواهم فهووم األ وار وإعوودا ما ووال

ماصووة ومقاضووة لتم يووة ور التخصووية الضاميووة المختووارة عضوود ال ورالة عوون هووذه التخصووية والتر يووو
عاى جا

مضين من شخصيته ،وقد م هرا الاتائا واست وع رمي ال ابة عد من الاتائا ان

من مهمهال من المامى التار خر ضمة عاى تيهية قيا ة الصف وإ ارة وإاارة الدافةية واإلعجاب،
وت اية التوتر عاد ال ابة ،وا ا ة ت ودير ال ابوة لاضاوم والضاموال واال موان عالتجر و
الاار اا الضامية وما توصة إليه الضامال

الضامور واحتوراي

وهدفت راسة مبرامو و وا درسر ) (Abrams & Wandersee, 1995إلى است صال

مار استخداي المامى التار خر فر فهم ال ابوة ل ويضوة الضاوم وفهمهوم لااار واا الضاميوة واتجاهواا
ال ابووة موووه ،حيووث اسووتخدي الباح ووان ماهجووين وهمووال الموواها شووبة التجر ووور ،والموواها الوصووفر،

وت و ووت الضياووة موون ( )120البووا و البووة موون ال ايوواا الضاميووة فوور اليوواة األولووى فوور توهاسوور
االمر يووة ،وبضوود ت ويووم امتبووار فهووم ويضووة الضاووم ،قوواي الباح ووان بتوا ووع االسووتبا ة عاووى الضياووة،
وم هرا الاتائا من مامى تار خ الضام غير اتجاهاا ال ابة حوف الضام والضامال لصفضة ،وجضوة

ال ابة ختارون مهاتهم وفم اتجاهاتهم ،وقد م هرا الاتائا م ضا من ال ابة مصوبموا مك ور فهموا
ل ويضة الضام و لامفاويم الضامية

مما راسة هاو ()Hao, 1996؛ ف د ان هدفها است صال مار المدمة التوار خر لتودر ب

الفيو ووال فوور ميوواق الفيو ووال التمهيد ووة فوور موضوووع الفيو ووال المرار ووة ،وتووم اسووتخداي الموواها شووبه

التجر ور ،وت و ت الضياة من ( )60البا من جامضة ) )Natrangالمتخصصة عمصوائد اليومك
فر فتااي ،وتوم ت يويم الضياوة إلوى مجمووعتين ضواع ة رسوت عال ر وة الت ايد وة ،وتجر ويوة رسوت
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موون موووف ت وود م الموضوووعاا عاووى ش و ة حوواالا تار خيووة موووف اما يووة عووروآل ،اسووتخدي فيهووا
مسواوب الما وواا والا وواا لامالووة التار خيووة ،والتصووميم الميووتخدي التصووميم شووبه التجر ووور المضتموود

عاووى االمتبووار ال واوور اووم المضالجووة وبضوودها االمتبووار البضوودي ،وقوود م هوورا الد ارسووة مجموعووة موون
الاتائا ان من مهمهال ا ا ة اهتماي ال ابة و افضيتهم مو التضام

وعاووى ميووتوى الد ارسوواا الممايووة قوواي الوود يم ( )2012بد ارسووة هوودفت إلووى قيوواس موودى

تااوف ممتوى ت

الضاوي الم ورة (سيايواة ماجروهوة  )McGraw Hill-لامرحاوة المتوسو ة

فر المما ة الضربية اليوضو ة لمجواالا المااوور اإلسوومر لاضاووي ال ويةيوة وقود توفت الد ارسوة

عوون إهموواف هووذه الماوواها لمجوواف إبوراا جهووو الضامووال الضوورب والميووامين ال وودمال والمضاصوور ن فوور

الضاوي ال ويةية

وهدفت راسة الوامدي ( )2012إلى ت و م ممتوى ت

الضاوي الم ورة عالصفوق الد يا

موون المرحاووة االبتدائيووة فوور ضووول مضووايير مختووارة ،حيووث اسووتخدي الباحووث الموواها الوصووفر ال ووائم

عاووى التمايووة؛ إ قوواي بتصووميم ع اقووة تمايووة تمتوووى عاووى قائمووة موون المضووايير والم شوراا ،والتوور
كوان مون ضومن مجاالتهووا توار خ الضاوم و ويضتووه ،وت وون مجتموع الد ارسوة موون جميوع تو

الضاوووي لاصووفوق الوود يا والبووال عوود ها( )6ت و

ال الو

بواقووع توواب ل ووة فصووة ارسوور لاضوواي الد ارسوور

( ،)1433/1432وتوصات الدراسة إلى عد من الاتائا وان مون مهمهوال من مجواف توار خ الضاوم
و ويضته ان األقة توافر فر مجمة ال تو

حيوث باووت يووته  ،0.3%ولوم يور هوذا المجواف فور

كتاب الصف األوف االبتدائر هائيا

يوورى عضووا المختصووين من الت امووة بووين تووار خ الضاووم وتوودر ب الضاوووي فوور ق وواع التضاوويم

ماصووة ،م ووه يوواعد ال وووب فوور البمووث عوون مهاووة تتضاووم فوور الضاووم وتر ووو عاووى التف يوور و وورح
األس اة واست تاق المفاويم ،مما م ن ال وب من فهمل ما هو الضام؟ و يا ضمة؟
تُضو وند ما وواها الضا وووي الد ارس ووية عضام ووة ،وما وواها عا ووم األحي ووال عخاص ووة م وون مك وور عااص وور
ور الرتبووا عاووم األحيووال عميوواة
واعو مووع التموود اا ،والتوي وراا الممي ووة؛ او اا
الضمايووة التضايميووة تفو ا
المخاوقوواا الميووة موون جا و  ،وعااصوور الااوواي الوي وور موون جا و

موور وماوواها الضاوووي مووا هووو

مضروق محد الوسائة التر تيتخدمها و ااراا التضايم فر باودان مختافوة بهودق رفوع ميوتوى ال افوة

الضامية لدى وبها
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ه وورا ف وور الوال وواا المتم وودة ع وودة حر وواا إص وووح اا ص وواة عما وواها الضا وووي ،وم وون

المتووار ع األك وور مهميووة فوور هووذا الميوودانل الضاوووي والت اولوجيووا والمجتمووع ()STS؛ والضاووم لجميووع
األموور يين  ،Science for All Americansومتووروع ()2061؛ ومم وواا التربيووة الضاميووة
Criteria

Education

Scientific؛ واالتجاهو وواا الدوليو ووة لد ارسو ووة الر اضو ووياا والضاو وووي

()TIMSS؛ والجيو و ووة الجديو و وود مو و وون مضو و ووايير الضاو و وووي ()NGSS؛ وماو و وواها الت ام و و وة بو و ووين الضاو و ووم
والت اولوجيووا والهادسووة والر اضووياا ( )STEMوقوود اتبضووت الضديوود موون الواوودان هووذا االتجوواه فوور

إصوح المااها وت و رهوا عموا فور لوك المما وة الضربيوة اليوضو ة وم وة هوذه الخ ووة مهموة فور
إصوووح وت ووو ر ماوواها الضاوووي التوور تم ون المووتضام موون المصوووف عاووى الميوواة الاوعيووة واالبت ووار
والخوراا المضرجية

وقوود بوودما و اارة التضاوويم فوور المما ووة الضربيووة اليووضو ة ماووذ تيووضة مع وواي بت ويووم ماوواها

جديودة فور الضاووي والر اضوياا فور م ارحوة التضاويم الضواي الو وسل االبتدائيوة ،والمتوسو ة ،وال ا و ووة
موون موووف ترجمووة سايوواة عالميووة موون ال ت و

الد ارسووية لاضاوووي ،والر اضووياا ،وموالمتهووا؛ لتصووبل

مااسووب اة لوي ووة المما ووة .وعاووى ال وورغم موون الجه وود ال ويوور ال ووذي تووم بذل ووه فوور إمووراغ هووذه الما وواها
عالصورة التر مرجت بها؛ فا ها ال االت عماجة إلى المو د من الت و ر ،وبخاصة ما يتضام ماها

بتضوومين عضووا الف وراا مو الممتو وواا حوووف جهووو الضامووال الميووامين فوور ت وودي الضاوووي المختافووة؛
ف د توصات راسة الد يم ( )2012إلى عد من الاتائا مون مهمهموا إهمواف ممتووى تو
لجا و و

الضاووي

جهو ووو الضامو ووال الضو وورب والميو ووامين ال و وودمال والمضاصو وور ن فو وور مجو وواف الضاو وووي ال ويةيو ووة

وتوصوات ارسوة الوامودي ( )2012إلووى عود مون الاتووائا وان مون مهمهووال من مجواف توار خ الضاووم
التر تم تماياها

افر فر مجمة ال ت
و ويضته ان األقة تو اا
وفر ضول التويراا األساسية التر شهدتها مااها الضاووي مون مجوة تميوين وت وو ر هوذه
الماوواها ومواكبووة الت وووراا الضاميووة والت اولوجيووة عاووى الميووتوى الضووالمر ،يوورى الباحووث من هاووا
مت و اة حليليووة تجضووة موون الضووروري است صووال ممتوووى موضوووعاا عاووم األحيووال موون المااووور
اإلسووومر الووذي يتضاووم بتضوومين جهووو الضامووال الميووامين فوور ممتوووى هووذه ال تو ؛ ولووذلك ،م وون
التضوير عن مت اة الدراسة من موف الي اف التالرل
 مااا تصوراالم تصح وااضم صوهااحال لماالا تصلمحاااي تصح اامحال وااض عم ا ت

تصح ضمة وض م تض ل تصولم تصلام ( )1-12وض تصححمكة تصلضب ة تص للاية؟
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يحكل

هذت تص ؤتل إصى ت سئمة تصفضع ة تصواص ة:

 -1مووا مبوورا الضامووال الميووامين فوور مجوواف عاووم األحيووال والووذين ووان لهووم ماوور فوور ت وودي عاووم
األحي ووال وت وووره ،عمي ووث م وون تض وومين جه ووو هم ف وور ممت وووى تو و

اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

الضا وووي لام وورحاتين

األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

 -2ما مبرا موضوعاا عام األحيوال التور تااولهوا الضاموال الميوامون ،والتور م ون تضومياها
فر ممتوى ت

ال ا و ة؟

الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوسو ة ،وممتووى تو

األحيوال لامرحاوة

 -3ما التصور الم ترح لمصوفوفة المودى والتتواعع لموضووعاا عاوم األحيوال لاصوفوق 1-12
عضد تضمين جهو الضامال الميامين فر مفر اتها؟

هوودفت هووذه الد ارسووة إلووى وضووع تصووور م توورح لتضوومين ممتوووى ت و

االبتدائيووة والمتوسو ة والمرحاووة ال ا و ووة فوور المما ووة الضربيووة اليووضو ة جوا و

الميامين فر عام األحيال وتهدق هذه الدراسة عاى وجه الخصوع ،إلىل

الضاوووي لاموورحاتين

موون جهووو الضامووال

 -1تمديد الموضوعاا الرئيية فر عام األحيال التر م ن تضمياها

 -2تمديد مبرا جهو الضامال الميامين فر عام األحيال التر م ن تضمياها ،وتمديد مواقع
تضمياها فر الممتوى

 -3باال مصفوفة المدى والتتاعع لجهو الضامال الميامين التر م ون تضومياها فور الممتووى
عور الصفوق المختافة

كحل أهح ة هذه تصدمتسة وض:
 -1تم يووم محوود مهووم مهووداق توودر ب الضاوووي فوور المما ووة الضربيووة اليووضو ة ،وهووو ت وودير جهووو
الضامال الميامين فر ت ور الضاوي المختافة

 -2ال تف عن مدى التوافم بين اليياساا التربو ة الضامة لمااها الضاوي والفايفة التربو وة،
والممتوى الفضار لهذه المااها

 -3إاارة االهتماي ع ضا ا الت امة بين الدين والضام ،وباال مااها الضاوي عاى األسب الف ر ة
اإلسومية التر تضتور ضرور ة لتضميم االتجاهاا الدياية لدى ال وب
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 -4المياهمة فر ت د م التوذ ة الراجضة التر م ن من تفيد مصممر وم ووري ماواها الضاووي
موون مجووة إا ورال هووذه الماوواها عممتوووى يت ووالي مووع المااووور اإلسووومر ،وربووط الممتوووى
والمضارق الضامية بتار خ الضام عاد الميوامين ،وإبوراا ورهوم فور ت ودي البتور ة والت ووراا
الضامية والت اولوجية المدي ة
 -5ت د م التوذ ة الراجضة لمترفر مااها الضاوي بهودق ميواعدة مضامور الضاووي عاوى تو يوا
المااور اإلسومر فر التضايم
 -6ت وود م مرجووع لاضامووال والبوواح ين م وون االسووتفا ة ماووه لتضوومين معضووا المااووور اإلسووومر
عت و و ة عو وواي ،وجهو ووو الضامو ووال الميو ووامين فو وور الماو وواها الد ارس و وية األمو وورى فو وور الم ارحو ووة
المختافة
 -7ض وود ه ووذا البم ووث اس ووتجاعة لامت اب وواا المماي ووة عموالم ووة تو و

مت ووروع الضا وووي ال ويةي ووة

وتواف هوا موع ا افوة المجتموع اليوضو ي وقيموه الديايوة ،والتور مون مضاييرهوا م ارعواة مبووا ىل
ومح اي التر ضة اإلسومية ،ورب ها عالتراس والمضارة اإلسومية
مل محداتت تصدمتسة تصوض يحكل أن حد مل لح تصنوائج:
 الفترة الوماية التر مجر وت فيهوا الد ارسوة ماصوة عوالم رراا المضتمودة مووف الضواي الد ارسور
2018 /2017ي
 سوويتم التضامووة مووع الموضوووعاا الرئييووة فوور ممتوووى ممووور عاووم األحيووال وفا ووا لمصووفوفة
الم وودى والتت وواعع لممت وووى تو و

الضا وووي لام وورحاتين االبتدائي ووة والمتوسو و ة ،وممت وووى تو و

األحيال لامرحاة ال ا و ة
 جهو ووو الضامو ووال الميو ووامين التو وور سو وويتم تضو وومياها فو وور الممتو وووى وفا و ووا لاممو وواور الضامو ووة
لاممتوى

 الضامووال الميووامين الووذين سوويتم امتيووارهم لاتضوومين فوور الممتوووى هووم مجوور عياووة؛ إ إن
جدا
عد ه الل الضامال وير ا
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جيمو ووا ياو وور التضر فو وواا اإلجرائيو ووة لامص و و اماا الرئييو ووة التو وور ور ا فو وور مو ووتن الد ارسو ووة

ومدلوالتهال

 اااميا تصلما  :محوود فووروع المضرفوة التوور تهوودق إلووى تتبووع تو ة الضاوووي ،وت ورهووا وتراكمهووا عووور
التار خ اإل يا ر ،وما تبع لك مون اكتتوافاا وامت ارعواا ،والوقووق عاوى األ واا والاوروق

التر ساهمت بت دي الضام مو تراجضه.

عجما ،وبراوا فر الضاوي
 تصلمحاي تصح محال :هم الضامال الذين يدياون عاالسوي عرابا ا وا مي ا
الضصور؛ ف ود ا وت اهتمامواتهم عوالضام واأل ب والفايوفة وغيرهوا مون الضاووي
المختافة عاى مر ُ

التوور وووي عايهووا الضووالم الميووام وقوود قوودي هو الل الضامووال ال يوور موون االكتتووافاا واالمت ارعوواا

التر م ا إلى ت ور البتر ة وت دمها

 تصولم تصلاام :تضاويم ال اومور ومجوا ر ،و ا يوم إلوى اووس م ارحوةل االبتدائيوة وتت وون مون سوت
ساواا راسية (  3يا ،و 3عايا) ،و ودم ال ال

فر هذه المرحاة لمن با ست ساواا مون

الضمر ،والمرحاتين المتوس ة وال ا و ة وتت ون ة مرحاة من اوس ساواا راسية ،وتترق
عايها و اارة التضايم

 ماااااانمج تصلماااااالم :جمي و ووع الخوو و وراا الضامي و ووة المتضا و ووة ع و ووالضاوي ال ويةي و ووة واألحيو و ووال والوي و و ووة
وعا و ووم األرآل والت و وور يتفاع و ووة مضه و ووا ال الو و و

ف و وور الم و وورحاتين االبتدائي و ووة والمتوسو و و ة تم و ووت

إشو و و وراق المدرس و و ووة ،وته و و وودق إل و و و ووى تم يو و و ووم الامو و و ووو الت و و ووامة والمت ام و و ووة لجمي و و ووع جوا و و و و
شخصيته وفم استضدا اته وقدراته.

 منمج ت
ال الو و

اي :صد عوه جميوع الخووراا الضاميوة المتضا وة عضاوم األحيوال ،والتور يتفاعوة مضهوا

ف وور المرحا ووة ال ا و ووة تمو وت إشو وراق المدرس ووة ،وته وودق إلو ووى تم يو ووم الامو ووو الت ووامة

والمت امة لجميع جوا

شخصيته وفم استضدا اته وقدراته.

منهـــــج البحـــــث:

استخدي الباحث فر هذه الدراسة الماها الوصفر التمايار ،لتمايوة ممتووى الموضووعاا

المرتب ووة عضاووم األحيووال فوور كتو

الضاوووي فوور الموورحاتين االبتدائيووة والمتوسو ة ،و تو

األحيووال فوور

المرحاة ال ا و ة وقد استخدمت ر ة تماية الممتوى ،وهر إحودى ال ورق الميومية فور المواها
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الوصفر ،لما لها من مهمية فر ال تف عن مدى اهتماي الممتوى عالموضوعاا المرتب ة عجهو

الضامووال الميووامين ،و ضوود مسوواوب تمايووة الممتوووى موون المجوواالا المهمووة التوور تيووتخدي فوور ارسووة

المااها ،وال ت
ر ووم التتووخي

المدرسية الم وررة و ضورق تمايوة الممتووى ع وه
الموضوووعر الماهجوور لخصووائ

ر وة ومسواوب لوسوتاتاغ عون

مموود ة فوور الممتوووى (م وور )2015 ،وقوود

تااوف البمث تضمين جهو عضا الضامال الميامين فر مجاالا ممد ة من عام األحيال ،وهرل
 ت ور المخاوقاا المية
 عام الاباا

 عام الميوان

 عام األحيال الدقي ة والوبائياا
تم و ووة عيا و ووة البم و ووث مجتم و ووع البم و ووث ا و ووه ،وهوعب و ووارة ع و وون جمي و ووع موض و وووعاا عا و ووم
األحيوو ووال ال و و ووار ة فوو وور ت و و و

الضاوو وووي لامو و وورحاتين االبتدائي و ووة والمتوس و و و ة ،و ت و و و

عاو و ووم األحيو و ووال

لامرحا و ووة ال ا و و ووة ع بضاته و ووا الاهائي و ووة ( ،)2018والم و ووررة ف و وور الم و وودارس التاعض و ووة ل و ووو اارة التضا و وويم
فر المما ة الضربية اليضو ة
 -1مراجضووة الضديوود موون ال تو

واألعموواس والت ووار ر التوور تااولووت تووار خ الضامووال الميووامين فوور

ت ور الضاوي عاى الميتوى الضالمر
 -2حصر مبرا الضامال الميامين الذين وان لهوم جهوو فور مجواف عاوم األحيوال والوذين وان
لهووم ماوور فوور ت دمووه وت وووره ،والووذين م وون تضوومين جه ووو هم فوور ممتوووى ت و
لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

الضا وووي

األحيال لامرحاة ال ا و ة

 -3تمدي وود مب وورا موض وووعاا عاو ووم األحي ووال الت وور تااوله ووا الضاموووال المي ووامين ،والت وور م ووون
تضمياها فر ممتوى ت

الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

لامرحاة ال ا و ة

األحيال

 -4وضو و و ووع التصوو و ووور الم تو و و وورح لمصوو و ووفوفة المو و و وودى والتت و و وواعع لموض و و وووعاا عا و و ووم األحيو و و ووال
لاصفوق 12-1عضد تضمين جهو الضامال الميامين فر مفر اتها
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:

هوودفت هووذه الد ارسووة إلووى وضووع تصووور م توورح لتضوومين ممتوووى ت و
االبتدائيووة والمتوسو ة والمرحاووة ال ا و ووة فوور المما ووة الضربيووة اليووضو ة جوا و

الضاوووي لاموورحاتين
موون جهووو الضامووال

الميامين فر عام األحيال و وضل تصجاد ل  1عضوا مبورا الضاموال الميوامين ومواضوع تضومين
جهو هم فر موضوعاا عام األحيال فر الصفوق من األوف وحتى ال وا ر عتور؛ بياموا يتضومن

تصجاااد ل  2مص ووفوفة الم وودى والتت وواعع له ووذه الجه ووو ف وور الموض وووعاا الرئيي ووة ف وور مم ووور عا ووم
األحيال فر المراحة ال وس االبتدائية والمتوس ة وال ا و ة

يحكل مخ ص تصنوائج تصوض لصمت إصاما تصدمتسة باصن اط تصضئ ة تصواص ة:

 تووم حصوور مبوورا الضامووال الميووامين الووذين ووان لهووم جهووو فوور مجوواف عاووم األحيووال والووذين
كان لهم مار فر ت دمه وت ووره ،والوذين م ون تضومين جهوو هم فور ممتووى تو

لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

األحيال لامرحاة ال ا و ة

الضاووي

 تووم تمديوود مبوورا موضوووعاا عاووم األحيووال التوور تااولهووا الضامووال الميووامين ،والتوور م وون
تضمياها فر ممتوى ت

الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

األحيال

لامرحاة ال ا و ة

 ت و ووم وضو و ووع التص و ووور الم تو و وورح لمص و ووفوفة المو و وودى والتت و وواعع لموض و وووعاا عا و ووم األحيوو ووال
لاصفوق  12-1عضد تضمين جهو الضامال الميامين فر مفر اتها
اجلدول رقم ()1
بعض العلماء املسلمني ومواضع تضمني جهودهم يف علم األحياء
اسم العامل

املوضوع

اجلاحظ

تطور املخلوقات

الكناني

احلية

موضع التضمني

ملخص إجنازاته يف علم األحياء
 صاحب كتاب احليوان. -أخـــع بعـــني ا عتبـــار التـــ

ات

البيئية على فرص احليوان للبقاء.

درس املخلوقات يف األنظمة

الصــــــف
 -الثالث ا بتدائي

البيئية
 -وحد األنظمة البيئية

 الرابـــع وا ـــامسوالسادس

 وصف الصراع من أجل البقاء. -كتب عن سالسل الغعاء

 -وحد علم البيئة

 -األول املتوسط

 -قــال بـ ن اخــتالا لــون الب ــر هــو

 -درس تفاعالت احليا

 -الثالث املتوسط

 -فصل مقدمة يف علم احليا

 -األول الثانوي

 -مبادىء يف علم البيئة

 -الثالث الثانوي

أحد نتائج ت

البيئة.
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اسم العامل

أبو ا
اإلشبيلي
(ال جّار)

أبو حعيفة
أمحد بن داود
الديناواري

كمال الدين
الدم ي

املوضوع

علم النبات

علم النبات

ملخص إجنازاته يف علم األحياء
 صــاحب أكــج معجــم موســوعي يفالقرون الوسطى "عمد الطبيب يف
معرفة النبات لكل لبيب".
 يضــم الكتــاب  1739مــاد نباتيــةودوائيـــة مرتبـــة حســـب حـــروا
املعجم.
 يتضمن املعجم وصفًا وافيًا لكل نوعمن أنواع النباتات ب كثر من لغة.
 يلقب ب يخ علماء النبات. صاحب كتاب "النبات" العي وصف فيه 637نباتًا رآها بنفسه.
 أول عامل نبـات مسـلم ي ـ إر قريقـةالتهجني يف النباتات ،ومتكن مـن إنتـا
مثــــار جديــــد بطريقــــة التطعــــيم.
واســــتطاع أن ينــــتج أزهــــارًا جديــــد
باملزاوجة بني الورد الجي وشجر اللوز.

 صـــاحب أول مرجـــع شـــامل يف علــــماحليوان باللغة العربية ،ويضـم 1069
كائنًا مع الصفات املميز لكل منها.
 استخدم األسـلوب العلمـي احلـديث يفعلم احليوان
عمليات الرصد واملالحظة.
 لـــه العديــــد مـــن الكتــــب يف الفقــــهواحلديث ،إ أن أهم وأشـهر مللفاتـه
كتاب حيا احليوان الكجى.
 -صاحب كتاب القانون يف الطب

موضع التضمني
-

وحــد النباتــات الوقــات
حية
وحد النباتات
درس النباتات وأجزاؤها
درس اململكة النباتية
درس النباتات
وحد النباتات

-

وحد مقدمة للنباتات
درس دور حيا النباتات
درس التكــا ر يف النباتــات
البعرية
درس دور حيا النباتات
وحد الورا ة
درس دراسة الورا ة
وحد الورا ة
درس الصفات الورا ية
وحد الورا ة
وحد احليوانات من حولنا

-

-

ابن سينا

علم األحياء  -ذكـــر أنهـــا تنتقـــل عـــن قريــ بعـــض
الدقيقة
الكائنات احلية الدقيقة يف املاء واجلو
والوبائيات

 ذكـــر أن هـــعئ الكائنـــات عبـــار عـــنحيوانــات صــغ ج ـدًا تــرى بــالعني
اجملرد وهي املسببة لبعض األمراض.
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 األول ا بتدائي-

الثاني ا بتدائي
الثالث ا بتدائي
الرابع ا بتدائي
ا امس والسادس
الثاني املتوسط

 الثاني الثانوي الثالث ا بتدائي الرابع ا بتدائي-

ا امس ا بتدائي
السادس ا بتدائي
األول املتوسط
الثاني املتوسط
الثالث املتوسط
الثالث الثانوي
األول ا بتدائي

 -وحد احليوانات

 -الثاني ا بتدائي

 -درس احليوانات وتصنيفها

 -الثالث ا بتدائي

 -وحد اململكة احليوانية

 -الرابع ا بتدائي

 -درس احليوانات

 -ا امس والسادس

 -درس ا اليا

 الرابـــــ ـع وا ـــــــامسوالسادس واألول املتوسط

 ك ــف قــرع العــدوى لــبعض األمــراضمثل اجلدري واحلصبة.

الصــــــف

 -درس ا لية والف وس

 -الثاني املتوسط

 -وحد البكت يا والف وسات

 -األول الثانوي

 -نظرية ا لية

 -الثالث الثانوي

العدد ( )117يناير ج(2019 )2

جملة كلية الرتبية ببنها
اسم العامل

ملخص إجنازاته يف علم األحياء

املوضوع

 -أول مـــن وصـــف مرضـــي اجلـــدري

موضع التضمني
 -وحـــد ا اليـــا و الـــك

واحلصبة والتمييز بينهما.
علم األحياء

أبو بكر
الرازي

والوبائيات

 -ا امس ا بتدائي

املخلوقات احلية

 -سجل ذلك يف رسالة هـي األور مـن

الدقيقة

الصــــــف

نوعها عن اجلدري واحلصبة.
 نقلــه هـــعئ الرســـالة إر اتلـــفلغات العامل.

 -السادس ا بتدائي

 درس الكائنــــــات احليــــــةالدقيقة
 -درس املناعة واملرض

 -الثاني املتوسط

 -درس األمراض املعدية

 -الثاني الثانوي

اجلدول رقم ()2
مصفوفة املدى والتتابع جلهود بعض العلماء املسلمني يف املوضوعات الرئيسة يف حمور علم األحياء يف املراحل
الثالث ا بتدائية واملتوسطة والثانوية
املوضوعات الرئيسة

الصف
تطور املخلوقات احلية
(اجلاحظ الكناني)

علم النبات
(أبو ا

اإلشبيلي  +أبو حعيفة أمحد بن
داود الديناواري)

1

-

وحد النباتات الوقات حية

2

-

وحد النباتات

3

 درس املخلوقات يف األنظمـة -البيئية
-

4

-

درس اململكة النباتية

-

درس التكا ر يف النباتات البعرية

-

درس النباتات

-

درس دور حيا النباتات

-

درس النباتات

-

وحد الورا ة

-

درس دراسة الورا ة

-

وحد الورا ة

-

درس الصفات الورا ية

5
6
7

 وحد األنظمة البيئية وحد األنظمة البيئية وحد األنظمة البيئية -وحد علم البيئة

8
9

 -درس تفاعالت احليا

10

 -فصل مقدمة يف علم احليا

11
12

-

مبادىء يف علم البيئة

درس النباتات وأجزاؤها
درس دور حيا النباتات

علم احليوان

علم ا حياء الدقيقة والوبائيات

(كمال الدين الدم ي)

(ابن سينا  +أبو بكر الرازي)

 وحـــد احليوانـــات مـــنحولنا
 وحد احليوانات درس احليوانـــــــــــــــاتوتصنيفها
 -وحد اململكة احليوانية

-

 -درس احليوانات

-

 -درس احليوانات

-

درس ا اليا

درس ا اليا
وحــــد ا اليـــــا و الـــــك
املخلوقات احلية
درس ا اليا
درس الكائنــــــــات احليــــــــة
الدقيقة
درس ا اليا
درس ا لية والف وس
درس املناعة واملرض

 وحد البكت يا والف وسات-

وحد مقدمة للنباتات

-

وحد الورا ة

 درس األمراض املعدية-

نظرية ا لية
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تيوواعد ارسووة تووار خ الضاووم ال وووب عاووى ت ووو ر إحياسووهم عووالضام فوور سووياق ياووامي ر،
وإ يووا ر ،وتوووفير فهووم مفضووة لاوودور الووذي لضوتووه الضاوووي فوور ت ووو ر ال افوواا المختافووة ،وت وودير
اإلسهاماا الهائاة من الضاموال والبواح ين الضورب والميوامين ،وميواعدة ال ووب عاوى ت وو ر فهوم

معمووم ألسووب الضاوووي المدي ووة هووذا البمووث يوواط الضووول عاووى الضديوود موون الميوواهماا الضاميووة

اإلسووومية فوور الضاوووي المدي ووة عتو ة عوواي ،وفوور مجوواف عاووم األحيووال عتو ة موواع ،والماجووة إلووى
راسة إ جاااا ال افاا األمرى؛ وجيما يار مااقتة ألبرا الاتائا المتضا ة ع س اة البمثل

مناق ة النتـائج ا اصـة بالسـلال  :1موا مبورا الضاموال الميوامين فور مجواف عاوم األحيوال والوذين

كووان لهووم ماوور فوور ت وودي عاووم األحيووال وت وووره ،عميووث م وون تضوومين جهووو هم فوور ممتوووى ت و

الضاوي لامرحاتين اإلبتدائية والمتوس ة ،وممتوى ت

األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

هاووا ال يوور موون الضامووال الميووامين الووذين سوواهموا فوور ت وور عاووم األحيووال (الويولوجيوا)،

وماهم الجاحم ال اا ر وابن سياا والخوارامر والرااي وابن ع و ه وابون ماودون و او األ واكر
وابن رشد وعود الا يا البودا ي وغيرهم

تاوواوف الجوواحم ال اووا ر ال يوور موون الموضوووعاا التوور تورتبط عضاووم األحيووال عامووة وت ووور

المخاوقاا المية ماصة ،فهو صاح

تاب الميوان المتهور ،وقد ممذ عضين االعتبار الت ايراا

الوي ية عاى فرع الميووان لاب وال ،ووصوف الصوراع مون مجوة الب وال ،و تو

عون سوسوة الووذال،

وقاف ع ن امتوق لون البترة هو محد تائا تو اير الوي وة؛ مموا مبوو الخيور اإلشوويار (التوجار) ف ود
تااوف عام الاباا وصاح

الابوواا ل ووة لوي و

مكور مضجم موسوعر فر ال رون الوسو ى عمودة ال ويو

و ضووم ال توواب  1739مووا ة باتيووة و وائيووة مرتبووة حي و

فور مضرفوة

حووروق المضجووم

اجيا ل ة وع من م واع الاباتواا عو ك ر مون لووة؛ مموا مبوو حذ فوة محمود بون
يتضمن المضجم
ا
وصفا و ا
او الديااواري ف د ل عتيخ عامال الاباا ،وهو صاح تاب الاباا الذي وصف جيه 637

باتاا رها بافيه وهو موف عوالم بواا ميوام توير إلوى ر وة التهجوين فور الاباتواا ،وتم ون مون
وار جديوودة عالمواوجووة بووين الووور الوووري
إ توواغ امووار جديوودة ع ر ووة الت ةوويم واسووت اع من ياووتا ماهو اا
وش ووجرة الا وووا؛ و ض وود م وواف ال وودين ال وودميري ص وواح

موف مرج ووع ش ووامة ف وور عا ووم الميو ووان عالاو ووة

ائاا موع الصوفاا المميووة ل وة ماهوا واسوتخدي األسواوب الضامور الموديث
الضربية ،و ضم  1069ا
فوور عمايوواا الرصوود والموحاووة ولووه الضديوود موون ال ت و فوور الف ووه والمووديث ،إال من مهووم ومشووهر
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م لفاته تاب حيواة الميووان ال وورى صواح

تواب ال وا ون فور ال و ؛ مموا ابون سوياا ف ود توف

وورق الض وودوى ل ووبضا األمو وراآل م ووة الج وودري والمص ووبة و وور م ه ووا تات ووة ع وون ر ووم عض ووا

ال ائااا المية الدقي ة فر المال والجو و ور من هوذه ال ائاواا عبوارة عون حيوا واا صوويرة ج اودا
ال توورى عووالضين المجوور ة وهوور الميوووبة لووبضا األم وراآل و ضوود مبووو ع وور ال ورااي موف موون وصووف

مرضوور الجوودري والمصووبة والتمييووو بياهمووا وسووجة لووك فوور رسووالة هوور األولووى موون وعهووا عوون

الجدري والمصبة و ات هذه الرسالة إلى مختاف لواا الضالم

مناق ــة النتــائج ا اصــة بالســلال  :2مووا مبوورا موضوووعاا عاووم األحيووال التوور تااولهووا الضامووال
المي ووامون ،والت وور م وون تض وومياها ف وور ممت وووى تو و
وممتوى ت
كت

األحيال لامرحاة ال ا و ة؟

الضا وووي لام وورحاتين اإلبتدائي ووة والمتوسو و ة،

يتضل من الجدوف  1من مبرا موضوعاا عام األحيال التر م ن تضمياها فر ممتووى

الضاوي واألحيال م ن تصايفها فر مربضة مماور رئييةل
 ت ور المخاوقاا المية
 عام الاباا

 عام الميوان
 عام األحيال الدقي ة والوبائياا

وتضد هذه المماور موضوعاا رئيية فر عام األحيال مما سهة تضمين جهو وا جاااا

الضامال الميامين فر هذه المماور فر الميتو اا المختافة لمراحة التضايم الضاي

مناق ة النتائج ا اصـة بالسـلال  :3موا التصوور الم تورح لمصوفوفة المودى والتتواعع لموضووعاا
عام األحيال لاصفوق  1-12عضد تضمين جهو الضامال الميامين فر مفر اتها؟

يوض و وول الج و وودوف  2مص و ووفوفة الم و وودى والتت و وواعع لجه و ووو عض و ووا الضام و ووال المي و ووامين ف و وور

الموضوعاا الرئيية فر مموور عاوم األحيوال فور الم ارحوة الو وس االبتدائيوة والمتوسو ة وال ا و وة

موون موووف الصووفوق  12 - 1و وحووم تاوووع الموضوووعاا التوور م وون تضوومياها فوور الممتوووى
ومااسوته لمفر اا المصفوفة األصاية لاضاوي

يتضوول موون ممتوووى الجوودولين  2 ،1واالسووتضراآل الووذي قوواي عووه الخووو ر ( ،2004عل

 (223من جهو الضامال الميامين فر عام الاباا تتير إلى م همل
 موف من ملف فر الوي ة الاباتية عاد الدياوري
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 وهم موف من استاوت ال مر فر غير وقته ،ف رة الويوا المممية

مضجما لااباا عيبع لواا ماها الوتياية
 واإل ر ير موف من صاف
ا
 ب وا ر ة التاليط ،وهر من ابداعاا ابن الضواي األ دلير
 والميو ووامون هو ووم موف مو وون م مو ووة الاخاو ووة إلو ووى موروبو ووا عاو وودما ارعهو ووا الو وودامة األمو وووي فو وور
قصره ع ر بة
 وهم موف من م مة فن اراعة المدائم إلى موروبا عن ر م األ دلب
مصور عاأللوان
اا
باتيا
 و ضد رشيد الدين الصوري هو موف من صاف
مضجما ا
ا
 و ان ابن الوي ار موف من استخا األصباغ من الاباتاا من موراقها وماهارها
 وهم موف من اكتتف من األفاعر والمتراا والف وران تهورب مون بواا عصوة الضاصوة الوذي
حاليا مويد الف ران
يتخرغ ماه ا
 وموف مون وووم الهادسووة الوراايووة فوور الت ةوويم لتوييور شو ة ال مورة مو الووتم م فوور حجمهووا مو
التخا

من بورها

 وهم موف من قاف عالضوقة الروحية بين الموروعاا المتماب ماها والمتباغا
شاض لملاه وض عم تصحالتن إصى أنم :
 موف من مجرى تجربة عاى ار ة االرتبا التر ر قاي بها الجاحم

 قالوا عالمتار ة الميوا ية وهر الصداقة التر تات بين حيوان و مر لمصامة متتر ة

 سجاوا موحااتهم حوف اهرة الت يا عاد الميوان ،توير لو ه عالاون اليائد المميط عه
 تضرفو و ووا عا و ووى ال ائا و وواا الدقي و ووة م و وون م و وووف معو و وراآل األمو و وراآل الت و وور تي و ووووها ،و ارس و ووة
اهرة الضدوى

 موف من بذف مماوالا جا ة لتصايا المما ة الميوا ية والاباتية
وض

لي نوائج تصدمتسةتصحاص ة ،يحكل دي تصولص ات تصواص ة:

 الت كيود عاوى ال وائمين عضمايوة ت وو ر وتافيوذ ماواها الضاووي عضاموة وماواها األحيوال عخاصوة
توار توجهواا التربيوة الضاميوة فور تضومين توار خ الضاوم وجهوو الضاموال عمون فويهم الضاموال
الميامين عاد باال وإعدا المااها وت و رها وت و مها فر ضول لك
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 إع ووال مهميووة مكووور إلضووافة الممتوووى الووذي يتضاووم عجهووو الضامووال الميووامين فوور عاووم
األحيوال فور كتو

الضاووي لاصوفوق 9- 1عتو ة عواي  ،وفور ممتووى تو

المرحاة ال ا و ة  12 - 10عت ة ماع.

 توودر

األحيوال فور

مضاموور الضاوووي عاووى ويضووة الضاووم و ي يووة تضوومين تووار خ الضاووم فوور ممتوووى تو

الضاوي وبخاصة جهو الضامال الميامين فر الموضوعاا المختافة

 مراعاة مةياري االستمرار ة والتتاعع عاد تضمين جهو الضامال الميامين فر ممتوى كت
الضاوووي لاموورحاتين االبتدائيووة والمتوس و ة ،وفوور ممتوووى ت و
عميث يراعى التضمين فر مك ر من صف

األحيووال لامرحاووة ال ا و ووة،

فر ضول تائا الدراسة المالية التر تم التوصة إليها والتوصياا التر تم رحها من جهة،

واست ماالا لهذه الدراسة من جهة ممرى ترح الباحث إجرال عضا الدراساا والبموس وماها:


راسة مماااوة لاد ارسوة الماليوة حووف تضومين جهوو الضاموال الميوامين فور الضاووي األمورى



ارس ووة ت ت ووف ع وون ما وور تض وومين جه ووو الضام ووال المي ووامين ف وور الممت وووى الضام وور عا ووى



ارس و واا ت و ميو ووة حو وووف تمايو ووة ممتو وووى ت و و

فر الممتوى الضامر

تمصية ال وب وعوامة ممرى

الضاو وووي فو وور المو وورحاتين االبتدائيو ووة الو وود يا

واالبتدائيووة الضايووا ،والمرحاووة المتوس و ة ،والمرحاووة ال ا و ووة حوووف جهووو الضامووال الميووامين

الوار ة فر الممتوى
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ب ووديوي ،عو وود ال وورحمن ()1992

م ووايرهوق (م وواكب) موس وووعة الميتتو ورقين موس وووعة ش ووب ة

المضرفة الر ية تم الوصوف إليه بتار خ  10مايو 2018

المي ووين ،ممج وووب ( )2017جه ووو الضام ووال المي ووامين ف وور إرس ووال الم وواها الضام وور امتساااات
ضبلية ،اية التربية ،جامضة إفر ليا الضالمية201- 145 ،)6(6 ،

الخووو ر ،مالوود بوون سووايمان ( )2004جهووو الضامووال الميووامين فوور ت وودي المضووارة اإل يووا ية
م تبة الماك فهد ،الر اآلل المما ة الضربية اليضو ة

ال وود يم ،مال وود إبو وراويم ص ووالل ( )2012م وودى تا وواوف ممت وووى تو و

الضا وووي الم ووورة لامرحا ووة

المتوس و ة عالممم ووة الضربيووة اليووضو ة لمجوواالا المااووور اإلسووومر لاضاوووي ال ويةيووة ،
مجاة التربية الضامية 100-65 ،)4(15 ،

ا وور ،حا ووان مصو و فى ( )2016بر وواما م ت وورح ف وور ت ووار خ الضام ووال عاس ووتخداي م ووو غ ايا ووين
األ وار وما وره فوور التضر ووا عالضامووال وت وودير جهووو هم وتاميووة الدافةيووة

واسووتراتيجية لض و

لو جوواا لوودى وووب ايووة التربيووة عيوووهاغ امتسااات عضب ااة وااض تصوضب ااة عم ا تصاانف ،
الضد ( ،)80يمور ،جمهور ة مصر الضربية

الوامودي ،ماجود ()2012

تإلبودتئ ة وض

االي محواالب اوال تصلماالم تصحلاالمة باصرافلن تصاادن ا ماال تصحض مااة

لي ملاياض مخوامة .رسالة ماجيتير

اية التربية ،جامضة مي ال رى

م وور ،ف وراس عيوواف ( )2015تمايووة ممتوووى توواب عاووم األحيووال لاصووف ال الووث المتوسووط فوور

ضول مضايير التربية الجمالية مجمة ام ة تصوضب ة ت ساسا ة صملمالم تصوضبلياة تإلن اان ة

 /لاملة بابل ،الضد ل583 – 570 ،24

الموا ن ( 130 )2017بحثًا ل دت اميا تصلملم تصلل عند تصلضب تصح محال بجاملة تإلماام
و اارة ال اف و ووة واإلع و وووي ،ت و ووم الوص و وووف إلي و ووه بت و ووار خ  2018/4/15م و وون الموق و ووعل

https://www.almowaten.net

هو ووه ،اغر وود ( )1993شاااح

تصلاااضب

ااالر عماااى تص اااضب ،8 .ترجمووةل فوواروق بيضووون

و ماف سوقر ،ار ا فاق و ار الجايةل بيروا ،لواان (تم تر ال تاب ع بضته األولى

األلما ية عاي 1960ي)

542

2019 )2() يناير ج117( العدد

جملة كلية الرتبية ببنها

Abrams, E. & Wandersee, L. (1995). How Does Biological-Knowledge
Grow A Study of Life Scientists Research Practices. Journal of
Research in Science Teaching, 32(6) 649-663.
Hao, L. (1996). An Integration of the History and Demonstrations of
Physics Into the Introductory Physics Course (Vietnam), Master
Dissertation, Simon Fraser University, MAI-35/05,P.1131.Oct
1997
Kuhn, T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago:
University of Chicago Press.
Rochmyaningsih, Dyna. (2014). Scholars urge science education
reforms in Muslim world. Retrieved May 9, 2018 from:
https://www.scidev.net/asia-pacific/education/news/scholars-urgescience-education-reforms-in-muslim-world.html.
Shuttleworth, Martyn. (2018). Islamic Scholars and Biology. Reached
April 16, 2018 online from: https://explorable.com/islamicscholars-and-biology?gid=1595.
Wandersee, I. H. (1992). The Historical of Cognition: Implications
Science Education Research. Journal of Research In Science
Teaching, 29(4) 423-434.

543

 صاحل بن إبراهيم النفيسة/د

Abstract
The aim of this study was to propose a perception includes the
efforts of some Muslim scholars in Biology development and suggesting
scope and sequence matrix of these efforts to include them in the content
of science curriculum at the elementary, middle, and high school
Biology curricula. The methodology of this study was to determine the
topics of biology in primary, middle and secondary levels through scope
and sequence of these topics, and then select the topics that can be
included in this matrix, which represents the efforts of prominent
Muslim scholars in the field of biology that can inform the General
Science and Biology curriculum content and methods of teaching
science, history of science that link Islamic science with the modern
trends in developing curriculum and methods of teaching science in
Saudi Arabia. The results of the study were explained and discussed
considering the results of some previous studies, some recommendations
and suggestions addressed to those involved in education and curriculum
development, and researchers in the field of this research
Keywords: History of science, Muslim scholars, public education,

science curriculum, and the biology curriculum.
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