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- ٢٠٨ -

: مقدمة   
أصبح االنسان اليوم هو مشكلة البيئة األولي ، وذلك ألن أنظمتها لم تعد فـي                     

تمـال المحـدودة لتلـك      مقدورها االستجابة لمطالبه المتزايدة التي فاقت طاقـة االح        
، فقد بلغ االنسان في تأثيره علي بيئته وقدرته علي تغييرها وإحداث الخلـل              األنظمة

حداً ينذر بالخطر ، إذ تجاوز في بعض األحوال قـدرة الـنظم             في عالقاتها الطبيعية    
البيئية الطبيعية علي االستيعاب واالحتمال مما أحدث اختالالت بيئية تكاد تهدد حيـاة             

ان نفسه ومدي قدرته علي البقاء علي سطح األرض ، كما تهدد األجيال القادمة              االنس
 التلـوث بجميـع أنواعـه       رد وبكثرة المشكالت البيئية مثل    باألمراض وبنقص الموا  

زايـد الـسكان    وأزمة الطاقة ومـشكلة ت    ونقص الغذاء    والتصحرواستنزاف الموارد   
 في القرن العشرين بما استحدثه من د تعاظم تأثير االنسانوق وغيرها من المشكالت ،

محمـد  (تكنولوجيا وبما سخره من طاقات لم يكن للبيئة الطبيعية عهد بها من قبـل               
  . )١٣ ، ١٩٩٨صابر سليم ، 

وإزاء الخطر المتزايد للمشكالت البيئية سنت الدول القوانين والتشريعات التـي            
ـ ،  ضها للمـشكالت المختلفـة    عرتنظم عالقة االنسان ببيئته بما يحميها ويمنع ت        ا كم

جراءات التي تحد من تعـرض البيئـة لمـشكالت          أجريت البحوث لدراسة السبل واإل    
، وارتفعت النداءات بضرورة وعـي      أخري وتقلل آثار المشكالت البيئية التي تعانيها        

وإدراكه للنتائج المترتبة عليها مؤكدة في نفـس الوقـت أن           االنسان بهذه المشكالت    
ياجات االنسان ال يتعارض مـع المحافظـة علـي البيئـة الطبيعيـة وأن               توفير احت 

ـ      التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة ال تستطيع         رض وحدها أن تحقـق الغ
التصرف السليم لالنسان تجاه البيئـة إال بإعتنـاق         يحدث  المرجو منها وال يمكن أن      

ي تصبح أساساً لسلوكيات سوية     الفرد عن إرادة حرة لمجموعة من القيم االيجابية الت        
   ).٢٣ ، ١٩٩٨د السالم الشربيني ، وفوزي عبالطناوي  عفت مصطفي ( مع البيئة 

تتخذ لحماية البيئة والمحافظة عليهـا ومواجهـة      ويعني ذلك أن أية إجراءات             
مشكالتها ينبغي أن تبدأ باالنسان بإعتباره المسئول عن ظهور هذه المشكالت وذلـك             
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- ٢٠٩ -

ه تربية بيئية يفهم من خاللها أسس التفاعل الصحيح مع بيئته ويقتنع بأهمية              بتربيت
  .تجاهها المحافظة عليها وتنمية مواردها ، ويسلك السلوك البيئي المناسب 

علي كافـة المـستويات الدوليـة    لقاءات والولذلك عقدت المؤتمرات والندوات        
ة وتأثيراتها ، وتوجيه االهتمـام إلـي        واالقليمية والمحلية لمناقشة المشكالت البيئي    

واجهة هذه المشكالت والتصدي لهـا      ضرورة تربية االنسان تربية بيئية تمكنه من م       
ت عن مجموعة   ندواالمؤتمرات وال تلك  وقد أسفرت    ،وحماية البيئة وتنمية مواردها     

عفت مصطفي الطناوي وفوزي عبـد الـسالم الـشربيني ،            : ( هيمن التوصيات   
٢٤  ،١٩٩٨ (   

 ضرورة إعداد االنسان للتفاعل الصحيح مع بيئته بحيث يـسعي هـذا االنـسان                  -١
  .بدافع داخلي منه إلي صيانة هذه البيئة والمحافظة عليها 

إلكتـساب المعرفـة واالتجاهـات والقـيم والمهـارات              إتاحة الفرصة لكل فرد      -٢
  .الالزمة لحماية وتحسين البيئة 

  .جال التربية البيئية وتطبيق نتائجها في العملية التعليمية  تشجيع البحوث في م-٣
  . تضمين المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية المختلفة بمراحل التعليم العام -٤
  .دمج القضايا البيئية في شتي العلوم والمواد التي تدرس في التعليم النظامي -٥
فـي     درسـه جميـع الطـالب       يالبيئيـة    إعداد مقرر دراسي في مجال التربيـة         -٦

  .الجامعات 
الخدمـة بمـا          إدخال العلوم البيئية والتربية البيئية في برامج إعداد المعلم  قبل             -٧

يمكنه من أداء دوره المتميز في العملية التعليمية ويساعده علي تحقيق أهداف            
  . التربية البيئية 

والدراسـات    التربيـة البيئيـة  تنظيم دورات لتدريب المعلمين أثناء الخدمة علي     -٨
  .البيئية 

     إعداد هيئة تدريس لمرحلة التعليم الجامعي يتخـصص أفرادهـا فـي العلـوم              -٩
  .البيئية المتكاملة والتربية البيئية في أقسام خاصة تنشأ لذلك 
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- ٢١٠ -

   أن تكون التربية البيئية عملية مستمرة تبدأ في مرحلـة مـا قبـل المدرسـة                    -١٠
  .النظامي وغير النظامي يع مراحل التعليم وتستمر في جم

صيانة البيئة أوصي العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت من أجل كذلك         
المدرسـية بجانـب التربيـة       وحمايتها وتحسينها بضرورة االهتمام بالتربية غيـر      

وأن المدرسية ، وأن تشمل هذه التربية مختلف قطاعات البشر في مختلف األعمار،             
   ) . ٢٠٠٥،٢٠سعيد محمد السعيد ، مايو (ية تساهم فيها كل الوسائط التربو

      وقد يتصور البعض أن التربية البيئية مجموعة من المعلومات يجب إدخالها
في المناهج والبرامج التعليمية لمعرفة البيئة ومشكالتها، إال أن هذا التـصور يبعـد              

أنمـاط  بيئية من معان ، فالتربية البيئية نمط من         كثيراً عن ما تنطوي عليه التربية ال      
البيئـة    يحقق سـالمة   التربية يهدف إلي توجيه العالقات االنسانية مع البيئة توجيهاً        

، وذلك بتزويد األفراد بالمعلومات البيئية التي تساعدهم علي فهـم تلـك             وتطويرها  
ـ           ة ومهـارات حـل     العالقات ، واكسابهم مهارات التعامل السليم مع مكونـات البيئ

  . التجاهات والقيم البيئية السليمةالمشكالت ، وتنمية الوعي البيئي والميول وا
ئيـة  التربية البي أن   ) ٣١ -٣٠ ، ٢٠٠١  مارس (يري سعيد محمد السعيد       و      
لـي إكتـساب     ع –  مستوياتهم وأعمارهم  اختالفعلي   -مساعدة األفراد   إلي  تهدف  

 العالقات المعقدة التي تربط االنسان وعناصر بيئتـه         المعلومات التي تمكنهم من فهم    
 إلي تنميـة مهـارات هـؤالء    ، كما تهدفوفهم العالقات المتبادلة بين هذه العناصر   

منـع  األفراد بما يمكنهم من حسن استغالل بيئتهم وتطويرها والمحافظـة عليهـا و            
وأوجة التقـدير    أيضاً إلي تنمية االتجاهات والقيم       تعرضها لمشكالت جديدة ، وتهدف    

والميول المرغوبة لديهم ، مما يجعلهم يقدرون أهمية المحافظة علـي البيئـة لهـم               
من أنفسهم وليس خوفاً مـن سـلطة       برغبة داخلية  ولألجيال القادمة ، ويفعلون ذلك    

   .ع أوتشري
  عبء األكبر في تحقيق أهداف التربية البيئية علي عاتق المؤسسات       ويقع ال
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- ٢١١ -

مة والمؤسسات التعليمية خاصة ، وفي مقدمة المؤسسات التعليمية تأتي          التربوية عا 
ألنها تعني بتربية النشئ ، كما تعني بالسلوك االنساني وتنميته وتطويره           ،  المدرسة  

، وهي تهدف إلي تزويد األفراد بالمعلومات والقيم والمهارات وأنماط السلوك التـي             
   ) .٣ ، ٢٠١٠محسن محمد ، صالح عبد ال( تجعل منهم مواطنين صالحين 

 في نجاح التربية البيئيـة      بأدائه المتنوع والمتعدد عامالً أساسياً     المعلم   ويعتبر       
هدافها ، فالمعلم بسلوكه يعد نموذجاً لتالميذه يقتدون به ويقلدونـه فـي             ها أل وتحقيق

نبها وفهمهـا  ، كما أن إلمام المعلم بقضايا البيئة بجميع جوا  أثناء تفاعلهم مع بيئتهم     
يمكنه من توصيلها لتالميذه بصورة مبسطة وشيقة ، لذلك يعتمـد إدخـال التربيـة               
البيئية في مناهج وبرامج التعليم بمراحله المختلفة علي تـوافر المعلمـين األكفـاء              

لـن يتحقـق ذلـك إال    المناهج والبرامج التعليميـة ، و المؤهلين الذين يمكنهم تنفيذ     
 يدرسـها   أو برامج في التربية البيئية    اد المعلمين مقررات    رامج كليات إعد  بتضمين ب 

   .علي إختالف تخصصاتهم  الطالب
         تعتبر معلمة الروضة العنصر الرئيـسي المـؤثر فـي التربيـة البيئيـة              كما         

ألطفال الروضة ، هذا التأثير ال يرتبط فقط بمهاراتها الفنية ولكنه يرتبط أيـضاً بمـا         
عرواتجاهات وقيم وعادات تنعكس علي أفكارها وتـصرفاتها والتـي          تحمله من مشا  

سرعان ما تنتقل إلي األطفال بإعتبارها القدوة والنمـوذج الـذي يقلدونـه ، وقـد                
 ،  ٢٠٠٤مني محمد علـي جـاد ،        ( يتقمصون شخصيتها في تصرفاتهم وسلوكهم      

١٢٦. (   
يمية فإنها تصبح بدون          ومهما توافرت أفضل البرامج واألنشطة والوسائل التعل      

المعلومات الوعي البيئي وي التي تمتلك فاعلية بدون المعلمة الكفء والمتنورة بيئياً أ   
وتكون قدوة يحتذي بها في سـلوكها       المناسبة  القيم البيئية   االتجاهات و والمهارات و 

 وهذا يتطلـب    اً ، ك أطفالها وتربيتهم بيئي   البيئي السليم ، مما يمكنها من توجيه سلو       
 بيئيـة التربيـة ال  في  فعالة   تقديم برامج    ضرورةوالتربية النوعية   كليات التربية   من  
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- ٢١٢ -

، وعمل دورات تدريبية لمعلمات رياض األطفال أثناء الخدمة          لطالبات شعبة الطفولة  
   . في مجال التربية البيئية 

 مقـررات فـي     بإدخـال     كليات إعداد المعلمين في الدول العربيـة         قامتقد  ل      و
فـي  ، حيث أدخلت بعض كليات التربيـة        ة ببرامجها   يالتربية البيئ دراسات البيئية و  ال

عليم  شعبة التالدراسات األسرية والبيئية لطلبة الفرقة الثانية      في   مستقالً   مقرراًمصر  
  ،    الفرقة األولي شـعبة الطفولـة      ومقرراً آخر في التربية البيئية لطالبات     األساسي  

 مقرراً مستقالً في التربيـة البيئيـة         في  مصر   النوعية يةوأدخلت بعض كليات الترب   
  ل ، لطالبات الفرقة الرابعة شعبة رياض األطفا

 ،  ٢٠٠٧حسام محمد مازن ،     ( ،   ) ٧٤، ٢٠٠٤صالح الدين علي سالم ، مارس       ( 
٢٦٥ ( .  

 إنخفـاض مـستوي    إلـي  الدراسات السابقةبعض غم من ذلك فقد أشار    وبالر       
 الطـالب   لـدي    والقـيم البيئيـة    والمهارات واالتجاهات  المعلوماتالوعي البيئي و  

 مما يدل علي    ، وغيرها من الدول العربية      مصرفي    بكليات إعداد المعلمين   والطالبات
تلـك   وأوصـت    ، في مجال التربيـة البيئيـة      رامج إعداد المعلمين  ضعف فاعلية ب  

دراسة عبـد    : ، ومنها  هاوتطويرالنظر في برامج إعداد المعلمين      دة  إعاالدراسات ب 
،  ) ٢٠٠٣( مد النجدي وآخرون    دراسة أح  ،) ٢٠٠٠(قاعود  اهللا خطابية وإبراهيم ال   

لدين علـي سـالم     دراسة صالح ا  ،   ) ٢٠٠٤( دراسة هدي عبد الحميد عبد الفتاح       
   دراسة عاطف عدلي فهمي  ، )٢٠٠٤مارس(
 )٢٠٠٨( .   
 قدمها  في ورقة عمل   ) ١٤٥ -١٤٣ ، ٢٠٠٦( محمد مازن   حسام         كما أشار  

تجـاه  دور كليات التربية     : لكلية التربية بجامعة المنيا      إلي المؤتمر العلمي الخامس   
إبريـل عـام     ٢٧ – ٢٦لفترة من   في ا  يئية في القرن الحادي والعشرين ،     التربية الب 

في مجال التربية البيئيـة     علمية  اك حاجة ماسة إلعداد برامج       أن هن  إلي،   م   ٢٠٠٠
ي في شـتي التخصـصات      كليات التربية في مصر والعالم العرب     وطالبات  م لطالب   تقد
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- ٢١٣ -

لهذه الكليات ، فقد كشفت دراسة أوضاع التربية البيئية علي المستوي الدولي عـن              
    .وجود نقص في عملية إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثناءها لتدريس هذا المجال 

، لمعلمـي الغـد     أفـضل   تربية بيئيـة         ومن المعوقات التي تحول دون تحقيق        
، محمد ابراهيم عطوة   ( بكليات إعداد المعلمين    في التدريس  طريقة المحاضرة خدام  ستإ

 فمن المبـادئ    ؛ ) ١٤٦،  ٢٠٠٦،  حسام محمد مازن    ( ،  ) ١٩٥ -١٥٢ ،   ١٩٩١
 تـدريس   أساليبطرق و ية لتحقيق أهدافها إتباع     البيئالتي يجب مراعاتها في التربية      

تعتمد علي فاعلية المتعلمين وقيامهم بأنشطة متعددة        جال التربية البيئية ،   مناسبة لم 
سعيد محمد السعيد ،    ( أثناء تعلمهم ، يتفاعلون خاللها مع بيئتهم بمكوناتها المختلفة          

  .)  ٣٣، ٢٠٠٥مايو 
ة الحديثة التي   رشادي من األساليب التدريسي    الفردي اإل  لمي أسلوب التع  ويعد          
علي نشاط المتعلمين وإيجابيتهم ، وتراعي الفروق الفردية بيـنهم ، وتجعـل             تعتمد  

، كما أن هذا األسلوب يـسهم فـي         في العملية التعليمية    المعلم موجهاً ومرشداً لهم     
  . تحقيق أهداف تربوية عديدة 
رشادي من أساليب التدريس المناسبة لمجال      م الفردي اإل  ي       كما يعد أسلوب التعل   

ة البيئية ، ويمكن االستفادة بإمكاناته المتعددة في تقديم بـرامج فـي التربيـة              التربي
  .لمعلمات رياض األطفال قبل الخدمة وأثناءها للطلبة بكليات إعداد المعلمين والبيئية 

ـ   علي أهمية   السابقة   بعض الدراسات           وقد أكدت    م الفـردي   يأسـلوب التعل
البـرامج التعليميـة    وإعـداد   في التدريس   ه  ، وأوصت بضرورة استخدام   رشادي  اإل

  دراسة بدرية محمد محمد حسانين  : ، مثلبمراحل التعليم المختلفة 
 . ) ٢٠٠٢(  منال علي حسن  دراسة، ) ٢٠٠٠( 

  تنمية القيم لدي المتعلمين من القضايا الهامة والتي يجب االهتمام        وتعتبر
يكفي أن يكتسب المتعلمون قدراً مناسباً مـن        بها في العملية التعليمية ، حيث أنه ال         

المعرفة ويرددونه ، ولكن ينبغي أن تصل هذه المعرفة إلي أعمـاقهم وتـؤثر فـي                
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- ٢١٤ -

عيد (لسلوكهم   وجدانهم ، ومن ثم تصبح جزءاً من تكوينهم االنفعالي وموجهاً رئيسياً          
   ) .٢٩ ، ٢٠٠١محمد السعيد ، 

فـإن   جداني لالنسان دوافع للسلوك ، لذلك     وتعد القيم كأحد مكونات الجانب الو           
 األساسية للتربية في جميع المجتمعات       أحد األهداف  تبرتنمية القيم المرغوب فيها تع    

 –مجال دراسي     في أية مرحلة تعليمية وفي أي      -البشرية ، ويجب أن يتحمل المعلم       
  .لدي المتعلمين المناسبة مسئولية تنمية القيم 

، فإذا كـان    تؤدي إلي نجاح التربية البيئية      يجابية نحو البيئة    اإلن تنمية القيم    إ      
الوعي مهماً فهو أحد مكونات الجانب الوجداني ، والمطلوب أن يتسع االهتمام بهـذا             
الجانب ليشمل القيم ، ألن الفرد يمكن أن يسلك سلوكاً سليماً نحو بيئته علـي كافـة                 

وتفكيـره   وجه سلوكه  وي حكمهم قيمي ، ي   أو نظا  معينة   ؛ إستناداً إلي قيم   المستويات  
 -١٨ ،   ١٩٩٩أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد ،         ( وتفاعالته مع اآلخرين  

١٩( .    
      وإن اإلنسان في تصرفاته وأقواله وأفعاله يتحرك من خالل نظام قيمي بداخله ،             

ون الفرد قـادراً  بقدر ما يك  نحو البيئة  إيجابيةوبقدر ما يوجد في هذا النظام من قيم  
أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد ،       ( علي أن يسلك سلوكاً رشيداً نحو البيئة        

١٩ ، ١٩٩٩. (      
أوصـت           وقد أكدت بعض الدراسات السابقة علـي أهميـة القـيم البيئيـة و             

دراسة عبد الواسـع علـي   : لدي األفراد ، مثل وتنميتها تقويمها  بضرورة االهتمام ب  
، دراسة سلوي عبد الحليم  ) ٢٠٠٦( محمد أحمد  ، دراسة صوفيا  ) ٢٠٠٥ ( ناجي

دراسة إنـاس محمـد لطفـي       ،   ) ٢٠٠٧( ، دراسة فاطمة السيد أحمد       ) ٢٠٠٦( 
، صالح عبد المحسن محمد عبد       ) ٢٠١٠( دراسة عصام محمد شوقي     ،   ) ٢٠٠٨(

   ) .٢٠١٠( العال 
إال أن  م البيئية لدي جميع أفراد المجتمـع        يالقوتنمية  ة تقويم   وبالرغم من أهمي        

 قبـل   بيئية لمعلمات رياض األطفال    التربية ال  التي أجريت في مجال   السابقة  الدراسات  
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- ٢١٥ -

      المعلمـات  هؤالء لدي وتنميتها القيم البيئية   قليلة ولم تهتم بقياس   ،  الخدمة وأثناءها   
تعليم الفردي اإلرشادي في    كما الحظت الباحثة أن الدراسات التي استخدمت أسلوب ال        

بقياس القيم البيئية وتنميتها لدي معلمات رياض األطفال قبل         ريس فليلة ولم تهتم     التد
  .الخدمة أو أثناءها 

امج فـي التربيـة البيئيـة       برن        يتضح مما سبق أن هناك حاجة ماسة إلعداد         
 ة بكلي شعبة الطفولة ي  الفرقة األول رشادي لطالبات   م الفردي اإل  يباستخدام أسلوب التعل  

 أثره في التحصيل المعرفي وتنمية القيم البيئيـة          التعرف علي  و في سوهاج التربية  
  .لديهن 

  :مشكلة البحث االحساس ب
فـي تـشكيل    ريـاض األطفـال     به معلمات   بالرغم من أهمية الدور الذي تلع             

كانـت   دول العربيـة في مصر وال ة لألطفال ، إال أن برامج إعدادهن   السلوكيات البيئي 
 الدراسـات قد أشـارت بعـض       ، ف  البيئي لديهن نمية عناصر التنور    قليلة االهتمام بت  

هـارات  إلي إنخفاض مـستوي الـوعي البيئـي والمعلومـات والم          السابقة  العربية  
، وأوصـت   البيئية لدي معلمات رياض األطفال قبل الخدمـة وأثناءهـا           واالتجاهات  

قبل الخدمة وأثناءهـا فـي      طفال  معلمات رياض األ  ب  وتدريعداد  بضرورة االهتمام بإ  
 تلك الدراسـات  ، و عناصر التنور البيئي لديهن      ، ورفع مستوي  مجال التربية البيئية    

  : هي 
التي أشارت إلي إنخفـاض وعـي طالبـات           ) ٢٠٠١(  دراسة محمد حماد هندي      -

 مقررألن  ،يئيةشعبة الطفولة بكلية التربية ببني سويف ببعض القضايا والمشكالت الب
ضـمن بعـض    الفرقة األولي شعبة الطفولـة بطالبات الالتربية البيئية الذي تدرسه 

بتطـوير   وأوصـت   الطريقة التقليدية،باستخدامالمعلومات البيئية التي يتم تدريسها 
 التربيـة واسـتخدام      تدرسه طالبات شعب الطفولة بكليـة      مقرر التربية البيئية الذي   

  .  الطالباتهؤالءلس التربية البيئية أساليب مناسبة لتدري
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- ٢١٦ -

  التي أشـارت نتائجهـا إلـي أن        ) ٢٠٠٤مارس  ( دراسة صالح الدين علي سالم       -
  األطفـال    هناك قصور في مقرر التربية البيئية لطالبات الفرقة الرابعة شعبة رياض          

هيم سة هذا المقرر أدت إلي تنمية   بعض المفا          ، وأن درا   التربية النوعية ببنها  بكلية  
البيئية لدي هؤالء    بالتربية المفاهيم المتعلقة ونمو  البيئية ولكن لم تؤدي إلي اكتساب       

الطالبات ، وأوصت بتطوير مقرر التربية البيئية الذي تدرسه طالبات شعبة ريـاض             
  .األطفال بكليات التربية والتربية النوعية 

ـ      ) ٢٠٠٨(  دراسة عـاطف عـدلي فهمـي         - اض           التـي أظهـرت نتائجهـا إنخف
االتجاهـات  والمفاهيم البيئية و الوعي بالقضايا والمشكالت البيئية        : مستوي كل من    

معلمـات ريـاض    السليمة لـدي    نحو حماية البيئة و مهارات اتخاذ القرارات البيئية         
األطفال ، وأوصت الدراسة بمراجعة برامج إعداد معلمات رياض األطفال قبل الخدمة            

اإلعـداد بكليـات ريـاض األطفـال        برامج  لتنور البيئي في    اعناصر  جميع  وتضمين  
  . والتربية والتربية النوعية 

أجريت فـي مجـال التربيـة       الحظت الباحثة أن الدراسات السابقة التي       قد  و        
القيم لم تهدف إلي قياس     و قليلةالبيئية لمعلمات رياض األطفال قبل الخدمة وأثناءها        

  .ء المعلمات  وتنميتها لدي هؤالالبيئية
       كما قامت الباحثة بتحليل مقررالتربية البيئية لطالبات الفرقة األولـي شـعبة            
رياض األطفال بكلية التربية بسوهاج ، والحظت وجود نواحي قصور عديدة في هذا             
المقرر، تقلل من فاعليته في تنمية عناصر التنور البيئي لـدي  هـؤالء الطالبـات                

لتربية البيئية في رياض األطفال ، حيث أن هذا المقرر يتضمن وتعوق تحقيق أهداف ا
بعض المعلومات البيئية و لم يتضمن مفهوم التربية البيئية وأهـدافها وخصائـصها             

 لم   التعليمية المناسبة لها ، وكذلك     واألنشطةومداخلها واألساليب والطرق التدريسية     
  . المقرر التربية البيئية ألطفال الروضة يتضمن

يـتم  التربية البيئية لهؤالء الطالبـات      أن تدريس مقرر  أيضاً  الحظت الباحثة   و       
التدريسية  بأسلوب المحاضرة في الوقت الذي ينادي فيه المربون بإستخدام األساليب         
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- ٢١٧ -

دية م بأنشطة متعددة ، وتراعي الفروق الفر      التي تعتمد علي فاعلية المتعلمين وقيامه     
  .م الفردي االرشادييلوب التعل أس األساليببينهم ، ومن تلك

ـ   علي الدراسات السابقة التي استخدمت    وبعد االطالع          م الفـردي   ي أسلوب التعل
أن تلك الدراسات قليلة ولم تهدف إلي قياس        الحظت الباحثة     ، في التدريس رشادي  اإل

  .القيم البيئية وتنميتها لدي معلمات رياض األطفال قبل الخدمة وأثناءها 
تهـدف إلـي   من الضروري إجراء دراسة   رأت الباحثة أنه     ي ضوء ما سبق   ف       

رشادي لطالبـات   م الفردي اإل  يباستخدام أسلوب التعل  إعداد برنامج في التربية البيئية      
 والتعـرف علـي أثـره فـي        في سوهاج   التربية ة بكلي شعبة الطفولة الفرقة األولي   

   .التحصيل المعرفي وتنمية بعض القيم البيئية لديهن
  : تحدید مشكلة البحث 

  :       تحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيسي التالي 
رشـادي  م الفردي اإل  يباستخدام أسلوب التعل  ما أثر برنامج مقترح في التربية البيئية        

 شـعبة   بعض القيم البيئية لدي طالبات الفرقة األولـي       التحصيل المعرفي وتنمية     في
  ؟ في سوهاج  التربيةة بكليالطفولة

   :سؤال السؤالين التاليينويتفرع من هذا ال
بإسـتخدام أسـلوب التعلـيم الفـردي           مقترح في التربية البيئية     ج  برنام ما أثر    -١

ـ   األولي شـعبة الطفولـة      التحصيل المعرفي لدي طالبات الفرقة     فياإلرشادي    ةبكلي
     ؟ في سوهاجالتربية 

بإسـتخدام أسـلوب التعلـيم الفـردي            البيئية  مقترح في التربية    ج  برنام ما أثر    -٢
          األولـي شـعبة     طالبـات الفرقـة    تنمية بعض القـيم البيئيـة لـدي          فياإلرشادي  

  ؟ في سوهاج التربية ة بكليالطفولة
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- ٢١٨ -

:أھداف البحث   
هدف البحث الحالي إلي إعداد برنامج مقترح في التربيـة البيئيـة باسـتخدام                    

فـي  يـة    الترب ة بكلي  األولي الطفولة  رشادي لطالبات الفرقة  ردي اإل  الف ميأسلوب التعل 
  . وتنمية بعض القيم البيئية لديهن التحصيل المعرفي  أثره فيوالتعرف عليسوهاج 

:أھمیة البحث   
:تتضح أهمية البحث الحالي في النقاط التالية         
ـ                 -١                دوات  يعد هـذا البحـث اسـتجابة لتوصـيات العديـد مـن المـؤتمرات والن

ـ        واللقاءات   بـصفة عامـة                ينوالدراسات بـضرورة االهتمـام بإعـداد المعلم
   .رياض األطفال بصفة خاصة في مجال التربية البيئية ومعلمات 

     الطفولـة لطالبات شـعبة    أهداف التربية البيئية    يسهم هذا البحث في تحقيق      قد   -٢
  .ا من الدول العربية في مصر وغيره بكليات التربية

    يسهم هذا البحث في تحسين مستوي التنور البيئي لـدي معلمـات ريـاض              قد -٣
  .األطفال قبل الخدمة وأثناءها 

   .ية البيئية ألطفال الروضة قد يسهم هذا البحث في تحقيق أهداف الترب-٤
         حيـث يعـد البرنـامج      ،   إعداد وتدريب المعلـم    يفيد هذا البحث المسؤلين عن       -٥

         فـي مجـال    االستفادة منه في إعداد وتـدريب المعلـم         نموذجاً يمكن   المقترح  
  . التربية البيئية

      مجـال التربيـة    في إعداد برامج أخري في    التربويين   يفيد هذا البحث الباحثين      -٦
  .البيئية وغيرها من المجاالت التربوية 

     ومقياسـاً لـبعض القـيم     ،  البيئية  علومات  باراً تحصيلياً للم  ذا البحث اخت  يقدم ه  -٧
  . البيئية ، يمكن االستفادة منهما في بحوث تربوية أخري  
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- ٢١٩ -

:حدود البحث   
  : الحدود التالية ب  البحث الحاليإلتزم      

     إعـداد البرنـامج المقتـرح فـي       رشادي في   م الفردي اإل  ياستخدام أسلوب التعل   -١
ـ  شـعبة الطفولـة   قة األولـي    الفرالبيئية لطالبات   التربية                فـي    التربيـة  ة بكلي
     . سوهاج

     بات الفرقة األولي شـعبة الطفولـة بكليـة         طالجميع   تجربة البحث علي  تطبيق   -٢
  .    سوهاج  وذلك ألن مقر عمل وسكن الباحثة في سوهاج ،في التربية 

      من العـام الدراسـي     في الفصل الدراسي الثاني   األساسية   البحث   تجربة تطبيق   -٣
                                                                   .   م٢٠١١ / ٢٠١٠

    فـي وذلـك   ،  المتـضمنة فـي البرنـامج المقتـرح         لمعلومات   قياس تحصيل ا   -٤
  .   مستويات التذكر والفهم والتطبيق  

ـ :  ، وهي    نامج المقترح  المتضمنة في البر    قياس تنمية بعض القيم البيئية     -٥     ة قيم
            قيمـة ،   االسـتغالل الرشـيد لمـوارد البيئـة       حماية البيئة من التلوث ، قيمة       

  .  المشاركة االيجابية في البيئة 

  : مواد وأدوات البحث 
  :ات البحث الحالي ما يلي       شملت مواد وأدو

  رشاديم الفردي اإليب التعلباستخدام أسلو برنامج مقترح في التربية البيئية -١
     . في سوهاج التربية بكليةلطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة      

  . دليل المعلم لمساعدته علي تنفيذ البرنامج المقترح -٢
  .  البرنامج المقترحالمتضمنة في اختبار تحصيلي للمعلومات  -٣
   .ح المتضمنة في البرنامج المقترالقيم البيئية  مقياس -٤
  .  إعداد الباحثة وجميع المواد واألدوات السابقة من    
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- ٢٢٠ -

:منھج البحث   
استخدم البحث الحالي المنهج التجريبي تصميم المجموعة التجريبية الواحـدة                

يمثل البرنامج  حيث  ،  عند تنفيذ تجربة البحث   والتطبيق القبلي والبعدي ألداتي البحث      
رشـادي المتغيـر    فـردي اإل  م ال يأسلوب التعل  تخدام  المقترح في التربية البيئية باس    

الفرقة األولـي   أما التحصيل المعرفي وتنمية بعض القيم البيئية لدي طالبات          المستقل  
  . التربية فهما متغيرين تابعين  بكليةشعبة الطفولة

:فروض البحث   
  :لتاليين اينضالتحقق من صحة الفر       حاول البحث الحالي 

         بـين متوسـطي درجـات      )  ٠,٠٥  (اً عنـد مـستوي    ال إحصائي  يوجد فرق د   -١
    ، لقبلي والبعـدي لالختبـار التحـصيلي      التطبيقين ا ي   البحث ف   مجموعة طالبات

    .لصالح التطبيق البعدي 
ـ   )  ٠,٠٥  ( عنـد مـستوي    اً يوجد فرق دال إحصائي    -٢          طي درجـات   بـين متوس

    ،  القـيم البيئيـة    القبلي والبعدي لمقياس  طبيقين   البحث في الت    مجموعة طالبات
    .البعدي لصالح التطبيق 

:مصطلحات البحث       
  The Program  ١   البرنامج-  

البرنامج بأنـه    ) ٧٤ ،   ٢٠٠٣( عرف أحمد حسين اللقاني وعلي الجمل                 
رحلة المخطط العام الذي يوضع في وقت سابق علي عمليتي التعليم والتعلم في أي م             "

من مراحل التعليم ، ويتضمن االجراءات والموضوعات التي تنظمها المدرسة خـالل            
فترة زمنية معينة ، كما يتضمن الخبرات التعليمية التي يجب أن يكتسبها المتعلمون              

  " .مرتبة ترتيباً يتناسب مع خصائص نموهم وحاجاتهم ومطالبهم الخاصة 
البرنامج مجموعة  " أن   ) ٧٤ ،   ٢٠٠٣ (وذكر حسن شحاته وزينب النجار              

من األنشطة والممارسات العملية بقاعة أو حجرة النشاط لمدة زمنية معينـة وفقـاً              
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- ٢٢١ -

لتخطيط وتنظيم هادف محدد ويعود علي المتعلم بالتحسن ، وكذلك يمكن أن  يكـون               
البرنامج  مجموعة من األنشطة المنظمة والمترابطة ذات األهـداف المحـددة وفقـاً     

ئحة أو خطة مشروع بهدف تنمية مهارات ، أو يتضمن سلسلة مـن المقـررات               لال
بأنه مجموعة مقررات في فرع معين       ترتبط بهدف عام أو مخرج نهائي ، كما يعرف        

  ."مية متنوعة لتحقيق أهداف محددة من الدراسة ، وله أنشطة تعلي
 في البحث الحالي          وفي ضوء التعاريف السابقة عرفت الباحثة البرنامج إجرائياً       

بأنه مخطط  في مجال التربية البيئية يوضع في وقت سابق لعمليتي التعليم والـتعلم               
لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية في سوهاج، ويتـضمن أهـداف             
وموضوعات التربية البيئية المناسبة لهؤالء الطالبات ، كما يتضمن مجموعـة مـن             

تم إعـدادها بأسـلوب التعلـيم الفـردي     لوحدات التعليمية التي يالعامة وااإلرشادات  
  .اإلرشادي لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة  

Environmental Education  التربیة البیئیة-٢  
عملية إعـداد   "التربية البيئية بأنها    ) ٦٠ ، ١٩٨٨( عرف صبري الدمرداش             

يعية  بما تشمله من موارد مختلفة ، وتتطلـب          االنسان للتفاعل الناجح مع بيئته الطب     
هذه العملية العمل علي تنمية جوانب معينة لدي المتعلم ، منها توضـيح المفـاهيم               
وتعميق المبادئ الالزمة لفهم العالقات المتبادلة بين االنسان وثقافته من جهة وبينه            

 تنميـة   وبين المحيط البيوفيزيقي من حوله من جهة أخري ، كمـا تتطلـب أيـضاً              
المهارات التي تمكن اإلنسان من المساهمة في حل ما قد تتعرض لـه بيئتـه مـن                 

، مساهمة في تطـوير ظـروف هـذه البيئـة         مشكالت وما قد يتهددها من أخطار وال      
وتستلزم التربية البيئية كذلك تكوين االتجاهات والقيم التي تحكم سلوك اإلنسان إزاء            

ألهمية العمـل     هذه البيئة وإكسابه أوجة التقدير      نحو واهتماماتهبيئته وإثارة ميوله    
   ) .   ٦ ، ٢٠٠٧حسام محمد مازن ، " ( علي صيانتها والمحافظة عليها 

  عملية" التربية البيئية بأنها  ) ١٢، ١٩٩٢(         وعرفها محمد صابر سليم 
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- ٢٢٢ -

المعقدة تكوين القيم واالتجاهات والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات          
التي تربط االنسان وحضارته بمحيطه البيوفيزيقي وتوضيح حتمية المحافظة علـي           
مصادر البيئة وضرورة حسن استغاللها لصالح االنسان وحفاظاً علي حياته الكريمـة           

 ) .                                             ١٢ ، ١٩٩٥إبراهيم عصمت مطاوع ، " ( ورفع مستويات معيشته 
نمط من التربيـة    " بأنها   ) ١٦ ،   ١٩٩٥(       كما عرفها إبراهيم عصمت مطاوع      

ينظم عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية واالجتماعية والنفسية مستهدفاً اكساب التالميـذ           
خبرة تعليمية من حقائق ومفاهيم وطريقة تفكير واتجاهات وقيم خاصـة بمـشكالت             

  " .  وإستنزاف الموارد الطبيعية بيئية كالتلوث والطاقة
      وفي ضوء التعاريف السابقة عرفت الباحثة التربية البيئية إجرائياً في البحـث            
الحالي بأنها  نمط من أنماط التربية يهدف إلي تنمية الـوعي البيئـي والمعلومـات                

ألولـي  والمهارات والميول واالتجاهات والقيم البيئية المناسبة لدي طالبات الفرقـة ا          
شعبة الطفولة بكلية التربية في سوهاج ، وإعدادهن للتعامل السليم مع بيئاتهن بكـل          
مكوناتها والمحافظة عليها وتطويرها ، ومساعدتهن علـي توجيـة سـلوك أطفـال              

  .الروضة توجيهاً سليماً وتربيتهم تربية بيئية سليمة  

Guided Individual Teaching      التعلیم الفردي اإلرشادي- ٣
إلرشادي  الفردي   التعليم ) ١٥ ،   ١٩٧٧(  Klausmeier عرف كالوزماير    

خطط تكنيكية منظمة تسمح للتلميذ أن يتقدم في عملية الـتعلم علـي أسـاس               " بأنه  
  ". فردي من حيث محتوي المادة والوقت وشكل التعلم 

 نوع من أنـواع   " بأنه  )  ٢٩٢،  ٢٠٠٠(        وعرفته بدرية محمد محمد حسانين      
التعليم الفردي الذي يسمح للتلميذ بالتعلم بصورة فردية وفقاً لمعدل سرعته وقدراته            

  " .الخاصة وذلك تحت إشراف وتوجيه المعلم 
بأنـه    ) ١٢٤ ،   ٢٠٠٣(       كما عرفه أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمـل          

لتالميـذ  نوع من أنواع التعليم الفردي ، يقوم علي تحديد حاجات وميول وقـدرات ا             "
واستعداداتهم وامكاناتهم ومعارفهم الذاتية ، وفي ضوئها يتم وضع برنامج خاص لكل 
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- ٢٢٣ -

طالب ، وتوفر له المواد التعليمية واألنشطة ووسائل التقويم ، التي تـساعده علـي               
القيام بعملية التعلم ، التي تتم تحت إشراف مدرسي من قبل المعلم ومنزلي من قبـل                

الرشادات والتوجيهات التي تساعد الطالب علي تحقيق األهداف     ولي األمر ، ليقدمان ا    
  ".المراد تحقيقها 

وفي ضوء التعاريف السابقة عرفت الباحثة التعليم الفردي اإلرشادي إجرائيـاً فـي             
البحث الحالي بأنه نوع من أنواع التعليم الفردي ، يسمح لكل طالبـة مـن طالبـات                 

تربية في سوهاج بالتعليم بصورة فرديـة وفقـاً         الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية ال     
  .لمعدل سرعتها وقدراتها الخاصة ، وذلك تحت إشراف وتوجيه المعلم 

 Cognitive Achievement التحصیل المعرفي -٤  
لمعرفي بأنـه  ا عرف كارتر جود  Carter Goodالتحصيل  ) ٧ ،١٩٧٣ (        

المقـررة ، ويحـدد هـذا        لموضوعاتمقدار المعرفة المكتسبة الناتجة من دراسة ا      
  .المقدار بدرجات االختبار أو بالعالمات الموضوعة من قبل المعلمين أو بكليهما 

بأنه مستوي معين من االكتساب أو       ) ٥ ،   ١٩٧٧(      وعرفه قاموس علم النفس     
  .الكفاءة في العمل األكاديمي ، يتم تقويمه من قبل المعلمين أو باالختبارات المقننة  

التحـصيل   ) ٨٤،  ٢٠٠٣(       وعرف أحمد حسين اللقاني وعلي أحمـد الجمـل          
مدي استيعاب الطالب لما اكتسبوا من خبرات معينة ، مـن خـالل             " األكاديمي بأنه     

مقررات دراسية ، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليهـا الطـالب فـي االختبـارات               
  ". التحصيلية المعدة لهذا الغرض 

التحـصيل الدراسـي      ) ٨٩ ،   ٢٠٠٣( ن شحاته وزينب النجار           كما عرف حس  
مجموعة المعارف والمهارات المتحصل عليها من خالل المـواد الدراسـية ،            " بأنه  

والتي عادة تدل عليها درجات االختبار أو الدرجات التـي يخصـصها المعلمـون أو               
  " . اإلثنين معاً 

 التحصيل المعرفـي إجرائيـاً فـي              وفي ضوء التعاريف السابقة عرفت الباحثة     
البحث الحالي بأنه مقدار ما اكتسبته طالبات الفرقة األولي شـعبة الطفولـة بكليـة               
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- ٢٢٤ -

التربية في سوهاج من معلومات نتيجة دراستهن لموضوعات البرنامج المقترح فـي        
التربية البيئية بأسلوب التعليم الفردي اإلرشادي ، ويقاس بالدرجات التـي تحـصل             

 . ؤالء الطالبات في االختبار التحصيلي الذي أعدته الباحثة عليها ه

  Environmental Values القیم البیئیة -٥
محصلة مجموع  " القيمة بأنها    ) ٣٨٧ ،   ١٩٥٩(          عرف أحمد ذكي صالح       

االتجاهات التي تتكون لدي الفرد إزاء فكرة أو موضوع أو موقـف معـين سـواء                
   ) ٣ ، ١٩٨٥صبري الدمرداش ، " ( لرفض والمعارضة بالقبول والموافقة أو ا

القـيم    )٢٨٧، ١٩٩٩( وعرف أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمـد  
معتقدات ووجهات نظر ومشاعر وأهداف ، يعتز بها الفرد ، بعد أن يختارهـا              " بأنها  

 دون غيرها ، بعد تفكير ومفاضلة بينها وبين بدائل أخري ، كما أنه يؤكدها ويتمسك              
بها ، إذا ما تعرضت للتهديد أو الهجوم من اآلخرين ، وهـي إذا كانـت ضـعيفة أو           
مختفية إال أنها تنعكس دائماً علي سلوك الفرد ، بل إنها كثيراً ما تكون ماثلـة فـي                  
كيان الفرد وحياته وتؤثر عليه ، وهي تعد جملة موجهـات أو محركـات للـسلوك                

، ولكنها معايير للسلوك ، يختارها الفـرد        اإلنساني ، وهي بذلك ليست أشياء مادية        
 " .ويوافق عليها ويؤمن ويلتزم بها، والعيش بمقتضاها ويحافظ عليها 

  القيم البيئية  بأنها  ) ٣٧ – ٣٦ ، ٢٠٠١(           وعرف سعيد محمد السعيد   
معتقدات األفراد ووجهات نظرهم ومشاعرهم نحـو البيئـة التـي يعتـزون بهـا               " 

بعد تفكير ومفاضلة بينها وبين بدائل أخري ، ويتمسك األفراد بهذه القيم            ويختارونها  
إذا تعرضت للهجوم ، وهذه القيم تعد محركات أو موجهات لسلوك هؤالء األفـراد ،               
فهي معاييرلسلوكهم نحو البيئة ، يختارونها ويلتزمون بها في إطارأهداف المجتمـع            

  " .الذي يعيشون فيه 
ف السابقة عرفت الباحثة القيم البيئية إجرائيـاً فـي البحـث                 وفي ضوء التعاري  

الحالي بأنها معايير أوموجهات لسلوك الطالبة بالفرقة األولي شعبة الطفولـة بكليـة        
التربية نحو البيئة ومشكالتها وقضاياها ، وهي أيـضاً مجموعـة القواعـد التـي               
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- ٢٢٥ -

 وتلتـزم بهـا فـي       تستخدمها هذه الطالبة في الحكم علي سلوكها وسلوك اآلخرين        
ويمكن أيضاً تعريف القيمة البيئية إجرائياً بأنها محـصلة          . المواقف البيئية المختلفة    

اتجاهات الطالبة بالفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربيـة نحـو موضـوع مـن               
  . الرفض والمعارضة  بالقبول و الموافقة أوموضوعات البيئة أو قضية من قضاياها 

لبيئية في البحث الحالي  بالدرجات التي تحصل عليها طالبات  الفرقـة             وتقاس القيم ا  
  .األولي شعبة الطفولة بكلية التربية في مقياس القيم البيئية الذي أعدته الباحثة 

   :خطوات البحث 
: لخطوات التاليةه إتبعت الباحثة  ايضفر جابة عن أسئلة البحث والختبارلال      

 السابقة والكتابات النظرية التي لهـا عالقـة بمتغيـرات         االطالع علي الدراسات   -١
  .البحث الحالي وذلك لالستفادة منها 

   : كتابة إطار نظري ودراسات سابقة في كل من المحاور التالية -٢
           .التربية البيئية  ) أ(     

  .القيم البيئية  ) ب(     
  رشادي م الفردي اإليأسلوب التعل ) ج    ( 

    وعرضه في صـورته األوليـة علـي        ) كتاب الطالبة   ( داد البرنامج المقترح    إع -٣
يس والمهتمـين        من المتخصصين في المناهج وطـرق التـدر        السادة المحكمين 
  بهدف التعرف علي مدي صالحيته لغوياً وعلمياً ومدي  بالتربية البيئية ،

  .   وهاج     مناسبته لطالبات شعبة الطفولة بكلية التربية في س
   إعداد دليل المعلم وعرضه علي السادة المحكمين الستطالع آرائهم حول -٤

  .    مدي صالحيته لغوياً وعلمياً ومدي مناسبته 
  في ضوءودليل المعلم  البرنامج المقترح التعديالت المناسبة علي إجراء -٥

  .آراء ومقترحا ت السادة المحكمين     
   : إعداد أداتي البحث وهما-٦
  .اختبار تحصيلي للمعلومات البيئية المتضمنة في البرنامج المقترح )  أ    
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- ٢٢٦ -

  .القيم البيئية لبعض مقياس ) ب     
     عرض أداتي البحث علي السادة المحكمين للتعـرف علـي مـدي صـالحيتهما                -٧

             علمياً ولغوياً ومدي مناسبة كال منهمـا للهـدف الـذي وضـعت مـن أجلـه                 
    .في سوهاج التربية  بكلية الفرقة األولي شعبة الطفولةطالبات تويولمس

لـسادة    إجراء التعديالت المناسبة علي أداتي البحث في ضوء آراء ومقترحـات           -٨
  .المحكمين 

للتأكد مـن     البرنامج المقترح وأداتي البحث    إجراء التجربة االستطالعية لكل من     -٩
  .إحصائياً صالحيتهم للتطبيق وضبط أداتي البحث 

       الفرقة األولي شـعبة الطفولـة        طالبات موعة البحث وتشمل جميع    مج  اختيار -١٠
   .بكلية التربية بسوهاج 

  .مجموعة البحث  التطبيق القبلي ألداتي البحث علي أفراد -١١
  . تطبيق البرنامج المقترح علي أفراد مجموعة البحث -١٢
  .فراد مجموعة البحث  التطبيق البعدي ألداتي البحث علي أ-١٣
  . رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها -١٤
  .نتائج  من ت في ضوء ما أسفرعنه البحث تقديم التوصيات والمقترحا-١٥

 
:اإلطار النظري   

: يتعلق االطارالنظري للبحث الحالي بالمحاورالتالية   
.التربية البيئية : ًأوالً   
.القيم البيئية : ثانياً   
.م الفردي االرشادي يالتعلأسلوب : ثالثاً   
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- ٢٢٧ -

Environmental Education   :التربیة البیئیة:أوًال  
:تعریف التربیة البیئیة *   
دد وجهات النظـر حولهـا ، ويمكـن         لتعتعددت تعاريف التربية البيئية تبعاً               

  :شارة إلي بعض التعاريف كما يلي اإل
  :  ، وهو ١٩٧٥اد في ديسمبر تعريف التربية البيئية كما أقرته ندوة بلجر-

التربية البيئية هي ذلك النمط من التربية الذي يهدف إلـي تكـوين جيـل واع                "     
 بالبيئة وبالمشكالت المرتبطة بها ، ولديه من المعارف والقدرات العقليـة          ومهتم  

، اً وجماعياً حل المشكالت القائمـة     ا يتيح له أن يمارس فردي     موالشعور بااللتزام م  
 ،  ١٩٩٥براهيم عـصمت مطـاوع،      إ"(نها وبين العودة إلي الظهور      ول بي وأن يح 

١١(.  
 تعريف التربية البيئية كما أقره مؤتمر تبليسي بوالية جورجيا باالتحاد الـسوفيتي             -

التربية البيئية هي عملية إعـادة توجيـه وربـط          : "  ، وهو    ١٩٧٧في ديسمبر   
ر اإلدراك المتكامل للمشكالت ،     لمختلف فروع المعرفة والخبرات التربوية بما ييس      

ئيـة  ويتيح القيام بأعمال عقالنية للمشاركة في مسئولية تجنـب المـشكالت البي           
   . ) ١١ ، ١٩٩٥براهيم عصمت مطاوع ، إ" (واالرتقاء بنوعية البيئة 

تعريف التربية البيئية كما أقره المشتركون في اجتماع هيئة برنامج األمم المتحدة             -
التربية البيئية هي العملية التعليمية التي      : "  ، وهو    ١٩٧٨س عام   للبيئة في باري  

تهدف إلي تنمية وعي المواطنين بالبيئة والمشكالت المتعلقـة بهـا وتزويـدهم             
بالمعرفة والمهارات واالتجاهات وتحمل المسئولية الفردية والجماعية تجاه حـل          

يم عـصمت   براهإ ( "المشكالت المعاصرة والعمل علي منع ظهور مشكالت جديدة         
   .  )١٢ ، ١٩٩٥مطاوع ، 

  : وهو  ) ١٢ ، ١٩٩٩(  تعريف أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد -
التربية البيئية تعني تربية الفرد ، بحيث يسلك سلوكاً رشيداً نحو البيئة التـي              "     

يعيش فيها بالمعني الواسع الشامل ، فيستثمر إمكاناتها ويتعامـل معهـا برفـق              
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- ٢٢٨ -

ضر ، لكي تكون قادرة علي االستمرار في العطاء ؛ مما يوفر حيـاة هنيئـة                وتح
  " .لإلنسان في الحاضر والمستقبل 

التـي   تلك الجهـود  " بأنها   ) ٩٦ -٩٥ ،   ٢٠٠٤(  تعريف  مني محمد علي جاد        -
تبذلها الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في توفير قدر مـن الـوعي             

 في مختلف األعمار والظروف البيئية ، بحيث يكون هـذا           البيئي لكافة المواطنين  
 سلوك هؤالء األفراد نحو المحافظة علي       توجيهالوعي البيئي إسهاماً مباشراً في      

  " .بيئتهم الطبيعية والمشيدة بشتي األساليب والوسائل التي تمكنهم من ذلك 
 جهد  يئية هي التربية الب " وهو   ) ١٩ ،   ٢٠٠٥و  ماي( سعيد محمد السعيد     فيعرت -

 للتفاعل الصحيح مع بيئته بما تشمله من موارد         اإلنسانتعليمي يهدف إلي إعداد     
نـسان المعـارف التـي       هذا اإل  إكسابويتطلب هذا اإلعداد    أو مكونات مختلفة ،     

ـ           ات بعـضها   تساعده علي فهم مكونات بيئته والعالقات المتبادلة بين هذه المكون
ن جهة أخري ، كمـا يتطلـب        ونات بيئته م  نسان ومك البعض من جهة ، وبين اإل     

نسان المعارف والمهارات التي تمكنـه مـن المحافظـة علـي بيئتـه               اإل إكساب
والمساهمة في حل مشكالتها وتنميتها أو تطويرها ، وتستلزم التربية البيئية أيضاً            

 الميـول   وإكـسابه نسان نحو بيئتـه     تجاهات والقيم التي تحكم سلوك اإل     تنمية اال 
 التقدير ألهمية العمل علي صيانتها والمحافظـة        وأوجهمات المرتبطة بها    واالهتما

نـسان  فير االحتياجـات األساسـية لهـذا اإل       عليها وتنمية مواردها بما يضمن تو     
  " .  واألجيال القادمة بعده 

: أھداف التربیة البیئیة *   
 قائمة بأهداف التربية البيئية علـي النحـو       م  ١٩٧٥ندوة بلجراد عام     قدمت 
   )٢٣ ، ١٩٩٥إبراهيم عصمت إبراهيم مطاوع ،  ( :التالي 

      األفراد والجماعات علي اكتساب الـوعي والحـس المرهـف بالبيئـة             معاونة )١ 
      .بجميع جوانبها وبالمشكالت المرتبطة بها 

       اكتـساب خبـرات متنوعـة        إتاحة الفرص التعليمية لألفراد والجماعات علـي       )٢  
  .هم أساسي للبيئة والمشكالت المتعلقة بها بف والتزود
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- ٢٢٩ -

    موعة مـن االتجاهـات والقـيم          مج  علي اكتساب    األفراد والجماعات مساعدة  ) ٣  
                  ز المــشاركة االيجابيــة فــي حمايتهــا االهتمــام بالبيئــة وحــوافومــشاعر
  . وتحسينها 

      علـي كافـة المـستويات        للمشاركة النـشطة   إتاحة الفرص لألفراد والجماعات   ) ٤ 
           التـي تعتبرمـشكالت ملحـة تتطلـب         ت البيئيـة  في العمل علي حل المـشكال     

      .إتخاذ اإلجراءات المناسبة لحلها 
      معاونة األفراد والجماعات علي تقويم مقاييس وبـرامج التربيـة البيئيـة فـي               )٥

           والنفـسية والجماليـة    ضوء العوامـل االقتـصادية واالجتماعيـة والطبيعيـة          
     .  والثقافية

 البيئية في الهدف العام للتربية William B.Stappستاب . وليم ب  وحدد    
 – السيكولوجية   - االجتماعية   –الطبيعية  ( إعداد مواطن ايجابي لديه معرفة بالبيئة       

اتجاهات إيجابيـة   ولديه اهتمامات بالبيئة ودراية بمشكالتها ، ومزود ب       ،  ) الجمالية  
نحو حماية البيئة من التلوث واالهـدار واسـتنزاف المـوارد ، وملتـزم ويتحمـل                

 العمـل الفـردي      علي إتخاذ القرار ، ومـزود بمهـارات        المسئولية ، ولديه القدرة   
ـ ا( الالزمة لحل المشكالت الحالية ومنع ظهور مـشكالت جديـدة       والجماعي   راهيم ب

  .  )٢٢ ، ٢٠٠٥عيد محمد السعيد ، س( ،  ) ٢٤، ١٩٩٥عصمت مطاوع ، 
        ثم قدم ستاب بعد ذلك مجموعة من األهداف الفرعية التي يمكـن أن تبنـي               

، ٢٠٠٥سعيد محمد السعيد،    : ( وهي  ،  عليها أهداف أي برنامج في التربية البيئية        
٢٣ -٢٢ (  
    مساعدة األفراد والجماعات علي اكتـساب مجموعـة مـن المعلومـات            :  الوعي   -

   المتصلة بالبيئة ، وفهم أحوالها وما يتصل بها من مشكالت والقدرة علـي نقـد               
  .العيوب والمساؤي في البيئة 

  مساعدة األفراد والجماعات علي اكتساب المهـارات الالزمـة لحـل           :  المهارات   -
  .المشكالت البيئية 
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- ٢٣٠ -

       تجاهـات  مـساعدة األفـراد والجماعـات علـي اكتـساب اال          :  االتجاهات والقيم    -
        والقيم االجتماعية ، وشعور قوي باالهتمـام بالبيئـة ، والحـافز القـوي علـي                

  .المشاركة الفعالة في حماية البيئة وتحسينها 
           مـساعدة األفـراد والجماعـات علـي تنميـة الشعوربالمـسئولية            :  المشاركة   -

ـ      واالحساس     راءات الـسريعة والمناسـبة     بأن المشكالت البيئية تتطلب إتخاذ اإلج
  .لحلها

م أهـداف التربيـة   ١٩٧٧       وحدد خبراء التربية البيئية في مؤتمر تبليسي عام   
   ) ٢٣ ، ٢٠٠٥سعيد محمد السعيد ، ( : البيئية كما يلي 

   مساعدة األفراد والجماعات علي فهم البيئة باكتساب المعارف المتعلقـة بالبيئـة             -
    .ومشكالتها 

        دة األفراد والجماعات علـي اكتـساب المهـارات التـي تـساعدهم علـي                مساع -
  .التعرف علي مشكالت البيئة وحلها

        مساعدة األفراد والجماعات علي تقدير أهميـة المحافظـة علـي البيئـة وحـل                -
     ، ممـا    القـيم وجوانـب االهتمـام المرغوبـة        ، واكتساب مجموعة من   مشكالتها

  . في حماية البيئة وتطويرها يدفعهم للمساهمة
   مساعدة األفراد والجماعات علي المشاركة العملية والفعالة فـي حـل مـشكالت              -

     .البيئة 
Robert Roth   أن التربية البيئية  ) ١٩٧٣(    روبرت روث  ويري      

    )١٤ ، ٢٠٠٧حسام محمد مازن ، : (  تكوين مواطن يكون لديه  تهدف إلي
           قـة واالرتبـاط بـين النـواحي البيولوجيـة الفيزيائيـة والثقافيـة               معرفة بالعال  -

  .واالجتماعية في البيئة التي يعتبر االنسان جزءاً منها 
  . وعي بالمشاكل البيئية واالختيارات التي تستعمل في حلها -
     . الدافع لكي يتصرف بمسئولية في تحسين بيئته بما يؤدي إلي حياة أفضل -

أن التربية البيئية ينبغي أن تساعد    ) ١٩٧٥ (  Martin  كما يري مارتن       
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- ٢٣١ -

األفراد علي فهم البيئة بجوانبها الفيزيائية والبيولوجية والعالقات المتبادلة بينهمـا ،       
وتنمية مهاراتهم بما يساعدهم علي المحافظة علي بيئتهم وتطويرهـا، وإكـساب            

تي توجه سلوكهم نحو البيئة ، واكسابهم بعـض     هؤالء األفراد القيم واالتجاهات ال    
االهتمامات المرغوبة ، مما يدفعهم إلي المشاركة في صيانة بيئـتهم وتنميتهـا ،         

ومنع ما قد تتعرض لـه   وتوقع ما يمكن أن تكون عليه هذه البيئة في المستقبل ،          
  ) .٢٣ ، ٢٠٠٥سعيد محمد السعيد ، ( من مشكالت 

أن التربيـة    ) ١٠٤ – ١٠٣ ،   ٢٠٠٨( د مزيـد    فعت محمد محمـو   رويري         
  :البيئية تهدف إلي 

     بيئيـة وكـذلك     معرفة األفراد والجماعات لبيئتهم الطبيعية وما بها مـن أنظمـة             -
  المعرفة التامة للعالقة بين مكونات البيئة الحية وغير الحية وإعتماد كـل منهمـا           

  .علي اآلخر 
     ، عـن طريـق     كتساب وعي بالبيئـة الكليـة        مساعدة األفراد والجماعات علي ا     -

       توضيح المفاهيم البيئية والعالقة المتبادلة بين اإلنـسان وبيئتـه الطبيعيـة مـع              
    تنمية الفهم لمكونات البيئة وطرق صيانتها وحسن اسـتغاللها ، وعـن طريـق              

  .اكساب المهارات في كيفية التعامل مع البيئة بشكل إيجابي 
      همية الكبيرة للمصادر الطبيعيـة وإعتمـاد كافـة النـشاطات البـشرية              إبراز األ  -

  .عليها منذ أن وجد اإلنسان علي األرض وحتي الوقت الحاضر 
       إبراز اآلثار السيئة لسوء استغالل المصادر الطبيعية ومـا يترتـب علـي هـذه                -

  .ل علي تفاديها للعم آثار اقتصادية واجتماعية تؤخذ بعين االعتبارالنتائج من 
        تصحيح االعتقاد السائد بأن المصادر الطبيعيـة دائمـة ال تنـضب علمـاً بـأن                  -

    المصادر الطبيعية منها الدائم والمتجدد والناضـب ، واسـتبعاد فكـرة أن العلـم               
     وحده يمكن أن يحل المشكلة مع أن المشكلة في حد ذاتها تكمـن فـي اإلنـسان                 

  .بكل قسوة  ذه المصادرنفسه واستنزافه له
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- ٢٣٢ -

  إيجـاد   توضيح ضرورة بل حتمية التعاون بين األفراد والمجتمعات عـن طريـق              -
            وعي وطني بأهمية البيئة وبناء فلـسفة متكاملـة عنـد األفـراد تـتحكم فـي                 
    تصرفاتهم في مجال عالقتهم بمقومات البيئة والمحافظة عليهـا بالتعـاون مـع             

  .ن طريق المنظمات العالمية المجتمع الدولي ع
أن التربية البيئية عملية تربويـة       ) ٢ ،   ٢٠١٠( كما يري أحمد السيد كردي            

  :هي مة ووتعليمية تسعي إلي تحقيق مجموعة من األهداف العا
ــسياسية   -١ ــة وال ــصادية واالجتماعي ــل االقت ــد للعوام ــوعي الناق ــاظ ال                      إيق

  .خالقية المرتبطة بجذور وأسباب المشكالت البيئية والتكنولوجية واأل
     بشكل يساعد علـي تفعيـل العالقـة االيجابيـة           تنمية القيم األخالقية لدي الفرد       -٢

  .بين اإلنسان والبيئة 
  . الفرد اتجاهات ايجابية تجاه البيئة المحيطة إكساب -٣
     التي تعـين علـي تحقيـق        الفرد السلوكيات والمهارات البيئية االيجابية       إكساب -٤

  .السالم مع البيئة 
  :حثة أن التربية البيئية تهدف إليوفي ضوء ما سبق تري البا      

  . تنمية الوعي بمكونات البيئة ومشكالتها وقضاياها  لدي األفراد  -١
               علـي كـسب معلومـات مناسـبة عـن البيئـة ومكوناتهـا            مساعدة األفـراد   -٢

    . وقضاياها ومشكالتها
  . تنمية الميول واالتجاهات وأوجه التقديروالقيم البيئية المناسبة لدي األفراد -٣
    لـسليم  تمكنهم مـن التعامـل ا  مهارات بيئية مناسبة  علي كسب     مساعدة األفراد  -٤

  . في حل مشكالتها  وصيانتها وتطويرها مع مكونات البيئة والمشاركة
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- ٢٣٣ -

  :خصائص التربیة البیئیة * 
حسام محمد مـازن ،   : (        تتسم التربية البيئية بمجموعة من الخصائص ، هي         

   )١٦ ، ٢٠٠٦، كاظم المقدادي ،  ) ١٦ – ١٥ ، ٢٠٠٧
   تتجه التربية البيئية عادة إلي حل مشكالت محددة للبيئة البـشرية عـن طريـق              ) ١

  .مساعدة الناس علي إدراك هذه المشكالت 
  . لتوضيح المشكالت البيئية المعقدة تسعي التربية البيئية) ٢
           تأخذ التربية البيئية بمنهج جامع لعـدة فـروع علميـة فـي تنـاول مـشكالت                 ) ٣

  . البيئة
     تسعي التربية البيئية بحكم طبيعتها ووظيفتها لتوجيه شتي قطاعـات المجتمـع            ) ٤

    هـا وتحـسينها    بما تملك من وسائل لفهم البيئة وترشيد إدارت       إلي بذل جهودها    
  . يع فئات المجتمع، وهي تأخذ بفكرة التربية الشاملة المستديمة والمتاحة لجم

         .تتميز التربية البيئية بطابع اإلستمرارية والتطلع إلي المستقبل ) ٥

  :مبادئ التربیة البیئیة * 
م حدد مؤتمر تبليسي المنعقد في عاصمة جورجيـا باالتحـاد الـسوفيتي عـا            

 ،  ٢٠٠٦يسري مصطفي السيد ،      : ( األساسية للتربية البيئية ، هي     المبادئ   ١٩٧٧
   ) ٢٦ -٢٥ ، ٢٠٠٧حسام محمد مازن ، (،  ) ٦١ – ٥٩

               مـن كافـة جوانبهـا الطبيعيـة والتكنولوجيـة واالقتـصادية             دراسة البيئـة     -١
  .والسياسية والثقافية والتاريخية واألخالقية والجمالية

     ينبغي أن تكون التربية البيئية عملية مستمرة مدي الحياة ، تبدأ قبل االلتحـاق                -٢
  .بالمدرسة وتستمر طوال مراحل التعليم النظامي وغير النظامي 

       علـوم بـل تـستفيد مـن         أال تقتصر التربية البيئية علي فرع واحد من فروع ال          -٣
  .ن نظرة شاملة متوازنة المضمون الخاص بكل علم من العلوم في تكوي

     ينبغي أن تؤكد التربية البيئية علي أهمية التعاون المحلي والقـومي والـدولي              -٤
  .في تجنب المشكالت البيئية وحلها 
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- ٢٣٤ -

ـ  علي المستويات ا البيئية    القضاي معالجة -٥          ة واإلقليميـة والدوليـة حتـي        المحلي
       .في المجتمعات األخريية  البيئيتمكن المتعلمون من اإللمام باألحوال

      التركيز علي المشكالت البيئية الحالية والمحتملة ، مع أخـذ البعـد التـاريخي               -٦
  .في الحسبان 

             التركيز علي االعتبـارات البيئيـة فـي خطـط التنميـة ، وإدراجهـا ضـمن                  -٧
  .التشريعات والسياسات والخطط التنموية للدولة 

           يكون لهـم دورفـي تخطـيط خبـراتهم التعليميـة ،            علمين من أن     تمكين المت  -٨
    .وقبول نتائج تنفيذها وإتاحة الفرص لهم التخاذ القرارات 

        تنميـة مهـارات     وأنه يجـب  ،  تتسم بالتعقيد    المشكالت البيئية     التأكيد علي أن   -٩
  .التفكير الناقد ومهارات حل المشكالت لدي المتعلمين 

     االهتمام بتنمية الحساسية البيئية والمعرفة والقيم ومهارات حـل المـشكالت            -١٠
        البيئية لجميع األعمار مع تركيز خاص علي تنميـة الحـساسية البيئيـة لـدي            

  .منذ سنوات عمره نحو بيئته المحلية  المتعلم 
  .للمشكالت البيئية  مساعدة المتعلم في اكتشاف األسباب الحقيقية -١١
       استخدام بيئات تعليمية متنوعة وعددا كبيراً من الطـرق التعليميـة لدراسـة              -١٢

  . البيئة مع العناية باألنشطة العملية والمشاهدة المباشرة 

  :في المناھج الدراسیة التربیة البیئیة تضمین مداخل * 
نـاهج  مداخل يمكن من خاللها تضمين التربية البيئيـة فـي الم          ثالثة          توجد  

كـاظم  ( ،  ) ٨٢ – ٨١ ، ٢٠٠٤صالح الـدين علـي سـالم ،      : ( ، هي   الدراسية  
   )٢٦ ، ٢٠٠٦، المقدادي
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- ٢٣٥ -

:  المدخل االندماجي – ١  
 ، عن طريق     البيئي في بعض المناهج الدراسية     يتم هذا المدخل بتضمين البعد    و      

ا أو مشكالت    في محتوي المنهج أو ربط المحتوي بقضاي        معينة بيئية إدخال معلومات 
اهج الدراسية بالمفاهيم   ، وفي إطار هذا المدخل يمكن تطعيم بعض المن        بيئية مناسبة   

  .البيئية 

              : مدخل الوحدات الدراسیة - ٢
يعالج هذا المدخل الموضوعات البيئية كوحدات تصمم تصميماً خاصاً داخل و       

حيث  ،وم الصف األول اإلعدادي المناهج الدراسية مثل وحدة الطاقة في منهج عل
.تدرس الوحدة في فترة زمنية محددة بجميع أبعادها   

: ) المدخل المتكامل (  المدخل المستقل - ٣  
بذاته    دراسي مستقل أو برنامج   منهج  تقديم التربية البيئية ك   ويعني هذا المدخل          

ة للمتعلمـين    الفرص ، ويتيح هذا المدخل   ويستمد محتواه من فروع المعرفة المختلفة       
  . للتعمق بصورة كبيرة

ويري البعض ضرورة تقديم التربية البيئية في المرحلة الجامعية فـي صـورة             
برامج مستقلة لكي يتوافر لدي الطلبة حصيلة من المعلومات التي تـساعدهم علـي              

خلـق  والواالتجاهات البيئية المناسبة    تعميق فهمهم للتربية البيئية وتكسبهم الوعي       
بع فإن  وبالط. )٣١، ١٩٩٨اوي وفوزي الشربيني ، يونية عفت الطن( البيئي السليم 

ختلف بإختالف نوعية المتعلمين الـذين      وأساليبها ت  أهداف هذه البرامج ومحتوياتها   
  .ومدته يقدم لهم البرنامج 

       وقد اختارت الباحثة في البحث الحالي المدخل المستقل ، حيث أنهـا أعـدت              
م الفردي اإلرشادي لطالبات    يفي التربية البيئية باستخدام أسلوب التعل     مستقالً  امجاً  برن

   .سوهاج  بكلية في ألولي شعبة الطفولةالفرقة ا
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- ٢٣٦ -


 

بعض أساليب التربية البيئية     ) ٤٣ -٣٩  ، ٢٠٠٥( حدد سعيد محمد السعيد             
  :  وهي ،للكبار

     المعسكرات الكشفية والرحالت الميدانية ، حيث أنها تتـيح لألفـراد الفـرص               - ١
          عليهـا ودراسـة مـشكالت البيئـة ميـدانياً            لمشاهدة مكونات البيئة والتعرف   

   . في جهود حماية البيئة وتنميتهاوالمشاركة
          لكتب التي تتناول القـضايا والمـشكالت البيئيـة  والتربيـة البيئيـة ،                قراءة ا  -٢

    وزارة : وأيضاً قراءة الكتيبات والنشرات التي تصدرها بعـض الهيئـات مثـل             
  .وغيرها ة  ووزارة البيئة ووزارة الصحة الزراع

     وأسـلوب   أساليب التعلم الذاتي المختلفة كأسلوب التعلم بالحقائـب التعليميـة ،           -٣
ــيم   ــالكمبيوتر ، وأســلوب التعل ــتعلم ب ــالموديوالت ، وأســلوب ال ــتعلم ب                 ال

     .البرنامجي ، وأسلوب التعلم بالفيديو التفاعلي ، وأسلوب التعليم عن بعد 
بعض األسـاليب والطـرق       ) ٢٧ -٢٦ ،   ٢٠٠٧( مازن   حسام محمد    وحدد       

  :هي و،  مها في التربية البيئيةاستخداالتدريسية التي يمكن 
  .طريقة حل المشكالت ) ١
  .طريقة المناقشة ) ٢
  .أوالزيارات الميدانية الحقلية أسلوب الدراسات )٣
     ، ولكن هذه الطريقـة تجعـل المـتعلم سـلبي            طريقة اإللقاء أو الشرح النظري      ) ٤

   .وال تثير انتباهه 
 وأساليب  طرقبعض   ) ٩ -٨ ،   ٢٠١٠( عجاج  حدد صالح عبد المحسن     كما        

   :التربية البيئية وهي
  .األسلوب القصصي $ 
  .أسلوب اللعب $ 
  .أسلوب المحاكاة وتمثيل األدوار $ 
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- ٢٣٧ -

  . حل المشكالت طريقة$ 
  .أسلوب دراسة الحاالت $ 
  .أسلوب العمل الجماعي $ 
  .الرحالت والزيارات البيئية $ 

وطـرق  أهم أسـاليب     ) ٢٧٩ -٢٣٨  ، ٢٠٠٤( وحددت مني محمد علي جاد           
  :ألطفال الروضة ، وهي التربية البيئية 

  . أسلوب اللعب -
  . أسلوب المناقشة -
  . أسلوب األغاني واألناشيد -
  ) .الخبرة المباشرة (  أسلوب الممارسة لبعض األعمال -
  . طريقة المشروعات -
  . طريقة حل المشكالت -
   . أسلوب الرحالت التعليمية البيئية-

واألنـشطة  األساليب والطـرق التدريـسية            وفي ضوء ما سبق حددت الباحثة       
  :المناسبة للتربية البيئية وهي التعليمية 

   .يم الفردي التعل أساليب- 
   . أسلوب التعلم التعاوني -
  . طريق حل المشكالت -
  . طريقة المشروعات -
  . الطريقة الكشفية -
  . الطريقة االستقرائية -
  .طريقة االستنباطية  ال-
  . ةض التوضيحيو طريقة العر-
   . طريقة المناقشة -
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- ٢٣٨ -

  . األسلوب القصصي -
  . أسلوب التعلم باللعب -
  .الرحالت التعليمية  -
  .القراءة  -
  .األغاني واألناشيد  -
  .  المحاكاة وتمثيل األدوار  -

فـي  دي اإلرشادي   م الفر يلوب التعل وقد استخدمت الباحثة  في البحث الحالي أس            
  بكلية بة الطفولة إعداد البرنامج المقترح في التربية البيئية لطالبات الفرقة األولي شع         

   . في سوهاج التربية

    :التربیة البیئیة المعلم و * 
   : دور المعلم في التربیة البیئیة ) أ 

ه أن يثير           يجب أن يصبح دور المعلم التوجيه واإلرشاد وليس التلقين ، وعلي          
اهتمامات طالبه نحو بيئتهم و يناقش خطط ومشكالت الموضوع البيئي الذي سيقوم            
بتدريسه لهم ، وينظم عملهم في مجموعـات عمـل بحـسب ميـولهم وقـدراتهم                
واستعداداتهم ، وعليه أن ينظم الزيارات الميدانية والدراسـات الحقليـة ، ويجهـز              

ول وأجهزة بسيطة ،  ويتخذ إجـراءات       المطبوعات وأدوات الدراسة من خرائط وجدا     
دعوة المتحدثين إلي الطالب من خارج المدرسة ، ويشجع مجموعات الطالب علـي             
بذل الجهد ، ويحاول ربط العمل بالبيئات األخري ، كما يجب أن يكون المعلـم قـدوة       

  لطالبه أثناء تعلمهم خبرات التربية البيئية 
   ) .٢٣ ، ٢٠٠٧حسام محمد مازن ، ( 

إلي بعض مسؤليات معلـم      ) ٢١ – ٢٠ ،   ١٩٩٩(       وأشار السيد أحمد الشيخ     
  :التربية البيئية وهي 

      إثارة اهتمامات التالميذ نحو بيئاتهم باختيـار موضـوعات وظـواهر وقـضايا              -١
  .تحفزهم علي دراستها والمشاركة في حلها 
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- ٢٣٩ -

             يـذ وزمـالء    مناقشة خطة الدراسة مع جميـع مـن يهمهـم األمـر مـن تالم      -٢
    .ومسئولين في المدرسة أو في المجتمع المحلي 

      تنظيم التالميذ في مجموعات عمل وفقاً لظروف كـل مـنهم علـي أن تتكامـل                 -٣
       .األدوار في النهاية وتتضافر 

  . زيارة الموقع المراد زيارته والوقوف علي كل ما يتعلق به -٤
           زمة لتوجيـه التالميـذ مـن خـرائط مناسـبة وجـداول              إعداد المطبوعات الال   -٥

    .الخ .......وإحصائيات 
  . إعداد األدوات واألجهزة الضرورية الالزمة للدراسة في البيئة الطبيعية -٦
     إتخاذ الترتيبات الالزمة لدعوة متخصصين في البيئة المحليـة مثـل المهنـدس              -٧

    الخ ....ل الكهرباء أو رجل الشرطة الزراعي أومهندس المباني أومسئو
  . االهتمام بتنمية التفكير العلمي لدي التالميذ لمواجهة مشكالت البيئة -٨
  . مشاركة التالميذ في كل مراحل العمل تخطيطا وتنفيذا وتقويما ومتابعة -٩

  .  التركيزعلي ترشيد السلوك البيئي للتالميذ فرادي وجماعات -١٠
إلـي أن دور     ) ٤٧٠ -٤٦٩ ،   ١٩٩٥( راهيم عصمت مطـاوع            كما أشار إب  

  :المعلم في التربية البيئية يتضح فيما يلي 
      مناقشة خطط ومشكالت الموضوع البيئي مـع زمالئـه المعلمـين وأيـضاً مـع               $ 

  .التالميذ كلما أمكن ذلك 
  .تنظيم التالميذ في مجموعات عمل مع مراعاة قدرات واهتمامات كل منهم $ 
    إثارة اهتمامات التالميذ وجذبهم نحو البيئة ،عـن طريـق اختيـار موضـوعات              $ 

  .تناسب أعمارهم 
  .تنظيم زيارات حقلية في أماكن قريبة من المدرسة $ 
  .توفير األدوات الالزمة إلنجاز هذه الزيارت الحقلية $ 
  .توجيه ومتابعة ومناقشة مجموعات التالميذ في جوالتهم $ 
  .وعة لعرض مجهوداتها علي بقية المجموعات تشجيع كل مجم$ 
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- ٢٤٠ -

  .تخطيط جوانب العمل مع التالميذ وتلخيص نتائج هذا العمل وتنظيمه $ 
     مـسئول الميـاه ومـسؤل الكهربـاء        : دعوة متحدثين من خارج المدرسة أمثال       $ 

    ورجل البريد ورجل الشرطة ، وغيرهم بحيث يـستفيد التالميـذ مـن خبـراتهم               
  .  بخصوص البيئة ومشكالتها وكيفية المساهمة في حلها ومناقشاتهم

أن  معلمـة ريـاض       )١٢٦ -١٢٥ ،   ٢٠٠٤(       وتري مني محمد علي جـاد       
األطفال هي عنصر أساسي محرك ومؤثر في الروضة ، ويتوقف عليها تحقيق أهداف 

عد التربية في الروضة بصفة عامة وأهداف التربية البيئية بصفة خاصة ، فهي التي ت     
بيئة التعلم داخل قاعات النشاط وخارجها بشكل يساعد علي تحقيق األهداف التربوية            
المنشودة ، وهي التي تقوم بتنفيذ الخطط والبرامج التي تتبلور من قبل المتخصصين             
في مجال تربية الطفل ، فتقوم بتنظيم المكان والوقت واألدوات واألجهزة واألنـشطة             

برات المناسبة لألطفال والتي يجب أن تحتـوي علـي          التي يجب أن تحتوي علي الخ     
مضمون بيئي يثير دافعية األطفال واهتمامهم نحو البيئة ومشكالتها ويحفـزهم إلـي         
حمايتها وتحسينها ، وهي التي تساعد األطفـال علـي اكتـساب الخبـرات البيئيـة        

  . وتوجيههم وارشادهم ومشاركتهم في العملية التعليمية  
خصية معلمة رياض األطفال وثقافتها البيئية تحدد إلي درجة كبيـرة           كما أن ش         

ما سوف يحققه الطفل من نمو في سلوكه نحو البيئة وأساليب تعامله معها ، كـذلك                
يرتبط نمو الطفل في الروضة بالمهارات والكفايات المهنية التـي تحملهـا المعلمـة             

مني محمد علـي    (بية البيئية   والطرق واألساليب التي تستخدمها لتحقيق أهداف التر      
  ) .٢٠٠٤،١٢٩جاد ،

أهـداف  لواجب توافرها في المعلمة لتحقيق      وفيما يلي بعض الكفايات المهنية ا           
   )١٣١ - ١٢٩ ، ٢٠٠٤مني محمد علي جاد ، ( التربية البيئية في الروضة 

  .  إعداد النشاط -١
  .    تنفيذ النشاط -٢
  . الجديد في مجال البيئة والتربية البيئية  إتقان المادة العلمية ومتابعة-٣
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- ٢٤١ -

  .  اإللتزام بالمواعيد وتحمل المسئولية وتقبل التوجيهات -٤
  .  تكوين العالقات اإلنسانية الطيبة والنظام -٥
  . التقويم السليم -٦

 معلمة رياض األطفال في مجـال       حثة مسئوليات       وفي ضوء ما سبق حددت البا     
  :لي التربية البيئية كما ي

  .أهداف التربية البيئية ألطفال الروضة  معرفة -١
  . اختيار الخبرات البيئية المناسبة ألطفال الروضة -٢
         وسائل تعليميـة مناسـبة ومتنوعـة لتربيـة         و اختيار طرق وأساليب وأنشطة      -٣

  .األطفال تربية بيئية سليمة 
  .مة لتربية األطفال بيئياً  التخطيط السليم لألنشطة والمواقف التعليمية الالز-٤
               تجهيــز الوســائل التعليميــة واألدوات والمــواد الالزمــة لتنفيــذ األنــشطة -٥

    .والمواقف التعليمية الالزمة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة 
  . تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة -٦
      ليب التهيئة المناسبة لألطفال لجذب انتبـاههم وإثـارة اهتمـامهم           استخدام أسا  -٧

  .باألنشطة والخبرات المقدمة لهم 
           التنفيذ السليم لألنشطة والمواقف التعليميـة ، واالسـتخدام الـسليم للوسـائل              -٨

  .التعليمية 
  . توجيه األطفال وإرشادهم إلتباع أنماط السلوك البيئي السليم -٩
          التقويم المستمرلتعلم األطفال وسـلوكهم باسـخدام أسـاليب ووسـائل مناسـبة              -١٠

  .ومتنوعة  
            تعزيز االسـتجابات وأنمـاط الـسلوك الـسليمة لألطفـال باسـتخدام أسـاليب                -١١

      مناسبة ومتنوعة ، وأن يكون التعزيـز فوريـاً أي عقـب حـدوث االسـتجابة أو                 
  .السلوك مباشرة 

   .واإلدارية  اإللتزام بالمواعيد وتحمل المسئولية وتقبل التوجيهات الوزارية-١٢
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- ٢٤٢ -

ـ     ين عالقـات إنـسانية طيبـة مـع           التعاون وتكـو   -١٣                ورهم األطفـال وأوليـاء أم
                     .المدرسة بوالجهاز الفني والزميالت والجهاز اإلداري 

                   : التربیة البیئیة في مجالوتدریبھ  إعداد المعلم )ب  
المتزايد بالبيئة ومشكالتها ، وللتغلب علي المشكالت البيئيـة         نتيجة لالهتمام           

فقد عقدت مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية علي كافة المستويات الدولية واإلقليمية         
جميعها إلي ، وقد توصلت حوث ودراسات علمية عربية وأجنبيةوالمحلية ، وأجريت ب 

، وتنـادي بـضرورة إدخـال       هتمام بالبيئة والتربية البيئية   توصيات عديدة تعكس اال   
اسية بصفة عامة ، وضرورة إدخالها في برامج إعداد         التربية البيئية في المناهج الدر    

المعلم بكليات إعداد المعلمين ، باإلضافة إلي تدريب المعلمين أثنـاء الخدمـة حتـي             
ئة وتحقيـق أهـداف التربيـة       المساهمة في حل مشكالت البي    يصبحوا قادرين علي    

  .البيئية
في مجال التربيـة البيئيـة      وتدريبه     وهناك العديد من الدول تعتبر إعداد المعلم           

لبعض الجهود  لي عرض   وفيما ي  ،   إعداد وتدريب المعلمين  اً في برامج     أساسي اً  طلبتم
          :ربية البيئيـة فـي بعـض دول العـالم         تفي مجال ال  وتدريبه  داد المعلم   المبذولة إلع 

 ،  ٢٠٠٧حسام محمد مـازن ،      ( ،   ) ٦٦٣ -٦٦١ ،   ٢٠٠١محمد حماد هندي ،     ( 
٢٦٥ -٢٦٤ (   

     من جامعاتهـا بإعـداد معلميهـا فـي          في الواليات المتحدة األمريكية تقوم العديد     # 
            يـتم   كمثال لـذلك فـي جامعـة وسكنـسن األمريكيـة          مجال التربية البيئية ، و    

    كمتطلـب أساسـي   المحافظة علي الثروة الطبيعية بشكل مناسـب        تدريس مقرر   
  . المعلمين في جميع المستويات هيللتأ

    وفي جميع كليات المعلمين بتايالند يشتمل برنامج إعداد المعلـم علـي مقـررين              # 
  .في مجال التوازن البيئي والحفاظ علي البيئة 

     جميع الطالب المعلمين مقـرراً إجباريـاً فـي الحفـاظ علـي             وفي روسيا يدرس    # 
  .البيئة 
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- ٢٤٣ -

   وفي أندونيسيا يدرس طالب المعاهد الوطنية إلعداد المعلمـين التربيـة البيئيـة             # 
  .متضمنة في مقررات التربية السكانية 

         وفي ماليزيا تعتبر التربية البيئيـة موضـوعاً رئيـسياً فـي مقـرر المـشكالت                # 
         التربيـة البيئيـة كمقـرر       ية المعاصرة في جامعة سيتر، ويـتم تـدريس        التربو

    .اختياري في جامعات أخري 
          وفي لبنان قام مركز البحـث والتطـوير التربـوي بـوزارة التربيـة والتعلـيم                # 

     بإعداد مشروع ريادي لتدريب المعلمين في مجـال التربيـة البيئيـة ، ويهـدف               
         وع إلي إعداد برنامج يتـضمن عناصـر بيئيـة السـتخدامه فـي إعـداد                المشر

    .المعلمين للمرحلتين االبتدائية والثانوية 
     يدرس طالب المستوي الرابع بكليات التربيـة فـي جامعـة صـنعاء             وفي اليمن   # 

  .مقرراً اختيارياً في التربية البيئية والصحية 
    البيئية كموضوع ضـمن مقـرر التربيـة العلميـة      يتم تدريس التربية    وفي مصر   # 

       وتدريس العلوم للطالب المعلمين في بعـض كليـات التربيـة ، ويـتم تـدريس                
        الطفولـة  ات رياض األطفـال وفـي شـعبة       التربية البيئية كمقرر مستقل في كلي     

  .والتربية النوعية كليات التربية ب
في مصر   في مجال التربية البيئية   وتدريبه   المعلم   وفي إطار االهتمام بإعداد             

 في التربية البيئية يمكن تضمينه      اًبرنامجم    ١٩٨٨عام  في  اقترح محمد صابر سليم     
للدراسـات  اً مستقالً   برنامج م١٩٩٠ين ، كما اقترح في عام       في برامج إعداد المعلم   

.  )٦٦٣ ،   ٢٠٠١د حماد هندي ،     محم(كن أن يدرسه جميع طالب الجامعة       البيئية يم 
فـي  مقترح  لبرنامج اًتخطيط) ٤٦١ -٤٥٨، ١٩٩٥( إبراهيم عصمت مطاوع   أعدو

، ٢٠٠٧(وقدم حسام محمد مازن     . لطالب المعلمين في كليات التربية    التربية البيئية ل  
الحاجة إلي برامج عصرية في التربية البيئيـة        " عنوانها  ورقة عمل    ) ٢٧٨ -٢٤٣

إلـي  "  رؤية مستقبلية للقرن الجديد      –م في الوطن العربي     لطالب التعليم العام وللمعل   
 بجامعة ٢٠٠٠ عام ٢٣ – ١٥المؤتمر األول للبيئة والموارد الطبيعية في الفترة من      
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- ٢٤٤ -

اليمن ، وضح فيها مدي الحاجة إلي برامج عصرية في التربية البيئية لطالب    تعز في   
 كليات إعـداد المعلمـين فـي        ، وتناول دور   التعليم العام وللمعلم في الوطن العربي       

الوطن العربي في إعداد معلم التربية البيئية في ضـوء تحـديات القـرن الحـادي                
والعشرين ، و تناول أيضاً الكفايات المطلوبة لمعلم التربية البيئية في الوطن العربي              
وإجراءات تضمين التربية البيئية في برامج إعداد وتدريب المعلمـين فـي الـوطن              

   )٣٠٠ – ٢٧٩ ، ٢٠٠٧( قدم حسام محمد مازن   كما .العربي 
الحاجة إلي برامج علمية في التربيـة البيئيـة         " أخري عنوانها    ورقة عمل   

العلمي الخامس لكلية التربية    المؤتمر  إلي  " بكليات التربية في مصر والوطن العربي       
الحـادي    دور كليات التربية تجاه التربيـة البيئيـة فـي القـرن           "  -بجامعة المنيا   

 م ، وضح فيها مـدي     ٢٠٠٠عام   من إبريل    ٢٧ -٢٦في الفترة من     -" والعشرين  
الحاجة إلي إعداد برامج علمية متطورة في التربية البيئية بكليات التربية في مـصر              

مدي الحاجـة   ، كما وضح    والوطن العربي ومالمح برنامج مقترح في التربية البيئية         
تنـاول  أخيـراً   جال التربية البيئية محلياً وعربيـاً ، و       إلي إعداد وتدريب المعلم في م     

أهمية تضمين البعد البيئي في المناهج المختلفة بكليات التربية في مـصر والـوطن              
   . العربي 

وتدريب المعلـم            باإلضافة إلي تلك الجهود العالمية والمحلية المبذولة إلعداد         
وتـدريب  إعـداد   ب عديدة اهتمت وبحوث  ية البيئية ، أجريت دراسات      في مجال الترب  

معلمة رياض األطفال   وتدريب  إعداد  ب منها دراسات اهتمت  و هذا المجال ،  في  المعلم  
إجراء مزيد من الدراسات في هذا      بتلك الدراسات    صتأو و التربية البيئية ،   مجالفي  

   .المجال 

Environmental Values القیم البیئیة   :ثانیًا  
:تعریف القیم *   

  :           توجد تعريفات عديدة ومختلفة للقيم ، منها ما يلي 
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- ٢٤٥ -

األحكام " القيم بأنها    ) ٦٠ – ٥٩ ،   ١٩٩٢( عرف عبد اللطيف محمد خليفة              
التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفضيل للموضوعات أو األشياء ، وذلك فـي              

 وتتم هذه العملية من خـالل       ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو األشياء ،        
التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبين ممثلي اإلطار الحضاري الذي يعيش فيه ،             

  " .ويكتسب من خالله هذه الخبرات والمعارف 
تصورات توضـيحية   " بأنها   ) ٣٨٧ ،   ٢٠٠١( عرفها محمد محمود الحيلة     و       

، وهي تنبع من التجربة      أو الرفض    لتوجيه السلوك في الموقف ، تحدد أحكام القبول       
االجتماعية وتتوحد بها الشخصية ، وهي عنصر مشترك في تكوين البناء االجتماعي            
والشخصية الفردية ، فهي من مكونات الموقف االجتماعي ، كما أنها جزءاً من لـب               

  " .الشخصية االجتماعية للفرد 
مقاييس نحكم بهـا    "  بأنهاالقيم  )  ٥٩ ،   ٢٠٠٢(  فؤاد علي العاجز     وعرف        

علي األفكار واألشخاص واألعمال والموضوعات والمواقف الفردية والجماعية ، من          
 " .حيث حسنها وقيمتها والرغبة فيها ، أو من حيث سوئها وعدم قيمتها وكراهيتها 

بأنهـا   ) ٢٢٥ ،   ٢٠٠٣( وعرفها أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمـل                 
التي تعتبر ثمينة أو مرغوب فيها ، والتي تساعدنا علي تحديد           صائص  المبادئ أو الخ  

 صـحيحة أم  – حسنة أم سـيئة   –ما إذا كانت الموضوعات واألعمال جيدة أم رديئة         
  . مهمة أم عديمة األهمية – مفيدة أم عديمة الفائدة –خاطئة 
  بأنها  ) ٢٤٣ ، ٢٠٠٣( بينما عرفها حسن شحاته وزينب النجار        

تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجـه           " 
النشاط ، وتعتبر بمثابة المعيار الذي في ضوئه يمكن الحكم بخيرية الخيـر وحـسن               
الحسن ، وقبح القبيح ، وما يجوز وما ال يجوز ، وما هو مرغوب وما هـو غيـر                   

 ليربط بين أفرادها ويقيم بينهم رأياً       مرغوب ، وغير ذلك مما تبتدعه الجماعة لنفسها       
  " .عاماً له أسس ثابتة ومستمرة نسبياً ، ويحكم تصرفاتهم ويظهر كيانهم الخاص 
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- ٢٤٦ -

مجموعة مـن المعتقـدات     "  بأنهاالقيم   ) ٣٣ ،   ٢٠٠٧( ماجد زكي الجالد    وعرف  
والتصورات المعرفية والوجدانية والسلوكية الراسخة يختارها اإلنسان بحريـة بعـد           

كير وتأمل ، ويعتقد بها اعتقاداً جازماً ، تشكل لديه منظومة من المعايير يحكم بها               تف
علي األشياء بالحسن أو بالقبح وبالقبول أو الرفض ، ويصدر عنها سـلوك منـتظم               

  " .يتميز بالثبات والتكرار واالعتزاز 
عايير مجموعة من الم  " بأنها   ) ٣٩ ،   ٢٠٠٨( ان عبد اهللا شرف      إيم تهاعرف     كما

ميزانـاً   بين الناس يتفقون عليها فيما بينهم ، ويتخذون منهـا         معنوية  والمقاييس ال 
وهي مقيـاس   يزنون به أعمالهم ويحكمون بها علي تصرفاتهم المادية والمعنوية ،           

أومستوي أو معيار نستهدفه في سلوكنا وينظر إليه علي أنه مرغوب فيه أو مرغوب 
  " .عنه 

مثل عليا تحـدد     "  بأنها القيم ) ١٦١ ،   ٢٠٠٨( د عثمان   الصبري خ وعرف          
الخيـر  ختيار بين األشياء والتفريق بـين       االتجاهات عند الفرد ، وبناء عليها يتم اال       

، وبفضلها يمتلك الفرد القدرة علي الحكم بمعايير اكتـسبها          والشر والحسن والقبيح    
  " .من المجتمع 

 مجموعـة   القيم هي    أن    ) ٢ ،   ٢٠١٠( صالح عبد المحسن عجاج     ويري          
أحكام يصدرها الفرد علي تصرفاته المادية والمعنوية ، وأنها بمثابة مبادئ أو قواعد             

واهتماماته ،  توجه تصرفاته وميوله    أو مثل عليا أو مقاييس أو معايير أو موجهات          
ال  يفعله ، وما يجـوز ومـا         يجب أن  وهي موازين تحدد له ما يجب أن يفعله وما ال         

غيرمرغـوب  يجوز، وينظر من خاللها لهذا السلوك أو ذاك علي أنه مرغوب فيه أو              
   .فيه

:تعریف القیم البیئیة *   
 ) ١٣٣ ،   ٢٠٠١( الم وأبو السعود محمد أحمد               عرف محمود عوض اهللا س    

تلك األحكام المعيارية التي يصدرها الفرد علي مكونـات البيئـة           " القيم البيئية بأنها    
طبيعية واالجتماعية بحيث تنطوي تلك األحكام علي تقويم داخلي للفرد علي مكونات          ال
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- ٢٤٧ -

البيئة ، وهذه األحكام في جوهرها نتاج اجتماعي تم استيعابه مـن البيئـة الثقافيـة         
بأنهـا   ) ٥٦٠ ،   ٢٠٠٥"   ( ويستخدمه الفرد للحكم علي قضايا البيئة ومشكالتها        

Duroy Quentin معتقدات الفرد ومشاعره التي يؤمن بها ، وعرفها ديوري كينتن 
  " .ببيئته ومسلكه تجاهها  ويتمسك بها ، وتحدد عالقته

ضوابط معيارية  " بأنها   ) ١٠-٩ ،   ٢٠١٠(       بينما عرفها عصام محمد شوقي      
، ة انفعالية نحو البيئة ومشكالتهالدي الفرد تقوم علي أساس نسق مركب ألحكام عقلي

ي سلوكه وتحدد اختياراته اجرائياً ، فيختار من بين عدة بـدائل            يسترشد بها الفرد ف   
في موقف يتطلب قراراً خاصاً بقضاياها بحيث تكون اختياراته بين قبول هذا القـرار              

  ".أو تفضيله أو اإللتزام به 
األحكام التي يصدرها الفرد بالتفضيل أو عدم التفـضيل         "       وعرفها البعض بأنها    

بيئية وذلك في ضوء تقييمه وتقديره لهذه المواضيع البيئية ، وتتم           إزاء المواضيع ال  
هذه العملية من خالل التفاعل بين الفرد بمعارفه وخبراته وبـين اإلطـار الفكـري               

صالح عبد  " ( الحضاري الذي يعيش فيه واكتسب من خالله هذه الخبرات والمعارف           
   ) . ٣ ، ٢٠١٠المحسن عجاج ، 

القـيم البيئيـة     ) ٣ ،   ٢٠١٠(  السميع عبـد الـرازق       عرف صالح عبد          و
مجموعة األحكام المعيارية المنبثقة من األصول اإلسالمية ، التـي          " اإلسالمية بأنها   

تكون بمثابة موجهات لسلوك اإلنسان تجاه البيئة ، تمكنه من تحقيق وظيفة الخالفة             
  " .في األرض 

:  والقیمةالفرق بین االتجاه*   
الفرد ال يولد مزوداً بأي قيمة ، وإنما تتكون القيم نتيجة احتكاك الفـرد              إن           

بمواقف خارجية متباينة تؤثر عليه بطريقة ما بحيث ينتهي به األمر إلي تكوين بعض 
ومعني هذا أن االتجاه هو . االتجاهات الخاصة التي تتجمع بعد ذلك فيما يسمي بالقيم        

ضوع أو لموقف ، وهو وحدة تكوين القيمـة ،          أو رفض لفكرة أو لمو    استجابة قبول   
فالقيمة ما هي إال محصلة أو مجموع االتجاهات التي تتكون لدي الفرد إزاء فكرة أو               
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- ٢٤٨ -

             أو الـرفض والمعارضـة     والموافقـة   موضوع أو موقف معـين سـواء بـالقبول          
  . ) ٣ ، ١٩٨٥صبري الدمرداش ، (

م أعم وأشمل   أن القي  ) ٥٩ - ٥٨ ،   ١٩٩٢ (        ويري عبد الطيف محمد خليفة    
 مجموعة االتجاهات التي بينها عالقة قوية لتكون قيمة معينة من االتجاهات ، فتتجمع

وهي أكثر تجريداً وعمومية ، ومحددة التجاهات الفـرد واهتماماتـه وسـلوكه ،              ،  
  .الفرد ونتيجة لذلك تحتل القيم موقعاً أكثر أهمية من االتجاهات في بناء شخصية 

أن هناك نواحي إتفـاق      ) ٣٠ – ٢٩ ،   ٢٠٠٧(        بينما يري ماجد زكي الجالد      
  :يأتي  ونواحي إختالف بين القيمة واالتجاه ، ومن نواحي االتفاق بينهما ما

          المعرفيـة والوجدانيـة    :  تتفق القيمة واالتجاه مـن حيـث المكونـات الثالثـة             -
    .والسلوكية 

       مة واالتجاه بالسلوك حيث يصدر عنهمـا سـلوك إيجـابي أو سـلبي              ترتبط القي  -
  .نحو موضوع معين 

  . تتضمن القيمة واالتجاه إصدار أحكام تقويمية محددة تجاه موضوع ما -
  :ومن نواحي اإلختالف بين القيمة واالتجاه ما يلي   
ـ                 -            ة فهـي    القيمة أعم وأشمل من االتجاه ، ذلـك أن القيمـة لهـا صـفة العمومي

      عن اتجاهات مركزة أو شاملة ، وتتكـون مـن مجموعـة مـن االتجاهـات           تعبر
   .المترابطة

       تمثل القيمة غايات نهائية تتسم بالتجريد والرمزية، فـي حـين يمثـل االتجـاه                 -
    ، ومعني ذلك أن القيمة تعـد غايـة فـي حـد             هدف وسائلي أقل تجريداً ورمزية    

 ليها الفرد ويحرص عليها ويظهرها في سلوكه ، في حـين تـرتبط             ذاتها يسعي إ  
  وع معين قد يحبه الفرد أو يكرهه االتجاهات بمجموعة معتقدات تتعلق بموض

     ، فالقيم هي مجموعـة مـن المعتقـدات الراسـخة            االتجاهات ثباتاً من   القيم أكثر  -
 كتـسبها الفـرد     التـي ا   غايات، أو مجموعة من ال    ال السلوك تتعلق بشكل من أشك   

     خالل ما مر به من خبرات تعليمية طويلة حتي تعمقـت فـي نفـسه وأصـبحت                 
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- ٢٤٩ -

        ، يتحدد في إطارها سـلوكه ومعرفتـه ووجدانـه نحـو حقـائق              جزءاً من ذاته  
، في حين تتشكل االتجاهـات لـدي        الوجود الكبري، ومن هنا فهي صعبة التغيير      

خبـرات    تتغير بتغيير ما يكتسبه من     ف وهي الفرد من خالل ما يواجهه من مواق      
  .وما يمر به من تجارب 

:خصائص القیم *   
  :  ما یلي ، من أھمھا بھا عن غیرھا للقیم خصائص تتمیز       

   ) ٢٨٤ -٢٨٣ ، ١٩٩٩أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد ، ( 
           مهمـاً فـي      أنها مجردات في كيان الفرد ، يمتلكها ، وتشير إلـي مـا يعتبـر               -١

علي  -العالقات الحياتية بكل ما تشمله من خبرات ، وهي تعد معايير يحكم الفرد              
والقـبح   حيث الـصدق والكـذب  علي أي شئ يراه أو يتعامل معه من   -أساسها  

  .والجمال والعدل والظلم وغيرذلك من األحكام القيمية 
ف المواقف ، بحيث  أنها علي صلة وثيقة بممارسات وسلوكيات اإلنسان في مختل       -٢

أقوال وأفعـال   يمكن معرفة ما يمتلكه الفرد من القيم من خالل ما يصدر عنه من          
الحـالتين يـسلك     في كل موقف ، فالفرد في أي موقف قد يقبل أو يرفض ، وفي             

ويدفعه إلي ما يصدر     ،عن رصيد من القيم ، يحكمه ويوجهه      سلوكاً محدداً ، يعبر     
  .عنه من سلوك لفظي أو عملي

  .، التعاون األمانة، العدالة: لح يدل عليها، مثل أن كل قيمة لها مصط-٣
          أن القيم دائماً مسألة أخالقية بين األفـراد والجماعـات، فكثيـراً مـا يواجـه                 -٤

    الفرد بمواقف يكون عليه فيها أن يختار من بين عدة بدائل، وبالتالي فـإن مـا                
نة، وهي ليست بالضرورة أن تكون متفقة مع        يختاره يكون مستنداً إلي قيم معي     

قيم اآلخرين وبالتالي مع قيم الجماعة، وهذا يرجع إلي التبـاين الثقـافي بـين               
  .األفراد واالختالف في خبراتهم 

أن هنـاك عـدداً مـن       إلـي    ) ٣٧٨ ،   ٢٠٠١(  محمد محمود الحيلة     أشارو      
  : الخصائص التي تشترك فيها كافة القيم وهي 
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- ٢٥٠ -

  .م إنسانية  القي-١
  . القيم ذاتية وهي عكس الموضوعية -٢
           القيم نسبية بمعني أنها ليست مطلقة، وهـذا يـدل علـي أن القيمـة الواحـدة                  -٣

         مـن شـخص آلخـر، وتختلـف بـاختالف الزمـان والمكـان              يمكن أن تختلف    
     .والمجتمعات والثقافات والظروف 

  .واتجاهاته ومعارفه عن األشياء واألشخاص  تتأثر القيم بخبرات اإلنسان -٤
            والـسلوك    للقيمة قطبان أحدهما إيجابي يتمثـل فـي نـواحي الخيـر والحـق              -٥

         والـسلوك   ، والثاني سلبي يتمثـل فـي نـواحي الـشر والباطـل      المرغوب فيه 
   .غيرالمرغوب فيه 

خصائص التـي   الاً من   عدد ) ٣٨ – ٣٥ ،   ٢٠٠٧(  ماجد ذكي الجالد     ووضح       
   :كما يليتتميز بها القيم ، 

         أي أن القيم ترتبط بشخـصية الفـرد وذاتـه ارتباطـاً            :  القيم شخصية وذاتية     -١
ــاً  ــات  وثيق ــضيالت واالهتمام ــن التف ــورمختلفة م ــي ص ــه عل ــر لدي               ، وتظه

بـذلك   وهـي  .خصية  واالختيارات واالتجاهات واألحكام ، مما يجعلها قضية ذاتية ش        
وخبراتـه ، فتفـاوت      تؤثر وتتأثر بذاتية الفرد واهتماماته وميوله وتأمالته وطبيعته       

ومعتقـداتهم  ي  نائهم الشخص ب الناس في الحكم علي األشياء إنما جاء نتيجة الختالف        
  .حولها 

           وتعني نسبية القيم أنهـا تختلـف بـاختالف الزمـان والمكـان             :  القيم نسبية    -٢
مكـان،   من إنسان إلي آخر ، ومن مكان إلـي ا وأهميتها تختلف   واإلنسان ، فتقديره  

لزمانية والمكانية  ورات األفراد للقيمة وارتباطاتها ا    ومن زمان إلي زمان ، وذلك لتص      
    .وتغير عبر الزمن  ، أي أنها تتغير وتتبدل بما يطرأ علي المجتمع من تطور

         خة عند معتقديها سـواء مـن حيـث مـصدرها            أي أن القيم راس    : القيم ثابتة    -٣
       والفهـم العميـق    وأهميتها وضرورة تمثلها ألنهـم اختاروهـا وميزوهـا بالعقـل            

    .وجعلوها معياراً لسلوكهم 
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- ٢٥١ -

     أي أن القيم معان مجردة تتسم بالموضـوعية واالسـتقاللية ،            : القيم تجريدية    -٤
مـن   لذي تمثله والواقع الذي تعيشه ، فالعـدل       تتضح معانيها الحقيقية في السلوك ا     

حيث هو قيمة يحمل معني ذهنياً مجرداً غير محسوس ، لكنه يتخذ قيمته من الواقع               
  .عادالً ويساوي بينهم  الممارس ، فيسمي سلوك األب الذي يعطي أبناءه حقوقهم

        متغيـر  " سـلم قيمـي     "  ويقصد بتدرج القيم أنها تنـتظم فـي          : القيم متدرجة    -٥
علـي   ومتفاعل ، حيث تترتب القيم عند الفرد ترتيباً هرمياً تهيمن فيه بعض القـيم             

األهمية وتأتي   بعضها اآلخر ، فالفرد له قيم أساسية مسيطرة ولها درجة كبيرة من             
نسقاً قيمياً  يشكل عنده    في قمة هرمه القيمي ، كما لديه قيماً أخري أقل أهمية ، مما            

    .لقيم داخلياً متدرجاً ل
إيمان عبـد اهللا شـرف ،       : ( باإلضافة إلي ماسبق توجد خصائص أخري للقيم هي         

٤٧ – ٤٦ ، ٢٠٠٨ (   
    أي أنها ليست فطرية ولكن يكتسبها اإلنسان من خـالل تفاعلـه            :  القيم متعلمة    -١

ــ  ــان تعلمه ــواء ك ــة س ــالقيم متعلم ــرين ، ف ــع اآلخ ــصودة م ــة مق                    ا بطريق
   .صودةأوغيرمق

          أي أن القيم تقـوم بتوجيـه سـلوك الفـرد            : القيم موجهات للسلوك اإلنساني      -٢
     .وتعمل علي إتزانه 

       كون بهـا ،    أي أن القيم غير مبهمة لدي األفراد الـذين يتمـس          :  القيم واضحة    -٣
  .أهدافها فهي واضحة في 

: خصائص القیم البیئیة *   
أن  ) ١٠ ،   ٢٠٠١(هللا سالم وأبو السعود محمد أحمـد                يري محمود عوض ا   

  : القيم البيئية تتميزبعدة خصائص هي 
      للقيم البيئية ما يسمي بالموقف القيمي ، بمعني أن هنـاك دوافـع كامنـة وراء     -١

علـي   أحكام األشخاص بشأن القضايا البيئية ، فمثالً الشخص الذي يريد االبقـاء           
  .صيد البط البري يعبر عن موقف قيمي بركة ماء لصيد السمك أو 
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- ٢٥٢ -

       للقيم البيئية أبعاداً اجتماعية ، حيث أن األفعال والـسلوكيات البيئيـة تنطـوي               -٢
    في حد ذاتها علي واقع اجتماعي ، إذ أن تلك األفعال ال تـصدر إال فـي سـياق                   

  .منظومة اجتماعية 
         قطـب  : مة البيئيـة لهـا قطبـان     أن القيم البيئية ثنائية القطب ، بمعني أن القي       -٣

      موجب ويمثل السلوك البيئي المرغوب فيـه وقـضب سـالب ويمثـل الـسلوك               
       .البيئي غير المرغوب فيه 

       أن القيم البيئية مرتبة في تنظيم هرمي يسمي نسق قيمي ، وفي هـذا النـسق                 -٤
     ألقل أهمية توجـد فـي قاعـدة        توجد القيم األكثر أهمية في قمة الهرم أما القيم ا         

        الهرم ، وهذا التدرج القيمي ليس جامداً ألنـه يتعـدل وفقـاً للظـروف البيئيـة                 
      .ورغبات األفراد 

              أن القيم البيئية يمكن التعرف عليهـا فـي إطـار تحليـل الكتـب مـن خـالل                   -٥
         تـب إزاء قـضايا     مؤشرات االهتمامـات واالتجاهـات التـي يعكـسها فكـر الك           

    البيئة ومشكالتها ، ومدي تعرض الكتاب إلي مواقف لتحـسين البيئـة ونوعيـة              
     .الحياة 

       أن القيم البيئية من خالل مؤشر األنشطة السلوكية تعد مـسألة أخالقيـة بـين                -٦
     األفراد ، واختيار القيمة من خالل منشط سلوكي معـين ينطـوي علـي اسـتناد                

  .لك إلي عدة بدائل قد يختلف اختيار األفراد لها عن الجماعة ذ
أن القيم البيئية تتميز     ) ٦ – ٥ ،   ٢٠١٠(         ويري صالح عبد المحسن عجاج      

  :بالخصائص التالية 
  . لها أبعاد اجتماعية ألنها تصدر في سياق اجتماعي -١
  . عالجية وقائية للتغلب علي المشكالت البيئية وعالجها -٢
  . متعلمة سواء كان تعلمها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة -٣
  . مكتسبة وتتكون نتيجة احتكاك الفرد بالمواقف المختلفة -٤
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- ٢٥٣ -

      نسبية تختلف من مكان إلي آخر حسب الظـروف والمـشكالت البيئيـة التـي               -٥
 .    يعاني منها ، وتختلف من شخص إلي آخر 

          صية الفرد وذاتـه ارتباطـاً وثيقـاً ، وتتـأثر بذاتيـة       ذاتية أي أنها ترتبط بشخ     -٦
  .الفرد واهتماماته وميوله وتأمالته وطبيعته وخبراته 

         لها ما يسمي بالموقف القيمي ، بمعني أن هنـاك دوافـع كامنـة وراء أحكـام                  -٧
  .األفراد بشأن القضايا البيئية 

     رتفع بعض القيم وتنخفض األخـري وذلـك         مرتبة فيما بينها ترتيباً هرمياً ، وت       -٨
    .تبعاً للظروف البيئية واهتمامات ورغبات األفراد 

  . لكل منها مصطلح يدل عليها -٩
      نها قابلة للتغير نتيجة للتفاعـل المـستمر بـين الفـرد             تتميز بالثبات النسبي أل    -١٠

  .والبيئة 
       م بتوجيـه سـلوك الفـرد وتعمـل          موجهات للسلوك اإلنساني تجاه البيئة ، وتقو       -١١

  .علي اتزانه 
          أعم وأشمل وأعمق من االتجاهات البيئية ، فكل قيمـة تتكـون لـدي الفـرد                 -١٢

      هي محصلة لمجموعة من االتجاهات التي تتماسك وتتكامل فـي نـسق قيمـي              
  .معين 

:مكونات القیمة *   
عنايات محمد محمود خليـل ،      : (  هي          تتكون القيمة من ثالث مكونات رئيسة     

   ) ٦١ – ٦٠ ، ٢٠٠٢فؤاد علي العاجز ، ( ،  ) ١٨١ ، ٢٠٠٥
       المعلومـات النظريـة ، وعـن طريقـه         هذا المكون   ويشمل  : المكون المعرفي    -١

   .يمكن تعليم القيمة ، ويتصل هذا المكون باختيار القيمة المراد تعلمها 
      هذا المكـون االنفعـاالت والمـشاعر واألحاسـيس         ويشمل  : المكون الوجداني    -٢

        الداخلية ، وعن طريقه يميل الفرد إلي قيمـة معينـة ، ويتـصل هـذا المكـون                  
    .بتقدير القيمة واالعتزاز بها ، ويشعر الفرد بالسعادة الختيار القيمة 
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- ٢٥٤ -

      تتـرجم   وهذا المكون هو الذي تظهر فيه القيمة ، فالقيمـة         :  المكون السلوكي    -٣
  .والسلوك الفعلي إلي سلوك ظاهري ، ويتصل هذا الجانب بممارسة القيمة 

:تصنیف القیم *   
         تعددت التصنيفات المقترحة للقيم ، ويمكن عرض أهم تصنيفات القيم علـي            

إيمان عبد اهللا شرف    ( ،  )  ٥٢ -٤٧ ،   ٢٠٠٧ماجد زكي الجالد ،     : ( النحو التالي   
  )١٨٠-١٧٦، ٢٠٠٨صبري خالد عثمان، ( ،)٤٣ - ٤٢، ٢٠٠٨، 

  :تصنیف القیم حسب محتواھا - ١
إلي القيم حسب محتواها  Spranger نف عالم النفس األلماني سبرانجر ص       

  :      ستة أنماط هي 
       وتتضمن االهتمـام بالمعرفـة واكتـشاف حقـائق         ) : المعرفية  (  القيم النظرية     -أ

      العـالم   ، وهـي لـدي    ساب المزيد من المعرفة العلمية      األشياء والسعي إلي اكت   
  .والفيلسوف 

             وتتـضمن االهتمـام بالمنفعـة االقتـصادية والماديـة ،           :  القيم االقتـصادية     -ب
ـ              اج واسـتثمار األمـوال ،     والسعي إلي المال والثروة وزيادتها عن طريق االنت

      .رجال األعمال واالقتصاد وهي لدي 
             وتتضمن االهتمام بكل مـا هـو جميـل مـن حيـث الـشكل               :  القيم الجمالية    -ج

  . والتنسيق واالنسجام ، وهي لدي الشخص ذي االهتمامات الفنية والجمالية 
     وتتضمن االهتمام بالناس ومحبتهم ومـساعدتهم والتـضحية        :  القيم االجتماعية    -د

  .ابية ، وهي لدي الفرد االجتماعي والنظر إليهم نظرة إيجمن أجلهم ، 
        وتتضمن عناية الفرد بالقوة والسلطة والعمـل الـسياسي ،          :  القيم السياسية    -هـ  

  .وتظهر لدي السياسيين 
       وتتضمن االهتمام بالمعتقدات والقـضايا الدينيـة والبحـث عـن           :  القيم الدينية    -و

  . الدين رجالحقائق الوجود وأسرار الكون ، وهي لدي 
 : تصنيف القيم  حسب مقصدها -٢
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- ٢٥٥ -

 :تنقسم القيم حسب مقصدها إلي قسمين هما      
 .وهي القيم التي تعد وسيلة لغايات أبعد :  قيم وسائلية -أ

 .وهي القيم التي تكون غاية في حد ذاتها :  قيم غائية -ب
 : تصنيف القيم حسب شدتها -٣

  : هي تنقسم القيم حسب شدتها إلي ثالثة أنواع
   ،  لـدي الفـرد    كـون  وهي القيم التي ينبغي أن ت      :لقيم الملزمة أو اآلمره الناهية     ا -أ

        ، وهـي غالبـاً تتعلـق       ويجب اإللتزام بها، ويكون جزاء من يخالفهـا شـديداً         
               بالمصلحة العامة وبما تعـارف عليـه المجتمـع مـن فـضائل تحقـق أمنـه           

  . أمثلتها القيم الدينية واستقراره ونموه ، ومن
        وهي القيم التي يفضل أن تكون لـدي الفـرد ، وهـي التـي               :  القيم التفضيلية    -ب

     يشجع الفرد علي تمثلها بصورة تفضيلية غير ملزمة ، وال يكون جـزاء مـن               
          ،  إلـي الجيـران    اإلحـسان إكـرام الـضيف ،      : اً ، ومن أمثلتها     يخالفها شديد 

 .رحم صلة ال
    وهي القيم التي يرجي أن تكون لدي الفرد ، وهي التـي يتطلـع           :  القيم المثالية    -ج

     الناس إلي تمثلها في سلوكهم ولكنهم يشعرون بصعوبة تحقيقها بـشكل دائـم             
 . دنيا ، التضحية ، البذل والعطاءالذهد في ال: وبصورة كاملة ، ومن أمثلتها 

  : أو شيوعها وانتشارها  تصنيف القيم حسب عموميتها-٤
  :تنقسم القيم حسب هذا المعيار إلي نوعين هما 

        وهي القيم الشائعة والمنتشرة في المجتمـع بغـض النظـر عـن              : القيم العامة    -أ
         فئاته وطبقاته وبيئاته ، وهي االطار القيمي العام الـذي يحـتكم إليـه أفـراد                

           القـيم الدينيـة ، والقـيم       : من أمثلتهـا    المجتمع في سلوكياتهم وأحكامهم ، و     
 .المتعلقة بالزواج واألسرة ورعاية الوالدين والتكافل االجتماعي 

            وهي القيم التـي تـرتبط بفئـة أو طبقـة أوبمنـاطق محـددة       : القيم الخاصة   -ب
             الثـأر ، إطـالق     : معينـة ، ومـن أمثلتهـا        أو دينيـة    أوبمناسبات اجتماعية   
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- ٢٥٦ -

    األعيرة النارية في األفراح ، صالة العيد في مصلي المسجد ، إخـراج الـذكاة               
  .في شهررمضان 

  : تصنيف القيم حسب وضوحها -٥
  :تنقسم القيم حسب وضوحها إلي قسمين 

  . وهي القيم التي يصرح بها الفرد ويعلن عنها بالكالم : القيم الصريحة -أ
         يم التي يستدل عليها مـن خـالل الـسلوك المنـتظم             وهي الق  : القيم الضمنية    -ب

    الذي يصدر عن األفراد ، ولذلك تعتبر قيماً حقيقية صادقة ، إذ أن أفـضل مـا                 
     .يدل علي القيمة هي آثارها الظاهرة في السلوك 

  :  تصنيف القيم حسب دوامها -٦
  :تنقسم القيم حسب دوامها إلي قسمين 

  وهي القيم التي تزول بسرعة ، وقيم مؤقتة توجد لوقت قصير  :  القيم العابرة-أ
  . بحدث ما أو ظاهرة معينة وتزول بزوالها الرتباطها   
            وهي القيم التي تدوم طويالً وتنتقـل مـن جيـل إلـي جيـل ،                :  القيم الدائمة    -ب

     .عدل وتتخذ صفة اإللزام والتقدير كالقيم الخلقية مثل الصدق واألمانة وال
: القيم إلي ما يلي      ) ٤١ ،   ٢٠٠٥ (  Strain  ) ١( وصنف سـتران                  

البشرية ،   هي تلك القيم التي تمثل القاعدة واألساس للحضارة         : القيم المطلقة   
ف ، وتتميـز    واألعرا وتقوم علي أساس من الضوابط العقلية وتؤيدها التقاليد         

وغها يضحي االنسان بالكثير ، ومنها العدالة ومن أجل بل، بالثبات واالستمرارية  
  .والتدين والصدق 

       هي تلك القيم التي تؤمن السعادة الشخصية للفـرد ويحتاجهـا      : القيم النسبية    ) ٢( 
               من أجل مواصلة حياتـه ويـسعي للحـصول عليهـا ، وهـي تختلـف مـن                  

     .واحدة مجتمع آلخر وتختلف من فرد آخر داخل الجماعة ال
  

:تصنیف القیم البیئیة *   
  :القيم البيئية إلي  ) ٤١ هـ ، ١٤١٨( صنفت حنان مسلم سليم اليحيوي         
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- ٢٥٧ -

     وهي القيم التي توجه سلوك الفرد إلي اإلقبـال علـي مـا      :  قيم االنتفاع بالبيئة     -١
  .في البيئة ، واستخراج مكنوناتها ، واالستفادة من خيراتها 

        وهي القيم التي توجه سـلوك الفـرد نحـو حمايـة      : لمحافظة علي البيئة     قيم ا  -٢
  .البيئة ، وتحسين طرق تنميتها ، وترشيد استثمار مواردها 

            وهي القيم التي توجـه سـلوك الفـرد نحـو التـذوق             :  القيم الجمالية البيئية     -٣
      ت البيئـة ومـا تـشمل    الجمالي وإدراك االتساق والتكامل والتوازن في مكونـا    

     .عليه من ألوان وأصوات وروائح وحركات وأشكال وأحجام 
       وهي القيم التي توجه سـلوك الفـرد نحـو          :  قيم التشريعات والقوانين البيئية      -٤

  .اإللتزام بالتشريعات والقوانين البيئية واحترامها والتعاون من أجل تطبيقها 
 ) ١١ ، ٢٠٠١(  سالم  وأبو السعود محمـد أحمـد       وحدد محمود عوض اهللا          

  :ستة عشر قيمة بيئية ، وصنفها في ثالثة محاور كما يلي 
        الحريـة البيئيـة ، الهـدوء البيئـي ،          :  قيم خاصة بالفرد وتشمل سبع قيم هي         -أ

    الوفاق بين اإلنسان والبيئة ، االستغالل الرشـيد لمـصادر الطاقـة ، الـتحكم فـي                 
  .وف البيئية ، الملكية العامة لموارد البيئة ، صيانة البيئة الظر

        اإلدارة البيئيـة ، االسـتثمار      :  قيم خاصة بالجماعة وتشمل خمس قـيم هـي           -ب
  . البيئي يئي ، التثقيف البيئي أو التنويرالبيئي ، التخطيط البيئي ، التشريع الب

، باين البيئي ، اإلنتاجية البيئيـة     تال:  قيم خاصة بالمجتمع وتشمل أربع قيم هي         -ج
  .الصحة البيئية ، التعاون البيئي 

  :القيم البيئية إلي  ) ٣٧ ، ٢٠٠١(          كما صنف سعيد محمد السعيد 
  . قيم خلقية وتتعلق بسلوك اإلنسان وتنظيم حياته في البيئة -١
  .  قيم اجتماعية وتتعلق بعالقات األفراد والجماعات في البيئة -٢
  . قيم اقتصادية وتتعلق بتنمية البيئة وتحسين مستوي معيشة األفراد فيها -٣
         قيم جمالية وتتعلق بإحساس األفراد ومشاعرهم نحـو البيئـة وتـذوق جمـال               -٤

  .الطبيعة فيها 
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- ٢٥٨ -

  . قيم سياسية وتتعلق بنظم الحكم والسياسات ذات التأثير المباشر علي البيئة -٥
القيم البيئيـة   ) ٤ – ٣ ، ٢٠١٠( عبد السميع عبد الرازق             و صنف صالح    

  :اإلسالمية إلي أربعة أقسام هي 
           وهي تلك القيم التي تخـتص بتوجيـه سـلوك األفـراد نحـو              :  قيم المحافظة    -١

  :المحافظة علي مكونات البيئة ، وتشمل 
  . المحافظة علي نقاوة الغالف الجوي -    
  . نظافة الثروة المائية  المحافظة علي-    
  .  المحافظة علي رعاية الثروات النباتية -    
  . المحافظة علي رعاية الثروات الحيوانية -    
  . المحافظة علي رعاية الثروات المعدنية -    
  . المحافظة علي نظافة الطرقات -    
  . المحافظة علي نظافة بيوت اهللا والمنشئات العامة -    
  .حافظة علي الصحة البدنية  الم-    
  . المحافظة علي الهدوء وتوفيره -    

         وهي تلك القيم التي تخـتص بتوجيـه سـلوك األفـراد نحـو              :  قيم االستغالل    -٢
      عدم االسـراف والتبـذير ، البعـد        : االستغالل الجيد لمكونات البيئة ، وتشمل       

     عتدال فـي اسـتهالك مـوارد       عن الترف باالعتدال والتوازن في كل شئ ، اال        
  .البيئة 

       وهي تلك القيم التي تخـتص بتوجيـه سـلوك األفـراد            :  قيم التكيف واالعتقاد     -٣
      : نحو التكيف مع بيئتهم ونحو تصحيح معتقداتهم السلبية تجاههـا ، وتـشمل              

    .التكيف مع التغيرات الطبيعية ، االبتعاد عن المعتقدات الخرافية 
     وهي تلك القيم التي تختص بتوجيه سلوك األفـراد نحـو التـذوق     : يم جمالية    ق -٤

   .الجمالي لمكونات البيئة 

   :للفرد والمجتمع الفضیلة أھمیة القیم * 
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- ٢٥٩ -

        :يلـي  كمـا    مع ، يمكن توضـيحها    وظائف عديدة للفرد والمجت    الفضيلةم  للقي      
    ) ٦٦ ، ٢٠٠٢فؤاد علي العاجز ، ( 
  :لنسبة للفرد با) أ 

 تهيئ القيم الفضيلة للفرد خيارات معينة ، فتكون لديـه إمكانيـة االختيـار                     
 ، كمـا أن القـيم  واالستجابة لموقف معين ، فتلعب دوراً هاماً في بنـاء شخـصيته        

لذلك فهي تجعلـه أقـدر علـي     إمكانية أداء ما هو مطلوب منه   تعطي للفرد  الفضيلة
 حقق للفرد اإلحساس باألمان ألنها تقويه علي مواجهة ضعف        وكذلك فإنها ت  ،  التكيف  

فهـم  سين أفكاره ومعتقداته وتـساعده علـي         تدفع الفرد لتح   الفضيلةوالقيم  . النفس
حوله ، كما أنها تعمل علي إصالح الفرد احتماعياً وأخالقياً ونفسياً وفكريـاً              اآلخرين

عمل علي ضـبط نـزوات الفـرد     تلة وقائية وعالجية للفرد ، وهي وثقافياً ألنها وسي  
   .وشهواته ومطامعه 

  :بالنسبة للمجتمع ) ب 
علي تماسك المجتمع ، وتساعده علي مواجهة التغيـرات          القضيلةتحافظ القيم         

 بالصيغة  هوتزود من األنانية والدونية الطائشة      ، كما أنها تحمي المجتمع    التي تحدث   
تجعل سلوك الجماعة عمالً    وهي  حوله ،   التي يتعامل بها مع المجتمعات األخري من        

  .تبتغي به وجه اهللا تعالي 
فيما بينها وتؤدي إلي مـا       للقيم الفضيلة وتتكامل الوظائف الفردية والمجتمعية          
  :يلي 

      بناء الذات اإلنسانية القادرة علي التكيف االيجـابي مـع ظـروف الحيـاة ألداء                -أ
  .دورها الحضاري المحدد 

  .لمجتمع الشكل المميزالذي يميزه عن المجتمعات األخري  إعطاء ا-ب
أهميـة القـيم    علـي    ) ٤٦ – ٣٩ ،   ٢٠٠٧(  ماجد زكي الجالد     كذلك أكد          

  :كما يلي ، ووضحها للفرد والمجتمع  فضيلةال

  :وتتضح في النقاط التالیة لفرد ل الفضیلةأھمیة القیم : أوًال 
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- ٢٦٠ -

 
اإلنـسان وتكوينـه ، وهـي تمثـل                  ركناً أساسياً في بنـاء       لفضيلةا    تشكل القيم   

، ن إنـساناً وبـدونها يفقـد إنـسانيته      اإلنسان الحقيقي ، فبالقيم يصير اإلنسا     جوهر  
ويصبح كائناً حيوانياً تسيطر عليه األهواء وتقوده الشهوات ، فينحط إلي مرتبة يفقد             

   . اإلنساني الذي وهبه اهللا له فيها العنصر
لمـي والتكنولـوجي معنـاه         إلنسان هي التي تعطي لتقدمه الع      ل الفضيلةقيم  الإن     

ال وإال تحول ما ينتجه اإلنسان من مواد وأدوات إلـي عوامـل تخريـب               الحقيقي ،   
   .فيصير العلم والتكنولوجيا وسيلة لتدمير اإلنسان واالنحطاط به  ،تعمير

 
                ينبع السلوك اإلنساني من القـيم التـي تنـشأ عـن التـصورات والمعتقـدات                

         وبنـاء  واألفكار ، فتفكير اإلنسان فـي األشـياء والمواقـف التـي تـدور حولـه                 
          در أنمـاط   تصوراته عنها هو الذي يحـدد منظومتـه القيميـة ، ومـن ثـم تـص                

         الفـضيلة السلوك وفق هذه المنظومة ، وبنـاء علـي ذلـك تـأتي أهميـة القـيم                  
         كمنظمات لسلوك الفرد فيما ينبغـي فعلـه والتحلـي بـه ، وفيمـا ينبغـي تركـه                   

  .واالبتعاد عنه 

 
        تلقي المادة بثقلها علي اإلنسان وتدفعه بعيداً عن سـموه الخلقـي والروحـي ،               
         وللغرائز البشرية في الـنفس فعلهـا ، وللـشهوات واألهـواء تأثيرهـا الـذي ال                 

لم يـسيطر   الشر والفساد التي إنمداخل حد ، وغرائز اإلنسان وشهواته أكبر  ينكره أ 
    .فاسد  رد الهالك وجعلت منه ألعوبة في يد كل شريرعليها أوردته موا

     وقد قرر اإلسالم ما للغرائز والشهوات من تأثير علي الـنفس البـشرية ، فلـم                    
           ينكرها ولكنه وضـع نظامـاً قيميـاً مـسيطراً علـي تلـك الغرائـز والـشهوات                  

ـ                            سدي ويعمل علـي ضـبطها ويحمـي اإلنـسان مـن اإلنحـراف النفـسي والج
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- ٢٦١ -

             يكــون اإلنــسان عبــداً لغرائــزه واالجتمــاعي ، وبــدون هــذا النظــام القيمــي 
  .وأهوائه وشهواته التي تقوده إلي الدمار والتعاسة 

 
        ياة معنـي وأهميـة ، فتلـك القـيم تحـدد            هي التي تجعل للح    إن القيم الفضيلة      

ـ                  اح           للفرد أهدافه في الحيـاة وسـلوكياته لتحقيقهـا ، وهـي التـي تـشعره بالنج
            وتبعـد عنـه    وتبعـث فـي نفـسه الـسعادة الحقيقيـة الكامنـة             والتقدم  واالنجاز  

      .مه لها التعاسة والفشل ، وهي التي تعزز ثقته بنفسه وتقديره واحترا

للمجتمع الفضیلةأھمیة القیم : ثانیًا   
  :وتتضح في النقاط التالية      
 

     إن بقاء المجتمعات ووجودها واستمراريتها مرهون بما تمتلكـه مـن معـايير                 
       تـي يبنـي عليهـا      ال، فهي األسس والموجهـات الـسلوكية        فاضلة  قيمية وخلقية   

            تقدم المجتمعـات ورقيهـا ، وهـي التـي فـي إطارهـا يـتم تحديـد المـسارات             
       .الحضارية واإلنسانية ورسم معالم التطور البشري 

 
       مـن هـذه     تشكل القيم محوراً رئيساً من ثقافة المجتمع ، وهي الشكل الظـاهر               

القـيم فـي     سلوك اإلنساني الممارس فيه ، ونظراً لتغلغل      الثقافة التي تعكس أنماط ال    
جوانب الحياة المختلفة فإن هوية المجتمع تتشكل وفقاً للمنظومة القيمية السائدة في            

    .تفاعالت أفراده االجتماعية 
        علـي معـاييره     ومن هنا فإن الحفاظ علي هوية المجتمع تنبع مـن المحافظـة               

  .عمومياته الثقافية القيمية المتأصلة لدي أفراده ، والتي هي جزء من 
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- ٢٦٢ -

       تشكل القيم الفضيلة للمجتمع حصناً راسخاً مـن الـسلوكيات واألخـالق التـي               
        جعلـه مجتمعـاً قويـاً      مظاهر الـسلوكية الفاسـدة ، ممـا ي        سالمته من ال   تحفظ له 

    .بقيمه ومثله 

:مصادر القیم *   
        إن القيم ال تأتي من فراغ ، وإنما تنبع من مصادر عديدة ، وتختلـف هـذه                 

مـصادر   )  ٦١ ،   ٢٠٠٢المصادر من مجتمع آلخر ، وقد حدد فؤاد علي العاجز ،            
  :االسالمي فيما يلي القيم في المجتمع العربي 

      الدين االسالمي ، متمثالً في كتاب اهللا وسنة رسوله صـلي اهللا عليـه وسـلم ،         -١
وهذا المصدر هو المصدر األساسي للقيم في المجتمع االسالمي ، وجميـع القـيم           
المستمدة من هذا المصدر هي قيم إيجابية ومصدر سعادة البـشرية فـي دنياهـا           

    . حق التمسك وآخرتها إن تمسكت بها
          العصر الجاهلي ، حيث أن هناك قيماً الزال كثيـر مـن النـاس يتمـسك بهـا                   -٢

         وكانت سائدة في العصر الجاهلي ، وبعـض هـذه القـيم إيجابيـة كالـشجاعة                
          وإغاثة الملهوف ، وبعضها قـيم سـلبية تـضر الفـرد والمجتمـع كالعـصبية                

          .القبلية واألخذ بالثأر
     التراث اإلنساني العالمي ، فنظراً لسهولة االتصال بين أجـزاء العـالم أصـبح               -٣

    من السهل انتقال القيم من جزء آلخر ، وقد وفدت إلي المجتمـع العربـي كثيـر                 
              من القيم من العالم الغربـي ، وبعـض هـذه القـيم إيجابيـة نافعـة كالنظـام                   

             قـيم سـلبية ضـارة كالتفكـك العـائلي وقلـة الـروابط               والتخطيط ، وبعضها  
  .االجتماعية 

        مواد الدراسة المنهجية ، فقد ظهر علي المستوي التربـوي كثيـر مـن القـيم              -٤
    ذات العالقة بمواد الدراسة المنهجية ، وأغلبها نافع ومفيد إذا ما طبـق تطبيقـاً               

       التعـاون ، الدقـة،     : وفه ، ومن هـذه القـيم        سليماً مراعياً واقع المجتمع وظر    
     .إلخ ......حماية البيئة من التلوث ، االستغالل الرشيد لموارد البيئة 
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- ٢٦٣ -

نشئة االجتماعية التـي يتحـول      من خالل عملية الت   أيضاً  و يتم اكتساب القيم            
م اكتـساب    عن طريقها إلي كائن اجتماعي مشارك في حياة المجتمع ، كما يـت             الفرد

القيم عن طريق التفاعل مع آخرين يتمسكون بهذه القيم ، أو نتيجة لخبرات اإلنسان              
  .لتقبل اعتنـاق هـذه القـيم       السابقة وبخاصة خبرات الطفولة المبكرة التي تدفعهم      

  في اكساب وتنمية القيم الفـضيلة      وتقوم المؤسسات التربوية في المجتمع بدور كبير      
  .لدي األفراد 

لدي أفراد  الفضیلة وتنمیة القیم   إكسابفي  التي تسھم   ات االجتماعیة   المؤسس* 
  : المجتمع 

 مؤسسات عملية تعاونية يشارك فيها جميع الفضيلة ن اكساب وتنمية القيم إ         
 ووسائل اإلعالم أهـم تلـك       تعد األسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية       ، و  المجتمع

القيم وتنميتها لدي األفـراد ، وفيمـا يلـي          تلك   المؤسسات وأكثرها أثراً في اكساب    
  :دور كل منها كمؤسسة تربوية قيمية توضيح 

:األسرة : أوًال   
 وأقواها أثراً في بناء شخـصية   األسرة من أهم المؤسسات االجتماعية   تعد           

الطفل ، فهي البيئة االجتماعية األولي التي يعيش فيها ويستمد منها أسـباب حياتـه    
مادية والمعنوية والقيمية ، فالطفل يتعلم بالقدوة والتقليد ، وتتم تنشئته من خالل ما ال

ومن هنا تظهر أهمية األسرة      . ، ومن خالل تفاعالته مع أفراد أسرته      يسمع ويشاهد   
ودورها في التنشئة االجتماعية لألبناء ، وفي تزويدهم بالخبرات وأنمـاط الـسلوك             

 .تصرفاتهم مع مكونات البيئة والقيم التي تحكم سلوكهم و

:ریاض األطفال : ثانیًا   
تنمية القيم الخلقية لدي األطفال     غرس و تقوم رياض األطفال بدور كبير في                 

من خالل برامجها ، فهي أول مؤسسة اجتماعية تربوية تعليمية خارج نطاق األسرة             
ادهم للحيـاة المـستقبلية   وإعـد تتحمل العبء األكبر في التنشئة االجتماعية لألطفال        
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- ٢٦٤ -

توضيح القيم المناسبة لهم وغرسها فـي       كمواطنين صالحين ، وتلعب دوراً هاماً في        
   Blasi, 2000, 99  . نفوسهم بحيث تصبح جزءاً من سلوكهم الخلقي

  ويعد الدور الخلقي لمعلمة رياض األطفال من المتطلبات الـضرورية والهامـة                
ا األخالقي البد أن تحرص علي ما       كي تقوم المعلمة بدوره    ول ،لقيامها بتربية النشء    

  :) ٢٨٤ – ٢٨٣ ، ٢٠١٠داليا عبد الحكيم  مطر ومحمود عباس عابدين ، ( يلي
           أن تجعل من نفسها قدوة حسنة ؛ فالمعلمـات قـدوة لألطفـال فـي العاطفـة                  -١

طيلـة    لطفلوالسلوكيات التي تتأصل في ا والتفكير والسلوك ، فهي تجسد القيم       
  .وتعلمه  حياته مثلما تشبع حاجاته وتشعره بالحب وباهتمامها الكبير بحياته

      أن تحترم أخالقيات المهنة وتلتزم بقواعدها وتعتز باالنتمـاء إليهـا ، وتعمـل               -٢
  .علي تنمية القيم الدينية لدي األطفال 

ـ             -٣      ق المواقـف أو     أن تقوم بدور فعال في تنمية األخالق لدي األطفال عـن طري
        األنشطة كاأللعاب والـرحالت والتمثيليـات واألغـاني واألناشـيد واألنـشطة            

  .القصصية 
     معاملة األطفال بحب واحترام ، وتدعيم الـسلوك الخلقـي االيجـابي ، وتقـويم       -٤

  .السلوك السلبي 
       وأن  أن تتيح الفرصة لألطفال كي يتعرفوا عليهـا وعلـي بعـضهم الـبعض ،                 -٥

      .تشعر كال منهم بدوره تجاه الجماعة وبأنه عضو هام للجماعة 
        أن تضع قواعد السلوك وتطبقها ؛ فتوفر مناخاً ديمقراطيـاً فـي الفـصل عـن                 -٦

           ، والمـشاركة فـي مـسئولية       طريق مشاركة األطفال فـي اتخـاذ القـرارات          
  .العناية بالفصل 

             لطفـل للعـب األدوار؛ فيتعـود الطفـل أن يـضع نفـسه               أن تعطي الفرصـة ل     -٧
  .موضع اآلخرين 

            أن تشجعهم علي حل المشكالت مـن منظـورهم ممـا ينمـي قـدراتهم علـي              -٨
  .إصدار أحكام أخالقية موضوعية 

28/08/2012 09:16:35 AM 

Page 58 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٢٦٥ -

    المناسـبة مـع     أن تستخدم المكافآت والعقوبات المؤيدة بالتفسيرات والتوقعات         -٩
   .ال األطف

:ًا المدرسة ثالث  
المدرسة مؤسسة اجتماعية لها دور كبير في عملية التنشئة االجتماعيـة ،                     

وتمتاز المدرسة عن غيرها من المؤسسات االجتماعية بأنها توفربيئة تربوية منظمة           
. اً بعمليـة تربيـة وتعلـيم األفـراد        يقوم فيها المدرسون المؤهلون أكاديمياً وتربوي     

علـي أسـس    أفراده  سة هي مؤسسة أوجدها المجتمع من أجل تربية وتعليم          والمدر
اتهم تنميـة شـاملة     منهجية سليمة بهدف إعدادهم إعداداً صالحاً وتنميـة شخـصي         

 بالمعلومـات والمهـارات     ينالمتعلمومتوازنة ومتكاملة ، كما أنها تعمل علي تزويد         
التكيف  مع مكونـات البيئـة     لكي يستطيعواالفضيلة وأساليب التفكير السليم والقيم    

  .التي يعيشون فيها 
      وتعد المدرسة من أكثر المؤسسات االجتماعية مسئولية عن تعليم القـيم ، ألن             
المدرسة هي التي تهيئ المكون المعرفي لالتجاهات والقيم والذي يقوم بدور هام جداً             

وكل تعلمين في كل يوم     في تعديلها وتطويرها ، ويؤثر المعلمون بالمدرسة في قيم الم         
موقف من مواقف التعليم ، كما أن ما يقوم به المعلم من تصرفات وما يقولـه مـن                  
كالم حول األحداث والقضايا والموضوعات يترك أثراً واضحاً في اتجاهات المتعلمين           

   ) . ٣٧٩ ، ٢٠٠١محمد محمود الحيلة ، ( وقيمهم 
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- ٢٦٦ -

:رابعًا المؤسسات الدینیة   
مـن  لدي األفـراد    الفضيلة   القيم دور مهم في تنمية      ات الدينية لها        إن المؤسس 

 خالل أداء العبادات التي فيها طاعة ألوامر اهللا كالصالة وأيضاً التعامالت بين النـاس             
التوجيـه  ، ويكون ذلـك مـن خـالل         ورجال الدين التي تساعد في تنمية هذه القيم         

  .واالرشاد والقدوة الحسنة 

:عالم وسائل اال: رابعًا   
      تقوم وسائل االعالم كالصحف والمجالت واالذاعة والتلفزيون بدور كبير فـي            

د المجتمع ، فبالنسبة للصحف والمجالت يجب أن تتناول   تنمية القيم الفضيلة لدي أفرا    
مجالت األطفال  ماً وأخالقيات ايجابية ، وأن تركز كتب و       الموضوعات التي تتضمن قي   

، وذلك بأسلوب سهل يشد انتباه األطفـال ويحـثهم          هادفة   ال ص واألناشيد علي القص 
علي التحلي بالفضائل ويبعدهم عن الرذائل ، كما يجب أن تقـدم االذاعـة البـرامج                
والتمثيليات والقصص واألغاني التي تنمي القيم االيجابية والسلوكيات المرغوب فيها          

  .لدي األفراد 
 االعالم تأثيراً في االتجاهـات والقـيم ،         وسائل فيعتبر من أكثر        أما التليفزيون   

فيجب توجيه األبناء إلي تقبل ما هو مفيد ورفض ما ال يفيد من القـيم والـسلوكيات     
التي تعرض علي شاشة التلفزيون ، ويجب أن تهتم بـرامج التلفزيـون بمـشكالت               
المجتمع والعمل علي حلها ، وأن تركز البرامج التلفزيونية علي الموضوعات التـي             

علماء الدين والبيئـة    تقديم هذه البرامج    أن يشارك في    تؤكد علي القيم الفضيلة علي      
وأهل العلم وأساتذة الجامعات لكي يكون لهذه البرامج أثراً كبيراً فـي تنميـة القـيم                

  .الفضيلة لدي أفراد المجتمع 
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- ٢٦٧ -

  :القیم البیئیة  و القیم اكساب وتنمیةطرق وأسالیب * 
بعض األسـاليب    ) ٢٥٨ – ٢٣٩ ،   ١٩٩٢( طيف محمد خليفة    عبد الل  حدد          

   :التي يمكن بواسطتها اكساب وتنمية القيم وهي 
            أسلوب التخاطـب عـن طريـق المحاضـرة ووسـائل االتـصال الجمـاهيري                -١

  .كاإلذاعة والتلفزيون والصحف 
  . أسلوب السوسيودراما -٢
  . أسلوب االستماع إلي القصص -٣
  .توضيح القيم  أسلوب -٤
  . التنشئة االجتماعية -٥
  . أسلوب التوجيه واالرشاد -٦
  .  البرامج التربوية -٧

بعض الطرق واألسـاليب     ) ٧٦ – ٧٣ ،   ٢٠٠٢( د علي العاجز    فؤا وحدد         
  :وهي وتنميتها لدي األفراد  القيم غرسبها يمكن التي 

      تشبع هـذه الحاجـات      فإذا لم  :  البيولوجية وبطريقة سليمة   لفرد إشباع حاجات ا   -١
     نفسية وعقلية ، ويـصبح مـن الـصعب          اضطرابات جسمية و   يحدث لدي الفرد  

         غرس القيم المرغوبة لديه ، ويجب أن يصاحب غـرس القـيم إشـباع هـذه                
  .الحاجات 

  . التنشئة االجتماعية -٢
  . استخدام المثوبات والعقوبات المادية والمعنوية -٣
  :لطرق التقليدية أو المألوفة وتشمل ا -٤

  .الوعظ المباشر واإلقناع والتلقين  -      أ
  . القدوة -     ب
  . استخدام القوانين واألنظمة -     ج

  .االحتكام للقرآن والسنة النبوية  -٥
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- ٢٦٨ -

  .ممارسة الخبرات التي تؤدي إلي إكساب القيم  -٦
  ز والتمـسك بهـا وترجمتهـا إلـي        االختيار العقالني للقيم الصالحة واالعتـزا      -٧

  .ممارسات 
بعض طـرق تعلـيم      ) ١٧٢ -١٠٧ ،   ٢٠٠٧( حدد ماجد زكي الجالد            كذلك  

  :وصنفها إلي ثالثة أنواع هي ، القيم وتعلم 
              وهـي التـي تركـز علـي دور المعلـم حيـث يعـرض               :  الطرق العرضـية     -١

    طريقتـي القـدوة     ، ومنها باشرة   بصورة م  علي المتعلمين الموضوعات القيمية   
     .والقصة 

  وهي التي تركز علي تفاعل المتعلم بصورة واضحة:  التفاعلية الطرق -٢
  في الموقف التعليمي ، وتحفزه علي التفكير والمشاركة الفاعلة مع المعلم      

        طريقتـي الحـوار أوالمناقـشة وتمثيـل         تعلمين والمادة الدراسية ، ومنها    والم    
  .األدوار 

    وهي الطرائق التي تدفع المتعلم إلـي البحـث ، واالكتـشاف            : ق الكشفية    الطر -٣
             ومنهــا طرقتــي حــل المــشكالت     وتقــصي المعرفــة ، والــتعلم الــذاتي ، 

   . والتدريس االستقصائي 
شادي لتنمية   التعليم الفردي االر   أسلوبوقد استخدمت الباحثة في البحث الحالي            

  . القيم البيئية لدي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية 

:القیم البیئیة القیم وطرق قیاس *   
يمكـن   ، وأهم الطرق التي    القيم قياس القيم لدي المتعلمين     يقتضي تعليم وتعلم        

  :القيم البيئية ما يلي القيم واستخدامها في قياس 
    : ظمة المن المالحظة -١
مشاهدة التي يتم من خاللها التعرف علـي الـسلوك الفعلـي             المالحظة هي ال        

القيم التي تتماسك وتتكامل في نسق قيمي       االتجاهات  م والذي تحركه مجموعة     للمتعل
   . معين
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- ٢٦٩ -

شف عن مظاهر السلوك بصورة تلقائية بعيداً       والميزة الرئيسة للمالحظة أنها تك         
في غفلة عن الفرد أو األفـراد موضـوع         تصنع ، وبخاصة إذا تمت      عن التزييف وال  

صغار الـسن   القياس مالءمة عند دراسة األطفال      ، كما أنها من أكثر أدوات       الدراسة  
عبد اللطيـف محمـد     ( الذين ال يستطيعون التعبير والوصف اللفظي ألنماط السلوك         

   ) .٦٩ ، ١٩٩٢خليفة، 
   ) ٢٠٤، ٢٠٠٧ماجد زكي الجالد ، : ( يأتي ومن صفات المالحظة الجيدة ما     
  .وضوح الهدف من المالحظة في ذهن من يقوم بإجرائها # 
  .  وثباتها إعداد بطاقة مالحظة للقيمة أو السلوك المراد قياسه والتأكد من صدقها # 
  .إمكانية المالحظة أو المشاهدة للقيمة أو السلوك بيسر وسهولة # 
  .بدقة وأمانة وموضوعية وثها تسجيل المالحظة فور حد# 

: المقابلة الشخصیة -٢  
يوجه         تعد المقابلة الشخصية من أهم أدوات قياس االتجاهات والقيم ، وفيها 

المعلم مجموعة من األسئلة المفتوحة أوالمغلقة للمتعلم ، ويطلب منه االجابة عنها 
 المعلم مدي استجابة المتعلم شفوياً ، ومن خالل الحوار وتبادل األفكار واآلراء يحدد

.وموقفه من قيمة معينة   
مجموعة من األسئلة أو مـن وحـدات الحـديث          " ويقصد بالمقابلة الشخصية          

أشخاص شخص أو عدة ( إلي طرف آخر ) شخص أو عدة أشخاص     ( يوجهها طرف   
في موقف مواجهة ، حسب خطة معينة للحصول علي معلومات عن سـلوك             ) كذلك  

عبد اللطيف محمـد    ( ف اآلخر أو سماته الشخصية أوللتأثير في هذا السلوك        هذا الطر 
   . )٧٠ ، ١٩٩٢خليفة ، 

  :ولضمان نجاح المقابلة في تحقيق أهدافها ، فإنه ينبغي مراعاة ما يلي      
   ) ٢٠٨ – ٢٠٧ ، ٢٠٠٧ماجد زكي الجالد ، ( 
  . التخطيط والتنظيم الجيد للمقابلة قبل إجراؤها -
  .والوضوح في جمع المعلومات والبيانات  الدقة -
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- ٢٧٠ -

  .ل البيانات إال بعد علم المتعلم  السرية التامة واألمانة وعدم تسجي-

: تحلیل المضمون -٣  
وصـفاً  ) الرسـالة   ( وهو أسلوب يستخدمه الباحث لوصف محتوي االتصال               

يم من خالل   موضوعياً ومنظماً وكمياً ، وقد استخدم هذا األسلوب في الكشف عن الق           
عبد اللطيـف  ( تحليل مضمون الرسالة ، سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية            

   ) .٧٣ ، ١٩٩٢محمد خليفة ، 

: المقاییس -٤  
في موضـوع قيمـي محـدد ،        وهي مقاييس تصمم لقياس االتجاهات والقيم              

 بطريقة  ويتضمن المقياس مجموعة من العبارات التقريرية أو اإلخبارية مصاغة إما         
سلبية أو إيجابية ومرتبطة بالموضوع الذي يجري تقويمه ، ويـستجيب المتعلمـون           

بـارة التـي تعبـر اتجاهـاتهم        علي كل عبارة بوضع عالمة أو إشارة علي رمز الع         
، وبعد الحصول علي استجابات المتعلمين عن كل فقرة من فقرات المقيـاس             وقيمهم

   ) ٢٠٨ ، ٢٠٠٧ماجد زكي الجالد ، ( رها يتم الحصول علي النتائج وتحليلها وتفسي
ويمكن تعريفها أيضاً بأنها مجموعة من المثيرات أعدت لقياس بعض العمليات                 

العقلية أو الخصائص النفسية بطريقة كمية أو كيفية ، وقد تكون المثيـرات أسـئلة               
عاً ، ويعطي المقياس نو   شفوية أو تحريرية أو مواقف أو عبارات أو رسوم أو صور            

 ،  ٢٠٠٧ماجد زكـي الجـالد ،     ( من الدرجات أو يقدم تصنيفاً وصفياً أو كليهما معاً          
   ) .١٠ ، ٢٠١٠صالح عبد المحسن عجاج ، ( ،  ) ٢٠٨
،  )يم مقياس ألبـورت وفيرنـون     ومن المقاييس التي استخدمت في قياس الق            

 .كرت  ، ومقياس ليولندزي (Alport , Vernon and Aindzeyومقياس برنس  
Rokeach  ومقياس، للقيم الفارقة روكتشPrince )  

      وقد استخدمت الباحثة في البحث الحالي مقياس ليكرت في قياس القيم البيئية             
   .المحددة في هذا البحث 

Guided Individual Teaching     : رشاديي اإلم الفردیالتعل: ثالثًا  
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- ٢٧١ -

:تعریف التعلیم الفردي   
  :م الفردي ، منها ما يلي يف عديدة للتعلتوجد تعاري      

التعليم الفردي بأنه التعليم الذي     ) ٣٢٣ ،   ١٩٩٥ (  Etall يراعي عرف إيتال         
 حاجات المتعلمين حيث يمكن للمتعلمين االنتقال بداخل المحتوي التعليمي بشكل فردي 

ن بـي بأنه التعلـيم الـذي يراعـي         ) ٣٠٠ ،   ١٩٩٥(  Craiعرفه سراج   و      
تقنيـات    ويـستخدم   ويقابل الحاجات الفردية لكل مـتعلم      المتعلمين من فروق فردية   

 تعليمية متنوعة 
 المواقف  بأنه التعليم الذي يقدم     ) ١١٨ ،   ٢٠٠١(  Arendsعرفه آريندس   و      

    .التعليمية تبعاً الهتمامات واستعدادات المتعلم لتحقيق األهداف المرجوة 
تعليم يراعي ما بـين     " بأنه   ) ٢١٢ ،   ٢٠٠١( ة  حمود الحيل  محمد م  هعرفو        

المتعلمين من فروق فردية ، ويتطلب توفير سلسلة من األهداف التعليمية الـسلوكية             
التي تتصل بهدف نهائي معين ، واقتراح األنشطة التعليمية التي تساعد كـل مـتعلم               

به ، ويتطلب ذلك توفير     علي بلوغ تلك األهداف بالطريقة والسرعة والقدر الذي يناس        
مجموعـة مـن    " ، وهو   " المواد التعليمية ومصادر التعلم التي يحتاج إليها المتعلم         

االجراءات إلدارة عملية التعليم بحيث يقوم المتعلم بمهام تعليمية تعلميـة تتناسـب             
واحتياجاته وقدراته الخاصة ومستوياته المعرفية والعقلية ، ويهدف إلي تطويع التعلم   

كيفه ، وعرض المعلومات بشكليات مختلفة تتيح للمتعلم حرية اختيار النشاط الذي            وت
يناسبه من حيث خلفية المعرفة السابقة وسرعة تعلمه ، بهـدف تحقيـق األهـداف               

  " . ، وتحت إشراف محدود من المعلم اإلتقانالمرغوب فيها إلي درجة 
لحميـد زيتـون    كمال عبد ا  و ) ٢١٩ ،   ٢٠٠١( د محمود الحيلة    محمواتفق  

ذلك الـنمط مـن التعلـيم المخطـط     " علي أن التعليم الفردي هو  ) ٢٨٦ ،  ٢٠٠٣(
والمنظم والموجه فردياً أو ذاتياً ، والذي يمارس فيه المتعلم الفرد النشاطات التعليمية 
فردياً ، وينتقل من نشاط إلي  آخر متجهاً نحو األهداف التعليمية المقـررة بحريـة                

عة التي تناسبه ، مستعيناً في ذلك بالتقويم الذاتي وتوجيهات المعلم           وبالمقدار والسر 
  ".وارشاداته حينما يلزم األمر
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- ٢٧٢ -

نظـام  " بأنـه    ) ١٢٣ ،   ٢٠٠٣( عرفه حسن شحاته وزينب النجـار       بينما  
تعليمي يتم تصميمه بطريقة منهجية تسمح بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمـين            

بغرض وصول نسبة كبيرة من المتعلمين إلي أقصي ما         داخل إطار جماعية التعليم ؛      
  " .يمكن أن تصل إليه قدراتهم 

سلسلة إجراءات   " بأنه   ) ١٣٨ ،   ٢٠٠٥( راجي عيسي القبيالت    كما عرفه   
تعليمية تشكل في مجملها نظاماً ، يهدف إلي تنظيم التعلم وتيسيره للمـتعلم بأشـكال    

لحاجاتـه   م ذاتياً وبدافعية وإتقـان وفقـاً      مختلفة وطبقاً ألولويات وأبدال بحيث يتعل     
  " . وقدراته واهتماماته وميوله وخصائصه النمائية 

تعليم يراعي قدرات يتضح من التعاريف السابقة أن التعليم الفردي نمط من ال               
وحاجات وميول المتعلمين وما بينهم من فروق فردية ، ويتيح الفرصة لكـل مـتعلم               

وتحقيـق   المادة التعليميـة   وتعلماليجابية مع المواقف التعليمية     لمشاركة النشطة وا  ل
  .وسرعته في التعلم واستعداداته واهتماماته ق قدراته وفاألهداف التعليمية المرجوة 

  :  الممیزة للتعلیم الفردي الخصائص* 
أن هناك مجموعـة     ) ٢٨٨ -٢٨٧ ،   ٢٠٠٣(        يري كمال عبد الحميد زيتون      

  :تي تميز التعليم الفردي وهي من الخصائص ال
تعلـم كـل        حيث يسمح هذا النوع من التعليم بإمكانية        :  مراعاة الفروق الفردية     -١

  . واستعداداته وقدراته وسرعته الذاتية إلمكاناتهفرد تبعاً 
فال يـسمح للمـتعلم باالنتقـال مـن             :  الضبط والتحكم في مستوي إتقان المادة        -٢

 التأكد من إتقانه للوحدة األولي ووصوله إلي مستوي األداء وحدة إلي أخري قبل
  .المحدد مسبقاً في األهداف السلوكية 

فـالمتعلم فـي التعلـيم          :  تفاعل المتعلم مع كل موقف تعليمي بصورة ايجابيـة           -٣
   . نشط في الموقف التعليمي الفردي ليس مستقبل للمعلومات وإنما مشارك 

حيث يسمح هذا النظام لكل متعلم بتوجيه ذاتـه نحـو                : علم   التوجيه الذاتي للمت   -٤
  .نحو تحقيق أهداف محددة بدقة 
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- ٢٧٣ -

حيث يسمح التعليم الفردي لكل متعلم أن يقـوم بتقـويم               :  التقويم الذاتي للمتعلم     -٥
  أو ذاته حتي يتعرف علي مواطن الضعف ويعمل علي عالجها ذاتياً 

  .    بمساعدة معلمه 
  .متعلم لمسئولية اتخاذ قراراته  تحمل ال-٦

أن التعليم الفردي    ) ١٣٩ – ١٣٨ ،   ٢٠٠٥( يري راجي عيسي القبيالت      و       
   : يتميز بالخصائص التالية 

   يتوجه التعليم الفردي نحو الفرد حيث يكون الفرد المتعلم محور العملية -١
  . وميوله  وقدراتهته، وتكون األنشطة التعليمية متفقة مع إمكانياالتعليمية     
  يرتكز التعليم الفردي علي التعلم الذاتي أي الـتعلم الـذي يقـوم بـه المـتعلم                    -٢

  .بمساعدة المعلم 
  . يبدأ التعليم الفردي بالمتعلم من النقطة التي تشير إلي مستواه -٣
 مـادة  حيث ال يسمح للمتعلم االنتقال مـن       يؤكد التعليم الفردي علي إتقان التعلم        -٤

  .تعليمية إلي أخري إال بعد إتقانها 
   يعطي التعليم الفردي دوراً هاماً للمعلم فيحرره من العمـل الروتينـي ويـصبح                 -٥

  .لمصادر التعلم والمنسق للمتعلم المرشد والموجه هو 
  .بعين االعتبار التعليم الفردي الفروق الفردية بين المتعلمين  يأخذ-٦
  .علم الفرصة التخاذ القرار المناسب بشأن تعلمه  يتيح التعليم الفردي للمت-٧
   .تعلم لدي الموالثقة بالنفس  الخبرة  ينمي التعليم الفردي-٨
  . ينمي التعليم الفردي االستقاللية واالعتماد علي النفس لدي المتعلم -٩

   يسمح التعليم الفردي للمعلم بقضاء وقت أطول مع المتعلمـين األكثـر حاجـة         -١٠
  .رهم من غي

  . يسهم في التربية المستمرة أو التربية مدي الحياة -١١
  .  يتفق مع التطورات العلمية والتكنولوجية -١٢
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- ٢٧٤ -

من ) ٣ ، ٢٠٠٩( حدد رشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل الناقة  مجموعة كما       
  :الخصائص للتعليم الفردي وهي 

ـ         تعد حاجات الطالب   -١ دور حولـه العمليـة        وميوله واهتماماته المحـور الـذي ت
، ومن ثم تأخذ طريقها في مختلف مراحل هـذه العمليـة بـدءاً مـن        التعليمية  

  .األهداف إلي التقويم 
 تنوع طرق التعليم الفردي ، فال توجد طريقة مثلي تصلح لجميع الطـالب فـي                -٢

  .جميع المراحل وتحت نفس الظروف 
كل منها مع جمهـور معـين ذي         تعدد المواد التعليمية المطروحة حتي يتناسب        -٣

  .خصائص معينة 
  ،     المعلم في التعليم الفردي موجه للعملية التعليمية وليس محـور العمـل فيـه                -٤

وقدرته علـي معرفـة     طالب للتعليم   وتقاس كفاءته بمدي قدرته علي إستثارة ال      
 تواجـه  كذلك الوقوف علي الصعوبات التي    التعلم المناسب له و    حاجاته وأسلوب 

  .به ، وكيفية تشخيص مواطن الضعف لدي بطيئ التعلم طال
   إن التعليم الفردي يعتمد علي تنظيم المـادة الدراسـية منطقيـاً فـي صـورة                   -٥

وحدات ، حيث يسير الطالب في التعليم حسب سرعته وقدراته الخاصـة تحـت              
  .إشراف وتوجيه المعلم 

 ناك أنظمة علي درجـة عاليـة         إن عملية التفريد في أي نظام عملية نسبية ، فه          -٦
   .من التفريد ، وهناك أنظمة أخري علي درجة منخفضة من التفريد 

:متطلبات التعلیم الفردي *   
محمد محمود الحيلـة ،     : (         من أهم متطلبات استخدام التعليم الفردي ما يلي         

٢١٩ – ٢١٦ ، ٢٠٠١ (   
  .المرونة والخصوصية تعليمي يتصف ب يتطلب التعليم الفردي برنامج -١
  .توفير األماكن والمساحات الالزمة للتعليم الفردي وتحقيق أهدافه  -٢
  . توفير األجهزة والمواد التعليمية الالزمة للتعليم الفردي -٣
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- ٢٧٥ -

  : الكفايات التي ينبغي توافرها لدي المعلمين ، ومن أهمها ما يلي -٤
  .تها  معرفة خصائص نمو المتعلمين وحاجاتهم ومراعا-  
  . معرفة الفروق الفردية بين المتعلمين ومراعاتها -  
  . اتقان المادة الدراسية والتعمق فيها -  
  . انتاج األدوات والمواد التعليمية المطلوبة مثل الشفافيات والصورالثابتة -  
  . استخدام التقنيات التعليمية كاألجهزة واآلالت التعليمية -  
  يم المختلفة من اختبارات ومقابالت واستبيانات وقوائم استخدام وسائل التقو -  

  .    التقدير وبطاقات مالحظة 
  .أسس ومبادئ االرشاد والتوجيه النفسي والتربوي وتطبيق  استيعاب -  

:أسالیب أو طرق التعلیم الفردي *   
  :منها ما يلي  لقد ظهرت عدة أساليب أو طرق للتعليم الفردي ،

  .مبرمج  التعليم الأسلوب -١
  . باستخدام الكمبيوتر أسلوب التعلم  -٢
  . أسلوب التعلم بالحقائب التعليمية -٣
  .بالموديوالت  أسلوب التعلم -٤
  . أسلوب التعلم بالرزم والمجمعات التعليمية -٤
   .م الفردي االرشاديي أسلوب التعل-٥

 في  االرشاديي  الفردم  يوقد استخدمت الباحثة في البحث الحالي أسلوب التعل               
إعداد برنامج في التربية البيئية لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربيـة             

   بسوهاج 
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- ٢٧٦ -

:رشادي م الفردي اإلیتعریف أسلوب التعل*   
محـوراً  هو أحد أساليب التعليم الفردي التي اهتمت بالفرد المـتعلم وجعلتـه                    

   .اة الفروق الفردية بين المتعلميناعلعملية التعليم والتعلم ، واهتمت بمر
" نـه  يا التعليم الفردي اإلرشـادي   )٢٩٠ ، ١٩٧٣(  Good وقد عرف جود        

يحقق التقدم الذي يناسب إمكاناته     تنظيم المادة التعليمية بأسلوب يسمح لكل متعلم أن         
   ".ورغباته الشخصية تحت اشراف وتوجيه تربوي من المعلم 

 هو ذلك التعليم الذي يـسمح       بأنه ) ٢٦  ، ٢٠٠٢( نال علي حسن     م      كما عرفته 
يتم تحديد النقطة التـي      للمتعلم بأن يتعلم وفقاً لقدراته واستعداداته واهتماماته حيث       

يبدأ منها ثم التقويم النهائي لمعرفة مستوي التمكن وذلك تمهيداً لالنتقال لموضـوع             
  .م هو التوجيه واالرشاد وليس التلقين آخر جديد ، ويكون دور المعلم في هذا التعلي

أن التعليم الفردي    ) ٢٢٣ – ٢٢٢ ،   ٢٠٠٢( عفت مصطفي الطناوي    وتري         
من طرق التعليم الفردي التي تقوم علي األسـس العلميـة لتفريـد         طريقة  رشادي  اإل

كية وتحليـل   التعليم، وتستمد أصولها من الطرق التربوية في تحديد األهداف الـسلو          
 من المادة   ، وتهدف إلي إيصال جميع التالميذ إلي مستوي معين للتمكن         ي التعلم محتو

، كما يمكن الوصول بواسطتها إلي المستوي األمثـل فـي تنفيـذ             الدراسية المقررة 
 التعليم الفردي االرشادي يوجه البرنامج إلي كـل فـرد           فيو. برنامج التعليم الفردي  

إلي أعلي مـا تـسمح بـه قدراتـه          علي حدة بهدف تنمية شخصيته والوصول به        
يتم علـي أسـاس فـردي       رشادي  الفردي اإل واستعداداته ، وهذا يعني أن التدريس       

وبطريقة موجهة عند نقطة مناسبة لتحصيل الفرد المتعلم فـي البرنـامج التعليمـي              
وبأسلوب يجعل المتعلم يعمل ويتقدم من خالل خاليا تعليمية متتابعة وبمعدل تحـدده             

س اتية وعادات عمله الفردية ، تحقيقـاً للـتمكن مـن أهـداف التـدري              إمكاناته الذ 
  .بتوجيه من المعلم وارشاده في حجرة الدراسة ، مع مراعاة أن يتم ذلك المرغوبة

      وللمعلم أدواراً أساسية في التعليم الفردي اإلرشادي ، حيث يقوم بتجهيز المادة            
ن أن المتعلمين يعملون بعنايـة وطبقـاً     الالزمة وتوزيعها علي المتعلمين ، والتأكد م      
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- ٢٧٧ -

للتعليمات الموضوعة ، ومساعدة المتعلمين الذين قد يتوقفون عند نقطـة صـعبة ،              
وكذلك حث وتشجيع المتعلمين علي االستمرار في التعلم ، وبذلك يتعامل المعلم مـع              
المتعلمين بطرق متنوعة تتناسب مع قدراتهم ، علي أن تكون التوقعـات األساسـية              

عفت مصطفي الطناوي   ( المرتبطة بقواعد الفصل المدرسي واحدة لجميع المتعلمين      و
 ،٢٢٣ ، ٢٠٠٢.  (   

:رشادي التعلیم الفردي اإلشروط *  
يجـب   يـري رومبـرج        Romberg عدة شروط   أن هناك    )  ١١٤ ،   ١٩٧٦  ( 

   : هي ، ولتحقيق أهدافه رشادي ا عند استخدام التعليم الفردي اإلمراعاته
   )٢٧ ، ٢٠٠٢ علي حسن ، منال( 
ويقوم هذا التفاعل علي مدي فهـم الـدور الـذي         : التفاعل بين المعلم والمتعلم    -١

يجب أن يقوم به كال منهما في هذه الطريقة ، وأن يكون المعلـم هـو الموجـه                       
   .والمرشد للمتعلم

ـ       البد من تنظيم    :  تنظيم البيئة التعليمية     -٢     ي حجـرة  البيئـة التعليميـة سـواء ف
 إجـراءات   الدراسة أو في المعمل ، وكذلك توافر المناخ المناسب لتنفيذ كافـة           

  .رشادي التعليم الفردي اإل
لدافعيـة  اوتعتبـر   :  الدافعية المرتبطة بتعزيز استجابات المتعلم داخل البرنامج         -٣

عليم المتعلم وتفوقه في العملية التعليمية ، وفي برنامج الت        عامالً هاماً في نجاح     
أساليب التعزيز المناسبة    الفردي االرشادي تظهر الدافعية بوضوح عند استخدام      

من وحـدات   والمتعددة بعد االجابة علي أسئلة التقويم الموجودة داخل كل وحدة           
  .البرنامج وفي نهايتها 

عاتهـا لتحقيـق الجـودة والفعاليـة للـتعلم          وهناك شروط أخري يجـب مرا           
Klousmeir ٧ ،   ١٩٧٧ ،   كالوزماير: ( رشادي ، وهي    م الفردي اإل  يعلبطريقة الت 

   )٢٧ ، ٢٠٠٢منال علي حسن ، ( ،  ) ١٠ –
  .رشادي برنامج التعليم الفردي اإل في ديد األدوار ووضوحها البد من تح-١
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- ٢٧٨ -

   .وتحقيق األهداف أن يكون للمعلم والتالميذ حق المشاركة في صنع القرار-٢
  . حتي يتم التقدم المستمر للمتعلمين  تنوع األنشطة في البرنامج-٣
ين من حيث الميـول والحاجـات وسـرعة            مراعاة الفروق الفردية بين المتعلم     -٤

  .التعلم 
  . مشاركة المتعلم في أنشطة التعلم -٥
 يجب تقويم المتعلم بإستمرار بحيث يكون قبل تنفيذ البرنامج وأثناء تنفيذه وبعد             -٦

  .تنفيذه 

:رشادي لفردي اإلمكونات التعلیم ا*   
أن التعليم الفردي ) ١١ ، ١٩٧٧ (  Klousmeir   يري كالوزماير       

   )٢٨ -٢٧، ٢٠٠٢منال علي حسن ، : ( رشادي له مكوناته األساسية وهي اإل
وذلك بهدف تكـوين بيئـة دراسـية            : تنظيمية إدارية متعددة الوحدات      ترتيبات   -١

  .ر برمجية تعليمية لكل فرد متعلم داخل المبني المدرسي تساعد علي توفي
بحيث تتضمن أهدافاً تعليمية واضـحة ومعـايير        : برمجة تعليمية لكل فرد متعلم       -٢

إلـي   خاصة لكل متعلم ، وتهتم هذه البرمجة بتقـسيم الموضـوع الدراسـي              
مستويات متدرجة ، كل مستوي يحتوي علي عدد من األهداف السلوكية المحددة 

المتعلم إلي مصادر الحصول علي مواد الـتعلم ، واختبـاره           ، كما تهتم بارشاد     
  .للتأكد من مدي تحقيق األهداف المرجوة 

ويكون في بداية كل وحـدة تعليميـة وأثنائهـا              :  التقويم من أجل اتخاذ القرار       -٣
  .وبعدها 

  .رشادي هجية المناسبة للتعليم الفردي اإل المواد المن-٤
  .يئة والمدرسة  العالقة المتصلة بين الب-٥
  .رشادي برامج التعليم الفردي اإلتنفيذ  بيئات ميسرة ل-٦
  .رشادي ظام التعليم الفردي اإل لن البحث والتطور المستمر-٧
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- ٢٧٩ -

 وقد استفادت الباحثة من االطار النظري السابق في إعداد كل من خطة البحث                   
  .  ومواد وأدوات البحث 

:الدراسات السابقة *   
  : إلي ثالث مجموعات هي حثة بتصنيف الدراسات السابقة قامت البا

  .للمعلم قبل الخدمة وأثناءها دراسات سابقة تتعلق بالتربية البيئية : أوالً 
  .دراسات سابقة تتعلق بالقيم البيئية  : ثانياً 
  .رشادي  تتعلق بأسلوب التعليم الفردي اإلدراسات سابقة: ثالثاً 

  :دراسات وفيما يلي عرض موجز لهذه ال

 للمعلم قبل الخدمة وأثناءھا دراسات تتعلق بالتربیة البیئیة : أوًال 
توجد دراسات عديدة اهتمت بالتربية البيئية للمعلم قبل الخدمة وأثناءها، منها                  

دراسات اهتمت بواقع برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في مجال التربية البيئيـة ،              
ومناهج ووحدات دراسية في مجـال التربيـة        اد برامج   دراسات أخري اهتمت بإعد   و

  .البيئية للمعلم قبل الخدمة وأثناءها  

دراسات اھتمت بواقع برامج إعداد المعلمین قبل الخدمة في مجال  ) أ   
:   التربیة البیئیة   

 ) ٢٠٠٠: ( Mckeown- Ice  دراسة مكیوین آیس -١  
تربية البيئية في برامج إعداد المعلمين      هدفت الدراسة إلي التعرف علي واقع ال            

قبل الخدمة بالواليات المتحدة األمريكية ، وتم إعداد استبيان مسحي وإرسـاله إلـي              
وأشـارت نتـائج    . مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي إلعداد المعلمـين          ) ٧٥١(

  :ما يلي إلي الدراسة 
م الرسـمي بالتربيـة           معظم كليات إعداد المعلمين لم تصل إلـي مرحلـة االلتـزا            -

  .البيئية 
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- ٢٨٠ -

 أن التربية البيئية ليست موجودة بشكل أساسي في برامج إعداد المعلمـين عـدا                 -
  . قلة من الكليات التي تقدم تخصصاً رئيسياً أو فرعياً في التربية البيئية 

  . نسبة كبيرة من الكليات ليس فيها من هو متخصص في التربية البيئية -
  . المتاح للتربية البيئية هو العائق األساسي في االهتمام بها  قصر الوقت-

: ) ٢٠٠٠( عبد اهللا خطابیة وإبراھیم القاعود  دراسة - ٢  
      هدفت الدراسة إلي قياس مستوي المعلومات البيئية لدي طلبة جامعة اليرموك           

  . في ضوء متغيرات الجنس والكلية وعالقتها بإتجاهاتهم نحو البيئة
ت نتائج الدراسة تدني مستوي المعلومات البيئية واالتجاهات االيجابية نحـو           وأظهر

  :البيئة لدي طلبة الجامعة ، وأرجع الباحثان ذلك إلي 
 أن مقررات التربية البيئية والبيئة اختيارية ، ويدرسها طـالب كليـات التربيـة                   -

  .والعلوم وعلوم البيئة فقط 
 علـي القـضايا البيئيـة أثنـاء تدريـسهم                         عدم تركيز أعضاء هيئـة التـدريس       -

للمقررات المختلفة مع عدم تـشجيع الطلبـة لمتابعـة القـضايا البيئيـة ووضـع                       
  .الحلول لها 

 عدم وجود منهج مستقل للتربية البيئية في مـدارس التعلـيم العـام ، واقتـصار               -
  .غرافيا والعلوم األمر علي دمج معلومات بيئية بسيطة في كتب الج

وأوصت الدراسة بضرورة تضمين البعد البيئي للمقررات الجامعية وعمل مقرر بيئي           
  .إجباري لطلبة جامعة اليرموك بهدف تنمية الوعي البيئي والقيم البيئية 

   ) :٢٠٠١(  دراسة عطا درویش وتیسیر محمود نشوان -٣
  :        هدفت الدراسة إلي 

ر البيئي التي يجب أن يلم بها طالب كليـة التربيـة بجامعـة                    تحديد أبعاد التنو  )  أ  
  .  األزهر بغزة 

تحديد مدي تأثير مقرر التربية البيئية علي مـستوي التنـور البيئـي لطـالب                       ) ب  
  .كلية التربية بجامعة األزهر بغزة واتجاهاتهم نحو البيئة 
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- ٢٨١ -

 التربية بجامعـة األزهـر فـي             التعرف علي مستوي التنور البيئي لطالب كلية      ) ج  
  .كل بعد من أبعاد مقياس التنور البيئي 

التعرف علي مدي االرتباط بين مقدار التنـور البيئـي لطـالب كليـة التربيـة                       ) د  
  .   واتجاهاتهم نحو البيئة 

عينـة  ( وأشارت نتائج الدراسة إلي أن مقرر التربية البيئية ساهم في تزويد الطلبة             
بمفاهيم بيئية ، وال يوجد أثر لمقرر التربية البيئية في تنمية االتجاهـات             ) سة  الدرا

  . جامعة األزهر بغزة –االيجابية نحو البيئة لطالب كلية التربية 
  ) :٢٠٠٢دیسمبر (  دراسة صالح الدین علي سالم - ٤

  مهدفت الدراسة إلي التعرف علي االتجاهات البيئية لدي طلبـة كليـة التعلـي                   
 الصناعي بالقاهرة ، وأثر كل من متغيرات الدراسـة بالكليـة والجـنس ونـوع              

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي . التخصص علي هذه االتجاهات 
 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الفرقة األولي وطلبـة الفرقـة الرابعـة                   -

ا يـدل علـي أن            بجميع الشعب في الدرجات لمقياس االتجاهات البيئيـة ، وهـذ          
الدراسة بكلية التعليم الصناعي ال تسهم بدرجة مقبولـة فـي اكتـساب الطلبـة                      

  .لالتجاهات البيئية المرغوب فيها 
 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الفرقة الرابعة بجميع التخصـصات فـي      -

 بكليـة التعلـيم   الدرجات لمقياس االتجاهات البيئية ، وهذا يدل علي أن التخصص 
  .الصناعي ليس له تأثير علي اكتساب الطلبة لالتجاهات البيئية 

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطـالب والطالبـات بالفرقـة الرابعـة فـي                     -
 الدرجات لمقياس االتجاهات البيئية ، مما يعني أن مـستوي االتجاهـات البيئيـة                 

  . ف الجنس لدي طلبة العينة ال يختلف بإختال
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- ٢٨٢ -

  : )ـ ھ١٤٣٣(  دراسة أمل سالمة الشامان -٥
هدفت الدراسة إلي معرفة دور التعليم الجامعي في اإلرتقاء بمـستوي الـوعي              

  :ومن نتائج الدراسة ما يلي . البيئي لدي طالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود 
  .فراد عينة الدراسة  وضوح مفهوم التربية البيئية بدرجة مقبولة لغالبية أ-
 اتفق معظم أفراد العينة علي أهمية التربية البيئية ، وعلي الحاجة الماسـة إلـي                   -

دمج موضوعات البيئة بصورة أكبرفـي المقـررات الدراسـية بكليـة التربيـة                     
  .   وإضافة مقرر مستقل عن التربية البيئية تدرسه جميع طالبات الكلية 

  ) :٢٠٠٣( ي وآخرون  دراسة أحمد النجد-٦
ـ                    الب كليـة   هدفت الدراسة إلي التعرف علي مستوي الثقافة البيئية لـدي ط

  : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي .التربية بجامعة حلوان 
، ممـا         ) عينـة الدراسـة     (  تدني مستوي الثقافة البيئية لدي الطالب المعلمين         -١

 سـنوات مـن خـالل المقـررات                 ٤ لمـدة    يدل علي أن الخبرات المقدمة لديهم     
  .المختلفة لم تغير من اتجاهاتهم نحو البيئة 

 أن مقرر التربية البيئية لم يحدث أثر في االتجـاه االيجـابي نحـو البيئـة لـدي                        -
  . طالب الفرقة األولي الذين يدرسونه 

  ) :٢٠٠٤مارس (  دراسة صالح الدین علي سالم -٧
  :الدراسة إلي ما يلي هدفت        

التعرف علي الموضوعات والقضايا البيئية المتـضمنة فـي مقـرر التربيـة                   ) ١ (
  .البيئية لطالبات شعبة رياض األطفال بكليات التربية النوعية 

التعرف علي أثر دراسة مقرر التربية البيئية علي تحـصيل المفـاهيم البيئيـة                ) ٢ (
  .ألطفال بكليات التربية النوعية لدي طالبات شعبة رياض ا

التعرف علي أثر دراسة مقرر التربية البيئية علي تنميـة االتجاهـات البيئيـة                    ) ٣ (
  .االيجابية لدي طالبات شعبة رياض األطفال بكليات التربية النوعية 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
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- ٢٨٣ -

اسة هذا المقـرر أدت إلـي             أن هناك قصور في مقرر التربية البيئية ، وأن در          -١ 
تنمية بعض المفاهيم البيئية ولكن لم تـؤدي إلـي اكتـساب ونمـو المفـاهيم                            

  .  المتعلقة بالتربية البيئية لدي طالبات مجموعة الدراسة 
 أن دراسة مقرر التربية البيئية أدت إلي تنميـة بعـض االتجاهـات االيجابيـة                    -٢ 

  .   ة الدراسة نحو البيئة ومشكالتها لدي طالبات مجموع
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مقرر التربية البيئية الذي تدرسه طالبـات                    

الفرقة الرابعة شعبة رياض األطفال بكلية التربية النوعية ببنها بحيث يتضمن فـصالً             
طـرق  كامالً عن حماية البيئة ، وأهداف التربية البيئيـة فـي ريـاض األطفـال ، و                

واسترتيجيات التربية البيئية في رياض األطفال ، ونماذج لألنشطة التعليمية المرتبطة           
  .بالتربية البيئية في هذه المرحلة 

: ) ٢٠٠٤یولیو (  دراسة صالح الدین علي سالم -٨  
  :هدفت الدراسة إلي ما يلي        

معلمـين بكليـات           تحديد عناصر التنور البيئي الالزم توافرها لـدي الطـالب ال          ) ١ (
  .التعليم الصناعي 

الوقوف علي المستوي العام للتنور البيئي لـدي الطـالب المعلمـين بكليـات                    ) ٢ (
  .التعليم الصناعي 

التعرف علي مستوي الطالب المعلمين في كل عنصر من عناصر التنور البيئي            ) ٣ (
  .المحددة في الدراسة 

 ص األكاديمي والجنس علـي المـستوي العـام              الكشف عن أثر كل من التخص     ) ٤ (
  .للتنور البيئي لدي الطالب المعلمين بكليات التعليم الصناعي 

  : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
أقـل     ) عينـة الدراسـة   (  أن المستوي العام للتنور البيئي لدي الطالب المعلمين          - 

مـن الدرجـة العظمـي                % ) ٧٥( من حد الكفاية علي المقياس الكلـي وهـو          
  .    للمقياس 
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- ٢٨٤ -

 تدني مستويات الطالب المعلمين في كل أبعـاد التنـور البيئـي المتـضمنة فـي                        -
  .المقياس 

 أن مــستوي التنــور البيئــي لــدي الطــالب المعلمــين ال يختلــف بــإختالف                -
  .التخصص وبإختالف الجنس 

قرر في العلوم البيئيـة والتربيـة البيئيـة ضـمن           وأوصت الدراسة بإدخال م          
مقررات كليات التعليم الصناعي ، وزيادة االهتمام باألنشطة التعليمية في مجال خدمة            

  . البيئة مع ضرورة تشجيع الطالب علي المشاركة الفعالة في هذه األنشطة 

  ) :٢٠٠٤(  دراسة ھدي عبد الحمید عبد الفتاح -٩
  : ما يلي اسةمن أهداف الدر       

  إعداد قائمة بأهم القضايا البيئية المعاصرة في ضوء المستويات المعيارية لمـادة            -
  .العلوم والتي يجب تضمينها في برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية

 تحديد مدي تضمين محتوي مقررات برنامج إعداد معلم العلوم الحالي في كليـات              -
  .والمحددة بالقائمة التربية للقضايا المعاصرة 

 تحديد مدي مساهمة برنامج إعداد معلم العلوم الحالي في كليات التربية في تنمية              -
  .وعي الطالب المعلمين بالقضايا البيئية المعاصرة 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي        
 انخفاض متوسط درجـات الطـالب المعلمـين بـالفرقتين األولـي والرابعـة                       -١ 

شعب العلـوم العامـة فـي اختبـار المعلومـات الخاصـة بالقـضايا البيئيـة                                
المعاصرة ، وهذا يدل علـي أن برنـامج إعـدادهم ال ينمـي معلومـاتهم فـي                            

  .  القضايا البيئية المعاصرة 
 انخفاض متوسط درجات الطـالب المعلمـين بالفرقـة الرابعـة شـعبة علـوم                         -٢

بتدائي في اختبار المعلومات الخاصة بالقضايا البيئيـة المعاصـرة ، ممـا يـدل                   ا
  .علي أن برنامج إعدادهم ال ينمي معلوماتهم في القضايا البيئية المعاصرة 
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- ٢٨٥ -

 انخفاض متوسـط متوسـط درجـات الطـالب المعلمـين بـالفرقتين األولـي                            -٣
 وعي بالقـضايا البيئيـة المعاصـرة ،            والرابعة شعب العلوم العامة في مقياس ال      

وهذا يـدل علـي أن برنـامج إعـدادهم ال ينمـي وعـيهم بالقـضايا البيئيـة                                  
  .   المعاصرة 

 انخفاض متوسط درجات الطالب المعلمـين بالفرقـة الرابعـة شـعبة التعلـيم                       -٤
 ينمـي وعـيهم               االبتدائي في مقياس الـوعي بالقـضايا البيئيـة المعاصـرة ال           

  .  بالقضايا البيئية المعاصرة 
وأوصت الدراسة بتخصيص مقرر دراسي ضمن المواد الثقافية يتضمن         
بعض القضايا البيئية المعاصرة لجميع الشعب بكليـات التربيـة ، وحـث الطـالب               
والطالبات بكليات التربية علي ممارسة أنشطة تهدف إلي توعيتهم بضرورة الحفاظ           

  .ي صحة البيئة  عل

Daphne G.& BelaY.& Sara P. (  دراسة دافن وبیال وسارا     -١٠ 
٢٠٠٦: (  

في هذه الدراسة قام الباحثون بقياس مستوي السلوك البيئي للطالب الجدد في                  
بـين الـسلوك    ثالث كليات إلعداد المعلمين في إسرائيل والتعرف علي العالقة           أكبر

وأظهرت نتائج الدراسة إنخفاض مستوي . البيئي لدي الطالب البيئي وعناصر التنور   
التنور البيئي لـديهم     التنور البيئي والسلوك البيئي لدي هؤالء الطالب ، وأن عناصر         

وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بـالتنور  . لها تأثير إيجابي علي سلوكهم البيئي        
  .البيئي لهؤالء الطالب في كليات إعداد المعلمين 

Daphne G.& BelaY.& Sara P. (  دراسة دافن وبیال وسار       -١١ 
٢٠٠٧: (  

في هذه الدراسة قام الباحثون بقياس كل من المعرفة واالتجاهات البيئية       
إلعداد المعلمين  طالب بالفرقة األخيرة في ثالث كليات ) ٧٦٥( والسلوك البيئي لدي 

 المعرفة البيئية لدي عينة الدراسة محدودة في إسرائيل ، وأظهرت نتائج الدراسة أن
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- ٢٨٦ -

ولكن اتجاهاتهم نحو البيئة كانت إيجابية ، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ايجابية 
بين المعرفة البيئية واالتجاهات البيئية لدي الطالب ، ووجود عالقة ايجابية بين 

سة بضرورة وأوصت الدرا. المعرفة واالتجاهات البيئية والسلوك البيئي لديهم 
.االهتمام بالتنور البيئي للطالب في كليات إعداد المعلمين   

 ) ٢٠٠٦: ( Gul H. & Kutret G. جول وكیوترت   دراسة -١٢  
في كليات التربيـة    المعلمين  طالب  ال اتهدفت الدراسة إلي معرفة اتجاه                  

ن اتجاهـات الطـالب     وأظهرت نتائج الدراسـة أ    .  نحو البيئة والقضايا البيئية    تركياب
البيئية  ليست عالية ، وأنه  توجـد         نحو البيئة والقضايا    ) عينة الدراسة   ( المعلمين  

إحصائياً بين االتجاهات البيئية للذكور واالتجاهات البيئية لإلناث ولصالح         فروق دالة   
وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالتربية البيئية للطـالب فـي كليـات            . اإلناث    

ة بتركيا ألنها تساعد علي تنمية الوعي البيئـي والمعرفـة بالقـضايا البيئيـة      التربي
واالحساس المرهف بالمشكالت البيئية واالتجاهات االيجابية نحو البيئـة والقـضايا           

  .   البيئية لدي الطالب 
   ) :                                ٢٠٠٨(  دراسة عاطف عدلي فھمي -١٣

البيئي لدي معلمات رياض    راسة التعرف علي مدي توافر التنور       من أهداف الد         
المفـاهيم البيئيـة و     : وأظهرت نتائج الدراسة إنخفاض مستوي كل مـن         . األطفال  

الوعي بالقضايا والمشكالت البيئية و االتجاهات نحو حماية البيئة و مهارات اتخـاذ             
اسة بمراجعة برامج إعداد    وأوصت الدر  القرارات البيئية لدي معلمات رياض األطفال،     

معلمات رياض األطفال قبل الخدمة وتضمين عناصر التنور البيئي في برامج اإلعداد            
  . بكليات رياض األطفال والتربية والتربية النوعية 

  ) :٢٠٠٨( ة إناس محمد لطفي عطیة  دراس- ١٤
ـ             ات        من أهداف الدراسة التعرف علي مدي توافر بعـض المفـاهيم واألخالقي

وأظهرت نتائج هـذه الدراسـة      . البيئية لدي طالب كلية التربية في جامعة الزقازيق         
في المفاهيم واألخالقيات البيئيـة ،      ) عينة الدراسة   ( تدني مستوي الطالب المعلمين     
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- ٢٨٧ -

مما يدل علي ضعف فاعلية برامج إعداد المعلمين بكلية التربية في تنمية كـل مـن                
  .ت البيئية المفاهيم البيئية واألخالقيا

دراسات اھتمت بإعداد مناھج وبرامج ووحدات في مجال التربیة البیئیة ) ب 
:  للمعلم قبل الخدمة وأثناءھا   

 ) ٢٠٠٠: ( Markku Kapyla    دراسة ماركیو كابیال  - ١
. علمين في فنلندا          هدفت الدراسة إلي بناء برنامج في التربية البيئية لتدريب الم         

 الدراسة أن أداء المعلمين في التطبيق البعدي لالختبـار التحـصيلي            و أظهرت نتائج  
وأوصـت الدراسـة وزارة التعلـيم       . أعلي من أدائهم في التطبيق القبلي لالختبـار         
  . الفنلندية بتقديم البرنامج للمعلمين أثناء الخدمة 

) :٢٠٠٠(  دراسة محسن حامد فراج - ٢  
 نجاح الموديوالت التعليمية كأحد أساليب            من أهداف الدراسة التعرف علي مدي     

 جامعـة  –التعلم الذاتي في تنمية بعض عناصر التنور البيئي لدي طالب كلية التربية    
وأظهرت نتائج الدراسة تأثير الموديوالت المقترحة في تنميـة بعـض           . الملك خالد   

بضرورة وأوصت الدراسة   . عناصر التنور البيئي المحددة في الدراسة بدرجة كبيرة         
  .العمل علي تطوير برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في مجال التربية البيئية 

   ) :٢٠٠١(  دراسة سعید محمد رفاع -٣
  :هدفت الدراسة إلي تحديد       

 المفاهيم األساسية المرتبطـة بالتـدخين والمخـدرات وآثارهمـا التـي يجـب               -١ 
  .اكسابها لطالب كلية التربية  

دور وحدة مقترحة ضمن مقرر التربيـة البيئيـة لطـالب كليـة التربيـة فـي                -٢
  .اكسابهم المفاهيم الصحيحة عن التدخين والمخدرات وآثارهما 

وأشارت نتائج الدراسة إلي أن الوحدة المقترحة ساهمت في اكساب الطـالب          
  .آثارهماالمفاهيم الصحيحة المتعلقة بالتدخين والمخدرات و) العينة التجريبية (
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- ٢٨٨ -

  ) :٢٠٠٢(  دراسة عادل أبو العز أحمد سالمة - ٤
هدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر استخدام التدريس اإليضاحي في تـدريس                  

علـي اكـساب المفـاهيم    " اإلنسان والبيئـة  " وحدة مقترحة في التربية البيئية عن       
وأشـارت    ) .أدبي  ( بتدائيواالتجاهات البيئية لطالب الفرقة الثانية بشعبة التعليم اال       

نتائج الدراسة إلي أن استخدام مدخل التدريس اإليـضاحي فـي تـدريس الوحـدة               
المقترحة ساعد الطلبة علي فهم المفاهيم البيئية المتضمنة في الوحدة المقترحـة ،              
كما أدي إلي تغيير اتجاهاتهم نحو التلوث الكيميائي للبيئة واكسابهم اتجاهات ايجابية            

  .بيئة نحو ال
وأوصت الدراسة باالهتمام ببرامج اإلعداد األكاديمي للطالب في الجامعـة ،           
وذلك بتضمين مقررات دراسية عن اإلنسان والبيئة ، حتي يكون المتعلم علي علـم              
  بما يحدث في المجتمعات المتقدمة والنامية لمواجهة مشاكل البيئة والمحافظة عليها 

  ) :٢٠٠٢(  دراسة ماري سامي نجیب - ٥
في التربية البيئيـة لطـالب كليـات        مقترح        هدفت الدراسة إلي إعداد برنامج      

وأظهـرت نتـائج    .  قياس فاعليته في تنمية الوعي البيئي والسلوك البيئي       والزراعة  
  :الدراسة ما يلي 

 قصور البرنامج الحالي إلعداد طالب الزراعة في تنميـة الـوعي البيئـي لـدي                    -
  .م السلوك الرشيد الطالب واكسابه

 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أفراد مجموعـة الدراسـة فـي                 -
التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس الوعي البيئي لصالح التطبيق البعـدي ، ممـا                

يدل علي فاعلية الوحدة المقترحة فـي تنميـة الـوعي البيئـي لـدي الطـالب                           
  .راسة والطالبات مجموعة الد

 وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أفـراد مجموعـة البحـث فـي                    -
التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظـة الـسلوك البيئـي لـصالح التطبيـق                      
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- ٢٨٩ -

    البعدي ، مما يدل علي فاعلية الوحدة المقترحة في اكـساب الطـالب والطالبـات      
  . ي الرشيد السلوك البيئ) مجموعة الدراسة ( 

 ) ٢٠٠٢: ( Gayford    دراسة جاي فورد   - ٦
      من أهداف الدراسة إعداد برنامج لتنمية التنور البيئي لـدي معلمـي العلـوم              

وأظهرت نتـائج   . بالمرحلة االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية وقياس فاعليته         
أفراد عينة الدراسـة    ت  درجاالدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي         

في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس التنور البيئي ولصالح التطبيق البعدي ، وهـذا             
أفراد ( يدل علي فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التنور البيئي لدي معلمي العلوم             

  ) . عينة الدراسة 

  ) :٢٠٠٣( اقي محمد عبده النھاري  دراسة عبد الب- ٧
  المفاهيم الدراسة إلي بناء منهج  مقترح في التربية البيئية لتنمية       هدفت

  . جامعة صنعاء في اليمن –واالتجاهات البيئية لدي طلبة كلية التربية 
    :وتوصلت الدراسة إلي النتائج التالية 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطـالب فـي التطبيقـين                 -
ختبار التحصيلي ولصالح التطبيق البعدي ، وهـذا يـدل علـي              القبلي والبعدي لال  

التأثير الواضح للوحدة الدراسية المقترحة في تنمية المفاهيم البيئية لـدي أفـراد              
  .عينة الدراسة 

طي درجات الطـالب فـي التطبيقـين           وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوس       -
 يـدل    ولصالح التطبيق البعدي ، وهـذا      يةالقبلي والبعدي لمقياس االتجاهات البيئ    

علي التأثير الواضح للوحدة الدراسية المقترحة في تنمية االتجاهات البيئية لـدي            
  .أفراد عينة الدراسة 
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- ٢٩٠ -

  ) :٢٠٠٤(  دراسة جمیل منصور أحمد الحكیمي - ٨
      هدفت الدراسة إلي التعرف علي أثر دراسة برنامج التربية البيئية فـي تنميـة      

) المعلومات واالتجاهات البيئية واتخاذ القرارات البيئية       ( ناصر التنور البيئي    بعض ع 
   .لدي طلبة كلية التربية بجامعة تعز 
  :وأشارت نتائج الدراسة إلي ما يلي 

 فاعلية برنامج التربية البيئية المقترح في تحسين مستوي المعلومـات البيئيـة                  -١
  ).عينة الدراسة ( لدي الطلبة 

 عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الطلبـة فـي التطبيقـين                     -٢
القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات البيئية ، وأن حجم أثر الرنامج المقترح فـي             

  .تنمية االتجاهات البيئية منخفض جداً 
 وجود فروق دالة إحصائياً بـين متوسـطي درجـات الطلبـة فـي التطبيقـين                         -٣

القبلي والبعدي لمقياس اتخاذ القرارات البيئية لصالح التطبيـق البعـدي ، وأن             
  .ية اتخاذ القرارات البيئية متوسطحجم  أثر البرنامج المقترح في تنم

                 : ) ٢٠٠٤یولیو (  دراسة عبد المسیح سمعان عبد المسیح - ٩
    

    لتنمية التنور البيئـي لـدي       من أهداف الدراسة التعرف علي فعالية برنامج       
لدراسة انتائج  وأشارت  . عدادية  والتنبؤ بسلوكهم البيئي      معلمي العلوم بالمرحلة اال   

إلي أن البرنامج المقترح باستخدام الموديوالت التعليمية أدي إلي تنمية التنور البيئي            
  .بعد دراسته ) عينة الدراسة (لدي معلمي العلوم  

ة مراجعة برامج إعداد معلم العلوم قبـل الخدمـة          وأوصت الدراسة بضرور  
  .لتضمينه برنامج في الدراسات البيئية والتربية البيئية 
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- ٢٩١ -

 ) ٢٠٠٤: ( Shih-Jang Hsu   جانج ھسیو - دراسة شي- ١٠
      هدفت الدراسة إلي معرفة أثر برنامج مقترح في التربية البيئية علي الـسلوك             

وأظهـرت نتـائج    . طلبة كلية التربية في تايوان      دي  البيئي وعناصر التنور البيئي ل    
الدراسة أن البرنامج المقترح ساهم في رفع مستوي التنور البيئي والسلوك البيئـي             

  .لدي الطلبة الذين درسوا البرنامج المقترح في التربية البيئية 

  ) : ٢٠٠٥(  دراسة عبد اهللا غالب عبد الكریم الحمادي - ١١
ي إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية لتنميـة الثقافـة           هدفت الدراسة إل          

وأشارت نتائج الدراسة أن الوحدة الدراسية      . ليات التربية باليمن    البيئية لدي طالب ك   
المقترحة لها فاعلية في تنمية معلومات بيئية واتجاهات بيئية ايجابية لدي طالب كلية 

   ) .عينة الدراسة ( التربية 
 باالهتمام بتضمين برنامج إعداد المعلم المفـاهيم البيئيـة          وأوصت الدراسة 

لتي أثبتـت  الخاصة بمشكالت التلوث ، واستخدام األنشطة التعليمية وطرق التدريس ا  
: ، مثـل    البيئية لـدي الطـالب والطالبـات        المفاهيم واالتجاهات   فعاليتها في تنمية    

والمقابلة وعمل البحوث عـن    الدراسات الحقلية ، أساليب البحث الميداني كالمالحظة        
  .شكالت البيئة ومشكالتها ، المناقشة الجماعية ، العصف الذهني ، طريقة حل الم

  ) :٢٠٠٨(  دراسة شمعة أحمد صالح علي - ١٢
هدفت الدراسة إلي إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية قـائم علـي الـتعلم                  

 في ضـوء    ئي للطالب المعلمين في اليمن    الذاتي وقياس فعاليته في تنمية التنور البي      
وأظهرت نتائج الدراسة فعالية برنامج التربية البيئية القائم        . بعض المعايير العالمية    

علي التعلم الذاتي بأسلوب الموديوالت الكمبيوترية في تنمية بعض عناصـر التنـور        
ية لدي الطـالب    المعلومات البيئية والمهارات البيئية واالتجاهات البيئ     : البيئي وهي   

  .المعلمين في اليمن 
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- ٢٩٢ -

وأوصت الدراسة بتدعيم برامج إعداد المعلمين بكليات التربية في الـيمن بمعـايير              
وموضوعات التربية البيئية التي تواكب المستحدثات العلمية والتكنولوجية من أجـل           

  .    الحفاظ علي البيئة 

  ) :٢٠٠٨(  دراسة عاطف عدلي فھمي - ١٣
لتنمية  الموديوالت التعليمية    باستخدامف الدراسة إعداد برنامج مقترح      من أهدا       

عناصر التنور البيئي لدي معلمات رياض األطفال األقل تنوراً ، والتعرف علي            بعض  
عالقة التنور البيئي لدي معلمات رياض األطفال بتنمية السلوك البيئي لدي أطفال هذه    

إلي وأشارت نتائج الدراسة  .ديم األنشطة لهم الرياض الذين تقوم هؤالء المعلمات بتق
عينـة  ( مات ريـاض األطفـال      فاعلية البرنامج المقترح في تحقيق التنمية لدي معل       

المفاهيم البيئية ، الوعي بالقـضايا      : وهي  تنور البيئي    عناصر ال  في بعض ) البحث  
 ارات البيئيـة  والمشكالت البيئية ، االتجاهات نحو حماية البيئة ، مهارات اتخاذ القر          

كما أشارت نتائج الدراسة إلي أن البرنامج المقترح سـاهم فـي تنميـة               . السليمة
بتقـديم األنـشطة    السلوكيات البيئية لدي أطفال الروضة الذين تقوم هؤالء المعلمات          

   .لهم

: التي تتعلق بالتربیة البیئیة تعقیب علي الدراسات السابقة *   
  : ما يلي التي تتعلق بالتربية البيئية بقة         يتضح من الدراسات السا

 مستوي الوعي البيئي والمعلومات والمهـارات واالتجاهـات والقـيم               انخفاض -١
ومعظم دول العالم ، وهذا يدل       البيئية لدي المعلمين قبل الخدمة وأثناءها في مصر       

ي تنمية   الدول ف  د المعلمين بكليات اإلعداد في  تلك      علي ضعف فاعلية برامج إعدا    
  .التنور البيئي لدي الطالب 

 أن مقررات التربية البيئية الحالية بكليات إعداد المعلمين فـي مـصر ومعظـم                    -٣
دول العالم محدودة الفاعلية في تنمية الوعي البيئـي والمعلومـات والمهـارات                 

هم     واالتجاهات والقيم البيئية المناسبة لدي المعلمين قبـل الخدمـة ، وال تـساعد             
  .علي تحقيق أهداف التربية البيئية في مراحل التعليم قبل الجامعي 
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- ٢٩٣ -

يئيـة بكليـات إعـداد                    أن الطريقة المتبعة في تـدريس مقـررات التربيـة الب           -٤
المعلمين هي طريقة المحاضرة ، وأوصـت تلـك الدراسـات باسـتخدام طـرق                     

م نـشط ومـشارك فـي             وتجعل المـتعل  مناسبة للتربية البيئية    تدريسية  وأساليب  
  .التعليمية العملية 

 أن الدراسات التي اهتمـت بإعـداد معلمـات ريـاض األطفـال قبـل الخدمـة                   -٥
              يـاس القـيم البيئيـة       ، ولـم تهـتم بق      بية البيئية قليلة  وأثناءها في مجال التر   

     . لدي هؤالء المعلمات وتنميتها 
لتربية البيئيـة لمعلمـات ريـاض           حاجة ماسة إلعادة النظر في مقررات ا       هناك   -٧

 األطفال قبل الخدمة ، واالهتمام بتطويرها ، وإعداد برامج فعالـة فـي مجـال                   
والتربيـة      التربية البيئية لهؤالء المعلمات وتضمينها في برامج كليات التربيـة           

   .  النوعية وكليات رياض األطفال 
ـ       ويعتبر سابقة، حيـث قامـت     البحث الحالي استجابة لتوصيات الدراسات ال

 أسـلوب   باسـتخدام بإعداد برنامج مقترح في التربية البيئية       الباحثة في هذا البحث     
ية التربية بسوهاج   التعليم الفردي اإلرشادي لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكل        

ويتفـق  . عض القيم البيئية لديهن     التحصيل المعرفي وتنمية ب     أثره في  والتعرف علي 
 عنها في   يختلفمام بالتربية البيئية ، لكنه       مع الدراسات السابقة في االهت     هذا البحث 

   . محتوي البرنامج المقترح واألسلوب المتبع في إعداد هذا البرنامج 
 الدراسات السابقة في كتابة      من - في البحث الحالي     –وقد استفادت الباحثة    

  .البحث   لنتائجاإلحصائية وفي المعالجات اد البرنامج المقترحإعدخطة البحث و
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- ٢٩٤ -

  :القیم البیئیة ب تتعلقدراسات سابقة : ثانیًا 
) :٢٠٠١( دراسة سعید محمد السعید - ١  

هدفت الدراسة إلي التعرف علي مدي تضمين مناهج العلوم بالحلقة الثانية مـن                 
وتكونت عينة الدراسة من كتب العلوم      . غوبة  التعليم األساسي علي القيم البيئية المر     

التي أعدتها وزارة التربية والتعليم في مصر للحلقة الثانية من التعليم األساسي فـي              
. واستخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي        .  م   ١٩٨٨ / ١٩٨٧العام الدراسي   

  :وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج ، منها 
         بالصفوف الثالثة عدد مناسـب مـن القـيم البيئيـة ولكـن               يوجد بمناهج العلوم   -

  . تكرار كل قيمة بالمنهج وكيفية تناول المنهج لكل قيمة أختلف
  عدد كبير من القيم البيئية  بمناهج الصفوف الثالثة ، مما يشير إلي أن  تكرار -
  .المنهج يحرص علي تتابع الخبرة واستمرارها   
  لمتضمنة بكتاب العلوم بالصف الثالث تناولها المـنهج بـصورة           أن القيم البيئية ا    -

  .أقل عمقاً من تناولها بكل من منهج الصف األول ومنهج الصف الثاني 
   ركزت مناهج العلوم الثالثة علي القيم االقتصادية ، وتناولـت القـيم االجتماعيـة       -

    .والسياسية بصورة مختصرة ، وأهملت القيم الجمالية 

 -١     ، ٢٠٠١(سة محمود عوض اهللا سالم وأبو السعود محم د أحم د           درا -٢
٢٨ : (  
ا كتب العلوم   هدفت الدراسة إلي التعرف علي القيم البيئية التي ينبغي أن تتضمنه              

، والتعرف علي مدي توافر القيم البيئية في محتوي كتب العلـوم            بالمرحلة اإلعدادية 
ور مقترح لتضمين القيم البيئية في محتـوي         بمصر، وإعداد تص   اإلعداديةبالمرحلة  

   .اإلعداديةكتب العلوم بالمرحلة 
وتكونت عينة الدراسة من كتب العلوم بالـصفوف الثالثـة مـن المرحلـة                      

  .  ، واستخدم الباحثان في دراستهما المنهج التحليلي اإلعدادية
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- ٢٩٥ -

 محتـوي كتـب     ليـل ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان معياراً تم في ضوئه تح         
: ، وتضمن المعيار ست عشرة قيمة ، تم تصنيفها في ثالثة محاور رئيسة هي           العلوم

  .قيم خاصة بالفرد ، وقيم خاصة بالجماعة ، وقيم خاصة باألنواع 
  :وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج ، منها 

   ثـل الهـدوء     أن محتوي الكتب الثالثة للعلوم أهمل بعض القيم الخاصة بـالفرد م            -
  .والصيانة والملكية العامة لموارد البيئة ، رغم أهمية هذه القيم 

      أن محتوي  الكتب الثالثة للعلوم قد أهمل إهماالً تامـاً قـيم التـشريع والتثقيـف                 -
  .البيئي ، رغم أهمية كال منهما في تحديد معايير استخدام المصادر البيئية 

  .لوم أهمل قيمة الصحة البيئية رغم أهميتها  أن محتوي الكتب الثالثة للع-
  :وفي ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات ، منها    
    ينبغي إعادة النظر في كتب العلوم بالحلقة الثانية من التعلـيم األساسـي بحيـث                -

  .تتضمن القيم البيئية الجمالية واالجتماعية 
  لث لتعميق القيم البيئية الموجودة بـه ، وإضـافة           تطوير منهج العلوم بالصف الثا     -

  .بعض القيم البيئية غير الموجودة به 

،      ٢٠٠١( دراسة محمود عوض اهللا سالم وأبو السعود محمد أحمد - ٣
١٧١ - ١٢٧(:  

    هدفت الدراسة إلي تحديد القيم البيئية التي يمكن تضمينها بمنهج العلوم للـصف             
اد إستراتيجية مقترحة لتنمية القيم البيئية لدي تالميذ الـصف          ، وإعد اإلعداديالثاني  
وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية اإلستراتيجية المقترحة فـي تنميـة          . اإلعداديالثاني  

  :وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات، منها .القيم البيئية لدي التالميذ 
 بحيـث             ياإلعـداد  ضرورة مراجعة محتـوي كتـاب العلـوم بالـصف الثـاني              -

يتضمن أنشطة ومهارات بيئية تسهم في تنمية القـيم البيئيـة االيجابيـة لـدي                       
  . المتعلم
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- ٢٩٦ -

 ضرورة تضمين القيم البيئيـة فـي محتـوي كتـب العلـوم للـصفوف الثالثـة                            -
  .بالمرحلة االعدادية 

) : ٢٠٠١( دراسة محمد عبد المجید حزین -٤  
  :إلي تحقيق ما يلي هدفت الدراسة       

الكشف عن القيم الموجبـة نحـو البيئـة كمـا تناولتهـا كتـب الجغرافيـا                                    ) ١( 
  . بالمرحلة الثانوية العامة 

تحديد دور المعلم في إبراز القيم الموجبة نحـو البيئـة مـن خـالل تنفيـذ                               ) ٢( 
  .  دروسه اليومية 

ن القيم الموجبة كمـا تناولتهـا كتـب الجغرافيـا بالمرحلـة                        تحديد العالقة بي   ) ٣( 
  .الثانوية وأداء المعلم داخل غرفة الصف إلبراز هذه القيم 

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث قائمة بالقيم الموجبة نحو البيئة والتي            
بطاقة مالحظة  ينبغي توافرها في كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية العامة ، كما أعد            

ألداء معلم الجغرافيا داخل غرفة الصف إلبراز هذه القيم ، وتم تطبيق هذه البطاقـة               
  .علي عينة من معلمي الجغرافيا ممن مارسوا التدريس في الصفوف الثالثة 

  :وأشارت نتائج الدراسة إلي 
زال     لبيئـة مـا    أن اهتمام كتب الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بالقيم الموجبة نحـو ا           -

لي تركيز المؤلفين علـي الجانـب         دون المستوي المطلوب ، وربما يرجع ذلك إ       
  .  المعرفي فقط دون االهتمام بالجوانب األخري 

 أن هناك فجوة كبيرة بين تكرارات القيم الموجبة نحو البيئة التي تناولتهـا كتـب                  -
  ني أن المعلم  الالجغرافيا وتلك التي رصدها أثناء الدروس اليومية ، وهذا يع

 يزال  يركز أثناء دروسه اليومية علي الجانـب المعرفـي وال يهـتم بالجوانـب                       
  .الوجدانية بما فيها القيم الموجبة نحو البيئة 

 )  ٢٠٠٤: ( Emily E. and others   دراسة إمیلي وأخران  - ٥
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- ٢٩٧ -

مقـدم لطـالب    هدفت الدراسة إلي قياس أثر دراسة مقرر الدراسات البيئيـة ال                
الجامعة علي تنمية القيم البيئية لدي الطالب ، ولذلك قام الباحثون بإعـداد مقيـاس               
القيم البيئية وتطبيقه علي عينة الدراسة قبل دراسة مقرر الدراسات البيئيـة وبعـد              

في تنميـة القـيم      وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية هذا المقرر     . انتهائهم من دراسته    
 . ب البيئية لدي الطال

  ) : ٢٠٠٤(  دراسة مجدي رجب اسماعیل -٦
هدفت الدراسة إلي التعرف علي فاعلية وحدة دراسية مقترحـة فـي التربيـة                    

األخالقية لتنمية بعض القيم االجتماعية واألخالقية والعلمية لتالميذ الصف الـسادس           
  :ولذلك قام الباحث بإعداد المواد واألدوات التالية . االبتدائي 

:      قائمة بالقيم التي يمكن تضمينها في الوحدة المقترحـة وهـي عـشرة قـيم                 ٠  
، األمانةالنظام ، الحرية ، الثقة بالنفس ، التعاون ، تحمل المسئولية ، الصدق ،           

  .العدل ، الصبر ، التفكير العلمي 
لتالميـذ الـصف الـسادس        " المخدرات وصـحة اإلنـسان   "  وحدة مقترحة في   ٠  

  .ائي االبتد
  . دليل المعلم ٠  
 اختبارتحصيلي لقياس فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية المعلومـات الخاصـة            ٠  

  .بمفهوم المخدرات وصحة اإلنسان 
 مقياس القيم االجتماعية واألخالقية والعلمية المتضمنة في الوحـدة المقترحـة            ٠  

ـ       صائياً بـين  ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجـود فـروق دالـة إح
متوسطي  درجات تالميذ عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعـدي لمقيـاس             
القيم  لصالح التطبيق البعدي ، مما يدل علي أن فعالية الوحدة المقترحـة فـي                

  . تنمية القيم المتضمنة في هذه الوحدة لدي عينة الدراسة 

  ) :٢٠٠٥(  دراسة عبد الواسع علي ناجي - ٧
  : مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية تحددت       
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- ٢٩٨ -

 ما القيم البيئية الالزم تنميتها لدي تالميذ الصفوف الـسابع والثـامن والتاسـع                     -١
  في التعليم األساسي في اليمن ؟

   ما مدي تناول أهداف منهج اللغة العربية في هذه الصفوف لهذه القيم ؟-٢
  ية لهذه القيم ؟ ما مدي تناول محتوي منهج اللغة العرب-٣
   ما مدي تناول أنشطة منهج اللغة العربية لهذه القيم ؟-٤
 ما القيم البيئية المتوافرة لدي تالميذ الصفوف الثالثـة األخيـرة مـن التعلـيم                         -٥

  األساسي في اليمن ؟
 ما التصور المقترح لمنهج اللغة العربية في الـصفوف الثالثـة األخيـرة مـن                       -٦

  التعليم األساسي في اليمن ؟مرحلة 
  :وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية 

 القيم البيئية المتوافرة في أهداف مناهج اللغة العربية للصفوف الثالثـة األخيـرة                -
أهـداف  من إجمالي    % ٤,١٤و   %  ١,٣٨من التعليم األساسي تراوحت بين        

  .المناهج 
منـاهج اللغـة العربيـة للـصفوف الثالثـة                    القيم البيئية المتوافرة في محتـوي        -

مـن إجمـالي            % ١,١١و   % ٤األخيرة من التعليم األساسي تراوحـت بـين         
  .  موضوعات الكتب 

 القيم البيئية المتوافرة في أنشطة مناهج اللغة العربية للصفوف الثالثـة األخيـرة                -
  .   من أنشطة المناهج  %  ١٧,٥و  % ١٢,٥تراوحت بين 

 %      ٧٣ أكثر القيم المتوافرة لدي الطالب هي القيمـة االقتـصادية حيـث بلغـت                -
عند طالب الصف السابع األساسي ، أقـل قيمـة لـدي الطـالب هـي قيمـة                              

عنـد طـالب الـصف الـسابع              % ١٣التشريعات والقوانين البيئية حيث بلغت      
  .األساسي 
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- ٢٩٩ -

) : ٢٠٠٥(  دراسة یحیي محمد - ٨  
هدفت الدراسة إلي التعرف علي القيم البيئية التي ينبغي تضمينها في محتويات                  

مناهج العلوم والمطالعة للمرحلة المتوسطة ، والكشف عن مـستوي تـوافر القـيم              
البيئية المتضمنة في محتوياتها ، والتعرف علي مستوي التتابع بين القـيم البيئيـة              

علوم والمطالعة ، والتعرف علي مستوي التكامل بين        المتضمنة في محتويات مناهج ال    
القيم البيئية المتضمنة في محتويات مناهج العلوم والمطالعة للمرحلـة المتوسـطة            

  .بفلسطين 
وتم إتباع المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المحتوي ، وتم اختيار سـتة مـن              

لبة الـصفوف   قررة علي ط  مكتب العلوم وستة من كتب المطالعة الفلسطينية وهي ال        
  . م ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤السابع والثامن والتاسع خالل العام الدراسي 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
نها فـي محتويـات                 وضع قائمة بأربع وعـشرين قيمـة بيئيـة ينبغـي تـضمي             -

           مناهج العلوم والمطالعـة توزعـت بالتـساوي علـي ثالثـة مجـاالت رئيـسة               
سـتخدام الراشـد لمـوارد                قيم المحافظة علي التوازن البيئـي ، قـيم اال         : هي  

  .  البيئية ، قيم حماية البيئة من التلوث 
انخفاض مستويات القيم البيئية المتضمنة فـي محتويـات العلـوم وارتفاعهـا                     - 

  .في محتويات المطالعة 
البيئية في محتويـات منـاهج العلـوم وتوسـطها                  انخفاض مستوي تتابع القيم      - 

  .    في محتويات مناهج المطالعة 
وجود تكامل في بعض القيم البيئية المتضمنة فـي محتويـات منـاهج العلـوم                        - 

  .والمطالعة 
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- ٣٠٠ -

  ) :٢٠٠٦(  دراسة عبد المنعم محمد درویش المرزوقي - ٩
ة والصـفية فـي     علية برنامج أنشطة صفي         هدفت الدراسة إلي التعرف علي فا     

التعلـيم  ع بالحلقة الثانية من               تنمية المهارات والقيم البيئية لتالميذ الصف التاس      
 وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة مـن        .بدولة اإلمارات العربية المتحدة     األساسي  

  :النتائج ، من أهمها ما يلي 
ـ    إحـصائية وجود فروق ذات داللـة       - بيـة والـضابطة            وعتين التجري  بـين المجم

علي مقياس القيم البيئيـة ومقيـاس المهـارات البيئيـة لـصالح المجموعـة                            
  .  التجريبية 

 علـي مقياسـي المهـارات والقـيم البيئيـة                     إحـصائية وجود فروق ذات داللة      -
  . لبعدي للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق ا

هناك أثر كبير لألنشطة البيئية علي تنميـة القـيم البيئيـة والمهـارات البيئيـة                         -
لــدي طــالب وطالبــات المجموعــة التجريبيــة ، وهــذا يــدل علــي أهميــة                 

لبيئيـة والمهـارات البيئيـة            األنشطة البيئية الصفية والالصفية في تنمية القيم ا       
  .  الطالبات لدي الطالب و

وأوصت الدراسة بتطبيق البرنامج علي الطلبـة فـي المراحـل الدراسـية                 
  . المختلفة وإدماج األنشطة الصفية والالصفية في المناهج الدراسية 

  ) :٢٠٠٦(  دراسة سلوي عبد الحلیم -١٠
ساسي هدفت الدراسة إلي بناء برنامج لتنمية القيم البيئية لدي تالميذ التعليم األ                 

من خالل مناهج العلوم ، والتأكد من فاعليته ، ولتحقيق الهدف من الدراسة قامت              
  :الباحثة باالجراءات التالية 

  . إعداد قائمة بالقيم البيئية المناسبة للتالميذ بمرحلة التعليم األساسي -١
  . تحليل كتب العلوم بالتعليم األساسي في ضوء قائمة القيم البيئية المقترحة -٢
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- ٣٠١ -

حمايـة التنـوع الطبيعـي،                 :  إعداد مقياس لقياس بعض القيم البيئيـة وهـي           -٣
استثمار التربة الزراعية ، ترشيد استخدام الماء ، الحـد مـن تلـوث مـصادر                      

  . ، الحد من تلوث الهواء ، ترشيد استخدام الطاقة المياه
  .التعليم األساسي  بناء برنامج لتنمية بعض القيم البيئية لدي تالميذ -٤
  . تحديد فاعلية البرنامج من خالل تدريس وحدتين منه لتنمية القيم البيئية -٥

وتم اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف األول االعدادي ، وتقسيمها إلـي          
، كما تم تطبيق مقياس القيم البيئية قبلياً وبعدياً         ) تجريبية وضابطة   ( مجموعتين  

  .ة علي مجموعتي الدراس
  :ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

  . ضعف تناول محتوي كتب العلوم بمرحلة التعليم األساسي للقيم البيئية -
 قد تحقق الهدف من تدريس الوحدتين المختارتين من البرنـامج المقتـرح فـي                   -

   .تنمية القيم البيئية الستة المتضمنة في المقياس المستخدم في الدراسة

  ) :٢٠٠٦(  دراسة صوفیا محمد أحمد - ١١
هدفت الدراسة إلي إعداد برنامج إثرائي مقترح في األخالق البيئيـة لتالميـذ                   

ولتحقيق الهدف من الدراسة قامت الباحثة      . الصف األول االعدادي في منهج العلوم       
  :بإعداد األدوات التالية 

بيئيــة لتالميــذ الــصف األول                   برنــامج إثرائــي مقتــرح فــي األخــالق ال ) ١ ( 
  :االعدادي ، وهو عبارة عن 

  . كتاب التلميذ وتضمن مجموعة من األنشطة البيئية الصفية والالصفية -   أ
  . دليل المعلم -   ب

مقياس األخالق البيئية لتالميـذ الـصف األول االعـدادي ، وتـضمن ثالثـة              ) ٢( 
التنمية البيئية ، الترشيد البيئي ، حماية البيئة مـن              : أخالق بيئية رئيسة هي     

  .التلوث 
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- ٣٠٢ -

وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج اإلثرائي المقترح في منهج العلوم  لتنميـة             
  .بعض األخالقيات البيئية لدي تالميذ الصف األول االعدادي 

  ) :٢٠٠٧( طمة السید أحمد السید  دراسة فا- ١٢
 الدراسة إلي تحديد فاعلية استخدام مدخل تحليل القيم في تدريس محتوي      هدفت      

منهج الجغرافيا علي تنمية بعض القيم البيئية واالجتماعية لدي طالب الـصف األول             
   :وقد توصلت الدراسة إلي النتائج التالية .الثانوي 

يـة           أن متوسط  درجات طالب وطالبات المجموعات األربـع أقـل مـن النها              ) ١ ( 
الصغري لدرجة مقياس القيم البيئية واالجتماعيـة ، وذلـك فـي التطبيـق                          
القبلي لهذا المقياس ، مما يدل علي ضعف اكتساب عينـة الدراسـة للقـيم                         

  . البيئية واالجتماعية 
 بـين متوسـطي درجـات طـالب وطالبـات                     إحـصائية يوجد فرق له داللة      ) ٢( 

المجموعات التجريبية الثالث في التطبيقين القبلي والبعـدي لمقيـاس القـيم                    
  .  البيئية واالجتماعية ، لصالح التطبيق البعدي للمقياس 

 بـين متوسـطي درجـات طـالب وطالبـات                     إحـصائية يوجد فرق له داللة      ) ٣ ( 
لتجريبيـة فـي          المجموعة الضابطة ودرجات طالب وطالبـات المجموعـات ا       

      التطبيق البعدي لمقياس القيم البيئية واالجتماعيـة ، لـصالح المجموعـات               
التجريبية ، مما يدل علي فاعلية مـدخل تحليـل القـيم بطرقـه التدريـسية                             
الثالث المقترحة في تنمية بعض القيم البيئيـة واالجتماعيـة لـدي طـالب                         

   .صف األول الثانوي وطالبات ال

  ) : ٢٠٠٨(  دراسة إناس محمد لطفي عطیة - ١٣
من أهداف الدراسة إعداد برنامج مقترح في التربية البيئية في مجـال العلـوم              

والتعرف علي أثره في تنمية بعض المفاهيم واألخالقيات البيئية لدي طـالب كليـة               
  :بإعداد المواد واألدوات التالية ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة . التربية 
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- ٣٠٣ -

التي يجـب توافرهـا لـدي طـالب كليـة                 قائمة بالمفاهيم واألخالقيات البيئية    -  
  .التربية 

 برنامج مقترح في التربية البيئية في ضوء ما يلزم مـن مفـاهيم وأخالقيـات                    -   
  .بيئية 

  . اختبار المفاهيم البيئية -  
  .يئية  مقياس األخالقيات الب-  

وأشارت نتائج الدراسة إلي أن البرنامج المقترح ساهم فـي تنميـة بعـض              
  ) .عينة الدراسة ( المفاهيم واألخالقيات البيئية لدي الطالب المعلمين 

  ) :٢٠٠٩(  دراسة عماد رمضان سلیمان - ١٤
  :      تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي 

يجيات تدريسية متعددة علي تنمية القيم البيئية ومهارات        ما فعالية استخدام استرات    -
  اتخاذ القرار من خالل منهج التاريخ للصف األول الثانوي ؟

 بإسـتراتيجية وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية التي درست          
  التعلم التعاوني والمجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية 

 في القيم البيئية ومهارات اتخاذ القرارات البيئية مـن خـالل            موجه ال التعليم الفردي 
منهج التاريخ للصف األول الثانوي علي طالب المجموعة الـضابطة التـي درسـت              

  .بالطريقة المعتادة 

  ) :٢٠١٠(  دراسة عصام محمد شوقي محمد - ١٥
  :هدفت الدراسة إلي       

  . االجتماعيين بمراكز الشباب  تحديد القيم البيئية الضرورية لألخصائيين-
  . التعرف علي مدي توافر تلك القيم البيئية في برامج التدريب أثناء الخدمة -
   إعداد برنامج تدريبي مقترح لتنمية القيم البيئية لدي األخـصائيين االجتمـاعيين             -

    .بمراكز الشباب 
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- ٣٠٤ -

م البيئيـة لـدي     ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث برنامج تدريبي لتنميـة القـي          
البرنـامج مـن أربعـة وحـدات        األخصائيين االجتماعيين بمراكز الشباب ، ويتكون       

. ، كما أعد مقياس القيم البيئية في ضوء القيم البيئية التي تم التوصل إليهـا     تدريبية
وتم اختيار عينة الدراسة من االخصائيين االجتماعيين العـاملين بمراكـز الـشباب             

  .ها قبل وبعد تطبيق البرنامج المقترح وتطبيق المقياس علي
  : وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية 

          ين االجتمـاعي  ين وضع قائمة للقيم البيئية الواجـب توافرهـا لـدي األخـصائي            -١
قيمة الحفـاظ علـي المـوارد           : بمراكز الشباب ، وشملت أربعة قيم أساسية هي         

ماية البيئة مـن التلـوث ، قيمـة المـسئولية                    البيئية والمرافق العامة ، قيمة ح     
  .  البيئية ، قيمة الجمال والتذوق البيئي 

ــصائيين                    -٢ ــدريب األخ ــرامج ت ــوي ب ــة بمحت ــيم البيئي ــضمين الق ــعف ت  ض
  .  االجتماعيين أثناء الخدمة 

   .للقيم البيئية ضعف تناول محتوي كتاب الخدمة االجتماعية البيئية -٣
  . ضعف مستوي القيم البيئية لدي االخصائيين االجتماعيين -٤
 أن البرنامج التدريبي المقترح يتصف بالفعالية في تنمية القـيم البيئيـة لـدي                      -٥

  .  األخصائيين االجتماعيين 

: ) ٢٠١٠( المحسن محمد عبد العال  دراسة صالح عبد - ١٦  
 والقيم البيئية ومهـارات اتخـاذ القـرارات               هدفت الدراسة إلي تنمية المفاهيم    

البيئية لدي تالميذ الصف األول االعدادي من خالل تطوير منهج العلوم في ضوء             
  :نظرية الذكاءات المتعددة ، ولذلك قام الباحث  بإعداد ما يلي 

     قوائم للمفاهيم والقيم ومهارات اتخاذ القرارات البيئيـة التـي يمكـن تـضمينها                 -
  .      العلوم للصف األول االعدادي بمنهج 

 تصور مقترح للمنهج في ضـوء نظريـة الـذكاءات المتعـددة متـضمناً تلـك                          -
  .المفاهيم والقيم والمهارات البيئية 
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- ٣٠٥ -

  . دليل المعلم في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة -
 القـرارات     مهـارات اتخـاذ   اختبار المفاهيم البيئية ومقياس القيم البيئية ومقياس  -

  .  البيئية 
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فعالية المنهج المطور فـي ضـوء نظريـة              
الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم والقيم ومهارات اتخاذ القـرارات البيئيـة لـدي             

، حيث وجـدت فـروق دالـة        ) المجموعة التجريبية   ( تالميذ الصف األول االعدادي     
ميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لكل        إحصائياً بين درجات تال   

من اختبار المفاهيم البيئية ومقياس القيم البيئية ومقياس مهارات اتخـاذ القـرارات             
  .البيئية ، لصالح المجموعة التجريبية 

:تعقیب علي الدراسات السابقة التي تناولت القیم البیئیة *   
  :سابقة التي تناولت القيم البيئية ما يلي  الدراسات ال        يتضح من 

 بعض الدراسات اهتم بالتعرف علي مدي تـضمين المنـاهج الدراسـية للقـيم                      -١
البيئية ، وبعض الدراسات اهتم بالتعرف علي مـستوي القـيم البيئيـة لـدي                        

      .  المتعلمين ، والبعض اآلخر اهتم بتنمية القيم البيئية لدي المتعلمين 
 أن الدراسات التـي اهتمـت بقيـاس القـيم البيئيـة وتنميتهـا لـدي طـالب                                    -٢

  .      كليات إعداد المعلمين قليلة 
  أن الدراسات التي تناولت القيم البيئية لم تهتم بقياس القيم البيئية وتنميتها -٣

    .      لدي معلمات رياض األطفال قبل الخدمة أو أثناءها 
  يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في االهتمام بـالقيم البيئيـة ، لكنـه                       -٤

    .مجموعة البحثالبحث وأهداف لف عن الدراسات السابقة في يخت
لتعـرف علـي القـيم البيئيـة             فـي ا  ثة من الدراسات الـسابقة       وقد استفادت الباح  

في إعداد مقياس القيم البيئية المتعلمين ، ولدي وقياسها األساليب المناسبة لتنميتها  و
  .  الحالي البحث لمستخدم في ا
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- ٣٠٦ -

: رشادي التعلیم الفردي اإلدراسات سابقة تتعلق بأسلوب :  ثالثا   
  ) :٢٠٠٠( دراسة بدریة محمد محمد حسانین  - ١ 

هدفت الدراسة إلي قياس أثر استخدام التعلم التعاوني مقارنة بـالتعلم الفـردي                  
العلوم  نحو مادة إلرشادي والتعلم المعتاد علي تنمية التحصيل المعرفي وتكوين الميلا

 استخدام طريقـة  وأشارت نتائج الدراسة إلي أن   . لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي      
رشادي أدت إلي زيادة التحصيل المعرفي لتالميـذ الـصف الرابـع            التعلم الفردي اإل  

، كما أدت إلي تكوين ميل قوي نحـو مـادة           "  والكون   وحدة االنسان " االبتدائي في   
  .العلوم لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

  ) :٢٠٠٢(  دراسة منال علي حسن محمد - ٢
دام استراتيجية التعلم هدفت الدراسة إلي إعداد برنامج في التربية العلمية باستخ      

 وقياس أثره علـي تنميـة       رشادي لمعلمات رياض األطفال قبل الخدمة     الفردي اإل 
  .بعض عمليات العلم والتحصيل المعرفي والعادات الصحية لديهن 

  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 
   وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث فـي التطبيقـين               -

  .القبلي والبعدي الختبار عمليات العلم ، لصالح التطبيق البعدي 
  حصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث فـي التطبيقـين            وجود فرق دال إ    -

  .القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ، لصالح التطبيق البعدي 
   وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات مجموعة البحـث فـي التطبيقـين               -

  .القبلي والبعدي لمقياس العادات الصحية ، لصالح التطبيق البعدي 
ج السابقة علي فعالية البرنامج المقترح باسـتخدام اسـتراتيجية          وتدل النتائ     

  رشادي في تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل المعرفي العـادات          الفردي اإل   التعلم  
  .الصحية لدي طالبات مجموعة الدراسة 
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- ٣٠٧ -

  ) :٢٠٠٩(  دراسة عماد رمضان سلیمان - ٣
  :تالي تحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي ال      

ما فعالية استخدام استراتيجيات تدريسية متعددة علي تنمية القيم البيئية ومهـارات             
  اتخاذ القرار من خالل منهج التاريخ للصف األول الثانوي ؟

اسـتراتيجية التعلـيم    برنامجاً باسـتخدام     الدراسة   قد أعد الباحث في هذه    و
االستراتيجية ساعدت علـي      إلي أن هذه   نتائج الدراسة   أشارت  و. الموجه  الفردي    

   . الطالبتخاذ القرارات البيئية لدي ا تنمية القيم البيئية ومهارات

  ) :٢٠١١( عبد الحمید أمین  دراسة محمد أحمد - ٤
فـي   رشادي فاعلية أسلوب التعليم الفردي اإل           هدفت الدراسة إلي التعرف علي    

. ت التعامـل مـع اإلنترنـت        اكساب تالميذ الصف الثاني االعدادي مفاهيم ومهـارا       
  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي 

    يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طـالب عينـة الدراسـة                   -١
 في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لمفـاهيم اإلنترنـت ، لـصالح                

  .التطبيق البعدي 
  درجـات طـالب عينـة الدراسـة             يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي         -٢

في التطبيقين القبلي والبعـدي لبطاقـة مالحظـة أداء تالميـذ عينـة الدراسـة                          
  .لبعض مهارات التعامل مع االنترنت ، لصالح التطبيق البعدي 

 توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحــصائية بــين األداء فــي االختبــار                -٣
  .داء في بطاقة المالحظة لطالب عينة الدراسة التحصيلي واأل

االرشادي  تعقیب علي الدراسات السابقة التي تتعلق بأسلوب التعلیم الفردي * 
: 

  :رشادي ما يلي  تتعلق بأسلوب التعليم الفردي اإل  يتضح من الدراسات السابقة التي
ـ  استخدام أسلوب التعليم الفردي اإل يمكن   -١ ل التعليميـة      رشادي في جميـع المراح

  .وفي المجاالت الدراسية المختلفة 
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- ٣٠٨ -

 فـي التـدريس        أن الدراسات التي استخدمت أسلوب التعليم الفردي اإلرشـادي         -٢
   معلمات رياض األطفال قبلبقياس القيم البيئية وتنميتها لديقليلة ولم تهتم 
    .    الخدمة وأثناءها 

اسـتخدام أسـلوب              فـي االهتمـام ب      يتفق البحث الحالي مع الدراسات الـسابقة       -٣
     البحـث ومجموعـة    أهداف  رشادي ، ولكنه يختلف عنها في       الفردي اإل التعليم  
        .البحث 

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في كتابة االطار النظـري الـذي يتعلـق       
  .دليل المعلم ورشادي وفي إعداد البرنامج المقترح سلوب التعليم الفردي اإلبأ

  :مواد وأدوات البحثإعداد * 
  : قامت الباحثة بإعداد مواد وأدوات البحث الحالي وهي          

ب التعلـيم الفـردي                  البرنامج المقترح في التربيـة البيئيـة باسـتخدام أسـلو           -١
  .  رشادي لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية بسوهاج اإل
  .دليل المعلم لمساعدته علي تنفيذ البرنامج المقترح  -٢
  .اختبار تحصيلي في المعلومات المتضمنة في البرنامج المقترح  -٣
  .مقياس القيم البيئية المتضمنة في البرنامج المقترح  -٤

  :أدوات البحث الحالي وفيما يلي عرض لخطوات إعداد مواد و

   م یالتربی  ة البیئی  ة باس  تخدام أس  لوب التعل     إع  داد البرن  امج المقت  رح ف  ي   : أوًال 
  :رشادي لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلیة التربیة اإل الفردي

قامت الباحثة بإعداد البرنامج المقترح في التربية البيئية باسـتخدام أسـلوب                   
بيـة فـي    ولي شعبة الطفولة بكليـة التر     رشادي لطالبات الفرقة األ   الفردي اإل  ميالتعل

  :سوهاج ، كما يلي 
       :تحدید األھداف العامة للبرنامج المقترح  - ١
  :تم تحديد األهداف العامة للبرنامج المقترح في ضوء ما يلي     
  . األهداف العامة لتدريس العلوم - 

28/08/2012 09:16:50 AM 

Page 102 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣٠٩ -

  .  خاصة  أهداف التربية البيئية بصفة عامة وأهدافها في كليات التربية بصفة - 
  . دهن في كليات التربيةمات رياض األطفال ومتطلبات إعدا خصائص معل- 
  :وكانت األهداف العامة للبرنامج المقترح كمايلي    
    :األھداف المعرفیة ) أ  

  . علي اكتساب معلومات تتعلق بالبيئة والنظام البيئي ة الطالبة مساعد-   
فـي          لبيئيـة    علي اكتـساب معلومـات تتعلـق بالمـشكالت ا           مساعدة الطالبة  -   

  .     مصر
  . علي اكتساب معلومات تتعلق بحماية البيئة  مساعدة الطالبة-   
  . علي اكتساب معلومات تتعلق بالتربية البيئية  مساعدة الطالبة-    
 علي اكتـساب معلومـات تتعلـق بالتربيـة البيئيـة لطفـل                          مساعدة الطالبة  -    

  .الروضة 

:ھداف المھاریة األ) ب    
  . علي اكتساب مهارات التعامل السليم مع مكونات البيئة  مساعدة الطالبة-    
              علي اكتساب مهـارات اتخـاذ القـرارات المناسـبة نحـو              مساعدة الطالبة  -    

    .  البيئة
  مهـارات التفكيـر          (  علي اكتساب مهارات حـل المـشكالت          مساعدة الطالبة  -    

  .) السليم 
:األھداف الوجدانیة ) ج    

   . تنمیة الوعي البیئي لدي الطالبة-    
  .لدي الطالبة  تنمية الميول واالتجاهات البيئية السليمة -    
  .لدي الطالبة  تنمية القيم البيئية االيجابية -    
ـ       : جه التقدير المناسبة لدي الطالبة مثـل       تنمية أو  -      الق      تقـدير عظمـة اهللا خ

  . تقدير خطورة المشكالت البيئيةأهمية الموارد الطبيعية ،  ، تقديرالكون 

    : محتوي البرنامج المقترح  تحدید- ٢

28/08/2012 09:16:50 AM 

Page 103 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣١٠ -

  :قامت الباحثة بتحديد محتوي البرنامج المقترح بإتباع الخطوات التالية      
  لبـات     الفرعيـة للتربيـة البيئيـة المناسـبة لطا        تحديد الموضوعات الرئيسة و    -  أ

  :من عدة مصادر مختلفة وهي الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية 
بعض المراجع والبحـوث العلميـة التـي تناولـت البيئـة والنظـام البيئـي                               -   

  .والمشكالت البيئية 
عامـة    بـصفة  بعض المراجع والبحوث التربوية التي تناولت التربية البيئية        -    

  .ربية البيئية ألطفال الروضة بصفة خاصةوالت
  .بعض مواقع اإلنترنت  -    
ـ         - ب   التـي تـم            -ة البيئيـة    تضمين الموضـوعات الرئيـسة والفرعيـة للتربي

 )٢ملحق  (المحكمينتم عرضه علي السادة     ) ١ملحق  ( رأي   استطالعفي  تحديدها  
بالتربية البيئية، والذين   تمين   والمه من المتخصصين في المناهج وطرق التدريس       

من سعادتهم التكرم بإبداء الرأي حول مدي        بلغ عددهم تسعة محكماً ، وقد طلب        
ولي شعبة الطفولة البيئية لطالبات الفرقة األ مناسبة الموضوعات المقترحة للتربية 

     .التربية بكلية 
مـدي   ن حـول   جمع استطالعات الرأي وحساب النسبة المئوية آلراء المحكمي        -ج  

اإلبقاء علي    وتم ،لفرعية المقترحة للتربية البيئية   مناسبة الموضوعات الرئيسة وا   
مناسـبة لطالبـات     علي أنها فأكثر من المحكمين     % ٨٠ الموضوعات التي وافق  

تلـك  التـالي    ) ١( جـدول   ويوضح   ،لة بكلية التربية  الفرقة األولي شعبة الطفو   
  :الموضوعات 

 
 

  )١( جدول 
ت الرئيسة والفرعية  للتربية البيئية المناسبة لطالبات الموضوعا  

عبة الطفولة بكلية التربيةالفرقة األولي ش  
 م الموضوعات الرئيسة الموضوعات الفرعية  العدد
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- ٣١١ -

 
٤ 
 
 

  مفهوم البيئة ومكوناتها-١
  مفهوم النظام البيئي ومكوناته -٢
  خصائص النظام البيئي -٣
ئي  اختالل توازن النظام البي-٤  

 
 البيئة والنظام البيئي

 
١ 

 
 

٤ 

  المشكلة السكانية -١
  مشكلة التلوث-٢
لطبيعية ة استنزاف موارد البيئةا مشكل-٣  
  مشكلة التصحر-٤

 
 

بعض المشكالت البيئية في 
 مصر

 
 

٢ 

 
 
 

٩ 
 

 

. حماية البيئة من المشكلة السكانية -١  
. حماية البيئة من التلوث -٢  
تنزاف الموارد  حماية البيئة من اس-٣  

.    الطبيعية   
.  حماية البيئة من التصحر - -٤  
.البيئة   دور الحكومة المصرية في حماية-٥  
  . دور األسرة المصرية حمايةالبيئة-٦
. دور رياض األطفال في حمايةالبيئة -٧  
. دور المدرسة في حماية البيئة -٨  
. دور الجامعة في حماية البيئة -٩  

 

 
 
 

ةحماية البيئ  
 
 
 
 

 

 
 
 

٣ 

 
 

28/08/2012 09:16:51 AM 

Page 105 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣١٢ -

  )١( تابع جدول 
 الموضوعات الرئيسة والفرعية للتربية البيئية المناسبة لطالبات

عبة الطفولة بكلية التربية الفرقة األولي ش  
 م الموضوعات الرئيسة  الموضوعات الفرعية العدد

 
 
 

٦ 

  مفهوم التربية البيئية -١
  أهداف التربية البيئية -٢
يئية سمات التربية الب-٣  
  مبادئ التربية البيئية-٤
  مداخل التربية البيئية في العملية التعليمية -٥
  دور المعلم في التربية البيئية -٦

 
 
 

 التربية البيئية

 
 
 

٤ 

 
 
 
 

٥ 

  أهداف التربية البيئية في رياض -١
      األطفال

  مكونات الروضة كبيئة تربوية -٢
ضة  موضوعات التربية البيئية لطفل الرو-٣  
  أهم أساليب تربية طفل الروضة بيئياً-٤
 أهم األنشطة التعليمية المناسبة لتربية طفل -٥

 الروضة بيئياً

 
 
 

التربية البيئية لطفل 
 الروضة 

 
 
 

٥ 

     الرئيـسة   المتعلقة بكل موضـوع مـن الموضـوعات          تحديد المادة الدراسية   -د 
لي شعبة الطفولـة بكليـة       ة األولطالبات الفرق المناسبة  للتربية البيئية   والفرعية  

األهـداف           وقـد راعـت الباحثـة       من المصادر السابق ذكرهـا ،       وذلك  التربية  
     شـعبة   العامة للبرنامج المقترح والمتطلبات التربوية لطالبات الفرقـة األولـي         

   .تحديد هذه المادة الدراسيةعند  الطفولة بكلية التربية 

:مج المقترح  تنظیم محتوي البرنا- ٣  
  ختيار محتوي البرنامج تم تنظيمه في خمس وحدات دراسية ، بعد ا    
  :        واشتملت كل وحدة من وحدات البرنامج علي     
       لتربيـة البيئيـة المتـضمنة      الرئيسة ل موضوعات  ويمثل أحد ال  عنوان الوحدة    -    

  .في البرنامج المقترح 
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- ٣١٣ -

  . اختبار قبلي -    
  .ألهداف السلوكية للوحدة  ا-    
               ع الرئيــسي ويــشمل الموضــوعات الفرعيــة للموضــو محتــوي الوحــدة -    

  . المتعلقة بها للوحدة والمادة الدراسية
    .مناسبة للطالبة  ومرتبطة بمحتوي الوحدة أنشطة تعليمية -    
     .  اختبار بعدي -    

:البرنامج المقترح م المتبع في ی تحدید أسلوب التعل-٤  
ـ    م المتبع في البرنـامج المقتـرح هـو        يأسلوب التعل               م الفـردي   ي أسـلوب التعل
  :كما يلي وذلك رشادي اإل
          رشـادات التـي يجـب إتباعهـا        اإلاألهداف العامـة للبرنـامج و      تقرأ الطالبة    -  

  .عند دراستها لوحدات البرنامج 
  . عنوان كل وحدة  تتعرف الطالبة علي-  
 تحاول الطالبة االجابة في كراستها علي أسئلة االختبـار القبلـي التـي توجـد                       -  

في بداية كل وحدة ، وتتأكد من صـحتها بمـساعدة المعلـم ، و إذا أخطـأت                           
  .     في االجابة علي تلك األسئلة تقوم بدراسة الوحدة 

  .حدة قراءة صامتة وتستوعبه  تقرأ الطالبة أهداف ومحتوي الو-  
، وتحـاول                وحـدة    األنـشطة التعليميـة المتعلقـة بال        تتعرف الطالبـة علـي     -  

       األهـداف   لتحقيـق    رشادات وتوجيهـات المعلـم    االلتزام بإ مع مراعاة   تنفيذها  
   . التعليمية المرجوة

ـ اطالبة االجابة علي أسئلة االختبار البعـدي        تحاول ال  -              توجـد فـي نهايـة       يلت
  . وتتأكد من صحة االجابات بمساعدة المعلم وحدة ، ال

إذا  أمـا  حة تنتقل إلي الوحدة التي تليها ،       صحي ا كانت اجاباتها علي األسئلة       إذ -  
كانت بعض االجابات خاطئة تعود مرة أخري لدراسـة محتـوي الوحـدة مـع               

  .حيح االجابات الخاطئة لتصتوجيهات وإرشادات المعلم االستعانة ب
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- ٣١٤ -

           أي نـشاط أو سـؤال صـعب أو          تقوم الطالبة بمناقشة المعلـم  فـي        يمكن أن    -  
  مصطلح غامض 

  :التقویم في البرنامج تحدید وسائل  -٥
  : اشتمل البرنامج علي ثالثة أنواع من التقويم هي     
         البـدء فـي دراسـة       ويهدف إلي تحديد مستوي الطالبة قبـل      : تقويم قبلي   ) أ      

   . المقترح  البرنامجوحداتكل وحدة من 
ويهـدف            البرنـامج ،     كل وحدة من وحـدات    ويتم في نهاية    : ي  تقويم تكوين ) ب     

  .التأكد من مدي استيعاب الطالبة لمحتوي الوحدة إلي 
           رنـامج  دراسـة وحـدات الب    ويتم بعد االنتهاء مـن      :  نهائي   تقويم بعدي أو  )   ج   

      .البرنامج هداف ق أالمقترح ، للتأكد من مدي تحقي
 مقاليـة وموضـوعية متنوعـة                          وقد تضمن البرنامج المقتـرح أسـئلة                  

     .ومناسبة 
  :ستطالع آراء السادة المحكمین حول البرنامج المقترح  إ-٦
     صورته األولية قامت الباحثـة بعرضـه علـي             بعد إعداد البرنامج المقترح في     

       مـن المتخـصص فـي المنـاهج        تـسعة   وعـددهم    ) ٢ملحق  ( السادة المحكمين   
             وطرق التـدريس والمهتمـين بالتربيـة البيئيـة ، إلبـداء آرائهـم حـول هـذا                  

وقـد       . تم إعداده وعرضه عليهم   ) ٣ملحق  ( الع رأي   ستطالبرنامج من خالل إ   
ــق     ــرح للتطبي ــامج المقت ــالحية البرن ــي  ص ــون عل ــسادة المحكم ــق ال             اتف

     .لمستوي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية ومناسبته 
      وبناء علي آراء السادة المحكمين أصبح البرنامج المقتـرح صـالحاً للتطبيـق                 

  .علي أفراد المجموعة االستطالعية 
:ستطالعیة للبرنامج المقترح  التجربة اإل-٧  

    طالبـة   ) ٦٣( سـتطالعية عـددها     بيق البرنامج المقترح علي مجموعة إ     تم تط     
      الفـصل   خـالل  من طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكليـة التربيـة بـسوهاج           

          تحديــد م ، وذلــك بهــدف ٢٠١٠ / ٢٠٠٩الدراســي الثــاني للعــام االدراســي 
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- ٣١٥ -

مـدي   التأكد مـن       الزمن المناسب لدراسة كل وحدة من وحدات البرنامج ، وكذلك           
علي مجموعة   صالحيته للتطبيق    لبات ومدي   طاالمناسبة البرنامج المقترح لمستوي     

سـبة البرنـامج المقتـرح      مناستطالعية  التجربة اإل قد أظهرت   و .البحث األساسية   
الالزم لدراسة كل وحـدة      تم حساب الزمن  ، و  ق الطالبات وصالحيته للتطبي   لمستوي
  ويوضح جدول والزمن الكلي للبرنامج ، تعليمية 

  :لتالي الخطة الزمنية للبرنامج  ا )٢(     
  ) ٢( جدول 

 الخطة الزمنية للبرنامج المقترح
األسابيع  عدد   
      

فيالزمن المستغرق   
 دراسة الوحدة

 رقم الوحدة عنوان الوحدة 

حدأسبوع وا  
أسبوعان   

 أسبوعان
 أسبوع واحد

 أسبوعان

  ساعات٨
  ساعة١٦
  ساعة١٦

  ساعات٨
  ساعة١٦

 البيئة والنظام البيئي 
 بعض المشكالت البيئية في مصر

 حماية البيئة
 التربية البيئية

 التربية البيئية لطفل الروضة 

 الوحدة األولي
 الوحدة الثانية
 الوحدة الثالثة

 الوحدة الرابعة
خامسةالوحدة ال  

   الزمن الكلي للبرنامج المقترح  ساعة٦٤  أسابيع٨
      
 ) ٦٤(  ستطالعية أن زمن تطبيق البرنامج المقتـرح      وقد اتضح من التجربة اإل         

حيـث  األسابيع ،    كل أسبوع من تلك      ات في ساع ) ٨( أسابيع و  ) ٨( ساعة بواقع   
أسبوع ، وزمـن    رتين في كل    ستطالعية م ة اإل كانت تلتقي المعلمة بطالبات المجموع    

   .ساعات  ) ٤( التدريس في كل مرة 
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- ٣١٦ -

   )٤ملحق : ( ائیة للبرنامج المقترح  الصورة النھ-٨
البرنـامج       أخـذ   سـتطالعية   سادة المحكمين ونتائج التجربة اإل    في ضوء آراء ال       

    .صالحة للتطبيق علي مجموعة البحث األساسية لمقترح صورته النهائية الا

  :إعداد دلیل المعلم  : یًاثان
 قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم لمساعدته في تنفيذ البرنامج المقترح وذلـك             

  :بإتباع الخطوات التالية 
  :) الصورة األولية ( دليل المعلم إعداد ) أ 
الـدليل       هـذا    وقد تـضمن  ،  )الصورة األولية   ( دليل المعلم    الباحثة بإعداد    قامت    

  :لعناصر التالية ا
 أسـلوب الـتعلم الفـردي                  مقدمة توضح أهمية البرنامج المقترح باسـتخدام       -١  

  رشادي لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية ، وكذلكاإل
  .      أهمية الدليل للمعلم 

         دام تنفيـذ البرنـامج المقتـرح باسـتخ        يجب أن يتبعها المعلم لنجاح    رشادات   إ -٢ 
  .رشادي إلأسلوب التعلم الفردي ا

        كل وحدة من وحـدات البرنـامج المقتـرح بأسـلوب الـتعلم             تدريس  تخطيط ل  -٣ 
  :رشادي ، ويتضمن هذا التخطيط  المحاور التالية  الفردي اإل

  .عنوان الوحدة  -     
  .األهداف السلوكية للوحدة  -     
  .محتوي الوحدة  -     
  . الوسائل التعليمية المناسبة لموضوع الوحدة  -     
  : وشملت تلك الخطوات:  في الوحدة خطوات السير -     
  .لوحدة التمهيد ل# 
         لقـراءة   طالبـة وفي هـذه الخطـوة يقـوم المعلـم بتوجيـه ال           : عرض الوحدة   # 

             ا  مـن كتـاب الطالبـة الـذي بـين يـديه            أهداف الوحدة ومحتواها الدراسـي      
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- ٣١٧ -

              األنـشطة التعليميـة     ثـم تنفيـذ      صامتة ومحاولة فهـم هـذا المحتـوي        قراءة
 لتحقيـق         والتي تناسب ميولهـا وقـدراتها الخاصـة بهـا           الوحدة  المتضمنة في   

            علـي أسـئلة التقـويم التـي         لإلجابـة  وكذلك توجيه الطالبـة    أهداف الوحدة ،  
           يقـوم  تها بمـساعدة المعلـم ، كمـا         والتأكد مـن صـح    الوحدة  توجد في نهاية    
 الخاطئة  اإلجابات الصحيحة ومساعدة الطالبة علي تصحيح       اإلجاباتالمعلم بتعزيز   

  .، وبعدها يوجه الطالبة لالنتقال إلي الوحدة التالية 
ج           وحـدات البرنـام     الطالبـة مـن دراسـة      انتهاءبعد   :والتعزيزالنهائي   التقويم   #

          علي أسئلة التقـويم النهـائي التـي توجـد فـي             لإلجابةالمعلم بتوجيهها    يقوم  
ومـساعدة الطالبـة              الـصحيحة    اإلجابـات تعزيـز   ، كما يقـوم     البرنامج   نهاية

    .  الخاطئة اإلجاباتتصحيح 

  :ستطالع آراء السادة المحكمين حول دليل المعلم إ) ب 
        د دليل المعلم قامت الباحثة بعرضه علـي الـسادة المحكمـين الـذين              بعد إعدا       

هـذا   حول   ومقترحاتهم، بهدف التعرف علي آرائهم      المقترح  قاموا بتحكيم البرنامج    
تفـق  إوقـد     .عليهم تم إعداده وعرضه   ) ٥ملحق  ( ستطالع رأي   الدليل من خالل إ   

وبناء علي  . للبرنامج المقترح    تهالسادة المحكمون علي صالحية هذا الدليل ومالءم      
مجموعـة البحـث      علـي    للتطبيق صالحاً آراء السادة المحكمين أصبح دليل المعلم     

    . االستطالعية

   لدليل المعلم االستطالعيةتجربة ال) ج 
         المجموعـة  البرنـامج المقتـرح علـي       مع  تطبيق دليل المعلم    ب قامت الباحثة        
ــعبة   ) ٦٣ ( عــددهاوســتطالعية اإل ــي ش ــة األول ــات الفرق ــة مــن طالب              طالب

     الدراسـي    عـام لالفـصل الدراسـي الثـاني ل        خـالل  بكلية التربية بسوهاج  الطفولة  
كـل وحـدة مـن      حديد الزمن المناسب لدراسة     تبهدف    م ، وذلك     ٢٠١٠/ ٢٠٠٩

ــامج  ــدات البرن ــو وح ــامج   التأك ــدليل للبرن ــذا ال ــبة ه ــدي مناس ــن م                د م
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- ٣١٨ -

علـي   مـدي صـالحيته للتطبيـق     كذلك التأكد من    والطالبات ،   لمستوي   و مقترحال
             .مجموعة البحث األساسية 

بة دليـل المعلـم للبرنـامج المقتـرح         ستطالعية مناس وقد أظهرت التجربة اإل        
       حـساب الـزمن الـالزم لدراسـة كـل وحـدة تعليميـة           تم  لمستوي الطالبات ، و     ا

  تـم وضـع الخطـة الزمنيـة للبرنـامج المقتـرح                    وقد. والزمن الكلي للبرنامج      
  .ضمن عناصر دليل المعلم  ) ٢( والموضحة بجدول 

   )٦ملحق  ( :الصورة النهائية لدليل المعلم ) د   
      سـتطالعية أخـذ دليـل     ونتائج التجربـة اإل   في ضوء آراء السادة المحكمين            

  . صورته النهائية الصالحة للتطبيق علي مجموعة البحث األساسية المعلم

  :إعداد اختبارتحصیلي للمعلومات المتضمنة في البرنامج المقترح : ثالثًا  
   امت الباحثة باالطالع علي بعض المراجـع والدراسـات التربويـة التـي             ق        

          االختبـار  تناولت إعـداد االختبـارات التحـصيلية ، وفـي ضـوء ذلـك أعـدت                 
  :تباع الخطوات التالية في البحث الحالي وذلك بإالتحصيلي المستخدم 

    : تحديد أهداف االختبار -١ 
     لقياس تحصيل طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولـة بكليـة           تم إعداد االختبار        

ـ المتضمنة في وحدات البرنـامج المقتـرح        التربية بسوهاج للمعلومات     فـي   كوذل
    .  والتطبيق مستويات التذكر والفهم

   : االختبار محتوي تحديد -٢  
           قامت الباحثة بتحليل محتوي كـل وحـدة مـن وحـدات البرنـامج المقتـرح                     

بها لوضـع    المتضمنة)  والمبادئ   الحقائق والمفاهيم والتعميمات  ( لتحديد المعلومات   
 بـين   م والتطبيق ، بحيث يتحقق التـوازن      والفهأسئلة االختبار في مستويات التذكر      

  . التطبيق واألسئلة التي تقيسالفهم األسئلة التي تقيس التذكر واألسئلة التي تقيس 
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- ٣١٩ -

  : تحديد نوع أسئلة االختبار -٣ 
           اختارت الباحثة األسئلة التحريريـة الموضـوعية مـن نـوع االختيـار مـن                    

  . متعدد
  :ختبار  أسئلة اال صياغة-٤ 

 متعـدد    قامت الباحثة بصياغة أسئلة االختبارالتحصيلي علي نمط االختيار مـن             
عدة اجابات ، حيث     والذي يقوم علي أساس اختيار الطالبة لالجابة الصحيحة من بين         

ويصاغ فـي صـورة      األولأن كل سؤال من تلك األسئلة يتكون من جزئين، الجزء           
وتـسمي  الثاني يمثل االجابـات المقترحـة        لجزءتسمي مقدمة بينما ا   ناقصة  عبارة  

، وأحدها البـديل المناسـب لتكملـة    ج ، د رمز لها بالرموز أ، ب ،     بالبدائل والتي ي  
) ٦٠(ر التحصيلي في الصورة األوليـة       عدد أسئلة االختبا   وقد بلغ ،  العبارة الناقصة   

ـ  ) ٢٠( وبواقع  مستويات التذكر والفهم والتطبيق      علي   ةسؤال موزع  ؤال لكـل   س
   .مستوي

  : تحديد تعليمات االختبار -٥ 
            قامت الباحثة بتحديد تعليمـات االختبـار الموجهـة للطالبـة ، وقـد راعـت                     

لكي تعرف  وتضمينها مثال توضيحي    في كتابة تلك التعليمات     الباحثة الوضوح والدقة    
   . علي أسئلة االختبار اإلجابةالطالبة طريقة 

  :  أسئلة االختبار إجاباتيقة تصحيح  تحديد طر-٦
      وذلـك بإعطـاء    أسـئلة االختبـار      إجاباتقامت الباحثة بتحديد طريقة تصحيح          

الـدرجات   لالجابة الخاطئة ثم جمع   ) صفر   ( ودرجةدرجة واحدة لالجابة الصحيحة     
  .للحصول علي الدرجة الكلية لالختبار 

  :الختبار استطالع آراء السادة المحكمين حول ا -٧
              مـصحوباً باسـتطالع رأي    ته األوليـة    قامت الباحثة بعرض االختبار في صـور          
        الـذين قـاموا بتحكـيم البرنـامج المقتـرح          المحكمـين   علي السادة    ) ٧ملحق  ( 

  :لك بهدف التعرف علي ودليل المعلم وذ
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- ٣٢٠ -

  .  مدي وضوح التعليمات -   
  .واللغوية ألسئلة االختبار  دقة الصياغة العلمية -   
  . مناسبة أسئلة االختبار لمستوي الطالبات -   
للهدف الذي وضـع مـن أجلـه للتأكـد مـن صـدق                               مناسبة أسئلة االختبار   -   

  .االختبار
  . ارتباط أسئلة االختباربمحتوي وحدات البرنامج المقترح -   
  .زم األمر  التعديالت في أسئلة االختبارإذا ل-   
  . األسئلة التي ينبغي حذفها لتكرارها -   
   . األسئلة التي يمكن إضافتها لالختبار-   
  . مناسبة كل سؤال للمستوي المعرفي الذي ينتمي إليه -   
      إتفق السادة المحكمون علي أن أسئلة االختبار مناسبة لمـستوي الطالبـات            وقد    

        وأن كـل  وتقـيس مـا وضـع مـن أجلـه ،        ومرتبطة بمحتوي وحدات البرنـامج      
       يتميـز  أي أن االختبـار     سؤال مناسب للمستوي المعرفـي الـذي ينتمـي إليـه ،             

    لـسادة المحكمـين أصـبح االختبـار        وبناء علي آراء ا   .  بدرجة عالية من الصدق   
     .ستطالعية  بحث اإلمجموعة الطبيق علي صالحاً  للت

  : لالختبار ستطالعيةاإل التجربة -٨
     ستطالعية التـي تـم تطبيـق        اإل قامت الباحثة بتطبيق االختبار علي المجموعة         

         ، وذلـك فـي نهايـة الفـصل          طالبـة    ) ٦٣( البرنامج المقرح عليهـا وعـددها       
  .م  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩الدراسي الثاني للعام الدراسي 

   :ستطالعية لالختبار إلي ما يليوتهدف التجربة اإل    
  . حساب معامل ثبات االختبار -    
  . التأكد من صدق االختبار -    

  . حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار -    
  . حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار -    
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- ٣٢١ -

  . تحديد الفترة الزمنية الالزمة لتطبيق االختبار -    
  :ستطالعية إلما يلي يتم عرض نتائج التجربة اوفي    

   :حساب معامل ثبات االختبار ) أ     
         ية فـي األسـئلة الفرديـة        سـتطالع عد رصد درجات طالبات المجموعـة اإل      ب      

ــل  ــة واالختباركك ــئلة الزوجي ــق (واألس ــات )  ٨ ملح ــل ثب ــساب معام ــم ح             ت
     :بطريقة التجزئة النصفية وذلك كما يلي ختبار اال
ي االختبـار باسـتخدام               معامل االرتبـاط بـين نـصف   قامت الباحث بحساب    -١     

  .  )٥٣٠، ١٩٧٩فؤاد البهي السيد ، (  جيتمانمعادلة 
          حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة سـبيرمان بـراون للتجزئـة             -٢    

ـ والنتـائج    .  )٥٢٥ ،   ١٩٧٩فؤاد البهـي الـسيد ،       ( النصفية                  حة موض
  :التالي  ) ٣( جدول ب

   )٣(جدول 
  الختبار التحصيليلكل مستوي من مستويات اثبات المعامل 

  بطريقة التجزئة النصفيةواالختبار ككل 
  ١٢ع المستوي

 
   )٢ع(  ٢٢ع

 
 )ر (   )١١ر( 

 ٠,٨٤ ٠,٧٢ ٢,٨٥ ١,١١ ٠,٧٢ التذكر

 ٠,٩٣ ٠,٨٧ ١,٦٨ ٠,٥٠ ٠,٤٥ الفهم

 ٠,٨٢ ٠,٧٠ ١,٤٦ ٠,٥٨ ٠,٣٨ التطبيق

 ٠,٩٢ ٠,٨٥ ١٤,١٢ ٤,٧ ٣,٤١ ككل االختبار

     درجـة عاليـة     أن االختبار التحصيلي يتميـز ب     السابق   ) ٣( جدول  يتضح من         
     .الثباتمن 

   : التأكد من صدق االختبار  )ب   
 سبق القول أن الباحثة عرضت االختبار علـي مجموعـة مـن المحكمـين                            

تفـق  وا  ،دريس والمهتمـين بالتربيـة البيئيـة      المتخصصين في المناهج وطرق الت    
  .  علي درجة عالية من الصدق المحكمون علي أن االختبار
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- ٣٢٢ -

ـ وللتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة ب                       ساب معامـل الـصدق الـذاتي       ح
         نـه يـساوي    الثبـات ووجـد أ     لمعامـل    التربيعـي   والذي يساوي الجـذر    لالختبار

        فـي مـستوي     ٠,٩١ مـستوي الفهـم ،     فـي    ٠,٩٦ في مستوي التذكر ،      ٠,٩٢
ــار ككــل٠,٩٦التطبيــق و             بمــستوياته  وهــذا يــدل علــي أن االختبــار  لالختب

   .بدرجة عالية من الصدق ز يتميالثالثة 
      : حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار )ج  
وقـد   ،)  ٩ملحـق   ( والصعوبة ألسئلة االختبـار   تم حساب معامالت السهولة           

ـ  ٠,٨٤ (تراوحت معامالت السهولة ألسئلة االختبار مـابين         كمـا    )٠,٥١ ـــ
، وهذا يـدل    )٠,٤٩ــ  ٠,١٦( تراوحت معامالت الصعوبة ألسئلة االختبار ما بين        

  .ومقبولة  تنوعةعلي أن أسئلة االختبار ذات معامالت سهولة وصعوبة م
 

     :  حساب معامالت التمييز ألسئلة االختبار )د 
       وقـد تراوحـت     ،) ١٠ملحـق   ( التمييز ألسئلة االختبـار     تم حساب معامالت         

       وهـي تعتبـر    )  ٠,٧١ – ٠,٢٩ (معامالت التمييز ألسـئلة االختبـار مـا بـين           
      .معامالت تمييز مقبولة 

      :يق االختبار  تحديد زمن تطب)و 
     حـساب متوسـط الـزمن      ب     لحساب الزمن الالزم لتطبيق االختبار قامت الباحثة        

ــات   ــي اســتغرقتها طالب ــة الت ــوع األزمن ــار بقــسمة مجم ــالزم ألداء االختب             ال
         االختبـارعلي عـدد أفـراد      لة  المجموعة االسـتطالعية فـي االجابـة علـي أسـئ          

     دقيقـة ، وكـان زمـن إلقـاء          ) ٣٠( تطالعية ووجد أنه يـساوي      المجموعة االس 
     وبـذلك أصـبح الـزمن الـالزم  لتطبيـق           دقائق ،    ) ٥(  الطالبات   التعليمات علي 

     .  دقيقة  ) ٣٥(االختبار 
   )١١ملحق ( :  الصورة النهائية لالختبار -٩
  علي للتطبيق  الجاهزةضوء ما سبق أخذ االختبار صورته النهائية في      
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- ٣٢٣ -

 مواصـفات         التـالي    ) ٤( جـدول   ويوضح   .مجموعة البحث األساسية    أفراد       
   : التحصيليرالختباالصورة النهائية ل

   )٤(جدول 
  مواصفات الصورة النهائية لالختبار التحصيلي

  النسبة
 المئوية

عدد 
 األسئلة

  المستويات التذكر الفهم التطبيق
 وحدات البرنامج

 البيئة والنظام البيئي ٤، ٣، ٢، ١ ٢٢، ٢١ ٤١ ٧ ١١,٦٧

  
٣٠  
 

  
١٨  
 

٤٤،  ٤٣،  ٤٢  
 ،٤٥ 

٢٥، ٢٤، ٢٣ ،
٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦ 

٨، ٧، ٦، ٥  
١١، ١٠، ٩ 

بعض المشكالت 
 البيئية في مصر

  
٢٣،٣٣ 

  
١٤ 

٤٨، ٤٧، ٤٦ ، 
٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ 

 ،٥٢ 

٣٢، ٣١، ٣٠ ، 
٣٤، ٣٣ 

 حماية البيئة ١٣، ١٢

 التربية البيئية ١٦، ١٥، ١٤ ٣٦، ٣٥ ٥٤، ٥٣ ٧ ١١,٦٧

  
٢٣،٣٣ 

  
١٤ 

٥٧ ،٥٦، ٥٥   
،٦٠ ، ٥٩، ٥٨ 

٣٩، ٣٨ ، ٣٧ ، 
٤٠ 

١٩، ١٨، ١٧ ،
٢٠ 

  التربية البيئية
 لطفل الروضة

 المجموع ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ١٠٠

  أن عدد أسئلة االختبـار التحـصيلي فـي صـورته           السابق   ) ٤( يتضح من جدول    
  .سؤال ) ٢٠( لة كل مستوي يساوي سئسؤال ، وعدد أ ) ٦٠( النهائية يساوي 

  :إعداد مقیاس القیم البیئیة : رابعًا  
، سابقة التي تتعلق بالقيم البيئية بعد االطالع علي الكتابات النظرية والدراسات ال            

قامت الباحثة بإعداد مقياس القيم البيئية لطالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكليـة            
مقياس ليكرت خماسي االستجابات ، وذلك بإتبـاع الخطـوات          التربية بسوهاج طبقاً ل   

  :التالية 
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- ٣٢٤ -

 
حـالي إلـي قيـاس بعـض القـيم                    المقياس الذي تم إعداده في البحث ال      يهدف      

  .لدي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية بسوهاج  البيئية

 
    قيمة حمايـة البيئـة     : ثالث قيم بيئية هي      ه األولية   تضمن المقياس في صورت       

             مــن التلــوث و قيمــة االســتغالل الرشــيد لمــوارد البيئــة و قيمــة المــشاركة 
، عـدد    ويوجد أسفل كل قيمة عبارات إيجابية وعبارات سـلبية         االيجابية في البيئة ،   

عبـارة خمـس      ويوجد أمام كـل    اوي عدد العبارات السلبية ،    ية يس العبارات االيجاب 
  :خانات تحتوي علي خمس استجابات هي 

         وعـدد   .غير موافـق بـشدة    -غير موافق  -متردد  - موافق -موافق بشدة      
  .عبارة  ) ٤٤( العبارات التي تضمنها المقياس يساوي 

 
       طريقـة االسـتجابة    المقياس واضحة وتبين بمثـال توضـيحي        كانت تعليمات        

ـ   لالسـتجابة علـي عبـارات المقيـاس ت        و.  المقياس   عبارات  علي ة         قـوم الطالب
     وأسـفل االسـتجابة    أمام كل عبارة مـن عبـارات المقيـاس          ) ے( عالمة  بوضع  

  .  لها المناسبة 

 
ـ             ارات المقيـاس بإعطـاء خمـس                    تم تصحيح استجابات الطالبـات علـي عب

، أربع درجات إذا     " موافق بشدة   " إذا كانت االستجابة علي العبارة االيجابية       درجات  
االسـتجابة  ، ثالث درجات إذا كانت      " افق  مو" كانت االستجابة علي العبارة االيجابية      

" بارة االيجابية   الععلي  كانت االستجابة   ا  درجتين إذ ،  "متردد  "  االيجابية   علي العبارة 
غير موافق  " العبارة االيجابية    علي  كانت االستجابة     واحدة إذا  ، درجة "غير موافق   

  " .بشدة 
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- ٣٢٥ -

          تعطـي لهـا    " افـق بـشدة     مو" أما إذا كانت االستجابة علي العبارة الـسلبية              
            تعطــي لهــا  " موافــق" الســتجابة علــي العبــارة الــسلبية واحــدة ، وادرجــة 

عطــي لهــا ثــالث            ت" متــردد "  واالســتجابة علــي العبــارة الــسلبية ،درجتــان
، درجـات تعطي لها أربـع     " غير موافق   " واالستجابة علي العبارة السلبية     ،  درجات

  . درجات خمس  تعطي لها "ق بشدة غير مواف" واالستجابة علي العبارة السلبية 

 
ــة مــصحوباً باســتطالع رأي تــم عــرض المقيــاس فــي صــورته األول                       ي

     البرنـامج  الـذين قـاموا بتحكـيم        ) ٢ملحق  ( علي السادة المحكمين    ) ١٢ملحق(
  : التعرف علي ،  وذلك بهدفواالختبار التحصيليالمقترح 

  . دقة الصياغة العلمية واللغوية لعبارات المقياس -     
   مناسبة عبارات المقياس لمستوي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة -     

  .بكلية التربية بسوهاج        
  . مناسبة عبارات المقياس للهدف الذي وضع من أجله -     
  .إذا لزم األمر س  التعديالت في عبارات المقيا-     
  . العبارات التي يمكن حذفها لتكرارها -    
  . مناسبة كل عبارة للقيمة التي تنتمي إليها -    
   . العبارات التي يمكن إضافتها للمقياس -    
          وقد اتفق السادة المحكمون علـي أن المقيـاس مناسـب لمـستوي الطالبـات               

         كـل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس مناسـبة            ويقيس ما وضع من أجله ، وأن        
         التي تنتمي إليهـا ، أي أن المقيـاس يتميـز بدرجـة عاليـة مـن                 للقيمة البيئية   

علـي   وبناء علي آراء السادة المحكمين أصبح المقياس صالحاً للتطبيـق            .الصدق  
  .مجموعة البحث االستطالعية 
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- ٣٢٦ -

 
 قامت الباحثة بتطبيق المقياس علي مجموعة البحث االسـتطالعية التـي تـم                        

طالبـة ، وذلـك فـي نهايـة                   ) ٦٣( تطبيق البرنامج المقتـرح عليهـا وعـددها         
  . م ٢٠١٠/ ٢٠٠٩الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

  : وتهدف التجربة االستطالعية للمقياس إلي ما يلي     
   . حساب معامل ثبات المقياس-    
   . التأكد من صدق المقياس-    
   . الزمنية الالزمة لتطبيق المقياس تحديد الفترة-    

  :للمقياس     وفيما يلي يتم عرض نتائج التجربة االستطالعية 
   :حساب معامل ثبات المقياس) أ 

 الفرديـة               بعد رصد درجات طالبـات المجموعـة االسـتطالعية فـي العبـارات            
       تـم حـساب معامـل ثبـات         ) ١٣ملحـق   ( ت الزوجية والمقيـاس ككـل       والعبارا

  :المقياس بطريقة التجزئة النصفية وذلك كما يلي 
في المقيـاس باسـتخدام                قامت الباحث بحساب معامل االرتبـاط بـين نـص          -١   

   . ) ٥٣٠ ،١٩٧٩فؤاد البهي السيد ، (  معادلة جيتمان
          باستخدام معادلـة سـبيرمان بـراون للتجزئـة           حساب معامل ثبات المقياس    -٢   

(  والنتائج موضحة بجدول   .)  ٥٢٣ ،   ١٩٧٩فؤاد البهي السيد ،     ( النصفية  
    :التالي  ) ٥

   )٥( جدول 
  بطريقة التجزئة النصفيةامل ثبات مقياس القيم البيئية مع

  ١٢ع المستوي
  

   )٢ع(  ٢٢ع
  

 )ر (   )١١ر( 

 ٠,٩٢ ٠,٨٥ ١٠٣,٢٦١ ٣٥,٠١١ ٢٤,١٧٤ ككل المقياس

  . الثباتمن درجة عالية  يتميز بأن مقياس القيم البيئية ) ٥( جدول يتضح من    
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- ٣٢٧ -

  :التأكد من صدق المقياس )   ب 
      سبق القول أن الباحثة عرضت المقياس علـي مجموعـة مـن المحكمـين                     

تفـق  وا ،دريس والمهتمين بالتربيـة البيئيـة     لمناهج وطرق الت  المتخصصين في ا  
  .أن المقياس علي درجة عالية من الصدق المحكمون علي 

          حـساب معامـل الـصدق الـذاتي        وللتأكد من صدق المقياس قامت الباحثـة ب            
لمعامـل الثبـات  ووجـد أنـه يـساوي                    للمقياس والذي يساوي الجذرالتربيعي   

  .  ، وهذا يدل علي أن المقياس يتميز بدرجة عالية من الصدق ٠,٩٦
  :    تحديد زمن تطبيق المقياس ) ج 
وسـط الـزمن         حـساب مت  بباحثة  لحساب الزمن الالزم لتطبيق المقياس قامت ال           

ـ             لالجابـة    الالزم               تغرقتها علـي المقيـاس بقـسمة مجمـوع األزمنـة التـي اس
االستطالعية في االجابة علي عبارات المقياس علي عـدد أفـراد            المجموعةبات  طال

وكان زمن إلقاء التعليمات    يقة ،   دق) ١٥ (المجموعة االستطالعية ووجد أنه يساوي      
 ) ٢٠( الالزم لتطبيـق المقيـاس       دقائق ، وبذلك أصبح الزمن     ) ٥( علي الطالبات   

  .دقيقة 
 

              صـورته النهائيـة الجـاهزة      القـيم البيئيـة      مقيـاس ضوء ما سبق أخذ     في       
 )            ٦( جــدول  ويوضــح .أفــراد مجموعــة البحــث األساســية للتطبيــق علــي 
   : القيم البيئيةلمقياسالصورة النهائية التالي موصفات 

   القيم البيئيةلمقياسمواصفات الصورة النهائية   )٦( جدول 
 القيمة اليجابيةا أرقام العبارات السلبية أرقام العبارات لعبارات اعدد

  
٢٠ 

١١، ٨، ٧، ٥، ٤،  
٢٠، ١٨، ١٧، ١٥، ١٢ 

١٤، ١٣، ١٠، ٩، ٦، ٣ ، ٢، ١ ،
١٩، ١٦ 

 حماية البيئة من التلوث

  
١٤ 

٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ٢٣ ،
٣٣، ٣٢ 

 لموارد االستغالل الرشيد ٣٤، ٣١ ،٣٠، ٢٧، ٢٤، ٢٢، ٢١
 البيئة

 المشاركة االيجابية في البيئة ٤٤، ٤١، ٣٨، ٣٦، ٣٥ ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٩، ٣٧ ١٠

 المجموع ٢٢ ٢٢ ٤٤
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- ٣٢٨ -

      أن مقياس القـيم البيئيـة فـي صـورته النهائيـة            السابق   ) ٦( جدول   من   يتضح
اآلخر    عبارة ، بعضها عبارات إيجابية وبعضها         )٤٤( يتكون من ثالث قيم بيئية و     

    .ارات سلبية ، وعدد العبارات االيجابية يساوي عدد العبارات السلبية عب

:إجراءات البحث التجریبیة *   
  :    تمت إجراءات البحث التجريبية كما يلي 

  :  تحديد الهدف من تجربة البحث) أ 
إلي التعرف علي أثر برنامج مقترح فـي التربيـة       األساسية      هدفت تجربة البحث    

 التحصيل المعرفي وتنمية بعض     رشادي في سلوب التعليم الفردي اإل   تخدام أ باسالبيئية  
  .بسوهاج  القيم البيئية لدي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية 

  : اإلعداد لتجربة البحث) ب 
  :ما يلي األساسية  تضمن اإلعداد لتجربة البحث      

     ة عمدية من طالبـات الفرقـة األولـي         اختيار مجموعة البحث األساسية بطريق     -١
 م ، وبلغ عدد أفراد      ٢٠١١ / ٢٠١٠شعبة الطفولة بكلية التربية بسوهاج عام       

  .طالبة  ) ٧٩( األساسية مجموعة البحث 
لدكتور عميد  اقات الرسمية إلجراء تجربة البحث من األستاذ        الحصول علي المواف   -٢

يس قسم المناهج  وطـرق التـدريس       كلية التربية بسوهاج واألستاذ الدكتور رئ     
  .بالكلية 

   مـواد وأدوات البحـث        تحديد المكان المناسب إلجراء تجربة البحـث وتجهيـز           -٣
  .هذه التجربة والوسائل الالزمة لتنفيذ 

   :البحثتنفيذ تجربة ) ج 
  :     سار تنفيذ تجربة البحث األساسية كما يلي 
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- ٣٢٩ -

  :التطبيق القبلي ألداتي البحث  -١
    قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث وهما االختبـار التحـصيلي ومقيـاس القـيم                  

األساسـية فـي بدايـة الفـصل الدراسـي               البيئية قبلياً علي أفراد مجموعة البحث       
     . م ٢٠١١ / ٢٠١٠الثاني عام 

  : تطبيق البرنامج المقترح علي أفراد مجموعة البحث -٢
    علي أفراد مجموعة البحـث األساسـية       ح  لبرنامج المقتر قامت الباحثة بتطبيق ا       

خـالل الفـصل الدراسـي                مع االستعانة بـدليل المعلـم الـذي أعدتـه الباحثـة ،              
     أسابيع ، وكان زمـن التـدريس فـي كـل            ٨ م ولمدة    ٢٠١١ / ٢٠١٠الثاني عام   

          البحـث لتقـي المعلمـة بطالبـات مجموعـة         ، حيـث كانـت ت      ساعات   ٨أسبوع  
 ) ٤(  مـرة يع ، وكان زمن التدريس فـي كـل   من تلك األساب أسبوعمرتين في كل    

   .ساعات
  
  : التطبيق البعدي ألداتي البحث -٣
      وهما االختبار التحـصيلي ومقيـاس القـيم        قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث           

              تطبيـق  بعـد االنتهـاء مـن       علـي أفـراد مجموعـة البحـث األساسـية           البيئية  
   م٢٠١١ /٢٠١٠ الدراسي الثاني عامنهاية الفصلفي البرنامج المقترح مباشرة ذلك 

  :وتحلیلھا وتفسیرھا  نتائج البحث *
  :إجابة السؤال األول من األسئلة الفرعیة للبحث النتائج المتعلقة ب :وُال  أ
ما  : حث والذي ينص علي   لالجابة عن السؤال األول من األسئلة الفرعية للب                

باستخدام أسلوب التعليم الفردي اإلرشادي فـي       مقترح في التربية البيئية     أثر برنامج   
  ؟  الطفولة بكلية التربية في سوهاجطالبات الفرقة األولي شعبةالتحصيل المعرفي لدي 
  : قامت الباحثة بما يلي 

28/08/2012 09:16:57 AM 

Page 123 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣٣٠ -

يوجد فرق دال " لي ينص ع األول من فروض البحث والذي اختبار صحة الفرض  ) أ   
 مجموعة البحـث فـي    طالبات بين متوسطي درجات  ) ٠,٠٥( عند مستوي   إحصائياً  

    " .لصالح التطبيق البعدي لقبلي والبعدي لالختبار التحصيلي، التطبيقين ا
    :والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باإلجراءات التالية    
           و رصــد  ) ١٥ملحــق ( يح  تــصحيح اإلجابــات باســتخدام مفتــاح التــصح-١

ختبـار            مجموعة البحـث فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي لإل            درجات طالبات 
  . ) ١٦ملحق( واإلختبار ككل والتطبيق  التذكر والفهم في مستوياتالتحصيلي 

        مجموعة البحث فـي التطبيقـين القبلـي          حساب الفروق بين درجات طالبات     -٢  
               والتطبيـق   التـذكر والفهـم      ي لإلختبـار التحـصيلي فـي مـستويات        بعدوال

  .) م ف ( ككل وأيضا متوسط هذه الفروق واالختبار 
ح  (  حساب إنحراف كل فرق من الفروق بين الدرجات عن متوسـط الفـروق             -٣  

الفـروق            ، مجموع مربع إنحـراف      ) ف  ٢ح( مربع إنحراف تلك الفروق      ،)ف
  ) ف٢ حج(

ـ   " ت" حساب   -٤             فـؤاد  (  رتبطين باسـتخدام المعادلـة المناسـبة      لمتوسـطين م
      لة الفرق بين متوسـطي درجـات       لتحديد دال   )٤٦٩ ،   ١٩٧٩السيد ،    البهي

فـي   بعدي لإلختبار التحصيلي   مجموعة البحث في التطبيقين القبلي وال      طالبات
   .تبار ككل واإلخ والتطبيق  التذكر والفهممستويات

     لة الفـرق بـين متوسـطي درجـات         لدال" ت  "  قيم    التالي  )٧(ويوضح جدول       
فـي  لإلختبـار التحـصيلي     عـدي   مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والب     طالبات  

  :واالختبار ككل والتطبيق  التذكر والفهم مستويات
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- ٣٣١ -

  )٧(جدول 
بعدي مجموعة البحث في التطبيقين القبلي وال لة الفرق بين متوسطي درجات طالباتلدال" ت" قيم 

  .واالختبار ككل والتطبيق  التذكر والفهم لالختبار التحصيلي في مستويات
ــة  ف٢مج ح  م ف  ن     اإلختبار ت الجدولية لداللة الطرفين درج

 الحرية

ت 
 ٠,٠١مستوى ٠,٠٥مستوى المحسوبة

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ٩٠,٢٩ ٧٨ ٨٨,١٦ ١٠,٨ ٧٩ مستوي التذكر

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ٩٥,٠٢ ٧٨ ١٠٤,٦١ ١٢,٣٨ ٧٩ مستوى الفهم

  مستوي
 التطبيق

٢,٦٣ ١,٩٩ ٩٨,٥٩ ٧٨ ١٠٩,٤٧ ١٣,١٤ ٧٩ 

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ٦٥٢,٥٤ ٧٨ ١٩,٠٩ ٣٦,٣٢ ٧٩ االختبار ككل

  :ما يلي السابق  ) ٧( جدول يتضح من 
  :بالنسبة لالختبار في مستوي التذكر -١
    )  ١,٩٩ ( الجدوليـة " ت  " أكبر مـن قيمـة      ) ٩٠,٢٩ (المحسوبة  " ت  " قيمة      

قيمة     ، وأيضا أكبر من   ) ٧٨(  ولدرجة حرية    ٠,٠٥ لداللة الطرفين عند مستوي   
حريـة  ولدرجـة   )  ٠,٠١  (ن عند مـستوي   لداللة الطرفي  ) ٢,٦٣( الجدولية  " ت  "
 مجموعة البحـث فـي       أن الفرق بين متوسطي درجات طالبات      وهذا يوضح ،  ) ٧٨(

إحصائيا في مستوي التذكرو لصالح        دال  بيقين القبلي والبعدي لالختبارالتحصيلي   التط
     .التطبيق البعدي 

  : بالنسبة لالختبار في مستوي الفهم - ٢
) ١,٩٩ (الجدوليـة   " ت  " أكبر من قيمـة     )   ٩٥,٠٢ (المحسوبة  " ت  " قيمة       

لداللة )  ٢,٦٣ ( الجدولية "ت  " وأيضا أكبر من قيمة     )  ٠,٠٥  (لداللة الطرفين عند  
الفرق بين  وهذا يوضح أن     ، ) ٧٨ ( ولدرجة حرية )  ٠,٠١  (الطرفين عند مستوي  

الختبـار  لتطبيقين القبلـي والبعـدي ل   ا مجموعة البحث في     متوسطي درجات طالبات  
    .مستوي الفهم ولصالح التطبيق البعدي  التحصيلي دال إحصائيا في
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- ٣٣٢ -

  :وي التطبيق  بالنسبة لالختبار في مست-٣
  ) ١,٩٩( الجدولية " ت " أكبر من قيمة  ) ٩٨,٥٩(المحسوبة " ت " قيمة      

             " ت  " وأيـضا أكبـر مـن قيمـة          ) ٠,٠٥( لداللة الطـرفين عنـد مـستوي             
  ولدرجة حرية )  ٠,٠١  (لداللة الطرفين عند مستوي ) ٢,٦٣ (الجدولية 

        مجموعـة   رق بين متوسـطي درجـات طالبـات       الف، وهذا يوضح أن      ) ٧٨(      
       البحث في التطبيقـين القبلـي والبعـدي لالختبـار التحـصيلي دال إحـصائيا فـي            

       . التطبيق البعدي   ولصالحمستوي التطبيق

  : بالنسبة لالختبار ككل - ٤
      )١,٩٩( الجدوليـة "ت  "  أكبر من قيمـة      ) ٦٥٢,٥٤ (المحسوبة  " ت  " قيمة       

)  ٢,٦٣ (الجدولية  " ت" وأيضا أكبر من قيمة     )  ٠,٠٥ (لداللة الطرفين عند مستوي   
 أن  وهـذا يوضـح    ، ) ٧٨( ولدرجة حرية   )  ٠,٠١  (ن عند مستوي  لداللة الطرفي 

التطبيقين القبلي والبعـدي      مجموعة البحث في   الفرق بين متوسطي درجات طالبات    
  .البعدي  الح التطبيقولص دال إحصائيا ككللالختبار التحصيلي 

علـي    ، وهذا يدللبحثايقبل الفرض األول من فروض وفي ضوء النتائج السابقة    
  رشـادي الفردي اإل  رنامج المقترح في التربية البيئية باستخدام أسلوب التعليم       البأن  

لدي ) التذكر والفهم والتطبيق    (  بمستوياته الثالثة في  المعرتحصيل  الزيادة  ساهم في   
       .بكلية التربية في سوهاج ة الطفولة ت الفرقة األولي شعبطالبا

  : التحصيل المعرفي حجم أثر البرنامج المقترح فيقيمة حساب ) ب 
البرنامج المقترح فـي التربيـة البيئيـة        ثر  حجم  أ  قيمة  قامت الباحثة بحساب         

البـات   التحـصيل المعرفـي لـدي ط       رشادي في أسلوب التعليم الفردي اإل   باستخدام  
ومربع المحسوبة    " ت  "  الحرية ومربع قيمة     حساب درجة وذلك ب مجموعة البحث ،    

 ، ١٩٩٧السعيد ،  رضا مسعد (  استخدام المعادلة المناسبة  حجم األثر ب  إيتا ثم حساب    
 .) ٦٨٥ ، ٢٠٠١محمد حماد هندي ، ( ،  ) ١٣٧
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- ٣٣٣ -

الـسعيد ،   مـسعد رضـا  ( : حجم األثرباستخدام المعيار اآلتي وتم تحديد داللة قيمة     
   )٦٨٦ ، ٢٠٠١محمد حماد هندي ،( ،   )١٣٩ ، ١٩٩٧

  . فإن حجم األثر كبير ٠,٨>  إذا كانت قيمة حجم األثر -١
  . فإن حجم األثر متوسط  ٠,٥>  إذا كانت قيمة حجم األثر -٢
  . فإن حجم األثر صغير ٠,٢<  إذا كانت قيمة حجم األثر -٣

أسلوب التعليم الفردي  في التربية البيئية باستخدام البرنامج المقترححجم أثر التالي  ) ٨( ويوضح جدول 
لدي ) ذكر والفهم والتطبيق الت( مستوياته الثالث مستوي من وفي كل الكلي  التحصيل المعرفي رشادي فياإل

  . مجموعة البحث طالبات
   )٨( جدول 

ذكر والفهم الت( مستوياته الثالث حجم أثر البرنامج المقترح في التحصيل المعرفي وفي كل مستوي من 
   مجموعة البحثلدي طالبات) والتطبيق 

  قيمةداللة 
 حجم األثر

درجة  مربع إيتا حجم األثر
 الحرية

ت 
 المحسوبة

 المستوي

التحصيل المعرفي  ٦٥٢,٥٤ ٧٨ ٠,٩٩٩٨ ١٤١,٤١ كبير
 الكلي

 التذكر ٩٠,٢٩ ٧٨ ٠,٩٩٠٥ ٢٠,٤٢ كبير

 فهمال ٩٥,٠٢ ٧٨ ٠,٩٩١٤ ٢١,٤٧ كبير

 التطبيق ٩٨,٥٩ ٧٨ ٠,٩٩٢٠ ٢٢,٢٧ كبير

 امج المقترح في التربيـة البيئيـة       حجم أثرالبرن أن  السابق   ) ٨( يتضح من جدول     
 التحـصيل المعرفـي وفـي كـل              رشـادي فـي   أسلوب التعليم الفردي اإل   باستخدام  

             تلـدي طالبـا   ) التـذكر والفهـم والتطبيـق       ( مستوي مـن مـستوياته الثالثـة        
              )٢١,٤٧( ، ) ٢٠,٤٢( ، ) ١٤١,٤١( ب علــي الترتيــمجموعــة البحــث بلــغ 

المذكورة في المعيار السابق، وهذا      ) ٠,٨( ، وجميع تلك القيم أكبر من       ) ٢٢,٢٧( 
كل مستوي مـن     يدل علي أن حجم أثر البرنامج المقترح في التحصيل المعرفي وفي          

البرنـامج المقتـرح    كبيـر ، أي أن      ) ذكر والفهم والتطبيـق     الت( مستوياته الثالثة   
التحـصيل المعرفـي     يـادة أدي إلـي ز   رشـادي   استخدام أسلوب التعليم الفردي اإل    ب

 وتتفـق   . مجموعة البحث  لدي طالبات ) طبيق  التذكر والفهم والت  ( بمستوياته الثالثة   
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- ٣٣٤ -

خدام أسلوب التعلـيم    است مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية         هذه النتيجة 
لدي المتعلمين ، ومن تلك الدراسـات        رشادي في تنمية التحصيل المعرفي    الفردي اإل 

   ).٢٠٠٠( ين ، دراسة بدرية محمد محمد حسان )٢٠٠٢( دراسة منال علي حسن 
  
  :تحلیل وتفسیر النتائج المتعلقة باجابة السؤال الفرعي األول للبحث * 

أن البرنامج المقترح في التربيـة البيئيـة باسـتخدام           السابقةنتائج  ال      أظهرت  
 التحصيل المعرفي بمستوياته الثالثة     أدي إلي تنمية  أسلوب التعليم الفردي اإلرشادي     

لدي طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربيـة         ) التذكر والفهم والتطبيق    ( 
  :وقد يرجع ذلك لألسباب التالية في سوهاج ، 

  ط موضوعات البرنامج المقترح بإحتياجات الطالبـات وبالبيئـة المحيطـة               ارتبا -١
بهن ، وهذا جعل تلك الموضوعات ذات قيمة ومعني لدي الطالبات ، ممـا أدي               

  .إلي زيادة االهتمام بدراستها وتنمية التحصيل المعرفي لديهن 
   ات     تحديد األهداف السلوكية بدقة ووضوح وتنوعها في كل وحـدة مـن وحـد              -٢

البرنامج ، مما ساعد علي تحقيق تلك األهـداف وتقويمهـا بـصورة شـاملة                        
  .ومستمرة 

    تضمين البرنامج المقترح معلومات متعلقة بالبيئـة والتربيـة البيئيـة ، وهـذا               -٣
  .ساهم في رفع مستوي التحصيل المعرفي لدي الطالبات 

     أسـلوب التعلـيم الفـردي االرشـادي              تدريس موضوعات البرنامج باستخدام    -٤ 
مل المسئولية لـدي الطالبـات،      ساعد علي تنمية الثقة بالنفس والقدرة علي تح       
   . وهذا أدي إلي تنمية التحصيل المعرفي لد يهن 

التوجيه المـستمر للطالبـات والتقـويم المتنـوع والمـستمر لـتعلم لهـؤالء                            -٥
  .مية التحصيل المعرفي لديهن الطالبات  ساهم في تن

         التعزيــز الفــوري بأســاليب مناســبة ومتنوعــة أدي إلــي زيــادة دافعيــة -٦
 واالجابـة علـي             الطالبات للتعلم واالقبال علي األنشطة التعليميـة المقترحـة        

28/08/2012 09:16:59 AM 

Page 128 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣٣٥ -

        البرنـامج ، ممـا أدي إلـي زيـادة القـدرة علـي              المتـضمنة فـي     األسئلة  
           .وتطبيق المعلومات لدي هؤالء الطالبات   تذكروفهم

  
  :من األسئلة الفرعیة للبحث ئج المتعلقة بإجابة السؤال الثاني النتا: ثانیًا 

ما  : لالجابة عن السؤال الثاني من األسئلة الفرعية للبحث والذي ينص علي            
اإلرشادي في   الفرديتخدام أسلوب التعليم      سبامقترح في التربية البيئية     أثر برنامج   

الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية       طالباتفي  لدي    تنمية بعض القيم البيئية     
  في سوهاج ؟   

  : قامت الباحثة بما يلي   
 

 طالبـات بين متوسطي درجـات     ) ٠,٠٥( ييوجد فرق دال إحصائيا عند مستو         " 
البيئية ولصالح التطبيـق   مجموعة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس القيم     

   ". البعدي 
  : والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باإلجراءات التالية     
             مجموعـة البحـث فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي              رصد درجات طالبات   -١  

  ) .١٧ملحق (القيم البيئية لمقياس 
ـ       حساب الفروق بين درجات طالبات     -٢   ين القبلـي           مجموعة البحث فـي التطبيق

  ) .مف ( والبعدي لمقياس القيم البيئية ، وأيضا متوسط هذه الفروق 
ـ  " ت"  حساب   -٣           فـؤاد  (  رتبطين باسـتخدام المعادلـة المناسـبة      لمتوسطين م

       لة الفرق بـين متوسـطي درجـات        لتحديد دال   )٤٦٩،  ١٩٧٩البهي السيد ،    
  .  والبعدي لمقياس القيم البيئية  مجموعة البحث في التطبيقين القبليطالبات

ث في مجموعة البحطالبات رق بين متوسطي درجات لة الفلدال" ت"قيم التالي  ) ٩(ويوضح جدول 
  : اس القيم البيئيةلي والبعدي لمقيالتطبيقين القب
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- ٣٣٦ -

   )٩(ل جدو
   مجموعة البحثاللة الفرق بين متوسطي درجات طالباتلد" ت" قيم 

   . لمقياس القيم البيئية في التطبيقين القبلي والبعدي
ــة  ف٢مج ح  م ف  ن     المقياس ت الجدولية لداللة الطرفين درج

 الحرية

ت 
 ٠,٠١مستوى ٠,٠٥مستوى المحسوبة

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ١٣٥,٥٥ ٧٨ ١٢٠٦,٩٨ ٥٩,٩٩ ٧٩ يل األوالقيمة

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ١١٤,٩٣ ٧٨ ٨٧٠,١٤٤ ٤٣,١٩ ٧٩  ة الثانيالقيمة

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ٩٩,٥١ ٧٨ ٥٣٦,٠٨ ٢٩,٣٥ ٧٩ ة الثالثالقيمة

 ٢,٦٣ ١,٩٩ ١٥٨٦,٥ ٧٨ ٤٣,٠٤ ١٣٢,٥٩ ٧٩ المقياس ككل

  :ما يلي السابق  ) ٩( جدول يتضح من 
  :"  حماية البيئة من التلوث" قيمة هي ي و األولبالنسبة للقيمة -١
 ) ١,٩٩( الجدولية  " ت  " أكبر من قيمة    ) ١٣٥,٥٥( المحسوبة  " ت  " قيمة         

وأيضا أكبر من قيمة    ،   )٧٨( ولدرجة حرية   )  ٠,٠٥  (لداللة الطرفين عند مستوي   
 حريـة  ولدرجـة     ) ٠,٠١ ( مستوي ن عند لداللة الطرفي  ) ٢,٦٣( الجدولية  " ت  "
مجموعة البحـث فـي     طالبات   بين متوسطي درجات     أن الفرق ، وهذا يوضح    ) ٧٨(

ـ  القيمـة لمقياس القيم البيئية دال إحصائيا فـي         التطبيقين القبلي والبعدي   و  ي األول
  . البعدي  لصالح التطبيق

  :"  االستغالل الرشيد لموارد البيئة" قيمة ة وهي  الثانيبالنسبة للقيمة - ٢
) ١,٩٩( الجدوليـة   " ت  " أكبر من قيمة    ) ١١٤,٩٣( المحسوبة   " ت" قيمة        

) ٢,٦٣( الجدولية  " ت  "   وأيضا أكبر من قيمة    )٠,٠٥( مستوي  لداللة الطرفين عند    
الفرق وهذا يوضح أن    ،   ) ٧٨( حرية    ولدرجة )٠,٠١(لداللة الطرفين عند مستوي     

قبلي والبعدي لمقيـاس    مجموعة البحث في لتطبيقين ال    بين متوسطي درجات طالبات     
  . ولصالح التطبيق البعدي يئية دال حصائيا في القيمة الثانيةالقيم الب
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- ٣٣٧ -

  : "اليجابية في البيئة  المشاركة ا"قيمة النسبة للقيمة الثالثة وهي  ب-٣
     ) ١,٩٩( الجدوليـة   " ت  " أكبر من قيمـة     )  ٩٩,٥١ (المحسوبة  " ت  " قيمة       

ــد ــرفين عن ــة الط ــستلدالل ــة )  ٠,٠٥ (وي  م ــن قيم ــر م ــضا أكب             " ت " وأي
،  )٧٨( ولدرجـة حريـة   )  ٠,٠١ (لداللة الطرفين عند مستوي    ) ٢,٦٣( الجدولية  

البحث في التطبيقـين      مجموعة الفرق بين متوسطي درجات طالبات    وهذا يوضح أن    
لصالح التطبيـق   والثالثة القيمة يئية دال إحصائيا فيوالبعدي لمقياس القيم الب   القبلي  
  . البعدي 

   : ككل بالنسبة للمقياس- ٤
) ١,٩٩ ( الجدوليـة " ت" أكبر من قيمـة      ) ١٥٨٦,٥ (المحسوبة  " ت  " قيمة        

 ) ٢,٦٣( الجدوليـة   " ت"  وأيضا أكبر من قيمة      ٠,٠٥لداللة الطرفين عند مستوي     
   ) .٧٨(  ولدرجة حرية ٠,٠١لداللة الطرفين عند مستوي 

 مجموعـة  أن الفرق بين متوسطي درجات طالبات لنتائج السابقة يتضح    ومن ا        
 دال إحـصائيا ولـصالح       القيم البيئيـة   لقبلي والبعدي لمقياس  البحث في التطبيقين ا   

وهذا ، الحاليالبحث   من فروض يقبل الفرض الثانيالبعدي، وفي ضوء ذالك   التطبيق  
تعلـيم الفـردي    أسلوب ال استخدام  بح في التربية البيئية     البرنامج المقتر يدل علي أن    

قيمة حماية البيئة من التلـوث      : بعض القيم البيئية وهي     تنمية  رشادي ساهم في    اإل
لـدي  وقيمة االستغالل الرشيد لموارد البيئة وقيمة المشاركة االيجابية فـي البيئـة             

     .طالبات الفرقة األولي شعبة الطفولة بكلية التربية في سوهاج 

 
         قامت الباحثة بحساب حجم  أثر البرنـامج المقتـرح فـي التربيـة البيئيـة                       

الثالث المحددة في   القيم البيئية    تنمية   رشادي في استخدام أسلوب التعليم الفردي اإل    ب
" ت  "  الحرية ومربع قيمة     ةبحساب درج وذلك   لدي طالبات مجموعة البحث ،    البحث  
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- ٣٣٨ -

رضا مسعد  (  باستخدام المعادلة المناسبة  حجم األثر   ومربع إيتا ثم حساب     المحسوبة    
   ) . ٦٨٥ ، ٢٠٠١، محمد حماد هندي (  ،  )١٣٧ ، ١٩٩٧السعيد ، 

رضـا مـسعد    ( : حجم األثرباستخدام المعيار اآلتـي      وتم تحديد داللة قيمة     
   . ) ٦٨٦ ، ٢٠٠١د حماد هندي ،محم( ،  )١٣٩ ، ١٩٩٧السعيد ، 

  . فإن حجم األثر كبير ٠,٨ > إذا كانت قيمة حجم األثر -١
  . فإن حجم األثر متوسط  ٠,٥>  إذا كانت قيمة حجم األثر -٢
  . فإن حجم األثر صغير ٠,٢<  إذا كانت قيمة حجم األثر -٣

بيئيـة   حجم أثر البرنامج المقترح في التربية ال       التالي  )١٠( ويوضح جدول   
م الفردي االرشادي في تنمية القيم البيئية المحددة في البحـث  باستخدام أسلوب التعلي  

قيمـة  الستغالل الرشيد لموارد البيئـة و     قيمة ا  قيمة حماية البيئة من التلوث و      وهي
  .البحث  مجموعة لدي طالبات المشاركة االيجابية في البيئة 

   )١٠( جدول 
ة من التلوث ، قيمة االستغالل يئقيمة حماية الب: كل من تنمية حجم أثر البرنامج المقترح في 

   مجموعة البحث طالباتلديقيمة المشاركة االيجابية في البيئة الرشيد لموارد البيئة ، 
  الداللة العملية

 لحجم األثر
حجم 
 األثر

درجة  مربع إيتا
 الحرية

ت 
 المحسوبة

  القيم
 البيئية

  مةالقي ١٣٥,٥٥ ٧٨ ٠,٩٩٥٨ ٣٠,٨ كبير
 األولي

 القيمة الثانية ١١٤,٩٣ ٧٨ ٠,٩٩٤١ ٢٥,٩٦ كبير

 القيمة الثالثة ٩٩,٥١ ٧٨ ٠,٩٩٢٢ ٢٢,٥٦ كبير

       امج المقترح في التربية البيئيـة      حجم أثرالبرن أن   ) ١٠( يتضح من جدول        
       قيمـة حمايـة    : كـل مـن     أسلوب التعليم الفردي االرشادي فـي تنميـة         باستخدام  

االيجابيـة   ن التلوث ، قيمة االستغالل الرشيد لموارد البيئة ، قيمة المشاركة          البيئة م 
،  ) ٢٥,٩٦( ،   ) ٣٠,٨(  علي الترتيب  مجموعة البحث بلغ     لدي طالبات في البيئة   

المذكورة في المعيار السابق ، وهذا يدل        ) ٠,٨( ، وجميعها أكبر من       ) ٢٢,٥٦( 
 مجموعة  لدي طالبات  القيم البيئية  تلك تنمية   في علي أن حجم أثر البرنامج المقترح       
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- ٣٣٩ -

المقترح في التربية البيئية باستخدام أسلوب التعلـيم       البرنامج  البحث كبير ، أي أن      
  .لدي طالبات مجموعة البحث   القيم البيئيةبعضتنمية ساعد علي رشادي فردي االال

  : للبحث يعلقة باجابة السؤال الفرعي الثانتحلیل وتفسیر النتائج المت* 
       أظهرت النتائج السابقة أن البرنامج المقترح في التربيـة البيئيـة باسـتخدام             

 قيمة حماية البيئة مـن التلـوث        عد علي تنمية  ساأسلوب التعليم الفردي االرشادي     
لـدي   وقيمة االستغالل الرشيد لموارد البيئة وقيمة المشاركة االيجابية فـي البيئـة           

يرجـع ذلـك    قـد   و،   شعبة الطفولة بكلية التربية في سوهاج        طالبات الفرقة األولي  
  :لألسباب اآلتية 

تنميـة    المعلومات البيئية المتضمنة في وحدات البرنامج المقترح ساعدت علـي  -١
  .تلك القيم البيئية لديهن 

     استخدام أسلوب التعليم الفردي االرشادي في تـدريس موضـوعات البرنـامج             -٢
إلـي   ، وهذا أدي  يادة االهتمام بدراسة تلك الموضوعات      المقترح ساعد علي ز   

     .لدي الطالبات القيم البيئية تنمية المعلومات و
    التوجيه المستمر للطالبات كل علي حدة والتقـويم المتنـوع والمـستمر لـتعلم                   -٣

      . القيم البيئية لدي الطالبات الطالبات ساهم أيضاً في تنميةهؤالء 
      ز الفوري بأساليب مناسبة ومتنوعة أدي إلي زيـادة دافعيـة الطالبـات              التعزي - ٤

وحـدات             ليميـة المتـضمنة فـي       علي القيام باألنـشطة التع    للتعلم وتشجيعهن   
     .لديهن القيم البيئية االتجاهات وة تنمي، وهذا ساعد علي  لبرنامجا
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- ٣٤٠ -

  :والمقترحات التوصیات * 
  :التوصیات ) أ 
  : ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحالي ، توصي الباحثة بما يلي  في   

التربية البيئية الذي تدرسـه طالبـات شـعبة الطفولـة بكليـات                       ر   تطوير مقر  -١
ام أساليب وطرق وأنشطة مناسـبة لتـدريس        التربية والتربية النوعية ، واستخد    

   .موضوعات هذا المقرر 
لمـات ريـاض        مج إعـداد مع   مقترح كبرنامج مستقل في برا    ل تضمين البرنامج ا   -٢

  .والتربية النوعية في مصر التربية رياض األطفال وبكليات األطفال 
لمـات ريـاض األطفـال قبـل                 ية البيئيـة لمع    إعداد مزيد من البرامج في الترب      -٣

             واالهتمـام  والتربيـة النوعيـة     التربيـة    ريـاض األطفـال و       بكليـات الخدمة  
     .    البيئيةدادهن في مجال التربيةعلتحسين مستوي إبتطبيقها 

     برامج في مجال التربية البيئية لمعلمات رياض األطفـال أثنـاء الخدمـة             إعداد   -٤
 البيئـي والمعلومـات والمهـارات والميـول                 واالهتمام بتطبيقها لتنمية الـوعي    

  .يهن واالتجاهات والقيم البيئية لد
          بكليـات  للطلبـة فـي جميـع الـشعب         برامج في مجال التربية البيئيـة        إعداد   -٥

لرفـع              وتضمينها في بـرامج إعـدادهم فـي تلـك الكليـات             ،  إعداد المعلمين   
مستوي التنور البيئي لديهم وتنمية قـدراتهم علـي تحقيـق أهـداف التربيـة                          

    . عليم العام في مراحل التالبيئية 
               تضمين مـنهج ريـاض األطفـال بالمفـاهيم البيئيـة المناسـبة واألسـاليب                -٦ 

            واألنشطة والوسائل التعليميـة المناسـبة التـي تـساعدعلي تحقيـق أهـداف              
  .التربية البيئية لألطفال في هذه المرحلة 

             األسـاليب   لـي اسـتخدام   عأثنـاء الخدمـة      تدريب معلمات رياض األطفـال       -٧ 
         .ة البيئية ألطفال الروضةالتعليمية المناسبة للتربياألنشطة و
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- ٣٤١ -

 االهتمام بالتربية البيئية ألطفال الروضـة لتنميـة الـوعي البيئـي والمفـاهيم                      -٨
    .والمهارات واالتجاهات والقيم البيئية المناسبة لديهم 

تنميـة جميـع                  لفـي مجـال التربيـة البيئيـة         مستقلة  امج   إعداد مقررات وبر   -٩
   .في جميع التخصصات طالب الجامعة اللدي عناصرالتنور البيئي 

     المؤتمرات والندوات وورش العمل بالجامعة لتعريـف الطلبـة بالقـضايا                عقد -١٠
  .والمشكالت البيئية وتنمية القيم البيئية المناسبة لديهم 

   إعداد أدوات متنوعة ومقننة للتقويم في مجال التربية البيئيـة فـي مراحـل                    -١١
  .العملية التعليمية التعليم المختلفة ، واالهتمام باستخدامها في 

     إعداد مزيد من البحوث لتنمية القيم البيئية لدي األفراد فـي مراحـل التعلـيم                   -١٢
  .المختلفة 

   التعلـيم الفـردي االرشـادي لطـالب             استخدام أسلوب    إعداد برامج تعليمية ب    -١٣
  . الجامعة في مختلف التخصصات واالهتمام بتطبيقها

  : بحوث مقترحة –ب 
  :في ضوء نتائج البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية       

      ام أسلوب الـتعلم التعـاوني فـي         أثر برنامج مقترح في التربية البيئية باستخد       -١
شـعب  تنمية مهارات اتخاذ القرار واالتجاهات البيئية لدي طالبات الفرقة األولـي       

   .الطفولة بكلية التربية بسوهاج 
   فاعلية برنامج مقترح في الدراسات البيئية باستخدام أسـلوب التعلـيم الفـردي          -٢

        الفرقـة الثانيـة   االرشادي في تنمية الوعي البيئي والتفكير الناقد  لـدي طلبـة             
  . التربية ةاالبتدائي بكليشعبة التعليم 

       برنامج مقترح في التربية البيئية باسـتخدام أسـلوب الـتعلم التعـاوني            فاعلية   -٣
      لـدي أطفـال    بعض المفاهيم والقيم البيئيـة    تنمية  تعليمية في   األنشطة ال عض  وب

  .  الروضة
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- ٣٤٢ -

ـ        -٤ تخدام أسـلوب التعلـيم الفـردي           فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية باس
الموجه وبعض األنشطة التعليمية في تنمية الوعي البيئي والتفكير االبداعي لـدي        

  .أطفال الروضة 
  .معلمات رياض األطفال أثناء الخدمة البيئي لدي  مستوي التنور تقويم -٥
    أثر برنامج مقترح في التربية الحركيـة باسـتخدام أسـلوب التعلـيم الفـردي                -٦

قبـل   رياض األطفـال  اإلرشادي في تنمية بعض المهارات الحركية لدي معلمات         
  .الخدمة 

  
  :المراجع * 

   :المراجع العربیة : أوًال 
دار الفكـر  : القـاهرة   ،التربية البيئية في الوطن العربي ) : ١٩٩٥(  إبراهيم عصمت مطاوع     -١

   .العربي 
علي االنترنت  مقالة منشورة    ، البيئي لدي األطفال   عيتنمية الو  ) : ٢٠١٠(  أحمد السيد كردي     -٢

     م ٢٠١٠ / ٥ / ١٣في 
Available at : 
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68065/posts/124604  

التربوية المعرفة فـي     معجم المصطلحات  ) : ٢٠٠٣( مل   أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الج      -٣
  .المصرية اللبنانية الدار:  ، القاهرة ٣التدريس ، طالمناهج وطرق 

الحاضر والمستقبل ،    التربية البيئية بين   ) : ١٩٩٩( وفارعة حسن محمد     أحمد حسين اللقاني   -٤
   .عالم الكتب : القاهرة 

عة طالب كلية التربية بجام الثقافة البيئية لدي  ) : ٢٠٠٣(  أحمد عبد الرحمن النجدي وآخرون       -٥
الجودة الشاملة في إعداد المعلـم بـالوطن العربـي     :مر العلمي الحادي عشر  المؤت ،حلوان  

   ٣٦٣ -٣٣١حلوان ، بكلية التربية ، مارس  -١٤ -١٣أللفية جديدة ، من 
من سلسلة المعلم في   –ية البيئية طرق مقترحة لتدريس الترب   ) : ١٩٩٩(  السيد أحمد الشيخ     -٦

     .  والسكانية بوزارة التربية والتعليم  مكتب التربية البيئية: التربية السكانية ، القاهرة 
ـ ١٤٣٣( أمل سالمة الشامان     -٧ بمستوي الوعي البيئي    دور التعليم الجامعي في االرتقاء      ) : ه

منـشور  ملخص بحـث    ،  ) دراسة مسحية    ( جامعة الملك سعود     -لدي طالبات كلية التربية     
  . م٤/١٠/٢٠٠٣علي االنترنت في
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- ٣٤٣ -

Available at : 
http://www.gesten.org.sa/default.asp?pageno=18&itype=116&ipro=14  

   .عالم الكتب : ، القاهرة التربية األخالقية للطفل  ) : ٢٠٠٨( إيمان عبد اهللا شرف  -٨
البيئية في مجال العلـوم      أثر برنامج مقترح في التربية     ) : ٢٠٠٨ ( إيناس محمد لطفي عطية    -٩

، بية ، رسـالة ماجـستير       لدي طالب كلية التر    علي تنمية بعض المفاهيم واألخالقيات البيئية     
   .الزقازيق  كلية التربية ، جامعة

ـ  أثر استخدام التعلم التعاوني ) : ٢٠٠٠(  بدرية محمد محمد حسانين     -١٠ ردي علـي  والتعلم الف
تنمية التحصيل وتكوين الميل نحو مادة العلوم لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، المجلـة                

 – ٢٧٧جامعة جنوب الوادي ، العدد الخـامس عـشر ،            التربوية ، كلية التربية بسوهاج ،     
٣١٣ .   

 فـي   أثر دراسة برنامج التربيـة البيئيـة       ) : ٢٠٠٤إبريل  (  جميل منصور أحمد الحكيمي      -١١
المعلومات واالتجاهات البيئية واتخاذ القرار لدي طلبة كلية التربية في جامعة تعز ، دراسات              

جامعة عين شمس في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،       
    .٥٨ - ٣٣،  ) ٩٣(  العدد، 

  .عالم الكتب : القاهرة   ،٦طعلم النفس االجتماعي ،  ) : ٢٠٠٠( حامد عبد السالم زهران  -١٢
 اتجاهات عصرية في تكنولوجيـا تطويرالمنـاهج والتربيـة           ) :٢٠٠٦(  حسام محمد مازن     -١٣

   .النهضة المصرية مكتبة :  ، القاهرة في أوراق بحثية رؤي مستقبلية –العلمية 
:  القاهرة    تطبيقات ،  -دراسات   -قراءات   -التربية البيئية    ) : ٢٠٠٧ (  حسام محمد مازن   -١٤

  .دار الفجر للنشر والتوزيع 
: معجم المصطلحات التربوية والنفسية ، القـاهرة         ) : ٢٠٠٣(  حسن شحاتة وزينب النجار      -١٥

  . الدار المصرية اللبنانية 
محتوي كتب األحياء    المتضمنة في القيم البيئية   ) :  هـ   ١٤١٨(  حنان مسلم سليم اليحيوي      -١٦

، كليـة التربيـة ،      ير  رسالة ماجست  ،السعودية  كة العربية   نات بالممل لبفي المرحلة الثانوية ل   
       .جامعة الملك سعود 

رياض األطفـال فـي      دور" ) : ٢٠١٠يناير  (  داليا عبد الحكيم مطر ومحمود عباس عابدين         -١٧
تربوية ونفسية ، مجلـة كليـة التربيـة          ، دراسات " تحقيق التربية الخلقية للطفل المصري      

   .٢٨٤ – ٢٨٣األول ، ، الجزء  ) ٦٦(  العدد يق ،بالزقاز
األساسـية الـدنيا    أساليب تدريس العلوم في المرحلـة        ) : ٢٠٠٥(  راجي عيسي القبيالت     -١٨

  .للنشر والتوزيع دار الثقافة :  عمان –ومرحلة رياض األطفال ، األردن 
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- ٣٤٤ -

علـي   مقالة منشورة    ادي،التعليم االفر   ):٢٠٠٩(  رشدي أحمد طعيمة ومحمود كامل الناقة        -١٩
  .  م ٢٠٠٩/ ١٠/٣ فياالنترنت 

Available at : 
http://m3aq.net/vb/archive/index.php/t-8894.html 
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1

420  
، ) حديثـة   نماذج وأسـاليب    ( اإلحصاء النفسي والتربوي     ) : ١٩٩٧(  رضا مسعد السعيد     -٢٠

  .مطبعة الجمهورية : االسكندرية 
 دراسـة   –التربية البيئية في ضوء السنة النبويـة         ) : ٢٠٠٨(  رفعت محمد محمود مزيد      -٢١

   .تحليلية ، كفر الشيخ ، دار العلم وااليمان للنشروالتوزيع 
بالحلقـة  القيم البيئية المتضمنة في مناهج العلـوم         ) : ٢٠٠١مارس   ( سعيد محمد السعيد   -٢٢

المناهج وطرق التـدريس ، الجمعيـة المـصرية         ، دراسات في    الثانية من التعليم األساسي     
     .       ٤٨ – ٢٩، المجلد الثاني ،  ) ٦٩(  ، العدد جامعة عين شمس  للمناهج وطرق التدريس،

ألسـس  واألهداف وا  المفهوم   –التربية البيئية للكبار     ) : ٢٠٠٥مايو  ( سعيد محمد السعيد     -٢٣
الجمعية المـصرية للمنـاهج     وطرق التدريس ،     والمداخل واألساليب ، دراسات في المناهج     

   .٤٨ – ١٣،  ) ١٠٣( العدد جامعة عين شمس وطرق التدريس ، 
البيئية فـي تنميـة     التربية  دور وحدة مقترحة في      ) : ٢٠٠١أغسطس  (  سعيد محمد رفاع     -٢٤

، دراسات في المنـاهج وطـرق       وآثارها  لمخدرات  وامفاهيم طالب كلية التربية عن التدخين       
     .٢٤٧ -٢١٣،  ) ٧٢( للمناهج وطرق التدريس ، العدد  التدريس ، الجمعية المصرية

التعليم األساسي مـن     برنامج لتنمية القيم البيئية لدي تالميذ      ) : ٢٠٠٦(  سلوي عبد الحليم     -٢٥
       . م١٠/٣/٢٠٠٦ فياالنترنت  منشور علي دكتوراهخالل مناهج العلوم ، ملخص رسالة 

Available at : 
http://scienceeducator.jeeran.com/newmethodology/archive/29449/3/2006.htm

l  
ي التربية البيئية قـائم    ف فاعلية برنامج مقترح   ) : ٢٠٠٨ ( شمعة أحمد صالح علي الشقري       -٢٦

 المعلمين في الـيمن فـي ضـوء بعـض    الطالب  التنور البيئي لدي علي التعلم الذاتي لتنمية     
  .   التربية ، جامعة أسيوط كلية  دكتوراهالمعايير ، رسالة 

: التعليم العام ، القاهرة      توضيح القيم البيئية لدي الطالب في      ) : ١٩٨٥(  صبري الدمرداش    -٢٧
  .نجلو المصرية مكتبة األ

دار :  النموذج والتحقيق والتقويم ، القاهرة       –التربية البيئية    ) : ١٩٨٨ (  صبري الدمرداش  -٢٨
  . المعارف 
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- ٣٤٥ -

القيم التربوية في شـعر األطفـال ، كفرالـشيخ ، العلـم              ) : ٢٠٠٨(  صبري خالد عثمان     -٢٩
  .وااليمان للنشر والتوزيع 

طلبـة كليـة التعلـيم       االتجاهات البيئية لـدي    ) : ٢٠٠٢ديسمبر  (  صالح الدين علي سالم      -٣٠
التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق       ، دراسات في المناهج وطرق     الصناعي بالقاهرة 
   .  ٣٣ - ٨ ، ) ٨٣( التدريس ، العدد 

في تنميـة المفـاهيم     فعالية مقرر التربية البيئة      :  )٢٠٠٤مارس   (  صالح الدين علي سالم    -٣١
، مجلة التربيـة    بكليات التربية النوعية     اهات البيئية لدي طالبات شعبة رياض األطفال      واالتج

   .   ١٠٩ -٧٣للتربية العلمية ، المجلد السابع ، العدد األول ، العلمية ، الجمعية المصرية 
 معلمين بكليات التعليم  ال  لدي الطالب  التنور البيئي  ) : ٢٠٠٤يوليو   (  صالح الدين علي سالم    -٣٢

معة عين شـمس ،     ، جا  للتربية العلمية    المصرية ، الجمعية    ، مجلة التربية العلمية   الصناعي  
   .  ٦٩ – ٣٩، العدد الثاني ، المجلد السابع 

أساسـياته  (  والنفـسي  القياس والتقويم التربـوي    ) : ٢٠٠٢(  صالح الدين محمود عالم      -٣٣
    .ر العربي دارالفك: ، القاهرة ) وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 

 مفهومها وأهدافها   - التربية البيئية في االسالم    ) :٢٠٠٨( زق   صالح عبد السميع عبد الرا     -٣٤
 .م ٢٠/٤/٢٠٠٨ ، مقالة منشورة االنترنت في

Available at : 
http://www.manhal.net/articles.php?action=show&id=315 

منشورة علي االنترنـت     ة، مقال تنمية القيم البيئية     ) : ٢٠١٠(  صالح عبد المحسن عجاج      -٣٥
  . م ١٨/١٢/٢٠١٠في 

Available at : 
http://www.salah.yolasite.com/salah11.php 

فـي  منشورة علي االنترنـت       مقالة    التربية البيئية  ) : ٢٠١٠ ( صالح عبد المحسن عجاج    -٣٦
  . م ١٨/١٢/٢٠١٠

Available at : 
http://www.salah.yolasite.com/salah-50php 

لتالميذ الـصف األول     تطوير منهج العلوم   ) : ٢٠١٠( بد العال    صالح عبد المحسن محمد ع     -٣٧
تنمية المفاهيم والقيم ومهارات اتخاذ     ة الذكاءات المتعددة وأثره في      االعدادي في ضوء نظري   

      . ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، جامعة عين شـمس            ، رسالة دكتوراة    البيئية القرارات
  .  م ٢٠١٠نترنت عام ملخص الرسالة منشور علي اال

Available at : 
http://www.salah.yolasite.com/salah-4.php 
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- ٣٤٦ -

رحلـة  البيئية لتالميذ الم   برنامج إثرائي مقترح في األخالق     ) : ٢٠٠٦(  صوفيا محمد أحمد     -٣٨
  .، كلية التربية ، جامعة االسكندرية جستير، رسالة مااالعدادية في منهج العلوم 

االيـضاحي فـي    استخدام مدخل التـدريس      ) : ٢٠٠٢يونية  (  عادل أبو العز أحمد سالمة       -٣٩
واالتجاهات البيئيـة لطـالب     المفاهيم   البيئية علي اكتساب     تدريس وحدة مقترحة في التربية    

              ة ، الجمعية المصرية للتربية العلميـة ،       مجلة التربية العلمي   ،التربية  التعليم االبتدائي بكليات    
   ٦٨ – ٢٧الخامس ، العدد الثاني ،  شمس ، المجلد جامعة عين

البيئي عناصر التنور    فعالية برنامج مقترح لتنمية    ) : " ٢٠٠٨فبراير  (  عاطف عدلي فهمي     -٤٠
، دراسـات   " الروضة  السلوك البيئي لدي أطفال      لدي معلمات رياض األطفال وعالقته بتنمية     

            في المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس ، جامعـة عـين                
    .٥١ -١٥،  ) ١٣٠(   العددشمس ،

 لتنمية المفاهيم   البيئية منهج مقترح في التربية    ) : ٢٠٠٣(  عبد الباقي محمد عبده النهاري       -٤١
منـشور  ، ملخص رسالة دكتوراة     صنعاء  جامعة  /لية التربية   واالتجاهات البيئية لدي طلبة ك    

  م٩/٨/٢٠٠٩علي االنترنت في 
Available at : 
http://www.vemen-     nio.info/contents/studies/detail    nhn?ID=12236 

سلسلة عالم المعرفـة ،      نفسيةدراسة  (  إرتقاء القيم     ) :١٩٩٢( بد اللطيف محمد خليفة      ع -٤٢
  .واآلداب  المجلس الوطني للثقافة والفنون: الكويت 

البيئية لدي طلبة جامعـة     مستوي المعلومات    ) : ٢٠٠٠( عود   عبد اهللا خطابية وإبراهيم القا     -٤٣
اليرموك وعالقتها باتجاهاتهم نحو البيئة ، مجلة جامعة أم القري للعلوم التربوية واالجتماعية        

    .٩٦ -٧٧،  ) ١( ، العدد  ) ١٢( المجلد نسانية  ، واال
فاعلية برنامج مقترح في التربيـة البيئيـة         ) : ٢٠٠٥( عبد الكريم الحمادي     عبد اهللا غالب     -٤٤

، رسالة دكتوراة ، كليـة      اليمنية  بالجمهورية   لتنمية الثقافة البيئية لدي طالب كليات التربية      
  . التربية ، جامعة االسكندرية

التنور البيئي لدي  لتنمية فعالية برنامج  ) : ٢٠٠٤يوليو (  عبد المسيح سمعان عبد المسيح     -٤٥
 ،  ، مجلة التربية العلمية   بسلوكهم البيئي   رحلة االعدادية وإمكانية  التنبؤ ا       ممعلمي العلوم بال  

ـ  العلمية ، جامعة عين شمس ،       الجمعية المصرية  للتربية     ،  سابع ، العـدد الثـاني     المجلد ال
١٦٧ -١٢١ .  

بيئيـة صـفية    فاعلية برنـامج أنـشطة       ) : ٢٠٠٦(  عبد المنعم محمد درويش المرزوقي       -٤٦
الثانية من التعلـيم األساسـي   الحلقة  البيئية لدي تالميذوالصفية علي تنمية المهارات والقيم    

28/08/2012 09:17:03 AM 

Page 140 of 146 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.vemen
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠١٢ینایر ) ٣١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        العدد   

 

 

- ٣٤٧ -

 ، جامعة   والبحوث البيئية دكتوراة ، معهد الدراسات     الة  رس ،دولة اإلمارات العربية المتحدة     ب
 . م ٢٠١٠ / ١ / ٤ الرسالة منشور علي االنترنت في ملخص .عين شمس

    Available at :   
http://drkhaledomran.blogspot.com/2010/01/blog-post_04.html        

الصفوف الثالثة األخيـرة     تقويم منهج اللغة العربية في     ) : ٢٠٠٥ ( بد الواسع علي ناجي    ع -٤٧
، رسـالة   الالزم تنميتها لدي التالميـذ      البيئية  في اليمن في ضوء القيم      من التعليم األساسي    

ملخص الرسالة منـشور    . البيئية ، جامعة عين شمس      والبحوث   تير ، معهد الدراسات   ماجس
 .م ٢٠٠٩علي االنترنت في إبريل 

    Available at :   
http://www.alfusha.net/t5625.html 

القـيم البيئيـة لـدي       فاعلية برنامج مقترح لتنمية    ) : ٢٠١٠(  عصام محمد شوقي محمد      -٤٨
، رسالة دكتوراة   استراتيجيات تعليم القيم    االخصائيين االجتماعيين بمراكز الشباب يقوم علي       

   .امعة عين شمس ، معهد الدراسات والبحوث البيئية ، ج
البيئيـة علـي    التربيـة    أثر مقرر  ) :  ٢٠٠١يوليو  (  عطا درويش وتيسير محمود نشوان       -٤٩

واتجاهـاتهم نحـو البيئـة    األزهر بغـزة    جامعة–مستوي التنور البيئي لطالب كلية التربية  
لعلميـة   التربيـة ا :المصرية للتربية العلمية الخامس للجمعية   العلمي، المؤتمر" ومشكالتها  
  .٧٤٦ -٦٩٩،المجلد الثاني، االسكندرية  - ، أبو قير١/٨ - ٧ / ٢٩من  للمواطنة ،

أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية        ) : ٢٠٠٢(  عفت مصطفي الطناوي     -٥٠
  . مكتبة االنجلو المصرية : ، القاهرة 

مقترح في التربيـة    علية برنامج   فا ) : ١٩٩٨(  وفوزي الشربيني       عفت مصطفي الطناوي   -٥١
الذاتي في  تنمية الوعي البيئي واالتجاهات البيئية        ،أسلوب التعلم   البيئية لطالب كلية التربية ب    

   . ٧٨ -٢١العدد الثاني ،  األول ، العلمية ، المجلد ، مجلة التربية
خـالل مـنهج     من    فعالية استخدام استراتيجيات متعددة    ) : ٢٠٠٩(  عماد رمضان سليمان     -٥٢

 ، ملخص    الثانوية   لدي طالب المرحلة   التاريخ علي تنمية القيم البيئية ومهارات اتخاذ القرار       
  .         م  ٢٠٠٩ إبريل ٤رسالة دكتوراة منشور علي االنترنت في 

       Available at : 
 http://emad-ramadan.blogspot.com/2009/04/blog- post5173.html         

الكـساب بعـض     مقترح   فاعلية برنامج    ) : " ٢٠٠٥سبتمبر  ( ايات محمد محمود خليل      عن -٥٣
، " لدي تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة         يقية الموس القيم السلوكية من خالل تدريس األنشطة       
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- ٣٤٨ -

، العـدد   ية المصرية للمناهج وطـرق التـدريس      ، الجمع وطرق التدريس دراسات في المناهج    
)١٩٥ -١٧١، )١٠٥.   

فـي تـدريس    لية استخدام مدخل تحليـل القـيم  فاع ) : " ٢٠٠٧( مة السيد أحمد السيد   فاط -٥٤
، " الـصف األول الثـانوي       الجغرافيا علي تنمية بعض القيم البيئية االجتماعية لدي طـالب         

  .ملخص بحث 
Available at : 
http://www.khayma.com/dr-yousry/study%20Abs 
%20FALsied.htm 

            .الفكر العربي دار:  ، القاهرة علم النفس االحصائي ) : ١٩٧٩(  فؤاد البهي السيد -٥٥
القيم وطرق تعلمها وتعليمها، دراسات فـي       :  ) ٢٠٠٢ديسمبر  (  فؤاد علي العاجز     -٥٦   

جامعة عين شمس ،    وطرق التدريس ،     رية للمناهج المناهج وطرق التدريس ، الجمعية المص     
    .٨٥ – ٥٤،  ) ٨٣( العدد 

   م ١/٩/٢٠٠٦ في كتاب منشور علي االنترنت ،التربية البيئية  ) : ٢٠٠٦(  كاظم المقدادي -٥٧
Available at : 
http://pha.jamaa-cc/art.15229html  

   .عالم الكتب : ، القاهرة  نماذجه ومهاراته–التدريس  ) : ٢٠٠٣(  كمال عبد الحميد زيتون -٥٨
دار المـسيرة    : عمان  – ، األردن    ٢تعلم القيم وتعليمها ، ط     ) : ٢٠٠٧(  ماجد ذكي الجالد     -٥٩

  .للنشر والتوزيع 
الب كليـات الزراعـة ،      إعداد برنامج في التربية البيئية لط     :  ) ٢٠٠٢(  ماري سامي نجيب     -٦٠

  . شمس رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة عين
 في التربية األخالقية    مقترحة وحدة دراسية فاعلية   ) : ٢٠٠٤يوليو  (  مجدي رجب إسماعيل     -٦١

بتدائي ، مجلـة    والعلمية لتالميذ الصف السادس اال     واألخالقيةبعض القيم االجتماعية    لتنمية  
العدد  ، جامعة عين شمس ، المجلد السابع ،       المصرية للتربية العلمية   جمعيةالالتربية العلمية،   

  .١٢٠ -٧١، الثاني 
البيئي لدي طـالب كليـة    تنمية بعض عناصر التنور    ) : ٢٠٠٠مارس  ( حسن حامد فراج     م -٦٢

الجمعيـة   ،   ، مجلة التربية العلمية    التعليمية   التربية جامعة الملك خالد باستخدام الموديوالت     
   .١٢٢ - ٨٧ ،  )١(، العدد ) ٣(المجلد مصرية للتربية العلمية ، جامعة عين شمس ، ال

الميدانيـة والدراسـات     ر استخدام أسلوبي الزيارات   أث ) : ٢٠٠١يوليو  ( مد حماد هندي     مح -٦٣
القضايا والمشكالت البيئيـة ذات العالقـة        المستقلة علي وعي طالبات شعبة الطفولة ببعض      
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- ٣٤٩ -

التربيـة  : العلمي الخامس للجمعية المصرية للتربية العلمية       ، المؤتمر سة  دربطفل ما قبل الم   
    .٦٩٨ -٦٥١،باالسكندرية ، المجلد الثاني ٨ / ١ – ٧/ ٢٩للمواطنة ، من  العلمية

والتطبيق فـي المنـاهج     األهداف واإلختبارات بين النظرية   ) : ١٩٨٣(  محمد رضا البغدادي     -٦٤
  . ار المعارف د: القاهرة . وطرق التدريس 

 مرجع في التعليم البيئـي     –المفاهيم الرئيسية للتربية البيئية      ) : ١٩٩٢(  محمد صابر سليم     -٦٥
والعلوم ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامـة        لمنظمة العربية للتربية والثقافة     من مطبوعات ا  

    .للكتاب 
للتعليم العام في الدول    العلوم   أضواء علي تطوير مناهج   ) : ١٩٩٨يونيو  ( محمد صابر سليم     -٦٦

، مجلة التربية العلمية ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، جامعة عـين شـمس ،                العربية  
   .٢٠ -١ ، المجلد األول ، العدد الثاني

في كتـب             القيم الموجبة نحو البيئية      ) : ٢٠٠١مارس  ( د المجيد حزين     محمد عب  -٦٧
 ،  دراسـة تحليليـة تطبيقيـة        –لثانوية العامة بجمهورية مصر العربية      الجغرافيا بالمرحلة ا  

المصرية للمناهج وطرق التدريس ، جامعـة        لجمعيةا ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    
   .٧٧ – ٤٩المجلد الثاني ، ،  ) ٦٩( عين شمس ، العدد 

في كتب المعلومات     ةالقيم الخلقية واالجتماعي   ) : ٢٠٠١مارس  ( محمد عبد المجيد حزين      -٦٨
 ، دراسات فـي     من مرحلة التعليم األساسي     العامة واألنشطة البيئية للصفوف األربعة األولي       

عين شـمس ،  المصرية للمناهج وطرق التدريس ، جامعة ية الجمع المناهج وطرق التدريس، 
   .١٢٦ – ١٠١، المجلد الثاني ،  ) ٦٩( العدد 

دة ، االمارات العربية المتح    طرائق التدريس واستراتيجياته   ) : ٢٠٠١( محمد محمود الحيلة     -٦٩
  .دار الكتاب الجامعي:  العين –

التعليم الفردي في اكساب     فاعلية استخدام أسلوب   ) : ٢٠١١( مد عبد الحميد أمين      محمد أح  -٧٠
  .ملخص بحث ، ترنت التعامل مع االن تالميذ الصف الثاني االعدادي مفاهيم ومهارات

Available at : 
http://elearning4id.com/vb/showthread.php?p=4542  

تنمية بعض القيم البيئية    ) : ٢٠٠١مارس  (محمود عوض اهللا سالم وأبوالسعود محمد أحمد         -٧١
 دراسات فـي  ، دراسة تجريبية    –االعدادي  الثاني   من خالل تدريس العلوم لدي تالميذ الصف      

التدريس ، الجمعية المصرية  للمناهج وطـرق التـدريس ، جامعـة عـين                          المناهج وطرق 
   .   ١٧١ -١٢٧، المجلد الثاني ،  ) ٦٩( شمس ، العدد 
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- ٣٥٠ -

دراسة تحليليـة للقـيم       )٢٠٠١مارس  ( السعود محمد أحمد     محمود عوض اهللا سالم وأبو       -٧٢
، دراسات في المناهج وطـرق  في مصر ئية المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة االعدادية        البي

،  ) ٦٩( العدد   مناهج وطرق التدريس ، جامعة عين شمس ،       لل التدريس ، الجمعية المصرية   
    .٢٨ -١، المجلد الثاني 

ت ريـاض   لمعلمـا   برنامج مقترح في التربية العلميـة       ) : ٢٠٠٢(  منال علي حسن محمد      -٧٣
 المعرفـي والعـادات   األطفال قبل الخدمة وأثره علي تنمية بعض عمليات العلـم والتحـصيل          

   .التربية بسوهاج ، جامعة جنوب الوادي كلية ، ، رسالة دكتوراهالصحية لديهن 
وتطبيقاتها ، القاهرة    البيئية لطفل ما قبل المدرسة       التربية ) : ٢٠٠٤(  مني محمد علي جاد      -٧٤

   .طباعة والنشر حورس لل: 
معلم العلوم في كليـات      دور برنامج إعداد   ) : ٢٠٠٤ارس  م(  هدي عبد الحميد عبد الفتاح       -٧٥

مـستويات المعياريـة لمـادة      التربية في تنمية الوعي بالقضايا البيئية المعاصرة في ضوء ال         
 شـمس ،    الجمعية المصرية للتربية العلمية ، جامعـة عـين         ، مجلة التربية العلمية،    العلوم  

    .١٧٤ -١١١المجلد السابع ،         العدد األول ، 
محتويـات منـاهج العلـوم       مستويات القيم البيئية المتضمنة في     ) : ٢٠٠٥(  يحيي محمد    -٧٦

منـشور علـي االنترنـت فـي     بحـث   ، ملخـص    ة المتوسطة بفلـسطين     والمطالعة للمرحل 
   . م ٧/١٠/٢٠٠٥

   Available at :   http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=450606 
العلمية والبيئية وتكنولوجيا    دراسات وبحوث في التربية    ) : ٢٠٠٦(  يسري مصطفي السيد     -٧٧

 .دار محسن للطباعة :  سوهاج –التعليم ، مصر 
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- ٣٥١ -
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