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 ملدص البحح:

قددا   الدراسددات اتجتماعيددة هددده هددذا البلددث تلدد  التعددره عمدد  جاعميددة برنددامج م تددرح جدد      
لمسد ولية البي يدة لددى ت ميدذ واعم  المناسبات البي ية العالمية لتنميدة مادارات لدل المشدك ت 

ضدعه مادارات لدل المشدك ت البي يدة وهدو  ، ليث تمثمت مشكمة البلدث جد المرلمة اإلعدادية
مددا انعكددس عمدد  مدددى قدددرة ت ميددذ عمدد  تلمددل مسدد ولياتا  نلددو البي ددة التدد  يعيشددون والدددور 

لدل بمادارات  تينولمتصددي لادذا المشدكمة تد  تعدداد قدا مالمنوط با  ال يا  به لملفداظ عميادا، 
، ثد  لدى ت ميدذ المرلمدة اإلعداديدةا مالواجب تنميتا وأبعاد المس ولية البي ية المشك ت البي ية

تفصديميًا، تمد  ء ولداتده لبرنامج قا   عم  المناسبات البي ية العالمية ، وبندام ترح بناء تصور 
 وم يدداس المسدد وليةلددل المشددك ت البي يددة : اختبددار ماددارات همدداالبلددث و   ذلددإ تعددداد  داتدد

اإلعدددادي  الثددان يددذات الصدده مجموعددة مددن تمم  ، وقددد تدد  اختيددار مجموعددة البلددث وهددالبي يددة
واتبد  هددذا البلدث المددناج  ( تمميددذة،64بمدرسدة السدعيدية اإلعداديددة بندات، وقددد بمد) عدددهن  

 برندامجالوقدد أشدارت نتدا ج البلدث تلد  جاعميدة ، والذى يعتمد عم  المجموعة الوالدة  التجريب
لددى التمميدذات  البي يدة المسد وليةو لدل المشدك ت البي يدة مادارات جد  تنميدة كدل مدن  الم تدرح

  التطبي دين ال بمد  جد الت ميدذدرجدات   ويتضح ذلإ من خ ل دتلدة متوسدطمجموعة البلث، 
سددواء ل ختبددار ككددل أو لكددل ماددارة جرعيددة لددل المشددك ت البي يددة تختبددار ماددارات  يو البعددد
ليددث جدداءت  ،بأبعددادا المختمفددةالبي يددة إ بالنسددبة لم يدداس المسدد ولية ل، وكددذاتختبددارتضددمناا 

الموضدددوعات البي يدددة ، لدددذلإ أوصددد  البلدددث بتضدددمين (4040دتلدددة الفدددروق عندددد مسدددتوى  
األنشدددطة الصدددفية وال صددفية بمدددا يددددع  قدددرة الت ميدددذ عمددد  لددل مشدددك ت بي دددتا  بمدعومددة 

 وتلمما  لمس ولياتا  البي ية عم  نلو تيجاب  وجعال0

 الكممات المفتالية:

الدراسددات  –لمسدد ولية البي يددةا -البي يددة  لددل المشددك تماددارات  -المناسددبات البي يددة العالميددة 
 المرلمة اإلعدادية –اتجتماعية 
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A Suggested Program in Social Studies Based on International 

Environmental Observances to Develop Environmental Problem-

Solving Skills and Environmental Responsibility for  Preparatory Stage 

Students 

This research aimed at investigating the effectiveness of a suggested 

program in Social Studies based on International Environmental Observances 

to Develop Environmental Problem-Solving Skills and Environmental 

Responsibility for Preparatory Stage Students. The research problem is 

represented in the weakness of Environmental Problem-Solving Skills for 

Preparatory Stage Students, which was reflected negatively on the extent to 

which they undertake Environmental responsibility towards their Environment. 

To address this problem, Two lists of environmental problem-solving skills and 

dimensions of environmental responsibility that should be developed for 

students were prepared. the structure of the suggested program and it’s units 

were designed in detail. The researcher designed two research instruments 

represented in an Environmental Problem-Solving Skills test and an 

Environmental responsibility scale. they were applied before and after teaching 

the experimental topics for a group of second year, preparatory stage students 

(n=40). This research adopted experimental, one group research design. Results 

indicated the effectiveness of the suggested program in developing 

Environmental Problem-Solving Skills and Environmental responsibility for 

the research group. This is represented in the significance of differences at the 

0.01 level between the students’ mean scores in the pre-and post-application of 

the Environmental Problem-Solving Skills test, whether regarding the test as a 

whole or regarding each sub-skill, as well as the Environmental responsibility 

scale. Therefore, the research recommended the inclusion of environmental 

topics supported by classroom and extra-curricular activities in a way that 

supports students' ability to solve their environment problems and assume their 

environmental responsibilities in a positive and effective manner. 

Keywords: International Environmental Observances, Environmental 

Problem-Solving Skills, Environmental responsibility, Social Studies, 

preparatory stage 
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 كمم::امل

بسدرعة التطدورات وزيدادة معددتت اتسدتا إ، ومدا ندتج عدن ذلدإ مدن وسط عال  يتصه       
 بمدددا بتسدددارع عمميددات النمدددو جدد  كاجدددة المجدداتت، والصددراعات التددد  تادددد المشدددك ت انتشددار

 عمدد  تخطدديط جز دد جدد  أبمددب اتوقددات يسددتاده زيددادة المكاسددب تلدد  أقصدد  اللدددود، ويرتكددز 
الملاجظددة عمدد  التددوازن الطبيعدد   جدد ملدددودة ال دددرة ، بمددا يجعددل عمميددة النمددو قصددير األجددل

، هداالسدري  لموارد واتسدتنزاهتددهور البي دة، البي ية؛ وهدو مدا يد دي جد  الناايدة تلد  لألنظمة 
ندواع التمدوث، وبيرهدا مدن مسدببات تددهور البي دة والمشدك ت البي يدة، الناتجدة وزيادة مختمده أ

 عن التصمي  بير الرشيد لبرامج التنمية0
دارة النفايدات والتصدلر وت يدر       لذلإ نجد أن ال ضايا البي ية كندرة المياا والتموث بأنواعده واد

المناخ والخمل اللادث ج  التنوع البيولوج  وبيرها من الموضدوعات البي يدة يجدب أن تدأت  جد  
م دمدددة ال ضدددايا التددد  يجدددب أن تنعنددد  بادددا المنددداهج الدراسدددية بشدددكل عدددا  ومنددداهج الدراسدددات 

جتماعية والج راجيا بشكل خاص باعتبار أن هذا الموضوعات تأت  ج  صمي  طبيعدة منداهج ات
الج راجيددا التدد  تنعندد  باإلنسددان والبي ددة ومددا ينددتج عنامددا مددن تفاعددل وتددأثير وتددأثر كددل منامددا 

 باآلخر0
يدددل اللدددال  مسددد ولية اتهتمدددا  ببي تددده وال ددددرة عمددد  لدددل جوهدددذا مدددا يم ددد  عمددد  عددداتق ال     

اا واستثمارها اتستثمار األمثل بما يلفظ لق األجيال ال ادمة، وهو ما ينصب ج  مبددأ مشك ت
تل يدق التنميددة المسددتدامة عمد  كاجددة األصددعدة، والتد  أصددبلت ألددد أهد  ال ضددايا المعنيددة باددا 
كاجة دول العال  وتسع  تل  تل ي اا من خ ل ر ية وطنية تتناسب م  ظدروه كدل دولدة وجد  

ش  م  خطة األم  المتلدة العامة لمتنمية المستدامة المتوق  تل ي ادا بلمدول نفس الوقت تتما
 04040عا  
وج  ظل التوجه نلو العمل عم  توظيه البلث العممد  جد  تل يدق الر يدة العامدة لمدولدة      

، والعمل عم  دمج كاجة م شراتاا ، يأت  هذا البلث جد  0404ج  مصر بتل يق ر ية مصر 
 بشدكل خداص الج راجياالدراسات اتجتماعية و لمناهج الدراسية وخاصة مناهج ملاولة لتسخير ا

والدذي خنصدص لده الادده الخدامس مدن هدذا  البعدد ج  اتعتناء بالبعد البي  ، ليدث يدأت  هدذا
سدع  تلد  اللفداظ عمد  التد  ت واتقتصدادية التنموية ال طاعات كاجة ج  أساس  كملورالر ية 

التنمية والبي ة معًا من خ ل اتسدتخدا  الرشديد لممدوارد بمدا يلفدظ ل دوق األجيدال ال ادمدة جد  
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تل ددق بمواجاددة اآلثددار المترتبددة عمدد  الت يددرات هددو مددا يمكددن أن يو  ،مسددت بل أكثددر أمنددًا وكفايددة
المخدداطر والكددوارث  المناخيددة وتعزيددز قدددرة األنظمددة البي يددة عمدد  التكيدده وال دددرة عمدد  مواجاددة

، الطبيعية وزيادة اتعتماد عمد  الطاقدة المتجدددة وتبند  أنمداط اتسدتا إ واإلنتداج المسدتدامة
اسدتراتيجية المصدري0   لممدواطن و مندة وصدلية نظيفدة بي دة توجير م  اجتماعية ويل ق عدالة

  *( (44، 0404 -0406مصر:، التنمية المستدامة
وبالتال  جإن هذا الر ية ت يمكن أن تتل ق تت بإيجاد جيل قدادر عمد  لدل مشدك ت بي تده     

من خ ل ر ية عالمية تتخط  لدود الملمية، باعتبار أن أبمب هذا المشدك ت تتصده بصدفة 
العالميددة وتتعدددى اللدددود الج راجيددة، وهددو مددا يمكددن أن يتل ددق مددن خدد ل اتهتمددا  باتلتفددال 

واتلتفدداتت الدوليددة المعنيددة بالبي ددة ومددا يصددالباا مددن أنشددطة متنوعددة، والتدد   بالمناسددبات
ت يماا األم  المتلدة والمنظمات المتخصصة التابعة لاا لتوجيه النظر نلو اتهتما  بمثل هدذا 
ال ضددايا ومددا تمثماددا مددن خطددورة وأهميددة عمدد  الصددعيدين العددالم  والملمدد ، وهددو مددا يسددتدع  

يل ألهمية تلمل مس وليته تجداا بي تده، مدن خد ل تيجداد وازع داخمد  يوجده أيضا تدراإ هذا الج
سموكه الخارج  نلو قضايا بي ته ويدجعه نلدو المشداركة جد  وضد  خطدط العمدل البي د  بشدكل 

يجاب 0  جعال واد
 من البلث، باذا لم يا  أدت المبررات من مجموعة من خ ل ما سبق نجد أن هناإ

 أهماا: 
  وقد جاء  0404اإلصدار السادس لتوقعات البي ة العالمية الصادر ج  مارس توصيات

تلت عنوان "كوكب صل  وناس أصلاء"، والذي أشار تل  تنه رب  الجاود المبذولة ج  
مجال البي ة عم  المستوى العالم  تت تننا ج  لاجة ماسة تل  دع  البرامج التعميمية 

مض ؛ باعتبار أن تل يق الم شرات البي ية ألد الت  تنعن  بالبي ة أكثر من أي وقت 
) UNاألضم  الر يسية لتل يق الر ية الشاممة لمنظومة التنمية المستدامة 

Environment, GEO-6, 2019)   كذلإ جاءت م شرات البنإ الدول  ج  عا ،
لتلدد التلديات األربعة عشر األكثر خطورة عم  المستوى الدول  ليأت  ج   0408
مجموعة من الموضوعات البي ية مناا: ت ير المناخ واتهتما  بالمليطات  م دمتاا

                                                           
 يشري هذا إىل نظام التوثيق املتبع يف البحث، وذلك كما يلي: )اسم املؤلف، تاريخ النشر، رقم الصفحة(.  )*(
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وقضايا المياا والتصره ج  النفايات الخطرة وكيفية توعية األجراد بالتعامل م  هذا 
 .(The World Bank, 2018)ال ضايا 

  ة عن المنتدى العرب  لمبي 0404الصادر عا   التربية البي ية ج  البمدان العربيةت رير 
تنه رب  تل  والتنمية  أجد( بعنوان "التربية لتل يق التنمية المستدامة"، والذي أشار 

الجاود المبذولة لدمج الموضوعات البي ية ج  المناهج تت تننا مازلنا ج  لاجة تل  دمج 
مجموعة من األنشطة الصفية والميدانية بالمناهج الدراسية مدعومة بال ضايا البي ية 

الوع  واتهتما  بالعمل البي   لدى ط ب المدارس بكاجة المرالل الدراسية باده نشر 
 (04040 المنتدى العرب  لمبي ة والتنمية، 

 والت  جاءت تلت 0404 األمريكية عا  الج راجية لمجمعية السنوية الندوة توصيات ،
 اتتجاهات عنوان "التصور لكوكب مستدا "، ليث أوصت أن تات  مناهج الج راجيا بتوق 

من خ ل  ،0404 عا  بلمول الكوكب ج راجيا تشكيل تعادة شأناا من الت  الليوية
دارتاا الليوية والموارد اإليكولوجية النظ  لفظ جيه يت  مست بل وتشكيل رس   نلو عم  واد

واألرض، والعمل عم  دمج الماارات الج راجية من  البشر ألوال تلسين أجل من مستدا 
ال رار ووض  خطط العمل البي    واتخاذمستدامة ومناا: لل المشك ت أجل التنمية ال

 من أجل تشكيل جيل جديد يتلمل مس وليته الل ي ية تجاا بي ته0
                (The American Geographical Society, annual 

Symposium,2016) 
  لل المشك ت مجموعة من الدراسات والبلوث الساب ة الت  أشارت تل  ضعه ماارات

الدراسات اتجتماعية عم  الرب  من أهمية تنميتاا وخاصة من خ ل مناهج البي ية 
ل  جاعمية البرامج الم ترلة ج   المعنية أوًت بدراسة البي ة وكل ما ي ثر ويتأثر باا، واد

 ملمد عم  ملمد،  ،)(K W Lieung et al ,2019ا: ومنا تنمية تمإ الماارات،
0408) ،Ayşegül Ulutas& Bahadir Köksalan,2017) (  جواد كاظ  ،

 0(0404 و خرون،
  مجموعة من الدراسات والبلوث الساب ة الت  أشارت تل  ضعه تلمل الت ميذ

لمس ولياتا  البي ية وبياب معظ  أبعادها لديا ، والناتج عن دراسة الموضوعات البي ية 
بطري ة يسودها اللفظ والتم ين دون انخراط ه تء الت ميذ ج  أنشطة بي ية ل ي ة 
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 لذي يلرإ سموكا  المس ول الفاعل نلو بي تا 0  نلو نمو الوازع الداخم  ااتدجع
 ملمد عبد الرازق،  (،0404تيمان لمم ،   (،0404 هناء عبد العزيز، ومناا:
0404)0 

  اإلعدادي ل ياس الثان  دراسة استكشاجية عم  مجموعة من ت ميذ الصه وقد ت  عمل
، كال درة عم  تلديد المشكمة البي ية واقتراح اللمول لل المشك ت البي يةبعض ماارات 

األجضل للماا، ووض  الخطط لتنفيذها والت مب عم  المعوقات الت  قد ت ه أما  تنفيذ 
% من الط ب قد لصموا عم  48أن نسبة  تل  شارت النتا جأ وقداللمول الم ترلة، 

% من 04% من الط ب عم  أقل 00بينما لصل ، % من درجة اتختبار04أقل من 
ضعه أبمب هذا الماارات لدى ه تء الت ميذ وخاصة  ، مما أشار تل الدرجة الكمية

جيما يتعمق بوض  خطط العمل البي   والت مب عم  المشك ت الت  قد ت ه عا ً ا أما  
 التنفيذ، كما أظارت هذا الدراسة بياب بعض أبعاد المس ولية البي ية لديا ، وخاصة
جيما يتعمق بمظاهر السموإ البي   المس ول لديا ، ليث أشارت النتا ج تل  لصول 

باإلضاجة تل   لمم ياس، الدرجة الكمية% من 00% من الت ميذ عم  أقل من 46
الم ابمة الت  أجريت م  بعض معمم  الدراسات اتجتماعية، والذين أشاروا تل  عد  

مصالبة لمموضوعات البي ية الواردة ج  لدود وجود الوقت الكاج  لتنفيذ األنشطة ال
و من هنا نبعت مشكمة هذا  ،المناج ، وبالتال  بمبة الطاب  النظري عم  دراستاا

 البلث0
 مصكل: البحح: 

ضعه ماارات لل المشك ت البي ية لدى ت ميذ الصه مشكمة البلث ج   تلددت        
، والذي عم  تلمل مس ولياتا  نلو البي ة اإلعدادي، وهو ما انعكس عم  مدى قدرتا الثان  

قد يكون ناجًما عن بمبة الطاب  النظري عم  دراسة الموضوعات البي ية عن طريق اللفظ 
والتم ين، دون انخراط الت ميذ ج  أنشطة بي ية جعمية تشعره  بأهمية دوره  ج  تلمل 

مناا مجتمعا ، وهو ما المس ولية نلو وض  خطط العمل البي   ولل المشك ت الت  يعان  
يمكن أن يتل ق من خ ل دراستا  لممناسبات البي ية العالمية واندماجا  ج  تنفيذ األنشطة 

 التابعة لاا، بعد أن تخطت أبمب المشك ت البي ية اللدود الج راجية لكل بمدان العال 0
 ولمت مب عم  هذا المشكمة لاول البلث اتجابة عم  الس ال الر يس التال :
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قا   عم  المناسبات البي ية العالمية الدراسات اتجتماعية ج   م ترحما جاعمية برنامج        
 ؟لمس ولية البي ية لدى ت ميذ المرلمة اإلعداديةوالل المشك ت ماارات لتنمية 
  الفرعية التالية: ا تتالتسويتفرع من هذا الس ال الر يس  
 تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية؟ ينب    الت البي ية لل المشك تماارات ما  .1
 بعاد المس ولية البي ية الت  ينب   تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية؟أما  .2
المناسبات البي ية  عم  قا   الدراسات اتجتماعيةصورة برنامج م ترح ج   ما .3

 اإلعدادي؟الثان  لت ميذ الصه  العالمية
لدى ت ميذ  البي ية لل المشك ت تنمية ماارات ج  الم ترحبرنامج الما جاعمية  .4

 اإلعدادي؟الثان  الصه 
لدى ت ميذ  البي يةبعض أبعاد المس ولية  ج  تنمية الم ترحبرنامج الما جاعمية  .5

 ؟اإلعداديالثان  الصه 
 فزوض البحح:     

 التطبي ين ج  البلث الت ميذ مجمدوعة درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق "يوجد 00
 0 "البعدي التطبيق ككل لصالح البي ية لل المشك ت ماارات اختبار ج  البعديو  ال بم 

 التطبي ينج   البلث الت ميذ مجمدوعة درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق يوجد" 00
 ل ختبار المكونة البي ية لل المشك ت ماارات من جرعية ماارة لكل البعديو  ال بم 
 "0البعدي التطبيق لصالح

 التطبي ينج   البلث الت ميذ مجمدوعة درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق "يوجد 00
 0 "البعدي التطبيق لصالح ككل البي يةم ياس المس ولية  ج  البعديو  ال بم 

 التطبي ينج   البلث الت ميذ مجمدوعة درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق يوجد" 60
 لصالح لمم اس المكونة البي يةأبعاد المس ولية  من جرع  بعد لكل البعديو  ال بم 

 "0البعدي التطبيق
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 حمود البحح:

 قتصر هذا البلث عم :ا
  بعض و  البي ية لل المشك ت مااراتبعض تنمية ج  الم ترح برنامج القياس جاعمية

 مجموعة البلث0 ت ميذال البي ية لدى المس وليةأبعاد 
  اإلعدادي بمدرسة السعيدية اإلعدادية بنات بملاجظة الثان  الصه  تمميذاتمن مجموعة

 ال اهرة0
  مبرنامج لمتأكد من جاعميته0الموضوعات األربعة المكونة لتجريب 
 ج  الفصل الدراس  األول من  عم  التمميذات مجموعة البلثالبرنامج الم ترح  تطبيق

 04040-0404العا  الدراس  
 ميَج البحح:

 البلث عم : اعتمد هذا
  مدددن  والثالددث ول والثدددان سددتخد  جدد  اتجابدددة عددن السدد ال األ ان المددناج الوصددف : والدددذي

الت  تناولت أهمية اتلتفدال بالمناسدبات البي يدة  ليث ت  دراسة األدبيات والبلوث ،البلث
لدددل المشدددك ت البي يدددة  تنميدددة مادددارات انعكددداس ذلدددإ عمددد  العالميدددة، ومددددى تمكانيدددة

قدا مت  مادارات لدل المشدك ت وأبعداد وكدذلإ جد  وضد   لدى الت ميدذ،  يةوالمس ولية البي
 داتدد أجدد  تعددداد و ، التصددور الم تددرح لمبرنددامج، باإلضدداجة تلدد  وضدد  المسدد ولية البي يددة

 0البلث
  البلددث مددنوالخددامس الرابدد  اتجابددة عددن السدد ال   سددتخد  جددان والددذي  : التجريبددالمددناج ،

لل المشك ت البي يدة والمسد ولية البي يدة  مااراتعم  تنمية برنامج الم ترح الب ياس أثر 
ذو المجموعدة  التجريبد  التصدمي  عمد  البلدث اعتمدد ، وقددمجموعة البلدث الت ميذلدى 

 SPSS0 برنامج باستخدا  تلصا ياً  النتا ج تلميل الوالدة، ث 
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  ومتجلت أٍه مصطلحات البحح يف: :البحح مصطلحات حتميم

 البيئي: العاملي:: املياسبات 
الت  تلتفل باا األم  المتلدة أو المنظمات المتخصصة التابعة  األلداث"مجموعة  -

بال ضايا البي ية  ل هتما لاا، والت  تمثل األيا  والع ود الدولية الت  ت  تخصيصاا 
 UN) ذات البعد العالم ، ومن ث  تعزيز الوع  الدول  وتلفيز العمل العالم  جياا0

Environment, GEO-6, 2019) 
 :التالية اتجرا ية بالتعريفات البلث اللال  التز  وقد
  حل املصكالت البيئي:مَارات : 

الع مية الت  تمثل سمسمة من الخطوات، تبدأ بال درة عم   العمميات من " مجموعة -
تلديد المشكمة البي ية وم لظتاا، وصوًت تل  اقتراح اللمول لممشكمة البي ة 
المطرولة، ووض  خطة العمل البي   ال زمة لتنفيذ تمإ اللمول، بما يمكن 

رى مشاباة، المتعممين من تعمي  هذا الماارات ج  ت دي  لمول لمشك ت بي ية أخ
اختبار لل المشك ت البي ية المعد ج  التمميذ يلصل عمياا    اس بالدرجة التتو 

 0لذلإ

 :املسئولي: البيئي  : 
"ملصمة استجابات الت ميذ الدالة عم  مدى معرجتا  بالمفاهي  البي ية،  -

والسموكيات البي ية المس ولة ج  المواقه اللياتية وكذلإ اتتجاا اإليجاب  نلو 
الشخص  والرببة ج  الملاجظة  واتلتزا البي ة، والت  تعبر عن الرببة الداخمية، 

  وي اس ذلإ بالدرجة التنلو ممكن،  عم  البي ة والعمل عم  تنميتاا عم  أجضل
 "0المعد لذلإ البي يةالمس ولية  م ياس  جالت ميذ يلصل عمياا 

 جزاءات البحح:إ

 ت  اتباع الخطوات اآلتية:واختبار صلة جروضه لإلجابة عن تسا تت البلث     
المرلمدددة ت ميدددذ لددددى  تنميتادددا الواجدددبلدددل المشدددك ت البي يدددة  بمادددارات قا مدددة تعدددداد 00

 :خ ل من وذلإ ،اإلعدادية
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 0لل المشك ت البي ية ماارات تناولت الت  الساب ة والدراسات دراسة األدبيات 
 وخاصددة ذات الصددمة  الج راجيددا، وتعمدد  تعمددي  مجددال جدد  اللديثددة دراسددة اتتجاهددات

 0بالج راجية البي ية وأهداجاا
 0ت ميذ المرلمة اإلعدادية دراسة خصا ص 
 مددن مجموعددة عمدد  وعرضدداالددل المشددك ت البي يددة  بماددارات مبد يددة قا مددة تعددداد 

 وضبطاا الملكمين
  لل المشك ت البي ية0 لماارات الناا ية ال ا مة وض 

اإلعداديدة، تعداد قا مة بأبعاد المس ولية البي ية الت  ينب د  تنميتادا لددى ت ميدذ المرلمدة  00
 وذلإ من خ ل:

 0أبعاد المس ولية البي ية تناولت الت  الساب ة والدراسات دراسة األدبيات 
 ت ميذ المرلمة اإلعدادية0 دراسة خصا ص 
 الملكمدين مدن مجموعدة عم  وعرضاا ،بأبعاد المس ولية البي ية مبد ية قا مة تعداد 

 0وضبطاا
  0بعاد المس ولية البي يةأل الناا ية ال ا مة وض 

المرلمددة  لت ميددذ ددا   عمدد  المناسددبات البي يددة العالميددة الانًقتررز   األنشددطة بندداء برنددامج 00
 :تلديد وذلإ من خ ل ،اإلعدادية

 الفكرية لمبرنامج الم ترح0 المنطم ات 

 0أسس بناء التصور الم ترح لمبرنامج 

 0األهداه العامة لمبرنامج 

 مشتمً  عم  دراسة أه  المناسبات البي ية العالمية الت  تتناول ملتوى البرنامج :
لل المشك ت البي ية ل ضايا البي ية المملة ج  الوقت اللال ، وبما يننم  ماارات ا

 اإلعدادي0 الثان الصه ت ميذ المناسبة لالمس ولية البي ية وأبعاد 

  وطرق تدريس البرنامج الم ترح0التعمي  والتعم  استراتيجيات 

 ومصادر تعم  البرنامج الم ترح0 مواد 

  بالبرنامج الم ترح0األنشطة التعميمية 
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 0أساليب الت وي  المستخدمة بالبرنامج 

  صورته الناا ية0  ضبط البرنامج ووضعة ج 

 صورته الناا ية0  عداد دليل المعم  لتدريس البرنامج، وضبطه ووضعه جت 

 مجموعة البلث، وذلإ من خ ل:الت ميذ الم ترح لدي  البرنامججاعمية  مدىقياس  60
اإلعدددادي بمدرسددة الثددان  الصدده  تمميددذاتمجموعددة مددن وهدد   البلددث،اختيددار مجموعددة  -أ

 السعيدية اإلعدادية بنات بملاجظة ال اهرة0
    وهما:الت وي  قبميًا عم  مجموعة البلث،   تطبيق  دات -ب

 0لل المشك ت البي يةماارات  اختبار -
 0  المس ولية البي يةم ياس  -
 عم  مجموعة البلث0 لمبرنامجالموضوعات التجريبية المكونة  تدريس  -ج  

 الت وي  بعديًا0  دات تطبيق  -د
 رصد النتا ج ومعالجتاا تلصا يًا وتفسيرها0 -ه
 سفر عناا البلث0أج  ضوء النتا ج الت   ت دي  التوصيات والم ترلات 00

 ٍمف البحح: 

 تلدد هده البلث ج  ضوء تسا تته ج :
ج   ال ا   عم  المناسبات البي ية العالمية برنامج الم ترحال الكشه عن مدى جاعمية    

ت ميذ المرلمة لدى المس ولية البي ية أبعاد لل المشك ت البي ية و ماارات من كل تنمية 
 ية0اإلعداد

 أٍني: البحح:

 :ت دي  ما يم   تمثمت أهمية البلث ج  
المرلمدددة  لدددى ت ميددذ لتدد  ينب دد  تنميتادداالددل المشددك ت البي يددة قا مددة بماددارات   - 0

 0  اإلعدادية
 اإلعداديةقا مة بأبعاد المس ولية البي ية الت  ينب   تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة   - 0
، وبنداء موضدوعاته تفصدديمًيا المناسددبات البي يدة العالميدةقدا    م تدرح تصدور لبرندامج  - 0

  جدد، و المرلمددة اإلعداديددةب الدراسددات اتجتماعيددةمندداهج ينمكددن اتسترشدداد بدده لتطددوير 
 الموضوعات البي ية المشاباة0 تعداد ولدات أنخرى قا مة عم 
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، يمكددن اتسترشدداد بدده جدد  تعددداد اتختبددارات لددل المشددك ت البي يددةت ااختبددار ماددار   - 6
 الت  ت يس الجانب المااري0

، يمكددن اتسترشدداد بدده جدد  تعددداد الم دداييس التدد  ت دديس المسدد ولية البي يددةم يدداس   - 0
 الجانب الوجدان 0

 المرلمدة اإلعداديدةمنداهج الج راجيدا بيوجه البلدث نظدر ال دا مين عمد  تعدداد وتطدوير  قد  - 4
 0بالبي ة وأنشطتاا المختمفة عم  المستوى العالم  والملم تل  دمج الموضوعات المتعم ة 

 :للبحح ياإلطار اليظز

 حل املصكالت واملسئولي: البيئي:املياسبات البيئي: وتيني:  

ة المرتبطة به، من خ ل لمبلث والدراسات الساب يتناول هذا الملور اإلطار النظري     
توضيح مفاو  المناسبات البي ية العالمية وأهمية اتلتفال باا باعتبارها مدخل ها  لمفت نظر 
الت ميذ بأهمية اتعتناء بالبي ة وتلمما  لمس ولياتا  نلوها، وكذلإ اللرص عم  ت دي  

وأهميته ج  تعمي  وتعم  لل المشك ت البي ية مشك ت بي تا ، ث  يعرض لمفاو  لمول ل
، وأه  مااراته، يميه عرض لمفاو  المس ولية البي ية وأهميتاا وأه  الدراسات اتجتماعية

 أبعادها0

  أوًلا املياسبات واألياو المولي: التابع: األمه املتحمة
of the United Nations aysDand  ObservancesInternational  

 لمناقشة ملفً   -المنظمة الدولية ذات البعد العالم  باعتبارها -صبلت األم  المتلدة أ      
لذلإ  .كل ال ضايا الت  تتجاوز اللدود الوطنية، وال ضايا الت  ت يمكن لبمد ما لماا بمفردا

وع ود دولية لكل مناا تلتف  األم  المتلدة بمناسبات معينة من أيا  وأسابي  وسنين 
ا0 وترم  األم  المتلدة من خ ل هذا اتلتفاليات الخاصة تل  تذكاء الرببة ا خاصً موضوعً 

لدى الجماور بمتابعة أنشطة األم  المتلدة وبرامجاا ج  تمإ المجاتت، ومن ث  تعزيز 
الجمعية العامة وبالبية المناسبات األممية عينتاا ، الوع  الدول  وتلفيز العمل العالم  جياا

عيّنتاا وكاتت أممية  ىخر ت صادرة عناا، وبعض المناسبات األالألم  المتلدة بموجب قرار 
 .متخصصة0 واألم  المتلدة تلتف  كذلإ بالذكريات سنوية بوصفاا وقا   ر يسية ج  تاريخاا

لتعب ة ذلإ و  ،هميةعامة لول ال ضايا ذات األالاأليا  الدولية ه  مناسبات لتث يه و     
الموارد واإلرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية واتلتفال باإلنجازات اإلنسانية وتعزيزها0 
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ن األم  المتلدة أ تتن اتلتفاتت ببعض األيا  الدولية تسبق تنشاء األم  المتلدة، أورب  
 .تبنت هذا اتلتفاتت كأداة قوية لنشر الوع 

 ملاذا؟مً خيتار املياسبات المولي: و
 ج  المنظمة، بماا  تضطم  الجمعية العمومية لألم  المتلدة، كوناا أكثر األجازة تمثيً      

تلديد تاريخ اتلتفال باأليا  الدولية الت  ت ترلاا الدول األعضاء عم  اجتماعات الجمعية0 
وع معين وت رر الجمعية العامة بتواجق اآلراء ما تذا كانت ستتخذ ال رار ج  اتلتفال بموض

وترتبط موضوعات األيا  الدولية دا ًما بمجاتت العمل الر يسية لألم   اليو ،وتلدد تاريخ ذاإ 
بمجاتتاا المختمفة المتلدة، وه : صون الس   واألمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة 

 .ولماية ل وق اإلنسان وضمان ال انون الدول  ودع  العمل اإلنسان 
 األياو المولي: اليت حتتفل بَا األمه املتحمة: أشَز  

تشير األم  المتلدة ج  قراراتاا المتعم ة باأليا  الدولية تل  قضايا عالمية ذات اهتما       
وقد ت  عمل لصر بأه  األيا  الدولية الت   مشترإ بالنسبة لمدول األعضاء ولمبشرية ككل،

 : تلتفل باا األم  المتلدة والمنظمات التابعة لاا، ليث ت  ت سيماا تل 

   أيا  اجتماعية وسياسية: وه  األكثر عدًدا، وأشار هذا األيا  عم  سبيل المثال: اليو
مارس،  06 مارس، اليو  العالم  لل وق اإلنسان المواجق 8العالم  لممرأة المواجق 

أبريل، اليو  العالم  لمسكان المواجق  04تلياء ذكرى ضلايا اللروب الكيميا ية المواجق 
 ديسمبر وبيرها0  04يوليو، اليو  الدول  لمتضامن اإلنسان  المواجق  00

  يناير، اليو  العالم   06أيا  ث اجية وعممية: ومن أشارها اليو  العالم  لمتعمي  المواجق
أبريل، اليو   04جبراير، اليو  العالم  لمممكية الفكرية المواجق  00المواجق تلم ة األ  

يونيو،  04 المواجق تل ج ين اليو  العالم مايو،  0المواجقالعالم  للرية الصلاجة 
 مايو وبيرها0 00المواجقواليو  العالم  من أجل اللوار والتنمية 

  لمتصدي  اليو  العالم جبراير،  6واجقالمأيا  صلية: وأهماا اليو  العالم  لمسرطان
 المواجقلمصلة والس مة ج  مكان العمل  اليو  العالم جبراير،  4المواجقلختان اإلناث 

 اليو  العالم مايو،  00 المواجقلإلمتناع عن تعاط  التب)  اليو  العالم أبريل،  08
لألشخاص ذوي   اليو  العالميونيو، و  04 المواجق لمكاجلة المخدرات واتتجار باا

 وبيرها0ديسمبر  0 المواجقاإلعاقة 
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  لم ابات  اليو  العالم مارس،  0 المواجقأيا  بي ية: وأهماا اليو  العالم  لأللياء البرية
لمبي ة  اليو  العالم مارس،  00 المواجقلممياا  اليو  العالم مارس،  00 المواجق

يونيو، اليو  العالم  لملفاظ  4 المواجقيونيو، اليو  العالم  لس مة ال ذاء  0والمواجق 
يىقغ ) ديسمبر0 0المواجقأكتوبر، اليو  العالم  لمتربة  4المواجقعم  الموا ل الطبيعية 

 (األيى انًتحدح
وجد  المناسدبات التد  ت تعمدن جيادا الجمعيدة العامدة عدن اتلتفدال بدبعض األيدا  الدوليدة،      

  المتلدددة هددذا األيددا  لجددذب انتبدداا الجماددور تلدد  تتبندد  الوكدداتت المتخصصددة التابعددة لألمدد
وبالتددال  جددإن برنددامج األمدد  المتلدددة لمبي ددة الموضددوعات التدد  تندددرج جدد  مجددال اختصاصدداا، 

، هددو المعندد  باتهتمددا  بال ضددايا واتلتفدداتت البي يددة؛ باعتبددارا ياددده (UNEP)المعددروه بددد 
لمعالجدة المشداكل الخطيدرة التد  يتملدور لمددول بشدأن اإلجدراءات المتخدذة تل  ت ددي  المشدورة 

 لولاا الكثير من هذا اتلتفاتت0
 00ومددن األمثمددة عمدد  ذلدددإ ال ددرار الصددادر بددإع ن اليدددو  الدددول  لمتنددوع البيولدددوج         

مايو(، والذي ت  من خ له دعوة الددول األعضداء جيادا تلد  التوقيد  عمد  بروتوكدول قرطاجندة 
ت ميددل المخدداطر البي يددة العمددل عمدد  ، وبالتددال  0444عددا   ج بشددأن لمايددة التنددوع البيولددو 

الت  تواجااا من خ ل تلميدل الوضد  البي د  ة يالبي  تجاا التلديات المجتمعات صمود وزيادة
 واألبعداد اتجتماعيدة تل يق التدوازن بدين التكامدل اتقتصداديوالعمل عم  وض  ر ية واضلة ل

 (UNEP, 2018) لمتنمية المستدامة0 والبي ية

 :المراسات االجتناعي: مياٍجأٍني: االحتفال باألياو واملياسبات البيئي: مً خالل 
عط  كل يو  دول  جرصة لعديد من الجاات الفاعمة لتنظي  األنشطة المتعم ة بموضوع ي     

اليو 0 وتسع  م سسات ومكاتب منظومة األم  المتلدة، باإلضاجة ال  اللكومات وقطاع  
، لجعل اليو  الدول  عا المجتم  المدن  والخاص والم سسات التعميمية والمواطنين بشكل 

 0هداجهأتوعية الخاصة بموضوع اليو  و ن طة انط ق ألنشطة ال
وج  ضوء ذلإ قد  البرنامج اإلنما   البي   لألم  المتلدة دليً  مختصرًا ألهمية       

اتلتفال باأليا  البي ية ج  المدارس، ليث اعتبرها جرصة لك  ت و  البي ة المدرسية بتنظي  
اإلجراءات الفردية الت  يمكن أن مجموعة من األنشطة الت  تركز عم  تنشيط الوع ، واتخاذ 
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تلدث جارًقا إليجاد جيل من المتعممين الذين ي درون نعمة اللياة عم  هذا الكوكب وشعوره  
 .(UN, A Guide for Schools to Celebrate, 2017,5)بالمس ولية تجاهه 

من داخل المدرسة باأليا  والمناسبات البي ية وعم  ذلإ يمكن أن تتمثل أهمية اتلتفال  
 ج : مناهج الدراسات اتجتماعية خ ل 
    تسميط الضوء عم  ال ضايا البي ية العالمية المملة الت  أصبلت ت ثر عم  العال

 بأكممه، ومعالجتاا بشكل متكامل من خ ل المناج بعيًدا عن اللفظ والتم ين0
   التركيز عم  الملتوى البي   الذي يل ق أهداه التنمية المستدامة ويعمل عم

األخضر واتستا إ  واتقتصاداكتساب الت ميذ لمفاهي  بي ية جديدة كالبصمة البي ية 
 المستدا  وبيرها من المفاهي  المستجدة

 ات الت  يت  دمج األنشطة المختمفة ج  البي ة المدرسية وجً ا لطبيعة األيا  والمناسب
 اتلتفال باا0

 0ربط ما يدرسه الت ميذ بمشك ت بي تا  الواقعية 
  التركيز عم  دور الت ميذ ج  لل المشك ت البي ية، واكتساب الماارات ال زمة لمتعامل

 م  هذا ال ضايا0
  دج  الت ميذ لتلمل مس ولياتا  تجاا بي تا  من خ ل اط عا  المستمر عم  كل ما

ن ال ضايا البي ية المطرولة، بما ينعكس عم  سموكا  اإليجاب  نلو البي ة هو جديد ع
 والذي يتلول م  الوقت لجزء من سماتا  الشخصية0

الج راجيا والت  تتواجق أهداجاا مناهج الدراسات اتجتماعية وخاصة وبالنظر تل  طبيعة     
العامة م  األهداه الساب ة، نجد تناا أصبلت معنية أكثر من أي وقت  خر بإعطاء مزيد من 

اإلجراط وعد  ا ببً تتس  بالاإلنسان بالطبيعة  ع قةاتهتما  بالبعد البي  ، بعد أن أصبلت 
وهو ما يفرض عمينا السع   ريخ،مطرد م  الت د  البشري عبر التاالبي   التدهور والالتوازن، 
التنمية المستدامة وتلويماا تل  صورة ل ي ة عم  أرض الواق  وليس مجرد مبادئ  نلو دع 

شعارات نظرية، من خ ل تعداد ت ميذ قادرين عم  لل مشك تا  البي ية من أجل لياة 
 أجضل لألجيال ال ادمة0 

  



 م5251( 25) -1ج-فبرايرعدد                                        ...      الدراسات االجتماعيةفي مقترح برنامج 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 040 - 

 Environmental Problem-Solving: ثاىيًا حل املصكالت البيئي:

تعد ماارات لل المشك ت ألد ماارات ال رن اللادي والعشرين الت  يجب أن يتمكن     
مناا الت ميذ ج  العصر اللال ، كما تناا ألد الماارات الج راجية األساسية الت  يجب 
 تنميتاا لدى التمميذ ليكون قادرًا عم  ممارسة ماارات البلث، وقادرًا عم  اقتراح لمول

، وكذلإ عم  وض  الخطط ال زمة لتنفيذ تمإ اللمول والت مب اايواجالمعالجة ال ضايا الت  
 عم  المعوقات الت  قد ت ه أمامه0 

 تعزيف مَارات حل املصكالت البيئي::  
 ل يمن  الفرد عن الوصول للل معين لمموقه اوجود ع بة أو ل تمثل المشكمة بوجه عا     

، وتمثل المشك ت البي ية لت  تتلق لديه لالة من اتتزان تجاا هذا الموقه ؛الذي يواجه
ألد أه  أنواع المشك ت الت  ت ابل الفرد ج  لياته اليومية وت ثر عميه سواء بشكل مباشر 

 ومناا:، لل المشك ت البي يةماارات  تعريفاتوعم  هذا تعددت أو بير مباشر، 
  ،  بإناا مجموعة الماارات ال زمة للل المشكمة 00 ،0400تعريه  لنان عبد الس :)

البي ية، وتتمثل ج  تلديد المشكمة وجم  المعمومات عناا، اقتراح لمول لممشكمة البي ية، 
 اختبار اللمول الم ترلة، تفسير المشكمة البي ية وتعمي  نتا جاا0 

 عريه ت(Lu Xingcun,2014,68) وجم  وتنظي  : بإناا قدرة الفرد عم  تدراإ وتلديد
وتلميل المعمومات البي ية، وكذلإ اقتراح مجموعة اللمول البديمة، ووض  خطة الامل 

 للل المشكمة البي ية المطرولة0

  ج  لين يعره كل من(Yavuz G, Yasemin D & Arslan Ç,2017,903) :بإناا 

من الماارات المع دة الت  تشمل ال درة عم  البلث وممارسة التفكير الناقد  مجموعة
 ليس لاا لل بعد"بي ية وبيرها من الماارات الع مية باده تيجاد لل لمشكمة 

  ، بإناا: مجموعة اإلجراءات الت  ي و  044، 0404كذلإ عرجاا  منصور عبد المنع )
تلديد المشكمة د وبناء جروض  :ج  لتتمثباا الطالب عندما يتعرض لمشكمة بي ية، 

مختمفة تعالج المشكمة، والتأكد من س مة الفروض وصلتاا، والخروج بلل والتوصل 
 ل رار من أجل الوصول تل  لل لممشكمة البي ية0
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 :يما يلبتحليل التعزيفات السابك:، يتضح 

 سمسمة من الخطوات المترابطة من أجل الوصول تل   لل المشك ت البي ية تمثل ماارات
 لل لممشكمة البي ية0

 0تتفق أبمب التعريفات ج  الخطوات العامة للل المشكمة البي ية 
  ماارات مع دة تعتمد عم  المعرجة البي ية المسب ة وتوظيه  لل المشك ت البي يةماارات

 الفرد0الماارات المختمفة لمواجاة موقه جديد بير مألوه لدى 
 :بإناا البلث تجرا يًا ج  هذالل المشك ت البي ية  وعم  هذا يمكن تعريه ماارات

الع ميددة التدد  تمثددل سمسددمة مددن الخطددوات، تبدددأ بال دددرة عمدد   العمميددات مددن " مجموعددة
تلديددد المشددكمة البي يددة وم لظتاددا، وصددوًت تلدد  اقتددراح اللمددول لممشددكمة البي ددة المطرولددة، 
ووضدد  خطددة العمددل البي دد  ال زمددة لتنفيددذ تمددإ اللمددول، بمددا يمكددن المتعممددين مددن تعمددي  هددذا 

يلصدل عميادا    داس بالدرجدة التدتو رى مشداباة، الماارات ج  ت دي  لمول لمشك ت بي يدة أخد
 0اختبار لل المشك ت البي ية المعد لذلإ  جالتمميذ 

 يف تعليه وتعله مادة اجلغزافيا: حل املصكالت البيئي:أٍني: 
تات  الموضوعات الج راجية ب ضايا البي ة وكيفية لمايتاا، لذلإ جا  تظل ج  م دمة      

ويرها وال ادرة عم  المساهمة ج  لل مشك تاا، بما ج  ذلإ قضايا العمو  المعنية بالبي ة وتط
مثل ندرة المياا وج دان التنوع البيولوج  والتموث بأنواعه وكيفية التخمص من المخمفات 
الخطرة والت ير المناخ ، وبيرها من ال ضايا البي ية الت  تمثل تلدًيا مباشًرا يادد لياة البشر 

ة هذا الموضوعات تمثل مجاًت خصًبا لتنمية ماارات لل المشك ت، أنفسا ، وعميه جإن دراس
من خ ل تتباع الطرق المختمفة الت  تعمل عم  تنمية تمإ الماارات سواء داخل الفصل أو 

 خارج الفصل0
ماارات لل لذلإ ج د اهتمت مجموعة من الدراسات والبلوث الساب ة بتلديد أهمية      

عبد ألمد (،  منصور 0404دراسة كل من:  شيماء تبراهي  ملمد،، ومناا المشك ت البي ية
،  من  جيصل ألمد، (0408، ملمد عم  ملمد(،  0404المنع ، 

0408)،(Kwan,t&So,M,2018)   ، والت  يتمثل أهماا ج: 

  اتستجابة لمدعوات العالمية الت  تنادي بتل يق التنمية المستدامة من خ ل تنمية
 لل المشك ت البي ية المختمفة0 قدرات المتعممين عم 
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  تنمية قدرات الت ميذ الع مية، واكسابا  الماارات ال زمة لمعيش ج  ال رن اللادي
 والعشرين بكل ما يلمل من ت ييرات وتطورات0

  تعادة النظر ج  ر ية ال ضايا البي ية الراهنة ومعالجتاا بشكل صليح؛ لت  ت تمتد
  ثارها السمبية لممست بل0

 يجابيتهز نشاط المتعم  فيلت يجاد لل لممشك ت  واد ج  الوصول تل  المعمومة بنفسه واد
 الت  تواجه0

 0تطبيق ما يتعممه التمميذ داخل برجة الصه ج  مواقه اللياة اليومية 

 بأهمية دورا الفاعل ج  المجتم 0 شعور التمميذ 

 المتعممين تل  اتستفادة من مصادر التعم  المختمفة بما ينم  لديا  ال درة عم   توجيه
الت ص  والربط واتستنتاج وتفنيد األدلة والتنب  وممارسة ماارات التفكير العمم  

 المنضبط0
  الر ية الكونية الت  تمنلاا دراسة ال ضايا البي ية ذات البعد العالم  والت  تشعرا بإنه

 من اللل لم ضايا المطرولة0جزء أساس  

ونظًرا ألهمية ماارات لل المشك ت البي ية، ج د اهتمت عديد من الدراسات بالعمل        
 عم  تنميتاا لدى الط ب، وتوضيح أجضل الممارسات التربوية ال ادرة عم  ذلإ، ومناا:

الت  أشارت تل  جاعمية استخدا  المدخل العمم   (K W Lieung et al, 2019)دراسة  
الذي ت  استخدامه داخل المعسكرات البي ية وما ت  ممارسته من أنشطة من خ لاا ج  تنمية 

 ,Kucuk& Saysel)، ودراسة اتبتدا يةماارات لل المشك ت البي ية لدى ت ميذ المرلمة 

 ال ا مة عم  مدخل النظ  ج  تنميةالت  أوصت بأهمية استخدا  األنشطة البي ية  (2017
تمإ الماارات لدى ت ميذ الصه الساب  بتركيا بعد أن أثبتت جاعمية األنشطة المستخدمة ج  

( الت  أشارت تل  أهمية 0404تل يق ذلإ، وكذلإ ودراسة  طه جزاع، مرتض  لميد، 
ب المرلمة اتعتناء باألنشطة المختمفة لتنمية ماارات لل المشك ت البي ية لدى ط 

 الثانوية0
ج  لين أشارت بعض الدراسات تل  أهمية استخدا  استراتيجيات التدريس اللديثة وما      

( والت  0408يصالباا من أنشطة لتنمية تمإ الماارات، ومناا: دراسة كل من: ملمد عم ، 
 من   استخدمت استراتيجية الدعا   التعميمية عم  ت ميذ الصه األول اإلعدادي، دراسة
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( الت  استخدمت استراتيجية التخيل الموجه، وكذلإ دراسة  جواد كاظ  0408جيصل، 
( الت  استخدمت استراتيجية التسري  المعرج ، والمذان أشارا تل  جاعمية تمإ 0404وأخرون، 

 اتستراتيجيات ج  تنمية هذا الماارات لدى الط ب المعممين0 
أهمية خاصة ج  تعمي  وتعم  شك ت البي ية تمثل يتضح مما سبق أن ماارات لل الم     

الج راجيا، من خ ل دراسة ال ضايا والموضوعات البي ية المختمفة واألنشطة المتنوعة، جا  
ت د  لممتعم  المعاره والمفاهي  والماارات البي ية الت  تكسبه ال درة عم  التفكير بطري ة 

ت البي ية الت  تواجه ج  الوقت اللال ، عممية، تمكنه من التعامل الصليح م  المشك 
 وكيه يكون مستعًدا لما يمكن أن يواجاه من مشك ت ج  المست بل0

 :حل املصكالت البيئي:تصييف مَارات 

تتطمب ماارات لل المشك ت البي ية ال درة عم  تدراإ الع قات المختمفة لعناصر      
المشكمة، م  وض  المعايير الت  تستند ال  المعرجة واتتجاهات اإليجابية لممتعممين تجاا 

لل بي تا ، وعم  هذا جا  تمثل ألد الماارات الج راجية الر يسية، وقد تعددت ماارات 
 وج ا ألهداه الدراسات الت  تناولتاا، ومناا:  يةالمشك ت البي

اتف تا عم  أن  وقد(، 0404(، و أمان  الديب، 0406دراسة كل من  أمان  سميمان،     
وتشخيصاا، جم   البي ية تتمثل ج : تلديد المشكمة لل المشك ت البي يةأه  ماارات 

 خطة العمل البي  0البيانات البي ية وتنظيماا، اقتراح اللمول البديمة، وض  
تتمثل  لل المشك ت البي ية( الت  أشارت تل  أن أه  ماارات 0408دراسة  من  جيصل،     

ج : اإللساس والشعور بالمشكمة، تلديد المشكمة، جم  المعمومات والبيانات، جرض 
 الفروض، اختبار صلة الفرض المناسب، مناقشة النتا ج وتعميماا0

( تل  أن أه  تمإ الماارات تتمثل ج : تلديد 0408،   ملمد عم ج  لين أشارت دراسة     
الوصول تل   –اقتراح لمول لممشكمة البي ية  -جم  المعمومات البي ية – البي يةالمشكمة 

 وتعمي  اللمول عم  المشكمة البي ية المشاباة(0 -اللل الصليح
، ج د 0404" بكندا الت  أجريت عا  أما دراسة الفريق البلث  بجامعة "دي مونكتون       

 Groupe de recherche Littoral)تتمثل ج :  لل المشك ت البي يةأوضلت أن ماارات 

et vie, 2019) 



 م5251( 25) -1ج-فبرايرعدد                                        ...      الدراسات االجتماعيةفي مقترح برنامج 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 040 - 

  من خ ل م لظة موق  معين دور المستكشه هناالطالب  المشكمة: ويمارستلديد ،
 لهيسمح  وبما، المرتبطة بالمشكمةمعمومات واستخدا  لواسه المختمفة والبلث عن ال

 وملاولة تفسير المشكمة المطرولة0بمعرجة المزيد عن بي ته 

  وتتطمب من المدتعم  تزالدة ال مدوض والمدبس عدن المشدكمة البي يدة، وترتيدب مشكمةالطرح :
عدادة صديابتاا، مدن خد ل ملاولدة اإلجابدة عدن مجموعدة أسد مة  البيانات عن المشدكمة واد

سددداعده  جددد  البلدددث عدددن بمدددا ي؟ لمددداذا؟(؛  أيدددن؟ متددد ؟ كيددده؟ مدددن؟ كددد  العدددددمثدددل: 
تنشداء مخطدط، أو تعدداد قدوا  ، ، أو سمسدمة مدن الكممدات، وتنظيماا ج  شدكل المعمومات
 ، باإلضاجة تل  طرح الن اشات م  زم  ه0م لظاتالأو تدوين 

  تيجاد اللل: وتعن  طرح مجموعة من اللمدول األصديمة والمبتكدرة، والن داش الجمداع  مدن
األجكدددار وت ويمادددا؛ بادددده تلسددديناا وت ويمادددا والبنددداء عميادددا وتوسدددي  أجدددل مناقشدددة 

 ، وت بل ن د األجكار0اتقترالات
   مدن خد ل مناقشدة اقترالدهاختبار اللل: وتسمح هذا الخطوة بت دوي  جاعميدة كدل لدل تد ،

األجكددار التدد  تسددتلق المتابعددة والتجريددب، وملاولددة اإلجابددة عددن مدددى ال ابميددة لمتنفيددذ 
 ال رار الصليح0 اتخاذر الموارد ال زمة، ومن ث  ومدى تواج

 ي دددرر الطددد ب الخطدددوات التددد  يجدددب عمددديا  اتخاذهدددا لتنفيدددذ  وضددد  خطدددة العمدددل: وجيادددا
 ، وت سي  العمل0 والوقت المناسب إلنجاز الخطة الموضوعة0اإلجراء

 0 تتخاذ اإلجراءات: وتتمثل ج  سمسمة اإلجراءات الت  يت  تنفيذها عم  أرض الواق 
 دوي  اإلجدراءات: وتمثدل شددكل مدن أشدكال الت دوي  وهددل يمكدن تضداجة بعدض الخطددوات أو ت 

 اإلضاجة تلياا لتلسين اإلجراء المتخذ0
  ، اإلجابدة عدن أسد مة مثدل "مداذا التعزيز الشخص : وهنا يجب عم  الطد ب ت يدي  أنفسدا

واقد ، لل هذا المشكمة، وكيه توصمت تل  اللدل، مداذا وجددت عمد  أرض ال تعممت أثناء
 كيه نلسن اآلداء ج  المرات ال ادمة، وه  تمثل بعض ماارات ما وراء المعرجة0

المشك ت لل  ماارات قا مة تعداد وقد أستفاد البلث اللال  من الدراسات الساب ة ج       
 دمج ت  ليث، تلتاا تندرج الت  الفرعية الواردة جياا والمااراتماارات ، بتلميل الالبي ية 
ضاجة بعضاا، تكمل أو       طبيعتاا تتشابه الت  الماارات بعض  بما الفرعية البنود بعض واد
ت الت  عنن  باا هذا البلث ج : االلال ، وعم  ذلإ تلددت الماار  البلث أهداه يواجق
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بناء  ،جم  المعمومات عن المشكمة البي ية وتنظيماا، الشعور بالمشكمة البي ية وتلديدها
 ،اختبار صلة الفروض المطرولة للل المشكمة البي ية، الفروض لمعالجة المشكمة البي ية

خطة العمل البي   لتنفيذ اللل  ، و وض الوصول تل  لل لممشكمة البي ية المطرولة
 0المناسب

وهكذا يتضح مما سبق تن مجرد تزويد األجراد ب در من المعرجة البي ية ل  يعد كاجًيا ج      
ظل التدهور اللال  الت  تعان  منه البي ة واستنزاه مواردها سواء بسبب خطط التنمية 
ال اصرة أو سموكيات األجراد، وبالتال  جإن توجير التربية البي ية السميمة وال درة عم  لل 

أساسية يجب أن يتمكن مناا المتعممون، بالتكامل م  اتهتما   ماارةالمشكمة البي ية أصبلت 
 سموكياتا  نلو البي ة وتلمما  لمس ولياتا  تجاهاا0 بتعديل
 Environmental Responsibility: ثالجا املسئولي: البيئي:   

ل د أصبح ت يير سموكيات األجراد تجاهه بي تا  هدًجا لياتًيا يسع  الجمي  تل  تل ي ه،      
باعتبار أن البي ة ه  ألد -وبالتال  جالمناهج الدراسية كاجة، ومناهج الج راجيا بشكل خاص 

أصبلت مطالبة أكثر من أي وقت مض  باللرص عم  تنمية تلمل الت ميذ  -أولوياتاا
لمس ولياتا  البي ية، بعد أصبح تاديد اإلنسان لاذا البي ة يمثل خطرًا ل ي ًيا ت يادد بي ته 

 ج ط، ولكن يادد لياته هو شخصًيا0
  البي يةتعريه المس ولية : 

 ، ومن أه  هذا التعريفات:البي يةل د تعددت تعريفات المس ولية 
  تعريه(Ebreo& Shay,2014,476)  اتلتزا  الشخص  بما ه  البي يةبأن المس ولية :

قرارات بي ية مناسبة ج  شكل سموإ بي    اتخاذيصدر عن الفرد من قول أو جعل نلو 
البي ة ولسن استخدا   لصيانةمس ول، يكون ناتًجا عما لديه من مفاهي  واتجاهات بي ية 

 مواردها وتنميتاا بما يكفل استمرارها تل يً ا لمتنمية المستدامة0

  ، الت  "نتاج التربية البي ية والت  عرجتاا عم  أناا: ( 004، 0404تعريه  سوزان بال
من خ لاا يت  تكساب الفرد مجموعة من المعاره والمفاهي  البي ية، والت  تشكل بدورها 
اتتجاهات البي ية اإليجابية، الت  تدجعه لممارسة سموإ البي   يدل عم  تلساسه 

 بالمس ولية تجاا البي ة"0
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  ،نلو ( بأناا: "قدرة الفرد عم  تلمل مس وليته 6، 0404تعريه  ملمد عبد الرازق
البي ة، من خ ل ما يتخذا من قرارات بي ية صليلة والسموكيات المس ولة نلو البي ة، 
اعتمادا عم  ما لديه من معرجة بي ية صليلة، مما يسا  ج  لماية البي ة من المشك ت 

 واألخطار واألضرار0

  ،بأناا: مس ولية الفرد عن نفسه 84، 0404كذلإ عرجتاا  تيمان لمم  عبد الاادي )
ومس وليته تجاا مجتمعه ووطنه، من خ ل جامه لدورا ج  تل يق أهداجه واهتمامه 

 باألخرين، من خ ل ع قته اإليجابية ومشاركته ج  لل مشك ت المجتم 0

 :البيئي:ىستيتج مً حتليل التعزيفات السابك: أٌ املسئولي: 

 تنمثل ألد األعمدة ال زمة لتل يق التنمية المستدامة 
  تستند عم  تكوين وازع داخم  يلرإ السموإ البي   الخارج  لمفرد 
  ،ال رار  اتخاذتتضمن عدة أبعاد تبد أن تتكامل مًعا، مناا: المفاهي  والمعرجة البي ية

 البي   المس ول، وكذلإ اتتجاا اإليجاب  نلو اللفاظ عم  البي ة وصيانتاا0 

 :بإناا البلث را يًا ج  هذاتج البي يةوعم  هذا يمكن تعريه المس ولية 
"ملصمة استجابات الت ميذ الدالة عم  مدى معرجتا  بالمفاهي  البي ية، والسموكيات البي ية 
المس ولة ج  المواقه اللياتية وكذلإ اتتجاا اإليجاب  نلو البي ة، والت  تعبر عن الرببة 

والعمل عم  تنميتاا عم  أجضل الداخمية، واإللتزا  الشخص  والرببة ج  الملاجظة عم  البي ة 
 البي يةالمس ولية  م ياس ج الت ميذ يلصل عمياا   وي اس ذلإ بالدرجة التنلو ممكن، 
 "0المعد لذلإ

  :اجلغزافيا: مياٍجلمى التالميذ مً خالل  البيئي:أٍني: تيني: املسئولي 

بير المس ول  اتقتصاديمنذ أن أستشعر اإلنسان الخطر؛ نتيجة ط يان عممية النمو      
الذي جاء عم  لساب بي ته، وبدأت الجاات الدولية ج  ع د سمسمة من الم تمرات من أجل 
توجيه النظر تل  خطورة ال ضايا البي ية وضرورة التلول تل  أنماط اتستا إ واإلنتاج 

، والذي أشار 0440المستدا ، وذلإ بداية من ع د م تمر األم  المتلدة ج  ستوكاول  عا  
 0480أهمية تنمية الوع  البي   لدى أجراد المجتم  العالم  ، وت رير "برونت ند" عا    تل

الذي أشار تل  تنه ت يمكن اتستمرار ج  عممية التنمية تذا ل  نتوقه عن تلداث األضرار 
، ليث دعت الجمعية العامة لألم  المتلدة 0440البي ية، وانع اد م تمر ريودي جانيرو عا  
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دول األعضاء إلعطاء األولوية لم ضايا البي ية، ومناقشة سبل تفعيل التنمية كاجة ال
، الذي ع د ج  اليابان ج   المستدامة التنمية أجل من لمتعمي  العالم  والم تمرالمستدامة، 

 تدراج ، والذي شدد عم  أهمية "مستدا  مست بل أجل من التعم " شعار تلت  0406نوجمبر 
وصوت تل  ، 0004 عا  بعد لما التنمية أعمال جدول ج  المستدامة التنمية أجل من التعمي 

 قمة ت  تقرارها ج ، والت  0404يجب تل ي اا بلمول وض  خطة جديدة لمتنمية المستدامة 
نيويورإ،  ج  المتلدة األم  بم ر سبتمبر 04-00 من المستدامة" لمتنمية المتلدة "األم 

لتشمل سبعة "، 0404المستدامة لعا   تلويل عالمنا خطة التنميةوالت  جاءت تلت عنوان " 
تشمل األبعاد المختمفة لمتنمية المستدامة، مناا األهداه المعنية بالبي ة، مثل:  عشر هده

 النظ  ، واللياة ج  البر واللياة ج  الماء للمايةنالمس وت اتستا إ واتنتاج التلول نلو 
نشاء مدن ومجتمعات مستدامة وبيرها، وه  كماا  اإليكولوجية وقضايا العمل المناخ ، واد

 The 2030 Agenda for) الموضوعات الج راجية0 اهتما قضايا تدخل ج  نطاق 

Sustainable Development:" Transforming our world", 2015) 
أهمية دمج البعد التربوي وبالنظر تل  هذا الخطط والت ارير نجد أن العامل المشترإ بيناا     

لتوجير الث اجة البي ية واتعتناء بالموضوعات البي ية الت  تمكن من تعداد جيل قادر عم  
 تلمل مس وليته البي ية سواء عم  مستوى األجراد او المجتمعات0

واتتجاا نلو البي ة لدى المس ولية البي ية الوع  و  لذلإ ج د تناولت دراسات عديدة أهمية     
(،  ملمود لسن 0404تيمان لمم ،   (،0404هناء عبد العزيز، الط ب، ومناا دراسة  

(، الذين أشاروا تل  أهمية تنمية المس ولية 0404(، و ملمد عبد الرازق، 0408تسماعيل، 
 ج : تتمثلالبي ية لدى الط ب، والت  

  0تلويل بي ية التعم  تل  بي ة لاجزة لمت ير الداخم  لسموإ المتعم  
 0برس روح المبادأة ونبذ السمبية وال مباتة تجاا قضايا مجتمعه 
 اتجتماعية الخاط ة،  تعديل السموكيات بير الصليلة تجاا البي ة جراء عممية التنش ة

 ا بصفة دا مة0ا م  مً ا بي يً وتبن  سموكً 
 ي اآلخر0تنمية ث ة المتعممين بأنفسا  وقدرتا  عم  تلمل المس ولية والترا  الرأي والرأ 
  تنمية ال درة عم  العمل ج  جريق، والمشاركة الفعمية ج  التخطيط والتنفيذ لممشروعات

 واألنشطة الت  تخد  البي ة0 
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 جراد والمجتمعات عم  اتستفادة من الموارد البي ية المتالة دون تلداث خمل مساعدة األ
 بمكوناتاا0

اإلصدار السادس لتوقعات البي ة العالمية الصادر ج  مارس ت رير  عميه أكدوهذ ما      
تل  أهمية جاء تلت عنوان "كوكب صل  وناس أصلاء"، والذي أشار  والذي 0404

 يستند تل  مجموعة من المبادئ تتمثل ج : ااأن تل ي و المس ولية البي ية 
 بعممية التعم 0لق كل جرد أن يتمت  بالمتاح ج  بي ته من موارد، وكذلإ اللرية والتمت   
  بطرق جعالة تل ق أهداه  واستراتيجيات لديثةاتعتماد عم  أساليب تعميمية مختمفة

 التعم  البي  0 
  تدماج الط ب ج  األنشطة المدرسية تل يق لماية العال  الطبيع  من خ ل

 ,UN Environment) .المس ولية البي ية لديا رجانات والمساب ات الت  تنم  اوالم

GEO-6, 2019) 

( بضرورة اتهتما  بتنمية 0404لذلإ ج د أوصت دراسة  عم  بن لسن األلمدي،        
ل  جاعمية اتستراتيجيات  اتتجاا اإليجاب  نلو قضايا اتستدامة البي ية لدى الط ب، واد

 ج  تل يق ذلإPWTW 0، وRAFTاللديثة وما يصالباا من أنشطة، مثل استراتيجيت  
( بضرورة اتهتما  بتنمية اتجاهات 0404كما أوصت دراسة  صباح خمه، كري  ب س ،     

الت ميذ اإليجابية نلو البي ة من خ ل اتعتماد عم  توجير مجموعة من مصادر التعم  
 الشي ة واألنشطة بير الت ميدية الت  تجذب انتباها 0 

(، وقد 0404، و ملمد عبد الرازق، (0404وكذلإ دراست  كل من  هناء عبد العزيز،     
 استخدمت كل مناما استراتيجية ت ص  الويب ج  تنمية المس ولية البي ية لدى الط ب0 

( تل  جاعمية استخدا  ال صص المصورة ج  0404كما أشارت دراسة  رياا  عبد العال،    
عتماد المعممين عم  تنمية السموإ البي   المس ول لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية، وأهمية ا

 أساليب جاذبة بعيًدا عن السرد الجاه لممعمومات0
تل  أهمية تل يق  (Jovanović Slavoljub, et al, 2015)كما أشارت دراسة      

ة األنشطة سالمستمدة من ممار كساب الت ميذ لم ي  البي ية تالمس ولية البي ية من خ ل 
 الصفية وال صفية ج  المدرسة
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استفادت الدراسة اللالية من الدراسات الساب ة ج  التعره عم  الطرق المناسبة  وقد     
لتنمية المس ولية البي ية لدى الت ميذ، ولكن ل  تعتمد أي مناا عم  استخدا  اتلتفاتت 

 والمناسبات البي ية وما يصالباا من أنشطة ج  تنميتاا0
 البيئي: املسئولي: أبعاد: 

مس ولية تربوية ترشادية أخ قية تكمن داخل الفرد وتنعكس عم   البي يةالمس ولية  تمثل    
تعددت أبعادها طب ًا لألهداه المرجو تل ي اا عند الط ب، وقد  سموكه وتوجااته، لذلإ ج د

 تناولت مجموعة من الدراسات هذا األبعاد، ومناا:
 البي يةالمس ولية عاد ( والت  أشارت تل  أن أب008، 0404هناء عبد العزيز،  دراسة     

تتمثل ج : اتلتزا  بالتشريعات وال وانين البي ية، لل المشك ت وال ضايا البي ية، اتستا إ 
 0ةالملمية والعالمي اركةالمس ول، وتعزيز المش

 ,Ge Wang. et al)( و 88، 0408أشارت دراسة كل من  ايمان لمم ،  بينما     

( تل  أن أه  هذا األبعاد تتمثل ج : 44، 0406الممون ، و نسرين ألمد  (2017,1406
اتتجاا نلو لماية البي ة وصيانتاا   ،الوع  البي   بالمشك ت، السموإ البي   المس ول

 واتخاذ ال رار البي  0

،  رشا تما  عبد العزيز، (08، 0404اتف ت دراسة كل من  ملمد عبد الرازق،  لينج     
تتمثل ج : معرجة المفاهي  البي يةد واتخاذ ال رار،  البي يةالمس ولية د ( تل  أن أبعا44، 0404

 باإلضاجة تل  السموإ البي   المس ول0
تل  طبيعة األبعاد الت  لددتاا الدراسات الساب ة نجد أناا تتكامل م  بعضاا  وبالنظر    

ن اختمفت أليانا طب ا ألهداه كل دراسة، وقد استفادت الدراسة اللالية  وتتداخل جيما بيناا، واد
المعن  باا هذا البلث، وج  صيابة التعريه  البي يةالمس ولية أبعاد  وض  قا مةمن ذلإ ج  
 م  المرلمة العمرية الت  يستادجاا كما يم :  ل بعد وجً ا لما يتماشاإلجرا   لك

  اإللما  بالمفاهي  البي ية: وتعن  تكوين قاعدة معرجية لدى التمميذ قواماا المفاهي  البي ية
السميمة ذات الصمة بموضوعات البرنامج الت  درساا بما يمكنه من الفا  الصليح لم ضايا 

 ال رار البي   الصليح0 اتخاذتال  ال درة عم  والمشك ت البي ية وبال

  السموإ البي   المس ول: وتعن  التصرجات وال رارات الصليلة الت  يتخذها الفرد تزاء
 المواقه البي ية المختمفة الت  يتعرض لاا0
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  اتتجاا اإليجاب  نلو البي ة: ويعن  ملصمة مشاعر التمميذ نلو بي ته، والت  تتكون بفعل
دراإ أهمية ستمتاعه واعاممه معاا، وتعكس اهتمامه خبراته وت بدراسة الموضوعات البي ية واد

 دورا ج  اللفاظ عم  البي ة0

يتضح من خ ل ما سبق أن اللفاظ عم  البي ة هو التلدي األكبر الذي يجب أن نتلد من    
أجمه، من خ ل السع  نلو لل ال ضايا والمشك ت البي ية، وقيا  كل جرد بواجباته 
ومس ولياته نلو نفسه ونلو مجتمعه؛ ألن الشعور بالمس ولية وتلمل تبعاتاا هو السبيل 

 مستدامة الت  ينشدها الجمي  من أجل مست بل أجضل لإلنسانية0نلو تل يق التنمية ال
 إعماد مواد وأدوات البحح

 الت  ينب   تنميتادالل المشك ت البي ية وض  قا مة بماارات يشتمل هذا الملور عم    
كيفيدة برندامج الم تدرح وضدبطه، يمد  ذلدإ توضديح لالبنداء ، ثد  ت ميذ المرلمة اإلعداديةدى ل

وم يدداس المسدد ولية  ،لددل المشدك ت البي يددةاختبددار ماددارات تعدداد وهمددا:  بلددثال بنداء  داتدد 
 اإلعدادي0الثان  الصه ت ميذ لالبي ية 

 اشتنلت مواد البحح على:أواًل مواد البحح: 

 :تالميذ املزحل: اإلعمادي:الواجب تينيتَا لمى حل املصكالت البيئي:  مبَارات إعماد قائن 
ما ماارات لل المشك ت البي ية  " :وهو البلث، أس مة من األول التسا ل عن لإلجابة    

 وجق وذلإ الماارات، باذا قا مة تعداد ت  "ت ميذ المرلمة اإلعدادية؟تنميتاا لدى  الت  ينب  
 :التالية الخطوات

لل المشك ت  تلدد هده ال ا مة ج  تلديد مااراتالاده من تعداد ال ا مة: تلديد  00
لتكون ألد  ت ميذ المرلمة اإلعدادية يسع  البلث اللال  تل  تنميتاا لدىوالت  ، البي ية

 األسس الت  يبن  البرنامج ج  ضو اا ويسع  تل  تل ي اا من خ له0
 :يم  جيما مصادر، تمثمت عدة ال ا مة عم  اشت اق اعتمدمصادر اشت اق ال ا مة:  00

 المشك ت البي ية0 األدبيات والدراسات الساب ة الت  تناولت ماارات لل -
اتتجاهات العالمية اللديثة ج  مجال تعمي  وتعم  الج راجيا وخاصة ذات الصمة  -

 بالج راجية البي ية وأهداجاا0
 خصا ص ت ميذ المرلمة اإلعدادية0 -
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عم  ال ا مة المبد ية عرضنت : وقد لل المشك ت البي ية وض  قا مة مبد ية بماارات 00
باإلضاجة  وذلإ جياا، الرأي بإبداد التكر  تليا  وطنمب، 0(0 مملق رق   السادة الملكمين

 ج  الملكمين م  المناقشات وقد أسفرت، أو اللذه طبً ا لما يرونه مناسًبا التعديل أو
م  لذه بم ترلاتا  عن اتتفاق عم  الماارات الر يسية،  واألخذ ال ا مة، ملتوي

ضاجة ماارة ماارتين جرعيتين تابعتين لماارة  بناء الفروض لمعالجة المشكمة البي ية، واد
 لت  ت  تقرار ال ا مة ج  صورتاا الناا ية0، وض  خطة العمل البي  جرعية لماارة 

عدادها ج  صورتاا الناا ية:  60 الملكمين  ضوء توصيات  عندلت ال ا مة جضبط ال ا مة واد
ت ماارات ر يسية، يتفرع س ، ليث اشتممت عم الناا يةج  صورتاا ال ا مة وت  وض  

وباذا  ،(0 ( 0وهو ما توضيله من خ ل  مملق رق   ،جرعية ماارة مناا خمس وعشرون
 :عم  نص يوالذ ،األول من أس مة البلث التسا لعن  اإلجابة يكون قد تمت

  ما ماارات لل المشك ت البي ية الت  ينب   تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة
 اإلعدادية؟

 :تالميذ املزحل: اإلعمادي:الواجب تينيتَا لمى بأبعاد املسئولي: البيئي:  إعماد قائن 
بعاد المس ولية البي ية أما  " :وهو البلث، أس مة من الثان  التسا ل عن لإلجابة   

 ،األبعاد باذا قا مة تعداد ت  "الت  ينب   تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية؟
 :التالية الخطوات وجق وذلإ

، أبعاد المس ولية البي يةتلدد هده ال ا مة ج  تلديد الاده من تعداد ال ا مة: تلديد  00
لتكون ألد األسس  ت ميذ المرلمة اإلعدادية والت  يسع  البلث اللال  تل  تنميتاا لدى

 الت  يبن  البرنامج ج  ضو اا ويسع  تل  تل ي اا من خ له0
 :يم  جيما مصادر، تمثمت عدة ال ا مة عم  اشت اق اعتمدمصادر اشت اق ال ا مة:  00

 0أبعاد المس ولية البي يةاألدبيات والدراسات الساب ة الت  تناولت  -
 اتتجاهات العالمية اللديثة ذات الصمة بالج راجية البي ية وأهداجاا0 -
 خصا ص ت ميذ المرلمة اإلعدادية0 -

                                                           
 .على مواد وأدوات البحث ( أمساء السادة احملكمني1) ملحق - 1
 ( قائمة مبهارات حل املشكالت البيئية.2ملحق )  -
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عم  السادة ال ا مة المبد ية عرضنت : وقد أبعاد المس ولية البي يةبوض  قا مة مبد ية  00
أو اللذه  التعديل باإلضاجة أو وذلإ جياا، الرأي بإبداد التكر  تليا  وطنمب ،الملكمين

 واألخذ ال ا مة، ملتوي ج  الملكمين م  المناقشات وقد أسفرت، طبً ا لما يرونه مناسًبا
ضاجة م شر جرع  لبعد اتتجاا ، لم ا مة الر يسية األبعادبم ترلاتا  عن اتتفاق عم   واد

لمظاهر السموإ البي  ، وكذلإ تضاجة م شر تل  بعد نلو البي ة، ودمج م شرين تابعين 
 لت  ت  تقرار ال ا مة ج  صورتاا الناا ية0 ،اتلما  بالمفاهي  البي ية

عدادها ج  صورتاا الناا ية:  60 الملكمين  ضوء توصيات  عندلت ال ا مة جضبط ال ا مة واد
ر يسية، يتفرع  ث ث أبعاد ، ليث اشتممت عم الناا يةج  صورتاا ال ا مة وت  وض  

يكون وباذا  ،(0 ( 0وهو ما توضيله من خ ل  مملق رق   ،اا جرعيً عشر م شرً  اثنامناا 
 :عم  نص يوالذ ،من أس مة البلث الثان  التسا لعن  اإلجابة قد تمت

 ما أبعاد المس ولية البي ية الت  ينب   تنميتاا لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية؟ 
  كائه على املياسبات البيئي: العاملي: لتالميذ ال المراسات االجتناعي:يف  املكرتحبياء الربىامج

امليطلكات الفكزي: ميكً إجياسٍا استيم يف بيائُ على عمد مً  والذي ،اإلعمادي الجاىيالصف 

 :ييل فينا
المتلدة، وكذلإ م  ر ية  لألم البرنامج اإلنما   لمبي ة التاب   البرنامج م  ر ية تواجق -أ 

 جيما يتعمق بملور البي ة0 0404مصر 

 مراعاة اتتجاهات اللديثة ج  مجال الج راجيا البي ية0  -ة 
 عمل لصر باأليا  والمناسبات الدولية الت  تلتفل باا األم  المتلدة عم  مدار العا 0 -ج 

ويوضح  ويوا   التياجاتا الت ميذ التنوع ج  أسموب ت دي  الملتوى بما يجذب انتباا  -د 
 تا 0بي اتا  تجاا لمس وليأهمية دوره  ج  تلمما  

ربط الموضوعات المتضمنة بالبرنامج بال ضايا والمشك ت البي ية الت  يعان  مناا  -ِ 
 المجتم  المصري ملمًيا0

                                                           

 .أبعاد املسئولية البيئيةب( قائمة  3ملحق )  -
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ستراتيجيات -و  تنمية مااراتا  الت ميذ عم   تلستدريسية مختمفة  استخدا  طرق واد
عم  تلديد المشكمة والبلث ج  أسباباا وتوضيح ال ضايا ذات الصمة وكيفية اقتراح 

  لمول لاا0

ممارسة مجموعة متنوعة من األنشطة داخل البرنامج بما ينم  قدرة الت ميذ عم   -س 
 0لل المشك ت البي ية

 بعد اتنتااء منه0كذلإ و  البرنامجأثناء دراسة  ممارسة عممية الت وي  المستمر -  

ويمكناا أن  ،الصدقو ت وي  موضوعية تتس  بدرجة عالية من الثبات  أدواتاستخدا   -ط 
لل المشك ت البي ية والمس ولية ج  تنمية ماارات البرنامج الم ترح  جاعميةت يس 
 0البي ية

  لمبرنامجاألسس الت  اعتمد عمياا التصور الم ترح: 

 الم ترح تل  عدد من األسس الت  ت  منراعتاا عند تعدادا وه : البرنامجاستند تصور  

 ا ج  هذا البلث0مت  تعداده المذانالبي ية والمس ولية ماارات لل المشك ت ت  قا م -أ 

والمس ولية نتا ج وتوصيات البلوث والدراسات الساب ة ج  مجال لل المشك ت  -ة 
  0البي ية

 0مجال تعمي  وتعم  الج راجيااتتجاهات اللديثة ج   -ج 
  0خصا ص والتياجات ت ميذ المرلمة اإلعدادية -د 

، ولاا بعد عالم  المجتم  المصري ال ضايا والمشك ت البي ية الت  يعان  مناا -ِ 
 أيًضا0

  الم ترح:          البرنامجخطوات بناء 

 :الخطوات التاليةاتباع من خ ل بناء البرنامج الم ترح ت         
 نلو بي ة نأمماا وعال  مستدا ""وهو  تلديد عنوان البرنامج: -أ 

 لمبرنامج الم ترح:  ةه العاماهدتلديد األ -ة 

والت  تنوعت ما بين أهداه معرجية وماارية ووجدانية م  التركيز عم  ماارات لل 
 المشك ت وأبعاد المس ولية البي ية0

 :لبرنامجاتلديد ملتوى  -ج 
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لل تنمية ماارات ج  ضوء السع  لتل يق الاده العا  من البرنامج، والذي تمثل ج        
ج د  ،ت ميذ المرلمة اإلعداديةبأبعادها المختمفة لدى المشك ت البي ية والمس ولية البي ية 

ويندرج تلت كل مناا مجموعة من ال ضايا  اشتمل البرنامج عم  أرب  موضوعات دراسية
الت  ؛ وقد ت  اختيار هذا الموضوعات نظرًا لثرا اا وارتباطاا الوثيق بعديد من ال ضايا الفرعية

المجتم  المصري والت  تمس لياة الت ميذ بما يتوجب عميا  تلمما  لمس ولياتا   يتأثر باا
 تمثمت ج :والسع  إليجاد لمول لاا، والت  البي ة نلو 

 لنلاجظ عم  أمنا األرض"0 األول: الموضوع "   
  : مياهنا لياتنا"0الموضوع الثان " 
  :0" صلتنا مست بمنا"الموضوع الثالث 
  الراب : " نلو بي ة مستدامة لألجيال ال ادمة"0الموضوع 
ليث ت  اتعتماد عم  مجموعة من اتستراتيجيات  :المختارة التدريس تلديد طرق -د 

 0واألساليب مناا: اللوار والمناقشة، لل المشك ت، التعم  التعاون ، لعب األدوار
من الصور التعم : وقد ت  اتستعانة بمجموعة متنوعة  ومصادر التعميمية المواد -ِ 

بالبي ة،  والخرا ط، وم تطفات من الصله، وبعض وثا ق األم  المتلدة المعنية
باإلضاجة تل  الكتب والمراج ، وشبكة اتنترنت بما يل ق أهداه الموضوعات 

 المختارة0
بين أنشطة صفية وتصفية،  والمشروعات المصالبة: والت  تنوعت ما األنشطة -و 

كاألنشطة ال را ية والبلثية والكتابية والعممية، تل  جانب أنشطة الم لظة والتلميل 
عداد الندوات وتنف بما يل ق والزيارات الميدانية يذ بعض المشروعات البسيطة واد

 أهداه البرنامج0
بين ال بم  والمستمر والبعدي، تل  جانب  المستخدمة: الت  تنوعت ما الت وي  أساليب -س 

تطبيق أدات  البلث وهما اختبار ماارات لل المشك ت البي ية، وم ياس المس ولية 
 البي ية قبل وبعد تنفيذ البرنامج0 

 :لكيفية تدريس البرنامج الم ترحتعداد دليل المعم   -  

بما لمبرنامج، التجريبية  الموضوعات كيفية تدريستل   إلرشادادليل المعم   وقد ت  تعداد     
 وقد تضمن الدليل ما يم : يل ق نواتج التعم  المستادجة عم  أجضل صورة ممكنة،
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 أهمية الدليل0 -
 البي ية وأهميتاا0المناسبات العالمية  عرض أله  -
 0البرنامج موضوعاتاألهداه العامة لتدريس  -
 تستراتيجيات التدريس المنستخدمة0 -
 المواد التعميمية ومصادر التعم 0 -
 0بموضوعات البرنامجاألنشطة التعميمية المرتبطة  -
 0، والخطة الزمنية لتدريسهالبرنامجلتويات م -
 البرنامج0  تدريس موضوعاتخطة سير  -
 يمكددن أن يسددتعين باددا كددل مددن المعمدد   الكتددب ومواقدد  اإلنترنددت التددقا مددة بددبعض  -

 ج  دراسة البرنامج0الت ميذ و 
  (6  (0وقد ت  ضبط الدليل ووضعه ج  صورته الناا ية كما هو موضح بالمملق رق  

 البرنامج ووضعه ج  صورته الناا ية  ضبط -ط 
جراء التعدي ت        ليث ت  عرض البرنامج عم  مجموعة من السادة الملكمين، واد

الت  تدع  أبعاد المس ولية البي ية، ، والت  تمثل أهماا ج َ تضاجة بعض األنشطة المطموبة
كبر من ماارات لل المشك ت الواردة بكل موضوع وتعديماا بعضاا لكوناا أ وت ميل عدد

وبذلإ أتخذ البرنامج الم ترح شكمه الناا   كما  اإلعدادي،ثان  مستوى ت ميذ الصه ال
، والذي الثالث  الفرع التسا ل، وبذلإ يكون البلث قد أجاب عن (0  6موضح بالمملق رق  

 نص عم :
   قا   عم  المناسبات البي ية  الدراسات اتجتماعيةما صورة برنامج م ترح ج

 اإلعدادي؟الثان  العالمية لت ميذ الصه 
  

                                                           

 ( دليل املعلم يف صورته النهائية.5ملحق ) 4)
 نام  املتحر..الب ( 4ملحق ) 5)
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 البحح: يآداتثاىيًا إعماد  

المس ولية ، وم ياس لل المشك ت البي يةاختبار ماارات البلث ج    تدا  تمثمت  
 وذلإ كما يم :البي ية 

 : حل املصكالت البيئي:اختبار مَارات  .1

 وج ًا لمخطوات اآلتية:لل المشك ت البي ية  ماارات اختبارت  تعداد 
  اتختبارالاده من تلديد : 

لل المشك ت البي ية  تل  قياس جاعمية البرنامج الم ترح ج  تنمية ماارات اتختبارهده     
البلث، والت  بم) عددها ست ماارات ر يسية،  مجموعة اإلعداديالثان  ت ميذ الصه  لدى

 يندرج تلتاا خمس وعشرون ماارة جرعية0 
  اتختبارمفردات  صيابة: 

لدى الت ميذ مجموعة البلث  لل المشك ت البي يةيت  قياس مدى تنمية ماارات  ك ل      
ددت والت  خمس  مناا يتفرع ر يسية، ماارات الناا ية والبال) عددها ست ال ا مة ج  لن

 مفردات مجموع يصبح وبذلإ جرعية، ماارة لكل س الين تخصيص ت  ،جرعية ماارة وعشرون
استخدا  نمط األس مة الم الية ال صيرة؛ لمناسبة طبيعتاا  مفردة، وقد ت ( 04  اتختبار

تالة الفرصة  لل المشك ت البي يةل ياس ماارات  وتنوعاا وتستثارة التفكير لدى الت ميذ واد
اإلعدادي، الثان  لمتعبير عن أجكاره ، وقد رونع  جياا مناسبتاا لمستوى ت ميذ الصه 

البرنامج، وهو ما  موضوعات ت ط  والفرعية لم ا مة، وبليثوارتباطاا بالماارات الر يسية 
 :يتضح من خ ل الجدول التال 

 ( 1دول )ج

 جُىد انقبئًخنطجقبً  حم انًشكالد انجُئُخَىضح ػدد يفزداد اختجبر يهبراد 

 انُسجخ انًئىَخ ػدد االسئهخ انًهبرح انزئُسُخ و

 12 11 انشؼىر ثبنًشكهخ انجُئُخ وتحدَدهب 1

جًغ انًؼهىيبد ػٍ انًشكهخ انجُئُخ  1

 وتُظًُهب

8 11 

 11 1 ثُبء انفزوض نًؼبنجخ انًشكهخ انجُئُخ 3

اختجبر صحخ انفزوض انًطزوحخ نحم  2

 انًشكهخ انجُئُخ

1 11 

 11 1 انىصىل إنً حم نهًشكهخ انجُئُخ انًطزوحخ 5

 12 11 وضغ خطخ انؼًم انجُئٍ نتُفُذ انحم انًُبست 1

 155 55 االسئهخاجًبنٍ ػدد  
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  اتختبارتعميمات: 

؛ لتوضديح طبيعدة مت ميدذتتناول التعميمدات الموجادة ل اتختبارم دمة   ت  تعداد صفلة ج     
أن تكددون هددذا التعميمددات واضددلة ودقي ددة بليددث   وكيفيددة اإلجابددة عميدده وقددد روعدد اتختبددار
 ال يا  بما هو مطموب منا  دون بموض أو لبس0الت ميذ يستطي  
 التجربة اتستط عية ل ختبار: 

اإلعددادي، الثدان  أنجريت التجربة اتستط عية عمد  عيندة عشدوا ية مدن ت ميدذ الصده         
( تمميدذة مدن مدرسدة السدعيدية اإلعداديدة بندات، وتمثدل الادده مدن التجربدة 64وكان عددده   

 اتستط عية ج  تلديد ما يم :

 اإلجابة زمن متوسط بلساب لتطبي ه ال ز  اتختبار زمن لساب : ت اتختبارزمن  -
 است رقته الذي والزمن اتختبار مفردات عم  اإلجابة ج  تمميذة أول است رقته الذي
 دقي ة0( 004  ككل ل ختبار الكم  الزمن متوسط ليث بم)، تمميذة  خر

بطري تين هما: طري ة  لل المشك ت البي يةت  لساب ثبات اختبار  :اتختبارثبات  -
، كما ت  لسابه بطري ة 4084ألفا كرونباخ، ليث بم) معامل الثبات ل ختبار ككل 

وهو ما يعن  أن معام ت الثبات جاءت  ،4044التجز ة النصفية والذي بم) 
 اتختبارمعام ت ثبات   ، ويوضح الجدول التالاتختبارمرتفعة وهو ما ي كد ثبات 

 كما يم :

 (1جدول )

 يهبراد حم انًشكالد انجُئُخ الختجبرَىضح يؼبيالد انثجبد 

 انتجشئخ انُصفُخ  يؼبيم أنفب كزوَجبخ انجؼد

 ) سجُزيبٌ ثزاوٌ (

 5..5 1..5 انشؼىر ثبنًشكهخ انجُئُخ وتحدَدهب

 5..5 1..5 جًغ انًؼهىيبد ػٍ انًشكهخ انجُئُخ وتُظًُهب

 2..5 ...5 ثُبء انفزوض نًؼبنجخ انًشكهخ انجُئُخ

اختجبر صحخ انفزوض انًطزوحخ نحم 

 انًشكهخ انجُئُخ

5..5 5.10 

 5..5 5..5 انىصىل إنً حم نهًشكهخ انجُئُخ انًطزوحخ

 1..5 2..5 وضغ خطخ انؼًم انجُئٍ نتُفُذ انحم انًُبست

 0..5 5.85 انًقُبص ككم

-  
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 صدق اتتساق الداخم : -
، من خ ل ل ختبارالفرعية والدرجة الكمية  المااراتت  لساب معام ت اترتباط بين 

 يوضح هذا المعام ت: التال لبيرسون، والجدول  معامل اترتباط
 (3جدول )

 حم انًشكالد انجُئُخَىضح صدق االتسبق انداخهً الختجبر يهبراد 

 يؼبيم االرتجبط ثبندرجخ انكهُخ انجؼد

**2..5 انشؼىر ثبنًشكهخ انجُئُخ وتحدَدهب  

**5.85 جًغ انًؼهىيبد ػٍ انًشكهخ انجُئُخ وتُظًُهب  

**3..5 ثُبء انفزوض نًؼبنجخ انًشكهخ انجُئُخ  

اختجبر صحخ انفزوض انًطزوحخ نحم انًشكهخ 

 انجُئُخ

5..5**  

**1..5 انىصىل إنً حم نهًشكهخ انجُئُخ انًطزوحخ  

**0..5 وضغ خطخ انؼًم انجُئٍ نتُفُذ انحم انًُبست  

5.51 ** دال ػُد  

كل ماارة والدرجة الكمية دالة  معام ت اترتباط بين أن جمي يتضح من الجدول السابق      
 0يتمت  بدرجة عالية من الصدق اتختبار يدل عم  أنمما ( 4040عند مستوى  

صيابة بعض  عم  مجموعة من السادة الملكمين وتعديل اتختبارت  عرض كما      
 –وبذلإ جأن األداة المستخدمة  الناا ية، تهج  ضوء م ترلاتا  والتوصل تل  صور  المفردات

 عمميًا0 استخدامااتتميز بالصدق والثبات ويمكن  -لل المشك ت البي يةاختبار ماارات 
 :الصورة الناا ية ل ختبار 

من التجربة اتستط عية ل ختبار ولساب ثباته وتعديمه ج  ضوء  راء  اتنتااءبعد      
ج  صورته الناا ية صاللًا لمتطبيق عم  مجموعة  اتختباروم ترلات الملكمين، أصبح 

جمال  تصليح درجات 04البلث، مكونًا من   ( درجة عم  004ككل   اتختبار( س ال، واد
 (60 ا هو موضح بالمملق رق  ، كمأن تت  اإلجابة ج  نفس ورقة األس مة

  

                                                           

(
 .حل املشكالت البيئيةالختبار مهارات  ( الصورة النهائية6ملحق ) 6
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 املسئولي: البيئي::  مكياس .2

 وج ًا لمخطوات اآلتية: البي ية المس ولية م ياست  تعداد 
  الم ياسالاده من تلديد : 

هده الم ياس تل  قياس جاعمية البرنامج الم ترح، وما ت  تناوله من قضايا بي ية ج        
وج ًا و  البلث، مجموعة يداإلعداالثان  ت ميذ الصه  لدى المس ولية البي يةأبعاد تنمية 

 لمتعريه اتجرا   لاا والذي التز  به البلث اللال 0
 الم ياس أبعاد تلديد: 

 لدى الت ميذ مجموعة البلث والت أبعاد المس ولية البي ية يت  قياس مدى تنمية  ك ل     
ددت اثنا عشر م شًرا  مناا يتفرع ر يسية، أبعاد ث ثالناا ية والبال) عددها  ال ا مة ج  لن
 صيابة ج  أسا  مما، تجرا ياً  تعريفاً  مناا كل وتعريه الم ياس أبعاد تلديد ت  ،جرعًيا

 :يم  جيما تمثمت والت  ،الم ياس أبعاد من بعد بكل تتصل  الت المفردات
 0اتلما  بالمفاهي  البي ية 

  0السموإ البي   المس ول 

 اإليجاب  نلو البي ة0 اتتجاا 
      :صيابة مفردات الم ياس 

ت  صيابة مفردات الم ياس طبً ا ألبعادا من خ ل استخدا  نمط أس مة اتختيار من     
( مفردة ، ويم  04متعدد ل ياس كل من بعد المفاهي  البي ية والت  بم) عدد مفرداتاا  

اا، وكذلإ بعد السموإ البي   المس ول كل مفردة أربعة اختيارات عم  التمميذ أن يختار من
والت  ت  صيابته ج  صورة مواقه لياتية قد يتعرض لاا التمميذ وبم) عدد مفرداته 

( مفردة يم  كل مفردة أربعة اختيارات أيًضا، باإلضاجة تل  البعد الثالث والذي يعبر 04 
هما: مدى اهتما  عن اتتجاا اإليجاب  نلو البي ة، وقد ت  صيابته ج  ضوء ملوريه، و 

الفردي وكعضو التمميذ واستمتاعه بدراسة الموضوعات البي ية، ومدى ادراإ أهمية دورا 
( عبارة 04( عبارة منا   64ج  اللفاظ عم  البي ة، ليكون عبارة عن  ج  المجتم  
 تول  ت ( عبارة سالبة ، وقد روع  صيابة عبارات هذا البعد بصورة04موجبة و 

 طري ة ستخدا ا ت  كما0 كل  دا ماً : مثل الشمولية العبارات تستخدا  وتجنب معينة بإجابة
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 – أرجض – متأكد بير – مواجق – بشدة مواجق: مستويات الخمسة  ج المتمثمة ليكرت
 0(المتجمعة الت ديرات طري ة  بشدة أرجض

  الصفلة األول    أن توض  ج الم ياسعند صيابة تعميمات   روع :الم ياستعميمات
  أن تكون واضلة وبسيطة، وبليث توضح الاده منه وكيفية اإلجابة م، عالم ياسمن 
 ، م  توضيح أن نتا ج الم ياس ل رض البلث العمم  ج ط0عميه

 ليث ت  تجراء تجربة استط عية عم  الم ياس تجراء التجربة اتستط عية لمم ياس :
( تمميذة من مدرسة 64اإلعدادي، وكان عدده   الثان  ت ميذ الصه عم  مجموعة من 

وتمثل الاده من التجربة اتستط عية بير مجموعة البلث،  السعيدية اإلعدادية بنات
 ج  تلديد ما يم :

 زمن متوسط بلساب لتطبي ه ال ز  الم ياس زمن لساب زمن الم ياس: ت تلديد  -
 الذي والزمن الم ياس مفردات عم  اإلجابة ج  تمميذة أول است رقته الذي اإلجابة

 دقي ة0( 004  ككل ل ختبار الكم  الزمن متوسط ليث بم)، تمميذة أول است رقته

 ألفا طري ة: بطري تين هما البي يةم ياس المس ولية  ثبات لساب ت  :الم ياسثبات  -
 التجز ة بطري ة لسابه ت  كما ،4044 ككل لمم ياس الثبات معامل بم) ليث، كرونباخ
 ثبات ي كد مرتفعة جاءت الثبات معام ت أن يعن  ما وهو ،4088بم)  والذي النصفية
 يم :  كما الم ياس ثبات معام ت التال  الجدول ويوضح، الم ياس

 (2جدول )

 َىضح يؼبيالد انثجبد نًقُبص انًسئىنُخ انجُئُخ 

 انتجشئخ انُصفُخ  يؼبيم أنفب كزوَجبخ انجؼد

 ) سجُزيبٌ ثزاوٌ (

 1..5 5..5 انًفبهُى انجُئُخ

 2..5 8..5 انسهىك انجُئٍ

 5.82 5.81 االتجبِ َحى انجُئخ

 5.88 5.05 انًقُبص ككم

 صدق اتتساق الداخم  -
والجدول  لمم ياسالفرعية والدرجة الكمية  األبعادت  لساب معام ت اترتباط بين 

 يوضح هذا المعام ت: التال 
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 (5جدول )

 انجُئُخنًقُبص انًسئىنُخ  ٍاالتسبق انداخه َىضح صدق 

5.51** دال ػُد                  

كدل بعدد والدرجدة الكميدة دالدة  معام ت اترتبداط بدين أن جمي يتضح من الجدول السابق       
 تد  وقدد 0يتمتد  بدرجدة عاليدة مدن الصددقالم يداس  يددل عمد  أنممدا ( 4040عندد مسدتوى  

عم  مجموعة من السادة الملكمدين وتعديمده جد  ضدوء م ترلداتا  والتوصدل  الم ياس عرض
 تتميددز - البي يددةالمسدد ولية  م يدداس – المسددتخدمة األداة جددإن وبددذلإ الناا يددة، تهتلدد  صددور 

 0عممياً  استخداماا ويمكن بالصدق والثبات
 البي ية الناا ية لم ياس المس ولية الصورة: 

تسددتط عية لمم يدداس ولسدداب ثباتدده وتعديمدده جدد  ضددوء  راء بعددد اتنتادداء مددن التجربددة ا     
وم ترلدات الملكمددين، أصددبح الم يدداس جدد  صددورته الناا يددة صدداللًا لمتطبيددق عمدد  مجموعددة 

 ، ليكون كالتال :(4 كما هو موضح بالمملق رق   البلث،
 (1انجدول رقى ) 

 يُسىثخ إنً أثؼبدهبانجُئُخ  َىضح ػجبراد يقُبص انًسئىنُخ 

  
 
 
 

  

                                                           

(
 .البيئيةاملسئولية ( الصورة النهائية ملتياس 7ملحق ) 7

 انىسٌ انُسجً أرقبو األسئهخ األثؼبد و
 15 15 -1يٍ  انًفبهُى انجُئُخ 1
 15 25 -11يٍ  انسهىك انجُئٍ انًسئىل 1
 55 85 -21يٍ  االتجبِ اإلَجبثٍ َحى انجُئخ 3

 % 155 85 انًجًـــىع

 يؼبيم االرتجبط ثبندرجخ انكهُخ انجؼد

 **...5 انًفبهُى انجُئُخ

 **5.83 انسهىك انجُئٍ

 **5.81 االتجبِ َحى انجُئخ
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 البحح ومياقص: ىتائجُ تطبيل

لل تنمية ماارات  ج الم ترح  برنامجالهدجت الدراسة الميدانية تل  التأكد من جاعمية 
 اإلعدادي مجموعة البلث،الثان  لدى ت ميذ الصه  البي يةوالمس ولية  المشك ت البي ية
 وذلإ من خ ل:

اإلعدادي بمدرسة السعيدية اإلعدادية الثان  ت ميذ الصه اختيار مجموعة البلث من  00
 0تمميذة( 64والذي بم) عدده   بنات، 

 يعتمد والذي  التجريب المناج البلث هذا ليث اتب  :لمبلث  التجريب تلديد التصمي  00
جراء والدة مجموعة عم   0                  بيناما الم ارنة ث  وبعدى قبم  اختبارين واد

                               One Group Pre – Test, Post – Test Design      
 م ياس المس ولية البي ية، وكذلإ لل المشك ت البي يةكل من اختبار ماارات تطبيق  00

 مجموعة البلث0 التمميذاتقبميًا عم  

بواق  لصتين  ستة أسابي ج  جترة است رقت  موضوعات البرنامج الم ترحدراسة  60
 باإلضاجة، 0404-0404أسبوعيًا ج  الفصل الدراس  األول من العا  الدراس  

 0تل  أسبوع قبل تدريس الولدة وأسبوع بعدها لتطبيق  دات  البلث

 0مجموعة البلثالت ميذ بعديًا عم    دات  البلثتطبيق  00

 :اختبار صح: فزوض البحح وحتليل وتفسري اليتائج 

 -Tلمعالجة البيانات اإللصا ية والتأكد من صلة جروض البلث، ت  استخدا  اختبار     

Test  ت " لمعينات المرتبطة، وكذلإ معامل تيتا للساب لج  التأثير، باستخدا  برنامج "
SPSS ،وكانت النتا ج كما يم : لملز  اإللصا ية 

  الفزض األول:

الت ميذ  درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق "يوجد ينص الفرض األول عم  أنه:  
ككل  البي ية لل المشك ت ماارات اختبار ج  والبعدي ال بم  التطبي ين ج  البلث مجمدوعة
 0 البعدي" التطبيق لصالح

ويمكن عرض  ولمتل ق من هذا الفرض ت  استخدا  اختبار " ت " لمعينات المترابطة،
 :التال النتا ج من خ ل الجدول 
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 (.)جدول 

َىضح األػداد وانًتىسطبد واالَحزافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنتهب فً اندرجخ انكهُخ     

 انجؼدٌنًهبراد حم انًشكالد انجُئُخ فً انقُبسٍُُ انقجهٍ و

 ٌ انقُبص انجؼد
يستىي  د ع و

 اندالنخ

يزثغ 

(8إَتب)  

حجى 

 انتأثُز

اندرجخ 

 انكهُخ

نًهبراد حم 

انًشكالد 

 انجُئُخ

 1.00 3..20 25 قجهً

01.01 

دانخ 

إحصبئُبً 

ػُد 

5.51 

 كجُز 5.00

 1.55 111.55 25 ثؼدي

                   5..1= 5.51، وػُد يستىي   1.52= 5.55قًُخ " د " انجدونُخ ػُد يستىي 
لمجموعة  البعديو  ال بم يتضح من الجدول السابق أنه يوجد جرق دال تلصا يًا بين ال ياس 

، ليث البعديلصالح ال ياس  لل المشك ت البي يةمتوسط الدرجة الكمية لماارات  البلث ج 
كما دلت قيمة مرب  0، 4040، وه  دالة تلصا يًا عند مستوى  25.21كانت قيمة " ت " =

لل المشك ت ماارات ( ج  تنمية البرنامج الم ترحتيتا عم  أن لج  تأثير المت ير المست ل  
ويمكن األول،  الفرض صلة تتل ق ، وبذلإ(4044كبير، ليث بم ت قيمة مرب  تيتا  البي ية 

 :التال توضيح هذا النتيجة من خ ل الشكل 
 
 
 
 
 
 

 
 

 حم انًشكالد انجُئُخ( َىضح انًتىسطبد انحسبثُخ نهدرجخ انكهُخ نًهبراد 1شكم )

 انجؼدٌو انقجهٍانقُبص  ٍنًجًىػخ انجحث ف 

 الفزض الجاىي:

                                                           

 1...( أنو إذا كانت قيمة مربع إيتا تساوي  248 : صالح أحمد مراد) في Kiess  1989كيس قد رأى -1
و إذا كانت تساوي  ،فإنيا تكون متوسطة  6...و إذا كانت تساوي  ، في المتغير التابع فإنيا تكون ضعيفة

 .فإنيا تكون مرتفعة 15..
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"يوجد جرق دال تلصا يًا بين متوسط  درجات الت ميذ  الفرض الثان  عم  تنه:ينص 
مجمدوعة البلث ج  التطبي ين ال بم  والبعدي لكل ماارة جرعية من ماارات لل المشك ت 

 البي ية المكونة ل ختبار لصالح التطبيق البعدي"0
من هذا الفرض ت  استخدا  اختبار " ت " لمعينات المترابطة، وقد جاءت  ولمتل ق

 :التال النتا ج كما ج  الجدول 
(8جدول )  

واالَحزافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنتهب فً  بدَىضح األػداد وانًتىسط   

انجؼدٌيهبراد حم انًشكالد انجُئُخ فً انقُبسٍُُ انقجهٍ و  

 يستىي اندالنخ د ع و ٌ انقُبص انجؼد
يزثغ 

 إَتب

حجى 

 انتأثُز

انشؼىر 

ثبنًشكهخ 

انجُئُخ 

 وتحدَدهب

 1.81 11.55 25 قجهً

35.11 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.01

 3.11 18.23 25 ثؼدي

جًغ 

انًؼهىيبد ػٍ 

انًشكهخ 

انجُئُخ 

 وتُظًُهب

 3.50 85.. 25 قجهً

31.53 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.01

 1.11 10.18 25 ثؼدي

ثُبء انفزوض 

نًؼبنجخ 

انًشكهخ 

 انجُئُخ

 1.58 1.38 25 قجهً

11..5 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.03

 1.51 15.28 25 ثؼدي

اختجبر صحخ 

انفزوض 

انًطزوحخ نحم 

انًشكهخ 

 انجُئُخ

 1.21 1.25 25 قجهً

11.80 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.03

 1.11 15.18 25 ثؼدي

انىصىل إنً 

حم نهًشكهخ 

انجُئُخ 

 انًطزوحخ

 1.18 1.13 25 قجهً

11.12 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.01

 1.28 12.83 25 ثؼدي

وضغ خطخ 

انؼًم انجُئٍ 

نتُفُذ انحم 

 انًُبست

 1.83 11.38 25 قجهً

31.33 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز .5.0

 3.11 18.83 25 ثؼدي

 5..1= 5.51، و ػُد يستىي   1.52=   5.55قًُخ " د " انجدونُخ ػُد يستىي 
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درجدات الت ميدذ  متوسدط  بدين تلصا ياً  دالة جروق هناإ أنسابق يتضح من الجدول ال    
لددل  السددت المكونددة تختبددار ماددارات كددل ماددارة مددن الماددارات الفرعيددة جدد  مجموعددة البلددث
 كما يم :البعدي  التطبيق لصالح والبعدي ال بم  التطبي ين ج  المشك ت البي ية

، بينمدا بم دت 04044الملسدوبة " ماارة الشعور بالمشدكمة البي يدة والتد  بم دت جيادا قيمدة "ت 
ج  مادارة جمد  المعمومدات عدن المشدكمة البي يدة وتنظيمادا، كمدا  00040قيمة "ت" الملسوبة 
كددذلإ بم ددت ، فددروض لمعالجددة المشددكمة البي يددةجدد  ماددارة بندداء ال 00040بم ددت قيمددة "ت"= 

ج  ماارة اختبار صلة الفروض المطرولة للل المشدكمة البي يدة،  00084قيمة "ت"= 
وماددددارة الوصددددول تلدددد  لددددل لممشددددكمة البي يددددة المطرولددددة والتدددد  بم ددددت جياددددا قيمددددة 

 ، وأخيرًا ماارة وض  خطة العمل البي   لتنفيذ اللل المناسدب والتد  بم دت00006"ت"=
( عندد 0040، وه  كماا أكبر من قيمدة "ت" الجدوليدة البال دة  04000جياا قيمة "ت"=
(، كمدا أظادر لسداب مربد  تيتدا أن لجد  تدأثير البرندامج الم تدرح 4040مستوى دتلدة  

 كبير، وبذلإ تتل ق صلة الفرض الثان ، ويمكن توضيح ذلإ من خ ل الشكل التال :
 

نًهبراد حم انًشكالد انجُئُخ نهتاليُذ يجًىػخ انجحث                  ( َىضح انًتىسطبد انحسبثُخ1شكم )

 انجؼدٌو انقجهٍانقُبص  ٍف

  

0

5

10

15

20

25

30

35

                                                

                
                

              
           
                

            
                

       

            
        

             

               

              
                
        

        
             
            

       



 م5251( 25) -1ج-فبرايرعدد                                        ...      الدراسات االجتماعيةفي مقترح برنامج 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 004 - 

  من أس مة البلث وهو: الراب  التسا لوبالتال  يكون ت  اتجابة عن 

  الصه الدى ت ميذ  البي ية لل المشك ت تنمية ماارات ج  الم ترحبرنامج الما جاعمية
 الثان  اإلعدادي؟

 الجالح: الفزض

الت ميددذ  درجددات متوسددط  بددين تلصددا ياً  دال جددرق "يوجددد: عمدد  أندده الثالددثيددنص الفددرض 
 لصددالح ككددل البي يددةم يدداس المسدد ولية  جدد  والبعدددي ال بمدد  التطبي ددين جدد  البلددث مجمدددوعة
 0  البعدي" التطبيق

ليث تتضح المرتبطة،   اختبار " ت " لمعينات ااستخدت  ولمتل ق من هذا الفرض 
 :التال النتا ج من خ ل الجدول 

(0جدول )  

االَحزافبد انًؼُبرَخ وقًُخ " د " ودالنتهب فً اندرجخ انكهُخ ألثؼبد وَىضح األػداد وانًتىسطبد  

دٌفً انقُبسٍُُ انقجهٍ وانجؼ انجُئُخيقُبص انًسئىنُخ   

 يستىي اندالنخ د ع و ٌ انقُبص انجؼد
يزثغ 

 إَتب

حجى 

 انتأثُز

اندرجخ 

انكهُخ 

ألثؼبد 

يقُبص 

انًسئىنُخ 

 انجُئُخ

ٍقجه  25 81.15 13.10 

32.02 
دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 
 كجُز 5.00

 11.10 151.33 25 ثؼدي

 5..1= 5.51، وػُد يستىي  1.52= 5.55قًُخ " د " انجدونُخ ػُد يستىي 

 البعديو  ال بم يتضح من الجدول السابق أنه يوجد جرق دال تلصا يًا بين ال ياس     
لصالح البي ية متوسط الدرجة الكمية ألبعاد م ياس المس ولية   لمت ميذ مجموعة البلث ج

0، 4040وه  دالة تلصا يًا عند مستوى  ، 43.23ليث كانت قيمة " ت " =  البعديال ياس 
( ج  تنمية البرنامج الم ترح  عم  أن لج  تأثير المت ير المست لا كما دلت قيمة مرب  تيت

 صلة تتل ق ، وبذلإ(4044ليث بم ت قيمة مرب  تيتا   كبير،البي ية أبعاد المس ولية 
 :التال ويمكن توضيح هذا النتيجة من خ ل الشكل  الثالث، الفرض
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( َىضح انًتىسطبد انحسبثُخ نهدرجخ انكهُخ ألثؼبد يقُبص انًسئىنُخ انجُئُخ نًجًىػخ انجحث          3شكم )

 انجؼدٌو انقجهٍانقُبص  فٍ

 الفزض الزابع:

الت ميذ  درجات متوسط  بين تلصا ياً  دال جرق يوجد" :أنه  عم الراب ينص الفرض   
 البي يةأبعاد المس ولية  من جرع  بعد لكل والبعدي ال بم  التطبي ين ج  البلث مجمدوعة
 "0البعدي التطبيق لصالح لمم ياس المكونة

ليث تتضح النتا ج من المرتبطة،   اختبار " ت " لمعينات ااستخدت  ولمتل ق من هذا الفرض 
 :التال خ ل الجدول 

(15جدول )  

أثؼبد  كم ثؼد يٍ قًُخ " د " ودالنتهب فًوَىضح األػداد وانًتىسطبد واالَحزافبد انًؼُبرَخ  

انجؼدٌانًسئىنُخ انجُئُخ فً انقُبسٍُُ انقجهٍ و  

 ٌ انقُبص انجؼد
يزثغ  يستىي اندالنخ د ع و

 إَتب

حجى 

 انتأثُز

انًفبهُى 

 انجُئُخ

 1.50 1.53 25 قجهً
11.51 

دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 

 كجُز 5.01

 1.13 11.85 25 ثؼدي

انسهىك 

 انجُئٍ

 3..1 5.38 25 قجهً
11.10 

دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 

 كجُز 5.03

 1.51 3..11 25 ثؼدي

االتجبِ َحى 

 انجُئخ

 11.02 5.15. 25 قجهً
10.15 

دانخ إحصبئُبً ػُد 

5.51 

 كجُز 5.05

 11.11 118.85 25 ثؼدي

5..1= 5.51، وػُد يستىي  1.52=  5.55قًُخ " د " انجدونُخ ػُد يستىي   

0

50

100

150

200

250

        

                                           



 م5251( 25) -1ج-فبرايرعدد                                        ...      الدراسات االجتماعيةفي مقترح برنامج 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 004 - 

درجدات الت ميدذ  متوسدط  بدين تلصدا ياً  ةدالد جدروق هنداإ الجدول السابق أن يتضح من     
 التطبي دين الث ثة المكونة لمم ياس جد البي ية المس ولية  كل بعد من أبعاد ج  البلث مجموعة
المفددداهي  لبعدددد  البعددددي، ليدددث جددداءت قيمدددة "ت" الملسدددوبة التطبيدددق لصدددالح والبعددددي ال بمددد 

، كذلإ بم ت 00004لسموإ البي   المس ول = الملسوبة لبعد  "ت"، بينما بم ت 00040البي ية= 
أكبددر مددن ، وبددذلإ جددال ي  كماددا  04044اتتجدداا اإليجدداب  نلددو البي ددة = لبعددد  الملسددوبة "ت"قيمدة 

 تيتدا مربد  لسداب أظادر كمدا(، 4040عند مستوى دتلدة   (0040قيمة "ت" الجدولية البال ة  
وبذلإ تتل ق صلة الفدرض الرابد ، ويمكدن توضديح ذلدإ  ،كبير البرنامج الم ترح تأثير لج  أن

   من خ ل الشكل التال :

 ( َىضح انًتىسطبد انحسبثُخ ألثؼبد يقُبص انًسئىنُخ انجُئُخ نًجًىػخ انجحث 2شكم )

 ٌوانجؼد ٍانقُبص انقجه فٍ

   من أس مة البلث وهو: الخامس التسا لوبالتال  يكون ت  اتجابة عن    

   ج  تنمية بعض أبعاد المس ولية البي ية لدى ت ميذ  الم ترح برنامجالما جاعمية
 ؟اإلعدادي الثان الصه 
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 مياقص: اليتائج وتفسريٍا:

المناسبات البي ية برنامج الم ترح ال ا   عم  الجاعمية  أشارت نتا ج البلث تل        
 الت ميذلدى  البي يةوالمس ولية البي ية ،ماارات لل المشك ت تنمية كل من  ج العالمية 

 ال بم  ينالتطبي   جالت ميذ درجات   متوسطويتضح ذلإ من خ ل دتلة  مجموعة البلث،
سواء ل ختبار ككل أو لكل ماارة جرعية ماارات لل المشك ت البي ية تختبار  البعدي و

 عند الفروق دتلة ليث جاءت ،البي يةإ بالنسبة لم ياس المس ولية ل، وكذاتختبارتضمناا 
البي ية ج  دراسة الموضوعات الج راجية،  ضايا الأهمية دمج  ي كد وهو ما (،4040  مستوى

من خ ل اتعتماد عم  مداخل وأساليب بير ت ميدية، كاتلتفال بالمناسبات البي ية وما يمكن 
تكوين مواطن صالح قادر عم  ال يا  بدورا بما يسا  ج  تل يق أن يصالباا من أنشطة ج  

 وقد يرج  ذلإ تل : ،التطوير والتنمية المنشودة لمجتمعه
ترجمتاا تل  أهداه معرجية وماارية ن  عمياا البرنامج، و وضوح األسس الت  بن  -أ 

معاره وماارات الت ميذ وقدرتا  عم  لل  تنمية واضلة بما ساه  ج  ووجدانية
 0المشك ت، وزيادة تلمما  لمس ولياتا  البي ية

قضايا  :لداثة بعض ال ضايا البي ية الت  درساا الت ميذ من خ ل البرنامج مثل -ب 
 0وبيرها ولماية المليطاتاللفاظ عم  التنوع البيولوج ، وال ذاء السمي ، 

ثرا ه بمجموعة من مصادر -ج  التعم   معالجة الملتوى الم د  بطري ة جاذبة لمت ميذ واد
ونصوص بعض  ،اتنترنت بيانية واتلصاءات، وروابطالكالصور والرسو  المختمفة، 

قبالا  عم  دراسة الت ارير والمعاهدات الدولية؛  وهو ما ساعد ج  توسي  مداركا  واد
 موضوعات البرنامج0

توظيه استراتيجيات تدريسية مناسبة لطبيعة الملتوى، كلل المشك ت ولعب األدوار  -د 
 والتعم  المعكوس0

تنوع األنشطة الت  قا  باا الت ميذ والت  كسرت النمط الت ميدي لدراسة الموضوعات  -ه 
 النظري0 الطاب ة الت  عادة ما ي مب عمياا يالبي 

استمتاع الت ميذ بممارسة األنشطة المتنوعة الت  اشتمل عمياا البرنامج سواء داخل  -و 
 الصه أو خارج الصه0
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التعاون  الذي مارسه الت ميذ إلجراء األنشطة المطموبة منا ، وهو ما ساعد  العمل -ز 
 عم  اكتساب عديد من الماارات كالعمل ج  جريق0

تبراز أهمية دور الت ميذ ج  لل المشك ت الت  يعايشوناا بالفعل، وشعوره   -ح 
 بالمس ولية الت  ت   عم  عات ا  من أجل مست بل أجضما  لا  ولمجتمعا 0

مما ساعد  ؛وع أساليب الت وي  المستخدمة ما بين ت وي  قبم  ومرلم  وبعديتن -ط 
  البرنامج الم ترح0عم  تل يق األهداه المرجوة من  الت ميذ

اتفاق نتا ج الدراسة اللالية م  نتا ج وتوصيات بعض الدراسات الساب ة الت  تناولت  -ي 
بعض أبعاد تنمية ب اتهتما  ضرورة، وكذلإ تنمية لل المشك ت البي يةأهمية 

شيماء  ، (0404، ايمان لمم مثل دراسة كل من:   ،المس ولية البي ية لدى الت ميذ
،  ملمد عم ، (0408، لمن  جيص(،  0408ملمود لسن، (،  0404، ابراهي 
04080) 

 تكميه التوصيات واملكرتحات يف ضوء ىتائج البحح 

  التوصيات:
 :يم جإنه يمكن التوصية بما ج  ضوء ما أسفرت عنه نتا ج البلث اللال  

دمج الموضوعات البي ية المثارة لاليا، والت  لاا تأثير جعم  عم  لياة الت ميذ ج   00
 مناهج الج راجيا0

ويدجعا  تل   اتعادة معالجة الموضوعات البي ية الم دمة لمت ميذ بما يجذبا  نلو دراستا 00
 0اتهتما  باا

 ولفت انتباا التمميذاللرص عم  تبراز البعد العالم  ج  ال ضايا البي ية الت  يت  دراستاا،  00
 كونه مواطن عالم  يتأثر سموكه وي ثر ج  الكون كمه0ل

يتمكنوا من م لظة   لت بي تا ،خروج الت ميذ من نطاق الفصل الت ميدي ودمجا  ج   60
وبالتال  توجياا  نلو اتهتما  باا والبلث عن لمول لاذا  عن قرباا مشك ت

 المشك ت0

اللرص عم  التنوي  ج  استخدا  استراتيجيات اللديثة الت  تعتمد عم  مجاود الت ميذ  00
 بشكل أساس  
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التوس  ج  استخد  األنشطة الت  يمكن أن يمارساا الت ميذ ج  المدرسة، بما ينعكس  40
، واتعتماد عم  أساليب العمل الجماع  ، وتلمما  لممس وليةونمو قدراتا   دا ا عم  

 والعمل داخل جريق ج  تنفيذ الماا  المطموبة0

تدريب المعممين عم  توظيه األنشطة البي ية م  الت ميذ بما يجذب الت ميذ نلو  40
 ال ضايا0اذا اتهتما  ب

ال ياس الت  تعتمد عم   عن أساليب التنوي  ج  استخدا  أساليب الت وي  البديل، بديً   80
 الجانب المعرج  ج ط0

تطوير مناهج الدراسات اتجتماعية بصفة عامة ومناهج الج راجيا بصفة خاصة ج  ضوء  40
 قضايا التنمية المستدامة المتجددة باستمرار، ومناا ال ضايا البي ية منذ سن مبكرة0

 مكرتحات البحح:

 ج وتوصيات ين ترح تجراء الدراسات التالية:ج  ضوء ما توصل تليه البلث اللال  من نتا     
تنميددددددة الددددددوع  لجدددددد  تدددددددريس الج راجيددددددا اسددددددتخدا  منصددددددات الددددددتعم  اتلكتروندددددد   00

 بال ضايا البي ية المنعاصرة لدى ت ميذ المرلمة اتعدادية0

ميدددة نجاعميدددة برندددامج تددددريب  لمعممددد  الج راجيدددا أثنددداء الخدمدددة قدددا   عمددد  أبعددداد الت 00
 المس ولية البي ية لدى ت ميذه 0المستدامة لتنمية 

اسدددتخدا  اسدددتراتيجية توليفيددده م ترلدددة جددد  تددددريس الج راجيدددا لتنميدددة مادددارات لدددل  00
 المشك ت البي ية لدى ت ميذ المرلمة اإلعدادية0

البي يدددة لددددى  المشدددك تجاعميدددة ولددددة قا مدددة عمددد  اتقتصددداد األخضدددر لتنميدددة لدددل  60
 ط ب المرلمة الثانوية0

برندددددامج أنشدددددطة م تدددددرح لتنميدددددة الدددددوع  بل دددددوق الطفدددددل اتجتماعيدددددة  اسدددددتخدا  00
 والبي ية لدى ت ميذ المرلمة اتبتدا ية0

برندددددامج قدددددا   عمددددد  المناسدددددبات العالميدددددة لتنميدددددة المسددددد ولية اتجتماعيدددددة لددددددى  40
 ط ب المرلمة الثانوية0
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 املزاجع

 أواًل املزاجع العزبي::

. ي، وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدار .2.3 -2.14التنمية المستدامة مصر: استراتيجية .1
 جميورية مصر العربية.                            
http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%

A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_145665

3886.pdf 
(: فاعمية نموذج مارزانو ألبعاد التعمم في تنمية االتجاىات وميارات 2.14أماني الشحات سميمان ) .2

فمسفة لطالب الصف األول الثانوي، رسالة ماجستير غير ، دراسة عمى مقرر الالبيئيةحل المشكالت 
 منشورة معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

(: تطوير منيج المغة الفرنسية باستخدام استراتيجية النمذجة والمحاكاة 2.17أماني محمد الديب ) .3
اإلبتدائي، رسالة دكتوراه غير لدى تالميذ الصف الرابع  حل المشكالت البيئيةلتنمية ميارات 

 منشورة، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
، متاح عمى: لماذا نحتفل باأليام الدولية؟األمم المتحدة:  .4

-mark-we-do-.org/ar/sections/observances/whyhttps://www.un
days/index.html-international 

(: دور المؤسسات الدولية لمتربية البيئية لتحقيق المسئولية البيئية 2.19إيمان حممي عبد اليادي ) .5
 المستدامة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمياط.

المشكالت البيئية لدى  ثر إستراتيجية التسريع المعرفي في تنمية حلأ: (2.16جواد كاظم وآخرون ) .6
ص  (، أكتوبر، ص36، بغداد، العراق، ع )مجمة دراسات تربوية، طالب معاىد إعداد المعممين

94-1.4. 
(: استراتيجية مقترحة لمتعمم الخميط قائمة عمى نموذج بايبي البنائي 2.12حنان رجاء عبد السالم ) .7

، مجمة التربية العمميةلدى طالبات كمية التربية،  حل المشكالت البيئيةتنمية ميارات  وفاعميتيا في
 .74-19(، 2(، ع )15مج )

(: فاعمية برنامج قائم عمى مدخل المواطنة في تنمية المسئولية البيئية 2.16رشا إمام عبد العزيز ) .8
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية الدراسات التربوية، جامعة  ،الصف األول الثانوي لدى طالب

 القاىرة.

تصور مقترح لبعض القصص المصورة أميرات ديزني وأثره في (: 2.17رييام رفعت عبد العال ) .9
مجمة  تنمية السموك البيئي المسئول ووجية الضبط الداخمية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي،

http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
http://www.caoa.gov.eg/App_Files/Uploads/Attachments/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%202030_1456653886.pdf
https://www.un.org/ar/sections/observances/why-do-we-mark-international-days/index.html
https://www.un.org/ar/sections/observances/why-do-we-mark-international-days/index.html
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-1أبريل، ص ص ( 89، كمية التربية، جامعة عين شمس، )سات االجتماعيةالجمعية التربوية لمدرا
65. 

نحو السياحة المستدامة باستخدام مسرح المسئولية البيئية (: تنمية 2.16سوزان غالي إلياس ) ..1
الطفل بمحافظة األقصر، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة 

 عين شمس.
 حل المشكالت البيئية في تدريسرات برنامج قائم عمى ميا(: 2.19شيماء إبراىيم محمد ) .11

الصف األول  طالبلدى  ارر قفيا لتنمية التفكير االستداللي والدافعية لمتحصيل واتخاذ الاالجغر 
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيق. ،الثانوي

 كلية مجلةالبيئة،  نحو االبتدائية المرحلة تالميذ اتجبهبت (:2.19صباح خمف، كريم بالسم ) .12
 -9911، أبريل، ص ص (34)، ع بببل جبمعة، واإلنسبنية التربوية للعلوم األسبسية التربية
9193. 

(: فمسفة المناىج الجغرافية في تشخيص ومعالجة المشكالت 2.16طو جزاع، مرتضى حميد ) .13
 (.51جامعة بغداد، ع ) ، مركز البحوث التربوية والنفسية،والنفسية مجمة البحوث التربويةالبيئية، 

استراتيجيتي  (: فاعمية برنامج في االستدامة البيئية قائم عمى دمج2.19عمى بن حسن األحمدي ) .14
RAFT  و ،PWTW  االستدامة في تنمية ميارات كتابة المقاالت العممية واالتجاه نحو قضايا

، جامعة مجمة كمية التربيةعموم في الجامعة اإلسالمية بالسعودية، البيئية لدى طالب كمية ال
 .472 -429(، ص ص 184(، ع )1األزىر، مج )

(: فاعمية استخدام استراتيجيات تنويع التدريس في تدريس مقرر 2.16عماد صبحي سعد ) .15
ماجستير  الجغرافية لتنمية المسئولية البيئية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي، رسالة

 غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(: استخدام ميام تقصي الويب لتنمية المسئولية البيئية لدى 2.17محمد عبد الرازق عبد الفتاح ) .16

(، ديسمبر، ص 12(، ع ).2، مج )الجمعية المصرية لمتربية العمميةطالب المرحمة الثانوية، 
 .32-1ص

: فاعمية استراتيجية الدعائم التعميمية في تنمية التحصيل وميارات حل (2.18) محمدمحمد عمى  .17
المشكالت البيئية في الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، رسالة ماجستير 

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر.
لتنمية بعض أبعاد المسئولية مقترح  يبرنامج تدريب(: 2.18محمود حسن إسماعيل وأخرون ) .18

، معيد الدراسات مجمة العموم البيئية، لمعاممين بقطاع العالقات العامة بمحافظة الفيوم البيئية
 .177-153(، الجزء الثالث، يونيو، 42والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، مج )
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(: الدليل البيئي لممدارس العربية "التربية لتحقيق أىداف 2.19المنتدى العربي لمبيئة والتنمية ) .19
 ، بيروت، لبنان.مجمة البيئة والتنميةالتنمية المستدامة"، 

(: برنامج قائم عمى حل المشكالت البيئية في تدريس الجغرافيا 2.19) عبد المنعمأحمد منصور  ..2
(، .3، جامعة بنيا، مج )مجمة كمية التربيةتالميذ الصف األول الثانوي، لتنمية اتخاذ القرار لدى 

 .624-588(، ص ص 119ع )
(: تأثير استخدام استراتيجية التخيل الموجو في تنمية التحصيل وميارات 2.18منى فيصل أحمد ) .21

، العمميةالجمعية المصرية لمتربية والحس العممي لدى طالبات كمية البنات،  حل المشكالت البيئية
 .134 -79(، ديسمبر، ص ص 1(، ع )21مج )

 : التعمم من أجل مستقبل مستدام"(2.14) المؤتمر العالمي لمتعميم من أجل التنمية المستدامة .22
 .ناغويا، اليابان، نوفمبر، 12-.1

(: إطار مقترح لمعالجة قضايا البيئة وأثره عمى تنمية المسئولية 2.14نسرين أحمد المموني ) .23
، رسالة ماجستير غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين لدى الشباب البيئية
 شمس.

(: برنامج مقترح في التنمية المستدامة قائم عمى الرحالت المعرفية 2.19ىناء عبد العزيز عيسى ) .24
)الويب كويست(، لتنمية التحصيل المعرفي والمسئولية البيئية لدى الطالب معممي العموم بالتعميم 

بر، ص ص    (، ديسم12(، ع )22، مج )الجمعية المصرية لمتربية العمميةاألساسي بكمية التربية، 
97-159. 

: "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام (2.15) الختامية لمؤتمر قمة األمم المتحدة الوثيقة .25
 سبتمبر.  25، .2.3

instchildren.org/sites/default/files/documents/docs/http://srsg.violenceaga

A_70_1_AR.pdf 
  

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_70_1_AR.pdf
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_70_1_AR.pdf
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