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 علم األحياءثر استخدام المدخل البيئي في تدريس أ
تنمية على لطلبة الصف الثامن من التعليم األساسي 

   نحو البيئةاتهماتجاه
  "تجريبية في مدارس محافظة درعا دراسة"

  
  الدكتور يحيى العمارين

  كلية التربية
  جامعة دمشق

  الملخص
 في تدريس علم األحياء على  أثر استخدام المدخل البيئيتعرف هذه الدراسة تناولت
تجريبية في مدارس محافظة  دراسة. ات طلبة الصف الثامن األساسي نحو البيئةاتجاه
ات تجاهواستخدم الباحث وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي ومقياس اال" درعا

 من طلبة الصف الثامن األساسي عينةعلى من الوحدة والمقياس كّل ثم طبق البيئية، 
مثلت طالبا وطالبة  )145(و، تجريبيةالمجموعة مثلت الطالبة طالباو) 146(دها عد
  البحثتوصلات البيئية تجاهومقياس االبعد تطبيق الوحدة وضابطة المجموعة ال
   :اآلتيةلنتائج ل

 المجموعة التجريبية عندات البيئية تجاهتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اال -1
  ).0.01(عند مستوى داللة بعدي لصالح التطبيق البعدي بين التطبيق القبلي وال

ـ توجد فروق ذات داللة إحصائية في اال       -2 التجريبيـة   ات بـين المجموعـة    تجاه
  .والمجموعة الضابطة في التقويم البعدي لصالح المجموعة التجريبية 
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  .ات بين الذكور واالناث تجاهالتوجد فروق ذات داللة إحصائية في اال -3

  .ات بين أبناء الريف وأبناء المدينة تجاه داللة إحصائية في االالتوجد فروق ذات -4

  .البرنامج المستخدم ذو فاعلية عالية حسب نسبة الكسب المعدل لبالك -5

على ضرورة مواصلة تحسين البرنامج واالستفادة منه في تحسين التحصيل يدّل وهذا 
  . البيئيتجاهالبيئي واال

  :مقترحات البحث
 :الباحث يقترح ما يلي فإن إليه البحث من نتائج توصل  في ضوء ما 

اهتمام المناهج بالجوانب السلوكية دون إغفال الجانب المعرفي والمهاري وأن  -1
  .يكون التعليم من البيئة وعنها وألجلها

 األساسي لما لذلك من  التعليمالتركيز على البيئة المحلية بالنسبة لطالب مرحلة -2
م من جهة وإحساسه بمشكالت بيئته من جهة أخرى دور في إغناء ثقافة المتعل
 .وآثارها عليه من جهة ثالثة

الربط بين الجانب النظري والعملي فيما يتعلق بالدراسات البيئية، وكذلك التركيز  -3
على الجانب المهاري والجانب الوجداني، وبخاصة في مجال المحافظة على 

 .البيئة

مستمر على كّل ساعدين وأمناء المخابر بشتدريب المدرسين والمدرسين الم -4   
  .البيئيةتنفيذ المناهج بما يسهم في تحقيق أهداف التربية 
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  :مقدمة
 وهو يحاول جاهداً أن يستغل موارد كوكب األرضجد اإلنسان على سطح ذ أن ومن

 حيث اتسمت عالقته بالبيئة التي يعيش فيها على أساس طبيعة ،بيئته إلشباع حاجاته
وقدرته على التكيف معها، فهو تارة يطابق نفسه مع تأثيرات البيئة ويستكين البيئة 

 فكانتلتقلباتها وظروفها حيث تكون حصيلة جهده متوقفة على درجة العطاء البيئي، 
البيئة أكثر سيطرة على سلوك اإلنسان في عصر الجمع والصيد والرعي،  ونراه تارة 

وتحدياتها للوفاء باحتياجاته وادخار ما يزيد أخرى يحاول التغلب على معوقات البيئة 
 ذلك عصر الزراعة الذي تظهر فيه قدرات اإلنسان يمثّلعنها لظروف أخرى، و

  . في تغيير البيئة لتناسب حاجاته العاجلة واآلجلةهوإمكانيات

ظلت هذه البيئة فترة طويلة من الزمن قادرة على االحتفاظ بتوازنها واستقرارها، "وقد 
 تؤثّرت حركة اإلنسان قليلة على هذه األرض لذا لم يستحدث مواد غريبة حيث كان

ن جاء عصر الصناعة حتى ازداد إ وما ،)2،1980،مرقص ( ."سلباً في مكوناتها
 النظم البيئية دون مراعاة للقوانين التي تنظم عالقاتها وتجعلها أكثر فيتأثير اإلنسان 

واد غريبة عن هذه األنظمة وصلت إلى الحد الذي اتزاناً، وتفاقم هذا التأثير مما أنتج م
التلوث البيئي : ينذر بكوارث بيئية وظهور العديد من المشكالت البيئية الخطيرة مثل

الذي ال تخلو منه منطقة في العالم، واالزدحام السكاني، ونقص  بصوره وأشكاله
ستنـزاف الموارد الغذاء، والجوع الذي يعاني منه أكثر من ثلث سكان العالم، وكذلك ا

  .الخ..واالحتباس الحراري والتصحر، واختالل التوازن البيئي، وتدهور طبقة األوزون

هذه المشكالت إنما ينشأ بعضها عن التغيرات األساسية التي قد تحدث في بنية البيئة 
 واألهم ، بينما بعضها اآلخر،لخإ.…الطبيعة كالزالزل والبراكين والفيضانات والحرائق

تي تنجم عن عجز اإلنسان في العمل على التوازن بين األعمال الالزمة إلشباع تلك ال
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 تلك ، وبين المحافظة على بيئة سليمة خالية من الخلل والعطبالمتزايدةاحتياجاته 
   .)226، 1983يو،رروجوما(المشكالت تواجه حاضر اإلنسان وتهدد مستقبله 

المؤتمرات لمشكالت فعقد العديد من ولقد تنبه العلماء والمختصون إلى خطورة هذه ا
والندوات والدراسات الدولية منها والعربية والمحلية وصدرت التشريعات الخاصة 

 ومن هذه المؤتمرات مؤتمر استوكهولم ،بحماية البيئة للنظر في تفاقم األزمة البيئية
 ثم مؤتمر م،1975بلغراد للتربية البيئية عام  قاعدة أساسية لندوة يمثّلالذي 1972عام 

الذي حددت فيه استراتيجيات التربية ) 1977(تبليسي في االتحاد السوفييتي سابقا 
التي أكدت ) 1992(، وكذلك قمة األرض عام )1987(البيئية، تاله مؤتمر موسكو 

ضرورة أن تسير التنمية والبيئة جنبا إلى جنب وال يتم االهتمام بالتنمية على حساب 
أنقذوا (الذي رفع شعار  )2009(مؤتمر كوبنهاجن  وأخيراً ،)1997،77غريب،(البيئة 
مشكلة االحتباس الحراري التي تهدد الكثير من المدن  على ركّز حيث ،)األرض

بأن تغمر بالمياه الناتجة عن ذوبان الجبال الجليدية التي ترفع ، ةالساحلية والمناخ خاص
   .من مستوى سطح المحيطات والبحار

فقد عقد عدد من المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية منها  وعلى الصعيد العربي
ت على تصميم ركّزالندوة المصرية لعلوم البيئة في الجامعات المصرية بالقاهرة 

 ةالحلقثم ). 70، 1994 ،العمرو(التعليمحّل البرامج والمناهج التعليمية في مرا
العربية عقدت في الخرطوم في البالد )  التنمية– البيئة –اإلنسان  (الدراسية عن

 إليه توصلت على تطوير المناهج بصورة مستمرة لتساير أحدث ما ركّز، و)1972(
) 975(واجتماع الخبراء في اإلسكندرية ) 89، 1999،النوشان( العلم في مجال البيئة

لتطوير تدريس العلوم في المرحلة المتوسطة على أساس ) 1976(وندوة القاهرة 
، والندوة )98،1986 ،الشراح(  للتكامل بين فروع العلوماًمحوربصفته  المدخل البيئي

واجتماع الخبراء العرب اإلقليمي في الدول ) 1976(العربية للتربية البيئية في الكويت 
، الذي انتهى إلى ضرورة بناء وحدات 1979العربية حول التربية البيئية في الكويت 
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اجتماع خبراء التربية البيئية (التعليم العام  حّلمرجعية في التربية البيئية في مرا
 العلوم في الدول العربية ثم  ندوة قطر لتطوير تدريس). 1979،العرب الكويت

 بحث فيها تجارب الدول العربية الخليجية في مجال تدريس العلوم ،)1979(
ة أوصت بإدخال التربية البيئي ،1988وندوة اإلنسان والبيئة ). 1986،101،الشراح(

 والندوة الخليجية حول التربية واإلعالم ،)1999،91،النوشان( في مناهج التعليم العام
 تطوير مناهج الدراسة في مختلف على من توصياتها ضرورة العمل، و)1992(

وندوة عن مدى تحقيق مناهج  .)1992،15 التويجري،( في التربية البيئيةحّل المرا
   .)1995( ي المعلمين بأساليب تدريسهاالتعليم ألهداف التربية البيئية ووع

 البيئـة   شؤونبالبيئة حيث أحدثت الهيئة العامة ل      ةسوريتمت  وعلى الصعيد المحلي اه   
 ألهمية الدور المنوط بها أصـبح التعـاون        التي تحولت بعدئذ إلى وزارة البيئة ونظراً      

التربيـة  طريـق    بينها وبين وزارة التربية التي أكدت ضرورة بناء األفراد عن            فعاال
 مـؤتمر التعلـيم مـا قبـل         تاتوصيبرز  أ وكان من    ،البيئية عبر مؤتمراتها وندواتها   

على أن تتصف المناهج الدراسية بالمرونة كي تتالءم مـع البيئـات            "الجامعي التأكيد   
المختلفة في القطر مؤكدة على تعميق المنحى البيئي والمنحى التطبيقي وتحقيق الترابط            

 ."يات التدريس في إطار التربيـة القوميـة االشـتراكية         فعاليين خالل   بين هذين المنح  
 عـدة حلقـات بحـث       )1982(كما عقدت وزارة التربية عام      ). 2،  1984 ،الخطيب(

 تحديد أسلوب بناء مناهج التربية      وتم،  تقويمية لواقع المناهج التربوية وطرق تدريسها     
 وأوصـى المـؤتمر   ،المرحلة األساسيةدة الفروع في    تعدالبيئية وفق أسلوب البرامج م    

م بتعميم المدخل البيئي في محتـوى       1986الثاني لتطوير التعليم ما قبل الجامعي عام        
البيئـي   المواد الدراسية جميعها وأنشطتهاالتطبيقية لتعميق التربية البيئية ولتنمية الوعي     

تـي أثبتـت    األسـاليب ال   نه من إ حيث   ،)1985،101،مسلماني(لدى المعلم والمتعلم    
الجمع بـين التعلـيم فـي الـصف         "الدراسات التجريبية فاعليتها في تدريس المفاهيم       
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خيروسـيلة فـي زيـادة معرفـة الطـالب بالقـضايا              فهـي  الميدانيـة، والرحالت  
  ). ( Disinger,1986,255البيئية

ـ   من   وانطالقاً، هذه المؤتمرات والندوات   تلتوصياواستجابة    باآلثـار   يالشعور الحقيق
رتبة على تفاقم المشكالت البيئية ازداد االهتمـام بالبيئـة والتربيـة البيئيـة فـي                المت

 لتربية النظاميـة  كون ا  وشعوراً من    ،المؤسسات المختلفة النظامية منها وغير النظامية     
 في تحقيق أهداف التربية البيئية بدأت تتسرب مفهومات التربية البيئيـة            بيركدور  لها  

 لتغيير عالقـة اإلنـسان مـع بيئتـه          ،التعليم كافة حّل  ي مرا إلى المناهج الدراسية وف   
أن القوانين البيئية التي تحكم العالقـات       "ش معها واحترام نظمها انطالقاً من       ـوالتعاي

 بـالتعلم،  كـون بين مكونات الطبيعة ال تقبل التغيير بينما يقبله السلوك اإلنساني ألنه يت  
التعاون مع الطبيعة هما اسـتجابتان تكتـسبان   المحافظة على البيئة و  فإن   وبمعنى آخر 

مناهج العلوم والجغرافيا الدور األكبر فـي  لكون  يوقد  ،)1992،131،الخطيب( ".بالتعلم
 ولما لها من دور     - نظراً لطبيعة هذه المقررات    -تضمين مقرراتها بالمفهومات البيئية   

يجابية في تعاملـه     أكثر إ  أسلوبفي تنظيم عالقة اإلنسان بمحيطه الحيوي والطبيعي ب       
  .مع مكونات هذا المحيط الحية منها وغير الحية

  :البحث مشكلة -1
 في المقدمة إلى المشكالت البيئية التي تواجه العالم بسبب سوء التعامـل             اإلشارةتمت  

 أن" ذلـك    ،مما يترك آثاره على مستقبل البـشرية       ،  من قبل اإلنسان  مع النظم البيئية    
 " هويتـه  هم تحـدد أعمـال     مقفـالً   نظامـاً  كـون ي واحـد     على كوكب  ونعيشي الناس

   .)5،1985دمرداش،(

العربي السوري ليس بمنأى عن هذه التغيرات التي تحدث للنظم البيئيـة فهـو    القطر  و
هـذه  ل نظـرة جديـة     تدعو إلـى  وبدرجات متفاوتة     من المشكالت البيئية   اًيعاني كثير 

  على مستوى الموارد المائيـة     لسوريالعربي ا قطرالف ،المشكالت واآلثار الناجمة عنها   
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عاني من عجز مائي في أحواض بردى واألعوج واليرموك والخابور وسيتراكم هذا            ي"
 اآلثار السلبية الناجمـة عـن مكبـات         كذلكو العجز في حال تعاقب سنوات الجفاف،     

ووجـود الـسكن     النفايات المفتوحة في سورية وتلوث اآلبار السطحية وتلوث الهواء،        
نسان بمـا يـسمى أحزمـة       ضررعلى صحة اإل  ؤدي إلى   ي حول المدن التي ت    العشوائ
 تم  كما،  )8-5،  2003،  البيئية في سورية   ستراتيجية وخطة العمل الوطني   اإل( "البؤس

ذات األولوية البيئية في سورية نتيجة حـصيلة جهـود فـرق العمـل      كّل  تحديد المشا 
استنزاف وتلوث  :توى الوطني بأنها     الوضع البيئي على المس    ويمالوطني القائمة على تق   

وتدهور نوعيـة الهـواء فـي     وتدهور األراضي،،  الموارد المائية السطحية والجوفية   
الـسكنية  (والتخلص غير السليم من النفايات الصلبة ونمـو المنـاطق           ،  المدن الكبرى 
كما أن هناك مشكالت ناجمة عن تراجع التنوع الحيـوي فـي   ،  العشوائية)والصناعية  

 في غوطة دمشق وجبال عبد العزيز وأبورجمين        الغطاء النباتي منها تراجع   و ،ةسوري
وتراجع في األنواع   ،   بيئية ذات تنوع حيوي غني جداً       نظماً كونوالبلعاس التي كانت ت   

نهـر الفـرات    ( وكذلك في المياه العذبة الداخلية       ،السمكية والحيوانية والنباتية البحرية   
 بسبب الـصيد     كذلك ،لى التنوع الحيوي المائي والبري     مما أثر ع   ،)والعاصي وبردى 

 وكذلك تتعرض األصول الوراثية النباتية والحيوانيـة        ،الجائر وتدمير الموائل الطبيعية   
"  وراء محـصولها أو إنتاجهـا   لخطر االختفاء نتيجة استبدالها بأنواع غريبـة سـعياً       

  .)59-54، 2003، ستراتيجية وخطة العمل الوطنية البيئية في سوريةاال(

 ، بالفضالت الصناعية   الدراسات أن نهر بردى أصبح ملوثاً      بينتة للتلوث فقد    بنسبالو 
نتيجـة وجـود المـصفاة      ) خاصة بانيـاس  (الشاطئ السوري   ووكذلك نهر العاصي    

 . وناقالت النفط  ، ومختلف المصافي البترولية   ،طرطوسحّل  والمصبات النفطية في سا   
   ).1995 ، ف وزارة الرييأرش(
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وغرافية للحوض قي تلوث الهواء عن طريق       بوفي حوض دمشق ساهمت الطبيعة الط     
 نتجت عن زيادة الحركة المروريـة  بالرصاصحمل نسب عالية من الجزيئات الملوثة      

  .)69،2006، وآخروناألحمد(

نتيجة مياه الـصرف الـصحي      غوطتها   للمياه الجوفية في دمشق و     كما أن هناك تلوثاً   
 دمشق مما يتسبب في انخفـاض مـستوى الميـاه          ضي يحدث لحو  النضح الذ بناهيك  

  .ثر عام إالجوفية في هذا الحوض عاما 

 بين المدينة   عهم في معدل السكان وسوء توز     هناك تزايداً  فإن   وبالنسبة للتزايد السكاني  
 لـه   سرطانياً نمواًكونوالريف إذ نجد أكثرهم يتجمع في المدن بل على أطرافها مما ي          

 من المشكالت السلوكية الخاطئة      مما يفرز عدداً    و نفسياً   وتربوياً لبية اجتماعياً آثاره الس 
  . حول المدينةهمبسبب الشروط غير الطبيعية التي تجمع

 وأساليبه الخاطئة في التعامـل   هذه المشكالت نشأت من قلة الوعي البيئي لدى اإلنسان        
   .غير منظمكّل تعاظم تأثيره على بيئته بشو مع البيئة،

نـسان   اإل  التفاعـل بـين    لتعليم  مناهج العلوم يمكن أن تكون ميداناً مناسباً       نونظراً أل 
ـ  والبيئة عن طريق تشريبها با  ن منـاهج علـم   ألمفاهيم البيئية، ومن شعور الباحـث ب

 اًاتجاه لم تحقق فكرة اتخاذ التربية البيئية        الحلقة الثانية من التعليم األساسي    األحياء في   
 ات العالمية وتفرضه ظروف القطر، إضافة إلـى نتـائج         تجاهتنادي به اال  بالقدر الذي   

 حول تحليل محتوى كتب علم األحياء في مجال التربية البيئية والتـي            اتالدراسبعض  
 كما أن هذه المناهج والكتب لـم  ،  أن هذه الكتب أغفلت الكثير من المفاهيم البيئية        تبين
جـراء  إ الزيـارات والـرحالت الميدانيـة و       ة من خالل   على األنشطة الالصفي   ركّزت

 التجارب مما يساعد كثيراً على فهـم وتمثـل عالقـة اإلنـسان بمحيطـه الحيـوي                
  .   )1988عمارين،(
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جـل رفـع الـوعي    أ منلذا فالتربية البيئية أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحاضر  
ورة التفاعـل    وبـضر  ،ات البيئية لدى المتعلم في هذه المرحلة      تجاه وتكوين اال  ،البيئي

 –صحراء  ( ويابسة   ،) بحرية –ذبة  (مائية   :مع النظم البيئية بمختلف أنواعها    اإليجابي  
وضرورة المحافظة على هذه النظم وصيانتها مـن أشـكال          ،  )الخ..جبل،  سهل غابة،

 ونمـوه علـى حـسن اسـتثمار         المجتمع حيث يتوقف تطور   ، كلها التشويه والتخريب 
تمـت   ذلك على الوجه األكمـل إال إذا اه         يمكن أن يتم    وال ،المصادر الطبيعية المتاحة  

 وتـضمنتها   ،المؤسسات التربوية النظامية منها وغير النظامية ببرامج التربية البيئيـة         
وترسيخ السلوك  ،  التعليم المختلفة، فصيانة البيئة وحمايتها    حّل  المناهج الدراسية في مرا   

 لم يدرس المتعلمون منـاهج معـدة وفقـاً    ة ما فعالالبيئي لدى األفراد ال يأتي بصورة       
  .  التعليمية المختلفةحّل لفلسفة التربية البيئية وأهدافها في المرا

ومن العالقة الوثيقة التي تربط علم       هاوتطويروانطالقاً من أهمية تحديث هذه المناهج       
ى  ومن قدرة هذه المناهج عل     ، وبخاصة في المستوى فوق العضوي     ،األحياء بعلم البيئة  

عداد المناهج التربوية   إن  أتحقيق أهداف التربية البيئية وفلسفتها، وشعوراً من الباحث ب        
 عامـة   لعالج الكثير من المشكالت التي تواجهها البيئـة        ، ومطلب حيوي  يأمر أساس 

ثـر  أ مـا  "تجيب عن التساؤل اآلتـي    قترح القيام بدراسة موضوعية     أ  خاصة ةسوريو
لطلبة الصف الثـامن مـن التعلـيم      علم األحياء  استخدام المدخل البيئي في تدريس    

تجريبية في مـدارس محافظـة      دراسة   "نحو البيئة اتهم  اتجاهتنمية  على  األساسي  
  .؟درعا

  :أهمية البحث  -2
  :تكمن أهمية هذا البحث من أنه ينطلق من األمور التالية

 العربي السوري لكثير من األخطار والمشكالت بسببالقطر البيئة في تتعرض  -1
دة يأتي في مقدمتها السلوك الخاطئ لإلنسان نحوها تحت تأثير الجهل تعدعوامل م
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من االهتمام بحسن البد  ولذا ،ي على الموارد بقصد جني األرباحتعدوالوالفقر
 في صيانة البيئة والمحافظة فعال العامل المهم واليعدإعداد العنصر البشري الذي 

  .عليها

مستمر لتساير العصر كّل إلى التقويم والتطوير بشحاجة المناهج التربوية  -2
 وبالتالي تحسين إجراءات ،وتغيراته ولتتالءم مع حاجات المجتمع والمتعلمين

ات البيئية تجاه بالتالي إلى تنمية المفاهيم والمهارات واكتساب االيؤديمما تنفيذها 
فع باحثين آخرين النظام البيئي أن تدوويمكن لوحدة الموارد الطبيعية  المناسبة

  .على تطبيق وحدات أخرى تغني الجوانب النظرية للتربية البيئية

إن هذه المرحلة تعتبر نهاية المطاف بالنسبة لعدد من الدارسين حيث ينتهي عندها  -3
 من الطلبة يتركون الدراسة ويتسربون من  كبيراًن عدداًإإذ  ،ألساسيالتعليم ا
،  ويلتحقون بسوق العمل، أو أسرية،ربوية أو ت، إما لظروف اقتصادية،المدارس
يجابي مع من تزويدهم بالمفاهيم البيئية التي تساعدهم على التعامل اإلالبد وبالتالي 
 كما أن الطالب في هذه المرحلة يدخل طور نمو المظاهر الجسمية والعقلية بيئتهم،
هق بما حوله  وتتبلور بسبب اهتمام المرا،اتتجاه وتتكون لديه اال،يةالفعواالن

 ويجب تثقيفه بيئياً ليكون ، أكثرتجريدوبالعلوم الطبيعية وإدراكه للعالم المحيط به ب
 .مواطناً متنوراً في هذا المجال

  :أهداف البحث  -3

   :على تعرفيهدف البحث ال

ات البيئية لدى طلبة الصف الثامن من تجاه تنمية االفي أثر استخدام المدخل البيئي -1
  .ساسيالتعليم األ

  . الطلبة نحو البيئةات اتجاه  علىمقدار التطور الحاصل الكشف عن -2
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لدى  ات الطلبة قبل تطبيق وحدة الموارد الطبيعية وبعدهااتجاه قياس الفروق في -3
  . المجموعة التجريبيةعينة

بين  ات الطلبة قبل تطبيق وحدة الموارد الطبيعية وبعدهااتجاه قياس الفروق في -4
  .عة التجريبية والمجموعة الضابطةالمجمو

 نـاث ات الطلبة لدى المجموعة التجريبية بين الـذكور واإل اتجاه قياس الفروق في  -5
  .وبين أبناء المدينة والريف

  :البحثحدود  -4
  :ة التاليضمن الحدود البحث يتم إجراء 

  .ا محافظة درع الحلقة الثانية من التعليم األساسي فيمدارس :الحدود المكانية -1
 .2010|2009الفصل األول من العام الدراسي : الحدود الزمانية -2

وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي وتشمل األهداف : الحدود العلمية -3
  .ستراتيجيات التدريس وأساليب التقويمإوالمحتوى،و

في مدارس محافظة   الصف الثامن من التعليم األساسيطلبة:  الحدود البشرية -4
 .درعا

  :ج البحث منه -5
  :استخدم الباحث المنهجين 

،  به تحليل نتائج التطبيق الميداني وتفسيرها وإعطائها دالالتهاوتم  التحليليالوصفي
حيث استخدم المنهج الوصفي في وصف المشكلة وبناء وحدة ، التجريبي المنهجو

ي فجريبي واستخدم المنهج الت، الموارد الطبيعية والنظام البيئي المستخدمة في البحث
 ومن ثم قياس أثر ، البحثعينة وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي على دريست

 ،ات البيئية لدى طلبة الصف الثامن موضوع البحثتجاهالمدخل البيئي في تنمية اال
 وال يقتضي أن يملك المجرب ،ن هذا المنهج يمكن تطبيقه على مواقف ميدانيةإحيث 

  .ت التجريبيةالضبط المطلق للمتحوال
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  : أدوات البحث -6
  :ألدوات التاليةااستخدم من أجل تحقيق أهداف البحث والتحقق من فرضياتها

 وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي لمعرفة أثر استخدام المدخل البيئي في -1
تدريسها لطلبة المجموعة التجريبية من طلبة الصف الثامن موضوع البحث في 

ت البيئية نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظام البيئي وعدم اتجاهتنمية اال
شد  بحيث نر،ارد غير المتجددةو وبخاصة تلك الم،استنزاف هذه الموارد

  .ل القادمة حاجتها من هذه الموارديا ونترك لألج،استثمارها
ارة عب) 31(ت عليه من تعديالات البيئية الذي يتكون بعد إجراء التجاه مقياس اال-2

تكون االجابة عنه باختيار إجابة من  سلوكياً موقفاًتا مقدمة مثلهمنكّل نت تضم 
 ذلك أن الفرق بين األفراد في ،  في استجابة الفرد  تدرجاًتثالثة بدائل مثل

ات أحد منابع تجاه االتعدو، جابةات هو فرق في الدرجة وليس في نوع اإلتجاهاال
، ب الوجداني من مجاالت األهداف عند بلومنها تقع في الجانإ حيث ،السلوك

 نحو اتجاهذ النستطيع القول بأن الفرد ليس لديه إ السلوك كبيرة نا وبيهوالعالقة بين
وسنبين  ضعه أمام استجابات ضمن الحياة الواقعية التي يعيشها،نوبالتالي ، البيئة

  .إجراءات إعداد المقياس وضبطه الحقاً
  : المعالجات االحصائية-7
الموجـود علـى الحاسـب      )إكسل(استخدم الباحث في الوصول إلى النتائج برنامج           

ومجمـوع مربعـات    المعيـاري،  واالنحراف اآللي، حيث استخدم المتوسط الحسابي،   
  . االرتباط ومعامل ستيودنت)ت(واختبار والتباين،، االنحرافات

  :اإلجرائيةالتعريفات مصطلحات البحث و -8
من منطلق معين، وهـو     كافة  لوب لتدريس علم األحياء بأبعاده      أس:  المدخل البيئي  -1

 ، عليهـا ركّزويبهـا   فهو يبـدأ    ،  ) المحيط الحيوي جزءاً منها    يعدالتي  (البيئة الطبيعية   
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ويقوم المدخل البيئي علـى دعـائم        وينطلق من ذلك لدراسة سائرالجوانب البيولوجية،     
بقـصد  ،  محور التطبيقـات البيئيـة    و،   في محور المشكالت البيئية    ثالث تتمثل أساساً  

 إلـى تحـديثها   وصـوالً ،  على البيئة إلى التعامل معهـا    تعرفاالرتقاء من مستوى ال   
 فـي    إجرائيـاً   الباحث المدخل البيئي   يعرفو ،)1988، 35 دمرداش،( .واالرتقاء بها 

ـ          ي دراسته أنه المدخل الذي يعتمد عليه في تنفيذ وحدة الموارد الطبيعية والنطـام البيئ
لـى المـوارد    ع تعرف وال ، على الموارد الطبيعية في بيئة الطالب      تعرف من ال  انطالقاً

يجابي للطالب في التعامل الرشيد مع       اإل تجاه إلى تكوين اال   الطبيعية في القطر و صوالً    
  .هذه الموارد وعدم استنزافها أوتلويثهاوالحفاظ عليها 

البيئي من خالل تزويد الفرد بالمعارف منهج تربوي لتكوين الوعي  :البيئيةالتربية -2
 وتمكنه من التفاعل مع بيئته ،ات والمهارات التي تنظم سلوكهتجاهوالقيم واال

 مشكالتها واستثمارها استثماراًحّل االجتماعية والطبيعية بما يسهم في حمايتها و
   .)2007،65،أبو عون( .مرشداً

ها ؤلكائنات الحية من حيث نشو هو العلم الذي يبحث في دراسة ا:علم األحياء-3
وتطورها وتنوعها وتركيبها وتوزيعها ونشاطاتها الحيوية كافة بما في ذلك تفاعالتها مع 

  .)1993،21 محاسنة،. (البيئة المحيطة بها وكذلك عالقتها باإلنسان ومدى استفادته منها

ة المعدة مجموعة من الخبرات التربوي بأنها  إجرائياًتعرف:  الوحدة الدراسية-4
الحلقة الثانية من التعليم بطريقة متكاملة لتؤكد فلسفة التربية البيئية في مدارس 

األهداف واإلطار العام والمحتوى وأساليب التقويم هذه الوحدة تضمن ت و،األساسي
 .واألنشطة المصاحبة 

 هوريةالجم في   لزاميإلايم  عللة الت رح م  أنها  إجرائياً تعرف: ساسيأل ا متعليالة  مرحل-5
قـة األولـى   الحلشمل وت، ربية السورية وتمتد من الصف األول حتى الصف التاسع    الع
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 فتمتـد مـن الـصف     ، أما الحلقة الثانية   ،ث والرابع ثالالووالثاني   لوألا فومنها الصف 
   .الخامس حتى الصف التاسع

ها  وثيقة رسمية يحدد فيكون وي، نظام متكامل بعناصره الوظيفية جميعها:المنهاج -6
 ومنظومة وحجم المعارف والمهارات والخبرات التي يجب ،محتوى المادة التعليمية

 أو مرحلة دراسية مع منطقية بنيتها وأسلوب ،إكسابها للطالب خالل عام دراسي معين
 وذلك انطالقاً من األهداف التربوية ،عرضها والخطة الزمنية المخصصة لتدريسها

  ).86، 1984، الخطيب. (منهاجلتدريس هذه المادة التي تتصدر ال

الموقف الذي يتخذه الفرد نحو بيئته الطبيعية  بأنه  إجرائياًيعرف : البيئيتجاهاال -7
هذه حّل ده للمساهمة في اتعدواس، من حيث استشعاره لمشكالتها أو عدم استشعاره
 وكذلك موقفه من اده،تعد أو عدم اس،المشكالت وتطوير ظروف البيئة على نحو أفضل

وموقفه من   جائراً،و أ مرشداًاستثمار الموارد الطبيعية في هذه البيئة استثماراً
  .ً أو إيجاباسلباً،  أو قبوالًالمعتقدات السائدة رفضاً

  :البحوث والدراسات السابقة -9
ات البيئية تجاهالتي استهدفت قياس اال والدراسات السابقة أجري العديد من البحوث

وقد تعرضت هذه البحوث ، تعليمية مختلفةحّل من الطلبة في مرانات متباينة لدى عي
 ونعرض فيما ،أو كليهما )والبيئة الجنس(ي البحث الحالي متغيرمن كّل والدراسات ل

هذه البحوث والدراسات يلي أهم،ما أسفرت عنه من نتائج وأهم  :  

  :beling E (1979)يبلنج  إ دراسة -1

ات البيئية تجاهثر ثالث طرق تدريسية على تنمية االأ  إلىفتعرال "هدفت هذه الدراسة
 العالقة بين المعرفة تعرفو ،في مدينة نيوجرسي العليا علم األحياءلطالب مدرسة 

ات تجاهعداد مقياس لالإ الباحث أدوات ومن بين ، التحكم الداخليركّزالبيئية و م
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  .منها كّل د من صدق وثبات  وتأكَّ، التحكم الداخليركّز ومقياس لقياس م،البيئية

مها إلى أربع قسو ، البحث من طالب الصف العاشر بالمدرسة العلياعينة اختار -
   :مجموعات

  . مجموعة ضابطة - أ
  . مجموعة تجريبية استخدمت طريقة المحاضرة و المناقشة-ب
  .المناقشة وطريقة لعب األدوارجريبية استخدمت طريقة المحاضرة و مجموعة ت-ج 
  . وطريقة المشروعات،المناقشة و،ريقة المحاضرة مجموعة تجريبية استخدمت ط-د

 إلى العالقة بين المعرفة تعرفال و،علم األحياءوبعد استخدام هذه الطرق في تدريس 
  : الباحث إلى النتائج التاليةتوصلو ، التحكم الداخليركّز وم،البيئية

  .األربعات المجموعات جاهاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -1

فضل من أات المجموعة التجريبية التي استخدمت المشروعات بدرجة اتجاه تغيرت-2
   .المجموعات األخرى

  :  Miglierini (1979) دراسة ميجليريني.2

 أثر برنامج مقترح في التربية البيئية على معلومات تالميذ تعرف "هدفت هذه الدراسة
بناء مقياس   ومن بين ما قامت به الباحثة ،"اتهم نحو البيئةهاتجا و،المرحلة المتوسطة

 عشوائية من تالميذ عينة على هتطبيق والتأكد من صدقه وثباته و،ات نحو البيئيةاتجاه
  .  وبعدهالصف السابع قبل تدريس البرنامج

ات اتجاه بين )0.01(  عند مستوىإحصائياًد فروق دالة وسفرت الدراسة عن وجأو
 فروق ووجود، وبعده لصالح التطبيق البعدي ذ نحو البيئة قبل دراسة البرنامجالتالمي
من البنين والبنات نحو البيئة كّل ات اتجاهبين ) 0.01( عند مستوى إحصائياًدالة 

  .لصالح البنات
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  :) 1984  ( دراسة الشراح-3

ة  وضع برنامج للتربية البيئية في مجال العلوم في المرحل"هدفت هذه الدراسة
المكونات ( وقياس مدى فاعليته من خالل تجريب إحدى وحداته ، الكويتالمتوسطة في

 ،ات البيئيةتجاهس االيا مق بناء ومن بين ما قام به الباحث،)الحية في البيئة متوازنة
،  وبعده البحث قبل تدريس الوحدةعينة على ه وتطبيقوثباته،والتأكد من صدقه 

ات البيئية لدى تجاهاسة الوحدة ساعدت على نمو االدرإلى أن الدراسة ت توصلو
 ال  وأنه،هم قبل دراسة الوحدةاتجاهعما كان عليه  الطلبة بفارق ذي داللة إحصائية،

ات الطالبات بعد دراساتهم اتجاهات الطالب واتجاه في إحصائياًتوجد فروق دالة 
من  بة غير الكويتيين، بين الطلبة الكويتيين والطلإحصائيا دالة اًفروقوأن  ،للوحدة
  .هم نحو البيئة لصالح الطلبة غير الكويتييناتجاهحيث 

  ):1984(دراسة السعيد  -4

 بناء برنامج في التربية البيئية لطالب المدرسة الثانوية "استهدفت هذه الدراسة
 ومن بين وحداته،وقياس مدى فاعليته من خالل تجريب إحدى . الزراعية في مصر 

 عينة على ه وتطبيق، وتأكد من صدقه وثباته،اتتجاه مقياس لالادعدإحث  البا بهقامما 
  أدت إلىدراسة الوحدةإلى أن الدراسة ت توصلو،  وبعدهالبحث قبل تدريس الوحدة

ات الطالب نحو تلوث البيئة، اتجاهفي  )0.01(  عند مستوىإحصائياً فروق دالة وجود
من كّل ات اتجاهالفروق بين و، البعديق قبل دراستهم للوحدة وبعدها لصالح التطبي

لصالح  )0.01( البنين والبنات بعد تدريس الوحدة ذات داللة إحصائية عند مستوى
  .البنات

  ):1985(دراسة المسلماني  -5

 بناء منهاج مقترح في التربية البيئية لطالب معاهد المعلمين في "هدفت هذه الدراسة
ات نحو البيئة، وذلك تجاهة المفاهيم البيئية واالوقياس مدى فاعليته في تنمي، األردن
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ات تجاهس االياعداد مقإومن بين ما قام به الباحث . "من خالل تجريب إحدى وحداته
 وتطبيق ،وثباته ثم التأكد من صدقه ،ات الطالب نحو الموارد الطبيعيةاتجاهلقياس 

 وجوددراسة عن  وأسفرت اله وبعدالوحدة،ات قبل البدء في تدريس تجاهمقياس اال
 عينةات البيئية لدى تجاهفي نمو المفاهيم واال) 0.01(صائياً عند مستوى إحفروق دالة 
في نمو المفاهيم ) 0.01( حصائياً عند مستوىإ فروق دالة  ووجودالتجريب

 والتخصص ات البيئية المتضمنة في الوحدة لدى طلبة التخصص العلميتجاهواال
 فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة  وكذلك عدم وجود، التجريبعينة من األدبي

  .ات البيئيةتجاه نمواالاألدبي فيالتخصص العلمي والتخصص 

  ): 1988( دراسة مطاوع  -6

 تقويم منهج العلوم في الصف السابع األساسي في ضوء فكرة "هدفت هذه الدراسة
ات تجاهعداد مقياس االإاحثة وبين ما قامت به الب، والعلميةالتكامل بين المفاهيم البيئية 
 تم  وكذلكللمنهج،ات البيئية لدى التالميذ بعد دراستهم تجاهالبيئية لقياس النمو في اال

 عند إحصائياً فروق دالة عدم وجود وأسفرت الدراسة عن ،ثباتهوالتأكد من صدقه 
  .ات التالميذ نحو البيئة بعد تدريس المنهجاتجاهفي ) 0.01(مستوى 

  : )1988( الرافعي دراسة - 7

ثر استخدام المدخل البيئي في تدريس العلوم في المرحلة أ تعرف "هدفت هذه الدراسة
 ومن بين ما قام به الباحث من ،"اتهم نحو البيئةاتجاهاإلعدادية على تحصيل التالميذ و

  : إجراءات

بيئة ات تالميذ المرحلة اإلعدادية نحو الاتجاهلقياس ) عفيفي( استعارة مقياس -1
وجود فروق  وأسفرت الدراسة عن . وبعدهاقبل تدريس الوحدةه تطبيقو، مشكالتهاو

ات التالميذ نحو البيئة قبل تدريس الوحدة اتجاهبين ) 0.01( عند مستوى إحصائياًدالة 
  .وبعده لصالح التطبيق البعدي 
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                                            :                       Euler(1989) دراسة ايولر -8

هدفت هذه الدراسة مقارنه أثر برنامج التربية البيئية على تحصيل تالميذ الصف 
ومن بين ما قام به الباحث ،ات البيئيةتجاهالسادس للمعلومات البيئية واكتسابهم لال

 ،أيضا والتأكد من صدقهما وثباتهما ،ات التالميذ نحو البيئةاتجاهعداد مقياسين لقياس إ
وأسفرت الدراسة  االمختارة وبعدهتطبيق المقاييس قبل تدريس الموضوعات البيئية و

الثالثة في اكتسابهم  وعن تفوق تالميذ المجموعة الثانية على تالميذ المجموعتين األولى
  .        ات البيئيةتجاهلال

  ):1989(دراسة أحمد-9

سات البيئية والتربية البيئية فاعلية برنامج مقترح للدرا " تعرفهدفت هذه الدراسة 
،ومن بين ما قام به الباحث إعداد مقياس "بمناهج إعداد معلمي المرحلة األولى بمصر

صياغته بطريقة المواقف السلوكية،وأسفرت النتائج عن عدم  تمت ،ات البيئيةتجاهلال
تعليم ات البيئية لدى طلبة شعبة التجاهوجود فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب اال

التخصص، واكتساب طلبة شعبة التعليم االبتدائي × االبتدائي طبقاً لتفاعل الجنس 
  .ات البيئية على المستوى المطلوبتجاهلال

  :)1989( سن دراسة ح-10

 استخدام المنهج البيئي في تدريس المجال التخصصي في التصنيع "هدفت هذه الدراسة
ومن "ات البيئيةتجاه وأثره على إكسابهم االالزراعي لطالب المدرسة الثانوية الزراعية

ات البيئية المتضمنة في الوحدة المدرسية ثم تجاه لالس مقيا إعدادبين ما قام به الباحث
وأسفرت . وتطبيقه قبل تدريس الوحدة وبعدها  والتأكد من صدقه وثباته،ضبطه

جريبية قبل ات طالب المجموعة التاتجاه بين إحصائياً فروق دالة وجودالدراسة عن 
 بين إحصائياًد فروق دالة وجوعدم و .نهج البيئي وبعدهمتدريس الوحدة لهم باستخدام ال

  ات اتجاه
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الوحدة ات طالب المجموعة الضابطة بعد تدريس       اتجاهو التجريبية  طالب المجموعة 
  .لصالح المجموعة التجريبية

  :)1990 (الشافعي دراسة -11

مقترح في التربية البيئية لطالب كليات التربية في عداد برنامج إ"هدفت هذه الدراسة 
ومن بين ما قامت  ،" فاعلية هذا البرنامج من خالل تجريب إحدى وحداتهمصر وقياس

 قبل بدء تدريس هات البيئية وقياس صدقه وثباته وتطبيقتجاهمقياس لالإعداد به الباحثة 
ات البيئية تجاه في االاًإحصائيوأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة  ،ه وبعدالوحدة

ات البيئية تجاه التجريب في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االعينةلدى الطالب 
  المستخدمة في الوحدة التجريبية لصالح التطبيق البعدي 

  ):1992( الوسيمي دراسة -12

تعليم عداد برنامج في التربية البيئية لتالميذ الحلقة األولى من الإ"هدفت هذه الدراسة 
ات البيئية تجاه تنمية المعلومات واالفيثر هذا البرنامج أاألساسي في مصر وقياس 

 ،ات البيئيةتجاهعداد مقياس لالإومن بين ما قام به الباحث  ،الحلقةلدى تالميذ هذه 
وأسفرت  وبعد تدريس الوحدة، قبلهتطبيقوثباته،و التأكد من صالحيته وصدقه وتم

ات تجاه في إكساب التالميذ أفراد البحث االإحصائيادالة  فروق  وجودالدراسة عن
     .اإليجابية المرغوبة قبل تطبيق الوحدة وبعدها لصالح التطبيق البعدي 

  ):1994( دراسة العمرو -13

 ىالمفاهيم البيئية الواجب تضمينها بمناهج العلوم، ومد"تعرفهدفت هذه الدراسة 
 نحو البيئة لدى طالّب المرحلتين االبتدائية جاهتمن التحصيل واالكّل يتها على فعال

 سومن بين ماقام به الباحث إعداد مقيا ،"والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية
 عن وجود فروق دالة إحصائياً بين التطبيق ةات نحو البيئة وأسفرت الدراساتجاه
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  .ات البيئية لصالح التطبيق البعديتجاهالقبلي والبعدي في اال
   ):1995(دراسة سكيكر - 14

 من الطرائق التفكيرية في تدريس التربية       ةفاعلية مجموع  " تعرفهدفت هذه الدراسة    
البيئية،دراسة تجريبية في تدريس وحدة البيئات الطبيعية الرئيسة في الصف الثاني من            

إعـداد اسـتبانة    وبين ماقام به الباحث     ،  المدرسة اإلعدادية في القطر العربي السوري     
ات نحو البيئة،وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً بين ذكور المدينة            اهاتج

اتهم نحو البيئة في مجالي توازن البيئة وحمايتها والمـشكالت          اتجاهوذكور الريف في    
 وكذلك وجود فروق دالة إحـصائياً بـين إنـاث           ،البيئية العامة، لصالح ذكور المدينة    

 إنـاث  حتهم نحو البيئة في المجاالت جميعهـا، لـصال    ااتجاهالمدينة وإناث الريف في     
 .الريف

  ):2000(  دراسة الشمة-15
تطوير مناهج العلوم للمرحلة اإلعدادية في الجمهورية العربية "هدفت هذه الدراسة 

قامت الباحثة بتصميم برنامج مقترح "السورية في ضوء متطلبات التربية البيئية
 ومن بين مااستخدمت الباحثة من أدوات مقياس لتضمين متطلبات التربية البيئية،

وأسفرت الدراسة عن وجود  ات البيئية طبقته قبل تدريس البرنامج وبعده،تجاهلال
 التجريبية، ومتوسط درجات أفراد عينةفروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات أفراد ال

 عينةالبيئية، لصالح الات تجاه الضابطة في التطبيق البعدي، بالنسبة لمقياس االعينةال
  .التجريبية

  ):2000( اهرضدراسة ال -16
  .  الضبط وعالقتها بالسلوك البيئيركّزمفهوم الذات وم :عنوان الدراسة

 الضبط ركّزهدفت هذه الدراسة بصورة رئيسة إلى دراسة العالقة بين مفهومي م
صادر عن أفراد وبينهما وبين السلوك البيئي ال، الخارجي ومفهوم الذات، الداخلي

والمنهج ، هما المنهج الوصفي التحليلي: واعتمد الباحث منهجين ، أم سلباً إيجاباًعينةال
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مها إلى  عشوائية من كليات جامعة دمشق قسعينة وطبق البحث على ،شبه التجريبي
 وطالبة من طلبة السنة الثالثة في طالباً )1155(عددها  )تطبيقية نظرية، طبية،(فئات 

كّل  تصور ،ستخدم من أدوات استبانة تتكون من قسميناومن بين ما، ذه الكلياته
  .عينة وتهدف لقياس السلوك البيئي لدى أفراد ال،منهما مواقف سلوكية بيئية

  :ت إليها الدراسةتوصلومن بين النتائج التي 

 عينةلدى أفراد %) 0’01(داللة إحصائية عند مستوى داللة  يوجود فرق ذ -1
  .البحث من االختصاصات المختلفة فيما يتعلق بالسلوك البيئي لديهم

 بين الذكور واالناث  عينةاليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات ال -2
  .هوبعدفيما يتعلق بسلوكهم البيئي قبل إعطاء المعلومات 

  ):2005(  دراسة دوبا-17

ات متغيـر راك البيئي في ضوء بعـض ال      عنوان الدراسة نوعية الحياة وعالقتها باإلد     
ينـات مـن سـاكني المنـاطق        دراسة مقارنة في علم النفس البيئي علـى ع        ،  النفسية

  .العشوائية

  وتجديـد أبعـاده نظريـاً   ،دراك البيئي  على مفهوم اإل   تعرفهدفت هذه الدراسة إلى ال    
مـدى   وتحديـد . دراك البيئي ها اإل يمثّلونوعية المهمات والموضوعات التي     ،  اوميداني

ـ (االختالف في االستجابة على مقياس االدراك البيئي باختالف نوع الـسكن              \اًمخطط
وذلـك لـدى     ،)اًسـوري \اًمـصري ( ونوع المجتمع    ،)اًإناث\اً  ذكور(والجنس  ،  )اًعشوائي

 على العالقة بين نوعية الحياة والرضا عن الحياة وبـين        تعرفوال. طفالالراشدين واأل 
مـن  كـّل  ى الراشدين واالطفال وتحديد العالقة بين االدراك البيئي و       االدراك البيئي لد  

وذاكـرة   واالدراك المكـاني،   والذكاء، لي،التذوق الجما : ات الشخصية التالية  متغيرال
 )632( مؤلفة من    عينةواستخدمت الباحثة    كرة الخرائط، اوذ،  والذاكرة البنائية  الشكل،
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 من الراشدين أربـاب     316طفال منهم     ن األ  نصفهم من الراشدين ونصفهم م     مشتركاً
 316وكذلك  ،  من سورية )158( و ،من مصر  )158(بواقع  ،  األسر في مصر وسورية   

  :ت الباحثة إلىتوصلو .من سورية) 158( و،من مصر) 158( بواقع ،من األطفال

دراك البيئـي فـي   حياء العشوائية والمخططة فـي اإل  وجود فروق بين ساكني األ  -1
وكذلك بين  ،  ةت الراشدين من ساكني الحي المخطط في مصر وسوري        جانب عينا 
  .االطفال

دراك البيئي بين الذكور واالناث سـواء القـاطنين فـي            عدم وجود فروق في اإل     -2
  .االحياء الخططة أو العشوائية من الراشدين واالطفال

 )S. M. Shobeiri,etal…,2006( دراسة-18

  البيئي للمعلمين فـي      تجاهمدرسة والجنس على اال   من نوع ال  كّل  تأثير  : عنوان البحث 
  .إيران  والهند

مـن  كّل  البيئي بين معلمي المدارس الثانوية في  تجاه هذه الدراسة إلى معرفة اال     تهدف
 تـم   معلـم ومعلمـة،   ) 1004(  عشوائية طبقية مؤلفة من    عينةوكانت ال ،  الهند وإيران 

 ومـدارس   ،مدينة ميسور في الهنـد    مدرسة ثانوية من مدارس     ) 103(اختيارهم من   
  .من اإلناث ) 499( و،من الذكور) 505(طهران في إيران بواقع 

  وطبـق   ،)2001( من قبل  حسين تاج       استخدم مقياس للمواقف البيئية مصمم سابقاً     تم 
 البيئـي  تجـاه د فروق جوهرية في االت الدراسة إلى وجوتوصل . المذكورةعينةعلى ال 

 فـي   فروق جوهريـة  وكذلك وجود     لصالح المعلمين الهنود،   والهندبين معلمي ايران    
وعة الواحدة والمجموعتين   مضمن المج ات المعلمين الذكور واإلناث  نحو البيئة        اتجاه
ـ ووجود فروق جوهريـة فـي      من الهند وإيران لصالح اإلناث،    كّل  في   معاً ات اتجاه

  .من الهند وإيرانكّل  في) خاصة ،عامة(  نوع المدرسةالمعلمين نحو البيئة حسب 
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  ):Ferna,Mananal,2007(دراسة -19

تحليل ونتائج تطبيق المقياس علـى الطـالب        : ات البيئية   تجاهاالويم  تق:عنوان البحث 
  .الجامعيين

سبانيا نحـو   إات الطلبة الجامعيين في جامعة زاغراغوزا في        اتجاهتظهر هذه الدراسة    
ات تجاه، وتم تطبيق مقياس لال     وطالبةً الباًط) 952( مؤلفة من    عينةالبيئة  حيث أخذت     

 ت الدراسة إلى وجود قلق بين الطلبة فيما يخـص     توصلو،   المذكورة عينةالبيئية على ال  
د علـى ضـرورة التثقيـف البيئـي والبحـث فـي هـذا               ي التأك  وتم ،البيئيةكّل  المشا

ين طلبة الـسنة    ات البيئية ب  تجاهالمجال،وكذلك وجود فروق ذات داللة جوهرية في اال       
األولى والسنة األخيرة،وكذلك وجود فروق ذات داللة جوهرية بين الذكور واإلنـاث             

 واقترح ضرورة إجراء تغييرات في المنهـاج البيئـي التعليمـي فـي        ،ناثإللصالح ا 
  .الجامعات

  )Larijani, K Yeshodhara  2008(دراسة  -20

 ين معلمي مدارس االبتدائيـة العليـا  ات البيئية بتجاهدراسة تجريبية لال  : عنوان البحث 
ات البيئية لمعلمـي المـدارس      تجاهتناولت الدراسة  اال   .في إيران  والهند   ) المتوسطة(

وتحاول اإلجابة عن مـدى     ، تجاه المكونات البيئية المختلفة   ) المتوسطة(االبتدائية العليا   
 عينـة بلغـت ال  ،من الهنـد وإيـران  كّل ات البيئية للمعلمين في     تجاهاالختالف بين اال  

 اختيروا بطريقـة    ،من إيران ) 500( و ،من الهند ) 500(معلم ومعلمة بواقع    ) 1000(
 وتـم ،   ومدارس مدينة همـذان اإليرانيـة      ،عشوائية من مدارس مدينة ميسورالهندية    

مكـون بيئـي مـن      كـّل   ات المعلمين ل  اتجاهويم  ات البيئية لتق  تجاهاستخدم مقياس اال  
االنفجـار  ، التلـوث ، الغابـات   ، الحياة البرية ، علم الصحة ، الصحة:المكونات اآلتية   

  : النتائج التالية ىت الدراسة إلتوصلالسكاني، و
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جميعهـا  ات معلمي إيران أكثر إيجابية  نحو البيئة في المكونات المدروسة            اتجاه -1
  .حيث كانت مواقف المعلمين الهنود أكثر ايجابية ، باستثناء مكون الحياة البرية

فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في أغلب المكونات باستثناء االنفجـار           وجود   -2
 .السكاني لصالح اإلناث

  : وتجدر اإلشارة إلى أن البحوث والدراسات أفادت البحث على النحو التالي

 وفي اختيار األساليب اإلحـصائية المناسـبة        ،بناء مقياس المواقف البيئية وضبطه      -
   .البحثلمعالجة نتائج 

التي أجريـت فـي هـذا        الدراسات السابقة كّل  تضح أن دراسة الباحث قد اتفقت مع        ي
                                                                                .اتتجاهمقاييس اال مااستخدمن حيث المجال 

  :من كّل  كما اختلفت هذه الدراسة مع 

 الظاهر، ،أحمد ،سعيد، المسلماني، هشام مصطفى ال، براهيمإ، ميلجريني(دراسة  -  أ
 حيث أجريت هذه الدراسات على ،في طبيعة البحث) Ferna، S. M. Shobeiri، دوبا

في طبيعة ) دوبا ،الوسيمي(دراسة و ، أو معاهد المعلمين،طالب المرحلة الثانوية
لمرحلة  على تالميذ ادراسة الوسيمي حيث أجريت  والمرحلة الدراسية البحثعينة

في حين   سكان المناطق العشوائية والنظامية في المدنودراسة دوبا علىاالبتدائية 
  .أجريت هذه الدراسة على طلبة الصف الثامن من الحلقة الثانية للتعليم األساسي

  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
نها تناولت طلبة الصف  أ إلىمن الدراسات السابقة تعود أهمية هذه الدراسة ومكانتها

. نسانإلات لدى اتجاه حيث تتبلور في مثل هذا العمر اال،الثامن من التعليم األساسي
 ودور علم ، وحدة دراسية تتعلق بالموارد الطبيعية والنظم البيئيةتوأنها دراسة تناول

ات المتعلمين نحو الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد اتجاهاألحياء في تنمية 
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  .رئيسة في مفاهيم التربية البيئية أحد المفاهيم التعد و،خدامهااست

وهي دراسة في المناهج جرت على طلبة القطر العربي السوري يمكن االستفادة من 
ات تجاهومعرفة أثرها في تنمية المعارف واال ،ئجها في تطبيق وحدات بيئية جديدةنتا

  . دراسية أخرىحّل على طلبة في مرا و،لدى طلبة الحلقة الثانية في التعليم األساسي

في القطر العربي السوري على حين أن غالبية الدراسات التي تقوهي دراسة طب 
على  تمت  دراسة الظاهربينما ،في دول أخرى مثل مصر تمت اطلع عليها الباحث

 علم النفسمجال  الضبط في السلوك البيئي في ركّزدراسة العالقة بين مفهوم الذات وم
  .البيئي

  :البحثفرضيات  -10
  :لتحقق من صحة الفروض التاليةلينطلق البحث 

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة دال توج -1
اتهم نحو البيئة قبل وبعد تدريس وحدة الموارد الطبيعية اتجاهالتجريبية في 

 ).0.01(والنظام البيئي عند مستوى داللة

 داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ال توجد فروق ذات -2
اتهم نحو البيئة قبل تدريس وحدة اتجاهومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

 ).0.01(الموارد الطبيعية والنظام البيئي عند مستوى داللة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  -3
اتهم نحو البيئة بعد تدريس وحدة اتجاهجموعة الضابطة في ومتوسط درجات الم

 ) .0.01(الموارد الطبيعية والنظام البيئي عند مستوى داللة

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في دال توج -4
اتهم نحو البيئة لدى المجموعة التجريبية قبل تدريس وحدة الموارد الطبيعية اتجاه
 ).0.01(ام البيئي عند مستوى داللةوالنظ
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 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلناث في د ال توج -5
اتهم نحو البيئة لدى المجموعة التجريبية بعد تدريس وحدة الموارد الطبيعية اتجاه

 .)0.01(والنظام البيئي عند مستوى داللة

أبناء الريف والمدينة في  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي دال توج -6
اتهم نحو البيئة لدى المجموعة التجريبية قبل تدريس وحدة الموارد الطبيعية اتجاه

 ).0.01(والنظام البيئي عند مستوى داللة

 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي أبناء الريف والمدينة في د ال توج -7
ريس وحدة الموارد اتهم  نحو البيئة لدى المجموعة التجريبية بعد تداتجاه

 ).0.01(الطبيعية والنظام البيئي عند مستوى داللة

ات البيئية  لدى طلبة الصف تجاهاليوجد أثر الستخدام المدخل البيئي في تنمية اال -8
  .الثامن من التعليم األساسي

  :إجراءات البحث -11
  :إجراءات  بناء وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي-أوالً

 ،بعض الدراسات المرتبطة بالبيئةلى إالوحدة الدراسية باحث في عملية بناء لقد استند ال
 .)65، 1987، ستاب(ات العالمية في هذا الشأن تجاهوكذلك في ضوء اال

  :  تحديد أهداف وحدة الموارد البيئية والنظام البيئي -1

م الباحث قا، في ضوء أهداف التربية البيئية في الحلقةالثانية من التعليم األساسي 
المعرفية والمهارية (األهداف الخاصة مة مبدئية تشمل األهداف العامة وبإعداد قائ
 آرائهم تعرفل* وعرضها على مجموعة من المحكمين، للوحدة الدراسية) والوجدانية

في مدى اتساق هذه األهداف مع أهداف التربية البيئية ومدى سالمة صياغة األهداف 
ووضعها في صورتها ، وحدة الدراسية في ضوء آراء المحكمين أهداف التعديلثم قام ب
  .ت مايليتعديال ومن هذه الالنهائية
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تقدير أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية   1
  .وعدم استنزافها 

إكساب الطالب تقدير أهمية المحافظة على 
  .الموارد الطبيعية وعدم استنزافها 

 الطبيعية تقدير أهمية ترشيد استهالك الموارد  2
  .غير المتجددة والمحافظة عليها 

إكساب الطالب تقدير أهمية ترشيد استهالك 
  .ية غير المتجددة والمحافظة عليهاالموارد الطبيع

تقدير أهمية الحفاظ على النظم البيئية   3
.....  بحيرات –هرية ن -بحرية(بأنواعها 

  ) الخ – مناطق زراعية -الخ أو غابات

ير أهمية الحفاظ على النظم إكساب الطالب تقد
لخ إ.. بحيرات –هرية ن -بحرية(البيئية بأنواعها 

  ) الخ – مناطق زراعية -أو غابات

رح بعض الحلول الممكنة لصيانة النظم البيئية وحمايتها تكذلك إضافة هدف أن يق
 بعض األهداف بإضافة كلمة أو حذف تعديلللمجال المعرفي في األهداف الخاصة،و

  . أفضلأسلوب بغاًوبح الهدف مصكلمة ليص

 :األهداف العامة لوحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي-أ

  : في المجال المعرفي 

 .تزويد الطالب  بقدر مناسب من الحقائق المتعلقة بالموارد الطبيعية  -1

تزويد الطالب بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالنظام البيئي والعالقات الغذائية  -2
  .نات الحيةبين الكائ

 . تزويد الطالب بالمعارف والمعلومات المتعلقة بالنظم البيئية صفاتها وخصائصها -3

 .)مواردها ونظمها( اإلنسان مع البيئة عالقة على تعرفال -4

 نحو  غيرالرشيد الطالب على اآلثار السلبية التي يتركها اإلنسان في سلوكهتعرف -5
 .البيئة

دخلها اإلنسان في تطوير البيئة واستثمار أتعريف الطالب بالتحسينات التي  -6
 .مواردها

 . على طرق المحافظة على الموارد الطبيعية بأنواعها المختلفةتعرفال -7

 . الطالب على طرق المحافظة على النظم البيئية وحمايتهاتعرف -8
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  :في المجال الوجداني

 .افهاتقدير أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزإكساب الطالب  -1
تقدير أهمية ترشيد استهالك الموارد الطبيعية غير المتجددة إكساب الطالب  -2

 .والمحافظة عليها

3- ر الجهود التي تبذلها الدولة في توفير الموارد وتنميتها لخدمة اإلنسانأن يقد. 

 . التخريب واالستنزافصنافأكّل االهتمام بالثروات الوطنية وحمايتها من  -4

 – هريةن -بحرية(أهمية الحفاظ على النظم البيئية بأنواعها تقدير إكساب الطالب  -5
 .)لخإ – مناطق زراعية -لخ أو غاباتإ..... بحيرات 

 البيئية وحمايتها لخير اإلنسان متقدير دور العلماء والعلم في الحفاظ على النظ -6
 .ورفاهيته 

رد تقدير دور المؤسسات والمواطنين في تنمية البيئة وترشيد استهالك الموا -7
 .الطبيعية 

  :في المجال الحسي الحركي

  .أن يدرك المشكالت البيئية ويحددها  -1

 . ويحللها  البيئية في جدول أن ينظم المعلومات -2

 أدوات مثل  مستخدماً، ويحدد مكوناتها الحية وغير الحية،أن يدرس النظم البيئية -3
  . وغير ذلك من أدوات مخبرية ،المجهر والمكبرة وشبكة الصيد

 .ع العينات من النظم البيئية وينظمها في جداول أن يجم -4

أن يحسن من تعامله مع النظم البيئية في منطقته بعدم تلويثها أو استنزافها أو  -5
 .الخ..تشويهها 
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  :لوحدة الموارد الطبيعة والنظام البيئي) اإلجرائية(األهداف الخاصة - ب

  :لى تحقيق األهداف التاليةنهدف بعد تدريس وحدة الموارد الطبيعة والنظام البيئي إ

  :في المجال المعرفي

  . البيئة بشقيها الطبيعي والمشيديعرفأن  -1
 .عامكّل  الموارد الطبيعية بشيعرفأن  -2

 .) غير متجددة– متجددة –دائمة (أن يصنف الموارد الطبيعية إلى -3

 .نوع من هذه الموارد الطبيعيةكّل  يعرفأن  -4

 .د الطبيعيةنوع من المواركّل ل أمثلة ضربأن ي -5

 .ن أهمية الموارد الطبيعية الدائمة والمتجددة وغير المتجددةيبأن ي -6

 طرق المحافظة على الموارد الطبيعية الدائمة والمتجددة وغير يوضحأن  -7
 .المتجددة

 .ةأن يبين دور اإلنسان في تنمية الموارد الطبيعية المتجدد -8
يجة التعامل الخاطئ مع الموارد ن اآلثار السلبية التي خلفها اإلنسان نتيبأن ي -9

 .الطبيعية الدائمة والمتجددة وغير المتجددة

  . النظام البيئييعرف أن -10
 العالقات الغذائية بين األحياء في النظم البيئية من حيث أشكالها يوضح أن -11

  .وصورها
  . أن يدرس أهم البيئات في القطر العربي السوري -12
  . البيئات لإلنسان أن يبين أهمية هذه -13

 إيجاباً أكانبيئة من هذه البيئات كّل اإلنسان بن نشاط عناجمة اآلثار اليوضح أن -14
  .أم سلباً

  . أن يقترح بعض الحلول الممكنة لصيانة النظم البيئية وحمايتها -15
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  :في المجال الوجداني 

  . أن يقدر أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية بأنواعها  -1
 أن يكون إيجابياً نحو ترشيد استهالك الموارد الطبيعية الدائمة والمتجددة وغير -2

  .المتجددة
  . أن يهتم بتنمية الموارد الطبيعية المتجددة -3
  . ر خطورة استنزاف الموارد الطبيعية الدائمة والمتجددة وغير المتجددةدق أن ي-4
  . البيئة وحمايتها أن يقّدر الجهود المبذولة من الدولة في تحسين-5
   .ا أن يحترم التشريعات والقوانين المتعلقة بالبيئة وصيانته-6
  . أن يحب البيئة ويتعامل معها إيجابياً -7
  . التشويه والتخريب أنواعكّل  أن يحافظ على نظافة البيئة من -8
  . أن يشارك بحمالت الصيانة والحماية للبيئة -9

  ):المهاري (في المجال الحسي الحركي
  . أن يكتسب مهارة جمع بعض الموارد الطبيعية وتصنيفها -1
  . أن يكتسب مهارة زراعة بعض النباتات وتربية بعض الحيوانات-2
  . أن يستخدم بعض األدوات واألجهزة العلمية في دراسة النظم البيئية المختلفة -3
  .البيئة  أن يجري بعض التجارب العلمية التي لها عالقة بتعامل اإلنسان مع -4
  . أن يكتسب مهارة تطوير النظم البيئية وأساليب تحسينها -5
  .أن  يرسم المخططات الخاصة بأشكال العالقات الغذائية وصورها بين األحياء -6

  :تحديد محتوى وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي -2

ت البيئية لدى اتجاهتحديد محتوى الموضوعات الرئيسة للوحدة بهدف تنمية اال تم لقد
الذي يؤكد على أن نتعلم عن البيئة طلبة الصف الثامن األساسي باستخدام المدخل البيئي 

 واالستقصاء والتعلم فويتم ذلك بطريقتي االكتشا،  دراستهدفي اكتشاف المجال الذي يرا
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ى  إليؤديوسطاً لالكتشاف الذي  في استخدام البيئة مصدراً للتعليم بأن تكون  البيئةنم
 تستخدم للنشاطات الواقعية والتعلم من أجل يومصدراً للمواد الت تحسين عملية التعلم،

ويتطلب مشاركة المتعلم من ،   التعليم على تنمية اهتمام واع بالبيئةركّزالبيئة حيث ي
وباستخدام إرشادات للمعلم تساعده  )1986،125 فرحان،( .أجل تنمية قيم توجه سلوكه

وحددت الموضوعات الرئيسة والعناصر  لدراسية وتحقيق أهدافها،في تدريس الوحدة ا
  :موضوع كما يليكّل المرتبطة ب

  عناصره  الموضوع
 الموارد الطبيعية -1

  الدائمة
 أنواع الموارد الطبيعية - المورد الطبيعي الدائم-  أنواع الموارد الطبيعية-  المورد الطبيعي-البيئة
 -استثمار الشمس-استثمار الهواء الجوي- الدائمة واستثمارها  أهمية الموارد الطبيعية -الدائمة

  . طرق المحافظة على الموارد الطبيعيةالدائمة-استثمار الماء
الموارد الطبيعية -2-

  المتجددة
أهميةالموارد الطبيعية ،  أنواع الموارد الطبيعية المتجددة- المقصود بالمورد الطبيعي المتجدد

 الحفاظ على األنواع النادرة من –لى الموارد الطبيعية المتجددة  طرق المحافظة ع–المتجددة 
   تحسين السالالت الحيوانية         - تحسين السالالت النباتية -ضاالنقرا

 الموارد الطبيعية -3
  غير المتجددة 

 أماكن  وجود الموارد – أنواع الموارد غير المتجددة –المقصود بالمورد الطبيعي غير المتجدد 
 دور اإلنسان اإليجابي في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة – ة المتجددة في سوريرغي
   اآلثارالسلبية لنشاطات اإلنسان في استغالل الموارد الطبيعية غير المتجددة        –

 –البيئي المؤقت  المقصود بالنظام – المقصود بالنظام البيئي الدائم –المقصود بالنظام البيئي   النظام البيئي 
  مكونات النظام البيئي 

العالقات الغذائية في 
  النظام البيئي  

 – الكائنات المنتجة للغذاء -  المستهلكة للغذاءت الكائنا–المقصود بالعالقات الغذائية بين األحياء 
رة الغذائية  الدو– الشبكة الغذائية – السلسلة الغذائية – أشكال العالقات الغذائية –الكائنات المفككة 

 العالقات بين -) التعاون –التنافس (  العالقة بين أفراد النوع الواحد – صور العالقات الغذائية –
  )    التطفل و التكافل و االفتراس و الرمية(األنواع المختلفة 

 البيئة –يئة الغابات  ب– ة بيئة المياه العذب– البيئة البحرية -عامكّل تنوع النظم البيئية بش  أنواع النظم البيئية 
  .الصحراوية

  :وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئيلنشاطات المقترحة لتدريس الطرائق وا  -3

يمكن استخدام   الموارد الطبيعية والنظام البيئيةوحدللتحقيق األهداف المقترحة 
ستخدام ذلك ا وك،التعلّمية المناسبة/ نشاطات التعليمةالطرائق والمجموعة متنوعة من 

ومن هذه النشاطات ، عند تدريس الوحدة )أجهزة ووسائل تعليمية(التقنيات التعليمية 
  :والوسائل ما يلي
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تلك الطرائق التعليمية التي تقوم على عمليات التفكير  : الطرائق التفكيرية الكشفية-1
حّل  وطريقة ،طريقة عصف الدماغ :التعلم الكشفي منها ومعرفة، الكشفي

  .الحوارية  والطريقة ،والطريقة الكشفية ،المشكالت

  موضوعات البرنامج الفرعي المقترححوارات تقوم بين المعلم والطالب حول -2

استخدام الفيديولعرض موضوعات تعليمية ذات صلة بالبرنامج الفرعي المقتـرح           -3
ثم مناقشتهم حول المشاهد المعروضة     ، تهمتهيئللمعلم   أن يسبق   على كلما أمكن ذلك  

  .عنها سجيل بعض التقارير المبسطةوت

لدراسة واقع البيئة المحيطة ورصد أهم     ) زيارات ميدانية   (القيام بنشاطات الصفية     -4
  ).لخإ............ سهل- نهر-بحيرة(المشكالت الموجودة 

تكليف الطالب بتسجيل وكتابة بعض التقارير المبسطة التي يقومون بإعدادها مـن     -5
 ومعرفة آرائهم حول بعض المواقـف البيئيـة فـي    ،مجموعات خالل تقسيمهم إلى  

  .مجتمعهم

جمع ما يرون له عالقة بالبيئة وموضوعاتها من الصحف اليومية          لتوجيه الطالب    -6
كّل وكان توزيع الدروس علـى الـش    وعرضها على الزمالء وتلخيصها ،والمجالت
  .حصص)10( من اًاآلتي مكون

  عدد الحصص المقدمة  الموضوع  الدرس
  1  البيئة و الموارد الطبيعية  لدرس األولا

  1  الموارد الطبيعية الدائمة  الدرس الثاني
  1  الموارد الطبيعية المتجددة  الدرس الثالث
  2  الموارد الطبيعية غير المتجددة  الدرس الرابع
  1  النظام البيئي ومكوناته  الدرس الخامس
  2  العالقات الغذائية في النظام البيئي  الدرس السادس
  2  أشكال العالقات الغذائية وصورها  الدرس السابع
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  :        ات البيئيةتجاه مقياس اال-ثانياً
  :ات  البيئية وضبطهتجاهاالإعداد مقياس 

ات طلبة الصف الثامن من مرحلـة       اتجاهلما كانت الدراسة الحالية تهدف إلى معرفة        
البد  كان   ،  أهداف التربية البيئية  أحد  باعتبارها  ات  تجاهوتنمية هذه اال  ،  التعليم األساسي 

وحدة ات الطلبة موضوع البحث قبل تطبيق       اتجاه تعرفات ل تجاهمن إعداد مقياس لال   
 الدراسة من طلبة الصف الثامن من  عينة وعلى   ، وبعده الموارد الطبيعية والنظام البيئي   

 البيئي نحو   تجاهاالالتعليم األساسي نحو البيئة، وأثر استخدام المدخل البيئي على تنمية           
وقبل البدء بإعداد المقياس اطلع الباحث على        الحفاظ على الموارد الطبيعية وصيانتها،    

   )1989أبـو الـسعود   ( العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل دراسـة          
وغير ذلك من دراسات عديـدة فـي        ،  )2000الشمة، )199سكيكر(  ،)1990شلبي  (

  :مرت عملية إعداد المقياس بالخطوات التالية و،ةالبيئات نحو تجاهمجال اال

  :تحديد الهدف من المقياس -1

ات البيئية لطلبة الـصف الثـامن مـن التعلـيم           تجاهيهدف هذا المقياس إلى قياس اال     
لطبيعية والنظـام البيئـي     حدة الموارد ا  وناتج تعلم من خالل تطبيق      باعتباره  األساسي  

 عينـة ف عن الفروق الناتجة عـن تطبيقهـا بـين ال        وكذلك الكش  ،المبنية لهذا الغرض  
 ثـم بـين   ، وبين الذكور واإلناث من جهة أخرى     ، الضابطة من جهة   عينةالتجريبية وال 

 . المدينة والريف من جهة ثالثة

  : صياغة مفردات المقياس-2

ذلـك أن    ، مواقـف سـلوكية    بأسلوبروعي عند صياغة مفردات المقياس أن تصاغ        
يـدّل  يجابي نحو البيئة     اإل تجاهن اال إ حيث   ،تجاهسي من مكونات اال   السلوك مكون أسا  

 وترشـيد   ،حو مكونات البيئة من حيث الحفـاظ عليهـا        نعلى موقف الفرد في سلوكه      
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 تجاها اال  أم .ات الفرد اتجاه وهذا السلوك يرتبط ارتباطا كبيرا ب      ، بل وتنميتها  ،استهالكها
 ،نحو هـذه المكونـات البيئيـة واسـتنزافها    على سلوك الفرد كذلك     يدّل   فإنه   ،السلبي

 ، المواطن الطبيعية لحياة االنـسان والكائنـات الحيـة         تعدوتخريب النظم البيئية التي     
 ويلي المقدمة ثالثة بدائل تمثل تدرجاً فـي  ،تتضمن المفردة مقدمة تمثل موقفاً سلوكياً     و

رق في الدرجة ولـيس  ات هو فتجاهن الفرق بين األفراد في اال  إ حيث   ،  استجابة الفرد 
ـ ن فرداً أو مجموعة من األفراد ليس لـديهم     إأي ال يمكن القول     ،  في النوع  ات اتجاه

 وبالتالي فهنا المقياس يضع المستجيب في موقف ضمن الحياة الواقعيـة التـي               ،  بيئية
نحـو   ل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكية محـددة       يشير إلى نزعة تؤه    تجاهواال .يعيشها
 وهو في بحثنا نحو الحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة والنظـام               ،و أوضاع أفكار أ 
مكونات أساسية هي المكـون العـاطفي والمكـون         ة   على ثالث  تجاه،وينطوي اال يالبيئ

   .المعرفي والمكون السلوكي

  : تعليمات المقياس وورقة اإلجابة-3

حمت تعليمات المقياس مدعمة بمثال قدها في ورقة اإلجابة  طريقة اإلجابة وتسجيليوض
التأكيد  تم والمرقمة بعدد األسئلة الموجودة في كراسة المقياس والبدائل االختيارية حيث

  :على ما يلي

ووضع ) أ،ب،ج(مفردة بدقة ثم اختيار استجابة واحدة من البدائل الثالثة فقط      كّل  قراءة  
  .عالمة في ورقة اإلجابة المنفصلة

  :الصورة األولية للمقياس -4

عرضها على مجموعـة مـن      تم  ،  مفردة) 39(تضمنت الصورة األولية للمقياس من      
 بهدف مراجعة الصياغة اللفظية للمواقف ومدى قدرة المواقف علـى قيـاس    المحكمين

  البحـث،  عينةات البيئيةومدى انتماء المواقف للبرنامج المطروح للتطبيق على         تجاهاال
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يالت تعـد إجـراء ال   تـم     تقدير الدرجات وقد   ومعرفة مقترحات المحكمين بشأن نظام    
  .ت مثالًتعديال ومن هذه الالمناسبة في ضوء آراء المحكمين

  .حهم بعدم القيام بهذا الفعلتنص تعديلفي البند األول كان قبل ال) ج(االختيار 

حذف طالما  طلب   ،في البند السادس نستهلك منه مانشاء طالما لدينا أكثر        ) ج(االختيار  
  .دينا منه أكثركان ل

إضـافة كلمـة     .حه باستخدامه عند الضرورة   تنصفي البند الحادي عشر     ) أ(االختيار  
  .القصوى للبند

  .لو كنت مسؤوالً، في البند الثاني عشر إضافة إلى مقدمة البند

توافقه فهو حر   "تقف بجانبه فيما يفعل حيث تصبح       ) 25(في البند   ) ج(يل االختيار   تعد
  ."بأرضه

العمل على تنقية المخلفات مـن الـشوائب        )  25(في البند   ) ب،ج(الختيارين   ا تعديل
 كذلك اليهمني ذلك مادمت صـغيراً  ."العمل على معالجة المخلفات قبل طرحها "تصبح  
  ." اليهمني ذلك مادمت بعيدا عن مكان المعمل"تصبح

  : التجربة االستطالعية للمقياس-5

  قوامهـا  عينـة  وذلك بتطبيقه على     ،للمقياسة  قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعي    
 )15( و طالباً)15( بواقع الثامن من التعليم األساسي   وطالبة من طلبة الصف      طالباً )30(

 تم  وبعد ذلك ،  ها جميع  بنود المقياس  التحقق من أن الطلبة أجابوا عن      تم   ، بعدها وطالبةً
، عده الباحث لهـذا الغـرض     مفتاح التصحيح الذي أ   تصحيح أوراق اإلجابة باستخدام     

ـ ومـن   ،كامالً وكذلك على المقياس ،مفردةكّل طالب على كّل  ورصدت درجة    الل خ
  :ما يلي تم التجربة االستطالعية
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) 38،32،31،19،14( وحـذفت المفـردات      ،مفـردة كـّل    تحديد معامل السهولة ل    -أ
ـ  ،لصعوبتها )9( كما حذفت المفردة     ،لسهولتها مـن   أقـّل  ا ألن نسبة المجيبين عنه

20٪.  
التي معامـل   )37،22،14(حذفت المفردات فقد  ،مفردةكّل  تحديد معامل التمييز ل   -ب

) 31(وبالتالي أصبح المقياس بصورته النهائية مؤلفاً مـن         ،  )0.2(من   أقّل   تمييزها
  .مفردة فقط

  :كّل تحليل المقياس ك– 6
ن صحة نتائج تطبيـق     إحيث  ،   التأكد من ثبات المقياس وصدقه     المقياسيقصد بتحليل   

 قبـل الـشروع     اً لذا كان ضـروري    ،المقياس تتوقف على مدى ثبات المقياس وصدقه      
  .  موضوع البحث التأكد من ذلكعينةبتطبيق المقياس على ال

  :صدق المقياس -أ
 وذلك بعرضـه علـى لجنـة مـن          ،لقد اعتمد الباحث على الصدق المنطقي للمقياس      

ومناسـبته   تعليمات المقياس،  :ء الرأي فيه من حيث     وذلك إلبدا  ،صينتالمحكمين المخ 
إجـراء بعـض     تـم    وإمكانية تطبيقه، وفي ضوء ذلـك      للهدف منه ووضوح أسئلته،   

  .   وبهذا تحقق ما يسمى بصدق المحتوى، ت على مفردات المقياستعديالال
  : ثبات المقياس  -ب

 نفسها عينةبيقه على أفراد ال   يقصد بثبات المقياس أن يعطي النتائج نفسها إذا ما ُأعيد تط          
المؤلفـة مـن     عينةفي الظروف نفسها ولهذا قام الباحث بتطبيق المقياس على أفراد ال          

فـرد مـن    كّل   ورصد النتائج ل   ،وطالبة )15(طالبا و  )15( بواقع،  طالبا وطالبة  )30(
 ورصد  ،نفسها عينة ثم وبعد ثالثة أسابيع طبق المقياس مرة ثانية على ال          ،  عينةأفراد ال 

 وقام بحساب معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني باستخدام معادلة           ،النتائج كذلك 
 ،)0.78(ووجد أنه يساوي     ،)211،1999عدس،(بيرسون في حساب معامل االرتباط      
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ن المقياس يتمتـع    إوبما أن معامل الثبات هو نفسه معامل االرتباط إذن نستطيع القول            
  .نتائج تطبيقهبويمكن الوثوق  ،لعابمعامل ثبات 

  : طريقة تصحيح المقياس-7
نظراً لكون المقياس يتدرج حسب الموقف الـذي يتخـذه المـستجيب مـن المـشكلة             

 وموزعـة  ،مفردة ثالثة بدائل تتدرج حسب شـدة الموقـف    كّل   وقد كان ل   ،المطروحة
شـدة   ألقـل  وا، االستجابة الشديدة ثالث درجـات ت فقد ُأعطي،)- ج- ب-أ(عشوائياً 

  ) .1 -2 -3( وبذلك كان تقدير الدرجات ،درجتان والضعيفة درجة
  : الصورة النهائية للمقياس-8

  :ت المناسبة لمفردات المقياس  أصبح مكوناً من تعديالبعد إجراء ال
   :ألسئلةكراسة ا  -  أ

 وصفحة توضح ، وتتكون من غالف عليه اسم المقياس ،ويمكن استخدامها مرات عديدة   
 ومن ثم مفردات المقياس التي أصـبحت بعـد إجـراء العمليـات              ،مقياستعليمات ال 

  .مفردة مرتبة ترتيباً عشوائياً) 31(اإلحصائية عليها مكونة من 
  : اإلجابةورقة - ب

في أعالها مكـان مخـصص لكتابـة البيانـات الخاصـة            ،  تستخدم مرة واحدة فقط   
) أ( مربعات   ةمنها ثالث كّل   وأمام   ،)31(إلى  )1( يليها أرقام المفردات من      ،بالمستجيب

 ويضع إشارة أمام البديل الذي يراه مالئماً        ، يختار المستجيب أحد المربعات    ،)ج) (ب(
   ).3(من وجهة نظره ملحق

  :البحث عينة -9

 )235(المجتمع األصلي للدراسة هو طلبة الصف الثامن في محافظة درعا الذي يضم             
  .مدرسة حلقة ثانية من التعليم األساسي

  نةاختيار  تممن طلبة الصف الثامن من التعليم األساسي       بالطريقة المقصودة    البحث   عي
بالطريقـة العـشوائية اختيـار       تم   حيث،  من أربع مدارس من مدارس محافظة درعا      
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ن مـن   ي ومدرسـت  ، واألخرى لإلنـاث   ،للذكور إحداهما،  ن من مدارس المدينة   يمدرست
بالطريقـة  اختيار شعبتين    تم   ،بعدهاإلناث واألخرى ل  ،إحداهما للذكور ،  مدارس الريف 

 ، واألخرى للمجموعة الضابطة   ،التجريبية مدرسة إحداهما للمجموعة  كّل  من  العشوائية  
 في  اًطالب )40-37(  بواقع ،وعندها أصبح عدد شعب المجموعة التجريبية أربع شعب       

مجموع طلبة  وبلغ  في تسهيل عملية تطبيق التجربة،     الباحث  مما ساعد  ،الشعبة الواحدة 
وتعمـل   ،  )145(وعدد طلبـة المجموعـة الـضابطة         ،)146 (التجريبية المجموعة

ـ   ،الطريقة التجريبية  وفق   ةلتجريبيالمجموعة ا   ائـق تعمـل وفـق الطر    فضابطة  أما ال
  .المعتادة في المدارس السوريةالتقليدية

   :التكافؤ بين المجموعتين -10
عتين المتكافئتين الـذي يعتمـد علـى    اتبع الباحث في التصميم التجريبي منهج المجمو     

مكان من الطلبة إحداهما تمثل المجموعة التجريبية      اختيار مجموعتين متكافئتين بقدر اإل    
وحـدة المـوارد   وتتعرض المجموعة التجريبية وحدها لتـدريس  ،  واألخرى الضابطة 

د وحـدة المـوار  بينما المجموعة الضابطة التتعرض لتدريس   ،الطبيعية والنظام البيئي  
 وذلك للتأكـد    ،وقام الباحث بتطبيق المقياس على المجموعتين     ،  الطبيعية والنظام البيئي  

ـ أن نعزو أي تغير يحدث في اال      حتى يمكن   –من أنه غير دال إحصائيا       ات إلـى  تجاه
  .وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي

، عياريـة حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات الم   تم   ومن خالل رصد الدرجات   
واتضح أن  ،  للمجموعات المتكافئة )ت(وداللة الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبار       

  وهي،)0.133(إذ بلغت  ،  المحسوبة في مجموعات البحث غير دالة إحصائياً      )ت(قيمة  
  .على تكافؤ المجموعتين يدّل ، مما )0.01(من الجدولية عند مستوى داللة أقّل 
  : تطبيق األدوات -12

قبل تدريس الوحدة  الذي بدأ فـي         2009\10\11بتاريخ   اتتجاهتطبيق مقياس اال   تم 
 وعلى المجموعتين التجريبية    ،2009\11\22 وبعد تدريس الوحدة في      ،2009\10\14
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 ،التجريبيـة  دربوا على طرائق تدريس الوحدة للمجموعة      ،والضابطة من قبل مدرسين   
  . أية تدريبات أو تعليماتبينما لم يعط الذين درسوا المجموعة الضابطة

               نتائج الدراسة وتفسيرها -ثالثاً
  :  البحثعينة ىات البيئية علتجاهنتائج تطبيق مقياس اال

الموازنـة بـين     تمـت     للطالب البيئية اتتجاهاالللحكم على أثر المدخل البيئي على       
وحدة الموارد الطبيعيـة     لمقياس قبل وبعد تطبيق   ا على)  البحث عينة(إجابات الطلبة     

 عينـة  البيئية على    اتتجاه اال الموازنة بين نتائج تطبيق مقياس    تمت  ، و والنظام البيئي 
وبعـدها،  وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي التجريبية والضابطة قبل تطبيق     البحث

ات لداللة الفروق بين متوسطين مرتبطين في حالـة تطبيـق أدو         )ت(واستخدام اختبار   
  . التجريبية وحدها قبلياً وبعدياً البحث على المجموعة

لداللة الفروق بين متوسطين غير مرتبطين في حال حساب داللة الفرق           ) ت(واختبار  
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية وموازنتها مع متوسطات درجات المجموعة          

  .الضابطة

وحدة الموارد الطبيعية بل تطبيق  البيئية قاتتجاهاالوفيما يلي نتائج تطبيق مقياس 
  .وبعدهوالنظام البيئي 

 في التطبيق   ةالتجريبي حساب داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة المجموعة        -1
  . البيئية ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدياتتجاهاالالقبلي لمقياس 

لتجريبيـة   داللة الفرق بين متوسط درجات أفراد المجموعـة ا يوضحوالجدول التالي   
  ات البيئية  تجاهفي التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي لمقياس اال
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  )1(جدول

للفرق بين متوسطي التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس ) ت( قيمة يوضح 
  ات البيئية على المجموعة التجريبيةتجاهاال

         البيانات
  

المجموعة 
  التجريبية

مجموع 
  اتالدرج

عدد 
  الطالب

المتوسط 
  الحسابي

فرق 
  المتوسطات

  م ف

مجموع 
مربعات 

  االنحرافات
   ف2مج ح

  الداللة  ت

  47.212  146  6893  التطبيق القبلي
  83.431  146  12181  التطبيق البعدي

36.219  3142.223  94.026*  0.01  

 موعـة  داللة الفرق بين متوسط درجات أفـراد المج        يوضحأنه  )1(نلحظ من الجدول    
التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسط درجاتهم في التطبيق البعدي بالنـسبة لمقيـاس             

  .ات البيئيةتجاهاال

عنـد مـستوى   ) 2.576(تـساوي  ) 1-146(الجدولية وبدرجات حرية   ) ت(إن قيمة   
وهي أعلى بكثيـر مـن    ،)94,026 (يالمحسوبة تساو ) ت(وأن قيمة   ) 0.01(الداللة  
وحـدة المـوارد الطبيعيـة     هذا الفرق يعود إلى      أنو. ذات داللة  وبذلك فهي    ةالجدولي

  : كذلك يتضح من الجدول ما يلي، وليس إلى عوامل أخرى،والنظام البيئي

 ذلك  تبين وي ،   حدوث نمو في مواقف الطلبة نحو البيئة بدرجة ملحوظة بعد التدريس           -
 الدرجات نجـد الفـارق    ففي مجموع، من مقارنة نتائج تطبيق المقياس القبلي بالبعدي   

علـى أن   يـدّل    وهذا   ،)36.219(ين   المتوسط بلغ الفرق بين   وكذلك   ،درجة) 5288(
لدى طلبة المجموعـة   البيئية اتتجاهاال تنمية تطبيق البرنامج قد حقق أهدافه في مجال 

 ولـيس   ، وأن الفرق يعود إلى تدريس وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي          ،التجريبية
  .دفة اصمل الإلى عوام

  :أنه  علىتنص ي رفض الفرضية األولى الت إلىيؤديوهذا 
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 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبيـة            دال يوج 
هنـاك فارقـاً     فإن    وبالتالي ،في مواقفهم نحو البيئة قبل وبعد تدريس الوحدة الدراسية        

  .لصالح التطبيق البعدي

التجريبيـة وطـالب     الفرق بين متوسط درجات طالب المجموعـة     حساب داللة  -2
  . البيئيةاتتجاه االالمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لمقياس

 داللة الفرق بين متوسط درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة           يوضحوالجدول التالي   
س ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيـق القبلـي بالنـسبة لمقيـا             

  .                       ات البيئية  تجاهاال

  ) 2(جدول

ات البيئية على تجاهلمقياس االللفرق بين متوسطي التطبيق القبلي ) ت( قيمة يوضح
  لمجموعتين التجريبية والضابطة ا

      البيانات
  

  التطبيق
  القبلي

عدد 
  الطالب

مجموع 
  الدرجات

  المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  
  قيمة ت  باين عالت

  الداللة  المحسوبة

  12.651  3.556  47.212  6893  146  التجريبية 
  11.819  3.437  47.144  6836  145  الضابطة

0.133  0.01  

  :نجد أن) 2(بالنظر إلى الجدول

 ،)0.01(من الجدولية عند مستوى داللة  أقّل  وهي،)0.133( المحسوبة )ت(ةقيم -
  علىالذي ينص ني يبين صحة الفرض الثاوبالتالي هذا، )2.57(والتي تساوي 

التجريبية ومتوسط  ال توجد فروق ذات داللة بين متوسط درجات المجموعة: أنه
  .ات البيئيةتجاهدرجات المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي بالنسبة لمقياس اال
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حساب داللة الفرق بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية و متوسط  -3
  .ات البيئيةتجاهلمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االدرجات ا

التجريبية   داللة الفرق بين متوسط درجات أفراد المجموعةيوضحوالجدول التالي 
ات تجاه درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي بالنسبة لمقياس االطومتوس
  .البيئية

  ) 3(جدول

التجريبية  طي التطبيق البعدي للمجموعتينللفرق بين متوس) ت( قيمة يوضح
  ات البيئية تجاهوالضابطة بالنسبة لمقياس اال

      البيانات
  التطبيق
  البعدي

عدد 
  الطالب

مجموع 
  الدرجات

  المتوسط
   الحسابي

  االنحراف 
  المعياري

  
  قيمة ت  التباين

  المحسوبة
  

  الداللة

  9.019  3.003  83.431  12181  146  التجريبية 
  1.084  3.329  50.331  7298  145  الضابطة

71.831*  0.01  

  :أن تبيني) 3(بالنظر إلى الجدول

للتباين ) 1 -146( و،للتباين الكبير )1-145(الجدولية وبدرجات حرية ) ت(قيمة  -
المحسوبة تساوي ) ت( وقيمة ،)0.01(عند مستوى داللة ) 2.57(الصغير تساوي 

 الفرض ض إلى رفيؤديوهذا  ،ت داللة هي أكبر بكثير من الجدولية وذا،)71.831(
التجريبية ومتوسط  عينة وأن هناك فرقاً كبيراً بين متوسط درجات أفراد ال:ثالثال

ات البيئية تجاه الضابطة في التطبيق البعدي بالنسبة لمقياس االعينةدرجات أفراد ال
  .التجريبية لصالح المجموعة

  : الدراسة مايليتبينومما تقدم 
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تائج هذه الدراسة أن لتدريس وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي وفق تؤكد ن -
على ذلك تدّل ويس، ات البيئية لدى الطلبةتجاهالمدخل البيئي  أثراً واضحاً في تنمية اال

ات البيئية من خالل الفارق في متوسط درجات تجاهمن وجود النمو الواضح في اال
 وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي، حيث كان المجموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق

على أن تطبيق وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي يدّل  وهو فارق كبير ،)36.21(
 وهذا ،التجريبية ات البيئية لدى طلبة المجموعةتجاهقد حقق أهدافه في مجال تنمية اال

 : البيئي الذي ربما يعزى إلىالفارق يعود إلى تدريس وحدة الموارد الطبيعية والنظام

درس من دروس وحدة الموارد الطبيعية كّل إن النشاطات البيئية المعروضة في  -
 ،ةات البيئية لدى طلبة المجموعة التجريبيتجاهوالنظام البيئي كان لها دور في نمو اال

ويرفع من اهتمامات الطلبة بموضوعات وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي 
 وبخاصة في النشاطات الالصفية، أو النشاطات العملية الصفية مما ،ةفعالتهم الومشارك

لديهم شعوراً بأهمية دور اإلنسان في التأثير على النظم البيئية وعلى سلوكه يينم 
 .يتوقف صحة هذه النظم أو اختاللها

راسة  ود،)1992( ودراسة الوسيمي ،)1989(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبوالسعود  
  .)2005(  ودوبا،)2000( ودراسة الضاهر، )1995(سكيكر 

حساب داللة الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث  -4
  . البيئيةاتتجاهاالالتجريبية في التطبيق القبلي لمقياس  للمجموعة

 داللة الفرق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات يوضحوالجدول التالي  -
 . البيئية اتتجاهاالث للمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي بالنسبة لمقياس اإلنا
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  ) 4(جدول 

 على الذكور اتتجاهااللمقياس للفرق بين متوسطي التطبيق القبلي ) ت( قيمة يوضح
  . التجريبية واإلناث في المجموعة

      البيانات
  

  التطبيق 
 القبلي

  ن
 

  مج
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري ع

 الداللة ت 2التباين ع

 12.653 3.557 47.446 3557 75 ذكور
 12.728 3.567 46.985 3336 71 إناث

0.744 0.01 

       146 المجموع

  : ما يليتبيني ) 4(بالنظر إلى الجدول 

بالنسبة ) 1 - 75( و،للتباين الكبير )1 -71(الجدولية وبدرجات حرية ) ت( أن قيمة -
المحسوبة ) ت(وقيمة ، )0.01(عند مستوى داللة ) 2.57(لتباين الصغير تساوي ل

أي  :رابع إلى قبول الفرض الدعووهذا ي ،من الجدولية أقّل  وهي،)0.744(تساوي 
بين متوسط و كورأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذ

 اتتجاهااللقبلي بالنسبة الختبار التجريبية في التطبيق ا درجات اإلناث للمجموعة
  .البيئية

ور ومتوسط درجات اإلناث  حساب داللة الفرق بين متوسط درجات الذك-5
  . البيئية اتتجاهاالالتجريبية في التطبيق البعدي بالنسبة الختبار  للمجموعة

 داللة الفرق بين متوسط درجات الذكور في المجموعة يوضحوالجدول التالي -
 اتتجاهاال ومتوسط درجات اإلناث في التطبيق البعدي بالنسبة لمقياس التجريبية
 .البيئية
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  )5(جدول 

 البيئية على الذكور واإلناث في اتتجاهااللتطبيق البعدي لمقياس ا نتائج يوضح
  التجريبية المجموعة

       البيانات
  التطبيق 
 البعدي

  ن
 

  مج
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري ع

التباين 
 2ع

 الداللة ت

 8.647 2.49 82.973 6223 75 ذكور
 9.078 3.013 83.915 5958 71 إناث

1.9 0.01 

       146 المجموع

  : ما يلي)5( من الجدولتبيني

) 1 -75(و،بالنسبة للتباين الكبير، )1 -71(الجدولية وبدرجات حرية ) ت( أن قيمة -
ن قيمة وأ، )0.01(عند مستوى داللة ) 2.57( والتي تساوي،بالنسبة للتباين الصغير

 إلى دعووهذا ي ، وهي غير ذات داللة إحصائية،وليةمن الجد أقّل المحسوبة) ت(
أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات : خامسقبول الفرض ال

تطبيق البعدي التجريبية بالنسبة لل الذكور ومتوسط درجات اإلناث في المجموعة
  . البيئيةاتتجاهااللمقياس 

 قد استفادوا أفراد العينه من الذكور واالناث في المجموعة التجريبيةعلى أن يدّل وهذا 
 الذي قلل الفوارق فيما بينهم وجعلها تعود إلى عوامل ألسلوبمن البرنامج المدروس با

  .المصادفة

  :ي يلأظهرت ما: وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالجنس

د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلنـاث فـي             و وج عدم-
وحدة الموارد الطبيعية   التجريبية قبل تدريس    شبه  اتهم نحو البيئة لدى المجموعة      اتجاه

 .والنظام البيئي
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 فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الذكور واإلنـاث فـي             عدم وجود -
وحدة الموارد الطبيعية  التجريبية بعد تدريس    شبه  بيئة لدى المجموعة    اتهم  نحو ال   اتجاه

  .والنظام البيئي

 ، المناهج نفـسها   ن ينتمون إلى فئة عمرية واحدة، ويتلقو      ةوقد يعزى ذلك إلى أن الطلب     
، ويخضعون إلى الشروط نفسها في تطبيق وحدة الموارد الطبيعيـة والنظـام البيئـي             

ات بين الـذكور    تجاه ولهذا لم نجد فروقاً جوهرية في اال       ويدرسهم المدرسون أنفسهم،  
 وتتفـق  ، ات نحو البيئـة تجاهعلى أنه ليس للجنس دور في نمو اال      يدّل  واإلناث، مما   

 ،)1981(  وعفيفـي ،)1981(هذه النتيجة مع كثير من الدراسات، منها دراسة فـرج           
   ،)1984 ( والـسعيد  ،)1984(  والـشراح  ،)1980( وابـراهيم    ،)1979(وملجريني  

  ).1985(وأبو السعود 

 حساب داللة الفرق بين متوسط درجات أبناء الريف ومتوسط درجات أبناء -6
  . التجريبية ات على المجموعةتجاه التطبيق القبلي لمقياس االيالمدينة ف

 داللة الفرق بين متوسط درجات أبناء الريف ومتوسط يوضحوالجدول التالي -
 على المجموعة اتتجاه القبلي لمقياس االقالنسبة للتطبيدرجات أبناء المدينة ب

 .التجريبية 

   )6(جدول

ات على أبناء الريف وأبناء المدينة في تجاه القبلي لمقياس االقنتائج التطبي يوضح
  .التجريبية المجموعة

  لبياناتا      
   التطبيق
  القبلي

  ن
  

  مج
  الدرجات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري
  ع

  الداللة  ت  2باين عالت

  13.728  3.705  47.342  3456  73  مدينة
  11.715  47  47.082  3437  73  ريف

0.437  0.01  

              146  المجموع
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  : ما يلي )6( من الجدولتبيني

الجدولية عند ) ت(أقل من قيمة )0.437( والتي تساوي ،المحسوبة) ت( أن قيمة -
 الفرض ل قبو إلىيؤديوهذا   ،)2 -146( وبدرجات حرية ،)0.01(مستوى داللة 

  :دسالسا

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أبناء الريف ومتوسط 
  المجموعةيات فتجاهدرجات أبناء المدينة بالنسبة للتطبيق القبلي لمقياس اال

  . التجريبية
ء المدينة في حساب داللة الفرق بين متوسط درجات أبناء الريف ودرجات أبنا -7

  .ات البيئية تجاهالمجموعة التجريبية بالنسبة للتطبيق البعدي لمقياس اال
 ومتوسط ف داللة الفرق بين متوسط درجات أبناء الرييوضح والجدول التالي -

  . المجموعة التجريبية بالنسبة للتطبيق البعدي ي فةدرجات أبناء المدين
   )7( جدول 

 أبناء الريف وأبناء ىات البيئية علتجاهلبعدي لمقياس اال اقللتطبي) ت( قيمة يوضح
  المدينة في المجموعة التجريبية

      البيانات
   التطبيق
  البعدي

  ن
  

  مج
  الدرجات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري
  ع

التباين 
  الداللة  ت  2ع

  8.963  2.993  82.849  6044  73  مدينة
  8.513  2.917  84.013  6133  73  ريف

2.36  0.01  

              146  المجموع

  :ما يلي ) 7( من الجدولتبيني

الجدولية عند ) ت(من قيمة  أقّل )2.36( والتي تساوي ،المحسوبة) ت(أن قيمة -
 الفرض لقبو إلى يؤديوهذا  ،)2 -146( وبدرجات حرية ،)0.01(مستوى داللة 

   :سابعال
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جات أبناء الريف ومتوسط أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط در
ات البيئية في المجموعة تجاهدرجات أبناء المدينة في التطبيق البعدي لمقياس اال

  .التجريبية
 :يأظهرت ما يل :وفيما يتعلق بالنتائج المتعلقة بالبيئة

وأبناء  أبناء الريف  درجاتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيو وجعدم -
 وحدة  قبل تدريس، البيئة لدى المجموعة التجريبيةاتهم نحواتجاه في ةالمدين

 .الموارد الطبيعية والنظام البيئي

وأبناء  أبناء الريف  درجاتد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطيو وجعدم -
 وحدة  بعد تدريس،التجريبيةشبه اتهم نحو البيئة لدى المجموعة اتجاه في ةالمدين

 .الموارد الطبيعية والنظام البيئي
 البرنامج نفسه، نويعزى ذلك إلى أن الطلبة جميعهم من فئة عمرية واحدة، ويتلقو

 ةوتحت الشروط نفسها إضافةً إلى أن الفروق في الظروف الحياتية متقاربة في محافظ
مما كان له األثر في عدم وجود الفوارق بين المدينة ، درعا بين الريف والمدينة

  . والريف 
  :ة الموارد الطبيعية والنظام البيئي المطبقةحساب فاعلية وحد -8
حساب الفاعلية عن طريق تطبيق معادلة نسبة الكسب المعدلة لبالك في حساب  تم لقد

  :فاعلية البرنامج 
  =الفاعلية    س-ص  س -ص
  س - ن

  ن  +
  .متوسط الدرجات في التطبيق البعدي: حيث ص
          .   يمتوسط الدرجات في التطبيق القبل:       س
  .النهاية العظمى لالختبار:       ن

  :ها الجدول التالي يوضحوفيما يلي نتائج فاعلية الوحدة المطبقة 
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  ) 8(جدول

  .ات البيئيةتجاه قيمة فاعلية الوحدة المطبقة بالنسبة لمقياس االيوضح
عدد 
  الطالب

متوسط 
  االختبار القبلي

  متوسط
  االختبار البعدي

  النهاية
  ختبارالعظمى لال

نسبة 
مدى قبول   الفاعلية  الكسب

  النسبة
تقترب من   1.18  93  83.431  47.212  146

  1.2  الفاعلية

 وهي قريبة جدا ،)1.18( أن نسبة الكسب المعدل تساوي تبيني) 8(بالنظر إلى الجدول
االً وبذلك يعتبر استخدام المدخل البيئي، )1.2( القبول من حدوأن الطالب قد ،فع 
ات تجاه في اكتسابهم لالوحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي من دراستهم استفادوا

  .البيئية اإليجابية نحو البيئة
وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي في تدريس  أن استخدام المدخل البيئيوهذا يبين 

ات اتجاه لتعدي األثر الكبير في وله ،ات الطلبة نحو البيئةاتجاه في تنمية فعالالمطبقة 
  .الطلبة إيجابياً نحو النظم البيئة ومعطياتها

  :وحدة الموارد الدراسية والنظام البيئيالصعوبات التي واجهت تنفيذ 
 وحدة الموارد الطبيعية والنظام البيئي حاجة التدريس بالطرائق المتبعة في تنفيذ -1

لطلبة في وبخاصة مع العدد الكبير ل، إلى وقت أطول لتنفيذ الحصص الدرسية
  .الصف الواحد

 الرأي ءالفوضى الناشئة عن النشاط الزائد للطلبة في اإلجابة عن األسئلة، وإبدا -2
 . الحلول حسب أهميتهامحول المشكالت المطروحة، وتنظي

 كأخرى الستخدامه، وكذل إلى  وبخاصة الفيديو من مدرسة،نقل التقنيات التعليمية -3
 .طبقتجهيز األشرطة المناسبة للبرنامج الم

صعوبة االنتقال إلى البيئة لدراسة النظم البيئية خارج الغرفة الصفية، وفي الوقت  -4
 .المناسب للدرس

  .يات الالّصفيةفعالالحاجة ألكثر من شخص في مرافقة الطلبة أثناء تنفيذ ال -5
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  :مقترحات البحث
 :الباحث يقترح ما يلي فإن  إليه البحث من نتائجتوصل  في ضوء ما 

يته في تدريس فعال المدخل البيئي في عملية تدريس علم األحياء نظرا لاستخدام -1
 .ات الطلبة نحو البيئةاتجاهالمفاهيم البيئية على 

 وأن ،اهتمام المناهج بالجوانب السلوكية دون إغفال الجانب المعرفي والمهاري -2
  . وألجلها، وعنها،يكون التعليم من البيئة

بما يتناسب وإثارة مناحي التفكير لدى المتعلم االهتمام بطرائق تدريس المناهج  -3
  . بحيث تجعله فاعالً في العملية التربوية ال منفعالً يناقش،يتعلم،يطرح حلوالً

 ،االهتمام بإعداد المدرس وتدريبه على امتالك األساليب الحديثة في عملية التعليم -4
ه ويتعلمون وأن نكثر من الدروس النموذجية التي يتعلم فيها المعلم من زمالئ

 .منه، مع مراعاة الطرائق الحديثة في عملية التعليم

التركيز على البيئة المحلية بالنسبة لطالب المرحلة األساسية لما لذلك من دور في  -5
 وآثارها ، وإحساسه بمشكالت بيئته من جهة أخرى،إغناء ثقافة المتعلم من جهة

 .عليه من جهة ثالثة

الزيارات مثل الصفية في دراسة البيئة، التركيز على تنفيذ النشاطات ال -6
ية وإعداد التقارير، وتحليل البيانات من قبل لحم والبيئة اللإلى المعاموالرحالت 

 .الطلبة

 وكذلك إغناء مكتبة المدرسة بالتقنيات التربوية من ،المراجع البيئية للمعلمتوفير -7
ستعارتها إذا استخدامها وامن ن الطالب يمكوت ،حاسوب وأشرطة فيديو و،أفالم

 .أراد،إلغناء ثقافته البيئية

الربط بين الجانب النظري والعملي فيما يتعلق بالدراسات البيئية، وكذلك التركيز  -8
على الجانب المهاري والجانب الوجداني، وبخاصة في مجال المحافظة على 

 .البيئة
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  مراجع البحث
مجلة المعلم نظم التربوية،ال تجديدي في اتجاهالتربية البيئية ):2007(أبو عون،عمر-1

    دمشق، السنة الستون،العدد األول،وزارة التربية العربي
برنامج مقترح للدراسات البيئية بمناهج إعداد علمي المرحلة   ): 1989(حمد، أبو السعود  أ -2

  .امعة الزقازيقج، كلية التربية، رسالة دكتوراه غير منشورة، األولى في مصر
التربيـة البيئيـة    ):2006(ريمـون  المعلـولي،  س،عيسى؛الشما عدنان؛  األحمد، -3

  .جامعة دمشق كلية التربية، منشورات جامعة دمشق، لسكانيةوا
،  دار المعرفة الجامعية،1ط، البيئة والمجتمع :)1977(وآخرون غريب سيد، أحمد-4

 .اإلسكندرية

 محمد   ترجمة ،  قضايا أساسية في التربية البيئية    : )1983( ادوارد، روجو مايو     -5
  .                   صباريني  وعبد الرؤوف القبالويسعيد

 ، التربية البيئية وحاجاتنا إليها فـي دول الخلـيج        ): 1992(لتويجري، علي محمد    ا -6
 .مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض ، )42(العدد ، العربي رسالة الخليج

ي في تـدريس العلـوم فـي        استخدام المنهج البيئ  : )1989(حسن، هشام مصطفى  -7
رسالة ماجستير غير ،اتهم نحو البيئةاتجاهالمرحلة اإلعدادية على تحصيل التالميذ و    

  .القاهرة، جامعة عين شمس، منشورة

الحلقة ،  ستراتيجية تدريس التربية البيئية في سوريا      ا :)1984( الخطيب، سليمان    -8
  .دمشق،  محدودة التداول،البيئية التدريبية للتربية

 ،السكان والبيئة،الكتاب المرجعي في التربية السكانية      ):1992(سليمان الخطيب، -9
بالتعاون مع صندوق األمم المتحـدة للـسكان ومكتـب           مشروع التربية السكانية    

 .دمشق، اليونسكو اإلقليمي في الوطن العربي
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ات البيئيـة لـدى     تجاهاال :)1985( محمد احمد    ، ودسوقي ؛صبريدمرداش،   - 10
مكتبة االنجلـو  ، بحوث ودراسات في التربية البيئية،  التربية في مصر   ب كليات طال

  . القاهرة،المصرية
 دار  ،  التربية البيئية النموذج والتحقيق والتقويم    ): 1988(دمرداش، صبري    - 11

  . القاهرة، المعارف
  ضـوء  نوعية الحياة وعالقتها باإلدراك البيئي فـي       ):2005(زين إحسان   دوبا، -12
 مقارنة في علم النفس البيئي علـى عينـات مـن            دراسة"ات النفسية   متغيرعض ال ب

معهد  جامعة عين شمس،، منشورة رسالة دكتوراه غير ،"ساكني المناطق العشوائية
  .القاهرة جمهورية مصر العربية، الدراسات والبحوث البيئية،

 تدريس العلـوم    ثر استخدام المدخل البيئي في    أ :)1988(الرافعي، محب محمود    -13
رسالة ماجستير ،  اتهم نحو البيئة  اتجاهفي المرحلة اإلعدادية على تحصيل التالميذ و      

  .القاهرة، جامعة عين شمس  معهد الدراسات والبحوث البيئية، غير منشورة
ترجمة أمـين محمـود     ،نموذج توجيهي من التربية البيئية     ):1978(وليم ستاب، -14

 ركّـز م :القـاهرة ،  العدد الرابـع   ،ة دورية للتربية  مجل مستقبل التربية ،  الشريف
  .مطبوعات اليونسكو

سلسلة ،مشكالت تلوث البيئة في القطر العربي السوري ):1984(سردست، زكية -15
  . دمشق،األبحاث والدراسات مؤسسة اإلسكان العسكرية

تقويم المحتوى البيئي فـي منـاهج اللغـة     : )1991( سعيد محمد أحمد     ،  السعيد -16
الجمعية المـصرية للمنـاهج     ،  لعربية الحلقة األولى من التعليم األساسي في مصر       ا

رؤى مستقبلية للمنـاهج فـي الـوطن        ،  المؤتمر العلمي الثالث  ،  وطرق التدريس 
 . اإلسكندرية، المجلد األول، العربي

فاعلية مجموعة من الطرائق التفكيرية الكـشفية فـي          :)1995( فياض   ،  سكيكر-17
  .جامعة دمشق، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية التربية، ة البيئيةتدريس التربي
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دار ،  لعلم النفس والعلـوم اإلنـسانية      االحصائية الجداول ):1979(دفؤا السيد،-18 
  . القاهرة،الفكر العربي

التربية البيئية لطالب كليـات     في   برنامج مقترح    ):1990(، محمد ة سني ،لشافعي ا -19
  . القاهرة، جامعة عين شمس،كلية التربية،غير منشورة رسالة دكتوراه،التربية

وضع برنامج للتربية البيئية في مجال العلوم في المرحلـة          ): 1984( يعقوب احمد  ،  لشراحا-20
  . القاهرة، كلية التربية،جامعة عين شمس ،رسالة دكتوراه غير منشورةالمتوسطة 

،إدارة ويت للتقدم العلمـي   مؤسسة الك ،التربيةالبيئية :)1986(يعقوب   ،الشراح -21
 .الكويت ،والترجمة التأليف

الحلقة التدريبية   األهميةالبيئية واالقتصادية للغابات،   :)1984(محمد نبيل    شلبي، -22
 . دمشق في إطار التربية البيئية

تطوير مناهج العلـوم للمرحلـة اإلعداديـة فـي          ) : 2000(محمد   غادة الشمة، -23
رسالة دكتوراه غير   ،  ة في ضوء متطلبات التربية البيئية     الجمهورية العربية السوري  

   . اإلسكندرية،جامعة االسكندرية  التربية،كلية ،منشورة
 الضبط وعالقتهـا    ركّزمفهوم الذات وم   ):2000(، عبد الستار محمود     اهرض ال -24

رسـالة دكتـوراه غيـر      " دراسة ميدانية على طلبة جامعة دمشق     "بالسلوك البيئي   
  .جامعة دمشق ة التربية،كلي، منشورة

 والنشر دارالفكر للطباعة ،  1ط ، التربية اإلحصاء في  ):1999(عبدالرحمنعدس،- 25
  .األردن عمان، والتوزيع،

 دراسة تحليلية لمحتوى منـاهج علـم األحيـاء       ):1988(يحيى عوض   عمارين، -26
ة رسـال  الـسوري، مجال التربية البيئية فـي القطرالعربـي     للمرحلة اإلعدادية في  

  .دمشق  دمشق،ةكلية التربية،جامع ،منشورةماجستيرغير 
المفاهيم البيئية الواجب تضمينها بمناهج العلـوم ومـدى         ): 1994( فهد   ،والعمر-27

 نحو البيئة لدى طالب المرحلتين االبتدائيـة       تجاهمن التحصيل واال  كّل  يتها على   فعال
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، كلية التربية ،  ير منشورة رسالة دكتوراه غ  والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية     
 .المنصورة، جامعة المنصورة

،مكتبـةاالنجلو   والتربـوي  يالتقويم والقياس النفـس    ):1985( رمزية  غريب، -28
 .القاهرة المصرية،

، وزارة التربية والتعلـيم     التربية البيئية ): 1986(سحق أحمد وآخرون  إ،  فرحان -29
 .سلطنة عمان ،1ط وشؤون الشباب،

  .عمان، دار الشروق، الصحة البيئية): 1993(حسان إ، ةمحاسن -30
 ،  دراسة تجريبية لوحدة دراسية فـي التربيـة البيئيـة          :)1980(وهيب  ،  مرقص-31

  .جامعة طنطا  ، كلية التربية،رسالة دكتوراه غير منشورة
منهاج مقترح في التربية البيئيـة لطـالب معاهـد          ): 1985( إبراهيم   ني،مسلما -33

جامعـة عـين    ،   كلية التربية  ،  رسالة دكتوراه غير منشورة   ،  ردنالمعلمين في األ  
 .القاهرة ، شمس

تقويم منهج العلوم في الصف السابع األساسـي        ): 1988(ألفت محمد   ، مطاوع   -34
، غير منشورة رسالة ماجستير ، في ضوء فكرة التكامل بين المفاهيم العلمية والبيئية       

  .القاهرة ،جامعة عين شمس، كلية التربية
علـوم   ومحتـوىمقررات  أهـداف  تقويم :)1999(فاطمةعبد الرحمن    النوشان،-35 

الحياة لطالبات كليات التربية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مفاهيم وقـضايا            
  .الرياض ،غير منشورةرماجستي رسالة ،التربية البيئية

لعربيـة  الجمهوريـة ا   تقرير الوضع الراهن للبيئة فـي      ):1995(وزارة الري    -36
أرشيف مديرية مكافحة ، الهيئة العامة لشؤون البيئة،  الدولة هيئة تخطيط  ،السورية

  .تلوث المياه العامة
الـصف  ، علم األحياء ): 2003(  وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية      -36

سـتراتيجية  اال ):2003(وزارة الدولة لشؤون البيئة    -37  .دمشق، األساسي الثامن
   .دمشق ،عمل الوطنية البيئية في سوريةوخطة ال
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ة البيئيـة    برنامج مقترح في التربي    :)1992(عماد الدين عبد المجيد     ،  الوسيمي -38
غير منشورة   رسالة دكتوراه  ،من التعليم األساسي في مصر     لتالميذ الحلقة األولى  

  .القاهرة،  جامعة عين شمس،كلية التربية
هائي عن أعمال المؤتمر الدولي الحكومي للتربية    التقرير الن  :)1977(اليونسكو -39

  .تبليسي، البيئية
، )مـؤتمر تبليـسي   (المؤتمر الدولي الحكومي للتربية البيئية      ): 1977(اليونسكو   -40

 .االتحاد السوفيتي، التربية في مواجهة مشكالت البيئة
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