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 ستخدام التعبير الفنى فى تنمية بعض عناصر التنور البيئى  ا
 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

         [13] 
 (3)محمد عبد الرزاق -(2)نهى مصطفى عبد العزيز -(1)رانيا الدمراداش محمد السيد

امعة ج، كلية التربية النوعية( 3، جامعة عين شمس باحثة بمعهد الدراسات والبحوث البيئية( 1
 جامعة عين شمس، كلية التربية( 3 عين شمس

 
 الـمـسـتخـلـص

إستخدام التعبير الفنى وذلك من خالل مادة التربية الفنية لتنمية بعض  الدراسةستهدفت ا
وقد أعد الباحثون قائمة بأبعاد التنور  .عناصر التنور البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية

التنور البيئى التى وضعها الخبراء  ى المنهج باإلعتماد على أبعادالبيئى التى ينبغى تضمينها ف
ربية الفنية فى وقام الباحثون بإعداد تصور مقترح لمنهج الت .الباحثين السابقين فى هذا المجال

 مهم إلى مجموعتينطالبًا( تم تقسي 50وتكونت مجموعة البحث من ) .ضوء تلك األبعاد
لبحث إختبار تحصيلى للمعارف البيئية ومقياس لإلتجاهات وشملت أدوات ا .تجريبية وضابطه

البيئية ومقياسا لمهارة حل المشكالت البيئية تم تطبيقها على المجموعتين التجريبية والضابطه 
، ثم درست المجموعة التجريبية أربع وحدات من ، للتأكد من تكافؤ مجموعتى البحث)قبليا(

بحث )إختبار المعارف البيئية ومقياس اإلتجاهات البيئية التصور المقترح وأعيد تطبيق أدوات ال
 ومقياس مهارة حل المشكالت البيئية( على المجموعتين التجريبية والضابطه )بعديٍا(.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات ة: وتوصلت الدراسة للنتائج التالي
( 0.001عارف البيئية عند مستوى )الم المجموعه التجريبية والمجموعة الضابطه فى إختبار

يوجد فرق  بعد تدريس التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية والمجموعة الضابطه فى مقياس 

للمنهج لصالح المجموعه  ( بعد تدريس التصور المقترح0.001اإلتجاهات البيئية عند مستوى )
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه  التجريبية فى التطبيق البعدى.

( 0.001التجريبية والمجموعة الضابطه فى مقياس مهارة حل المشكالت البيئية عند مستوى )
 عدى.بعد تدريس التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق الب
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 المقدمة
البيئة هى مجموعة الظروف والمؤثرات الخارجيه والداخليه وتشتمل على البيئة الوراثيه 
واإلجتماعيه واإلقتصاديه والثقافية والطبيعية وهى تتفاعل فيما بينها تأثيرا وتأثرا )أحمد عبد 

 (.13ص  2004 ،الكريم
وجدانه  رات الفنية التى تشكلوالبيئة المحيطه بالطفل تمثل له مجال حيوي غنى بالمثي

ح ليس موجود بالبيئة المحيطه به أو يعبر عن أى شيئ بنجا والطفل اليستطيع أن يرسم
وتفاعل االنسان الدائم مع بيئبه يتطلب منه اوال بالضرورة ان يعرف هذه البيئة حتى يمكن 

المعرفه ان يؤثر التكيف معها واستغاللها واشتراكه فى اوجه نشاطها. والشروط االولى لهذه 
فيها وان يسطر عليها فبدون االدراك اليستطيع االنسان ان يعى شيئا او يتعلم شئ او يفكر 

 (.11ص ،1983 بد المقصود:عفيه )زين الدين 
والذي يكتسبه من التربيه وذلك عن ،ويعتبر السلوك البيئى جزء من السلوك العام للفرد

 :ومحسن فراج ،)عبد المسيح سمعان ة.مختلفلجتمع اطريق االسره والمدرسه ومؤسسات الم
 (4ص ،2002

والتعبير الفنى هو إستجابه عفويه لما تمليه المواهب من مشاعر وعواطف وأن لكل 
ذا كانت الطبيعه تعتمد على يضع الصيغة التى يحقق بها الجمالإحساس أسلوب خاص  ، وا 

نسجام ألوانها وأضوائها صورة حية للخلق وا إلبداع فإن الفاعلية غالبا ما تكون تنوع كائنتها وا 
وقد تباينت وتنوعت مفاهيم التعبير الفنى ومعانيه  ،مليئة بالعفويه والصدق لكل أثر جميل

وتباين  ،وداللته نظرا للمنطلقات الفكريه والثقافيه للكتاب والباحثون الذين تناولوا الفن التعبيرى
الفنى هو لغة  فالتعبير ،نيى مجال التعبير الفالزوايه والمرتكزات التى إنطلق منها الباحثون ف
مما يزيد من وحدة المشاعر اإليجابيه من  ،ينقل من خاللها الفرد أحاسيسه إلى اآلخرين

جتماعية يعمق  ،وزيادة اإلحساس باإلنتماء ،الناحيه اإلجتماعيه فالتعبير عن مواضيع تاريخية وا 
 (30ص ،1997 :)أحمد الغامدى يالفكر اإلجتماع

ناك مفهوم جديد يسمى فن البيئة ويعرف على أنه نوع من أنواع العمل الفنى المصمم وه
بوعى بطريقة تحتوى المشاهد كمشارك فيها وبذلك كانت مثل هذه األعمال تغذى مباشرة 

 (17ص ،2005 :)يونس مصطفى .التجربة الحسيه واإلنفعاليه للمشاهد
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إندماج بين أشكال الفن المختلفة  ومما سبق فالبد أن يكون هناك تكامل وتداخل بل
وبث قيم جماليه ووعى  ،والقضايا البيئية التى تواجه اإلنسان وتهدد وجوده على كوكب األرض

ومن هنا سوف يسعى البحث إلى تنمية بعض عناصر التنور  بيئى من خالل التعبير الفنى.
 البيئى لدى األطفال من خالل إستخدام التعبير الفنى.

 

 ةالدراسمــشـكـلـة  
اكد هربرت على أن الفن هو ابسط واسهل طرق التواصل وتبادل المعلومات والثقافات 
المختلفه والتعبير الفنى هو لغة ينقل من خاللها الفرد أحاسيسه الى االخرين. وقد أكدت نتائج 

ال فى السابقة فى مجال التعبير الفنى على أهمية التعبير الفنى وتأثيره الفع العديد من الدراسات
( ودراسة "ناريمان 2011تعديل سلوكيات االطفال مثل دراسة "نهله صالح على المرسى" )

 ( أكدت أيضا على أهمية توظيف التعبير الفنى فى العملية التعليمية.2007) عياد نصار"
وتشير نتائج العديد من الدراسات التى أجريت فى مصر فى مجال التنور البيئى على 

فتقارهم  تدنى مستوى التنور البيئى لدى الطالب بل غيات كثير من المعلومات البيئية لديهم وا 
عبد  ةدراس ،2014دراسة غزيل محمد غصن العجمى  :مثل للمهارات واإلتجاهات البيئة

 .2004المسيح سمعان 
ضعف مستوى التنور البيئى لدى تالميذ المرحلة  وتتحدد مشكلة البحث الحالى فى

)ما فاعلية  يالسؤال التالفي وتم تحديد مشكلة البحث  .دس الثانوى(اإلبتدائية )الصف السا
إستخدام التعبير الفنى فى تنمية بعض عناصر التنور البيئى لدى تالميذ الصف السادس 

 .اإلبتدائى؟(
 

 أسلئة البحث
 :ة، اإلجابة عن األسئلة اآلتيويتطلب اإلجابه عن السؤال

 ؟ذ الصف السادس اإلبتدائىميما أبعاد التنور البيئى المناسبة لتال 
 ؟ير الفنى فى دروس التربية الفنيةما التصور المقترح إلستخدام التعب 
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 تنميه بعض عناصر التنور إستخدام التعبير الفنى فى دروس التربية الفنية فى  ةفاعلي ما
 البيئي؟

 

 أهداف البحث
 .تنمية بعض عناصر التنور البيئى لدى عينة البحث 

 

 ةأهـمـيـة الدراس
  مساعدة الخبراء والمختصين عن تطوير مناهج التربية الفنية بوزارة التربية والتعليم على

 . نمية التنور البيئى لدى التالميذتطوير هذه المناهج بما يساهم فى ت
 .تأكيد تأثير التعبير الفنى فى تعديل سلوك األطفال وتنمية سلوكيات إيجابية نحو البيئة 

 

 فروض الدراسة
 ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية والمجموعة  يوجد فرق

( بعد تدريس التصور المقترح 0.001الضابطه فى إختبارالمعارف البيئية عند مستوى )
 للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.

 مجموعة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية وال
( بعد تدريس التصور المقترح 0.001الضابطه فى مقياس اإلتجاهات البيئية عند مستوى )

 للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
  يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية والمجموعة

( بعد تدريس 0.001ستوى )الضابطه فى مقياس مهارة حل المشكالت البيئية عند م
 التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.

 

 الدراسات السابقة
إهتمت العديد من الدراسات والبحوث السابقة بتنمية التعبير الفنى والرسم لدى التالميذ 

 يهم ومن هذه الدراسات:والطالب فى مراحل التعليم المختلفة كما إهتمت بتنمية التنور البيئى لد
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 :دراسات إهتمت بالتعبير الفنى
فاعلية برنامج إثرائى مقترح قائم  هدفت الدراسة إلى (:2014)دراسة هبة كمال عبد اللطيف 

على المدخل البيئى لتنمية بعض المهارات اإلبداع الفنى فى مادة التربية الفنية لدى تالميذ 
ى الفن صميم برامج تعليمية وفقا لألساليب الحديثه فتة: أدوات الدراس. اإلبتدائية المرحلة

 . والمرتبطه بالمدخل البيئى
استخدمت الباحثه بعض البرامج التعليميه مما يراعى  :ةتيوتوصل البحث إلى النتائج اآل
فهى تساعد المعلمين على إستخدام مدى واسع من  ،تنمية اإلبداع الفنى والفروق الفرديه

وتشجيعهم على  ،سيه التى تظهر قدرات التالميذ ومهاراتهم المتنوعهاإلستراتيجيات التدري
وتكسبه مهارات هامه ليكون فعال فى المجتمع ومعلمى مادة التربية الفنية فى إتباع  ،اإلبتكار

ستراتيجيات تدريس جديدة ومناسبه لتالميذ المرحله اإلبتدائية.  أساليب وا 
فاعليه استخدام برنامج مقترح لتنمية  الىتهدف و  (:2015) دراسة على عبد القوى يونس

ستخدمت الدراسه وحدة تدريسيه لتدريس وقد ا التعبير الفنى والرسم لتالميذ المراهقة المبكرة.
 .م العمل الفنييتصميم استماره لتقي. و الرسم لتالميذ الصف السادس االبتدائي

و إتجاه إيجابى )لدى إكتساب المهارات الفنية ونم: تيهج اآلوتوصل البحث إلى النتائ
وجود فروق واضحه بين . تالميذ المجموعة التجريبية بالقياس إلى المجموعة الضابطه(

ترحه التي تناولت التعبير االختبارين القبلي والبعدي نتيجه لتأثر التالميذ بتدريس الوحدة المق
 .الفني

 :دراسات إهتمت بالتنور البيئى
وهدفت الدراسة إلى تنمية بعض عناصر التنور : (2014)دراسة غزيل محمد غصن العجمى 

 البيئى من خالل برنامج األلعاب اإللكترونية لدى تلميذات المرحلة اإلبتدائية بدولة الكويت.
 .مقياس المهارات البيئية. و مقياس اإلتجاهات البيئية: أدوات الدراسه

( 0.05ند مستوى )توجد فروق ذات دالله إحصائية ع تيه:وتوصل البحث إلى النتائج اآل
بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية ودرجات تلميذات المجموعة الضابطه بالنسبة 
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لمقياس اإلتجاهات البيئية فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية التى درست البرنامج 
( بين 0.05توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى ) بإستخدام األلعاب اإللكترونية.

متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية ودرجات تلميذات المجموعة الضابطه بالنسبة 
لمقياس المهارات البيئية فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية التى درست البرنامج 

 بإستخدام األلعاب اإللكترونية.
تحليل القضايا البيئية فى  ة الىوقد هدفت الدراس: (2018)دراسة ئه خته ر عبد اهلل شاكر 

بعض الصحف البيئية بكردستان العراق وكذلك فاعلية معالجة الصحافة لقضايا وموضوعات 
إستمارة لتحليل محتوى بعض : أدوات الدراسه. البيئة على تنمية التنور البيئى لدى القراء

 .إعداد مقياس للتنور البيئى (،مضمون –الصحف عينة الدراسة )شكل 
كوردستانى نوى( فى  –تم تحليل صحف )هةولير  تيه:صل البحث إلى النتائج اآلوتو 

كما تم تطبيق مقياس التنور البيئى قبل وبعد  2015حتى ديسمبر  2015الفترة من يناير 
وقد توصلت الباحثة إلى: تباين إهتمام الصحف عينة  .فردا 30لعينة الدراسة والتى بلغت 

ك وجود فروق دالة إحصائيا فى الدرجات التى حصل عليها أفراد كذل ،الدراسة بقضايا البيئة
عينة الدراسة فى مقياس التنور البيئى فى بعض قضايا البيئة قبل وبعد تعرض عينة الدراسة 

 كتبته الصحف. لعينة ما
وهو ما يشير إلى تباين فاعلية الصحف فى تنمية التنور البيئى لدى القراء. وقد أوصت 

أن تهتم الصحف الكردية بالمعالجة الفعالة لقضايا البيئة مما ينعكس بالتنور الباحثة بضرورة 
 البيئى للقراء.

 
 االطار النظرى

هو إحدى أشكال الفنون وقد ميز أرسطو بين العلوم والفنون على أساس أن  :يالتعبير الفن
والتعبير  ،الفن لون من ألوان النشاط العقلى الذى يحاول فيه اإلنسان تحقيق غايات عملية
فإن الفرد  ،الفنى وسيلة إتصال تعبيريه يستعملها اإلنسان ليعبر عن فكره يريد توصيلها للمتلقى

وعما  ،فى بعض األحيان يستخدم الفن كوسيلة يعبر بها عن أفكاره وحاجاته و مشاعره ورغباته
نه يريد أيضا أن يؤثر فى مجتمعه وذلك من خال ،يريد إيصاله للمجتمع من أفكار ل توصيل وا 
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أو يعبر عن تجربه شخصيه جدا قد تكون  ،فكره أو مجموعه من األفكار بتعبيرته المختلفه
فإن الفرد الذى يقوم بتصوير الزهور يريد  ،أو يعبر عن موقف إجتماعى معين ،)عاطفيه مثال(

 ،أن يقول للمجتمع أنه يحب ويفضل الزهور ولون الزهور المرسوم فى لوحته هى األفضل لديه
كل هذه الرسائل والمضامين والمعانى يستطيع الفرد أن ينقلها للمجتمع وذلك من خالل و 

ومن هنا فإن للفن رساله  ،إستخدامه للرسم والتصوير بإعتباره واحد من أساليب التعبير الفنى
وهذا ما  ،ويعد الفن أرقى أشكال التعبير اإلنسانى عن الحياه ،ما يريد إيصالها للفرد المتلقى

 (46: ص 2010)ناصر الشهرى . ه عن سائر أشكال التعبيرات األخرىيميز 
يقصد بالتعبير الفنى أيضا بأنه التخلص من ضغوط الحياه ومخاوفها والتنفيس عن 

ذا ما كان للفن هذا الدور الهام فى حياة اإلنسان فإن هذا الدور يتعاظم  ،األحسايس المختلفه وا 
سم وشعر وموسيقى ونحت ورقص وغناء ودراما تعتبر نوع ففنون األفراد من ر  ،فى حياة األفراد

 ،تحتويه من رغبات ونزعات وأمال من أنواع التعبير عن الطبقات العميقة فى عقولهم بكل ما
فهو بذلك يحقق من خاللها  ،فالفرد حينما يحول هذه الرغبات واألمال إلى منتجات وأعمال فنيه

ومن هنا يمكننا أن نقول أن الممارسات  ،ل جديدوكيانه القادر على إتيان ك ،جزء من ذاته
الفنيه لألفراد بإختالف صورها تساعدهم على حسن التوافق مع أنفسهم من جهه ومع بيئتهم 

 (4،5: ص1999)عبله حنفى  .الخارجيه من جهه أخرى
أنه عام التنور البيئى وذلك ألن العديد من  1990أعلنت األمم المتحده عام : يالتنور البيئ

 سائل اإلعالم إعتبرت األفراد الملوثين للبيئة أنهم ملوثين بيئيا.و 
وقد أشار عبد المسيح سمعان إلى أن مفهوم التنور البيئى قد شمل فى إستعمالته األولى 

ولكنه إمتد فى العصر الحالى ليشمل أنواع أخرى من التنور  ،إلى القدره على القرآه والكتابه
)عبد المسيح سمعان  .التنور البيئى ،التنور الكمبيوترى ،ثقافىالتنور ال مثل التنور العلمى

 ( 212 – 185ص  2000
دفًا ( مصطلح الثقافة البيئية مرا1990المنعم حسين ) فى األدبيات العربية استخدم عبد

: "عملية اكتساب الفرد للمكونات األربعة المعرفية واالنفعالية للتنور البيئي وعرفها بأنها
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خالل تفاعله المستمر مع بيئته والتي تسهم في تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد  والسلوكية من
 ،المنعم حسين )عبد .درًا على نقل هذا السلوك لآلخرين"ويكون قا ،متفاعل مع البيئة جيدا

1990.) 
على تحديد عناصر  إختلف التربويون على المستوى المحلى والعالمى :يعناصر التنور البيئ

فى البداية كانت هذه العناصر تعتمد على أربع أنواع من الوعى البيئى  لبيئى.ومبادئ التنور ا
 Thomas David G 1974التى يجب توافرها ليتصف الفرد بأنه متنور بيئيا وقد حددها 

 : وهى
 .الوعى بالسلوكيات -1
 .الوعى الحسى -2
 .الوعى بالعالقات -3
 (Thomas David G 1974 pp. 687). الوعى باإلستهالك -4

 :( ثالث مستويات تتمثل فىRoth – 1992إقترح )بينما 
: ويشير إلى القدرة على تعرف بعض المصطلحات األساسية المتخدمه فى التنور اإلسمى -1

 اإلتصال بالبيئة.
ويشير إلى المعرفه الالزمه لفهم الطبيعة والتفاعل بين اإلنسان والنظم  :التنور الوظيفى -2

 اإلجتماعيه والنظم الطبيعية األخرى.
 تنور اإلجرائى: هو مستوى أعمق من التنور الوظيفى ويرتكز على الفهم والمهارات.ال -3

 :التنور البيئى فى أربع عناصر هى ( حددت1993وجاءت فايزه عبده وأبو السعود محمد )
 .التنور بقضايا البيئة ومشكالتها .1
 .اإليمان بدور العلم والتكنولوجيا فى حل المشكالت البيئة .2
 .ه لدى الفرد فى حل مشكالت البيئةتجهات المتكوناإليمان بدور اإل .3
 (52ص 1993 :السلوك البشرى وتحسين نوعية الحياه )فايزه عبده أبو السعود محمد .4

 –لب ( أبعاد التنور البيئى التى يجب توافرها فى الطا1994وقد حدد السيد محمد السايح )
 :المعلم بما يأتى

 .بيئيةكافى ومناسب من المعرفه ال اإللمام بقدر .1
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 .إدراك وتفهم المشكالت البيئية .2
 .صى المناسب نحو المشكالت البيئيةالسلوك الشخ .3
 (78ص  1994 :)السيد محمد السايح .اإلتجاه اإليجابى نحو البيئة .4

 
 منهج الدراسة

 ةاسأعتمد البحث فى تحقيقه من صحه الفروض على المنهجين الوصفى والتجريبي لدر 
 .جوانب المشكله بالقدر الكافى

 
 روض الدراسةف

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية والمجموعة  -1
( بعد تدريس التصور المقترح 0.001المعارف البيئية عند مستوى ) الضابطه فى إختبار

 للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
ت المجموعه التجريبية والمجموعة يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجا -2

( بعد تدريس التصور المقترح 0.001الضابطه فى مقياس اإلتجاهات البيئية عند مستوى )
 للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه التجريبية والمجموعة  -3
( بعد تدريس 0.001ل المشكالت البيئية عند مستوى )الضابطه فى مقياس مهارة ح

 التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
 

 إجراءات الدراسة
 ة:قد إتبع البحث اإلجراءات التاليلإلجابه على أسئلة البحث ف

 :م إتباع اآلتىت؟ اسبة لتالميذ المرحلة اإلبتدائية: ما أبعاد التنور البيئى المنولا أ
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بعد اإلطالع على المراجع والدراسات السابقة تم إعداد قائمة بأبعاد التنور البيئى الالزمه 
التى من الممكن تضمينها فى منهج التربيه الفنية وعرضها على عدد من السادة المحكمين 

جراء التعديالت الالزمه وذلك للوصول للصورة النهائية للقائمة.  وا 

 األبعاد
 ناسبة البعدمدى م

مدى أهمية البعد 
لطالب الصف 
 المالحظات السادس اإلبتدائى

غير  مناسب
غير  مهم مناسب

 مهم
 : البعد المعرفىأوالً 

التعرف على المشكالت البيئية التى  .1
      يسببها التعامل الخاطئ مع البيئية

تحديد المشكالت البيئية الناتجه عن  .2
      تلوث الهواء وتراكم النفايات

تحديد المشكالت البيئية الناتجة عن  .3
      التلوث الصناعى

إستنتاج أهمية المحافظة على الموارد  .4
البيئية المتجددة وغير المتجددة 

 كالغاز والفحم والبترول
     

إكتشاف الطالب لمصادر الطاقة  .5
      البديلة الصديقة للبيئة

إدارك أهمية ونوعية البيئة والمشكالت  .6
      تأثيرها على اإلنسانالبيئية و 

      والرعاية نحو البيئة. الشعور والتقدير .7
الرغبة فى العمل نحو وضع  .8

المشكالت والقضايا البيئية من التفاقم 
وتجميل البيئة وحل المشكالت من 

 خالل مادة التربية الفنية
     

الوعى بأهمية إستخدام مادة التربية  .9
ل الفنية فى تدوير النفاياتت وتجمي

 البيئة
     

تقدير أهمية الموارد البيئية وخاصة  .10
غير المتجددة وعدم اإلفراط فى 
إستخدامها للحفاظ على التوازن 
 البيئى وحق األجيال القادمة
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 : البعد المهارىثانياا 
إعداد بعض األشكال الجمالية وذلك  .1

      بتدوير الفايات
نقترح أفكار تساعدنا فى حل  .2

      ية من خالل عمل فنىالمشكالت البيئ
 : البعد السلوكىثالثاا 

السلوكيات الفنية السليمة نحو  .1
      عناصر البيئة

يفرق التلميذ بين السلوكيات البيئية  .2
      الصحيحه وغير الصحيحه نحو البيئة

العمل اإلقتصادى واالستهالكى وعدم  .3
االسراف فى إستهالك الطاقة والمياه 

ظه فى أوعية وشراء المنجات المحفو 
مستوردة ومقاطعة المنتجات المضرة 

 بالبيئة

     

اإلقناع وتشجيع الطالب على  .4
المشاركه فى مناقشات إلقناع 

االخرين على دعم االفعال البيئية 
اإليجابية ووقف السلوكيات المضرة 

 بالبيئة

     

ير الفنى فى دروس ما التصور المقترح إلستخدام التعب" لإلجابه على السؤال الثانى :ثانياا 
 ي:تم إتباع اآلت" التربية الفنية لتنمية التنور البيئى؟

اعداد نموذج لكيفيه استخدام التعبير الفنى لتنميه بعض عناصر التنور : اعداد دليل المعلم
 .(قهالطا -التربه–الماء –ء االبيئى لدى تالميذ المرحله االبتدائيه والمرتبطه بموضوعات )الهو 

 يعتبر كنموذج استرشادى يستطيع ان يستخدمه المعلمون لوضع تصورات: اهميه الدليل
 مشابهه لمواد أخرى وصفوف مختلفة.

 دروس وكل درس يتكون من عده عناصر:يتكون الدليل من مجموعه من ال: عناصر الدليل
 :المياه
 .العذبة المياة تلوث -1
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 .المستخدمة المياة معالجة -2
 :الهواء

 .الهواء تلوث -1
 .الحرارى اساالحتب -2
 .الصناعى التلوث -3

 :التربة
 .التربة تلوث -1
 .النفايات تراكم مشكلة -2

 :الطاقة
 الطاقة نقص. 

 .(التقويم–ختام الدرس –خطوات الدرس –االهداف –)التمهيد ويتكون كل درس من: 
 من االسئله فى ضوء أهداف كل درس. يتم وضع مجموعهالتقويم: 

ا فاعلية إستخدام التعبير الفنى فى دروس التربية الفنية فى م" لثالثجابه على السؤال الإل :ثالثاا 
 :تم إتباع اآلتى ؟"التنور البيئى لطالب مرحلة الصف السادس اإلبتدائى تنمية بعض عناصر

ختبار للمعارف ومقياس  -1 إعداد أدوات لقياس التنور البيئى تشمل على مقياس لإلتجاهات وا 
 .مشكالت( البيئيةل البديله )حل الإلختيار الحلو 

 .ةوالضابط ةلى المجموعتين التجريبيتطبيق أدوات القياس ع -2
  .تدريس أربع وحدات من المنهج المطور للمجموعه التجريبية -3
 .يق األدوات بعديا على المجموعتينتطب -4
 .اقشتها وتفسيرها وكتابة التوصياترصد النتائج ومن -5
 .تم التوصل إليهاوء النتائج التى تقديم التوصيات والمقترحات فى ض -6

 :الوحده دروس من لدرس نموذج :ييل وفيما
 :العامة الهداف

 .به المحيطه البيئيه العناصر كل أهميه على الطالب يتعرف أن -1
 .االبيئه تلوث مسببات الطالب يستنتج أن -2
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 .البيئة عن جديده ومعارف بمعلومات الطالب يتزود أن -3
 تواجدها ينبغى التى والعناصر القيم معرفهو  الفنية اللوحة تكوين على الطالب يتعرف أن -4

 .فيها
 .ومكوناتها البيئة على للمحافظة الطالب لدى إيجابى إتجاه تكوين -5
 . بالبيئة تهتم التى الموضوعات فى الطالب لدى الفنى التعبير تنمية -6

 المقترحة:عات الوحدة موضو 
 :المياه

 . تلوث المياة العذبة -1
 .معالجة المياة المستخدمة -2

 :الهواء
 .تلوث الهواء -1
 .االحتباس الحرارى -2
 .التلوث الصناعى -3

 :التربة
 .تلوث التربة -1
 .مشكلة تراكم النفايات -2

 :الطاقة
 .نقص الطاقة-1

إستخدام البروجوكتر لعرض بعض الصور التى تناولت مشكالت تلوث  :الوسائل العلمية
 ن حيث التلوث.المياه فى المدارس الفنيه وعرض فيديو عن حالة المياه م

إلثراء العملية التعليمة يتم المزواجة بين الطرق المختلفة مثل المناقشة  :طرق التدريس
 واآلسئلة وحل المشكالت والمشاهدة والتعليق.
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 أدوات الدراسة
اهات البيئية وفقا لطريقة قام الباحث بإعداد مقياس اإلتج: مقياس اإلتجاهات البيئية

 ( Krathwohl, David R. E. A. L., 1964: 176-184).  كراثول
مدى حيث يرى كراثول أن مكونات الجانب الوجدانى أو اإلنفعالى للفرد تقوم على أساس 

 ئ معين ومدى إستعداده للدفاع عما يعتقده.قوة ما يشعر به الفرد تجاه ش
( وتم 2008 ،)منى حامد ،(2012 ،وقد تم اإلسترشاد بمقياس كال من )أمانى الديب

قياس لإلتجاهات البيئية على شكل مواقف سلوكيه وقد شملت عملية إعداد المقياس بناء م
 الخطوات التاليه: 

: يهدف المقياس الى قياس اإلتجاهات البيئية لدى طالب الصف السادس هدف المقياس
 اإلبتدائى فى ضوء دراستهم لتصور المقترح لمنهج التربيه الفنية فى ضوء أبعاد التنور البيئى.

حددت األبعاد األساسية للمقياس فى ضوء الموضوعات الرئيسية التى تضمنها  :اد المقياسأبع
مشكلة تلوث  ،المنهج المقترح وقد إشتمل المقياس على أبعاد رئيسية وهى مشكلة تلوث المياه

 مشكلة نقص الطاقه. ،مشكلة تلوث التربه وتراكم النفايات ،الهواء
مفردات المقياس على شكل مواقف حيث تضمنت  تم صياغة :صياغة مفرادات المقياس

المفرده مقدمة تمثل موقف ويلى المقدمه ثالث إستجابات تمثل تدرجا إلستجابات الفرد تجاه 
 الموقف وتم توزيع مواقف المقياس توزيعا عشوائيا وكذلك إستجابات الموقف.

على اإلتجاه تم حساب ثالث درجات لإلستجابه التى تدل  :نظام تقدير درجات المقياس
ودرجه  ،اإليجابى نحو البيئة ودرجتان لإلستجابه التى تدل على الوعى بالمشاكل البيئية

 لإلستجابه التى التدل على اإلتجاه اإليجابى نحو البيئة.
( مفرده تمثل كال 45إشتمل المقياس فى صورته األوليه على ) :الصوره األوليه للمقياس

موعه من الساده المحكمين فى مجالى المناهج والبيئة منهما موقفا وقد تم عرضه على مج
 : ك لغرض التعرف على آرائهم من حيث(، وذل2أنظر ملحق )

 .سالمة الصياغة اللفظيه للموقف -أ
 .مدى قدرة المواقف على قياس اإلتجاه البيئى-ب
 .مدى إنتماء المواقف للبعد الذى ينحدر تحته -ج
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لنهائية وهى تتكون من بآراء المحكمين تم الوصول للقائمة ا وبعد اإلنتهاء من التحكيم واألخذ
 .( مفرده30)

تحددت تعليمات المقياس فى أن يقرأ الطالب كل موقف من مواقف  :تعليمات المقياس
وتقرأ الثالث عبارات التى تلى الموقف ويختار إستجابه واحده فقط يرى  ،المقياس على حده

 أنها تعبر عن وجهة نظره.
 لتأكيد فى تعليمات المقياس على النقاط اآلتيه:وقد تم ا

 إختيار إستجابه واحده ووضع عالمة تدل على ذلك فى إستمارة اإلجابه. •
 .يع المواقف التى تتضمنها المقياساإلجابه على جم •

( طالب من غير 30تم إجراء التجربه اإلستطالعيه على مجموعه مكونه من ) :ثبات المقياس
وقد تم حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة  ،ك بهدف حساب ثبات المقياسمجموعة البحث وذل

اإلختبار حيث كان معامل اإلرتباط بين القياس القبلى والقياس البعدى بالنسبه لمقياس 
 ( وذلك بإستخدام معادلة بيرسون.85اإلتجاهات مساويا إلى )

 :حثه من صدق المقياس بطريقتان هماتحققت البا :صدق المقياس
قامت الباحثه بعرض المقياس فى صورته األوليه على مجموعه من : صدق المحكمين( أ

وفى  ،(2السادة المحكمين من المتخصصين فى مجالى المناهج والبيئة والتربيه الفنيه )ملحق 
ضوء آراء المحكمين ومالحظتهم تم تعديل صياغة بعض المفردات وحذف غير المناسب 

 منها.
حسب الصدق الذاتى للمقياس بأنه الجذر التربيعى لمعامل ثبات : يالصدق الذاتى( ب

وهذا يدل . (921( فأن الصدق الذاتى يساوى )85ولما كان معامل الثبات يساوى ) ،المقياس
 على أن المقياس يتصف بدرجة عالية من الصدق.

عيه تم تحديد زمن اإلجابه على المقياس من خالل التجربه اإلستطال :تحديد زمن اإلجابه
حيث تم تسجيل الوقت الذى إستغرقه أول  ،( طالب25للمقياس على مجموعة مكونه من )

طالب فى اإلجابه وتسجيل الوقت الذى إستغرقه آخر طالب فى اإلجابه وجمعهما وتقسيمها 
 ( دقيقة.45على إثنان فكان متوسط زمن اإلجابه عن المقياس )
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( طالبا من طالب مدرسة 60ث المكونة من )تم إختيار مجموعة البح :إختيار مجموعة البحث
 ،( طالبا مجموعة ضابطه30الجولف الخاصة للغات بمدينة العبور محافظة القليوبيه بعدد )

كما تم ضبط المتغيرات الضابطه من حيث عوامل الزمن  ،( طالبا مجموعة تجريبية30و)
تعليمية واإلقتصاديه والمستويات ال ،والعمر والموضوعية فى التطبيق والتدريس والتصحيح

-2018واإلجتماعية لطالب مجموعة البحث. وتم تطبيق الوحدة المقترحه فى العام الدراسى 
2019 

 
 البحثنتائج  

ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات  يوجد فرق والذى ينص على :نتائج الفرض الول
( 0.001ة عند مستوى )المجموعه التجريبية والمجموعة الضابطه فى مقياس اإلتجاهات البيئي

 بعد تدريس التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
 درجات متوسطات بين الفروق لقياس المستقلة لمجموعات"ت" ل تم استخدام اختبار

 البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين بين الطالب
 (Independent Samples Statistics) 

الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  وللتحقق من صحة هذا
لمجموعة التجريبية الفروق بين المتوسطين للدرجات ل وحساب قيمة "ت" لحساب داللة

 :كما هو في الجدول اآلتيدرجات التطبيق البعدى لمجموعه الضابطة في او 
 : (1)جدول 

ف النحرا المتوسط العدد المجموعة 
الدللة  ت قيمة المعياري

 اإلحصائية
حجم 
 التأثير

مقياس 
اإلتجاهات 
 البيئية

 المجموعة
 2.249 8.32 25 الضابطة

 المجموعة 0.951 0.000 30.539
 1.801 25.92 25 التجريبية

 (.α  =0.05دال إحصائيا عند مستوى )
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وعة التجريبية في يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد المجم
بينما المتوسـط الحســابي ألداء أفراد ( 1.80) واالنحراف المعيــاري( 25.92) اآلختبار البعدى

( والختبار داللة الفروق بين 2.249( واالنحراف المعياري )8.32المجمـوعة الضـابطـة )
ستخدم البيئية مقياس اإلتجاهات امتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 

(، α  =0.05( أن قيمـة )ت( دالة إحصــائيا عند مستوى الداللة )1) اختبار )ت( ويبين جـدول
مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

البدء بعد البدء بتطبيق الدراسة، وهذا يعد مؤشرا على عدم التكافؤ بين المجموعتين بعد 
 .يوضح ذلك (1) وشكلبتطبيق الدراسة 

( إلى انه يوجد فروق ذو داللة 1تشير نتائج التطبيق البعدى لالختبار في الجدول )
مقياس اإلتجاهات البيئية البعدى  بين متوسطي درجات  0.05)عند المستوى(إحصائية 

 .للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 إلجمالى مقياس اإلتجاهات البيئيةبلى والبعدى : يوضح متوسطى التطبيق الق(1شكل )
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أشارت النتائج الخاصة بتطبيق اإلتجاهات  :ة نتائج مقياس اإلتجاهات البيئيةمناقش
البيئية أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدى لصالح التطبيق 

 ةوالبعدى حيث بلغت قيم لقبليويتضح وجود فروق ذات دالله أحصائيه بين التطبيق ا، البعدى
( عند مستوى دالله 009،2( وهى اكبر من قيمه ت الجدوليه والتى قيمتها )30.539)ت 
مما يشير إلى تحسن واضح وملموس لدى تالميذ مجموعة البحث فى مستوى  (،0.05)

د وذلك بع (0.951المرتبطه بقيمه مربع إيتا )سلوكهم البيئى كما يتضح من قيمه حجم االثر 
دراسة التصور المقترح واالستعانه بمجموعه من االستراتيجيات الحديثه لطرق التدريس التى 

مما يسهم بشكل كبير فى تنمية  ،تتناسب مع التعبير الفنى وفق المشكالت البيئيه المحددة
 إتجاهات إيجابيه وفعاله نحو البيئة.

طى درجات المجموعه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوس: نتائج الفرض الثاني
( بعد تدريس 51التجريبية والمجموعة الضابطه فى إختبارحل المشكالت البيئية عند مستوى )

 التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
 درجات متوسطات بين الفروق لقياس المستقلة للمجموعات"ت"  تم استخدام اختبار

 Independent Samples البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية تينالمجموع بين الطالب

Statistics  
الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  وللتحقق من صحة هذا

ين للدرجات للمجموعة التجريبية الفروق بين المتوسط وحساب قيمة "ت" لحساب داللة
 :كما هو في الجدول اآلتيى درجات التطبيق البعدلمجموعه الضابطة في او 
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( Independent Samples T Testللمجموعات غير المرتبطة ) اختبار "ت" :(2جدول )
لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة 

 )الحلول البديلة( حل المشكالت البيئية في التطبيق البعدى الختبار

النحراف  طالمتوس العدد المجموعة 
الدللة  ت قيمة المعياري

 اإلحصائية
حجم 
 التأثير

حل  إختبار
 المشكالت البيئية
 )الحلول البديلة(

 المجموعة
 936. 1.72 25 الضابطة

 المجموعة 0.690 0.000 10.345
 779. 4.24 25 التجريبية

 (.α  =0.05دال إحصائيا عند مستوى )
الحسابي ألداء أفراد المجموعة التجريبية في  يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط

بينما المتوسـط الحســابي ألداء أفراد ( 4.24) واالنحراف المعيــاري( 4.24) اآلختبار البعدى
( والختبار داللة الفروق بين 936.( واالنحراف المعياري )1.72المجمـوعة الضـابطـة )

 حل المشكالت البيئية إختباربطة في متوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضا
( أن قيمـة )ت( دالة إحصــائيا عند مستوى الداللة 5استخدم اختبار )ت( ويبين جـدول رقم ) 

(α  =0.05مما يدل على ،)  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية
 .يوضح ذلك( 2) وشكل ضابطة بعد البدء بتطبيق الدراسة،والمجموعة ال
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 قبلى والبعدى لمقياس حل المشكالتيوضح متوسطى التطبيق ال :(2شكل )

أشارت النتائج الخاصة بتطبيق مقياس مهارات : مناقشة نتائج مقياس حل المشكالت
لى والبعدى حل المشكالت البيئية إلى أن هناك فروق ذات دالله إحصائية بين التطبيق القب

وق ذات دالله أحصائيه بين التطبيق القبلي والبعدى ويتضح وجود فر ، لصالح التطبيق البعدى
( 009،2( وهى اكبر من قيمه ت الجدوليه والتى قيمتها ) 10.345)  حيث بلغت قيمه ت
 مما يشير إلى تحسن واضح وملموس لدى تالميذ مجموعة البحث (،0.05عند مستوى دالله )

من قيمه حجم االثر المرتبطه  كما يتضح فى قدرتهم على حل المشكالت البيئية بأسلوب علمي
( وذلك بعد دراستهم للمشكالت البيئية التى تم تدريسها من خالل  0.690بقيمه مربع إيتا )
 .إرتفاع مؤشرات حل المشكالت لديهموأسهم ذلك بشكل كبير فى  ،التصور المقترح 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعه : نتائج الفرض الثالث
( 0.001التجريبية والمجموعة الضابطه فى مقياس المهارات )المعارف( البيئية عند مستوى )
 بعد تدريس التصور المقترح للمنهج لصالح المجموعه التجريبية فى التطبيق البعدى.
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 درجات متوسطات بين الفروق لقياس المستقلة للمجموعات"ت"  تم استخدام اختبار
 Independent) البعدي التطبيق في والضابطة ريبيةالتج المجموعتين بين الطالب

Samples Statistics  
الفرض تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  وللتحقق من صحة هذا

ين للدرجات للمجموعة التجريبية الفروق بين المتوسط " لحساب داللةتوحساب قيمة "
 :و في الجدول اآلتيكما هدرجات التطبيق البعدى لمجموعه الضابطة في او 

( Independent Samples T Testللمجموعات غير المرتبطة ) اختبار " ت": (3جدول )
لقياس الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية 

 والضابطة في التطبيق البعدى لمقياس مقياس المهارات )المعارف( البيئية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
الداللة  ت قيمة لمعياريا

 اإلحصائية
حجم 
 التأثير

مقياس المهارات 
 )المعارف( البيئية

 المجموعة
 1.429 4.28 25 الضابطة

22.1
70 0.000 0.911 

 المجموعة
 التجريبية

25 11.96 .978 

 (.α  =0.05دال إحصائيا عند مستوى )
المجموعة التجريبية في يالحظ من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد 

( بينما المتوسـط الحســابي ألداء أفراد 978.) ( واالنحراف المعيــاري11.96) اآلختبار البعدى
( والختبار داللة الفروق بين 429.( واالنحراف المعياري )4.28المجمـوعة الضـابطـة )

لمهارات مقياس مقياس امتوسطات درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في 
( أن قيمـة )ت( دالة إحصــائيا عند 3) ستخدم اختبار )ت( ويبين جـدولا )المعارف( البيئية
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة   (، مما يدل علىα = 0.05مستوى الداللة )

 التجريبية والمجموعة الضابطة بعد البدء بتطبيق الدراسة، وهذا يعد مؤشرا على عدم التكافؤ
 .يوضح ذلك( 3) وشكل ،وعتين بعد البدء بتطبيق الدراسةبين المجم
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( إلى انه يوجد فروق ذو داللة 3تشير نتائج التطبيق البعدى لالختبار في الجدول )
مقياس مقياس المهارات )المعارف(  بين متوسطي درجات  0.05)عند المستوى(إحصائية 

 .والضابطة البعدى للمجموعتين التجريبيةالبيئية 
وتشير النتائج إلى إن أي فروق قد تحدث بين نتائج االختبار للمجموعتين ستعود لتأثير 
المتغير المستقل )التصور المقترح(، على المتغير التابع )مقياس المعارف البيئية(، حيث بلغ 

في متوسط درجات  4.28 مقابل 11.96التجريبية  المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة
 .طةالضاب المجموعة

 
 : يوضح متوسطى التطبيق القبلى والبعدى لمقياس المهارات )المعارف البيئية((3شكل )

هناك فروق ذات دالله إحصائية بين : المعارف البيئية ختبارامناقشة نتائج 
( 22.170) حيث بلغت قيمه ت، القبلى والتطبيق البعدى لصالح التطبيق البعدىالتطبيق 

مما يشير  (،0.05( عند مستوى دالله )009،2يه والتى قيمتها )وهى اكبر من قيمه ت الجدول
إلى تحسن واضح وملموس لدى تالميذ مجموعة البحث في المعارف بالمشكالت البيئية التى 

كما يتضح من قيمه حجم االثر المرتبطه بقيمه مربع  تحيط بالطالب مجموعة البحث
 .من خالل التصور المقترحالبيئية  وذلك بعد دراستهم للمشكالت ( 0.911إيتا)



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 2019سبتمبر ، لثثاربعون، الجزء الألوا بعلساا المجلد
 

311 

 التوصيات
 :ات التاليةفى ضوء ما أسفرت عليه نتائج البحث يمكن تقديم التوصي

 والمختصين من التصور المقترح لدمج المشكالت البيئية بدروس مادة التربية  ءأفاد الخبرا
عداد تصورات مقترحة لباقى المناهج الدراسية ولجميع المراحل الدراسية وذلك من  الفنية وا 

أجل تنمية التنور البيئى للطالب تدريجيا للوصول إلى الهدف المرغوب فيه وهو تخريج 
قادرين على مواجهة التحديات البيئية واإللمام بالمشكالت البيئية  ،طالب متنورين بيئيا

 ووضع حلول علمية لها.
 المشكالت تطوير وتحديث وحدات مادة التربية الفنية مع إستخدام أساليب جديدة ودمجها ب

 البيئية المعاصرة بما يتفق مع متطلبات التغيرات التى تحدث فى المجتمع.
  مزيد من األبحاث حول طرق تنمية التعبير الفنى بشتى أشكاله وذلك من خالل دمجه

قتراح العديد من الوحدات.  بالبيئة ومشكالتها وا 
 " قصيرة المدى يجب على الخبراء والمختصين التربويين وضع أهداف محددة وواضحه

وطويلة المدى لما يدرسه الطالب بشأن تكوين ثقافة بيئية صحيحة قائمة على أسس علمية 
لمام بمشكالت البيئة ووضع خطط  .ومقترحات للحد منها فى المستقبل وا 

  اإلهتمام ببيئة التعلم وجعلها مثيرة ومحفزه وشيقه للتعبير الفنى داخل وخارج الفصول
 التعليمية.

 مل زيارات ميدانيه للمتاحف والمعارض التشكيلية بشكل عام والمعارض التى اإلهتمام بع
 تتبنى البيئة بشكل خاص للتعرف أكثر على البيئة وأهميتها.
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ABSTRACT 

This study aims at using pictorial art through educating art to 

develop some elements of environmental enlightenment among primary 

school students. The researchers have prepared a list of the dimensions 

of environmental enlightenment that should be included in the 

curriculum based upon the enlightenment environmental dimensions 

developed by the former researchers in this field. The researchers have 

prepared a proposal to the curriculum of art education in the light of 

those dimensions. A group of students (50 students) has been divided 

into two groups: experimental and adjustment. The research tools 

included a corrective test of environmental knowledge, a measure of 

environmental trends and a measure of the skill of solving 

environmental problems applied to the two groups; the experimental 

and that has been controlled in advance. The experimental group has 

studied four units of the proposal where the research tools 

(Environmental Knowledge Test, Environmental Trends and 

Environmental Problem Solving) have been re-applied to the 

experimental and control groups (afterwards). 
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Where the study reached the following results: There is a 

statistically significant difference between the mean of the experimental 

group and the control group in the environmental knowledge test at 

(0.001) after teaching the proposed scenario for the experimental group 

in the remote application. There is a statistically significant difference 

between the mean scores of the experimental group and the control 

group in the environmental trends scale at (0.001) after teaching the 

proposed scenario for the benefit of the experimental group in the 

remote application. There is a statistically significant difference 

between the mean scores of the experimental group and the control 

group in the scale of environmental problem solving skill at (0.001) 

after teaching the proposed scenario for the benefit of the experimental 

group in the remote application. 


