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تنمية المهارات واالتجاهات البيئية لدى تالميذ مرحلة التعليم  
 األساسى من خالل تطبيق بعض النماذج الزراعية المدرسية

 

 (3)عزت محمد سليمان  -(2)أحمد إبراهيم شلبي  -(1)سها عبد المنعم محمود 
معهد الدراسات ( 3 جامعة عين شمس ،كلية التربية( 2القاهرة مدرسة كلية النصر،  (1

 البيئية، جامعة عين شمسالبحوث و 
 

 المستخلص
الميذ التعليم االساسى هدف البحث الحالى إلى تنميه المهارات واالتجاهات البيئيه لدى ت

الباحثون بتطبيق البرنامج الخاص  ماذج الزراعيه المدرسية، ثم قامميم النصمن خالل ت
ستعداداتهم وايجابيتهم فى الزراعيه على تالميذ المرحله االبتدائية وفقا لخ باألنشطة صائصهم وا 

  .والبعدية التى تم توزيعها على التالميذ القبليةتنفيذ البرنامج وملئ االستمارات 
 اعداد برنامج مقترح بالنماذج الزراعيه المدرسيه. من خالل إعداد االتي: 

 تحديد اهداف البرنامج 
  مهارات  8وضع انشطه للبرنامج من خالل تطبيق عدد 
  المستخدمه في تطبيق البرنامج على التالميذ واألدواتالوسائل توفير 
  إعداد تقييم نموذجي للبرنامج 
  مفرده كعينة  29عدد مفردة كعينة تجريبية و  33ي تمثل هتلميذ و  62تم اختيار عدد

الوقت الذى استغرقه الدراسة الميدانية تطبيق على كليه النصر بالمعادى و ضابطة وتم ال
 .2020حتى عام  2018ات وتحليلها من عام ناوجمع البي

البرنامج الخاص بالنماذج الزراعية القائم على أنشطة  ةأسفرت نتائج البحث عن فاعلي
 بيئية فى تنميه المهارات واالتجاهات البيئية بمرحله التعليم االساسى.

 :ى الباحثونأوص
 واستعداد  وميول قدرات بحيث تراعي العام، التعليم منظومة ضمن البيئية التربية دمج

 .التالميذ نضج ومستوى
 المهارات واالتجاهات البيئية  تنمية االستراتيجيات تنويع 
 في التالميذ نحو دورهم أداء مستواهم في ورفع البيئة تأهيل متخصصى البيئة بأمور 

 .البيئة مفاهيم توعيتهم ب
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 مقدمة البحث
الحياة المختلفة وجمهورية  مجاالت في مهمة تغيرات تشكل عميقة تحوالت العالم يشهد

مصر العربية كأي دولة يبدو أن معدالت البطالة في ارتفاع رغم خطط التنمية وبرامج تنمية 
المجتمع مثل برامج كرامة وكفالة وبرامج دعم األسرة وغيرها من البرامج، وقد تكون أحد 

ل السيما افتقار اكتسابها األسباب الرئيسة لذلك افتقار المهارات المناسبة لدخول سوق العم
 مبكرًا من خالل سياق التعليم والتنشئة.

حيث أن االستخدام السليم للبيئة يرتبط بسن قوانين تنظر إلى الطبيعة ليس فقط 
كساب التالميذ مهارات واتجاهات  (Jacobs, 2004, 41)الستهالكها بل للحفاظ عليها وا 

 لمحافظة عليها إيجابية بيئية وسلوك إيجابى لتنمية البيئة وا
والمدرسة عبارة عن مؤسسة اجتماعية تعليمية توفر بيئة تعليم للطفل من أجل تحقيق 

عامل مهم في تحسين اإلنتاجية وتعليم مهارات وقيم لدعم الحفاظ على و األهداف التعليمية 
اجه البيئة وتطوير مهارات التفكير الناقد وتنظيم وتفسير البيانات، وتحليل المشكالت التي تو 

  (Hanson, 2010)المجتمعات 
التدريب العملي عنصر مهم في التعليم حيث تعتمد نماذج التدريب العملي الزراعى في و 

والتأثير  associationالتعليم على تفاعل ثالثة مبادئ أساسية للتعلم: مبدأ الممارسة واالرتباط 
effect وتنتج تعلم مثمر فى حديقة المدرسة أو فراغاتها (Anderman & Maehr, 199) 

وبما أن العالم يواجه تحدي إطعام السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة وحدوث مشاكل بيئية 
 خطيرة، فمن األهمية بمكان دمج الزراعة في مناهج التعليم األساسي.

الطبيعة توفر المواد الخام فقط في شكل إمكانات، إلى أن  (Umoh ,2006)ويشير
دد مدى التطور، وأن الطفل من خالل تعلم العلوم الزراعية تتطور ولكن البيئة هي التي تح

 اتجاهات مرغوب فيها وعادات وقدرات ومعارف ومهارات فى بيئة تعليم مثيرة ودافعة ومشجعة
واألطفال والشباب هم أهم أفراد للحفاظ على استدامة أى مجتمع تقع عليهم مسؤولية  

حقًا ومن تعاظم قيمة تنشئتهم على مهارات واتجاهات تنمية البيئة والحفاظ عليها حاليًا وال
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إيجابية فى البيئة وممارسة أنماط التفكير اإليجابى فى التعامل مع البيئة )الفرحاتى 
 (2009السيد،

والتعليم وسيلة أساسية لحل مشكالت المجتمع وأحد الموارد األساسية للتغيرات 
ت خطة التنمية الوطنية في جمهورية مصر والتحسينات االجتماعية واالقتصادية، حيث اعترف

( أن كفاءة النظام المدرسي محدودة بسبب توجهاتها األكاديمية، وتوجيه التعليم 2030العربية )
لتمكين الطالب من االنتقال بشكل طبيعي من سنة دراسية إلى أخرى بداًل من البحث عن 

 المعلومات وتوثيقها وتحليلها.
لزيادة الدخل وتشجيع النمو االقتصادي، يعد التعليم مكوًنا  وتدرك الحكومة المصرية أنه

ال غنى عنه، وفي ضوء الحاجة إلى تالميذ لديهم مهارات واتجاهات إيجابية نحو البيئة وتوفير 
سبل عيش أكثر أمنًا وتغذية أفضل تتغير تصورات أدوار حدائق المدارس، والتى أصبحت 

لعيش والوعي البيئي، وهى مساحة مهمة فى تكتسب أهمية بخصوص تنمية مهارات كسب ا
 , FAO)المدرسة تسهم فى صحة وأمن المجتمع وهذه الفكرة دعمتها بحوث وتجارب مهمة 

2005 ; FAO , 2010) 
وكان إدخال الزراعة في المدارس محاولة لمعالجة أوجه القصور في النظام المدرسي 

وقد تم الترحيب بإدخال  (Dlamini,1986)وهو قطاع اقتصادي أكثر أهمية يليه التصنيع
المنهج الزراعي في المدارس باعتباره الدواء الشافي للتنمية الزراعية على سبيل المثال قام 
طالب مدرسة وايتهيد االبتدائية بدراسة وحدة الذرة من خالل نموذج زراعة يحكى نمو الذرة في 

لهندسة في حديقة المدرسة بتدريس مهارات ا Groseحديقة المدرسة، كما قامت مدرسة روس 
حيث عمل الطالب في مجموعات لقياس، وتحديد المساحة والحجم، وبناء نماذج هندسية في 

 (Hughes & Barrick, 1993) حديقة المدرسة
كما توفر النماذج الزراعية فى حدائق المدرسة مكاًنا مثالًيا لممارسة التالميذ جمع 

معلمين الستخدامها في تدريس المواد الدراسية المختلفة، البيانات وتحليلها ومختبرات واقعية لل
وتعد الزراعة المدرسية بالفعل جزًءا من منهج المهارات الحياتية في جميع المدارس االبتدائية، 
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٪ من المدارس االبتدائية بها حديقة مدرسية ولكنها ال تستخدم بكامل طاقتها، 70وأن حوالي 
لمعرفة الالزمة إلدارة الحدائق المدرسية أو حول كيفية ومعظم المعلمين ليسوا مجهزين با

استخدامها لألغراض التعليمية حيث لم يتم تطوير مناهج ومواد قياسية للحدائق المدرسية 
(Nsa, et al 2012: 129) 

وأشارت دراسات بحثية إلى أن تجارب األطفال في الهواء الطلق مهمة في تطور األطفال 
تؤثر على الخيارات الوظيفية واكتساب مهارات بيئية إيجابية. أشارت  على المدى الطويل ألنها

النتائج التي توصلت إليها بحث حول الحدائق المدرسية إلى أن أنشطة تناول الطعام 
 Anderman)المصحوبة بدروس تعليمية أثرت بشكل إيجابي على االتجاهات البيئية لألطفال 

& Maehr, 1994; Hughes & Barrick, 1993) 
فالتلميذ يتعلم بشكل أفضل عندما يكون مشارًكا نشًطا وأنشطة التدريب العملي تساعد 
على تحسين اكتساب المعرالفة والمهارات واالتجاهات الجديدة. وتساعد األنشطة الطالب على 
تقديم المعلومات التي يتلقونها بداًل من حفظها، وأن علم الزراعة حدث قائم على النشاط يساعد 

  (Trexler&. Johnson. 1992) مج التعليم البيئي في المناهج الدراسية الحاليةفي د
ومن ثم فإن أفضل طريقة لتعلم العلوم الزراعية العيش في "ركن الطبيعة" في جو من 
البحث العلمي وفى ظل بيئة تعليمية حيث يكون المتعلمين محاطين ببموارد زراعية تجعلهم 

  (Olaitan and Mama ,2001)ية واتجاهات إيجاية يجربون ويتعلمون مهارات بيئ
والزراعة المدرسية مختبر ميداني مصمم لغرض نقل المعرفة والمهارات الزراعية للطالب 
من خالل العرض التوضيحي أو المالحظة، وتوفر تجربة تعليمية عملية ألطفال المدارس 

مصدر المواد النباتية للحدائق  االبتدائية من خالل مختبر التعلم في الهواء الطلق، وأيًضا
 (ISU ,2009)المنزلية، والتحسين الغذائي ألطفال المدارس االبتدائية 

وهى مساحة من األرض في بيئة المدرسة مخصصة لألنشطة الزراعية العملية. تتم تربية 
 Etuk)المحاصيل باستخدام مرافق قابلة للتكيف لالحتياجات الخاصة للطالب. وفًقا لـ 

توفر المزرعة المدرسية والمرافق الزراعية السبل لتدريس المهارات وتعلمها في  (1991,
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الزراعة لتكملة أي معرفة خلفية يجب أن يكتسبها الطالب من خالل مناقشات الفصل الدراسي 
 من أجل تطوير مهارات مستوى الدخول للوظائف الزراعية. 

من أجل النمو بشكل جيد  ويحتاج التالميذ في سن المدرسة إلى نظام غذائي جيد
والحماية من األمراض والحصول على طاقة الزمة للنهوض بمستقبلهم، واكتسابهم مهارات 
واتجاهات بيئية وفق نماذج تعليم زراعية متمحور حول التلميذ واستثمار حديقة وفراغات 

يمكن المدرسة، ألن األطفال في هذا العصر منفتحون على أفكار وعادات ومهارات جديدة، و 
لحدائق المدرسة أن تفعل هذه األمور وتبين للتالميذ كيف يزرعون وينتجون مجموعة متنوعة 
من األطعمة )أدوات غذائية وفواكه وبقوليات وحيوانات صغيرة( ووضع نظام غذائي جيد في 

 (FAO , 2010)االعتبار
ا البيئة، وهو ومن ثم دمج بيئة المدرسة وفراغاتها في نظام تعليم يعزز وعي الناس بقضاي

منحى في تعليم يزود التالميذ بفرص فهم خاص من خالل تدريب عملي يتضمن االستقصاء 
العقلى وتجارب مباشرة واستخدام مهارات التفكير العليا ومجتمع تعلم نشط يشارك فيه 

 المتعلمون بأفكارهم وخبراتهم. 
ة البيئة، وزيادة الوعي ومن ثم تطوير المهارات العملية والقدرة على إجراء تقييم لحال

باآلثار السلبية لإلنسان في البيئة الطبيعية، والوعى بتأثير البشر وسلوكياتهم على البيئة في 
 ( ومن ثم توثيق واستدامة عالقة اإلنسان بالبيئة2009حياتهم اليومية )الفرحاتى السيد، 

مدادات مياه والتعلم عبر حدائق المدرسة تعلم يتطلب بنية تحتية مدرسية مناسبة  وا 
واهتمام خارج الفصل الدراسي. وخبرة وتدريب في مجال إدارة حدائق المدرسة وبستنتها من 

 خالل تكامل المناهج الدراسية ورصد وتقييم والدعم والتشجيع لموظفي المدرسة المجتهدين. 
ز فالتالميذ يتحسنون بشكل أفضل عندما يكون التعليم وفق خبرة تعليم وتعلم أصيلة تتمي

بخصائص منها المعنى، والتواصل المفتوح واألفكار األساسية المنظمة والنمذجة، وظروف تعلم 
سارة. عالوة على ذلك يجب توفير برامج تعليم زراعي مدرسى تهدف إلى مساعدة األفراد على 

طرق التدريس في التعليم  (Moore ,1994)اكتساب المعرفة والمهارات في الزراعة. درس
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د ثالثة مناهج تعليمية رئيسية في الزراعة: الخطوات الرسمية، نهج المشروع ونهج الزراعي ووج
 حل المشكالت. وقد استخدمت هذه األساليب أواخر ثمانينيات القرن الماضى 

والحظ الباحثون بحكم عملها انخفاض جودة التعليم الزراعي في المؤسسات التعليمية، 
م واكتساب التالميذ المهارات البيئية، فى الوقت الذى وعدم استغالل حدائق المدرسة فى التعلي

 تنمو فيه صناعات كثيرة.
ويوجد دوافع جعل الباحثون يجرون هذا البحث فى تدريس األنشطة البيئية فى المدارس 
االبتدائية وأثناء عملها وجدو قصور االهتمام باستثمار الحدائق المدرسية والتدريس الفعلى 

ذ أن تم دمج التربية البيئية في المناهج الدراسية أصبح من الواضح أن للتربية البيئية. ومن
المعلمين يفتقرون إلى معارف ومهارات الزمة لتدريس التربية البيئية كمكون متكامل في محتوى 

 الموضوع، ورغم ذلك لم يتحسن وضع البيئة في المدارس والمجتمعات المحيطة بها.
والتى أكدت أننا بصفتنا معلمين تقع على عاتقنا  (Melion ,1995: 5)ووفقًا لـدراسة 

مسؤولية ضمان تعليم وتعلم مناسبين لتلبية االحتياجات المتغيرة للصناعة وقيم المجتمع 
والحاجة إلى البحث الذى ينشأ عن حقيقة أن التعليم البيئي عنصر متكامل في المناهج 

حدائق المدرسية فى التعليم البيئى عامل فإن استثمار ال (Creswell,2008)الدراسية. ووفًقا لـ 
مهم لتحسين ممارسات تعليم المعلمين بترجمة المنهج إلى تجارب التعلم بشكل مناسب، 

 وبالتالي تدريس أكثر فعالية.
وأجريت دراسات في تنشيط الحدائق المدرسية والنماذج الزراعية المدرسية في بلدان 

 ,Chi-chun Ko & Chi-kin Lee, 2003; Van Petegem & Blieck)مختلفة 
(2007) 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرونسها عبد المنعم محمود 
 

 2020( ديسمبر 6جزء )، الثاني عشر العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

351 

 مشكلة البحث
تعد الزراعة العمود الفقري لالقتصاد المصرى التى تمثل غالبية الدخل القومي، ومما 

من المصريين يعتمدون على الزراعة كمصدر  %60يؤكد أهمية الزراعة حقيقة أن أكثر من 
جود أسر كثيرة تقوم بزراعة للغذاء والعمالة وخاصة سكان الريف وتشير التقديرات إلى و 

المحاصيل فقط، ويقومون بدور كبير فى توفير الغذاء للمواطن )منظمة األغذية والزراعة، 
2005) 

وتتطلب التربية الزراعية المدرسية كثير من األنشطة التي تتضمن العروض التوضيحية 
 Udo)حيث أفاد  والمشروعات لتمكين المتعلمين من تطوير االتجاهات والمهارات الزراعية.

بوجود هناك عالقة وثيقة بين توافر المرافق الزراعية واستثمارها فى تعليم الطالب  (2008,
 وأداء الطالب وتعلمهم وتحصيلهم الدراسى وممارستهم لمهارات بيئية حياتية مهمة فى حياتهم.

س للزراعة في المدار  االراضي الصالحة لم تستغل المدارس الحظ الباحثون ان معظم
 الدراسة في الجيدً  باالداء فقط ويهتمون فقط الدراسية فى الفصول التعليم على ويعتمدون

 (Byat, 2010, Blair 2009) ويؤيد ذلك النظرية ويتم اهمال االنشطة الزراعية بالمدارس
األنشطة  في أدائهم أن حيث ،%30الزراعية ال تتعدى نسبه أن نسبه ممارسة األنشطة حيث 

وعدم االهتمام  للزراعةعدم ممارستهم  بسبب ة وذلكاالنشطه النظري عد بنفس كفاءةال يالعملية 
مهارات واالتجاهات البحث بهدف تنميه ال جراءلذا أصبحت هناك ضرورة ال ،بها فى المدرسة
 تقييملديهم وذلك بممارستهم لالنشطه الزراعيه و تحسين الوعى البيئى ميذ و البيئيه لدى التال

عد للنماذج تطبيق البرنامج الم  القيام بالزراعي بعد  التعلم بيئةبوربطهم  الطالب اءأد بين العالقة
ر يتوفضرورة تقديم الوعي البيئي و البرنامج و تلك الزراعيه المدرسيه والتاكد من مدى فاعليه 

خل المدرسة فى االمساحات الفارغه د ة لدى المعلمين والطالب واستغاللالمعلومات البيئي
عملية  تقديم نماذج تعليمية أصيلة لتحسين كيفية التدريب على لزراعية حيث يجباالنشطة ا

أن يكون لديهم   و  جيداً  تنظيماً  منظمةال تعليمال ستراتيجياتال واستخدامهم، الزراعي التعلم
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 ,Mrema, 2008) الزراعي تجعلهم اكثر نشاطًا فى بيئة التعليم والتعلم وأدوات أساليب
Mckinnay, 2005). 

النماذج الزراعية ما فعالية  يكمن السؤال الرئيسي للبحث الحالى في: : تساؤالت البحث
 المدرسية على تنمية المهارات واالتجاهات البيئية لدى تالميذ التعليم األساسى"؟

 يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 
 ليم االساسي؟ما النماذج الزراعية المقترح تقديمها لتالميذ مرحلة التع -1
 ؟النماذج الزراعيه المدرسيه على تنمية االتجاهات البيئية ما فعالية  -2
 النماذج الزراعيه المدرسيه على تنمية المهارات البيئية ما فعالية  -3

 

 أهمية البحث
 :تكمن أهمية البحث في النقاط التالية

 :األهمية النظرية 
قيمة اقتصادية مما يجعل نهتم بها أهمية الزراعة باعتبارها مصدر مهم للدخل فى مصر و  .1

فى البحث العلمى وتنشئة الطالب على اكتساب مهارات بيئية زراعية بشكل مبكر فى 
 محاولة إلنقاذ هذا المورد المهم للدخل والمحافظة عليه لألجيال القادمة

يتيح تطبيق مداخل زراعية مدرسية لربط المحتوى والتعليم والتعلم بخبرة حياة التالميذ،  .2
ويمكن أن توفر التجربة الزراعية وسيلة مثالية لوضع سياق تعليمي في جميع المواد بما في 
ذلك اللغات والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية والتغذية وما إلى ذلك من خالل 

 دمج التجربة الزراعية للتالميذ في تعلمهم
ب الطالب على استثمار حيث إن تدرييسهم فى ربط بيئات التعلم بالمنزل والمجتمع  .3

 فراغات المدرسة يكسبه مهارات وقيم بيئية مهمة فى تنمية المجتمع
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 األهمية التطبيقية:
تكشف تقارير التطورات التعليمية في المستوى االبتدائي أن عددًا من الدول قد طورت  .1

ارس منهجًا متكاماًل في مناهج المدارس االبتدائية سواء على المستوى الوطني أو في مد
تجريبية قليلة. نادرًا ما ي شار إلى الزراعة على وجه التحديد باعتبارها وسيلة لوضع سياق 
التعليم والتعلم رغم أنه من المحتمل أن يستخدمه المعلمون في بعض المدارس بهذه 
الطريقة. هناك أمثلة من الكتب المدرسية التي تعتمد على أمثلة زراعية عند توضيح 

 ية والعلمية وكذلك لتدريس اللغة اإلجراءات الرياض
يبدو أن هناك ما يبرر التحقيق في إمكانات استخدام المعرفة والخبرة الزراعية كوسيلة  .2

لوضع سياق تعليمي وتعليمي، وبحث اآلثار المترتبة على تطوير المناهج الدراسية 
جراءات االمتحانات ووضع السياسات على و  جه وتخصيص الموارد وتدريب المعلمين وا 

الخصوص، هناك آثار لبعض الالمركزية في صنع القرار ويجب أن تنتقل درجة ما من 
المسؤولية عن الطريقة التي يتم بها التدريس والتعلم من المخططين المركزيين إلى 
المعلمين، ومرة أخرى من المعلمين إلى التالميذ. سيتطلب ذلك االلتزام والدعم والرؤية من 

 رسين والمديرين والتالميذ وأعضاء المجتمع على حد سواء.صانعي السياسات والمد
 

 مصطلحات البحث
مهارات تتضمن معارف وتصرفات يمارسها المتعلم بشأن البحث عن : المهارات البيئية (1

معلومات وأفكار زراعية مدرسية وتذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية، وتشخيص 
العناصر الغذائية للنبات، واإللمام بمياة الرى وعالج تألفات الزراعية المدرسية، وتحديد 

بالرش او بالتنقيط، وتحديد التربة والبيئة المناسة لزراعة النباتات المدرسية، وتحديد النباتات 
 (201المناسبة للحدائق )مطاوع، إبراهيم عصمت 

االتجاهات هي استعداد مكتسب من قبل الفرد ليستجيب : مفهوم االتجاهات البيئية (2
 أو إيجابية لبعض المواقف، ويمكن النظر إلى االتجاه على أنه ميل الفرد لتقويم سلبا
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األشياء والموضوعات المختلفة ويقسم غالبية علماء النفس االجتماعى االتجاه إلى ثالثة 
 مكونات رئيسة:

 مكون معرفي Cognitive Component  يتضمن معتقدات الشخص حول شيء أو فكرة أو
 موقف.

  ى مكون مشاعرAffective Component)  
 مكون سلوكي  Behavioral Component االستعداد لفعل شيء (Bayat, 2010, 

13) 
هى نماذج لتنظيم وترتيب فراغات المدرسة الزراعية يقوم  النماذج الزراعية المدرسية: (3

 بأنفسهم الكتساب مهارات واتجاهات زراعية إيجابية. بها المتعلمون
 http://www.sei.cmu.edu/cmmi  

وتوصل الباحثون الى أن التالميذ الذين قامو بتنفيذ برامج النماذج الزراعية أثناء التعليم 
فى حديقة المدرسة لديهم مستوى من المهارات البيئية الزراعية واالتجاهات النوعية نحو البيئة 

ولديهم أيضا اتجاهًا إيجابيا تجاه البيئة الطبيعية، وبالتالي فإن وممارسة سلوكيات بيئية مسئولة 
هذا االتجاه اإليجابي واكتساب مهارات بيئية زراعية يكشف أن الموارد البشرية والمادية فى 

 المدرسة عامل مهم فى التنمية، 
تعنى التحسين المستمر للخدمات، على سبيل  تعريف كلمة نموذج فى المعجم العربى:

ال نموذج نضج القدرات الكامل يعنى التحس المستمر للخدمات وهو اسلوب لتحسن المث
العمليات تم تطويره على مستوى مشروع يساعد فى وضع اهداف واولويات وتقدم االرشادات 

 راجع المعلومات  لعمليات الجوده وتقدم نقطه مرجعيه لتقيم المشروعات الحاليه
http://www.sei.cmu.edu/cmmi 

أن النموذج فى البحث الحالى هو نضج و تطوير و تحسين القدرات لدى التالميذ و 
يتطلب ذلك القيام بعمل برنامج تم أعداده لمساعده التالميذ على تنمية المهارات واألتجاهات 

http://www.sei.cmu.edu/cmmi
http://www.sei.cmu.edu/cmmi
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رسة عامل مهم فى تنمية المهارات البيئية الزراعية تكشف أن الموارد البشرية و المادية فى المد
 هات.اواألتج
 

 هداف البحثأ
 تكمن أهداف البحث الحالي فى 

 التنمية المهارات البيئية لدى تالميذ التعليم األساسى والمتمثلة فى المهارات التالية:  -1
  البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية 
  تذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية 
  األفات الزراعية المدرسية تشخيص وعالج 
  تحديد العناصر الغذائية للنبات 
  التعرف على كميات مياة الرى سواء بالرش او بالتنقيط 

 التنمية االتجاهات البيئية لدى تالميذ التعليم األساسى  -2
 حدود البحث

 تتحدد حدود الدراسة بما يلى: 
 عينة  29ريبية وعينة تج 33تلميذ وهي تمثل  62: تم إختيار عدد حدود بشرية

 ضابطة.
 مدرسة كلية النصر بالمعاديحدود مكانية : 
 :التطبيق يلها و الوقت الذي استغرقته الدراسة الميدانية وجمع البيانات وتحل حدود زمنية 

 2019العملى للتالميذ خالل العام الدراسى 
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 البحث  منهج
وذلك لتجريب البرنامج  يعتمد هذا البحث على المنهج التجريبى واإلجراءات شبه التجريبية

فى مدرسه كليه النصر بالمعادى وذلك باستخدام  ةعلى مجموعه من تالميذ المرحله االبتدائي
جراءوضابطه  تجريبيةالتصميم التجريبى القائم على تصميم مجموعتين  التطبيق القبلى  وا 

ى والسلوكيات والبعدى ألدوات البحث متمثله فى )مقاييس االتجاهات والمهارات والوعى البيئ
ووصوال  ةيالسلوكيات البيئي وإلمدادهممن درجه وعيهم  للتأكدالبيئيه تم تطبيقهم على التالميذ 

بالتالميذ للتذوق الفنى وقدرتهم على االبداع فى التنسيق للحدائق المدرسيه وتم تطبيق مقياس 
 التى ينبغى ان يصل اليها التالميذ.  للمهارةللوصول  للتأكدالموهوبين 

 

 مجاالت البحث
 ثالثة مجاالت رئيسية هي:  تم إستخدام

 29مفردة كعينة تجريبية وعدد  33تلميذ وهي تمثل  62تم إختيار عدد  المجال البشرى: -
 مفردة كعينة ضابطة.المجال المكاني: وهو مدرسة كلية النصر بالمعادي

بيانات وتحليلها وهو وهو الوقت الذي استغرقته الدراسة الميدانية وجمع ال المجال الزمني: -
 .2020حتى عام  2018في الفترة من عام 

 

 الدراسات السابقة
 تحديد 1998 ) المصرى تامر ( استهدفت دراسة (1998)تامر المصري  دراسة .1

 لتالميذ البيئية واإلتجاهات بتنمية المفاهيم وعالقته العلوم معلمى لدى البيئى التنور مستوى
شتمل البيئى للتنور الباحث مقياس األساسي. وأعد ليمالتع مرحلة من الثانية الحلقة  على وا 
 واإلتجاه البيئة نحو السلوكية والمواقف ومشكالتها البيئة مفهوم :هى أساسية أبعاد ثالثة
 من عدد وتضمن البيئية المفاهيم إختبار بإعداد الباحث قام وقد .ومشكالتها البيئة نحو

 البيئة - البيئى التوازن – التربة – والماء الهواء – موارد البيئة) وهى البيئية المفاهيم
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 أربعة على وشمل البيئة، نحو اإلتجاهات لمقياس ، باإلضافة(المائية البيئة – الصحراوية
 )البيئية المشكالت, البيئى والتوازن البيئى والتلوث البيئة ومواردها حماية) وهى مجاالت
 العلوم معلمى لدى البيئى للتنور العام المستوى ىتدن :التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 في قصور على دليل وهو % 75 من أقل لديهم اإلتقان بلغ مستوى حيث (اإلعدادية بالمرحلة
 بين إحصائية داللة ذات فروق هناك أن إلى باإلضافة التنور البيئى وعناصر أبعاد بعض
 األقل المعلمين تالميذ ومجموعة يئياب تنورا األكثر تالميذ المعلمين مجموعة درجات متوسط
 .البيئة نحو اإلتجاهات مقياس في وذلك المجموعة األولى تالميذ لصالح تنورا
 البيئى ( التنور1998) سامى محمد واستهدفت دراسة: 1998 سامى محمد دراسة .2

 الباحث وأعد القطاعات برنامج لهذه إعداد خالل من المجتمع من متنوعة قطاعات لدى
 لتحليل باإلضافة هذه القضايا ضوء في البيئى التنور مقياس تصميم مع البيئية االقضاي
  .األمية محو لفئات التدريس في تستخدم التى الكتب محتوى
  :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

 حدد  الذى األمية محو بفصول والدارسين والعاملين التالميذ لدى بيئى تنور وجود عدم
 البيئ التنور مقياس من % 75 ايةالكف حد بمستوى

 بين (إتجاهات+معلوم ) البيئى التنور مقياس في إحصائية داللة فروق ذات وجود 
 تدريس وبعد قبل األمية محو بفصول الدارسين من والتجريبية المجموعتين الضابطة

 التجريبية المجموعة المقترح لصالح البرنامج
 Salmon, Jeffery)دفت دراسة واسته (Salmon, Jeffery ,2000) دراسة:  .3

 البيئية، وقامت التربية برامج خالل من البيئى التنور تنمية كيفية على التعرف (2000,
كوسيلة  األمريكية المتحدة بالواليات األساسي بالتعليم خاصة تعليمية مواد بتقديم الدراسة
  .العام التعليم مراحل في البيئى التنور لبناء
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 التنور لبناء الالزمة العامة األسس الدراسة: وضع إليها توصلت التي النتائج أهم من كان
 التعليمية المواد تقديم على المعلمين تدريب التعليم العام، مراحل كافة في منه لإلستفادة البيئى

 .للتالميذ البيئى عناصر التنور تنمية من تمكنهم التى المختلفة
 التنور تنمية إلى (Gay ford,2002)وهدفت دراسة : (Gay ford,2002): دراسة .4

 إنجلترا في العلمية عن الجماعات والمسئولين الثانوية المدارس في العلوم لمدرسي البيئي
 الدراسة وأكدت الخدمة المدرسين أثناء لهؤالء البيئي التنور لتنمية برامج إعداد طريق عن
 التنور وتعزيز يةالموضوعات الحوار  مناقشة في والطرق الوسائل إستخدام ضرورة على
 ويتم البيئي عناصر التنور إلكتساب بدورها تؤدى بيئية معلومات طرح مع لديهم البيئي
 .على تالميذهم إيجابية بصورة تنعكس والتى البيولوجية، العلوم مناهج خالل من ذلك
 ومالعل لمدرسي البيئي التنور مستوى الدراسة: إرتفاع إليها توصلت التي النتائج أهم من كان

 .المقترحة البرامج تدريس بعد
 إلي (Culen, Gerald,2003)استهدفت دراسة   Culen, Gerald,2003): دراسة .5

 الالصفية طريق األنشطة عن المتوسطة الصفوف لطالب البيئي التنور إكساب مدى قياس
  .جبرام في صورة بالمدرسة البيئية األنشطة هذه أقيمت وقد فلوريدا بوالية البيئية للتربية

 كبعض لديهم البيئية والسلوكيات اإلتجاهات تنمية - :التالية النتائج إلى الدراسة توصلت
 .البيئي التنور عناصر

 تحديد (Hye Eun Chu,2007)استهدفت دراسة  (Hye Eun Chu,2007) دراسة .6
 المعلومات تقديم لديهم مع الفردية الفروق قياس خالل من لألطفال البيئي التنور مستويات

ستخدم لبيئيةا  ) مختلفة مدن على ثالث طرحه تم و مفردة 69 من مكون مقياس الباحث وا 
 (15حضرية ) متوسطة مدينة كبرى مدينة مدينة
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 التالية:  النتائج إلى الدراسة توصلت
على  يؤكد مما السلوكيات وبين بينها قوي إرتباط وجود نتيجة اإليجابية اإلتجاهات تكوين -

 .البيئي التنور صرعنا التالميذ إكتساب
أن  على يدل مما المكتسبة والسلوكيات والمهارات المعلومات بين قوى إرتباط وجود -

 صورة في إنعكست والتى إليهم المقدمة البيئية المعلومات بإستيعاب قاموا األطفال
 .لديهم اإليجابية اإلتجاهات تكوين التربية البيئة في دور أبرز سلوكياتهم.. مما

 برنامج إعداد إلى (2008)منى ابراهيم،دراسة  هدفت:  2008 براهيم،امنى  دراسة .7
 عناصر متطلبات فى ضوء السكانية و البيئية التربية جماعات قيادات إلعداد مقترح
 إدارة) هما إدارتين تعليميتين من تربوي قائد 100 البحث عينة شملت و البيئى التنور
دارة القبة، حدائق  إختبار في البحث المتمثلة أدوات لباحثونا طبق وقد الفرج، روض وا 

 ثم البرنامج المقترح بتطبيق قامت ثم قبلًيا البيئية اإلتجاهات ومقياس البيئية المعلومات
 ومقياس البيئية المعلومات إختبار من ال بتصحيح الباحثون وقام بعدًيا األدوات طبقت

 .بعدًيا البيئية اإلتجاهات
 التنور عناصر القادة إكتساب فى المقترح البرنامج ليةإلى فاع الدراسة نتائج أشارت

 النهائية الدرجة من % 75 من أكثر إلى المستوى العام وصل حيث البيئي
 , Smeds)دراسة  استهدفت :(Smeds , Jeronen & Kurppa, 2015): دراسة .8

Jeronen & Kurppa, 2015)  تحديد آثار بيئات التعلم المختلفة )المزرعة والفصول
 دراسية واالثنين( على التعلم ال

واستخدمت جمع البيانات المقابالت واالختبارات السابقة للتعلم وما بعد التعلم، وباستخدام 
تصميم القياس المتكرر. أظهر التالميذ نتائج تعلم أفضل بكثير عندما سمح لهم بالدراسة في 

أصيلة بسهولة ووجدوا أنهم  بيئات تعلم أصيلة في المزرعة لقد واجهوا التعلم في بيئة تعلم
 تعلموا هناك أكثر من الفصول الدراسية
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وتوصلت الدراسة إلى أن السبب في ذلك هو أن الموضوع الذي يمكن تعلمه يمكن 
دراسته بشكل شامل ومباشر في محيطه األصلي، بما في ذلك العمليات. أثبتت المزرعة 

لتعلم وتدعم المتعلمين الذين يختلفون في المدرسية أنها بيئة تعليمية متعددة الجوانب تشجع ا
تفضيالت التعلم الخاصة بهم بفضل السماح لهم بدراسة العديد من جوانب موضوع التعلم، 
بالسرعة التي تناسبه يؤدي تضمين بيئات تعلم حقيقية في التعليم إلى زيادة االحتفاظ على 

 المدى الطويل بما تم تعلمه وتحسين الفهم. 
 

 االطار النظري
حماية  التنميةتتطلب  بين البيئة والتنمية عالقة تفاعلية العالقةت عد : أواًل: التربية البيئية

تتطلب البيئة تنمية مجتمعية وتعليمية وتدريبية وصحية مواردها الطبيعية و استدامة لبيئة و ا
ابت نسيج المجتمع الث جزء اليتجزأ منواجتماعية واقتصادية ونفسية واعتبار هذه التنميات 

 (2009وتكسب األفراد سلوك متحضر، وأساليب استدامة لموارد البيئة )الفرحاتى السيد، 
والتربية البيئية نمط من التربية يهدف إلى تكوين جيل واِع ومهتم بالبيئة وبمشكالتها 
ولديه معارف وقدرات ما يتيح له أن يمارس فرديًا وجماعيًا حل المشكالت القائمة وأن يحول 

 ( 8: 1982ين العودة إلى الظهور )ابراهيم مطاوع ، وهيب مرقص، بينها وب
أصبح التنور البيئى من األمور الملحة والتى يجب أن يلم بها  :التنور البيئى: ثانياً 

المواطن العادى الذى يعيش في العصر الحالى وال بد من إعداده إعدادًا سليما ليكون لديه قدر 
ل على تكوين اإلتجاهات البيئية اإليجابية والمعارف البيئية كبير من التنور البيئى الذي يعم

 التي تهدف إلـى الحفـاظ علـى البيئـة ومواردها.
كما يسهم التنور البيئي في تشكيل سلوكه، وتمكينه من التعرف على المشكالت البيئيـة، 

قتراح الحلول لهذه المشكــالت. ) محسن فراج،   (2،ص 2007وبحث وتتبع أسبابها، وا 

 والعنصر البيئة مع التفاعل أساس هي البيئية المهارات تعتبر: البيئية : المهاراتثالثاً 
 األنشطة ألداء مكتسبة عالية قدرة المهارة أن حيث من التلوث من البيئة على للحفاظ األساسي
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 خريناآل في فيها المرغوبة التأثيرات إحداث على األفراد قدرة أنها كما وكفاءة، بسهولة المعقدة
 (۲۰ ص ،2014 قلدس اليشع) ناجح إجتماعی تفاعل إقامة على والقدرة

 الفئات إكسـاب أهمية على اإلجماع يشبه ما هناك فإن البيئية، المهارات صعيد وعلى
 بأن التالميذ يشعر عندما البيئية المشكالت حل العديد من المهارات اهمها مهارات المستهدفة

 وكيفيـة أسـبابها لمعرفـة دراستها في سيرغبون فإنهم لمحليةا بيئتهم فـي مـا مشكلة هناك
 المشكالت على التعرف )مهارة: باآلتي لها، والمتمثلة البسيطة الحلول بعض واقتراح مواجهتهـا

 تنظيم مهارة -المعلومات  جمع الفهم مهارة مع االستماع مهارة -وتشخيصها البيئية
 للعمل خطة وضع مهارة -البديلة الحلول يجادإ مهارة -المعلومات  تحليل -المعلومات
 (2001 : عصمت إبراهيم )مطاوع، وتنفيذها(

االتجاهات هي استعداد مكتسب من قبل الفرد ليستجيب سلبا أو : االتجاهات البيئية: رابعاً 
األشياء  إيجابية لبعض المواقف، ويمكن النظر إلى االتجاه على أنه ميل الفرد لتقويم

ختلفة ويقسم غالبية علماء النفس االجتماعى االتجاه إلى ثالثة مكونات والموضوعات الم
يتضمن معتقدات الشخص حول شيء أو  Cognitive Component مكون معرفي -1رئيسة:

 ومكون سلوكي -Affective Component)  3 مكون مشاعرى  -2فكرة أو موقف.. 
Behavioral Component  االستعداد لفعل شيء(Bayat, 2010, 13) 

وهدف االتجاه مساعدة الناس على اكتساب قيم وانفعاالت متعلقة بالبيئة وخلق الدافع 
لتحسينها ودعمها وفي الوقت نفسه ي طلب من الناس االنتباه إلى قضايا البيئة واحترامها 

وعندما يقبل األفراد بعض المثيرات فإنهم  (Huskinson & Haddock, 2004)وتقديرها 
تها ويحولونها إلى اتجاه يؤثر على انفعاالتنا وتقديرنا ثم يتم عرضه كسلوك يقومون بمعالج

Kupchella,  Charles. Hyland & Margaret ,1977) 
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 األطفال لربط المدارس في كنشاط الزراعة دمج: النماذج الزراعية المدرسيةخامسًا: 
 صحي غذائي ظامن في صحي والمساهمة مستقبل تنمية أجل من وطعامهم ومياههم بأرضهم

وسلوك التالميذ وتنميه مهاراتهم وصوال الى  اتجاهات تغيير في إيجابي بشكل محلي والمساهمة
قدرتهم االبداعيه فى التنسيق والتجميل للحدائق المدرسيه ليصل التالميذ الى نسبة عالية من 

والخضروات  اكهالفو  استهالك وزيادة الصحية الغذائية االختيارات وتعزيز الموهبة االبداعية
 . الحياة وأساليب واالتجاهات المعرفة على والتأثير

 

 أدوات البحث
 اعتمد البحث الحالى على استخدام األدوات التالية:

 مقياس تنميه المهارات البيئية. .1
 .مقياس تنميه االتجاهات البيئيه .2
 وصف النماذج الزراعية التي تم تطبيقها. .3

باألنشطة الزراعية على تالميذ المرحلة  ةخاصثم قام الباحثون بتطبيق النماذج ال
االبتدائية وفقًا لخصائصهم واستعداداتهم وايجابيتهم في تنفيذ البرنامج وملئ االستمارات القبلية 

من خالل عمل برنامج لتنمية المهارات واالتجاهات التي  والبعدية التي تم توزيعها على التالميذ
هارة، ويتكون البرنامج من عدد من الطالب تم تقسيمهم تساعد التالميذ على الوصول إلي الم

 مجموعات تقوم كل مجموعة بمهارة معينة لتنمية عدد من المهارات المختلفة. 5إلى 
نماذج لتنظيم وترتيب فراغات المدرسة : النماذج الزراعية المدرسية للبحث الحالي

 اهات زراعية إيجابية.الزراعية ويقوم بها المتعلمون بانفسهم ألكتساب مهارات واتج
هي دمج الزراعية في المدارس لربط التالميذ بأرضهم ومياههم وطعامهم من  فكرة النموذج:

مكونات متكاملة وذلك  5اجل مستقبل صحي في نظام غذائي صحي، ويتكون النموذج من 
 عن طريق برنامج: 10بإلقاء مجموعة من المحاضرات وعددهم 
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 ة التالميذ.مشاركة وملكيالمكون االول:  .1
 .: تحديد األهداف واالولويات واالحتياجاتالمكون التاني .2
 تشجيع التالميذ على التعليم والتعلم.المكون الثالث:  .3
 .البيئات االجتماعية والنمو المعرفيالمكون الرابع:  .4
 نقل الخبرات من المدرسة إلى المنزل. المكون الخامس:  .5

يتوقع بعد اإلنتهاء من  ة المهارات واالتجاهات.يتضمن هذا البرنامج الجانب المعرفي لتنمي
 تطبيق البرنامج يكون التلميذ قادرًا على:

 ان يتوفر لديهم معلومات ثقافية عن الزراعة. .1
 .يتعرف التربة المناسبة للزراعةان  .2
 .يتعرف على اليات للزراعةان  .3
 أن يكتسب مهارات حياتية. .4

على المحكمين من أعضاء هيئة ييس تم عرض المقا: يةلبيئا المهاراتمقياس : أوالً 
التدريس وخبراء البيئة والزراعة المدرسية من وزارة التربية والتعليم ومعهد الدراسات والبحوث 
البيئية والمركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى للتقويم التربوى ومعلمى التربية الزراعية 

  تعليم األساسىومختصى األنشطة أو المجال الزراعى بمرحلة ال
وبينت درجة ات البيئية، اق المحكمين على مكونات المهار بحساب درجة اتف ونقام الباحث

وتتراوح قيم معامل كندال فيما بين:  ،حسب معامل كندال التفاق المحكمين( 0.87اتفاقهم )
 .(، والدرجة هنا تدل على وجود اتفاق كبير بين المحكمين1 –)صفر 
للتعرف  Content Validityصدق المحتوى على الباحثون كذلك  عتمد: االمقياسصدق 

على مدى قوة العالقة بين كل عيارة من عبارات المهارة البيئية ومكون المهارة التى تنتمى إليه، 
( معيارًا لقوة 0.05( ومستوى داللة )0.35حيث اعتمدت عالقات االرتباط التى تزيد عن )

رسون، اتضح وجود عالقة قوية ودالة إحصائيًا مما يشير العالقة، وبتطبيق معامل ارتباط بي
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إلى اتساق عبارات كل مهارة مه مكونها التى تنتمى إليه، حيث ترواحت معامالت قوة العالقة 
 وفق الجدول التالى:

 معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة ومكون المهارة التى تنتمى إليه   :(1جدول )
رتباط مع مكون مدى قوى معامل اال  المعيار

 المهارة التى تنتمى إليه
المهـــارة األولـــى: البحـــث عـــن معلومـــات وأفكـــار زراعيـــة 

 (0.85-0.71) مدرسية 
 (0.98-0.74) المهارة الثانية: تذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية 

المهــارة الثالثــة: تحديــد العناصــر الغذائيــة وعــالج األفــات 
 (0.91-0.82) الزراعية المدرسية

ــــرى المناســــبة  المهــــارة الرابعــــة: تحديــــد كميــــات وأنــــواع ال
 (0.87-0.79) للزراعة المدرسية

المهــارة الخامســة: تحديــد التربــة والبيئــة المناســبة لزراعــة 
 (0.93-0.81) النباتات المدرسية

ـــــد النباتـــــات المناســـــبة للحـــــدائق  المهـــــارة السادســـــة: تحدي
 (0.89-0.76) المدرسية

 (0.05د مستوى داللة إحصائية )جميع القيم دالة عن
( من تالميذ الصف السادس االبتدائى بمدرسة كليه 41تطبيق على عينة قوامها )التم 

النصر وتم حساب االرتباطات الداخلية بين درجة األبعاد بعضها مع بعض وبين كل عبارة 
تبين أن ( و 0.89-0.74بدرجة المهارة التى تنتمى اليه وتراوحت معامالت االرتباط بين )

 جميع معامالت االرتباط ذات داللة موجبة ومرتفعة،
على عينة أخرى من ذات  Test-retestتم حساب صدق المقياس باستخدام إعادة التطبيق 

 ( بعد أسبوعين وقد بلغ معامل االرتباط على النحو اآلتي:32العينة األولى قوامها )
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ها معامالت عوجمي الزراعية المدرسيةالمهارات البيئية  لمقياسحساب الثبات : (2جدول )
 ومرتفعة. (،0.01ارتباط داله )عند مستوي 

 معامل االرتباط المهارات الزراعية المدرسية
 0.93 المهارة األولى: البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية 

 0.91 المهارة الثانية: تذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية 
ـــة: تح ـــات الزراعيـــة المهـــارة الثالث ـــة وعـــالج األف ديـــد العناصـــر الغذائي

 0.89 المدرسية
 0.88 المهارة الرابعة: تحديد كميات وأنواع الرى المناسبة 

المهــــارة الخامســــة: تحديــــد التربــــة والبيئــــة المناســــبة لزراعــــة النباتــــات 
 0.92 المدرسية

 0.79 المهارة السادسة: تحديد النباتات المناسبة للحدائق المدرسية
 0.0.84 الدرجة الكلية

 (، ومرتفعة0.01جميعها معامالت ارتباط دالة )عند مستوى 
 الصورة النهائية للمقياس وتقدير الدرجات

عبارة(  72قام الباحثون بإعداد الصورة النهائية للمقياس في ضوء المهارات وتتكون من ) .1
 لقياس المهارات البيئية الزراعية محل البحث الحالي.

ياس وتقدير الدرجات: يطلب من المبحوث أن يقوم بالغجابة على المقاييس تصحيح المق .2
بإعداد تقرير دقيق على مفردات كل مهارة لإلستجابة عليها تتم من خالل تدريج ليكرت 

( وتدل على أن التلميذ لديه محتوى هذه العبارة بدرجة 3يبدأ من دائمًا وتأخذ الدرجة )
( وتدل على 1(، ونادرًا تاخذ الدرجة )3( من )2ذ الدرجة )( وأحيانًا تأخ3( من )3العبارة )

 (.3( من )1أن التلميذ لديه محتوى هذه العبارة بدرجة )
 :يةلبيئاثانيا: مقياس االتجاهات 

 :هدف المقياس
وعى  –قياس االتجاهات البيئية النوعية للبيئة الزراعية المدرسية )سلوكيات بيئية زراعية  -

اعر ايجابية للبيئية الزراعية المدرسية( والتى يجب أن ويمارسها مش –بيئى مدرسى زراعى 
 ويدركها ويشعر بها التالميذ للزراعة المدرسية 
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استخدام هذا المقياس فى وضع تصور مقترح لبرنامج يتضمن أنشطة زراعية فى حديقة  -
  .المدرسة لتنمية هذه االتجاهات

تم إعداد ثالث مكونات : نوعية للبيئية الزراعية المدرسيةإعداد مفردات مقياس االتجاهات ال
لقياس االتجاهات النوعية للبيئة الزراعية المدرسية والتى يجب تنميتها لدى تالميذ مرحلة 

مراجعة الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت المهارات البيئية  التعليم األساسى من خالل
  :الزراعية المدرسية مثل

 راء والمتخصصين فى شئون الزراعة المدرسية أراء الخب -
 مراجع وأدبيات الزراعة المدرسية وأهميتها ومكوناته -
 تحليل محتوى مادة المجال الزراعى بمرحلة التعليم االبتدائى  -

من أعضاء هيئة األولية على مجموعة من المحكمين  بصورتهصدق المقياس تم عرض 
ية من وزارة التربية والتعليم ومعهد الدراسات والبحوث التدريس وخبراء البيئة والزراعة المدرس

البيئية، والمركز القومى للبحوث التربوية والمركز القومى لالمتحانات والتقويم التربوى ومعلمى 
التربية الزراعية ومختصى األنشطة أو المجال الزراعى بمرحلة التعليم األساسى، وذلك للتعرف 

  :البيئية الزراعية المدرسية من حيث على أرائهم فى قائمة المهارات
 ارتباط المكونات بقياس االتجاهات البيئية للزراعة المدرسية  -
 مناسبة المكونات والفقرات للتعريف اإلجرائى لكل مكون  -
 سالمة المدلول اللفظى لكل مكون من مكونات القائمة  -
 انتماء الفقرات والعبارات للتعريف اإلجرائى لكل مكون أو مهارة  -

وقد أجمع المحكمون على شمول مكونات المقياس لقياس االتجاهات البيئة الزراعية مع 
تعديالت فى التعريفات اإلجرائية لكل مكون فرعي وانتماء الفقرات أو العبارات لكل مكون إال 

 تعديل الداللة اللفظية لبعض المكونات  أن بعض المحكمين طالب بضرورة 
 اق المحكمين على مكونات المهارة قام الباحثون بحساب درجة اتف
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( حسب معامل 0.74وقام الباحثون بعرض القائمة على المحكمين، وبينت درجة اتفاقهم )
(، والدرجة هنا تدل 1 –كندال التفاق المحكمين. وتتراوح قيم معامل كندال فيما بين: )صفر 

حصائية لهذه الدرجة على وجود اتفاق كبير بين المحكمين، وقام الباحث بإيجاد الداللة اال
 )مقي
للتعرف  Content Validityالباحثون كذلك صدق المحتوى  اعتمد: المقياس محتوى صدق

على مدى قوة العالقة بين كل عيارة من عبارات مقاس االتجاهات البيئية والمكون الذى ينتمى 
( معيارًا 0.05( ومستوى داللة )0.35إليه، حيث اعتمدت عالقات االرتباط التى تزيد عن )

لقوة العالقة، وبتطبيق معامل ارتباط بيرسون، اتضح وجود عالقة قوية ودالة إحصائيًا مما 
يشير إلى اتساق عبارات كل مهارة مه مكونها التى تنتمى إليه، حيث ترواحت معامالت قوة 

 العالقة وفق الجدول التالى:
  ارة التى تنتمى إليهمعامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة ومكون المه :(3جدول )

 اسم المكون المكون
مدى قوى معامل االرتباط 
مع مكون المهارة التى 

 تنتمى إليه
 (0.85-0.71) الوعى البيئ الزراعى المدرسى  األول
المشــــاعر اإليجابيــــة نحــــو البيئــــة الزراعيــــة  الثانى 

 (0.90-0.81) المدرسية لتالميذ مرحلة التعليم األساسى 
ـــــــة المدرســـــــية الســـــــلوك الثالث  ـــــــة للزراعي يات البيئي

 (0.83-0.75) لتالميذ مرحلة التعليم األساسى 
 (0.92 – 0.79) الدرجة الكلية للغتجاهات البيئية 

 (0.05جميع القيم دالة عند مستوى داللة إحصائية )
( من تالميذ الصف السادس االبتدائى بمدرسة 55على عينة قوامها ) المقياستم تطبيق 

، وتم حساب االرتباطات الداخلية بين درجة األبعاد بعضها مع بعض وبين كل كليه النصر
( وتبين 0.93-0.87عبارة بدرجة المهارة التى تنتمى اليه وتراوحت معامالت االرتباط بين )

 أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة موجبة ومرتفعة،
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-Testعادة التطبيق طريقة إ: تم حساب الثبات للمقياس باستخدام المقياسثبات  
retest  بتطبيقه على عينة أخرى من ذات العينة األولى قوامها  المقياسحيث تم إجراء ثبات

( وهو معامل أرتباط دال عن مستوى 0.87)( بعد أسبوعين وقد بلغ معامل االرتباط 32)
(0.01.) 

 

 نتائج البحث  
التجريبية  المجموعة ادأفر  درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد: األول الفرض

 البرنامج تطبيق قائمة المهارات البيئية الزراعية بعد فى التطبيق القبلى والبعدى على
 لصالح الدرجات البعدية.  المقترح

والختبار صحة الفرض األول قام الباحثون بايجاد الفروق وداللتها بين متوسطات 
ة على المهارات البيئية الزراعية وفق درحات التطبيقين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبي

 استخدام اختبار )ت( والجدول التالى يلخص هذه النتائج 
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قائمة  التجريبية قبلى وبعدى على المجموعة درجات بين متوسطات الفروق :(5جدول )
 المهارات البيئية الزراعية

المهارات البيئية 
 الزراعية

 التطبيق البعدى التطبيق القبلى
قيمة )ت( 

داللتها وحجم و 
حجم  التأثير

 التأثير
قيمة  ع م ن ع م ن

 )ت(
قيمة 
 التأثير

المهارة األولى: البحث عن 
معلومات وأفكار زراعية 

 مدرسية
 متوسط 0.6 * 4.9 3.4 18.4 32 2.9 13.5 32

المهارة الثانية: تذوق جمال 
 وسطمت 0.62 * 6.9 2.9 15.8 32 1.9 10.2 32 الطبيعة الزراعية المدرسية

المهارة الثالثة: تحديد 
العناصر الغذائية وعالج 

 األفات الزراعية المدرسية
 متوسط 0.69 * 4.7 2.4 14.8 32 1.4 11.3 32

المهارة الرابعة: تحديد 
كميات وأنواع الرى 
 المناسبة للزراعة المدرسية

 متوسط 0.66 * 5.8 4.3 22.4 32 3.1 16.5 32

المهارة الخامسة: تحديد 
والبيئة المناسبة  التربة

 لزراعة النباتات المدرسية
 متوسط 0.58 * 6.4 3.1 21.6 32 2.9 17.9 32

المهارة السادسة: تحديد 
النباتات المناسبة للحدائق 

 المدرسية
 كبير 0.74 * 8.9 2.1 11.4 32 1.5 7.4 32

 كبير 0.79 * 15.8 8.4 59.2 32 6.2 41.3 32 الدرجة الكلية
 0.01** دال عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 

بين متوسطات  0.05( وجود فروق دالة عند مستوى داللة  5يتضح من جدول ) 
 درجات التطبيق القبلى والبعدى على قائمة المهارات البيئية الزراعية كمايلى: 

بين متوسطات درجات التطبيق القبلى والبعدى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (1
 البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية لصالح التطبيق البعدى للمهارة األولى: 
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بين متوسطات درجات التطبيق القبلى والبعدى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (2
 للمهارة الثانية تذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية لصالح التطبيق البعدى 

ات درجات التطبيق القبلى والبعدى بين متوسط 0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (3
للمهارة الثالثة: تحديد العناصر الغذائية وعالج األفات الزراعية المدرسية لصالح التطبيق 

 البعدى 
بين متوسطات درجات التطبيق القبلى والبعدى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (4

اعة المدرسية لصالح التطبيق للمهارة الرابعة: تحديد كميات وأنواع الرى المناسبة للزر 
 البعدى 

بين متوسطات درجات التطبيق القبلى والبعدى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (5
للمهارة الخامسة: تحديد التربة والبيئة المناسبة لزراعة النباتات المدرسية لصالح التطبيق 

 البعدى 
جات التطبيق القبلى والبعدى بين متوسطات در  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (6

 للمهارة السادسة: تحديد النباتات المناسبة للحدائق المدرسية لصالح التطبيق البعدى 
مما يوضح وجود فروق لتطبيق بعض النماذج الزراعية المدرسية فى تنمية المهارات 

الزراعة البيئية الزراعية حيث كان البرنامج يعتمد على التالميذ فى زراعة وتحضير أدوات 
 المدرسية وتجهيز بستنة المدرسة وعمل ذلك على إكسابهم مهارات زراعية مدرسية 

ومن هذا المنطلق تصبح البيئة ميدان ينبغي على المدرسة أن تنفتح عليه ألن انفتاح 
المدرسة على البيئة يسهم في إعداد التلميذ ليكون مواطنًا له دور إيجابي في مواجهة مشكالت 

كسابه معارف ومهارات واتجاهات بيئية بيئته، وتمكن ه من التوصل إلى مفاهيم وتعميمات وا 
 تجعله قادرًا على أن يسلك سلوكًا رشيدًا تجاه بيئته.

فتالميذ المدارس هم موردًا بشريًا في المجتمع يجب أن يكون لديهم مهارات الحفاظ على 
االستهالك ولديهم مهارات مهمة بيئتهم وترشيد استخدام الموارد وتحسين جودة الحياة وترشيد 

 ( 358، 197للتنمية الفردية والمجتمعية )أحمد شلبي وآخرون، 
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والتعليم األساسي تعليم موجه يأخذ في االعتبار عالقة التعليم بالبيئة من ضمن أهدافه 
مساعدة التلميذ على اكتساب مهارات أساسية متصلة بالبيئة، ويتم ذلك في شكل عمل تعاوني 

( وهذا ما اتبعه 2019ذ مع بعضهم البعض فى بيئة مدرسية حقيقية )الفرحاتى السيد، للتالمي
الباحثون الحالية فى برنامج األنشطة الزراعية التى قامت يإعداده وتطبيقه على تالميذ إحدى 

 مدارس التعليم األساسى.
عي الزراعي إن برنامج تطبيق النماذج الزراعية في المدرسة له أهمية كبيرة في تعزيز الو 

بين الطالب، ويوجه المعلمين في عمليات التعليم والتعلم. وتعزيز نشر المعرفة الزراعية 
 ,Anderman & Maehr)والتنمية الشخصية، ومعالجة المفاهيم الخاطئة عن الزراعة 

1994; Hughes & Barrick, 1993)  
ة وفق استثمار فناء من هذا المنطلق أصبحت مساعدة التالميذ على حل المشكالت البيئي

المدرسة ومسطحاتها بشكل أمثل وفق تقنيات زراعية يتعلمها الطالب وتكسبهم مهارات معرفية 
عداد كواادر واعية تدعم الحفاظ على البيئة ومواردها.  وفنية والثقة بالنفس وا 

 تنمية في إيجابي أثر له كان الدراسة هذه في طبق الذي التدريبي أن البرنامج يعني وهذا
ومهارة تذوق  -المهارات البيئية التالية )مهارة البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية 

ومهارة تحديد العناصر الغذائية وعالج األفات الزراعية  -جمال الطبيعة الزراعية المدرسية 
ربة ومهارة تحديد الت -ومهارة تحديد كميات وأنواع الرى المناسبة للزراعة المدرسية  -المدرسية 

 ومهارة تحديد النباتات المناسبة للحدائق المدرسية( -والبيئة المناسبة لزراعة النباتات المدرسية 
 عرض في منطقياً  تسلسال تضمن التدريبي البرنامج ألن وذلك التجريبية، لدى المجموعة

ثل: م أساليب متعددة التدريب واستخدام استراتجيات في وتنوعاً  العلمية، المفاهيم والمعرفة
 ودراسة الصفية، المواقف وتوظيف العلمية، والمناظرات الذهني، والعصف والمناقشة، الحوار
بيئية  مشكالت معالجتهالزراعية و  العلمية للمعرفة بتناوله التدريبي البرنامج وتميز (الحالة
 طاراإل هذا في البيئية اإليجابية( وهو االتجاهات وتعزيز البيئية، وتنمية السلوكات واقعية،
 .المعرفية والنفسحركية واالنفعالية المجاالت جميع في التوازن على حرص
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الرأي وتدريبهم على مهارات مثل: البحث عن  بداء ال الدراس لعينة الفرصة وأتاح
معلومات وأفكار زراعية مدرسية وتذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية وتحديد العناصر 

ة المدرسية وتحديد كميات وأنواع الرى المناسبة للزراعة الغذائية وعالج األفات الزراعي
المدرسية وتحديد التربة والبيئة المناسبة لزراعة النباتات المدرسية وتحديد النباتات المناسبة 

 للحدائق المدرسية 
 مجال البيئة، في المتخصصة اإللكترونية المواقع ومنها المتعددة وتم توظيف الوسائط

 هذه األمور إن :القول يمكن هنا، ومن .والحداثة المرونة التدريبي نامجالبر  على أضفى مما
في  التجريبية لصالح التطبيق البعدى للمجموعة إحصائياً  دالة فروق إيجاد في ساهمت مجتمعة
 البيئية المهارات اختبار

 Hutchison)يوفر التعليم وسيلة لتعزيز فهم المتعلمين للقضايا البيئية. كما ذكر 
التي تتجاهلها وسائل إعالمنا. "بدون مدارس لتعليم القيم واالستعدادات الفكرية  (27 :1998,

 سيتم نزع سالح طالبنا ومستقبلهم قاتم للغاية"
( أن التعليم يجب أن يكون ذا معنى للتالميذ وأهمية 1938وهذا يتفق مع استنتاج ديوي )

حدوث التعلم فى بيئه األصلية مثل  وبدون (Knapp ,2000)خبرة التالميذ لفهم ما يتم تعلمه 
حديقة المدرسة أو معاملها ومختبراتها يجعل المعلومات ال معنى لها وغريبة يمكن نسيانها. 
وان أهم عالقة تكون بين مكونات يئة التعلم األصيلة: المحيط الحقيقي )بستنة المدرسة( 

لتحول إلى بيئة تعليمية والمعلمين واألنشطة. ومن ثم ويحتاج الفصل الدراسي نفسه إلى ا
 أصيلة أو دمج الدروس في بيئة تعلم أصيلة. 
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التجريبية  المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد: الثانى الفرض
 البرنامج تطبيق قائمة المهارات البيئية الزراعية بعد والضابطة فى التطبيق البعدى على

 لتجريبية لصالح درجات المجموعة ا المقترح
والختبار صحة الفرض الثانى قام الباحثون بحساب الفروق وداللتها بين متوسطات درحات 

التجريبية والضابطة على قائمة المهارات البيئية الزراعية وفق استخدام اختبار )ت(  المجموعة
 والجدول التالى يوضح هذه النتائج 

التجريبية والضابطة فى التطبيق  موعةالمج درجات متوسط الفروق وداللتها بين : (6جدول )
 المهارات البيئية الزراعية مقياس البعدى على

المهارات البيئية 
 الزراعية

التطبيق البعدى 
 للمجموعة التجريبية

التطبيق البعدى 
 للمجموعة الضابطة

قيمة )ت( 
حجم  وداللتها

قيمة  ع م ن ع م ن التأثير
 )ت(

قيمة 
 التأثير

البحـــث عـــن معلومـــات 
 متوسط 0.52 * 8.1 2.7 14.2 29 3.4 18.4 32 أفكار زراعية مدرسيةو 

تذوق جمال الطبيعة 
 متوسط 0.49 * 4.1 2.1 12.3 29 2.9 15.8 32 الزراعية المدرسية

تحديـــــــــــــــد العناصـــــــــــــــر 
ــــــــــــــــة وعــــــــــــــــالج  الغذائي
ـــــــــــــــة  األفـــــــــــــــات الزراعي

 المدرسية
 متوسط 0.49 * 5.8 1.7 11.9 29 2.4 14.8 32

تحديــــد كميــــات وأنــــواع 
لــرى المناســبة للزراعــة ا

 المدرسية
 متوسط 0.52 * 9.4 3.4 17.4 29 4.3 22.4 32

تحديـــــد التربـــــة والبيئـــــة 
المناســـــــــــــــبة لزراعـــــــــــــــة 

 النباتات المدرسية
 متوسط 0.57 * 6.4 3.2 17.2 29 3.1 21.6 32

تحديــــــــــــــــــد النباتــــــــــــــــــات 
المناســــــــــــبة للحـــــــــــــدائق 

 المدرسية
 متوسط 0.52 * 5.2 1.4 8.1 29 2.1 11.4 32

ة الكلية الدرج
للمهارات البيئية 

 الزراعية
32 59.2 8.4 29 41.7 5.9 12.4 

 كبير 0.69 **

 0.01** دال عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 
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بين متوسطات درجات  0.05( وجود فروق دالة عند مستوى داللة 6يتضح من جدول )
 يلى:  البيئية الزراعية كماالمجموعتى التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لقائمة المهارات 

بين متوسطات درجات درجات المجموعتى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (1
التجريبية والضابطة للمهارة األولى: البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية لصالح 

 المجموعة التجريبية 
المجموعتى بين متوسطات درجات درجات  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (2

التجريبية والضابطة للمهارة الثانية تذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية لصالح 
 المجموعة التجريبية 

بين متوسطات درجات درجات المجموعتى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (3
ة التجريبية والضابطة للمهارة الثالثة: تحديد العناصر الغذائية وعالج األفات الزراعي

 المدرسية لصالح المجموعة التجريبية 
بين متوسطات درجات درجات المجموعتى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (4

التجريبية والضابطة للمهارة الرابعة: تحديد كميات وأنواع الرى المناسبة للزراعة المدرسية 
 لصالح المجموعة التجريبية 

ين متوسطات درجات درجات المجموعتى ب 0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (5
التجريبية والضابطة للمهارة الخامسة: تحديد التربة والبيئة المناسبة لزراعة النباتات 

 المدرسية لصالح المجموعة التجريبية 
بين متوسطات درجات درجات المجموعتى  0.05وجود فروق دالة عند مستوى داللة  (6

تحديد النباتات المناسبة للحدائق المدرسية لصالح التجريبية والضابطة للمهارة السادسة: 
 المجموعة التجريبية 

مما يوضح وجود فروق لتطبيق بعض النماذج الزراعية المدرسية فى تنمية المهارات 
البيئية الزراعية حيث كان البرنامج يعتمد على التالميذ فى زراعة وتحضير أدوات الزراعة 

 مل ذلك على إكسابهم مهارات زراعية مدرسية المدرسية وتجهيز بستنة المدرسة وع



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 وآخرونسها عبد المنعم محمود 
 

 2020( ديسمبر 6جزء )، الثاني عشر العددربعون، ألوا علتاسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

375 

ومن خالل برنامج تطبيق األنشطة الزراعية أصبحت المفاهيم مفهومة أكثر للتالميذ، 
وكان استمرار التعلم أفضل بكثير للتالميذ الذين يتعلمون في بيئات تعلم أصيلة حيث يقوم 

وقلوبهم، ومن ثم يتعلمون بسهولة  التالميذ فيها بأداء أنشطة زراعية مستخدمين عقولهم وأيديهم
أكبر وأكثر في هذه البيئة. على سبيل المثال وجدا أن أصحاب األداء األكاديمي المنخفض 
والذين يتعلمون في بيئة التعلم أصيلة مثل حديقة المدرسة أظهروا أداء أفضل من الذين 

تائج أن التعلم فقط في المقابل تظهر الن (Kandel ,2001)يتعلمون فقط فى الفصل الدراسي 
 داخل الفصل الدراسي يرتبط بضعف االحتفاظ طويل المدى للتعلم. 

من الواضح أن التالميذ ذوي األداء األكاديمي المنخفض يستفيدون بوضوح من التعلم 
وفق تطبيق نماذج زراعية فى حديقة المدرسة ويمكن للفرد أن يتنبأ أن مزيد من التالميذ ذوى 

هم القدرة على المشاركة في التعليم بداًل من اعتبارهم ذوي االحتياجات صعوبات التعلم لدي
الخاصة، ويحسن ذلك فهم التالميذ ألنفسهم وتحسين صورتهم الذاتية وفاعليتهم الذاتية، وينمى 

 صورتهم بين أقرانهم ومعلميهم. 
ويجب تأكيد هذه اآلثار من خالل مزيد من االستقصاء السيما بسبب حجم المجموعة 
الصغيرة في هذه الدراسة ويمكن أن تؤكد األبحاث مع مجموعة أكبر أن بيئات التعلم األصيلة 
قد تكون قادرة على إنقاذ المجتمع من إنفاق أموااًل كبيرة مخصصة اآلن على تعليم ذوي 

 االحتياجات الخاصة.
درسة وأن تكرار جلسات تطبيق النماذج الزراعية وربط التالميذ بالتعلم فى حديقة الم

" )التكرار أم الدراسة( يدعمه Repetitio est mater studiorumيطبق المثل الالتيني 
 حيث يتم تعزيز الذاكرة على المدى الطويل من خالل التكرار.  (Kandel ,2001)عمل

وتثبت نتيجة هذا الفرض أن التربية البيئية متمثلة فى تطبيق بعض النمائج الزراعية فى 
رسة عمل على إكساب تالميذ المجموعة التجريبية مهارات بيئية زراعية ديقة ومسطحات المد

مثل: البحث عن معلومات وأفكار زراعية مدرسية وتذوق جمال الطبيعة الزراعية المدرسية 
وتحديد العناصر الغذائية وعالج األفات الزراعية المدرسية وتحديد كميات وأنواع الرى المناسبة 
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التربة والبيئة المناسبة لزراعة النباتات المدرسية وتحديد النباتات  للزراعة المدرسية وتحديد
وهى فى مجملها ترتبط بتطوير اتجاهات أو انفعاالت أو أفكار  –المناسبة للحدائق المدرسية 

  (Bruel-Jungerman et al., 2005)أو سلوكيات إيجابية تزيد من حساسيتهم تجاه البيئة 
التجريبية  المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  لةدا فروق توجد: الثالث الفرض

 مقياس االتجاهات النوعية للبيئة الزراعية المدرسية بعد فى التطبيق القبلى والبعدى على
 .لصالح التطبيق البعدى المقترح البرنامج تطبيق

والختبار صحة الفرض الثالث قام الباحثون بحساب الفروق وداللتها بين متوسطات 
مقياس االتجاهات النوعية للبيئة للمجموعة التجريبية على  والبعدىحات التطبيقين القبلى در 

 وفق استخدام اختبار )ت( والجدول التالى يلخص هذه النتائج الزراعية المدرسية 
مقياس  التجريبية قبلى وبعدى على المجموعة درجات بين متوسطات الفروق: (7جدول )

 ية المدرسية لتالميذ مرحلة التعليم األساسىة الزراعيلبيئااالتجاهات 
مقياس 

ة يلبيئااالتجاهات 
الزراعية 
 المدرسية

 قيمة )ت( وداللتها التطبيق البعدى التطبيق القبلى
حجم 
قيمة  ع م ن ع م ن التأثير

 )ت(
قيمة 
 التأثير

 الدرجة الكلية
 كبير 0.75 ** 18.5 8.5 92.1 32 7.8 77.5 32 لالتجاهات البيئية
 0.01** دال عند مستوى  0.05* دالة عند مستوى 

بين متوسطات درجات  0.05( وجود فروق دالة عند مستوى داللة 7يتضح من جدول )
 المهارات البيئية الزراعية  مقياسالتطبيق القبلى والبعدى على 

مما يوضح وجود فروق لتطبيق بعض النماذج الزراعية المدرسية فى تنمية االتجاهات 
المشاعر اإليجابية نحو  -ية للبيئة الزراعية المدرسية )الوعى البيئ الزراعى المدرسىالنوع

السلوكيات البيئية للزراعية المدرسية( حيث كان البرنامج يعتمد  -البيئة الزراعية المدرسية 
على التالميذ فى زراعة وتحضير أدوات الزراعة المدرسية وتجهيز بستنة المدرسة وعمل ذلك 

 ابهم اتجاهات إيجابية نحو الزراعة المدرسية على إكس
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ويعد األداء األكاديمي الضعيف السيما فى الرياضيات والعلوم قضية حاسمة حيث أن 
التنور العلمى له أهمية قصوى ألي مجتمع. واستخدام العلم يوميًا التخاذ قرارات مستنيرة بشأن 

وأن  (Klemmer et al, 2005)القضايا والتقنيات المتغيرة التي تشكل أساس المجتمع 
األطفال متأثرون ويطورون اهتماماتهم في وقت مبكر من الحياة لذلك من المهم أن يتم تعزيز 

وهذا يتطلب  (Shapiro, 1994)التنور العلمى الزراعى خالل سنوات المدرسة االبتدائية 
شر  اك الطالب في تدريسا فعاال يدمج المناهج جنبًا إلى جنب مع تجارب الطفل الخاصة، وا 
 Mabie and)األنشطة العملية على أمل أن يتعلموا المواد بشكل أكثر فاعلية 

Baker,1996)  
مثااًل على التدريب العملي، وقد وجد أنه  -على وجه التحديد  -يعد التعلم الزراعي و 

 يزيد من حماس الطالب إضافة إلى إتقانهم ومهاراتهم ودرجاتهم في استيعاب مواد أخرى مثل
من المحتمل أن يكون لمعظم الطالب الذين يتعلمون فى  (Klemmer et al,2005)العلوم 

 (Blair, 2009; Louv, 2008)حديقة المدرسة تفاعلهم الوحيد مع الطبيعة 
يعد التعلم القائم على الحدائق المدرسية نهجًا زراعيًا وتجريبيًا للتعليم يحول التعلم من و 

طة من خالل إثراء التعليم األساس والمساهمة في التنور تجربة مستقرة إلى تجربة نش
اإليكولوجي والتنمية المستدامة في مجموعة متنوعة من البيئات االجتماعية واالقتصادية 

(Desmond et al., 2004 .) 
ويعمل التعلم القائم على الحديقة المدرسية عن طريق زيادة "التعقيد البستاني في ساحة 

يظهر أن التعلم القائم على  (Blair, 2009)إشراك الطالب بشكل كامل  المدرسة ووبالتالي
 الحدائق المدرسية له عدد من الفوائد األكاديمية والتغذوية والسلوكية؛ 

-metaومما يثبت نتيجة هذا الفرض ما أظهرته مراجعتان باستخدام مراجعة بعدية 
reviews  إيجابية على درجات الطالب إضافة لدراسات تعلم قائمة على حديقة المدرسة آثارًا

إلى معارف واتجاهات إيجابية ووعى إيجابى وسلوكيات مسئولة تجاه الطعام والتغذية والمناطق 
الخضراء والمحافظة على البيئة واالنتماء للمجتمع بما في ذلك التنشئة االجتماعية والبيئية 
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(Blair, 2009; Williams and Dixon, 2013)  في مجاالت العمل وفوائد إضافية
 Robinson)الجماعي التعاونى والتفاعل المتبادل وتحمل المسئولية الجماعية وفهم الذات 

and Zajicek,2005)  وخفض الضغوط(Chawla et al.2014) 
 .Bradley et al)وأن المعرفة البيئية ليست كافية لتشكيل السلوك البيئي وبحسب 

فرد هو االتجاهات النوعية للبيئة المدرسية، وهى فإن أهم عامل يؤثر على سلوك ال (1999
 اتجاهات مكتسبة في شكل سلوكيات متسقة ضد البيئة سواء كانت إيجابية أو سلبية

ومن ناحية أخرى فإن االتجاهات النوعية للبيئة ليست فقط ميول أو مشاعر ولكن مزيج 
الصدد فإن األسرة والمدرسة من التفكير والمشاعر واالتجاهات والسلوكيات الممارسة. وفي هذا 

هما البيئة االجتماعية التي تتشكل فيها الحساسية البيئية واالتجاهات والسلوكيات البيئية. 
ويمكن لمؤسسة األسرة والمدرسة تزويد التالميذ برسائل زائفة أو مفقودة أو موثوقة حول تفاعل 

ات االستهالك والتنظيف وأهمية الطبيعة والبيئة واألشخاص فيما يتعلق بمعارفهم البيئية وعاد
الحيوانات والنباتات واالهتمام بالطبيعة وحبهم لها وفق خبرات مدرسية حقيقة وأصيلة 

(Nazlıoğlu 1991)  نظرا ألن األطفال قد يخلقون آراء سلبية ال يمكن إصالحها بسبب هذا
األعمار المبكرة أكثر  النوع من الرسائل المتصورة في األسرة والمدرسة تصبح التربية البيئية في

أهمية من حيث إدراك الطبيعة بطريقة صحية وتشكيل سلوكيات المحافظة عليها وتنمية 
 االتجاهات االيجابية

التجريبية  المجموعة أفراد درجات متوسط بين إحصائياً  دالة فروق توجد :الرابع الفرض
 ئة الزراعية المدرسية بعدمقياس االتجاهات النوعية للبي والضابطة فى التطبيق البعدى على

 لصالح درجات المجموعة التجريبية  المقترح البرنامج تطبيق
والختبار صحة الفرض الرابع قام الباحثون بحساب الفروق وداللتها بين متوسطات 

مقياس االتجاهات  التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى على المجموعة أفراد درجات
 وفق استخدام اختبار )ت( والجدول التالى يلخص هذه النتائج لمدرسية النوعية للبيئة الزراعية ا
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التجريبية والضابطة فى التطبيق  المجموعة أفراد درجات بين متوسطات الفروق: ( 8جدول )
ة الزراعية المدرسية لتالميذ مرحلة التعليم يلبيئامقياس االتجاهات  البعدى على

 األساسى
مقياس االتجاهات 

اعية البيئية الزر 
 المدرسية

التطبيق البعدى 
 للمجموعة التجريبية

التطبيق البعدى 
 قيمة )ت( وداللتها للمجموعة الضابطة

مستوى  )ت( ع م ن ع م ن
 الداللة

الدرجة الكلية 
لالتجاهات البيئية 

 الزراعية
32 92.1 8.5 29 82.5 7.4 17.3 0.05 

بين متوسطات  0.05 ( وجود فروق دالة عند مستوى داللة 8يتضح من جدول ) 
درجات المجموعتى التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس االتجاهات النوعية للبيئة 

 الزراعية المدرسية لتالميذ مرحلة التعليم األساسى 
مما يوضح وجود فروق لتطبيق بعض النماذج الزراعية المدرسية فى تنمية االتجاهات 

سية لتالميذ مرحلة التعليم األساسى حيث كان البرنامج يعتمد على النوعية للبيئة الزراعية المدر 
التالميذ فى زراعة وتحضير أدوات الزراعة المدرسية وتجهيز بستنة المدرسة وعمل ذلك على 

 إكسابهم مهارات زراعية مدرسية 
تأييدًا لنتيجة هذا الفرض أظهرت الدراسات السابقة أن المعلمين يستخدمون الحدائق 

 .ية لألغراض األكاديميةالمدرس
(DeMarco et al., 1999; Graham and Zidenberg-Cherr, 2005) 

دمج معظم المواد الدراسية في مناهجه قائمة على الحدائق وشملت االستخدامات 
اإلضافية للحدائق القائمة على المدرسة التنمية االجتماعية واالستخدام الترفيهي واالستخدام 

 (DeMarco et al., 1999)نتجات الصالحة لألكل للمدارس العالجي وتوفير الم
وركزت معظم الدراسات التي تمت مراجعتها على الصف الثالث حتى السادس على مناهج 
التعلم القائمة على حدائق المدرسة مثل العلوم والتعليم البيئي، والرياضيات، وفنون اللغة 
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 ;Graham and Zidenberg-Cherr, 2005; Graham et al., 2005)والتغذية 
Skelly and Bradley, 2000) 

ونظًرا لفوائد التعلم القائم على الحدائق المدرسية والتحصيل واالحتياجات الغذائية 
للطالب، يجب تحول المدرسة إلى حديقة والتوسع فى إنشاء حدائق مدرسية وفق معايير 

م التجريبي القائم على الحدائق معينة، والتطبيق في جميع أنحاء الجمهورية في برنامج التعل
المدرسية، وتدريب المعلمين على كيفية تنفيذ التعلم القائم على الحدائق المدرسية.. وتوضح 

 هذه الدراسة أهمية التعلم القائم على حدائق المدرسة 
 Bradley, Waliczek, and)ومما يثبت نتيجة هذا الفرض أيضًا بحث 

Zajicek,1999) لمعرفة البيئية واالتجاهات البيئية لطالب المدارس الثانوية عن العالقة بين ا
األمريكية في تكساس وتشير النتائج إلى أن الطالب ذوي درجات المعرفة العالية لديهم 
اتجاهات بيئية أكثر مالءمة مقارنة بالطالب ذوي درجات المعرفة المنخفضة. في المقابل لم 

معرفة البيئية واالتجاه البيئي باستخدام البيانات عالقة مهمة بين ال (DeChano, 2006)يجد 
نجلترا وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية.  من طالب المدارس الثانوية في تشيلي وا 

ارتباطًا  (Negev, Sagy, Garb, Salzberg, and Tal,2008)ولم يجد كل من 
خرى تستخدم إسرائيل كدراسة كبيرا بين المعرفة البيئية والسلوك البيئي في إسرائيل. مساهمة أ

حالة تبحث في تأثير برامج التعليم البيئي التي تنفذها المنظمات البيئية خارج المدرسة حيث 
زاد البرنامج من حساسية الطالب للترابط بين اإلنسان والبيئة وتأثيره على المجال المعرفي وفهم 

 (Goldman et al., 2013)القضايا البيئية 
قدم رؤى مثيرة لالهتمام حول دور ت (Coertjens et al. 2010)ودراسة أجراها 

المدارس وأن العديد من العوامل المتعلقة بالطالب مثل الجنس والوضع االجتماعي االقتصادي 
يبدو أنها تفسر االختالفات في االتجاهاتالبيئية والوعي لدى الطالب، يوضح المؤلفون أيًضا أن 

ارس التي يتم التدريس فيها بشكل عملي أكثر وترتبط الطريقة السياسات المدرسية مهمة: "المد
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بالوعي البيئي. وترتبط أنشطة التعلم البيئي باتجاهات أكثر تأييدا للبيئة لدى الطالب 
(Coertjens et al.2010: 497)  

تتقصى المحددات الفردية والمدرسية  (Lin and Shi ,2014)وتوجد مساهمة مماثلة من 
ور البيئى في أمريكا الشمالية )كندا والواليات المتحدة األمريكية( أظهرت النتائج المتعلقة بالتن

بشكل عام أن زيادة المعرفة البيئية ترتبط بشعور أعمق بالمسؤولية تجاه التأثير البيئي 
أهمية تنمية قدرات الطالب على حل  (Huang, Lin, and Yueh ,2019)اإليجابي. يبرز 

ي التعامل مع القضايا البيئية التي يواجهونها في حياتهم اليومية. المشكالت اإلبداعية ف
  .باستخدام التعليم فى الهواء الطلق وباستخدام البيئة المحلية مثل البيئة لزراعية

 

 توصيات البحث
واستعداد  وميول قدرات بحيث تراعي العام، التعليم منظومة ضمن البيئية التربية دمج (1

 .التالميذ نضج ومستوى
 بالبيئة. العالقة والهيئات ذات والوزارات التعليم وزارة بين مل شراكةع (2
 المهارات واالتجاهات البيئية  تنمية االستراتيجيات تنويع (3
 في التالميذ نحو دورهم أداء مستواهم في ورفع البيئة تأهيل متخصصى البيئة بأمور (4

 .البيئة توعيتهم بمفاهيم
ية والتعليم على استخدام النماذج الزراعية المدرسية توصى الباحثون بان تتبع وزراة الترب (5

 في البحث الحالي.
 البيئية، مجاالت التربية التالميذ،وتتناول إعدادها في يشارك المدرسي للنشاط خطة وضع (6

قامة والمسرح والمسابقات المدرسية كاإلذاعة المدرسة إمكانات وتستغل  المحاضرات وا 
 المدرسي المقرر في التالميذ يتعلمه ربط ما أجل من والزيارات؛ والرحالت والندوات
 .االنشطة تلك في العملي بالتطبيق
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 التربية في كليات الدراسية الخطة ضمن البيئية التربية وأنشطة وبرامج مقررات إدخال (7
 مجاالت في معلمي المستقبل وتأهيل إعداد أجل من وذلك المعلمين؛ إعداد وكليات
 .البيئية التربية
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 المتوسطة.
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ABSTRACT 

The current research’s purpose is to develop the environmental skills 

and attitudes of basic education students through the generalization of 

school agricultural models. The researchers have applied a program 

involved in agricultural activities to primary school students according 

to their characteristics, preparations and positives in implementing the 

program and filling out the pre and post forms that have been 

distributed to the students. The proposed program has been designed for 

the school agricultural models, by preparing the following: 

 Defining the objectives of the program and developing program 

activities by applying 8 skills. 

 Providing means and tools for applying the program to students. 

 Preparing a model evaluation of the program. 

The study sample consists of (62) students were selected, divided 

into (33) individuals as the experimental sample and (29) items as the 

control sample. The application has been applied to Al-Nasr College in 

Maadi, with time duration for the field study, data collection and 

analysis from (2018 – 2020).  
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The results of the researches indicate the effectiveness of the special 

program for agricultural models based on environmental activities in 

developing skills and environmental attitudes in the basic education 

stage. The study recommends the following: 

- Integrating the environmental education into the general education 

system, taking into account the abilities, tendencies, aptitude and 

maturity level of students. 

- Diversification of strategies for skill development and environmental 

attitudes. 

- Rehabilitation of environmental specialists in environmental issues 

and raising their level in performing their role towards students to 

make them aware of the environmental concepts. 
 


