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ة  تنميبرنامج تدريبي ق ائم على استراتيجية المحطات العلمية ل
ز  لجهاالمعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملين با

 المركزي للتنظيم واإلدارة
 

 (2)حنان محمود زيدان -(2)ريهام رفعت محمد -(1)ابراهيم غادة محمد رشاد
معهد ( 2 جامعة عين شمس، يةمعهد الدراسات والبحوث البيئطالبة دراسات عليا ب (1

 جامعة عين شمس، الدراسات والبحوث البيئية
 

 المستخلص
برنامج  إعدادات حل المشكالت البيئية من خالل تنمية المعارف ومهار إلى  هدف البحث

ارف قائمة ببعض المع إعدادوقد تم  .وقياس فعاليته، استراتيجية المحطات العلميةعلى  قائم
نظيم تناسب تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي للتيالبيئية التي  هارات حل المشكالتوم

وتم  .في ضوئها البرنامج التدريبي والذى تكون من عشر جلسات تدريبية ٌصممو دارة، واإل
ية حل المشكالت البيئمهارات اس يومق، ( مفردة32) البيئية مكون من تصميم اختبار المعارف

ومحور تنظيم ، ( مفردة17) كون منم البيئية ديد المشكالتتح محور :ثالث محاور مكون من
لول حومحور اقتراح ، ( مفردة17) كون منالمتعلقة بالمشكالت البيئية م والبيانات المعلومات
امج تطبيق البرن ثم ،اتم تطبيق أدوات القياس قبلي   .( مفردة17) كون منم البيئية للمشكالت

( موظف وموظفة من العاملين بالجهاز 32) من التدريبي على مجموعة تجريبية مكونة
 .اثم تطبيق ادوات القياس بعدي   ،دارةالمركزي للتنظيم واإل

وقد اسفرت النتائج عن وجود فرق دال احصائيا بين متوسطي درجات المجموعة 
عند  التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي الختبار المعارف البيئية لصالح التطبيق البعدي

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  ووجود فرق دال احصائيا بين، (0.01) مستوى 
وقد  .(0.01) عند مستوي  لمقياس مهارات حل المشكالت البيئية التطبيق القبلي والبعدي

از بالجهالمقدمة للعاملين  الخطة التدريبيةإلى  البرنامج التدريبي بضرورة ضمأوصى البحث 
 اإلداري للدولة.
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 المقدمة
رضت تعد البيئة ومشكالتها، وعالقة اإلنسان بهما من القضايا المعاصرة الساخنة التي ع

فتهم نفسها بإلحاح على الساحة الدولية؛ لذلك فعلى جميع المواطنين حول العالم بإختالف ثقا
ومستواهم التعليمي والمعيشي وظروف حياتهم، االهتمام بمعالجة هذه المشكالت فضال عن 

 ت إلىلمختصين بشئون البيئة ومشكالتها، فتدهور العالقة بين اإلنسان والبيئة أدالمعنيين وا
ر حدوث مشكالت بيئية خطيرة كإستنزاف مواردها وتلوثها، وباتت هذه المشكالت تهدد العناص
ق والكائنات والمخلوقات من حولنا، ويستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية ال فر 

 بينهما.
 احبهاؤتمرات والندوات العالمية التي شهدها العالم في األعوام الماضية وما صوهدفت الم

من كتابات ومؤلفات؛ إلى تشخيص وتحليل ووضع حلول لتدهور عناصر البيئة الطبيعية 
 والوصول إلى أساليب وحلول مقترحة إلنهاء ظروف المرض وسوء التغذية المروعة التي يعيش

تم ذلك إال من خالل اإلصالحات البيئية باإلضافة إلى فيها خمس سكان العالم؛ ولن ي
ية التنماإلصالحات االقتصادية واإلجتماعية، وتوضيح عالقة االرتباط بين التنمية االقتصادية و 

ن وكب مالبيئية والعالقة بين التواصل اقتصاديا والتواصل بيئيا والحلول المقترحة إلنقاذ الك
الح، صتالي انهيار النظم االقتصادية واالجتماعية. )نادية انهيار اإليكولوجية البيئية وبال

2003 ،31) 
تي ة والولجأت دول العالم لسن القوانين والتشريعات إزاء الخطر المتزايد للمشكالت البيئي

مت تنظم عالقة اإلنسان بالبيئة؛ من أجل حمياتها ومنع تعرضها للمشكالت المختلفة؛ كما قا
ت راسات للحد من تعرض البيئة لمشكالت اخري، ولقد علت النداءاالدول بإجراء البحوث والد

بما  بضرورة وعي اإلنسان بهذه المشكالت، وإدراك النتائج المترتبة عليها وتوفير احتياجاته
ق يتماشى مع المحافظة على البيئة من حوله، وحثه على االستهالك المستدام، للحفاظ على ح

 موارد الطبيعية الالزمة إلحتياجتهم المعيشية.األجيال القادمة في نصيبهم من ال
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 لم تستطيع ولكن هذه القوانين والتشريعات التي تنظم استغالل البيئة وتحافظ عليها،
ئة وحدها صيانة البيئة ووقفت عاجزة، مالم يتحلى اإلنسان بقدر كاف من الوعي بأهمية البي

بط وعي وقيم واتجاهات بيئية وضوا التي يعيش فيها، لذلك البد أن تستند هذه القوانين إلى
سيد، اخالقية لسلوك الفرد تجاه البيئة التي يعيش فيها من خالل التربية البيئية. )يسري ال

2006 ،25) 
ط ولقد استفاد اإلنسان من تعامله مع البيئة واستغالل مواردها الطبيعية، فأصبح يخط

 لقويةابيئته، وذلك من خالل العالقة  إلقامة المشاريع التنموية دون الحاق االذي والدمار في
يئة، بينهما عن طريق التربية البيئية التي تؤدي الى تنمية معارف واتجاهات اإلنسان عن الب

يئة وزيادة وعيه وتعديل اتجاهاته وسلوكه نحوها، وتنشئة مواطنين يدركون أبعاد مشكالت الب
 (1، 2006ويعملون على حلها. )رشا السيد متولي، 

سه ان نفن المشكالت البيئية الكبرى التي تعاني منها البشرية حاليا تعود إلى اإلنسذلك ال
 وأن األزمة الكبيرة التي تهدد سالمتنا أيضا، لم تنتج من ثورات البراكين أو من ضربات

بشر. الزالزل، ولم يصنعها غيرنا من األحياء، بل هي محصلة طبيعية لما كسبته أيدينا نحن ال
 (15، 2000قادر الفقي، )محمد عبد ال

 ويجب لحل المشكالت البيئية أن تتوافر مجموعة من المهارات التي تتطلب من المتعلم
ين معرفتها حتى نستطيع أن نقول ان المتعلم قد توصل إلى حقائق ومعارف بيئية أدت إلى تكو 

 عانيتة التي الجوانب الوجدانية والمهارية لدى الفرد، وتتمثل هذه المهارات في تحديد المشكل
رد ر الفمنها البيئة وتحديد أسبابها، والتفكير في كيفية العالج والبدائل المتاحة، وتحديد دو 

 (182، 2001)أحمد اللقاني وفارعة حسن،  واالسرة في المجتمع تجاه المشكلة.
 

 مشكلة البحث
، دارةشعر الباحثون بمشكلة البحث من خالل عمل إحداهن بالجهاز المركزي للتنظيم واإل

 وكذلك العمل بمجال التدريب في مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي.
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 وقد تم تحديد أبعاد هذه المشكلة وأهمية التصدي لها من خالل ما يأتي: 
: اإلطالع على البحوث والدراسات السابقة:   أوًلا

( 4200، : أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة )يحي الشيبانيفي مجال المعارف البيئية
(، ودراسة Fatma@Semra, 2013(، ودراسة )Jacobi, 2005ودراسة )

(Hadzigeorgiou @ Skoumios, 2013 ،(، ودراسة )رباب 2015(، ودراسة )هبة أحمد
(، ودراسة  Konstantions, 2016)&Mary, Richard (، ودراسة 2015سالمة، 

 (.2016)عاطف البقلي، 
ئية: أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة في مجال مهارات حل المشكالت البي

Xingcun, L. U., 2004) ،)ودراسةPedaste, M. @sarapuu, T., 2006)  ،)
(، ودراسة )ايمان سمير، 2009(، ودراسة )ريهام رفعت، 2007ودراسة )انعام ابو زيد، 

 Ampuero, Mirando, Delgado(، ودراسة )2010(، ودراسة )ايناس صبحي، 2010

& weaver, 2015 ،2018( ودراسة )مني فيصل، 2017(، ودراسة )ميرفت شرف ،)
 (.2019(، ودراسة )منصور احمد، 2018ودراسة )سحر ابراهيم، 

 :: أشارت العديد من الدراسات مثل دراسةفي مجال استراتيجية المحطات العلمية
(Nermin & Olga, 2010 ،ودراسة 2012(، ودراسة )ماجد صريف الشيباوي ،)

(، ودراسة )سهام أحمد 2016(، ودراسة )طارق كامل داود، 2015اني محمد سليمان، )ته
(، ودراسة 2019(، ودراسة )هند محمد، 2018(، ودراسة )ريهام رفعت، 2017الشافعي، 

 (.2019)نجالء يوسف، 
 هبة هللااسة ): أشارت العديد من الدراسات مثل در في مجال البرامج التدريبية المرتبطة بالبيئة

(، 2017(، ودراسة )محمد عبد الخالق، 2016(، ودراسة )عبدربه علي، 2015محمد، 
 (.2018ودراسة )امل ابراهيم، 

( من 20: قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية على مجموعة )ثانياا: الدراسة اًلستطالعية
البيئية إعداد )رضا العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، حيث تم تطبيق اختبار المعارف 
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(، بعد إجراء بعض التعديالت عليه ليتناسب مع مجموعة الدراسة 2007عبد المولي، 
االستطالعية، وتوصلت النتائج إلى وجود قصور في مستوي المعارف البيئية لدى مجموعة 

باإلجابات الخاصة بموضوع تلوث الهواء، ونسبة  %20البحث حيث حصلوا على نسبة 
باإلجابات الخاصة بموضوع الموارد  %13الخاصة بموضوع القمامة،  باإلجابات 15%

( 2018البيئية، وتم تطبيق مقياس مهارات حل المشكالت البيئية إعداد )سحر إبراهيم، 
وتوصلت النتائج إلى وجود قصور في مستوي مهارات حل المشكالت البيئية لدى مجموعة 

اصة بمهارة تحديد المشكلة البيئية، باإلجابات الخ %10البحث، حيث حصلوا على نسب 
باإلجابات الخاصة اقتراح  %12باإلجابات الخاصة بمهارة تنظيم المعلومات والبيانات،  11%

 حلول بديلة للمشكالت.
وتحددت مشكلة البحث في وجود قصور وضعف في مستوي المعارف ومهارات حل 

ئية، واإلدارة ببعض القضايا البي المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم
 وضرورة استخدام استراتيجيات تدريبية متنوعة لتنمية تلك المعارف ومهارات حل المشكالت

 البيئية.
 

 أسئلة البحث
على  تم صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: "ما فاعلية برنامج تدريبي قائم

ين ف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملاستراتيجية المحطات العلمية لتنمية المعار 
 بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؟" ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية: 

 ة؟إلدار ما المعارف البيئية التي ينبغي تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم وا 
 لعاملين بالجهاز المركزي ما مهارات حل المشكالت البيئية التي ينبغي تنميتها لدى ا 

 للتنظيم واإلدارة؟
 مية ما التصور المقترح للبرنامج التدريبي القائم على استراتيجية المحطات العلمية لتن

 دارة؟المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإل
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  معارف المحطات العلمية في تنمية الما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية
 البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؟

 ل حارات ما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية المحطات العلمية في تنمية مه
 المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؟

 

 فروض البحث
ق دال إحصائيا بين متوسطي درجات متدربين المجموعة التجريبية في اختبار يوجد فر  -1

 المعارف البيئية قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات متدربين المجموعة التجريبية في مقياس حل  -2

 دريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي.المشكالت البيئية قبل تطبيق البرنامج الت
 

 أهداف البحث
هاز استهدف البحث الحالي: تنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية للعاملين بالج

ت لمحطاالمركزي للتنظيم واإلدارة من خالل تطبيق البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية ا
 العلمية.

 

 أهمية البحث
  :ثل االهمية النظرية للبحث في تقديم: تتماًلهمية النظرية

 لجهازقائمة بأهم المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية الواجب تنميتها لدى العاملين با 
 المركزي للتنظيم واإلدارة.

  ادوات لقياس المعارف البيئية ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز
 المركزي للتنظيم واإلدارة.

 دريبي قائم على استراتيجية "المحطات العلمية".برنامج ت 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 غادة محمد رشاد وآخرون 
 

 2021يونيو ، الثالثالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

251 

 : قد يستفيد من البحث الحالي الفئات التالية:اًلهمية التطبيقية
 ة وهيمخططي ومطوري البرامج التدريبية: ـ من خالل امدادهم بأحد االستراتيجيات التدريبي 

ب عمل المتدر  استراتيجية "المحطات العلمية "كما يقدم البحث لهم دليل المدرب وبطاقات
ا الذي يشتمل على تخطيط الجلسات التدريبية المبنية على اإلطار النظري للدراسة، وفق

 الستراتيجية المحطات العلمية.
  ل حالمدربون: من خالل امدادهم بأحد االستراتيجيات الهامة في تنمية المعارف ومهارات

 المشكالت البيئية وهي استراتيجية المحطات العلمية.
  بون: من خالل تنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدىهم عن طريق المتدر

 تعرضهم للبرنامج التدريبي.
 

 حدود البحث
عداد إ : تم تطبيق البحث على مجموعة من العاملين باإلدارة المركزية )مركز الحدود البشرية

 .( موظف وموظفة32القادة للقطاع الحكومي( بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة وعددهم )
ع : تم تطبيق البحث بقاعة تدريب مجهزة داخل مركز إعداد القادة للقطاالحدود المكانية

 الحكومي.
ي تم تطبيق البحث خالل شهر فبرايرفي النصف الثاني من العام التدريب الحدود الزمنية:

2020/2021. 
 

 أدوات البحث
 )اختبار المعارف البيئية. )إعداد الباحثون 
  حل المشكالت البيئية. )إعداد الباحثون(مقياس 
 رب البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية المحطات العلمية: المتمثل في دليل المد

وبطاقات عمل المتدرب لتدريس البرنامج التدريبي وفق استراتيجية المحطات العلمية. 
 )إعداد الباحثون(



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 غادة محمد رشاد وآخرون 
 

 2021يونيو ، الثالثالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

252 

 منهج البحث
امج راءاته شبه التجريبية(: لتجريب استخدام البرناستخدم البحث المنهج التجريبي )بإج

التدريبي، وقياس فعاليته في تنمية مستوى المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى 
شبه  تصميمالعاملين بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، فال

ائم على مجموعة تجريبية واحدة وذلك ألنه التجريبي الذي يتبعه البحث هو التصميم الق
ة االنسب للتعامل مع متغيرات البحث، كما أنه قائم على استراتيجية محددة وهي استراتيجي

 المحطات العلمية.
 

 مصطلحات البحث
ية مجموعة من الخبرات واألنشطة واالساليب التعليم Training program برنامج تدريبي:

نب ة تعليمية منظمة، بهدف تحقيق تغييرات مرغوبة في كافة الجواالمختلفة التي تتضمنها خط
 (118، 2013المعرفية والمهارية والوجدانية للمتعلم. )مروة محمد، 

فيها  طريقة تدريس ينتقل Scientific Stations Strategy استراتيجية المحطات العلمية:
لمتعلمين تأدية كل الطالب في مجموعات صغيرة عبر سلسلة من المحطات مما يتيح ل

األنشطة المختلفة من خالل التناوب على المحطات المختلفة، ويمكن لألنشطة ان تدعم 
 تدريس المفاهيم التي تحتاج إلى قدر كبير من التكرار والمفهوم الواحد أوعده مفاهيم.

Jones, 2007,99: 100)) 
حصيلة المعلومات  المعرفة البيئية هي Environmental Knowledge المعارف البيئية:

 (4، 2014)فاطمة الصديق،  العلمية المتوفرة لدى الفرد عن البيئة.
 يقصد بمهارة Skill Solving Environmental Problem مهارة حل المشكالت البيئية:

 لحلولحل المشكالت البيئية قدرة الفرد على إدراك وتحديد وتنظيم وتحليل المعلومات واقترح ا
 ((Xingcun, L. U., 2004عمل لحل المشكالت البيئية  البديلة ووضع خطة
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 دراسات سابقة
 دراسات تناولت استراتيجية المحطات العلمية: 

هدفت إلى معرفة أثر استراتيجية المحطات العلمية في تدريس  :Marvin, 2007)دراسة )
راط في اللغة اإلنكليزية لتحسين نقاط الضعف لدى الطالب والسماح لهم بالمشاركة واالنخ

ة اللغ العملية التعليمية، وتوصلت النتائج إلى فعالية استراتيجية المحطات العلمية في تدريس
ية اإلنكليزية لتحسين نقاط الضعف لدى الطالب والسماح لهم بالمشاركة واالنخراط في العمل

 التعليمية لدى أفراد العينة.
ي ستراتيجية المحطات العلمية فهدفت إلى معرفة فاعلية استخدام ا (:Ocak, 2010دراسة )

 التحصيل األكاديمي ومستوي االحتفاظ بالمادة في العلوم والتكنولوجيا لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائي بإحدى المدارس التركية، وتم اختيار فصلين، ثم تحديد أحد الفصلين 

يا، س قبليا  وبعدكمجموعة تجريبية والفصل االخر كمجموعة ضابطة، وتم استخدام أدوات القيا
وتوصلت النتائج إلى فاعلية استخدام محطات التعلم في التحصيل األكاديمي ومستوي 

 االحتفاظ بالمادة في العلوم والتكنولوجيا لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
دى هدفت إلى استكشاف النماذج العقلية ل (:2018دراسة )ريهام رفعت محمد عبد العال، 

األول الثانوي وتصور مقترح لتطويرها في ضوء استراتيجية المحطات طالبات الصف 
حيا  التعليمية، وتوصلت الدراسة إلى ان طالبات الصف األول الثانوي ال يقدمن اال وصفا  سط

 ورؤية بيئية قاصرة، وأنهن قمن ببناء نماذجهن من خالل إدراك البيئة كوحدة لألنظمة بل
، أن العديد من الطالبات لم يدرجن اإلنسان إلى الرسوماتككائن، كما توصلت الدراسة إلى 

 كما أنهن يرسمن العوامل الحية بدون إدراج العناصر األخرى.
 دراسات تناولت المعارف البيئية: 

هدفت بصفة رئيسية التعرف على دور القنوات الفضائية  (:2015دراسة )هبة أحمد، 
ة وسبل العيش لدى مزارعي محافظة شمال سيناء الزراعية في تنمية المعارف والمهارات البيئي



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 غادة محمد رشاد وآخرون 
 

 2021يونيو ، الثالثالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

254 

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي قد تفيد في تنمية المعارف والمهارات البيئية وسبل 
 العيش بمنطقة الدراسة.

ت هدفت إلى بناء برنامج مقترح لتنمية المعارف والمهارا (:2016دراسة )عاطف البقلي، 
 ث علىلغذائي لدى طالب المدارس الثانوية الزراعية، وأجري البحالبيئية المرتبطة بالتصنيع ا

ت طالب وطالبة من طالب مدارس المرحلة الثانوية الزراعية بمحافظة القليوبية. وتوصل 100
يع التصنبالدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المعارف والمهارات البيئية المرتبطة 

 الغذائي لدى عينة البحث.
 اسات تناولت مهارات حل المشكالت البيئية: در 

(: هدفت الى التعرف (Ampuero, Mirando, Delgado & weaver, 2015دراسة 
 بيئيةعلى فاعلية األنشطة البيئية القائمة على مدخل النظم في تنمية مهارات حل المشكالت ال

ل في تنمية مهارات حلدى تالميذ الصف السابع بإسطنبول، وتوصلت إلى فعالية هذه األنشطة 
 المشكالت البيئية لدى تالميذ العينة.

هدفت إلى دراسة فاعلية وحدة مقترحة في التغيرات  (:2017 ى،دراسة )ميرفت مصطف
 المناخية قائمة على مدخل الدراسات البيئية في تنمية التحصيل ومهارات حل المشكالت في

 حة فيوصلت إلى فاعلية هذه الوحدة المقتر مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وت
 تنمية التحصيل ومهارات حل المشكالت لدى عينة البحث.

 :دراسات تناولت البرامج التدريبية في مجال البيئية
: هدفت إلى تنمية بعض أبعاد التنمية المستدامة ومهارات (2020دراسة )سوزان غالي، 

( فرد، 36جري البحث على عينة مكونة من )لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، وا 21القرن 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال احصائيا بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة في 

 مقياسالتطبيقين القبلي والبعدي لكل من مقياس مخرجات التربية البيئية من اجل االستدامة، و 
 لبرنامج المقترح.لصالح التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية ا 21مهارات القرن 
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ظمات هدفت إلى تنمية المسئولية البيئية لدى القائمين على من (:2020دراسة )مظفر ظاهر، 
ئج المجتمع المدنى وأثره على االعضاء من خالل برنامج مقترح عن جودة الحياة، وتوصلت نتا

 الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة في
 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المسئولية البيئية لصالح التطبيق البعدي.

 

 اإلطار النظري
 مناطق مخصصة في القاعات الدراسية : تعرف بأنهامفهوم استراتيجية المحطات العلمية

تحتوي على مواد مطبوعة، وأجهزة كمبيوتر وتتطلب تدريب عملي على هذه األنشطة من 
لمين إلى مجموعات صغيرة تدور على هذه المناطق المختلفة لمناقشة خالل تقسيم المتع

 (Chamber, 2013, 15موضوع معين. )
 (283 ،2015: أشار )امبو سعيدي ومحمد البلوشي، أهداف استراتيجية المحطات العلمية

 أن إلستراتيجية المحطات العلمية العديد من األهداف ومنها:
 د لتأكيجة الحركة واالنتقال داخل القاعة، باإلضافة إلى اإضفاء جو من المتعة والنشاط نتي

 على روح العمل الجماعي، مما يزيد من انتباه ودافعية المتعلمين لموضوع الدرس.
  تساعد على تناول المفهوم الواحد ب أكثر من طريقة وأكثر من نشاط، باإلضافة إلى

 ين في فترة زمنية قصيرة.تدريس كم ا كبيرا من المفاهيم العلمية االساسية للمتعلم
  ،ممارسة المتعلمين ألنواع االكتشاف يساعد على زيادة مستوي الثقة بالنفس لدى هم

ئي وقدرتهم على الحصول على المعلومات واكتشافها بأنفسهم وهذا يؤكد على المنحي البنا
 في الحصول على المعرفة.

 جهزة ة، وأمعامل، والوسائل التعليميامكانية االستفادة من الموارد المتاحة كالكتب وأجهزة ال
 الكمبيوتر.

 تساعد في تنمية مهارات عمليات العلم االساسية لدى المتعلمين، حيث يمارسون عمليات 
 المالحظة، االتصال، التنبؤ وبالتالي تقدير دور العلم والعلماء.
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 لصور تعمل على زيادة جودة المواد التعليمية المعروضة من خالل العينات الحية أو ا
 المكبرة والملونة، حيث يتم وضعها في محطة واحدة يمر عليها كل مجموعة.

  ة مشاركو تنمية العديد من المهارات لدى المتعلمين ومنها المهارات االجتماعية مثل التعاون
 االخرين وتقبل الرأي االخر وغيرها.

  ة.وأعمال مختلفتحيق إدارة فعالة داخل قاعة التدريب حيث سينخرط المشاركين في أنشطة 
  تسهم في تنوع الخبرات النظرية والعملية التي يكتسبها المشاركين من خالل اكتساب

 المفاهيم العلمية المجردة بنفسه عن طريق المالحظة والتجريب.
  استخدام المصادر العلمية االصيلة كالموسوعات واالطالس وغيرها حيث يتم وضعها في

 المحطة القرائية.
 م نتيجة مرور المتعلمين بخبرات حسية واكتسابهم المعلومات من خالل بقاء أثر التعل

 االستقصاء.
 مية التغلب على نقص الموارد وقلة االدوات واالمكانات المتاحة لممارسة األنشطة التعلي

عة حيث يتم استخدام االدوات االزمة لتنفيذ النشاط أكثر من مرة من خالل مرور كل مجمو 
 الضروري توفير مواد وادوات لكل افراد المجموعة. علية، وبالتالي ليس من

 ذكاء تتيح استراتيجية المحطات العلمية تنمية انواع عديدة من الذكاءات المتعددة مثل ال
 االجتماعي والمنطقي الرياضي والبصري والحركي واللغوي.... وغيرها.

 لقرار خاذ اي والبصري واتكما تتيح تنمية أنواع التفكير مثل التفكير االبداعي والناقد والعلم
 وغيرها.

أنواع المحطات  ( إلى أن18: 17، 2018أشارت )زينب جمال،  :أنواع المحطات العلمية
 ما يلي:العلمية تتمثل في

 المحطة االستقصائية )اإلستكشافية(: تختص هذه المحطة باألنشطة العلمية، مثل اجراء 
 األسئلة المرتبطة بهذه التجربة.تجربة معينة في وقت قصير، ثم اإلجابة عن عدد من 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 غادة محمد رشاد وآخرون 
 

 2021يونيو ، الثالثالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

257 

  و أالمحطة القرائية: تتطلب هذه المحطة وجود مادة قرائية مثل مقال من صحيفة أو كتاب
ذه هموسوعة علمية أو نشرة علمية... الخ، وتقوم كل مجموعة بقراءة المادة المعروضة في 

 المحطة، ثم اإلجابة عن األسئلة الموجودة بها.
 مد على وجود عدد من الصور أو الرسومات الموجودة في موسوعة المحطة الصورية: وتعت

علمية أو ملصق جاهز، أو حكاية مصورة من إحدى المجالت أو قصص مصورة تساعد 
في تقريب المفاهيم العلمية التي يتصفحها المشاركين المتعلمين بعناية ودقة حتى 

 يستطيعون االجابة على األسئلة الموجودة بهذه المحطة.
 طة االستشارية: وهي محطة مخصصة للخبراء مثل )المعلم، أو خبير متخصص له المح

عالقة بالموضوع المطروح، أو أحد الطلبة المتفوقين(، وعند وصول كل مجموعة لهذه 
 للخبير. المحطة يقومون بتوجيه األسئلة التي لها عالقة بالموضوع

  لمشاهدة فيلم تعليمي له المحطة السمعية/البصرية: يتم وضع جهاز تسجيل أو فيديو
عالقة بالموضوع المطروح، ويقوم المشتركين باالستماع أو مشاهدة المادة العلمية 

 المعروضة، ثم يجيبون على عن األسئلة المحددة بأوراق العمل.
  المحطة االلكترونية: تعتمد على وجود جهاز حاسوب، حيث تقوم كل مجموعة بمشاهدة

قة و البحث في االنترنت أو تقديم أفالم تعليمية لها عالعرض تقديمي على البوربوينت أ
 بالموضوع المطروح، ثم االجابة عن األسئلة الموجودة بهذه المحطة.

  ،محطة متحف الشمع: يتم فيها تقمص أحد الشخصيات العلمية التي لها عالقة بالموضوع
 وارتداء مالبسه، والتحدث عن المادة العلمية المرتبطة به.

 م والـ ال: يتم طرح مجموعة من األسئلة من قبل المشاركين على المعلم أو محطة النع
الخبير الموجود بهذه المحطة وذلك للحصول على اجابات بنعم أو ال دون الدخول في 

 تفاصيل. 
لى إ( 76:77، 2018: أشارت )ريهام رفعت، مراحل اإلعداد إلستراتيجية المحطات العلمية

 جية المحطات العلمية كالتالي:أن مراحل اإلعداد إلستراتي
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عرض مقدمة عن موضوع المحاضرة ة، وتعريف المجموعات المطلوب القيام به عند  -1
 التجوال على محطات التعلم.

 ( متعلم.8-6تشكيل مجموعات غير متجانسة من المتعلمين ما بين ) -2
 يتم وضع أوراق عمل كل محطة وورقة اإلجابة في المكان المخصص له. -3
 عن بدء تنفيذ أوراق عمل المحطات واالعالن عن الوقت المحدد للمكوث في يتم االعالن -4

 كل محطة.
 بعد انتهاء الوقت المحدد تقوم المجموعات باإلنتقال إلى المحطة التالية. -5
 تعود المجموعات إلى اماكنها بعد االنتهاء من التجوال عل كل المحطات. -6
 البدء في مناقشة ما توصلت اليه كل مجموعة. -7
ضرة م المعلم أوراق االجابة من المجموعات ويقوم بتصحيحها واعاداتها لهم في المحايتسل -8

 التالية وتقديم التغذية الراجعة.
ن موالذي اعتبره هدفا 1977تعريف مؤتمر تيبلسي للمعارف البيئية عام  المعارف البيئية:

 لبيئةات متنوعة وفهم أهداف التربية البيئية انه معاونة األفراد والجماعات على اكتساب خبرا
 (11، 1995والمشكالت المرتبطة بها. )ابراهيم عصمت مطاوع، 

وتعرف أنها: مساعدة األفراد للحصول على تجارب متنوعة في البيئة، واكتساب الفهم 
 (75، 2013االساسي للبيئة ومشكالتها. )فتحية طويل، 

 وتتكون المعارف البيئية من خالل: 
 التي يئة: من خالل القواعد والمبادئ لجوانب المعرفة العلمية، و معلومات مستوحاة عن الب

ية ر الحيستخدمها الفرد لتفسير الظواهر البيئية والعالقات القائمة بين االشياء الحية وغي
 وأثر اإلنسان على بيئته وكيف يتعامل معها.

 ن معلم ئة، والتمعلومات مستوحاة من البيئة: يتم التركيز فيها على التفاعل مع مكونات البي
اهدة البيئة من خالل الرحالت والزيارات التي يقوم بها الفرد، ويتم تعلم المعارف بالمش

 والمناقشة والتفسير.
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  معلومات مستوحاة من اجل البيئة: وتهدف إلى المحافظة على البيئة وحسن استثمارها
يئة ستفادة من البواالستمتاع بها، ويتم تحديد ممارسات اإلنسان الخاطئة والسليمة واال

)عبد  قرار.والتركيز على المشكالت البيئية واستخدام اسلوب االبتكار والنقد الذاتي واتخاذ ال
 (100، 2006المنعم المرزوقي، 

كة لمشار فالمعرفة البيئية يترتب عليها فهم المشكالت البيئية، واالحساس بالمسئولية، ثم ا
، 2006ات ايجابية نحو البيئة )مرفت حسن، في حل هذه المشكالت، وبالتالي اتخاذ خطو 

الل خ(، ولذلك فإن المعرفة البيئية تؤدي دورا مهما في حياة الفرد والمجتمع، ومن 578: 579
ع هذا الدور تتحقق تربية جيل يستطيع المشاركة في حل مشكالت بيئته بالشكل الذي يحقق نو 

: 104، 2002ني، أماني البساط، من التفاعل والحياة على نحو أفضل. )عبد الرحمن السعد
103.) 

للعمليات العقلية ( تصنيف بلوم ورفاقه 276، 2001وأوضح )محب الرافعي وآخرون، 
 .للجانب المعرفى

، التذكر: التي تشتمل على اإلسترجاع وتدور حول معرفة الحقائق والبيانات والمعلومات -1
 والعالقة المتبادلة بين اإلنسان والبيئة.

 في تفسير األفكار المكتسبة من القراءة واالطالع والشرح والمناقشة.الفهم: يتمثل  -2
 التطبيق: عن طريق استخدام المعلومات في المواقف الدقيقة التي يمر بها الفرد. -3
 التحليل: اكتشاف المعني العميق والتميز بين الجوهر والعرض. -4
 ديدة.التركيب: تجميع الجزئيات االساسية في معني جديد وابتكار افكار ج -5
التقويم: إصدار احكام على الموقف التعليمي من خالل اكتساب المتعلم سمات مميزة  -6

 للشخصية.
لوعى ايادة ولما كان أحد أهداف التربية البيئية: اكساب الفرد المعارف والمفاهيم البيئية وز 

يئية الب يموالمسؤولية واإلدراك نحو القضايا البيئية، وجب على البحث الحالي التطرق الى المفاه
 بإعتبارها أهم مكون من مكونات المعارف البيئية.
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ية هو: صورة ذهنية مجردة يعبر عنها بكلمة أو تركيب بسيط ذو دالله لفظالمفهوم البيئي 
 تدل على مجموعة من العناصر أو االشياء أو الظواهر البيئية وتشترك في خاصية واحدة أو

 (37، 2010)صالح عبد المحسن،  كيب بسيط.أكثر وتعطي اسما أو لفظا من كلمة أو تر 
( أن أهمية المفاهيم 106:107، 2016أشار )عاطف محمود، : أهمية المفاهيم البيئية

 البيئية تتلخص في:
 ل أثريساعد المفهوم على فهم الكثير من المعلومات في المراحل التعليمية التالية وانتقا 

 التعلم.
  تربط و تكامل الحقائق والبيئة مع المواد التعليمية، يعتبر المفهوم مدخال هاما من مداخل

 بين الكثير من الحقائق وادارك العالقات بينهما.
 لها. يعد تعلم المفاهيم البيئية ضرورة لتفسير المشكالت التي تواجه الفرد واقتراح حلول 
 .يساعد المفهوم على تسهيل دراسة مكونات وظواهر البيئة، في مجموعات 
 ن قوانيس من المفاهيم على تحقيق أهداف التربية البيئية، وفهم المبادئ واليساعد وجود اسا

 والنظريات.
 ة من تساعد المفاهيم البيئية على زيادة قدرة المتعلم على استخدام وظائف العلم الرئيسي

 تفسير وتحليل وتنبؤ.
ية ت البيئتعرف بأنها: عدد من المهارات االزمة لحل المشكال :مهارات حل المشكالت البيئية

راح وهي كاألتي: تحديد المشكالت البيئية، جمع المعلومات المتصلة بالمشكالت البيئية، اقت
ج. لنتائالحلول للمشكالت البيئية، اختيار الحلول المقترحة، تفسير المشكالت البيئية، تعميم ا

 (2012)حنان عبد السالم رضا، 
ية ( الى المهارات الثمان54، 2008ي، أشارت )نجالء المهد :خطوات حل المشكالت البيئية

 التي حددها )ستاب وكوكس( في حل المشكالت البيئية كاألتي: 
 تحديد المشكالت البيئية -     إدراك المشكالت البيئية - االستماع مع الفهم -
 تحليل المعلومات  - تنظيم المعلومات  - - جمع المعلومات -
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 وضع خطة العمل  -  اقتراح الحلول البديلة -
ووضعت البنود السابقة في ثالث مجموعات تمثل مهارات حل المشكالت البيئية وذلك 

 على النحو التالي: 
 إدراك وتحديد المشكالت البيئية. -
 تنظيم المعلومات والبيانات حول المشكالت البيئية.  -
 اقتراح الحلول البديلة للمشكالت البيئية. -

 2014المتعلمين: أشار )يوسف محمود،  أهمية تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى
يق ( إلى أهمية تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى المتعلمين؛ حيث تساعد في تحق673،

 العديد من الفوائد منها:
 تقديم المعرفة في صورة مشكالت تحفز المتعلم على إعمال عقله للوصول إلى حل لها من -

م لبدائل المطروحة لحلها باإلضافة إلى استخداخالل اختيار الحلول المناسبة من ضمن ا
 الخبرات التي مر بها المتعلم وتفاعل معها.

ثاقب، ير التعليم مهارات التفكير العلمي السليم وتنمية القدرات لدى المتعلم، وحثه على التفك -
حيث أن كل خطوة أو مرحلة فيها تعتبر مهارة عقلية بسيطة وبمجموعها يكتسب المتعلم 

 ل المشكلة.مهارة ح
 مساعدة المتعلمين على تنمية التفكير االبداعي والتفكير الناقد. -
 التي مساعدة المتعلمين على التكيف في حياتهم واتخاذ القرارت السليمة لكثير من المواقف -

تواجههم في الحياة اليومية، عندما يوضع المتعلم امام مشكلة حقيقة، وتدريبه على 
 ي كل خطوة يصنعون قرارا.الوصول إلى حلول، تجعلهم ف

تزويد المتعلمين بأطر عمل منظمة لتحليل تفكيرهم في مواقف غير تقليدية لحل  -
 المشكالت.

تمكين المتعلم من معالجة وتخزين المعلومات، وتطبيقها في مواقف جديدة غير مألوفة،  -
ليها وذلك من خالل تدريبهم على استخدام مهارات اكتساب المعلومات بدال من الحصول ع
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جاهزة، وتزويدهم بمهارات التحليل واالستقصاء واصدار القرارات وتطبيقها في حل 
 المشكالت.

ي فقيقها خطة تعليمية تتضمن مجموعة من األهداف التدريبية المراد تح: البرنامج التدريبي
، متقويضوء تحليل العمل والمحتوى واساليب التدريب والوسائل المساعدة باإلضافة إلى ادوات لل

 ،2013وذلك للتأكد من تحقيق األهداف المرجوة من البرنامج التدريبي.  )مبروكة محيرق، 
193) 

( 14، 2014أشارت )هالة عادل، : اًلعتبارات الواجب مراعاتها في تصميم البرامج التدريبية
 أن هناك عدد من االعتبارات الواجب مراعاتها في تصميم البرامج التدريبية.

 ت األساسية، وربط المعلومات الجديدة بالسابقة.تحديد المعلوما -1
 مناقشة وجهات نظر المتدربين وتوضيح القيم، الفوائد، واالتجاهات. -2
 تشجيع المتدربين على المشاركة الفعالة، والتحفيز على االبداع. -3
 ربط محتوي البرنامج التدريبي باالحتياجات التدريبية للمتدربين. -4
 ات التدريبية المتاحة.االستفادة من الوسائل والمعين -5
 ربط المحتوي التدريبي ببيئة العمل. -6
 ان يكون البرنامج مصحوبا بأساليب وأدوات للتقويم. -7

كة يبية في مجال البيئة يجب أن تقدم محتوي للمتدربين يسهم في المشار ر فالبرامج التد
 وث مشاكلالفعالة في معالجة القضايا البيئية وتطوير ظروف البيئة على نحو أفضل ومنع حد

رد جديدة، فالحفاظ على البيئة والمساهمة في حل مشكالتها مرهون بدرجة معارف ومهارات الف
 حمايةو وقيمه والتزامه بأخالقيات التعامل مع البيئة واحترام قوانينها والدفاع عن قضاياها، 

( ولذلك يجب تقديم الدعم 3، 2010مواردها من االنتهاك واالستنزاف )ايناس صبحي، 
وازن لتدريب للمواطن إلعداده للمساهمة في تحقيق خطط التنمية المستدامة والحفاظ على التوا

 البيئي.
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 إجراءات البحث
 :لإلجابة عن السؤالين األول والثاني للبحث

 ة؟إلدار ما المعارف البيئية التي ينبغي تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم وا 
 يئية التي ينبغي تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي ما مهارات حل المشكالت الب 

 للتنظيم واإلدارة؟
عارف تم اتخاذ اإلجراءات التالية: إعداد قائمة القضايا والمشكالت البيئية لتنمية الم

 ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
 : الهدف من إعداد القائمة

 دارةد المعارف البيئية المراد تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلتحدي. 
  م لتنظيلتحديد مهارات حل المشكالت البيئية المراد تنميتها لدى العاملين بالجهاز المركزي

 واإلدارة.
  ي فتصميم المحتوي العلمي للبرنامج التدريبي القائم على استراتيجية المحطات العلمية

 وء القضايا والمشكالت البيئية المختارة.ض
 .بناء االختبار التحصيلي الخاص بالمعارف البيئية المراد تنميتها 
 .بناء مقياس حل المشكالت البيئية للقضايا والمشكالت البيئية المختارة 

مصادر اشتقاق قائمة القضايا والمشكالت البيئية لتنمية المعارف ومهارات حل المشكالت 
 لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.البيئية 

 جع: البحوث والدراسات السابقة العربية واالجنبية في مجال البحث العلمي والكتب والمرا
(، )ريهام رفعت، Hye Eun, 2007(، ودراسة )2004 مثل دراسة )يحي الشيباني،

(، ودراسة 2012(، ودراسة )أماني محمد، 2008(، ودراسة )نجالء المهدي، 2007
(، 2019(، ودراسة )صفية احمد، 2019(، ودراسة )احمد رضا، 2016)عاطف البقلي، 

 (.2019ودراسة )طلعت عبد الرحيم، 
 .خصائص وسمات العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
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ير يمر العالم اليوم بمرحلة من التطور والتقدم المعرفي والتكنولوجي ونتج عن ذلك تغ
عرفة انماط الحياة واساليبها، وبالتالي ظهور مشكالت تحتاج عالجها إلى الجهد والم جذري في

شهدو يواإلهتمام، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ليس بمنأي عن تلك التغيرات والتحوالت فهم 
حيث  مرحلة من النمو والتغيرات االجتماعية، وعليهم مسايرة التقدم العلمي في جميع نواحيه،

مقراطية والمواطنة الصالحة عوامل اساسية للحاق بركب التقدم. )حمدى طلعت، أن الدي
2014 ،102:101) 

وحيث أن المجتمع يحتاج إلى إحداث تطور في شتي المجاالت االقتصادية واالجتماعية 
ل والسياسية والبيئية، ولن يتم ذلك اال من خالل مشاركة المواطنين في احداث هذا من خال

ات وخبرات يستطيع العاملين بمؤسسات المجتمع من خاللها التعامل مع غرس قيم ومهار 
 المستقبل ومتغيراته بمسئولية، والحفاظ على البيئة ومواردها.

 .القضايا والمشكالت البيئية لتنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية 
صر حاحا في ذلك العتم تحديد مجموعة من القضايا والمشكالت البيئية وهي األكثر اهمية وال

 وهي كالتالي: 
المخلفات البيئية  -     التغيرات المناخية - التلوث البيئي - إهدار الموارد البيئية -

 التنوع البيولوجي  - التصحر  - مشكالت المياه    - واعادة تدويرها
وفي ضوء تلك القضايا والمشكالت الرئيسية تم تحديد المعارف ومهارات حل المشكالت 

 :لبيئية المرتبطة بهاا
 آراء الخبراء والمتخصصين في التربية البيئية والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس 

 الصورة األولية للقائمة: تم عرض القائمة التي تم التوصل اليها على مجموعة من السادة
المحكمين وذلك للتعرف على آرائهم في القائمة والتأكد من دقة وصياغة القضايا 

ترح كالت البيئية الواردة في القائمة ووضوحها ومناسبتها للبرنامج التدريبي المقوالمش
 ومناسبتها لعينة الدراسة.
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الصورة النهائية للقائمة: تم تعديل القائمة المبدئية في ضوء آراء السادة المحكمين  •
 وأصبحت القائمة النهائية مكونة من )ثمانية( قضايا.

راتيجية لى استما التصور المقترح للبرنامج التدريبي القائم ع" :ولإلجابة عن السؤال الثالث
المحطات العلمية لتنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى العاملين بالجهاز 

 "المركزي للتنظيم واإلدارة؟
ية راتيج: إعداد دليل المدرب وبطاقات عمل المتدرب وفقا الستاتبع البحث اإلجراءات التالية

 حطات العلمية.الم
 ية: لتصميم البرنامج القائم على استراتيجية المحطات العلمية اتبع البحث اإلجراءات التال

: أسس بناء البرنامج التدريبي المقترح لبرنامج ناء اب: األسس التي اعتمد عليها البحث في أوًلا
 التدريبي المقترح: 

 البحوث والدراسات السابقة 
 ية.استراتيجية المحطات العلم 
 .قائمة المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية 
 .خصائص وسمات وحاجات العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة 
 خصائص بناء البرامج التدريبية 

ف لمعار ا: تنمية بعض الهدف العام للبرنامج: األهداف العامة للبرنامج التدريبي: ثانياا 
ام ملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة باستخدومهارات حل المشكالت البيئية لدى العا

 البرنامج التدريبي القائم على استراتيجية المحطات العلمية.
در ا رب قا: بعد اإلنتهاء من دراسة البرنامج يكون المتداألهداف الخاصة بالبرنامج التدريبي

 على:
 والعالمية. أن يتعرف على بعض القضايا والمشكالت البيئية المحلية واإلقليمية 
 .تنمية القدرة على إدراك وتحديد المشكالت 
 .تنمية القدرة على جمع المعلومات والبيانات عن المشكالت وتنظيمها وتحليلها 
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 .تنمية القدرة على تقديم بدائل لحل المشكالت 
 .تنمية القدرة على اتخاذ القرار البيئي 
 .أن يتعرف على دور التكنولوجيا في التعلم 
 لعلم والعلماء وخاصة في مجال البيئة.تقدير دور ا 
 .تنمية مهارات التفكير الناقد واالبداعي واالبتكاري 
 .تنمية مهارا ت العمل الجماعي وروح الفريق 
 تنمية مهارات التعلم الذاتي 
 .أن يكتسب مفاهيم ومعارف بيئية جديدة 
 .تنمية مهارات حب االستطالع والبحث عن المعلومة 
 يقة للبيئة.تنمية السلوكيات الصد 
 .تنمية مهارات عمليات التعلم االساسية من مالحظة واستنتاج وتنبؤ وتصنيف وقياس 
 .تنمية الدافعية للتعلم 
 .أن يكتسب أنواع عديدة من الذكاءات بصري ولغوي وحركي واجتماعي 
 ء.تنمية االحساس بمتعة التعلم من خالل ممارسة األنشطة العملية والمهنية بين الزمال 
 نشاط في أداء المهام البيئية.يسهم ب 

رنامج ي البإجراءات اختيار محتوى البرنامج التدريبي: تم تحديد محتو  : محتوي البرنامج:ثالثاا 
 التدريبي في ضوء األهداف المحددة سلفا وكذلك في ضوء: 

 .االطالع على االدبيات النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة 
 ت البيئية.االطالع على قائمة القضايا والمشكال 
 مراعاة أن تكون مناسبة للخصائص العلقية للفئة المستهدفة 
 مراعاة تنظيم محتوي البرنامج بشكل منطقي ومناسب للفئة المستهدفة 
 .مراعاة قابلية البرنامج للتطبيق العملي 
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نظيم تتكون البرنامج التدريبي من عشر جلسات تدريبية، وقد تم  محتوي البرنامج التدريبي:
 التدريبية كالتالي:  الجلسة

 .عنوان الجلسة: تم اختياره ليكون معبرا عن موضوع الجلسة 
 .موضوع الجلسة: المفاهيم القضايا المراد تناولها 
 .مضمون الجلسة: ملخص لما تحتويه الجلسة التدريبية من أهداف ومحتوي وإجراءات 
 للقطاع الحكومي. مكان تنفيذ الجلسة: داخل قاعة تدريبية مجهزة بمركز إعداد القادة 
 الزمن االزم لتنفيذ الجلسة التدريبية: ثالث ساعات 
 .أهداف الجلسة: تم صياغاتها بصورة إجرائية حتى يمكن التأكد منها وقياسها 
 المعارف البيئية المرجو اكتسابها 
 .مهارات حل المشكالت البيئية المرجو اكتسابها 
 لسة.محتوي الجلسة: وهو العناصر الرئيسية لموضوع الج 
  ،)أدوات تنفيذ الجلسة: وهي الوسائل واالدوات المستخدمة مثل جهاز عرض )برجيكتور

 صور، جهاز كمبيوتر، أوراق، اقالم.
 .إجراءات تنفيذ الجلسة: تسير كل جلسة وفق استراتيجية المحطات العلمية 

هزة ، أجة: مواد تدريبية مطبوعرابعا الوسائل واًلدوات التدريبية المستخدمة في البرنامج
 كمبيوتر، شاشة عرض )برجيكتور(، أفالم تعليمية، مقاطع فيديو للمشكالت البيئية، أفالم

 ، صور، أوراق، وصلة انترنت.power pointكرتونية، برنامج 
ت لمحطاااستخدم في تنفيذ البرنامج التدريبي استراتيجية  خامساا: أساليب تنفيذ البرنامج:

حطات العلمية كل محطة تتضمن نشاطا مختلفا يقوم كل العلمية التي تتضمن عدد من الم
 مجموعة بالتناوب.

: وتم ذلك من خالل التطبيق القبلي اوًل: التقويم القبليسادساا: أساليب التقويم في البرنامج: 
ألداتي القياس وهما اختبار المعارف البيئية ومقياس حل المشكالت البيئية للوقوف على مدى 
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المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية التي يسعى البرنامج التدريبي تمكن المتدربين من 
 لتنميتهما.

كل للمصاحبة عمل ا: وتم هذا التقويم أثناء تنفيذ البرنامج، وتمثل أوراق الثانياا: التقويم البنائي
محطة وتتضمن مجموعة من األسئلة يجيب عليها المجموعات بعد أداء كل نشاط داخل كل 

يهدف هذا النوع من التقويم إلى الكشف عن مدى تحقق األهداف بعد كل جلسة محطة تعلم و 
 تدريبية، ودمج المتدربين في النشاط التدريبي وضمان المشاركة الفعالة.

ثر رصد اال ف إلى: وتم هذا التقويم بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج، ويهدثالثاا: التقويم النهائي
بين تنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية لدى المتدر الذي تركه تطبيق البرنامج في 

ية من أجل الوقوف على مدي تحقق األهداف الخاصة بالبرنامج التدريبي القائم على استراتيج
 المحطات العلمية من خالل التطبيق البعدي ألداتي القياس وهما اختبار المعارف البيئية

 ومقياس حل المشكالت البيئية.
ن للتأكد من صالحية البرنامج التدريبي للتطبيق عرضت الباحثو  ضبط البرنامج:: سابعاا 

البرنامج في صورته األولية على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج وطرق التدريس 
ومجال التربية البيئية وعلم النفس، وذلك بغرض تعرف آرائهم حول مدى ارتباط محتوي 

دى وضوعة له، وكذا مدى صحة المحتوى العلمي للبرنامج، ومالبرنامج التدريبي باألهداف الم
مالءمته، ومالءمة انشطته للمتدربين عينة البحث، وقد اتفق السداة المحكمون على صحة 

 المحتوي العلمي للبرنامج ومدى مالئمته، وارتباطه باألهداف الموضوعة له.
ى ئية لدفي تنمية المعارف البي ما فاعلية البرنامج التدريبي" ولإلجابة عن السؤال الرابع:

 تم اتباع االتي:  "العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؟
وى لى مست: هدف اإلختبار إلى التعرف عأوًلا: هدف اًلختبار بناء اختبار المعارف البيئية:

 المعارف البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة.
تمت  : قام الباحثون بمراعاة اآلتي عند صياغة مفردات االختبار:ة اًلختبار: صياغة اسئلثانياا 

صياغة مفردات االختبار بأسلوب االختيار من متعدد )سؤاال  يليه أربعة بدائل( ويطلب من 
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عينة البحث اختيار استجابة واحدة تمثل العبارة الصحيحة، ثم مراعاة الشروط الواجب توافرها 
ت وشملت مفردات االختبار القضايا والمشكالت البيئية التي تم االتفاق في نمط هذه المفردا

 عليها للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة عينة البحث.
شتملت لتي اا: تم تحديد أبعاد االختبار في ضوء المعارف البيئية ثالثاا: تحديد أبعاد اًلختبار

 عليها قائمة القضايا والمشكالت البيئية.
 ( مفردة. 33: أشتمل على )بعاا: الصورة المبدئية لالختبار التحصيليرا

ا: صدق اًلختبار التحصيلي م : للتأكد من صدق وسالمة االختبار التحصيلي علميا تخامسا
اتباع اآلتي: تم عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين 

ذا ناهج وطرق التدريس وذلك الستطالع آرائهم في هوالخبراء في مجال التربية البيئية والم
غة االختبار من حيث مدى سالمة العبارات، ومالءمتها للهدف المراد قياسه، مدى مالءمة الل

ن المستخدمة في االختبار، مدى وضوح ودقة تعليمات االختبار، وقد اسفرت عملية التحكيم ع
، ومالءمة اللغة المستخدمة في اإلختبارسالمة المفردات ومالءمتها للهدف المراد قياسه، 

ومالءمة المفردات لعينة البحث وتعديل بعض مفردات االختبار، وأصبحت الصورة النهائية 
 ( مفردة.32لالختبار )

ا: ثبات اًلختبار ( Cronbach haAlp: استخدم الباحثون طريقة معادلة ألفا كرونباخ )سادسا
ئية البي يمة معامل ألفا للدرجة الكلية الختبار المعارفلثبات اختبار المعارف البيئية وبلغت ق

 (.0.5( وهي قيمة مرتفعة تؤكد على ثبات المقياس لكونها أعلى من )0.919)
 ( مفردة.32: اشتملت على )سابعاا: الصورة النهائية لالختبار التحصيلي
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 مواصفات اختبار المعارف البيئية (:1جدول )
 الدرجة عدد المفردات رداتأرقام المف القضية البيئية م
 4 4 21، 13، 5، 1 إهدار الموارد البيئية 1
 5 5 29، 18، 10، 8، 6 تلوث البيئة 2
 4 4 17، 16، 14، 4 التغيرات المناخية 3
 4 4 28، 25، 23، 7 المخلفات البيئية واعادة تدويرها 4
 5 5 30، 27، 26، 20، 9 مشكالت الغذاء 5
 3 3 24، 22، 15 مشكالت المياه 6
 3 3 19، 12، 11 التصحر 7
 4 4 32، 31، 3، 2 التنوع البيولوجي 8

 32 32 32 المجموع
 ع ذكرم: راع الباحثون وضع تعليمات االختبار في الصفحة األولى ثامناا: تعليمات اًلختبار

 مثال توضيحي لكيفية اإلجابة عن المفردات، وتم مراعاة هدف االختبار.
 : تم تصحيح االختبار وفقا لآلتي: تعطي درجة واحدة لإلجابةختبارتاسعاا: تصحيح اًل

 الصحيحة و)صفر( لإلجابة غير الصحيحة.
 مشكالتما فاعلية البرنامج التدريبي فى تنمية مهارات حل ال"ولإلجابة عن السؤال الخامس: 

 تم اتباع اآلتي:  "البيئية لدى العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة؟
: هدف المقياس ناء مقياس حل المشكالت البيئية:ب ت حل : التعرف على مستوى مهاراأوًلا

كالت المشكالت البيئة )تحديد المشكلة البيئية، تنظيم المعلومات والبيانات المتعلقة بالمش
 تنظيمالبيئية، اقتراح الحلول البديلة للمشكالت البيئية( لدى العاملين بالجهاز المركزي لل

 ة.واإلدار 
: تم صياغة المقياس في ضوء قائمة القضايا والمشكالت ثانياا: صياغة عبارات المقياس

البيئية، وأال يحتمل الموقف الواحد أكثر من إجابة صحيحة واحدة فقط وذلك في كال  من: 
المحور األول )تحديد المشكالت البيئية(، والمحور الثاني )تنظيم المعلومات والبيانات المتعلقة 
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شكالت البيئية(، بينما تم ترك الحرية للمتدرب بوضع أكثر من حل صحيح بالنسبة للمحور بالم
 قتراح الحلول البديلة للمشكالت البيئية(.)إ الثالث

 شكالت: تم تحديد أبعاد المقياس في ضوء قائمة القضايا والمثالثاا: تحديد أبعاد المقياس
 البيئية.

ول ( مفردة للمحور األ19( مفردة، )54تملت على ): اشرابعاا: الصورة المبدئية للمقياس
متعلقة ( مفردة للمحور الثاني" تنظيم المعلومات والبيانات ال18"تحديد المشكلة البيئية"، و)

 يئية".( مفردة للمحور الثالث "إقتراح الحلول البديلة للمشكالت الب17بالمشكالت البيئية" و)
ا: صدق المقياس المة المقياس علميا تم عرض المقياس في : للتأكد من صدق وسخامسا

 مناهجصورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين والخبراء في مجال التربية البيئية وال
وطرق التدريس وذلك الستطالع آرائهم في هذا المقياس من حيث مدى سالمة العبارات 

قة ي المقياس، مدى وضوح ودومالئمتها للهدف المراد قياسه، مدى مالءمة اللغة المستخدمة ف
د تعليمات المقياس، وقد اسفرت عملية التحكيم عن سالمة العبارات ومالئمتها للهدف المرا

 قياسه، ومالئمة اللغة المستخدمة في المقياس، كما أشار البعض إلى إعادة صياغة وتعديل
( 17( مفردة، )51بعض عبارات المقياس لتبسيط أسلوبها، وبالتالي اصبحت الصورة النهائية )

علومات ( مفردة للمحور الثاني "تنظيم الم17مفردة للمحور األول "تحديد المشكلة البيئية"، و)
لبديلة ( مفردة للمحور الثالث "اقتراح الحلول ا17والبيانات المتعلقة بالمشكالت البيئية" و)

 للمشكالت البيئية".
ا: ثبات المقياس  Cronbachعادلة ألفا كرونباخ ): اعتمد الباحثون على نتائج مسادسا

Alphaللتحقق من ثبات مقياس حل المشكالت البيئية وتبين أن قيمة معامل ألفا للدرجة ) 
نها (، وهي قيمة مرتفعة تؤكد ثبات المقياس لكو 0.956الكلية لمقياس حل المشكالت البيئية )

 (.0.5أعلى من )
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ول ( مفردة للمحور األ17مفردة، ) (51: اشتملت على )سابعاا: الصورة النهائية للمقياس
متعلقة ( مفردة للمحور الثاني" تنظيم المعلومات والبيانات ال17"تحديد المشكلة البيئية"، و)

 يئية".( مفردة للمحور الثالث "اقتراح الحلول البديلة للمشكالت الب17بالمشكالت البيئية" و)
 مواصفات مقياس حل المشكالت البيئية (:2ل )وجد
 عدد الدرجات عدد المفردات ر مقياس حل المشكالت البيئيةمحاو  م
 17 17 المحور األول "تحديد المشكالت البيئية" 1
 17 17 المحور الثاني "تنظيم المعلومات والبيانات" 2
 34 17 المحور الثالث "اقتراح حلول بديلة للمشكالت البيئية" 3

 68 51 المجموع
راع الباحثون تحديد هدف المقياس، شرح مختصر لكل محور : ثامناا: تعليمات المقياس

 وطريقة اإلجابة عليه وذكر مثال توضيحي لذلك.
: تم تصحيح المقياس وفقا لآلتي: تعطي درجة واحدة لإلجابة تاسعاا: تصحيح المقياس

الصحيحة في المحور األول والمحور الثاني من المقياس، أما المحور الثالث فتعطى درجة 
حل  عندما يقترح المتدرب حال واحدا للمشكلة البيئية، ودرجتان عندما يقترح أكثر منواحدة 

 صحيح للمشكلة، ويعطى صفرا عندما ال يكتب حل أو يقدم حلول خاطئة للمشكلة البيئية.
تكونت عينة البحث من مجموعة تجريبية واحدة، وقد تم اختيار مجموعة  عينة البحث:

ملين بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي بالجهاز المركزي ( من العا32البحث وعددهم )
إلناث( ( ، وعينة الدراسة  )ا%53.1للتنظيم واإلدارة، وكانت عينة الدراسة  )الذكور( بنسبة )

( وهي أعلى نسبة، وكانت عينة الدراسة %50.0(، كان مؤهل )عالي( بنسبة )%46.9بنسبة )
(، %12.5(، وأخيرا  )دراسات عليا( بنسبة )%37.5)مؤهل متوسط وفوق متوسط( بنسبة )

( وهي أعلى نسبة، %40.6معظم عينة الدراسة كانت من المستوي الوظيفي )الثالث( بنسبة )
 (.%28.1(، وأخيرا  )المستوى الثاني( بنسبة )%31.3ثم )المستوى األول( بنسبة )
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 لمعارفالبحث )اختبار ا: قام الباحثون بتطبيق اداتي إجراء التطبيق القبلي ألداتي البحث
مركز البيئية ومقياس حل المشكالت البيئية قبليا على مجموعة البحث )المجموعة التجريبية( ب

، ثم 2021إعداد القادة للقطاع الحكومي، وقد استغرق التطبيق )يومان( خالل شهر يناير
م لقائالتدريبي ا تطبيق البرنامج التدريبي على مجموعة البحث: قام الباحثون بتطبيق البرنامج

على استراتيجية المحطات العلمية على المجموعة التجريبية. وقد استغرقت تجربة البحث 
راء ، واج2021)عشرة أيام( خالل أربع أسابيع بواقع )ثالث أيام اسبوعيا(، خالل شهر فبراير

ة مجموعالتطبيق البعدي الداتي البحث: قام الباحثون بالتطبيق البعدي ألداتي القياس على 
البحث المجموعة التجريبية، ثم تصحيح أوراق االجابة ورصد الدرجات في ضوء مفاتيح 

 التصحيح الخاصة بكل أداء.
 

 نتائج الدراسة وتفسيرها
معالجة النتائج في ضوء فروض البحث باستخدام األساليب اإلحصائية تمت معالجة نتائج 

 الدراسة للتحقق من صحة الفروض كما يلي:
لي ق القبيوجد فرق دال إحصائياا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبي ول:الفرض األ 

 .والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي ًلختبار المعارف البيئية
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نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  (:3جدول )
 بيئيةالتطبيقين القبلي والبعدي اختبار المعارف ال

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (32)ن= 

 التطبيق البعدي
 قيمة )ت( (32)ن= 

مستوى 
الدًللة 
اًلنحراف  المتوسط 0.01

اًلنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 8.331 0.95 3.16 0.98 1.13 4 إهدار الموارد البيئية
 دالة 14.766 0.73 3.91 0.87 1.34 5 تلوث البيئة

 دالة 7.411 1.17 2.91 0.78 1.03 4 التغيرات المناخية
المخلفات البيئية وإعادة 

 دالة 8.021 1.03 3.03 0.82 1.09 4 تدويرها
 دالة 8.092 1.25 3.72 0.87 1.38 5 مشكالت الغذاء
 دالة 6.835 0.86 2.19 0.80 0.75 3 مشكالت المياه

 دالة 8.728 0.72 2.47 0.80 0.75 3 التصحر
 دالة 12.079 0.78 3.09 0.79 0.88 4 التنوع البيولوجي

الختبار  الدرجة الكلية
 دالة 20.339 2.91 24.47 2.65 8.34 32 المعارف البيئية

( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين 3اتضح من جدول )
 يلي: ما  ختبار المعارف البيئيةالقبلي والبعدي ال

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند 8.331البعدي لقضية إهدار الموارد البيئية حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 1.13(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.16ي )درجات عينة التطبيق البعد

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند مستوى 14.766البعدي لقضية تلوث البيئة حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 1.34(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.91نة التطبيق البعدي )عي
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  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند 7.411البعدي لقضية التغيرات المناخية حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 1.03(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.91درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة8.021البعدي لقضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها حيث بلغت قيمة ت )

(، 1.09متوسط درجات عينة التطبيق القبلي ) (، وكان0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.03ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند مستوى 8.092البعدي لقضية مشكالت الغذاء حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 1.38(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01نوية )مع
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.72عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
دالة عند مستوى ( وهي قيمة 6.835البعدي لقضية مشكالت المياه حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.75(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.19عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية  (8.728البعدي لقضية التصحر حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات عينة 0.75(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01)
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.47التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند 12.079بلغت قيمة ت ) البعدي لقضية التنوع البيولوجي حيث
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(، ومتوسط 0.88(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.09درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة معنوية عند 20.339التطبيق البعدي حيث بلغت قيمة ت ) البعدي لصالح

(، ومتوسط درجات التطبيق 8.34(، وكان متوسط درجات التطبيق القبلي )0.01مستوى )
 ( لصالح التطبيق البعدي.24.47البعدي )

 ختبار المعارف البيئيةنتائج حجم التأثير ال (:4جدول )
 ار حجم التأثيرمقد dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات

 متوسط 0.73 0.534 إهدار الموارد البيئية
 كبير 0.851 0.725 تلوث البيئة

 متوسط 0.691 0.477 التغيرات المناخية
 متوسط 0.727 0.528 المخلفات البيئية وإعادة تدويرها.

 متوسط 0.741 0.55 مشكالت الغذاء
 متوسط 0.660 0.435 مشكالت المياه

 متوسط 0.754 0.568 التصحر
 كبير 0.821 0.673 التنوع البيولوجي

 كبير 0.947 0.897 الختبار المعارف البيئية الدرجة الكلية
 ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة )       ؛( حجم التأثير صغيرd( = )0.2قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

ير ار المعارف البيئية أن حجم التأث( لنتائج حجم التأثير الختب4اتضح من جدول رقم )
تفعة ( وهي قيمة مر d( )0.947الختبار المعارف البيئية حيث بلغت قيمة ) كبير للدرجة الكلية

 (.0.897) 2(، وبلغت قيمة إيتا05أكبر من )
مما سبق تحقق صحة الفرض األول: يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات 

 والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي الختبار المعارفالمتدربين في التطبيق القبلي 
 البيئية.
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يق يوجد فرق دال إحصائياا بين متوسطي درجات المتدربين في التطب الفرض الثاني:
 القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي لمقياس حل المشكالت البيئية.

ن متوسطي درجات عينة الدراسة في نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بي (:5جدول )
 التطبيقين القبلي والبعدي للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي 
 (32)ن=  

 التطبيق البعدي
قيمة  (32)ن=  

 )ت(
مستوى 
الدًللة 
اًلنحراف  المتوسط 0.01

اًلنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 7.506 0.50 1.56 0.67 0.50 2 ر الموارد البيئيةإهدا
 دالة 9.119 0.85 2.28 0.60 0.66 3 تلوث البيئة

 دالة 4.267 0.84 1.56 0.94 0.63 2 التغيرات المناخية
المخلفات البيئية 

 دالة 6.271 0.62 1.50 0.61 0.59 2 وإعادة تدويرها
 دالة 6.981 0.55 1.66 0.57 0.75 2 مشكالت الغذاء
 دالة 6.338 0.62 1.56 0.62 0.50 2 مشكالت المياه

 دالة 5.230 0.67 1.56 0.71 0.63 2 التصحر
 دالة 9.004 0.61 1.38 0.56 0.59 2 التنوع البيولوجي

المحور األول: تحديد 
 دالة 18.421 87. 1 13.06 1.37 4.84 17 المشكالت البيئية

الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في ( لحساب داللة 5اتضح من جدول رقم )
 التطبيقين القبلي والبعدي للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية ما يلي: 

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
الة عند ( وهي قيمة د7.506البعدي لقضية إهدار الموارد البيئية حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 0.5(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.56درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند مستوى 9.119البعدي لقضية تلوث البيئة حيث بلغت قيمة ت )
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(، ومتوسط درجات 0.66(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.28عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند 4.267حيث بلغت قيمة ت ) البعدي لقضية التغيرات المناخية

(، ومتوسط 0.63(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.56درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة6.271ضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها حيث بلغت قيمة ت )البعدي لق

(، 0.59(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.5ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )

 التطبيق القبلي والتطبيق  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في
( وهي قيمة دالة عند مستوى 6.981البعدي لقضية مشكالت الغذاء حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.75(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.66عينة التطبيق البعدي )

 رجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي د
( وهي قيمة دالة عند مستوى 6.338البعدي لقضية مشكالت المياه حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.50(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.56عينة التطبيق البعدي )

 ئي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصا
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 5.230البعدي لقضية التصحر حيث بلغت قيمة ت )

ومتوسط درجات عينة  0.7563(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01)
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.56التطبيق البعدي )
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  ق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فر
 ( وهي قيمة دالة عند مستوى 9.004البعدي لقضية التنوع البيولوجي حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.59(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 طبيق البعدي.( لصالح الت1.38عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة21.316البعدي للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية حيث بلغت قيمة ت )

(، 4.78(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.13.0ينة التطبيق البعدي )ومتوسط درجات ع

 نتائج حجم التأثير للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية (:6جدول )
 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات

 متوسط 0.452 0.673 إهدار الموارد البيئية
 متوسط 0.556 0.746 تلوث البيئة

 صغير 0.222 0.471 التغيرات المناخية
 صغير 0.357 0.597 المخلفات البيئية وإعادة تدويرها

 صغير 0.406 0.637 مشكالت الغذاء
 صغير 0.431 0.656 مشكالت المياه

 صغير 0.324 0.569 التصحر
 صغير 0.315 0.561 التنوع البيولوجي

 كبير 0.941 0.886 المحور األول: تحديد المشكالت البيئية
أن  ( لنتائج حجم التأثير للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية6م )اتضح من جدول رق

( dة )للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية حيث بلغت قيم حجم التأثير كبير للدرجة الكلية
 (.0.886) 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )0.941)
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لفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في نتائج اختبار )ت( لحساب داللة ا (:7جدول )
 التطبيقين القبلي والبعدي للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (32)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (32)ن= 

 )ت(
مستوى 
الدًللة 
اًلنحراف  المتوسط 0.01

اًلنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 7.006 0.57 1.53 0.56 0.56 2 إهدار الموارد البيئية
 دالة 7.915 0.61 1.63 0.56 0.56 2 تلوث البيئة

 دالة 8.004 0.57 1.53 0.55 0.63 2 التغيرات المناخية
المخلفات البيئية وإعادة 

 دالة 6.77 0.49 1.63 0.71 0.59 2 تدويرها
 دالة 6.192 0.74 2.31 0.90 1.03 3 مشكالت الغذاء
 دالة 3.735 0.67 1.47 0.63 0.72 2 مشكالت المياه

 دالة 6.849 0.61 1.63 0.67 0.56 2 التصحر
 دالة 9.515 0.55 1.66 0.55 0.34 2 التنوع البيولوجي

المحور الثاني: جمع 
 دالة 21.431 1.58 13.38 1.55 5.00 17 وتنظيم المعلومات

روق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في التطبيقين ( لحساب داللة الف7اتضح من جدول )
 القبلي والبعدي للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات ما يلي: 

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
عند ( وهي قيمة دالة 7.006البعدي لقضية إهدار الموارد البيئية حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 0.56(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.53درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
وهي قيمة دالة عند مستوى ( 7.91البعدي لقضية تلوث البيئة حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.56(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.63عينة التطبيق البعدي )
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  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند 8.004بلغت قيمة ت ) البعدي لقضية التغيرات المناخية حيث

(، ومتوسط 0.63(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.53درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة6.77المخلفات البيئية وإعادة تدويرها حيث بلغت قيمة ت ) البعدي لقضية 

(، 0.59(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.63ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )

 تطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في ال
( وهي قيمة دالة عند مستوى 6.192البعدي لقضية مشكالت الغذاء حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 1.03(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.31عينة التطبيق البعدي )

 ت المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجا
( وهي قيمة دالة عند مستوى 3.735البعدي لقضية مشكالت المياه حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.72(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.47عينة التطبيق البعدي )

   ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصائي
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 6.849البعدي لقضية التصحر حيث بلغت قيمة ت )

( ومتوسط درجات عينة 0.56(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01)
 ( لصالح التطبيق البعدي.1.63التطبيق البعدي )

 ل إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دا
( وهي قيمة دالة عند مستوى 9.515البعدي لقضية التنوع البيولوجي حيث بلغت قيمة ت )
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(، ومتوسط درجات 0.34(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 البعدي. ( لصالح التطبيق1.66عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة 21.431البعدي للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات حيث بلغت قيمة ت )

(، 5.00(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.13.38لتطبيق البعدي )ومتوسط درجات عينة ا

 الثاني: جمع وتنظيم المعلوماتنتائج حجم التأثير للمحور  (:8جدول )
 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات

 متوسط 0.431 0.656 إهدار الموارد البيئية
 متوسط 0.458 0.677 تلوث البيئة

 متوسط 0.403 0.635 التغيرات المناخية
 متوسط 0.423 0.65 المخلفات البيئية وإعادة تدويرها

 متوسط 0.386 0.621 مشكالت الغذاء
 متوسط 0.254 0.504 مشكالت المياه

 متوسط 0.416 0.645 التصحر
 متوسط 0.599 0.774 التنوع البيولوجي

 كبير 0.936 0.876 المحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات
( لنتائج حجم التأثير للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات 8) اتضح من جدول رقم

 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )d( )0.936حيث بلغت قيمة )
(0.876.) 
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نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  (:9جدول )
 المشكالت البيئية التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس حل

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (32)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (32)ن= 

 )ت(
مستوى 
الدًللة 
اًلنحراف  المتوسط 0.01

اًلنحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 10.598 0.91 3.13 0.74 1.03 4 إهدار الموارد البيئية
 دالة 9.917 1.04 4.34 0.99 1.72 6 تلوث البيئة

 دالة 9.150 1.01 3.22 0.78 1.09 2 التغيرات المناخية
 دالة 12.354 0.78 3.09 0.86 1.09 4 المخلفات وإعادة تدويرها.

 دالة 8.418 0.95 2.94 0.76 0.94 4 مشكالت الغذاء
 دالة 10.249 0.83 3.22 0.74 1.19 4 مشكالت المياه

 دالة 9.648 0.83 3.22 0.87 1.13 4 التصحر
 دالة 8.937 0.86 3.03 0.74 1.19 4 التنوع البيولوجي

المحور الثالث: اقتراح 
 دالة 19.55 3.47 25.84 2.90 9.38 34 حلول بديلة

الدرجة الكلية لمقياس 
 دالة 32.736 4.05 52.19 3.34 19.13 68 حل المشكالت البيئية

داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  ( لحساب9اتضح من جدول رقم )
 التطبيقين القبلي والبعدي للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات ما يلي: 

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 قيمة دالة عند ( وهي10.598البعدي لقضية إهدار الموارد البيئية حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 1.03(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.13درجات عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي قيمة دالة عند مستوى 9.917ة ت )البعدي لقضية تلوث البيئة حيث بلغت قيم
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(، ومتوسط درجات 1.72(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.4.34عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة دالة عند مستوى 9.15المناخية حيث بلغت قيمة ت )البعدي لقضية التغيرات 

(، ومتوسط درجات 1.09(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.09عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
ة ( وهي قيم12.354بعدي لقضية المخلفات البيئية وإعادة تدويرها حيث بلغت قيمة ت )ال

(، 1.09(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.09ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )

 تدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات الم
( وهي قيمة دالة عند مستوى 8.418البعدي لقضية مشكالت الغذاء حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 0.94(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.2.94عينة التطبيق البعدي )

 متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق  يوجد فرق دال إحصائي ا بين
( وهي قيمة دالة عند 10.249البعدي لقضية مشكالت المياه حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط 1.19(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.3.22درجات عينة التطبيق البعدي )

  ق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق يوجد فر
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 9.648البعدي لقضية التصحر حيث بلغت قيمة ت )

( ومتوسط درجات عينة 1.13(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01)
 .( لصالح التطبيق البعدي3.22التطبيق البعدي )
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  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة دالة عند مستوى 8.937البعدي لقضية التنوع البيولوجي حيث بلغت قيمة ت )

(، ومتوسط درجات 1.19(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01معنوية )
 لصالح التطبيق البعدي.( 3.03عينة التطبيق البعدي )

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
 ( وهي قيمة دالة19.55البعدي للمحور الثالث: اقتراح حلول بديلة حيث بلغت قيمة ت )

(، 9.38(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.01عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.25.84ات عينة التطبيق البعدي )ومتوسط درج

  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق
( وهي 32.736لمقياس حل المشكالت البيئية حيث بلغت قيمة ت ) البعدي للدرجة الكلية

ت عينة التطبيق القبلي (، وكان متوسط درجا0.01قيمة دالة عند مستوى معنوية )
 ( لصالح التطبيق البعدي.52.19(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )19.13)

 نتائج حجم التأثير للمحور الثالث: اقتراح حلول بديلة (:10جدول )
 مقدار حجم التأثير dقيمة  2قيمة ايتا المتغيرات

 متوسط 0.623 0.789 إهدار الموارد البيئية
 متوسط 0.634 0.796 تلوث البيئة

 متوسط 0.590 0.768 التغيرات المناخية
 متوسط 0.607 0.779 المخلفات وإعادة تدويرها.

 متوسط 0.583 0.764 مشكالت الغذاء
 متوسط 0.633 0.795 مشكالت المياه

 صغير 0.490 0.700 التصحر
 متوسط 0.577 0.76 التنوع البيولوجي

 كبير 0.934 0.873 لةالمحور الثالث: اقتراح حلول بدي
 كبير 0.976 0.953 الدرجة الكلية لمقياس حل المشكالت البيئية

( لنتائج حجم التأثير أن حجم التأثير كبير للمحور الثالث: 10اتضح من جدول رقم )
(، وبلغت 05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )d( )0.934اقتراح حلول بديلة حيث بلغت قيمة )
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 لمقياس حل المشكالت البيئية وكان حجم التأثير كبير للدرجة الكلية(. 0.873) 2قيمة إيتا
 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )0.976) (dحيث بلغت قيمة )

(0.953.) 
مما سبق تحقق صحة الفرض الثاني: يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات 

الت دي لصالح التطبيق البعدي لمقياس حل المشكالمتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق البع
 البيئية.

 أثبت التطبيق الميداني ما يلي:: تفسير النتائج
  وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق

ن مالبعدي لصالح التطبيق البعدي إلختبار المعارف البيئية وتتفق هذه الدراسة مع كٍل 
(، 2015(، ودراسة )هبة أحمد، Hadzigeorgiou @Skoumios,2013سة )درا

(، 2015(، ودراسة رباب سالمة، Mary,Richard&Konstantions, ،2016ودراسة 
 (.2019(، ودراسة )احمد رضا، 2016ودراسة )عاطف البقلي، 

 وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق 
ل لمقياس حل المشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدي لمقياس ح البعدي للدرجة الكلية

 المشكالت البيئية حيث أن:
o  وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق

 البعدي للمحور األول: تحديد المشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدي.
o  دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق وجود فرق

 البعدي للمحور الثاني: جمع وتنظيم المعلومات لصالح التطبيق البعدي.
o  وجود فرق دال إحصائي ا بين متوسطي درجات المتدربين في التطبيق القبلي والتطبيق

 تطبيق البعدي.البعدي للمحور الثالث: اقتراح حلول بديلة لصالح ال
 ,Ampuero (، ودراسة2009وتتفق هذه النتائج مع دراسة كٍل من: دراسة )ريهام رفعت،

Mirando, Delgado & Weaver, 2015) ،2018(، ودراسة )سحر ابراهيم.) 
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إلى  قد يرجع فاعلية البرنامج التدريبي في تنمية المعارف ومهارت حل المشكالت البيئية
ي فحطات العلمية في تقديم محتوي البرنامج للمتدربين والذي ساهم استخدام استراتيجية الم

لوث تنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية تجاه قضايا )إهدار الموارد البيئية، الت
ذاء، البيئي، التغيرات المناخية، المخلفات البيئية وإعادة تدويرها، تلوث الميا، تلوث الغ

 (، ودراسة2015واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )ساهر ماجد،  التصحر، التنوع البيولوجي(،
(، ودراسة 2019(، ودراسة )نجالء يوسف، 2019(، ودراسة )هند محمد، 2019)دعاء إمام، 

 (.2020(، ودراسة )خميس موسي(، ودراسة )سميح محمود، 2109)سوزان حسنين، 
 

 توصيات البحث
 قديم التوصيات التالية: في ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يمكن ت

  تضمين البرنامج التدريبي لتنمية المعارف ومهارات حل المشكالت البيئية في الخطة
 التدريبية للعاملين بالجهاز االداري للدولة.

 ن عاملياإلهتمام بالمعارف ومهارات حل المشكالت البيئية في البرامج التدريبية المقدمة لل
 بالجهاز االداري للدولة.

 از ام اختبار المعارف البيئية لقياس مستوى المعارف البيئية لدى العاملين بالجهاستخد
 اإلداري للدولة.

  استخدام مقياس مهارات حل المشكالت البيئية لقياس مستوى مهارات حل المشكالت
 البيئية لدى العاملين بالجهاز االداري للدولة.

 ة المحطات العلمية.إعداد دليل ارشادي للمدربين للتدريب وفق استراتيجي 
 في ضوء ما توصل اليه البحث من نتائج يقترح إجراء الدراسات التالية: 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث، يقترح البحث الراهن بعض البحوث المستقبلية منها 
 التالي: 
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 ن برنامج تدريبي قائم على استراتيجية المحطات العلمية لتنمية المواطنة لدى العاملي
 هاز اإلداري للدولة.بالج

 املين ى العبرنامج تدريبي قائم على استراتيجية المحطات العلمية لتنمية المسؤولية البيئية لد
 بالجهاز االداري للدولة.

  عارف ء المدراسة تقويمية للبرامج التدريبية المقدمة للعاملين بالجهاز االداري للدولة في ضو
 ومهارات حل المشكالت البيئية.

 

 المراجع
(: التربية البيئية، دار النشر، دراسة نظرية تطبيقية 1995إبراهيم عصمت مطاوع )

 .11االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 
بعة منهج التعليم بين الواقع والمستقبل، الط :(2001أحمد حسين اللقاني وفارعة حسن محمد )

 .182األولى، عالم الكتب، القاهرة، 
 استخدام مدخل المشروعات لتنمية المعارف والمهارات البيئية (:2019أحمد رضا على فرج )

لتالميذ المرحلة اإلعدادية المهنية من خالل مقرر المجال الزراعي، رسالة 
 ماجستير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية.

 الس(: برنامج مقترح لتنمية التنور البيئي للمرأة في المج2012أماني محمد السعيد الديب )
المحلية بالقري، رسالة ماجستير منشورة، معهد البحوث والدراسات البيئية، 

 جامعة عين شمس.
م طرائق تدريس العلوم ومفاهي :(2009امبو سعيدي، عبد هللا خميس، سليمان محمد البلوشي )
 .283وتطبيقات عملية، عمان، دار المسيرة، 

ائم قعن الوقاية من األمراض البيئية  (: برنامج مقترح2018أمل إبراهيم عبد المطلب السيد )
لين على بعض استراتيجيات التعلم النشط لتنمية الثقافة البيئية والصحية للعام

بالمستشفيات العسكرية، رسالة ماجستير منشورة، معهد الدراسات والبحوث 
 البيئية.
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لمشكالت (: برنامج مقترح في األنشطة البيئية لتنمية مهارات حل ا2007إنعام أبو زيد )
 البيئية، رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

 (: فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على خرائط المفاهيم والعصف2010إيمان سمير حمدي )
الذهني وحل المشكالت في تنمية التحصيل ومهارات التواصل واالبداع 

عة الة دكتوراه، كلية البنات، جامالرياضي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رس
 عين شمس.

 (: فاعلية استخدام الفصل االفتراضي في تنمية المفاهيم ومهارات2010إيناس محمد صبحي )
 حل المشكالت البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير، معهد

 الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(: برنامج أنشطة مقترح قائم على المحطات العلمية إلكساب 2015تهاني محمد سليمان )

، أطفال الروضة بعض المفاهيم العلمية وعمليات العلم، مجلة التربية العلمية
 .45ـ10(، مارس، ص2) 18مصر، 

ية (: برنامج مقترح لتنمية المسؤولية البيئية بأبعاد التنم2014حمدى طلعت خليفة فداوي )
وث عيات االهلية، رسالة دكتواره، معهد الدراسات والبحالمستدامة ألعضاء الجم

 البيئية، جامعة عين شمس.
ي (: استراتيجية مقترحة للتعلم الخليط قائمة على نموذج بايب2012حنان عبد السالم رضا )

البنائي وفاعليتها في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى طالب كلية 
 .2، ع15، مجالتربية، المجلة المصرية للتربية

(: أثر استراتيجية المحطات العلمية في اكتساب المفاهيم 2019خميس موسى خميس نجم )
الهندسية واالتجاهات نحو الهندسة لدى طلبة الصف السابع االساسي، رسالة 

 ماجستير، كلية العلوم التربية، األردن.
يم مية في تنمية المفاه(: توظيف استراتيجية المحطات التعلي2019) دعاء إمام غباشي الفقي

اض ية ريالوقائية البيولوجية لمرحلة الطفولة المبكرة، مجلة الطفولة والتربية، كل
 .40، ع 11األطفال، جامعة االسكندرية، مج
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(: فاعلية استخدام استراتيجية التعليم التوليدي لتعديل المفاهيم 2016رباب محمود سالمة )
المشكالت البيئية لدى تالميذ المدارس البيئية الخاطئة وتنمية مهارات حل 

االبتدائية في منهج اللغة العربية، رسالة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث 
 البيئية، جامعة عين شمس.

لدلتا ا(: فاعلية بعض المفاهيم البيئية في برامج االطفال بإذاعة وسط 2006رشا السيد متولي )
اجستير غير منشورة، معهد على تنمية الوعي البيئي لدى هم، رسالة م

 .1الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 
 (: فاعلية برنامج في مقرر االحياء قائم على استخدام2007رضا عبد المولي شعبان عيسي )

ول األفالم التعليمية لتنمية المعارف واالتجاهات البيئية لدى طالب الصف األ
عة معهد الدراسات والبحوث البيئية جام الثانوي، رسالة ماجيستير غير منشورة،

 عين شمس.
 (: تطوير منهج الجغرافيا في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا2007ريهام رفعت عبد العال )

والمجتمع لتنمية بعض عناصر التنور البيئي لدى طالب الصف األول 
 الثانوي، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

(: فاعلية استخدام استراتيجية كولبرج في تدريس 2009ريهام رفعت محمد عبد العال )
ذ الجغرافيا على تنمية النضج الخلقي ومهارة حل المشكالت البيئية لدى تالمي

 الصف الثاني اإلعدادي، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، كلية
 .20التربية، جامعة عين شمس، ع

(: استكشاف النماذج العقلية لدى طالبات الصف األول 2018ت محمد عبد العال )ريهام رفع
الثانوي وتصور مقترح لتطويرها في ضوء استراتيجية محطات التعلم، مجلة 

 .120ـ45، سبتمبر، 104الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية، العدد
ة العلمية وااللعاب التعليمي(: أثر توظيف استراتيجي المحطات 2018زينب جمال عيد قشطة )

في تنمية مهارات التفكير االبداعي في العلوم لدى طالبات الصف السابع 
-17االساسي بغزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة االسالمية بغزة، 

18. 
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(: أثر توظيف استراتيجيتي المحطات العلمية والخرائط 2015ساهر ماجد شهدة فياض )
مية المفاهيم الفيزيائية ومهارات التفكير البصري في مادة العلوم الذهنية في تن

لدى طلبة الصف الرابع األساسي بغزة، رسالة ماجيستير غير منشورة، الجامعة 
 اإلسالمية كلية التربية، غزة.

ية (: برنامج تنمية مهنية لمعلمي الكيمياء بالمرحلة الثانو 2018سحر إبراهيم محسن محمد )
يمياء الخضراء وأثره على تنمية مهارات حل المشكالت البيئية قائم على الك

ث واستيعاب مفاهيم بيئية، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحو 
 البيئية، جامعة عين شمس.

(: أثر استراتيجية محطات التعلم الذكية في تحصيل 2020سميح محمود محمد الكراسنة )
، 7جلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، مجالطلبة في مبحث التاريخ، الم

 .2ع
ات (: أثر استراتيجية المحطات العلمية في تنمية مهار 2017سهام أحمد رفعت أحمد الشافعي )

التفكير الناقد وبعض عادات العقل في مادة االقتصاد المنزلي لدى تلميذات 
نوعية ـرابطة المرحلة اإلعدادية، مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية ال

 .8التربويين العرب، مصر، العدد
 (: فاعلية برنامج على استخدام التابلت وشبكة االنترنت في ضوء2019سوزان حسنين سراج )

 محطاتالنظرية التواصلية لتدريس الكيمياء بإستراتيجيتي المحاكاة التفاعلية وال
الب المهنية للط العلمية الرقمية في تنمية مهارات التدريس الرقمي والمسئولية

 .6جالمعلمين بكلية التربية، المجلة التربوية، كلية التربية، جامعه سوهاج، م
(: برنامج مقترح قائم على استراتيجية التعلم التشاركي 2020سوزان غالي الياس جرجس )

رحلة لدى تالميذ الم 21لتنمية بعض أبعاد التنمية المستدامة ومهارات القرن الـ
 لة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية.اإلعدادية، رسا

ركز (: فعالية برنامج اثرائي قائم على استراتيجية التعلم المتم2019صفية أحمد محمد على )
ية، حول مشكلة لتنمية األخالقيات والذكاء البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعداد

 جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية،



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 غادة محمد رشاد وآخرون 
 

 2021يونيو ، الثالثالجزء ، سادسال العددون، لخمسا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

292 

(: تطوير منهج العلوم لتالميذ الصف األول 2010صالح عبد المحسن محمد عبد العال )
اإلعدادي في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وأثره في تنمية المفاهيم والقيم 
ومهارات اتخاذ القرار البيئي، رسالة ماجيستسر منشورة معهد الدراسات 

 .37شمس، والبحوث البيئية، جامعة عين 
(: أثر استراتيجية المحطات العلمية في التحصيل وعادات العقل 2016طارق كامل داود )

، لدى طالب الرابع العلمي في مادة االحياء، مجلة البحوث التربوية والنفسية
 .318-291، 50العدد 

 (: فاعلية برنامج كورت لتنمية التنور البيئي2019طلعت عبد الرحيم أحمد عبد المطلب )
ومهارات التفكير لدى مديري القطاعات الحكومية، رسالة ماجستير منشورة، 

 معهد الدراسات والبحوث البيئية.
برنامج مقترح لتنمية المعارف والمهارات البيئية  :(2016عاطف محمود حسن البقلي )

المرتبطة بالتصنيع الغذائي لدى طالب المدارس الزراعية، رسالة ماجيستير 
 .107-106عهد الدراسات والحوث البيئية، جامعة عين شمس،غير منشورة، م

 (: التنور البيئي في مجاالت األطفال العربية2002عبد الرحمن السعدني، أماني البساط )
"دراسة تحليلية من كتاب أبحاث المؤتمر الدولي الثاني عشر" حماية البيئة 

 .103-103ضرورة من ضروريات الحياة، االسكندرية،
(: فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية والصفية على تنمية 2006م المرزوقي )عبد المنع

دولة بالمهارات والقيم البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االساسي 
ة، االمارات العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئي

 .100جامعة عين شمس، 
ة (: برنامج مقترح لتنمية المسئولية البيئية تجاه البيئ2016لي )عبد ربه على على العقي

الساحلية لدى طالب كليات التربية في الجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير 
 منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية.

(: االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة جامعة الخرطوم في ضوء بعض 2014فاطمة الصديق )
 .112-90(، 8) 3تعليمية: المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المتغيرات ال

ة (: المعرفة البيئية لدى معلمي العلوم في سلطن2008فاطمة بنت عبد هللا على الحمادية )
 عمان، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اليرموك، االردن.
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ؤسسات دانة، دراسة ميدانية بم(: التربية البيئية ودورها في التنمية المست2013فتحية طويل )
ي فالتعليم المتوسط بمدينة بسكرة، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم 

 .75علم االجتماع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
(: أثر التدريس باستراتيجية المحطات العلمية على 2012ماجد صريف ميسر الشيباوي )

في الفيزياء لدى طالب الصف األول  التحصيل والذكاء البصري المكاني
 المتوسط، كلية التربية، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة القادسية.

ر، ، القاهرة، دار السحاب للنش1(: أساسيات تدريب الموارد البشرية، ط2013مبروكة محيرق )
193 . 

لى تنمية (: فاعلية برنامج أنشطة بيئية صفية والصفية ع2006عبد المنعم المرزوقي )
دولة بالمهارات والقيم البيئية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي 

ة، االمارات العربية المتحدة، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئي
 جامعة عين شمس.
(: التقويم التربوي اسسه وإجراءاته، الطبعة الثانية، 2001محب الرافعي، وماهر صبري )

 .276ض مكتبة الرشد، الكتاب الجامعي العربي،الريا
سة (: برنامج مقترح لتنمية الوعي بمخاطر بيئة المدر 2017محمد عبد الخالق فرج أبو عامر )

لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية، رسالة ماجستير منشورة، معهد 
 الدراسات والبحوث البيئية.

 ها وقضاياها وحمايتها من التلوث، الهيئة(: البيئة مشاكل2000محمد عبد القادر الفقي )
 .15المصرية العامة للكتاب، مكتبة االسرة، القاهرة، 

(: برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي لدى االطفال بتوظيف بعض 2006مرفت حسن برعي )
جامعة  األنشطة الفنية والموسيقية، المؤتمر العلمي األول لكلية التربية النوعي،

 .579-578المنصورة، 
 (: فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنيات الويب في تنمية2013مروة محمد محمد الباز )

، مهارات التدريس االلكتروني واالتجاه نحوه لدى معلمي العلوم اثناء الخدمة
 .160-113، 2، ع 16مجلة التربية العلمية، مصر مج 
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قائمين على منظمات المجتمع (: برنامج تدريبي لل2020مظفر ظاهر عيد حمود العامري )
 ة لدىالمدني بجمهورية العراق عن جودة الحياة وأثره في تنمية المسئولية البيئي

 األعضاء، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية.
(: برنامج قائم على مهارات حل المشكالت البيئية في 2019منصور احمد عبد المنعم )

لة يا لتنمية اتخاذ القرار لدى تالميذ الصف األول الثانوي، مجتدريس الجغراف
 ، يوليو.119، ع 30كلية التربية، جامعة بنها، كلية التربية، مج

(: تأثير استخدام استراتيجية التخيل الموجه في تنمية 2018منى فيصل احمد الخطيب )
كلية التحصيل ومهارات حل المشكالت البيئية والحس العلمي لدى طالبات 

 .1، ع 21البنات، مج
فاعلية وحدة مقترحة في التغيرات المناخية قائمة على مدخل  :(2017ميرفت شرف مصطفي )

الدراسات البيئية في تنمية التحصيل ومهارات حل المشكالت في مادة العلوم 
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات

 ة، جامعة عين شمس.والبحوث البيئي
اإلدارة البيئية ـالمبادئ والممارسات، ط، منشورات المنظمة  :(2003نادية حمدي صالح )

 .31العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 
ة (: تطوير منهج النشاط الرياضي لتنمية الوعي وبعض المهارات البيئي2008نجالء المهدي )

معهد  لتعليم االبتدائي، رسالة دكتوراه،لدى تالميذ الصفوف الثالثة األولى من ا
 .54الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

التعليمية في تدريس الوحدة (: فاعلية استراتيجية المحطات 2019نجالء يوسف حواس )
ي من كتاب )لغتي حياتي( على تنمية مهارات التفكير المستقبلي األول

 ل اإلعدادي، مجلة كلية التربية، كليةوالتحصيل المعرفي لتالميذ الصف األو 
 .23، مج4التربية، جامعة بورسعيد، ع

(: فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات تصميم وانتاج 2014هالة عادل صادق دعش )
 ملف االنجاز االلكتروني واالتجاه نحوه لدى طالبات كلية التربية بالجامعة

 .14ربية، الجامعة االسالمية بغزة، االسالمية بغزة، رسالة ماجستير، كلية الت
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(: تقويم دور بعض القنوات الفضائية الزراعية في تنمية 2015هبة أحمد السيد أحمد )
المعارف والمهارات البيئية وسبل العيش لدى مزارعي محتفظة شمال سيناء، 
رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات البيئية جامعة عين 

 شمس.
(: برنامج مقترح لتنمية وعي المرأة بمعايير استخدام 2015 محمد حسن صبري )هبة هللا

وث النباتات المعروفة بالطبيعة، رسالة ماجستير منشورة، معهد الدراسات والبح
 البيئية.

(: فاعلية استراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم 2019هند محمد حسين بايطين )
البصري والتحصيل الدراسي لدى تلميذات الصف  على تنمية مهارات التفكير

الثاني المتوسط بمدينة مكة المكرمة، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة 
 .3، مج184االزهر، ع

ملين (: تنمية المعارف ومهارات التعامل مع البيئة لدى األخصائيين العا2004يحي الشيباني )
غير منشورة، معهد الدراسات بالمدارس الثانوية الليبية، رسالة ماجستير 

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(: دراسات وبحوث في التربية العملية والبيئية وتكنولوجيا 2006يسري مصطفي السيد )
 .25، عالم الكتب، القاهرة، 1التعليم، ط
، عمان، دار المسيرة للنشر 1(: المرجع في تعليم التفكير، ط 2014يوسف محمود قطامي )
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ABSTRACT 

The current research's purpose is develop knowledge and skills for 

solving environmental problems by designing a program based on the 

strategy of scientific stations and measuring its effectiveness. A list of 

some knowledge and skills for solving environmental problems has 

been prepared that are suitable for their development among the 

employees of the Central Agency for Organization and Administrator. 

Ten training sessions, and an environmental knowledge test consisting 

of (32) items has been designed, in addition to a scale of environmental 

problem-solving skills consisting of three axes. The first axis is the axis 

of defining the environmental problems and consists of (17) items. The 

second axis is the axis of organizing information and data which 

consists of (17) items and the third axis is a proposal axis for solutions 

to problems that consists of (17) items.  
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A Pre/application of the measurement tools was administered, then 

the training program was applied to an experimental group consisting of 

(32) male/female employees from the Central Agency for Organization 

and Administrator, and then a post-measurement tools were applied. 

The results indicate a statistically significant difference exists 

between the average scores of the experimental group regarding the 

pre/post application on the Test of Environmental Knowledge, in favor 

of the post application at (0.01) significance level. There is also a 

statistically significant difference between the average scores of the 

experimental group regarding the pre/post application of the scale of 

environmental problem-solving skills at (0.01) significance level.  

The research recommends that the training program should be 

included in the training plan presented to employees of the state’s 

administrative apparatus. 


