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 تطوير وحدة لمعالجة بعض قضايا البيئة باستخدام النمذجة
 الرياضية لتنمية االتجاهات ومهارات حل المشكالت البيئية  

 الصف األول اإلعدادي   لدي تالميذ
              [02] 

 وفاء محمود محمد عبده -(0)حنان السيد عبد القادر زيدان -(1)عزة محمد عبد السميع
 معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس( 6 جامعة عين شمس ،التربيةكلية ( 0

 

 المستخلص
االتجاهات ومهارات حل المشكالت البيئية لدى تالميذ الصف هدفت الدراسة إلى تنمية 

، وتم بتطوير وحدة باستخدام النمذجة الرياضيةمن أجل ذلك قام الباحثون  اآلول اإلعدادى
لالتجاهات البيئية لمعرفة اتجاهات التالميذ نحو القضايا والمشكالت البيئية  أيضًا إعداد مقياس

كآل من وتم تطبيق ، ومقياس لقياس المهارات البيئية لدى التالميذ لحل المشكالت البيئية
هم وعددالتالميذ على مجموعة من  مقياس االتجاهات ومقياس مهارات حل المشكالت البيئية

 الوحدة المطورةبتدريس  ثم قام الباحثون ،إعدادى بمنطقة شبرا الخيمةفى مدرسة ( تلميذ 01)
، بعدها قاموا بتطبيق (01/01/6105)إلى ( 5/01/6105)ما بين اسبوعين فى الفترة لمدة 
ت شار فأ. الوحدةقبل تدريس  التالميذ على نفس المجموعة من  هاتم تطبيق التىا سيالمقاينفس 

اللة إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدى للمقياس لصالح وجود فروق ذات دإلى النتائج 
 :التطبيق البعدى، وقد أظهرت النتائج

باين متوساطي درجاات تالمياذ الصاف ( 1015)يوجد فرق دال إحصاائًيا عناد مساتوال داللاة   -
فاي مقيااس االتجاهاات البيئياة قبال تادريس الوحادة المطاورة  مجموعة البحث األول اإلعدادال

 .التطبيق البعدالوبعد تدريسها لصالح 
باين متوساطي درجاات تالمياذ الصاف ( 1015)يوجد فرق دال إحصائيا عند مساتوال الداللاة  -

في التطبياق القبلاي والتطبياق البعادال لمقيااس مهاارات حال مجموعة البحث  األول اإلعدادال
 .ية لصالح التطبيق البعدالت البيئالمشكال
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 المقدمة
حماية المبذولة لجهود الوكذلك  السكانتختلف المشكالت البيئية والتحديات التي تواجه 

البيئة من دولة إلى أخرى وذلك استناًدا إلى ظروفها الطبيعية وحجم وتنوع الموارد المتاحة 
ولقد زاد من تفاقم المشكالت . االجتماعيةية االقتصادية ونظمها وكثافة السكان وتنوع التنم

وتنوعها أن معظم الدول اعتمدت على أساليب التنمية السريعة والتي بدورها تعتمد على 
االستغالل المكثف للموارد الطبيعية وباستخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة التي في كثير من 

التدهور البيئي والمشكالت البيئة  األحيان ال تالئم الظروف البيئية مما يؤدال إلى زيادة معدل
وطبقا لقوانين الطبيعة فان لكل فعل رد فعل مساويا له في القوة . واإلخالل بالنظام البيئي 

، ر قادرة على حفظ توازنها الطبيعيله في االتجاه ونتيجة لذلك أصبحت البيئة غي اومضاد
، وجي حدثت عدة مشكالتتقدم التكنولومع تعاظم تأثير اإلنسان في بيئته في مرحلة ال

حسيني محمد )قت الحاضروأصبحت تهدد مصير اإلنسان والحياة كلها بشكل أو بأخر في الو 
الخطيرة على اإلنسان  اومع تزايد تلك المشكالت البيئية وتفاقمها وانعكاساته( 6110 ،إبراهيم

العربي منادية ومستقبله ارتفعت النداءات وعقدت المؤتمرات على المستوال العالمي والقومي و 
بضرورة مواجهة تلك المشكالت والعمل على حلها ووضع التشريعات والقوانين الالزمة لتحقيق 

غير أن القوانين وحدها ال تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها . الحماية حاضرا ومستقبال
دراك يصل إلى ضمير اإلنسان اتجاهات ايجابية  الذى يمتلك، إن لم تستند إلى وعي وا 

لذا كان البد من اتخاذ جملة التدابير التى ، ضوابط سلوكية من اجل المحافظة على البيئةو 
أو استعادة بعض من ، تضع اآلمور فى نصابها وتهيئ للبيئة فرص االحتفاظ بسالمتها

فكان من بين هذه التدابير التربية البيئية التى تستهدف جعل متطلبات ، مقومات صالحها
ولكى (  6111سكينة إبراهيم ،)كًا يوميًا لإلنسان يمارسة بشكل إرادال الحماية البيئية سلو 

تحقق التربية البيئية أهدفها البد من تضافر جميع المؤسسات المجتمع بوحه عام والمؤسسات 
وذلك بما تقدمة من مواقف تعليمية تغرس فى نفوس ، التعليمية بوحه خاص بجميع مراحلها

االتجاهات والسلوك اإليجابى نحو البيئة والتى تعمل بدورها على التالميذ الوعى الالزم لتنمية 
وهذا يتطلب مناهج دراسية متضمنة لعديد من ، تنمية مهارات حل المشكالت البيئية لديهم
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وفى ظل ، (  Reid &Yang,2002) وهذا ما اشارت إليه دراسة ، القضايا والمشكالت البيئية
ى أهمية تضمين المشكالت البيئية الملحة فى المناهج االتجاهات الحديثة أشارت الدراسات إل

، إلى هذا االمر(  6112، مفيدة هالل) كما أشارت دراسة ، فى مختلف المراحل الدراسية
الرياضيات ويعد منهج ، حيث هدفت إلى تقويم المسؤلية البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

يمكن الفصل بينها وبين االتجاهات المعاصرة واحدة من فروع المعرفة الحياتية التي ال 
والمستقبلية للمعرفة، كما أن الرياضيات تعد دعامة الحياة المنظمة لليوم الحاضر، وتبين أنه 

كما أن ، (6110 ،إسماعيل األمين)بدونها ال يمكن حسم مسائل عديدة في الحياة اليومية 
 :تطلب عدة عناصر من أهمهاتعليم وتعلم الرياضيات في القرن الحادال والعشرين ي

مين مناهج الرياضيات باإلحصاءات للمشروعات االقتصادية العالمية مع تحليل ضت
االهتمام بتدريس النمذجة  دة منها والتنبؤ بأحداث مستقبليةوتفسير هذه اإلحصاءات لالستفا

صام ع) طبيقية متصلة بالمشكالت البيئيةالرياضية وعمل نمذجة رياضية لمواقف حياتية ت
فمن خالل منهج الرياضيات يمكن تحقيق أهداف التربية  (6110 ،روفائيل ومحمد يوسف

على التخلق بالخلق العلمي وتكوين مفاهيم  الطالب مساعدةلالبيئية إذا أصبحت وسيلة 
ومهارات واتجاهات بهدف تقدير العالقات بين الظواهر البيئية الموجودة في بيئته وآثارها 

ومن ، (0195، إيهاب جودة) ة من خالل تعديل سلوك هذا التلميذوكيفية الحفاظ على البيئي
ويتضح ذلك من  ،مية االتجاهات البيئيةتحقيقها تنأهم االهداف التى تسعى التربية البيئية الى 

 (Travis,2007)خالل بعض الدراسات التى اهتمت بتنمية االتجاهات البيئية مثل دراسة 
التى اوصت بضرورة أن يكون أحد األهداف االساسيه للتعليم البيئي هو تطوير اتجاهات 

ياس فاعليتها فى تنمية بينما قام بعض الباحثون ببناء وحدات مقترحة وق، ايجابية نحو البيئة
وأشارات النتائج إلى التأثير الملحوظ (  6112خالد الفزانى ،) االتجاهات البيئية مثل دراسة 

لدراسة هذه الوحدات فى تنمية االتجاهات االيجابية نحو البيئة لدى الطالب عينه الدراسة 
ئص العامة الخصاإلى (  6111منى فؤاد ،) ، ( 6111محمد السعدنى ،) ويشير ، الميدانية

 :لالتجاهات كما يلى
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  االتجاهات البيئية خاصية انسانية. 
 ست فطرية وبالتالى يمكن تغيرهاولي، االتجاهات البيئية متعلمه مكتسبه. 
  تتضمن االتجاهات البيئية دائما عالقة بين فرد وموضوع او قضية من موضوعات او

 .ئةقضايا البي
  صفة الثبات واالستمرار النسبية اال لها، بالديناميةتتسم االتجاهات البيئية. 
  ( مكون سلوكي ، مكون وجداني، مكون معرفي )االتجاهات البيئية ذات مكونات واضحة

 .ثم يمكن التأثير في هذة المكوناتومن 
كدت العديد من الدراسات أيضا على تنمية مهارات حل المشكالت البيئية حيث انها كما أ

وفاء عبدالسالم السيد ) التى تسعى التربية البيئية لتحقيقها مثل دراسة  ايضا من االهداف
إيناس محمد ) ودراسة (  6106، مجدى حسين عوض حجاب) ودراسة ، ( 6102، غريب
التى أشارت إلى التأثير الملحوظ على مهارات حل المشكالت البيئية لدى  ( 6106، صبحى

وتعتبر عملية اكتساب مهارات حل المشكالت البيئية وتنميتها ، تالميذ المرحلة اإلعدادية
ضرورية جدا إذا ما أدرنا للمتعلمين المشاركة بنشاط وفاعلية في حل المشكالت البيئية وتعتبر 

أساسية في حل تلك المشكالت   Stapp and coxالمهارات الثماني التالية التي حددها 
تنظيم ، تنظيم المعلومات، جمع المعلومات، البيئيةإدراك المشكالت ، االستماع مع الفهم:)

 (وضع الخطة العمل ، اقتراح الحلول البديلة، تحليل المعلومات، المعلومات
 

 مشكلة الدراسة
مدرسة بمحافظة (  6) قام الباحثون بعمل دراسة استطالعية لعدة مدارس إعدادية 

وبسؤال ( يوليو اإلعدادية  60ومدرسة ، مدرسة ابى بكر الصديق اإلعدادية) القليوبية وهما 
معلم عن مهارات التالميذ فى حل المشكالت البيئية وعن (  01) معلمى الرياضيات 

من التالميذ %  91اوضحوا أنه حوالى ، اتجاهاتهم وميولهم نحو الرياضيات وتطبيقاتها البيئية
تطبيقاتها فى البيئة إلهتمام بال يشعرون بأهمية الرياضيات فى الحياة وال يميلون لدراستها أو ا



 

 وآخرون عزة محمد عبد السميع
 

 411  6102 مارس ،والثالثون الثانيالمجلد 

 استخدام النمذجة الرياضية ومنها كما اوضحت بعض الدراسات السابقة اهمية. المحيطة بهم
 :ستخدام النمذجة الرياضية ومنهاكما اوضحت بعض الدراسات السابقة اهمية ا

تحددت مشكلة الدراسة فى استخدام : ( 0222كريمة حسن داود أحمد ،) دراسة  -
لرياضية فى حل المشكالت التطبيقية فى الرياضيات لدى تالميذ الحلقة الثانية النمذجة ا

وهدفت الدراسة إلى بناء وحدتين للصف السابع من التعليم اآلساسي ، من التعليم اآلساسي
تستخدم النمذجة فى تحويل المشكالت الحياتية إلى صورة رياضية يسهل التعامل معها بعد 

تلميذ من الصف  09وتكونت عينة الدراسة من ، المتغيرات المشكلةتبسيط العالقات بين 
ومن أهم نتائج ، السابع من التعليم اآلساسي بمدرسة العاشر من رمضان اإلعدادية بنين

فى استخدام النمذجة ( مجموعة البحث ) الدراسة أن هناك تحسن كبير فى مستوى التالميذ 
 .تدريس الوحدتينالرياضية فى حل المشكالت التطبيقية بعد 

تحددت : (( Kristin Mie,M.A.2008 0222كريستين ماي ) دراسة  -
مشكلة الدراسة فى إعداد برنامج دراسى يتضمن تطبيقات رياضية من خالل العالقة بين 
المنزل والمدرسة  وتهدف هذة الدراسة إلى تزويد التالميذ بالتطبيقات الرياضية بواسطة 

وكانت عينة الدراسة من تالميذ ، لرياضية من خالل النمذجةاالشتراك فى أنشطة المنزل ا
وقد نفذت هذة الدراسة خارج الفصول ، 6119- 6112الصف السابع خالل العام الدراسى 

وكانت من نتائج الدراسة إظهار كبير فى ، الدراسية بالتعاون بين التالميذ والمعلم وآلباء
ظهار أستجابة جيدة تجاه الرياضيات   . استخدام التالميذ للتطبيقات الرياضية وا 

تحددت مشكلة الدراسة فى تنمية بعض : (0222صالح احمد الحمر،)دراسة  -
 مهارات النمذجة الرياضية الالزمة للطالب المعلمين شعبة الرياضيات بكلية التربية جامعة

وهدفت الدراسة إلى بناء برنامج يتضمن محتوى يظهر تطبيقات الرياضيات فى حل ، عدن
( المستوى الرابع) لطالب المعلمين مشكالت واقعية عن طريق النمذجة الرياضية إلكساب ا

طالبا  20وتكونت عينة الدراسة من ، شعبة رياضيات بعض مهارات النمذجة الرياضية
ومن اهم نتائج ، شعبة رياضيات بكلية التربية جامعة عدنوطالبة من المستوى الرابع 
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الدراسة أن هناك ارتفاع ملحوظ فى مستوى الطالب المعلمين فى مهارات النمذجة 
 .الرياضية بعد تطبيق البرنامج 

كما اوضحت بعض الدراسات إلى ضعف مستويات االتجاهات االيجابية نحو البيئة لدى 
، ( King,Jessica Jane ,2011) ودراسة ، ( 6102، حنان رستم) الطالب مثل دراسة 

كما اكدت ايضا بعض ، ( 6112، سيد حسن) ودراسة ، ( 6111، امانى ابوزيد)ودراسة 
يوسف أحمد على )الدراسات على قصور الطالب فى مهارات حل المشكالت مثل دراسة 

حسين عوض مجدى ) ودراسة ، ( 6106، إيناس محمد صبحى) ودراسة ، ( 6106اآلدور، 
 ( . 6106، حجاب

قصور فى بعض االتجاهات البيئية " لمنطلق تتضح مشكلة البحث أن هناك ومن هذا ا
 "ومهارات حل المشكالت البيئية لدى تالميذ الصف اآلول إلعدادال 

 
 أسئلة الدراسة

لمعالجااة الوحاادة التااى تاام تطويرهااا مااا فاعليااة " :البحااث فااي السااؤال الرئيسااي التااالي تمثلاات أساائلة
بعااض قضااايا البيئااة باسااتخدام النمذجااة الرياضاااية لتنميااة االتجاهااات ومهااارات حاال المشاااكالت 

 "لدال تالميذ الصف األول اإلعدادالالبيئية 
 :الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةويتفرع عن هذا السؤال 

 ؟عدادالذ الصف األول اإلتالميوتناسب  ما القضايا البيئية التي يمكن تضمينها في الوحدة .0
وحاادة فااي الرياضاايات لمعالجااة بعااض قضااايا البيئااة باسااتخدام النمذجااة ل المقتاارحمااا التصااور  .6

 ؟ضية لتالميذ الصف األول اإلعدادالالريا
لاادى تالميااذ الصااف اآلول  فااي تنميااة االتجاهااات البيئيااة مااا فاعليااة الوحاادة التااى تاام تطويرهااا .0

 ؟االعدادى
لاادال تالميااذ  فااى تنميااة مهااارات حاال المشااكالت البيئيااة الوحاادة التااى تاام تطويرهااامااا فاعليااة  .2

 ؟الصف األول اإلعدادال
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 هدف الدراسة
 :إلى ت الدراسةهدف
تنمية االتجاهات البيئية لدى تالميذ الصف اآلول اإلعدادال من خالل تطوير وحدة  .0

 .يئية باستخدام النمذجة الرياضيةلمعالجة بعض القضايا الب
صف اآلول اإلعدادال من خالل تطوير البيئية لدال تالميذ التنمية مهارات حل المشكالت  .6

 .ئية باستخدام النمذجة الرياضيةوحدة لمعالجة بعض القضايا البي
 

 فروض الدراسة
بين متوسطي درجات تالميذ الصف ( 1015)يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستوال داللة  -

د تدريسها الوحدة المطورة وبعاألول اإلعدادال في مقياس االتجاهات البيئية قبل تدريس 
 .لصالح التطبيق البعدال

بين متوسطي درجات تالميذ الصف ( 1015)داللة يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوال  -
ت البيئية األول اإلعدادال في التطبيق القبلي والتطبيق البعدال لمقياس مهارات حل المشكال

 .لصالح التطبيق البعدال
 

 أهمية الدراسة
 :الفئات التالية  الدراسةئج يستفيد من نتا

مخططاااى ومطاااورى منااااهج الرياضااايات بالمرحلاااة االعدادياااة بتقاااديم نماااوذج فاااى الرياضااايات  .0
منهاا عناد تطاوير منااهج لمعالجة قضايا البيئة باستخدام النمذجاة الرياضاية يمكان االساتفادة 

 .الرياضيات
وكاااذلك تقاااديم ادوات لتقاااويم تعلااام ، معلماااى الرياضااايات بتقاااديم دليااال المعلااام لتااادريس الوحااادة .6

 .لدى تالميذ الصف االول االعدادىالرياضيات 
ارات حاال تالميااذ المرحلااة االعداديااه بتقااديم انشااطة تعماال علااى تتنميااة اتجاهاااتهم البيئيااة ومهاا .0

 .المشكالت البيئية لديهم
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ساتفادة الباحثين فى مجال تدريس الرياضايات والتربياة البيئياة بتقاديم وحادة ومقاايس يمكان اال .2
 .فى إعداد بحوث اخرال منها

 

 حدود الدراسة
فاااى مدرساااة اعااادادى ( تلمياااذ 01)طبقااات الدراساااة علاااى مجموعاااة مااان التالمياااذ عاااددهم 

 (01/01/6105)إلى ( 5/01/6105)من  فى الفترة وذلك، بمنطقة شبرا الخيمة
 

 مصطلحات الدراسة
اآلساتجابة التاى يباديها إزاء شائ معاين هو الموقف الذى يتخاذه الفارد او " :االتجاهات البيئية

نتيجة لماروره بخبارة معيناة او بحكام تاوفر ، او قضية معينة إما بالقبول أو الرفض أو المعارضة
وهااااو مفهااااوم يعكااااس مجموعااااة ، ظااااروف او شااااروط تعلااااق بااااذلك الشاااائ او القضااااية او الحاااادث

ياااة التاااى تختلاااف أماااا تتمثااال فاااى سااالوكه نحاااو الوضاااوعات والمواقاااف اآلجتماع، اساااتجابات الفااارد
نحوهاااا اساااتجابات اآلفاااراد بحكااام أن هاااذة الموضاااوعات او المواقاااف تكاااون جدالياااة بالضااارورة أن 

وتتساام اسااتجابات الفاارد بااالقبول بدرجااة متباينااة او بااالرفض بدرجااة ، تختلااف فيهااا وجهااات النظاار
 (6110، حسن شحاتة وأخرون) متباينة ايضًا 

الناااتج عاان اكتساااب التالميااذ لمجموعااة ماان ذلااك الساالوك  : مهااارة حاام الم ااكيت البيئيااة
المعلومات والمعارف البيئية المقدمة عبر الوسائط التربوية وغير التربوية والتاي تمكناه المواجهاة 

 (6111هبة الديب ،)الصحيحة للمشكالت البيئية واتخاذ قرارت ايجابية نحو البيئة  
الرياضاايات فااى معالجااة مشاااكل بأنهااا تطبيااق تعاارف النمذجااة الرياضااية  :النمذجااة الرياةااية

وذلك عن طرياق ، واقعية فى الحياة أو مشاكل فى الرياضيات نفسها أو مشاكل فى علوم أخرال
تحويل المشكلة الحياتية إلى مساألة رياضاية ثام التعامال ماع هاذة المساألة وحلهاا واختباار أفضال 

الرياضااي عبااارة عاان ويكااون النمااوذج الحلااول والااذى يتناسااب مااع طبيعااة المشااكلة التااى نعالجهااا 
صااالح ) وماان ثاام التعماايم والتنبااؤات إن أمكاان ذلااك  جااداول ورسااوم بيانيااة أو أيااة أشااكال أخاارى

 (6112الحمر ،
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 مجموعة الدراسة
من تالميذ الصف اآلول اآلعدادى فى احاد المادارس تقوم الدراسة على اختيار مجموعة 

 .ارات حل المشكالت البيئية لديهمومهبمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتنمية اإلتجاهات 
 

 أدوات الدراسة
 :أدوات الدراسة هى

 . قائمة بأهم القضايا البيئية المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادال .0
 . مقياس لالتجاهات البيئية التي ينبغي تنميتها لدال تالميذ الصف األول اإلعدادال .6
لاااادال تالميااااذ الصااااف األول مقياااااس مهااااارات حاااال المشااااكالت البيئيااااة التااااي ينبغااااي تنميتهااااا  .0

 .اإلعدادال
 

 إجراءات الدراسة
لإلجابة عن ة فروضه اتبعت اإلجراءات التالية، لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صح

تطويرها ما القةايا البيئية التي يمكن تةمينها في الوحدة التى تم  :السؤال األول وهو
 ؟عداديوتناسب طيب الصف األوم اإل

مان خاالل بالقضايا البيئية المناسابة لطاالب الصاف األول اإلعادادال باعداد قائمة  قام الباحثون
 :الخطوات التالية

 .صائص تالميذ الصف اآلول اإلعدادالدراسة نظرية عن خ -أ 
 .المرتبطة بهاهم القضايا البيئية دراسة نظرية عن المجتمع والبيئة المصرية وأ -ب 
 .اف تدريسها بالمرحلة اآلعداديةطبيعة الرياضيات واهد -ج 
 .اضيات والمتخصصين فى مجال البيئةمقابلة بعض المتخصصين فى تدريس الري -د 
 .لسابقة فى مجال التربية البيئيةنتائج الدراسات والبحوث ا -ه 
رضاااها علاااى عمااال قائماااة بالقضاااايا البيئياااة المناسااابة لتالمياااذ الصاااف اآلول اإلعااادادال ثااام ع -و 

النهاائي مان وتكونت القائمة فى شكلها وتعديلها فى ضوء أرائهم  مجموعة من المتخصصين
 .مشكلة بيئية(  01) 
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ما التصور المقترح لوحدة في الرياةيات لمعالجة بعض قةايا  :ولإلجابة عن السؤال الثانى وهو
 ؟ ةية لتيميذ الصف األوم اإلعداديالبيئة باستخدام النمذجة الريا

 :بالتالى قام الباحثون
 .إعادة صياغة وحدة اإلحصاء باستخدام النمذجة الرياضية وفى ضوء قائمة القضايا البيئية  -أ 
وعرضه على مجموعة من ، إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة باستخدام النمذجة الرياضية -ب 

 .صالحيته وتعديله فى ضوء أرائهم المتخصصين للتاكد من
تحديد  –تحديد اآلهداف التعليمية  –عداد دروس كل وحدة إ) واشتملت الوحدة على 
 (اساليب التقويم –اآلنشطة التعليمية  –طرق تدريس الوحدة  –المدى الزمنى لتدريس الوحدة 

 :لى نموذج لدرس من دروس الوحدةوفيما ي
 :أهداف الدرس

 . اإلحصاء علم ماهية علي التلميذ يتعرف أن .0

 .النموذجي العرض بواسطة بيئية ظاهرة بيانات عرض التلميذ يستطيع أن .6

 التكارارال والجادول التفريا  جادول بواساطة البيئياة المشاكلة بياناات عارض التلمياذ طيعتيسا أن .0

 .البسيط

 .وأثارها التلوث مشكالت بعض علي التلميذ يتعرف أن .2

 .وغيرها تلوث مشكلة لكل أكثر أو واحد تعبير إعطاء التلميذ يستطيع أن .5

 التلوث مشكالت لحل رياضية اقتراحات إعطاء التلميذ يستطيع أن.  2
 : الدرس محتوي عناصر
 التكرار جدول - التفري  جدول - البيانات عرض طرق - اإلحصاء علم تعريف: يةاااأساس

 .البسيط

 .الخيمة شبرا بمدينة التلوث مشكلة: مصاحبة بيئية
 : القبلي التعليم متطلبات

  وتصميمها الجدول وكتابة رسم •

  البيئي التلوث مشكالت بعض عن عامة معلومات •
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 البيئة على أثارها ومالحظة البيئي للتلوث مختلفة صور: المعينه الوسائم

 :الكمية للبيانات الجدولي العرض
 بناء عملية" هي الرياضية النمذجة أن حيث: اإلحصاء في الرياةية النمذجة ستخداما -

 " ما بيئية لمشكلة رياضي نموذج

 : هي رئيسية خطوات ثالث تتضمن الرياضية النمذجة أن علي اإلحصاء دراسة في نعتمد فسوف

، مجموعات في الخاصة بالمشكلة البيئية البيانات تصنف بأن وذلك :الرياةي النموذج بناء -1
 خالل من بيانية أشكال في توضع أو، اإلحصائية الجداول تسمي جداول في وتوضع

 . الجداول

 للمشكلة واضحة مؤشرات أو نتائج علي الحصول يتم الخطوة هذه في :الرياةي الحم تفسير -2

 في الناتج وصحة الحل سالمة من والتأكد البيانات مراجعة يتم وفيها :الحم صحة من التأكد . -3

  .خطوة كل
 : هما بطريقتين البيانات عرض يتم :البيانات عرض

 . البياني العرض -6                .الجدولي العرض -0

 : الكمية للبيانات الجدولي العرض : أوالا 
 شابرا بمنطقاة والشاوارع الطارق جاانبي علاي األشاجار بزراعاة الحكوماة قامات: توضايحي مثاال

 األشاجار عادد وكاان بهاا الرصاص انتشار نتيجة بالرصاص الهواء التلوث حدة من لتقليل الخيمة

  :يلي كما شارع بكل بالفعل زراعتها تم التي
2 2 0 6 9 01 2 5 5 0 
0 6 2 9 6 9 2 2 5 5 

2 5 0 6 6 2 2 5 6 0 

2 2 5 01 9 2 2 5 5 5 
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 :يقوم المعلم بعرض الصورة التالية على التالميذ لتوضيح تلوث الهواء -

  
 

  :السؤال التالى طالبه علي المعلم يطرح :أوالً  : والمطلوب

 :يلي بما القيام يمكن الخيمة شبرا منطقة في بالرصاص الهواء تلوث مشكلة لحل -

0-  
6- 

  :ثم استنتج البسيط التكرارال وجدول تفري  جدول في البيانات هذه وضع :ثانياً 

  ؟األشجار من النهائي العدد فيه زرع شارع كم .0

 فقط؟ أشجار (5) فيه زرع شارع كم .6

 ؟األشجار من النهائي العدد بها زرع التي للشوارع المئوية النسبه ما .0

 ؟ عددها وما منظره؟ وحسن هوائه نقاء في المدينة شوارع أفضل ما .2

 عددها؟ وما منظره؟ وحسن هوائه نقاء في المدينة شوارع أقل وما .5

 (أ): الحم
 علي تؤثر ال ىحت السكانية المناطق خارج إلى الحديد مسابك مصانع نقل علي الدولة تعمل - 0

 .اإلنسان صحة

  الهواء التلوث نسب من تقلل ىحت الشوارع تشجير من اإلكثار - 6
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 :الرياضي النموذج بناء :اً ثاني
 الجدوم التكرارى البسيط                         جدوم التفريغ                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يلي ما السابق الجدول من ونالحظ الرياضي الحل تفسير -6

  (رعاناش (هو األشجار نمو بها اكتمل التي الشوارع عدد .0

 شوارع( 01) هو فقط شجار( 5) فيها زرع التي الشوارع عدد .6

 %  5=  011×  6/21  األشاجار من النهائي العدد فيها زرع التي  للشوارع المئوية النسبة .0

 .ضئيلة نسبة وهي

 الحل صحة من التأكد -0

  

 االشجار

 المزروعة
 التكرار

1 1 
0 5 
3 4 
4 2 
5 12 
6 2 
2 6 
2 4 
9 2 
12 0 
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 العيمات المزروعة اال جار
 عدد

 ال وارع

1 / 1 

0 //// 5 

3 //// 4 

4  2 

5 ////   //// 12 

6 //// /// 2 

2 ////  / 6 
2 //// 4 

9  2 

12 // 0 
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 .التكرارت مجموع من وتأكد الخطوات مراجع
 . أشجار 01 فيه زرع الذال هو منظره وبهاء هوائه نقاء في الشوارع أفضل: 2 ج

 .واحدة شجرة فيه زرعي  لم الذال هو منظره وبهاء هوائه نقاء في الشوارع وأقل: 5ج
 :تمارين
 :يوماً  ثالثون خالل البحر مياه في صيد مركب تلقيها التي المخلفات من األطنان عدد يلي فيما

1 9 2 5 6 6 
0 2 5 2 2 0 
2 5 2 6 6 2 
2 2 6 0 0 2 
0 1 9 2 2 9 

 :المطلوب
 ؟ رالبح مياه في للمخلفات الصيد مركب إلقاء علي المترتبة اآلثار هي ما: 0س

 :ومن الجدول استنتج  بسيط تكرارال جدول عمل -:6س

  ؟ناألطنا من عدد أكبر فيها ألقي التي األيام عدد كم

 األطنان؟ من عدد أقل فيها ألقي التي األيام عدد كم

 قامات لاذلك األماراض، انتشاار علاي بالشاوارع منهاا الاتخلص وعادم القماماة تاراكم يعمال: 6س

 تم ولذلك، عضوال سماد إلي وتحويلها القمامة من للتخلص مصنعاً  بإنشاء الخيمة بشبرا الحكومة

 :كالتالي وهي ما يوم في بحلوان منطقة (21) من القمامة لجمع السيارات من عدد تسيير
5 2 6 0 6 0 2 5 6 0 
6 0 2 5 6 0 0 2 2 2 
0 6 2 5 0 0 2 2 2 5 
6 5 0 2 0 9 6 0 2 2 

 ؟ الشوارع في المخلفات تراكم مشكلة من الحد يمكن كيف : 0س

 : بسيط تكرارال جدول عمل: المطلوب : 6س

 ؟تسيارا( 2) منها كل في وزع منطقة كم

 السيارات؟ من عدد ركبأ منها  ك في وزع منطقة كم
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 أعاداد تمثال التالياة البياناات أن ويفارض الهاواء تلاوث نسابة زياادة علي األشجار قطع يعمل: 0س

 . حلوان بمدينة يوماً ( 51)  خالل المقطوعة األشجار
2 5 2 2 0 6 5 6 2 0 
2 2 6 0 5 2 2 2 2 6 
2 2 0 5 2 0 6 0 0 0 
2 2 0 6 0 6 5 0 6 5 

 ؟ الهواء تلوث نسبة من للتقليل اقتراحاتك ما :0س

 ؟ بسيط تكرارال جدول عمل : المطلوب :6س

 ؟ شجرات( 2) منها كل في قطع يوماً  كم

 ؟ األشجار من عدد أقل منها كل في قطع يوم كم

 :ولإلجابة عن السؤال الثالث وهو
ومهااارات حاال المشااكالت  فااي تنميااة االتجاهااات البيئيااة مااا فاعليااة الوحاادة التااى تاام تطويرهااا .0

 ؟لدى تالميذ الصف اآلول االعدادى البيئية
تحديد الهدف من مقياس االتجاهاات ومقيااس حال المشاكالت البيئياة  :اتخاذاإلجراءات التاليةتم 

 وهو تنمية االتجاهات ومهارات حل المشكالت البيئية

 :د صياغة مفردات المقياس ما يلىوقد روعى عن:صياغة مفردات المقياس
ان تناساااب  –ئياااة ان تكاااون اآلسااائلة مرتبطاااة بقيااااس االتجاهاااات ومهاااارات حااال المشاااكالت البي

بطااة باهااداف ومحتااوى الوحاادة ان تكااون  اساائلة المقياااس مرت –تالميااذ الصااف االول االعاادادى 
ان تكاون  –وان يكون هناك باديل واحاد صاحيح ماع عاماة البادائل المحتملاة  – التى تم تطويرها

 البيئااي التلااوث قضااية( 0)علااى ابعاااد رئيسااية وهااىتحتااوى ابعاااد المقياااس فااى صااورتة اآلوليااة 
 (الغذاء لوثت -التربة ثتلو  -الهواء تلوث - الماء تلوث)وتشمل 

 (العالم في الحرارة درجات تغير -االحتباس الحرارى ) وتشمل  المناخ المتغيرات قضية( 6)
 - للماواطنين البيئياة بالتربياة والثقافاة الاوعي نقاص -)وتشامل بيئياة زمااتواأل مشاكالت( 0)

 (السكانية المشكلة - وتدويرها النفايات -األمراض وانتشار النظافة
قام الباحثون بإعاداد الصاورة المبدئياة للمقيااس والتاى سابق اإلشاارة إليهاا مان حياث تكاون و 

: مفااردة، وتاام عرضااه علااى مجموعااة ماان المحكمااين لمعرفااة رأيهاام فااى األتااى( 50)المقياااس ماان 
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مالئمااة الباادائل لكاال  ماادى مناساابة األساائلة، صااياغة عبااارات المقياااس لمسااتوى الطااالب، ماادى
عبااارة ماان عبااارات المقياااس، عاادد األساائلة، التعليمااات الخاصااة بالمقياااس، تعااديل أو إضااافة مااا 

 .الستفادة مما يبدونه من مالحظاتيرونه مناسبًا لكل عبارة وا

وقااام الباااحثون باااإلطالع علااى مقاااييس االتجاهااات ومهااارات حاال المشااكالت البيئيااة حيااث 
تعرف الفارد علاى أهام العالقاات ف كراثول لألهداف الوجدانية ليس تصنياستخدمت معظم المقاي

 لظاهرة ما والتى تبرزها مواقف االختيار واقتراح تصور مناسب حول ترتيب هذه العالقات 
وقااااام الباااااحثون بااااإجراء تجربااااة اسااااتطالعية للمقياااااس هدفااااه تحديااااد زماااان المقياااااس، ثبااااات 

تااام ، مقيااااس، بعاااد إطاااالع المحكماااين علاااى المقيااااسالمقيااااس، للوصاااول إلاااى الصاااورة النهائياااة لل
 .مفردة( 21)تعديل بعض المفردات وأصبح فى الصورة النهائية حيث شمل 

 مواصفات مقياس االتجاهات لتالميذ الصف اآلول االعدادى (: 1)جدوم
 المواقف البعد المواقف البعد

 02، 62، 09، 2 النفايات وتدويرها -0 02، 2، 6 التغيرات المناخية -0
الحااااااااد ماااااااان انتشااااااااار  -2  ويشمل  تلوث البيئة -6

 األمراض
02 ،05 ،66 ،
62 ،61 ،00 ،
00 ،05 ،09 

 02، 06، 00، 5 الزيادة السكانية -5 21، 61، 01 تلوث الهواء -أ
، 02، 06، 9 تلوث الماء -ب

62 
نقص الاوعى والثقافاة  -2

 للمواطنين  البيئيةبالتربية 
0 ،2 ،69 ،01 

   00، 01، 1 التربةتلوث  -ج
، 60، 02، 0 تلوث الغذاء -د

60 ،65 ،01 
  

كماااا قاااام البااااحثون باعاااداد مقيااااس المهاااارات البيئياااة لتالمياااذ الصاااف اآلول اآلعااادادى فاااى  -
 االساتطالعية العيناة علاي وتجربتاه المحكماين الساادةصاورته النهائياة بعاد عرضاة علاى  

 :كالتالي أقسام ثالثة من يتكون النهائية صورته في المقياس أصبح وثباته صدقة من والتأكد
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 مقياس مهارات حل المشكالت البيئية(: 0)جدوم
 الكلية الدرجة المفردات عدد يقيسها التي المهارة القسم

  02 02 البيئية الم كيت وتحديد إدراك األوم

  02 02 والبيانات المعلومات تنظيم الثاني
  42 02 البديلة الحلوم اقتراح الثالث

  22 62 المجموع
 ثم قام الباحثون  بتطبيق مقياس االتجاهاات ومقيااس مهاارات حال المشاكالت البيئياة علاى

باحااااد ماااادراس الصااااف اآلول اآلعاااادادى بمنطقااااة شاااابرا الخيمااااة ( البحااااثمجموعااااة ) تلميااااذ 01
تطويرهااااا ثااام قااااام البااااحثون بتااادريس الوحااادة التاااى تااام ، واخاااذ نتاااائج التطبياااق القبلاااى، بالقليوبياااة

 –م 5/01/61052فاى الفتارة ماا باين  باستخدام النمذجاة الرياضاية علاى نفاس مجموعاة البحاث
 .بعديًا على نفس مجموعة البحث ثم قام الباحثون بتطبيق نفس المقاييس م،01/01/6105

 

 التحليل اإلحصائى للنتائج ومناقشتها وتفسيرها
هناك ذى تبين من خاللها، أن وال، الحالىيمكن إيجاد أهم نتائج التى توصل إليها البحث 

الصاف االول اآلعادادى  قبال وبعاد  تالمياذلالتجاهاات البيئياة لادى ، فروق ذات داللة إحصاائية
 .تطبيق المقياس

رجااااات تالميااااذ بااااين متوسااااطي د( 1015)يوجااااد فاااارق دال إحصااااائيا عنااااد مسااااتوال الداللااااة 
تاادريس الوحاادة التااى تاام  تطويرهااا  لبيئيااة قباالفااي مقياااس االتجاهااات ا الصااف األول اإلعاادادال
لاادال تالميااذ الصااف األول اإلعاادادال وذلااك بعااد تاادريس تطبيااق البعاادال وبعااد تدريسااها لصااالح ال

 (.0)مطورة كما هو مبين بالجدول رقمالوحدة ال
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 والبعدال القبلي التطبيق متوسطي بين الفروق داللة لحساب( ت) اختبار نتائج :(3)جدوم
 البيئية االتجاهات لمقياس الدراسة مجموعة أفراد لدرجات

مقياس 
ات تجاهاال 

 البيئية

 التطبيق القبلي
 (32= ن)

 التطبيق البعدي
قيمة  (32= ن)

 (ت)
  مستوى الداللة
عند مستوى 

 2025معنوية 
حجم  0ايتا 

االنحراف  المتوسط التأثير
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
 إجمالي

 20221 60262 00029 56053 15042 00023 االتجاهات
 2045 2062 دالة

 أفراد لدرجات والبعدال القبلي التطبيق درجات متوسطي بين إحصائية داللة وذ فرق وجدي
 وهي( 10110) الداللة قيمة بلغت حيث هات البيئية،تجااال مقياس إلجمالي الدراسة مجموعة

 ،(66010) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(1015) عند مستوى معنوية إحصائياً  دالة قيمة
 (.1009)تأثير وبحجم البعدال، التطبيق لصالح( 52050) البعدال التطبيق ومتوسط

 
  هات البيئيةتجااال مقياس يوضح متوسطي التطبيق القبلي والبعدال إلجمالي :(1) كم

 :تائج مقياس االتجاهات البيئيةمناق ة ن
أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين  بتطبيق االتجاهات البيئيةاشارت النتائج الخاصة 

مما يشير إلى تحسن واضح لدى تالميذ ، التطبيق القبلى والبعدى لصالح التطبيق البعدال
مما يسهم ، مجموعة البحث فى مستوال سلوكهم البيئي بعد دراسة الوحدة التى تم تطويرها
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ارتفاع مستوى نتائج التالميذ وقد يرجع ، بشكل كبير فى تنمية االتجاهات االيجابية نحو البيئة
 :وعة البحث إلى االسباب التاليةمجم
توظيف عدد من استراتيجيات التدريس فى موضوعات الوحدة التى تم تطويرها والتى  -

 .أسهمت فى تنمية االتجاهات االيجابية نحو البيئة 

ابية نحو تضمين الوحدة التى تم تطويرها اتجاهات بيئية تساهم فى تنمية االتجاهات االيج -
 .البيئة 

 .ارتباط القضايا البيئية التى تم تضمينها فى الوحدة التى تم تطويرها بحياة التلميذ اليومية  -

 .ممارسة التالميذ لآلنشطة المتنوعة المصاحبة لكل موضوعات الوحدة التى تم تطويرها  -

 .شعور التالميذ بدورهم ومسؤلياتهم تجاه القضايا والمشكالت البيئية المحيطة -

 . حث التالميذ على ضرورة إتباع السلوك البيئي االيجابى فى المواقف اليومية  -

 :دراسة الحالية مع دراسة كل منتفقت الوقد ا
التى هدفت إلى تنمية مهارات المواطنة البيئية لدى طالب المرحلة (  6101، ايناس حنفى)

وأعدت ، حل المشكالتاإلعدادية من خالل تطوير منهج العلوم القائم على االستقصاء و 
معرفى وبعد خاص بالتصرف السليم فى : الباحثة مقياس للمواطنة البيئية شمل ثالثة أبعاد 

 .وجاءت النتائج مؤكده لفاعلية الوحدة المقترحة ، المواقف البيئية والثالث عن االتجاهات البيئية
الب المرحلة الثانوية وهدفت دراسته إلى تنمية الوعى الوقائى لط(  6119، محمود إبراهيم) 

وكانت من أدوات الدراسة اختبار تحصيلى ومقياس للتصرف اإليجابى فى ، بأنفلونزا الطيور
ودلت نتائج التطبيق البعدى للمقياس لوجود تأثير دال احصائيًا لصالح ، المواقف الحياتية

 .المجموعة التجريبية فى تنمية مهارات التصرف اإليجابى 
وأعدت الباحثة ، التى أجرت دراسة لتقويم المسئولية لدى الطالب(  6112، مفيدة هالل) 

وقد ، وكان منها مقياس السلوك البيئي المسئول، مقياسا للمسئولية البيئية شملت خمسة أبعاد
 . أثبتت نتائج تطبيق المقياس وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح التطبيق البعدال 

كمااا قااام الباااحثون بايجاااد متوسااطي درجااات تالميااذ المجموعااة البحااث فااي المقياااس القبلااي 
 . والبعدال ونسبة الكسب المعدل لبالك فى مقياس المهارات البيئية
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 والبعدال القبلي التطبيق متوسطي بين الفروق داللة لحساب( ت) اختبار نتائج(: 4)جدوم
 المهارات البيئية لمقياس الدراسة مجموعة أفراد لدرجات

مقياس المهارات 
 البيئية

 التطبيق القبلي
 (32= ن)

 التطبيق البعدي
 (ت)قيمة  (32= ن)

  مستوى الداللة
عند مستوى 

 2025معنوية 
حجم  0ايتا 

االنحراف  المتوسط التأثير
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
 مقياسإجمالي 

 120241 30522 62043 60262 44046  المهارات البيئية
20221 
 دالة

2026 2090 

 درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح السابق الجدول من
 حيث المهارات البيئية، مقياس إلجمالي الدراسة مجموعة أفراد لدرجات والبعدال القبلي التطبيق
 التطبيق متوسط وكان ،(1015) من أقل إحصائياً  دالة قيمة وهي( 10110) الداللة قيمة بلغت
 البعدى وبحجم التطبيق لصالح( 29020) البعدى قالتطبي ومتوسط( 22022) القبلي
 (.1016)تأثير

 

 
 

 المهارات البيئي لمقياسيوضح متوسطي التطبيق القبلي والبعدال  :(0) كم
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 : مناق ة نتائج مقياس مهارات حم البيئية
فروقًا  مقياس مهارات حل المشكالت البيئية إلى أن هناكأشارات النتائج الخاصة بتطبيق 

مما يشير إلى ، ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلى والبعدال  لصالح التطبيق البعدال
تحسن واضح لدال تالميذ مجموعة البحث فى قدراتهم على حل المشكالت البيئية بأسلوب 

هم بشكل كبير في مهارات حل المشكالت مما أس، صحيح بعد دراستهم للوحدة التى تم تطويرها
 :وعة البحث إلى اآلسباب التاليةوقد يرجع ارتفاع مستوى نتائج التالميذ مجم، لديهم
استخدام استراتيجية حل المشكالت حيث توفر للتالميذ القدرة على التعامل مع المشكلة  -

 .بأسلوب علمى صحيح 

 .وتدريبة على اختيار المناسب منها حث التلميذ على اقتراح حلول مختلفة الية مشكلة  -

رغبة الطالب فى نقل ما تعلموه من موضوعات الوحدة التى تم تطويرها إلى ذويهم  -
 .ومناقشة أسرهم حتى يساهموا فى حل المشكالت البيئية 

مما ساعد  على ، اتساق أهداف الوحدة التى تم تطويرها مع اآلنشطة التى قام بها التالميذ -
 .المشكالت البيئية  تنمية مهارات حل

 :ة مع دراسة كم منوقد اتفقت الدراسة الحالي

التى هدفت إلى تنمية المسؤلية البيئية لدال طالب المرحلة (  6100أحمد إزبيدة ،)  -
واعد الباحث لذلك مقياسًا للمسؤلية البيئية ذا خمسة أبعاد ، الجامعية من خالل اآلنشطة

وكانت النتائج لصالح التطبيق البعدال الذال أثبت ، حل المشكالت البيئية: كان منها 
 .فاعلية البرنامج المقترح

التى هدفت إلى تعرف فاعلية برنامج مقترح فى التربية البيئية من (  6119، إشراق هائل)  -
واعدت لذلك مقياسا للمسؤلية البيئية ، أجل تنمية المسؤلية البيئية لدى طالب كلية التربية

 .لصالح التطبيق البعدالوجاءت النتائج ، منها حل المشكالت البيئيةمتعدد االبعاد وكان 
كما تتفق نتائج البحث التالى من نتائج الدراسات والبحوث السابقة من حيث فاعلية الوحدة  -

التى تم تطويرها المعدة لتنمية االتجاهات وتنمية مهارات حل المشكالت البيئية لدى 
، إشراق عبدالجليل) مع نتائج دراسات كل من ، تاالتالميذ الذين طبقت عليهم الوحدا
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(  6119، نادية سمعان ولوريس إميل) و(  6119، نور الدين إبراهيم) و(  6119
 (. 6100، أحمد ازبيدة)و

وترجع الباحثة فاعلية الوحدة التى تم تطويرها فى تنمية االتجاهات ومهارات حل  -
 :تاليةلآلسباب ال( مجموعة البحث ) ادى المشكالت البيئية لدى تالميذ الصف اآلول اإلعد

، تنوع محتوى المواد التعليمية الذى تميز بها الوحدة التى تم تطويرها من حيث النصوص -0
مما يساعد على تفاعلهم مع المادة التعليمية ، اآلشطة والموضوعات جنب التالميذ الملل

 .التى تحتويها الوحدة
واإلثارة تنوع طرق التدريس المستخدمة اثناء المحاضرة مما يضفى مزيدا من التشويق  -6

 .والمشاركة من التالميذ
 .تعدد الخبرات التعلمية والوسائل التعليمية والتى تراعى الفروق الفردية بين التالميذ – -0
على إبداء  وحث التالميذ، إشاعة جو من اآللفة والثقة واآلحترام المتبادل مع التالميذ – -2

ذات العالقة بالواقع مالحظاتهم وطرح اسئلتهم والتعبير عن توقعاتهم والمشكالت البيئية 
 .اليومى لهم

ثارة مشكالت واقعية – -5  .إثارة دافعية التالميذ نحو مادة الرياضيات من خالل أمثلة حياتية وا 

وال ، لى الفهم اآلعمقتنوع اآلسئلة التقويمية المرتبطة باآلهداف وتعددها يساعد التالميذ ع -2
 .سيما عندما يشتركون فى الحل بأنفسهم 

 .التغذية الراجعة الفورية التى يتلقاها التالميذ على أدائهم اآلنشطة والتكاليف التى نفذوها  -2

اتصال طبيعة المفاهيم والمعلومات والمهارات المتضمنة فى الوحدة التى تم تطويرها ذات  -9
 .الرياضيات فى حياتهم اليوميةشعورهم بأهمية مما يزيد من ، بحياة التالميذ

إيجابية المتعلم فى دراسة الوحدة التى تم تطويرها عن طريق استخدام أساليب تدريسية  -1
متنوعة فى عرض المادة العلمية مما يؤدى الى تنمية فضول التالميذ وانتباههم ومشاركتهم 

وهذا ما هيأته ، حل المشكالت البيئية ومهارات، وبالتالى زيادة اتجاهاتهم اإليجابية، الفاعلة
 .الوحدة التى تم تطويرها لمجموعة البحث
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 المراجع
، األولىطرق تدريس الرياضيات، نظريات وتطبيقات، الطبعة  :(6110)اسماعيل محمد االمين

 القاهرة، دار الفكر العربى

 وعالقتهتدريس الفيزياء  فيفعالية استخدام المدخل البيئى (: 0195)ايهاب جودةاحمد طلبة
نحو البيئة ونحو مادة الفيزياء لدى طالب المرحلة  االتجاهبالتحصيل واكتساب 

 ، كلية التربية، جامعة المنصورةماجستير غير منشورة رسالةالثانوية، 
فاعلية استخدام الفصل االفتراضى فى تنمية المفاهيم ومهارات ( 6106)ايناس محمد صبحى

جامعة ، رسالة ماجستير، ئية لدى تالميذ المرحلة االعداديةحل المشكالت البي
 عين شمس 

لدى تالميذ مرحلة  االتجاهاتعلى  المدرسيةاثر البيئة (: 6110)حسينى محمد ابراهيم عوض
والبحوث التعليم اآلساسى، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات 

 البيئية، جامعة عين شمس
فاعلية منهج مقترح فى علوم اآلرض لتنمية ( : 6102)زكى رستمحنان عبد المنعم مصطفى 

، رسالة دكتوراه، المفاهيم العلمية والسلوك التنبؤى لدى طالب المرحلة الثانوية
 جامعة عين شمس 

فعالية وحدة مقرحة فى الفيزياء البيئية فى تنمية المعارف : (6112)خالد على الفزانى
، رسالة ماجستير، انوية التخصيصية بلبياواالتجاهات البيئية لدى طالب الث

 جامعهة عين شمس 

 فيالتدريبية  األدلةللتربية البيئية، سلسلة  الوطنيالمشروع (: 6111)بن عامر سكينة إبراهيم
 منشورات الهيئة العامة الليبية :البيئية، ودليل المعلم، ليبيا األنشطة

نمية النمذجة الرياضية لدى طالب ت فيفاعلية برنامج مقترح (: 6112)صالح احمد الحمر
غير  دكتوراهالمعلمين شعبة الرياضيات بكلية التربية جامعة عدن، رسالة 

 رة، كلية التربية، جامعة عين شمسمنشو 

اتساق مناهج الرياضيات مع تحديد (: 6111)ام وصفى روفائيل، محمد احمد يوسفعص
 العلمية، اعمال المؤتمر والعشرين، دراسة تقويمية ورؤية مستقبلي الحادالالقرن 

عصر  في العربيالثامن، المستقبل سياسات التعلم والتدريب فى الوطن 
 2 – 0، األولوثورة المعلومات، كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد  العوامات

 يوليو
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وحدة مقترحة فى الفيزياء الجوية لتنمية مهارات حل : (6106)مجدى حسنين عوض حجاب
جامعة عين ، رسالة ماجستير، البيئية لدى طالب المرحلة الثانويةالمشكالت 

 شمس 

، رسالة اإلعداديةالبيئية لدى تالميذ المرحلة  ةالمسؤوليتقويم (: 6112)مفيدة هالل ابراهيم
 والبحوث البيئية، جامعة عين شمسماجستير، معهد الدراسات 

ية والتليفزيون لتنمية االتجاهات تخطيط بعض البرامج اإلذاع: (6111)هبة احمد صالح الديب
معهد الدراسات والبحوث ، رسالة دكتوراه، والمهارات البيئية لدى المراه الريفية

 جامعة عين شمس ، البيئية

تنمية المسؤلية البيئية لطالب االقسام النوعية بكلية : (6102)وفاء عبدالسالم السيد غريب
رسالة دكتوراه فلسفة ،ة والصحيةالتربية من خالل تطوير منهج التربية األسري

 جامعة عين شمس، فى العلوم البيئية

تطوير منهج جغرافيا االنسان والبيئة لتحقيق أهداف التربية (: 6106)يوسف أحمد علي االدوار
، رسالة ماجستير، ةالبيئية لدى للصف االول الثانوى فى الجمهورية اليمني

 جامعة عين شمس
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ABSTRACT 

The study aimed at developing attitudes and skills of solving 

environmental problems for first preparatory students so the researcher 

developed a unit by using mathematical modeling, a scale for 

measuring environmental attitudes was prepared also for identifying 

students' attitudes towards environmental issues and problems and scale 

of environmental skills for students to solve environmental problems, 

both of attitudes scale and skill scale were applied on group of students 

(30 students) in preparatory school in Shubra El-Khema area, then the 

researchers taught the developed unit for two weeks between 

(5/10/2015) to (19/10/2015), then they applied the same scale that was 

applied on the same group of students before teaching the unit. Results 

revealed that there are statistical significant differences between pre and 

post application of the scale in favor of post application, results 

revealed that: 

 There is a statistically significant differences at (0.05) significance 

level between degrees averages of first preparatory grade students in 
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environmental attitudes scale before and after teaching developed 

unit in favor of post application. 

 There is a statistically significant difference at (0.05) significance 

level between degrees averages of first preparatory grade students in 

pre and post application of scale of solving environmental problems 

in favor of post application. 


