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ّلتنميّ تصوّ  ّالمتحررة ّلموضوعاتّالقراءة ّمقترح ّمستوىر ّة

ّالبيئيّ  ّاإلعداديّ ّّالتنو ر ّالمرحلة ّتالميذ ّةلدى
 

 ( 3) فايزة محمد سعد( 2) عبد المسيح سمعان -(1)أحمد رفعت عبد الحميد
 (3) جهاد محمود عواض

عين  جامعة ،ئيةوالبحوث البيالعليا كلية الدراسات  (2 جامعة القاهرة ،كلية دار العّلوم (1
 جامعة عين شمس ،كلية األلسن (3 شمس

 

ّالمستخلص
نّور ر مقترح لموضوعات القراءة المتحررة لتنمية مستوى التهدفْت الدراسة إلى وضع تصوّ 

 (50، )مفردة( 75البحث من عدد ) مجموعةكونْت وتالبيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 
فية تنتمي الدراسة إلى البحوث الوصو من المعّلميَن.  ( مفردة25التالميذ، وعدد ) مفردة من

يا القضابالتحليلية؛حيث تمَّ استخدام االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات بعد إعداد قائمة 
ى للتعرف عل البيئية، وتحليل محتوى المنهج التعليمي؛ حيث تم تطبيق استمارات االستبيان؛

ئة، البي تضمينها لقضايا ىموضوعات القراءة المتحررة، ومد لهم من م  قد  آراء التالميذ فيما ي  
ررة، من قضايا بيئية ضمن موضوعات القراءة المتح م  قد  وللتعرف على آراء المعلمين فيما ي  

لدى  تضم االستمارة مجموعة من األسئلة لجمع المعلومات، ومعرفة مدى الوعي والتنّور البيئي
ضايا /تالميذ(، بما تضمنته موضوعات القراءة المتحررة لقأفراد العملية التعليمية )معلمينَ 

رة ( استما75) البيئة؛ والموضوعات البيئية المقترحة ضمن موضوعات القراءة المتحررة بواقع
 .( مفردة من المعّلمين25( مفردة من التالميذ، و)50مقسمة: )

ر لموضوعات صوّ ومن أهمها: االفتقار إلي ت وقد توصلْت الدراسة إلى نتائج عديدة؛
مقترح  رالقراءة متحررة المحتوى تتضمن قضايا بيئية لتنمية التنّور البيئي، وتمَّ وضع تصوّ 

لموضوعات القراءة المتحررة تتضمن قضايا البيئة. وأوصْت الدراسة بتنمية مستوى التنّور 
ة المتحررة البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية من خالل التصور المقترح لموضوعات القراء

البيئة، والتربية البيئية  من خالل تسليط الضوء على االهتمام بقضايا البيئة، ودمج موضوعات
ضمن مقرر المنهج الدراسي لتحفيز التالميذ فى التطلع، والمعرفة، واحتواء موضوعات القراءة 
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بيئية، وفّعالية المتحررة علي موضوعات بيئية تزيد من تحفيز التالميذ علي االهتمام بالقضايا ال
دور المعّلم واستراتيجياته، وطرق تدريسه فى عرضه للقضايا البيئية مستعيًنا بالتصور المقترح 

 .اً يجاًبا علي تنوير التالميذ بيئيأثناء تناول موضوعات القراءة المتحررة، مما يؤثر إ
 التنّور البيئي. - القراءة المتحررة - : تصور مقترحالكلمات المفتاحية

ّ

ّدمةمق
 لقويم،السان العرب  هيوعاء القرآن الكريم ف هااللغة العربية جعلالحمد  هلل الذى شرَّف 

ِإنَّا ﴿شرًفا إلى شرٍف قال تعالى:  هلالج لج ذا الدين فزادها هللاھم؛ حتى نزل ھم وسؤددھومصدر فخر
لَنا ن  َنح  (.9 َلَحاِفظ وَن﴾ )سورة الحجر َله   َوِإنَّا ٱلذِّكرَ  َنزَّ

لعالم غات ال على اللغة العربية لقب"لغة الضاد"العتقادهم بأنَّها الوحيدة بين َيطلق  العرب  
تحتوي على حرف الضاد، وهي أساس التحصيل المعرفي لمختلف العلوم، وإتقان الطلبة لها 
يساعدهم فى تحصيل المعارف األخرى إلى جانب أنَّها لغة المجاز، واإلعجاز، والترادف، 

ية، العرب مما جعلها تستوعب األلفاظ الدخيلة غير ها لغة غنية بألفاظها؛واإلعراب إلى جانب أنَّ 
 والمصطلحات العلمية المعربة كلَّ ذلك جعل العربية في المرتبة العليا من اللغات.

حى صلى هللا عليه وسلم ما أو  محمد نبيه على هلالج لج وكانت القراءة أول أمر من أوامر هللا
 ۞َلقٍ عَ  ِمن انَ ٱإلنسَ  َخَلقَ  ۞َخَلقَ  ٱلَِّذي َربِّكَ  ِبٱسمِ  ۡ  َرأٱقإليه فى غار حراء بقوله تعالى: ﴿

 .(5-1ورة العلق)س َيعَلم﴾ ۡ  ملَ  َما ٱإلنَسانَ  َعلَّمَ  ۞ِبٱلَقَلمِ  َعلَّمَ  ٱلَِّذي ۞ٱأَلكَرم   َوَرب كَ  ۡ  ٱقَرأ
الميذ ة للتإنَّ القراءة المتحررة تسهم فى بناء شخصية الفرد، والتخّيل والتصّور مهم بالنسب

عض ل( لبفموضوعات القراءة المتحررة تقوم على )التصّور، التخيّ  ألنَّه ي نمّى إبداعه وتفكيره؛
 لىالتلميذ( ع ،األمور التى تستدعى من التلميذ التفكير فيها بإبداع، كذلك حثَّ )المعّلم

ك وتتر االطالع، والقراءة حول الموضوع المطروح حيث تمَّ عرض النشاط للتالميذ في الحصة، 
 لهم الحرية لالطالع، والتفكير فيه للتنفيذ فى الحصة التالية.
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زم "ولقد تطّور مفهوم القراءة من كونها عملية ديناميكية بسيطة إلى مفهوم معقد يستل
 تدخل اإلنسان بكل جوانبها، ففى مستهل القرن العشرين بدأت بمفهوم اليتعدى التعرف على

كات كانت األبحاث تتناول النواحي الفسيولوجية، مثل: )حر الحروف، والكلمات، والنطق بها، و 
 العين، أعضاء النطق(، أصبحت القراءة بمفهومها الحديث نشاًطا فكرًيا، تشتمل على تعرف

روء، المق الحروف، والكلمات، والنطق بها نطًقا صحيًحا، والفهم، والتحليل، والنقد، والتفاعل مع
 .( 2005الوائلى،  الدليمى، سعادطه ) "وحّل المشكالت

فًقا "من يتطلع للقراءة المتحررة يتأمل الرموز، ويربطها بالمعانى، ثم يفسر المعانى و 
من لتى تكالقارئ الحقائق ا لخبراته، فهو يقرأ رموًزا، وال يقرأ معانى، وتكون عملية يبنى فيها

أ أن ومن الخط، موزوراء الرموز، وال بّد لهذا البناء من أن يتصل بالخبرة لتفسر له تلك الر 
راءة نعتبر تمييز الحروف، ومجرد النطق بالكلمات قراءة؛ فتلك عملية آلية ال تضمن صفات الق

ختيار، الربط، اإلدراك، الموازنة، الفهم، اال)العمليات العقلية كـ  التى تنطوى على كثير من
شار ي  بيئي تنّور المام بالوفى ضوء هذا االهتالتقويم، التذكر، التنظيم، االستنباط، االبتكار("، 

مها "التنّور البيئي اكتساب المعّلم لقدر من المعارف عن البيئة مفاهيمها نظإليه بأّنه: 
 ومشكالتها تؤدي به إلى تكوين وعي واتجاهات إيجابية ليتعامل مع البيئة، ويتخذ قرارات

 ( 2004، عان)عبد المسيح سم. مناسبة بشأنها بما يسهم لتنمية السلوك البيئي لديه"
 

ّالبحث ّمشكلة
تحددت مشكلة البحث بعد إجراء الباحثيَن دراسة استطالعية على مجموعتيِن )المعلميَن، 

كما تمَّ استخدام استمارة لتحليل  التالميذ(؛ وذلك بتطبيق استمارة مقابلة تتضمن بعض األسئلة؛
ة ة المتحررة في فتر الموضوعات المطروحة والمرتبطة بمشكالت البيئة ضمن موضوعات القراء

؛ وقد اتضح ضعف مستوى التنّور البيئي لدى تالميذ (31/5/2021) ى( حت1/3/2021من )
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المرحلة اإلعدادية، واالفتقار إلى وضع تصّور لموضوعات القراءة متحررة المحتوى تتضمن 
خالد (، ودراسة )2015، وقد دعم ذلك دراسة )مجدى سالمقضايا بيئية لتنمية التنّور البيئي، 

بوضع تصّور مقترح لموضوعات القراءة  ّمما أدّى للباحثيَن االهتمام .(2010، الوسيدى
 المتحررة لتنمية مستوى التنّور البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

 

ّالبحث ّأسئلة
ما التصور المقترح لموضوعات القراءة "تتمركز أسئلة البحث فى السؤال الرئيسي اآلتى: 

 "مية مستوى التنّور البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟المتحررة لتن
 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي األسئلة الفرعية التالية: 

 ما مستوى التنّور البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؟ -1
 ما آراء التالميذ فيما ي قدم من قضايا بيئية فى خالل موضوعات القراءة المتحررة؟ -2
 ميَن فيما ي قدم من قضايا بيئية فى خالل موضوعات القراءة المتحررة؟ما آراء المعل -3
 ما التصور المقترح لموضوعات القراءة المتحررة؟ -4

 

ّأهدافّالبحث
ر هدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لموضوعات القراءة المتحررة لتنمية مستوى التنوّ 

 البيئي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
 

ّالبحث ّأهمية
 يتوقع أْن ي فيد البحث كاًل من: 

مه من تصّور مقترح لتنمية التنّور ال -1 ن خالل مبيئي القائميَن على العملية التعليمية بما ي قد 
 موضوعات القراءة المتحررة.
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مه من تصّور -2  ح لتنميةمقتر  القائميَن على برامج تدريب المعّلميَن بالعملية التعليمية بما ي قد 
 خالل موضوعات القراءة المتحررة. التنّور البيئي من

 بعض الباحثيَن فى كيفية إعداد، وبناء تصّور مقترح لتنمية التنّور البيئي من خالل -3
 موضوعات القراءة المتحررة.

 

ّالبحث ّمنهج
 استخدم الباحثوَن فى إعداد البحث المنهجية اآلتية: 

والتوصل  عّلميَن/التالميذ(،تمَّ استخدام المنهج الوصفى لتحليل آراء )الم المنهج الوصفي:
 لوضع التصور المقترح، وتفسير، ومناقشة النتائج؛ حيث يعرف على أّنه أسلوب بحثى، يفرض

استدالالت، وتفسيرات ثابتة وصادقة؛ من خالل دراسة الخصائص المحددة للمحتوى، 
ى وتحديدها، وتحليلها بشكل منهجى، وموضوعى، وكمى لغرض قياس المتغيرات، قائًما عل
ة رصد الظواهر، وتفسيرها، ودراسة العالقات المرتبطة ببعضها، ونظًرا لطبيعة هذه الدراس

قراءة بالمرحلة اإلعدادية فى محتوى الي لدي التالميذ القائمة على رصد مستوى التنّور البيئ
 .ةلدراساومالئم لهذه المنهج الوصفي التحليلي؛ هو أنسب،  المتحررة بكتب اللغة العربية، فإنَّ 

 

ّحدودّالبحث
ية، : مدرسة المهنا سكول الخاصة المشتركة )بنين، بنات( مرحلة )االبتدائالحّد المكانىّ 

 اإلعدادية( بإدارة المرج التعليمية.
ّلمات( ، المعمن )التالميذ، التلميذات(، )المعّلمينَ  تمَّ اختيار مجموعة عشوائية :الحّد البشرىّ 

 .( مرحلة )االبتدائية، اإلعدادية(كة )بنين، بناتبمدرسة المهنا سكول الخاصة المشتر 
 .م(2021تمَّ تطبيق األدوات خالل ثالثة شهور )من شهر مارس حتى مايو  الحّد الزمنّى:
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ّأدواتّالبحث
 تمثلت أدوات البحث التى قام بتطبيقها الباحثوَن فيما يلى: 

القراءة متحررة  إعداد قائمة القضايا، والمشكالت البيئية التى ستتضمنها موضوعات .1
 المحتوى.

 استمارة أداة تحليل محتوى المنهج التعليمي. .2
مدى و حرة، استمارة استبيان )المعّلميَن، المعّلمات( لمعرفة آرائهم فى موضوعات القراءة المت .3

م لتالميذهم تضمينها  .لقضايا بيئية ت قد 
عات قدم لهم من موضو استمارة استبيان )للتالميذ، التلميذات( للتعرف على آرائهم فيما ي .4

 القراءة المتحرة، ومدى تضمينها لقضايا بيئية.
 

ّدراساتّسابقة
رح هدفْت الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقت: (2009دراسة )سوسن الشخريتى، 

فى تنمية بعض مهارات القراءة لدى تالميذ الصف الثالث األساسي بمدراس وكالة الغوث 
( تلميًذا 82استخدام المنهج التجريبى، وتكونْت العينة الدراسية من )شمال غزة، وتمَّ  - الدولية

وتمثلْت أدوات الدراسة فى  وتلميذًة، موزعة على مجموعتيِن ضابطة وتجريبية بالتساوى,
 البرنامج المقترح، واختبار قرائي, واختبار )ت( لعينتيِن مستقلتيِن.

ة تجريبيسط درجات التالميذ فى المجموعة الوجود فروق دالة إحصائًيا بين متو : نتائج الدراسة
ي )اّلذين يدرسون البرنامج المقترح(، والمجموعة الضابطة )اّلذين يدرسون المنهج المدرس

 بالطريقة العادية( لصالح المجموعة التجريبية.
ورات دوأوصى الباحثوَن بضرورة العناية بالمعّلم وتأهيله من خالل النشرات التعليمية, وعقد 

 راءة.بية للمعّلميَن لتبصيرهم بفكرة التصور المقترح، وتزويدهم بأسس تدريس مهارات القتدري
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هدفْت : (Haverko, Kimberly, Bautista, Nazan 2011) دراسة هافروكيمبرلى
والعوامل  إلى تعزيز التنّور البيئي لطالب المدارس الثانوية من خالل التربية البيئية،الدراسة 

ركة المجتمع المحلي فى العمل الجماعي لمشاريع الطالب البيئية، االقتصادية، ومشا
 واستخدمْت الدراسة استراتيجية التعّلم التعاونى. 

 : تنمية القيم، والسلوكيات البيئية كبعض مكونات للتنّور البيئي.نتائج الدراسة
هدفْت الدراسة إلى بيان فاعلية توظيف برنامج محوسب  :(2012دراسة )بركة عوض، 

 لعالج الضعف فى بعض المهارات القرائية لدى تالميذ الصف الرابع األساسى، اتبع المنهج
ابطة ض( تلميًذا، موزعة بالتساوى على مجموعتيِن 48التجريبى، وتكونْت العينة الدراسية من )

 وتجريبية، وتمثلْت أدوات الدراسة اختبار تشخيصي، اختبار معرفى، بطاقة مالحظة.
 مجموعةوجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسط تالميذ المجموعة التجريبية وال :نتائج الدراسة

الضابطة فى االختبار المعرفي للمهارات القرائية بعد تطبيق البرنامج لصالح المجموعة 
 التجريبية.

: (Teksoz, Ceren, Gaye, Elvan, 2012) دراسة تكسوزوسيرين، وآخرون 
 لية إعداد نموذج بيئي لطالب الجامعات بهدف إكسابهمإلى التعرف على فاعهدفْت الدراسة 

واقف لبعض عناصر التنّور البيئي، وهى )المعرفة البيئية، المسئولية الشخصية فى مواجهة الم
 دد منالبيئية، االهتمامات البيئية(، واستغرقْت الدراسة ثالثة شهور قدمْت لهؤالء الطالب ع

 ل االستدامة فى مناهج التعليم.األنشطة بهدف تحسين تلك العناصر من أج
 عناصر التنّور البيئي، والمعارف واالهتمامات البيئية.: وجود ضعف لنتائج الدراسة

هدفْت الدراسة التعرف إلى أثر التدريس التبادلى،  :(Ramita, 2014)دراسة راميتا 
كارنسي، تمَّ واالهتمام القرائي نحو الفهم القرائي لدى طالب المستوى الثالث في كلية استان
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( طالًبا، وتمثلْت أدوات البحث 62استخدام المنهج التجريبي، وتكونْت عينة الدراسة من )
بأداتيِن للدراسة األولى عبارة عن استبانة لقياس االهتمام القرائي، واألخرى اختبار لقياس الفهم 

  ( فقرة.37القرائي من )
هم ار الفالتبادلي حصلوا على درجات اختب يس: أنَّ الطالب الذين تعلموا بالتدر نتائج الدراسة

جية تراتيالقرائي أفضل من زمالئهم الذين تعلموا بالطريقة التقليدية، وكذلك وجود تداخل بين اس
 التدريس، واالهتمام القرائي على الفهم القرائي.

وأوصى الباحثوَن بضرورة إعداد الطالب ألنفسهم بقراءة كثيٍر من النصوص لتدريبهم على 
 استراتيجيات التدريس المتعددة المناسبة لمراحل تعليمهم المختلفة.

 هدفْت الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية توظيف برنامج: (2015، دراسة )مجدى سالم
ة قائم على الوسائط المتعددة فى معالجة صعوبات تعّلم بعض المهارات القرائية لدى تالمذ

لميًذا ( ت60هج التجريبي وتكونْت عينة الدراسة من )الصف الثالث األساسي، تمَّ استخدام المن
موزعة بالتساوى على مجموعتيِن ضابطة، وتجريبية, وتمثلْت أدوات الدراسة على اختبار 

 معرفى لمهارات القراءة وبطاقة مالحظة، ودليل المعّلم.
ية، ريبوجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطي درجات تالمذة المجموعة التج :نتائج الدراسة

 جموعةوالمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدي لالختبار المعرفي للمهارات القرائية لصالح الم
وجود فروق دالة إحصائًيا بين متوسطى درجات تالمذة المجموعة التجريبية،  التجربيبة.

 موعةوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة للمهارات القرائية لصالح المج
 التجربيبة.

وأوصى الباحثوَن بضرورة تشجيع المعّلميَن على تبني أساليب حديثة فى التدريس وتنويع 
 وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التعّلم. طرائق التدريس,
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هدفْت الدراسة : (Swierzbin; Reimer, Julia 2019) دراسة سويسزبينوريمير
 ول استخدامهم للمدخل الوظيفي فى تدريس النحو؛ حيث تمَّ للتعرف على تصورات المعّلميَن ح

صة ( معّلًما للغة اإلنجليزية أثناء الخدمة فى إحدى الجامعات الخا43تطبيق المقرر على )
 .بالواليات المتحدة

ظيفى خل الو وجود اتجاهات إيجابية لدى المعّلميَن المتدربيَن حول استخدام المد: نتائج الدراسة
 للتدريس.

 يب عام على الدراسات السابقة: تعق
  :مدى االتفاق بين البحوث السابقة والبحث الحالى 
ت اجتمعْت البحوث السابقة على ضرورة بناء برامج لتنمية التنّور البيئى لدى المؤسسا -1

لى عالنظامية، وغير النظامية فى حّل القضايا، والمشكالت البيئية لمختلف مراحل العمر 
الرتباط بين احتياجات األفراد، ومشكالتهم، وظروف بيئتهم أن تراعى الشمول، وا

 د وضعاالجتماعية، واالقتصادية السائدة بها، وهذا ما يحاول الباحثوَن مراعاته عند إعدا
 التصور المقترح للبحث الحالى.

(، أثبتْت نتائج الدراسات السابقة انخفاض مستوى التنّور لدى )المعّلميَن، المعّلمات -2
، قترحةم، التلميذات(، والحاجة إلى مستوى التنّور البيئي من خالل إعداد برامج و)التالميذ

رات ن مقر أو وحدات للتربية البيئية تعمل على تنمية التنّور البيئي لدى المتعّلميَن، وتضمي
 التربية للمفاهيم والمهارات البيئية.

  :مدى االستفادة من البحوث السابقة 
ائج الدراسات السابقة فى محاولة وضع التصور المقترح قد استفاد الباحثوَن من نت -1

 لموضوعات القراءة المتحررة لتنمية مستوى التنّور البيئي.
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جب قد استفاد الباحثوَن من نتائج الدراسات السابقة فى توضيح الموضوعات البيئية الوا -2
 اولةئي، ومحتقديمها فى موضوعات القراءة المتحررة، وتقديم خلفية عامة حول التنّور البي

الوجدانية،  تنوع المفاهيم البيئية المرتبطة بالمجاالت األربعة الرئيسة )المعرفية، المهارية،
 السلوكية(.

ذه هتائج كذلك استفاد الباحثوَن من نتائج الدراسات السابقة فى تفسير نتائجه، ومقارنتها بن -3
ة وى مناهج مواد دراسيالدراسات؛السيما أنَّ بعض هذه الدراسات قد تناولْت تحليل محت

 أخرى، ولمراحل عمرية أخرى، غير مرحلة اإلعدادية.
 

ّالنظّر ّياإلطار
 "القراءة هي القدرة على التعرف على محتويات شيء مكتوب )رموز :القراءة المتحررة

 ( Ulin Nuha, 2012: 99) .مكتوبة(، وفهمها من خالل القراءة، أو الهضم في القلب"
زم راءة من كونها عملية ديناميكية بسيطة إلى مفهوم معقد يستل"ولقد تطّور مفهوم الق

 تدخل اإلنسان بكل جوانبها، ففى مستهل القرن العشرين بدأت بمفهوم اليتعدى التعرف على
كات الحروف، والكلمات، والنطق بها، وكانت األبحاث تتناول النواحي الفسيولوجية، مثل: )حر 

 ة بمفهومها الحديث نشاًطا فكرًيا، تشتمل على تعرفالعين، أعضاء النطق(، أصبحت القراء
روء، المق الحروف، والكلمات، والنطق بها نطًقا صحيًحا، والفهم، والتحليل، والنقد، والتفاعل مع

 (2005الدليمى، سعاد الوائلى، طه ) ."وحّل المشكالت
بة لمكتو الرموز ا"عملية تفسير للرموز اللفظية المكتوبة، أو المطبوعة، نتيجة التفاعل بين 

 (2004)رشدى طعيمة،  .التي تمثل اللغة، والمهارات اللغوية، والخبرات السابقة للقارئ"
إنَّ القراءة المتحررة تسهم فى بناء شخصية الفرد، والتخيل والتصور مهم بالنسبة للتالميذ 

لتخيل( لبعض ألنَّه ي نمى إبداعه وتفكيره؛ فموضوعات القراءة المتحررة تقوم على )التصور، ا
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ي األمور التى تستدعى من التلميذ التفكير فيها بإبداع، كذلك حثَّ )المعّلم، التلميذ( عل
، والقراءة حول الموضوع المطروح حيث يتمَّ عرض النشاط للتالميذ في الحصة، االطالع

 وتترك لهم الحرية لالطالع، والتفكير فيه للتنفيذ فى الحصة التالية.
 لنقد،"وللغة العربية فروع عديدة: )النحو والصرف, البالغة، ا لعربية:فروع مادة اللغة ا

، غتهاالنصوص األدبية، المطالعة، التعبير، اإلمالء، العروض(، ولم تستقر اللغة العربية ببال
ت إن كانو وهذا يؤكد أنَّ اللغة العربية؛  ونحوها، وصرفها؛ فهي وسيلة لدراسة المواد المختلفة؛

يه وا إلعلمي اللغة العربية، فهي مفتاح لمواد أخري وتتيح للمدرسيَن لما يحتاجمادة التخصص لم
 من قراءة، ومراجعة موادهم، وشرح موضوعاتهم للطلبة التي ينبغي دارستها فضاًل عن أنَّ 

تأليف الكتب في تلك المواد يعتمد على اللغة العربية لغرض توضيحها، وشرحها، وتناول 
 ( 2007: 44د أبو الهيجاء، . )فؤااآلارء، واألفكار

 لرموزاقدرات لغوية تدرس بدقة وإتقان، وتهدف إلي التعرف علي : "مهارات القراءة المتحررة
عها مفاعل المكتوبة، والنطق بها، وترجمتها إلي أفكار، ومعاٍن تدل عليها مع مراعاة الفهم، والت

 (2011مها الشوبكى، ) ."لالنتفاع منها في المواقف الحياتية، والدراسية المختلفة
، طفالمية غرس حّب القراءة في نفوس األھل التربية على أھيتفق أ أهمية القراءة المتحررة:

 لبحوثا؛ ألنَّ كثيًرا من ها، ويستمتعون بهاعادة يمارسون يهمحتى تصبح لد هاعلى حب هموتربيت
 تقدم الدراسي.ناك ترابًطا قوًيا بين القدرة على القراءة، والھالتربوية أكّدْت أن 

ة، إذ إنَّها تتصل بالقارئ من حيث معرفته السابق والنص؛ "عملية تفاعلية بين القارئ 
ما عل فيودافعيته، واألنشطة اإلدراكية المستخدمة، وتوقعاته من النص، وجميع هذه األدوار تتفا

 (2006: 84 ،)القضاة، الترتورى  .سبقتها لتوليد المعني الجديد"
و إطار فكرى عام يتبناه فئات الباحثيَن أو التربوييَن في صورة افتراضات "ه تصور مقترح:ال

أساسية، أو قيم أو مفاهيم، أو اهتمامات تتصل باإلنسان، والكون، والحياة، والمجتمع، 
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وبالعالقات الجدلية القائمة بين الموضوعات جميعها من شأنها أن يوجه الباحثين إلى تفضيل 
 لتى يتبنونها، وتتفق مع مكوناته.ينة في البحث تتالءم مع الصيغة انماذج، ومناهج وطرائق مع

أو هو: تخطيط مستقبلي مبني على نتائج فعليه ميدانية من خالل أدوات منهجية كمية، أو 
 (2013)مجاهد زين الدين،  ."كيفية لبناء إطار فكرى عام يتبناه فئات الباحثيَن أو التربويينَ 

ة، التربوي لوساطلم العربي تمَّ طرق مصطلح التنّور البيئي كثيًرا فى ا: "وفى العاالتنّور البيئي
ئية، ولكنَّ هذا المفهوم قد ي ستخدم بشكل مترادف، ومتداخل مع مصطلحات أخر؛ كالتربية البي

دة؛ والثقافة البيئية، أوالوعي البيئي لدرجة قد يصعب الفصل بينها، وتعريف كل منها على ح
 ، والمكونات التي تشتمل علي هذه المصطلحات؛ حيث إنَّ كثيًرا منوذلك الختالف األبعاد

ط، البيئي تركز بشكل أساسي على المعارف البيئية، والميول الوجدانية فق مصطلحات التنّور
-821: 2019ل عوض، )أم .وتهمل جوانب متعددة أخرى كالمهارات، والسلوكيات البيئية"

840) 
يمة؛ لمستداهو التعّلم البيئي من أجل المواطنة، والتنمية  "إنَّ التنوَر البيئي لدى الطالب

ى ثلة فوذلك عن طريق تأكيد الجوانب النظرية المتمثلة فى المعارف البيئية، والتطبيقية المتم
ت االتجاهات البيئية كموجهات للسلوك لحّل المشكالت البيئية، والحيلولة دون ظهور مشكال

 (2000)محسن فراج،  .جديدة"
يئة، ك البة للجوانب المعرفية، والوجدانية، والمهارية، والسلوكية لألفراد لفهم وإدرا"تنمي

تها، والتعامل معها بشكل يحافظ علي نظمها، واتخاذ مواقف إيجابية، والمشاركة فى حّل مشكال
، )عبد المسيح سمعان .والعمل على صيانتها؛ وذلك فى إطار تنمية تتواصل بشكل دائم"

2000 :193-194) 
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والمهارات، والميول الوجدانية، والسلوكيات ، التنّور البيئي مجموعة من المعارف"
العمل لية و واالستراتيجيات، واألنشطة البيئية المطلوبة لتجاوز المشكالت، والقضايا البيئية الحا

 ( Hungerford and Peyton, 2005: 313-328) .ى تالفيها مستقبالً لع
 البعدّ و تم من خاللها إعداد مواطن لديه القدرة على ضبط الذات فالتنّور البيئي: "عملية ي

والسلوكية  عن السلوكيات غير المرغوبة بيئًيا، واكتساب الفرد للمكونات المعّرفية واالنفّعالية،
لى ع من خالل تفاعله المستمر مع بيئته، والتى تسهم في تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد قادًرا

في لمعرّ اة، وقادًرا على نقل هذا السلوك لآلخرين من حوله"، فالمكّوَن التفاعل الجيد مع البيئ
ر لتنوّ المتمثل فى إدراك الفرد للمفاهيم، والقضايا، والمشكالت البيئية شرط أساسي من شروط ا

 البيئي هذا من ناحية.
عًدا ها ب  ومن ناحية أ خرى تمثل االتجاهات اإليجابية نحو دراسة البيئة، ومواردها، ومشكالت

ثل ما يمكمهًما ي سهم في تشكيل سلوكيات الفرد المرغوبة نحو البيئة، والتفاعل معها بإيجابية؛ 
 السلوك هنا جانًبا مهًما اليمكن التخلي عنه لوصف الفرد بالتنّور البيئي.

 مجال علىذا ال"فقد عّرفت المنظمة العربية للتربية، والثقافة، والعلوم ه أهمية التنّور البيئي:
 نَّه"عبارة عن عملية يتم  من خاللها اكتساب الفرد للعديد من المعارف وتتشكل لّديهأ

مستوى  لرفع االتجاهات، والقيم اإليجابية البيئية؛ لي قّدر عالقته بالبيئة، ويحافظ على مواردها؛
 (2013)فتحية طويل،  .معيشته"

لكنَّ هذا المفهوم قد ي ستخدم "تتطرق مصطلح التنّور البيئي كثيًرا في الوساط التربوية، و 
الوعي  بشكل مترادف، ومتداخل مع مصطلحات أخر؛ كالتربية البيئية، والثقافة البيئية، أو

وذلك الختالف األبعاد،  البيئي لدرجة قد يصعب الفصل بينها، وتعريف كل منها على حدة؛
ت التنّور البيئي والمكونات التى تشتمل على هذه المصطلحات؛ حيث إنَّ كثيًرا من مصطلحا
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تركز بشكل أساسي على المعارف البيئية، والميول الوجدانية فقط وتهمل جوانب متعددة أخرى 
 ( 840-821: 2019، )أمل عوض .كالمهارات، والسلوكيات البيئية"

 : مستويات التنور البيئي
 يم مفاهالمستوى األول: التنّور البيئي اللفظي؛ويشير إلي القدرة على إدراك، ومعرفة ال

 األساسية عن البيئة.
 ت المستوى الثاني: التنّور الوظيفي، ويعني القدرة على فهم وظيفة األجهزة، والمؤسسا

 .البيئية
 ى ت التالمستوى الثالث: التنّور البيئي اإلجرائي وهو القدرة على اتخاذ المواقف والقرارا

 ( Roth, 1992) .تساعد على الحفاظ على صحة البيئة
 

ّلبحثإجراءاتّا
 : دوات البحثواًل: أأ

 إعداد قائمة بالقضايا البيئية:  -1
ن عديد متم اشتقاق القائمة اعتماًدا علي مراجعة ال: مصادر اشتقاق قائمة القضايا البيئية

ض الكتابات التي تناولت مفهوم التنّور البيئي وأهميته، بجانب المقابالت الشخصية مع بع
الي ل التوالتربية البيئية، وقد قام الباحثون بطرح التساؤ  المختصين في مجال التربية والتعليم

توى ية مسأثناء المقابالت: ما القضايا البيئية التي يمكن تضمينها خالل القراءة المتحررة لتنم
 التنور البيئي لدى التالميذ؟

وبعد االطالع على عدد من الدراسات التي أعدت قوائم فى القضايا البيئية ذات الصلة 
 ودراسة(، Unevoc, 2017(، ودراسة )2017ع البحث، ومنها دراسة )ميالد واصف، بموضو 
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(، 2006(، ودراسة )أماني الديب، 2012(، ودراسة )راتب السعود، 2015)أحمد إسماعيل، 
 .(2004 ودراسة )محب كامل الرافعي، وآخرون 

ة من ا على مجموعإعداد قائمة القضايا البيئية، وعرضهتم : إعداد قائمة بالقضايا البيئية
ا ة كمرتها النهائيالسادة الخبراء، وقد أشاروا بإجراء بعض التعديالت، وأصبحت القائمة فى صو 

 .(1)رقم يوضح جدول 
 قائمة القضايا البيئية :(1جدول )

 الموضوعات الفرعية القضايا الرئيسية

 البيئة والنظم البيئية -1
 كوكب األرض كنظام -2علم البيئة  -1

 ات البيئة، وأنواعهامكون -3
 الموارد البيئية، ومصادرها -4

 النظام البيئي -6التوازن البيئي  -5

 أنواع التلوث وأضراره -2
 تلوث المياه -2تلوث الهواء  -1

 تلوث باإلشعاع -4تلوث التربة  -3
 تلوث سمعي )ضوضاء( -5

 أسباب تراكم المخلفات -1 المخلفات وطرق التخلص اآلمن -3
 ري للتخلص اآلمن من المخلفاتطرق أخ -2

 أسباب التصحر والجفاف -1 التصحر والجفاف -4
 الحد  من التصحر-3آثار التصحر -2

 التنمية المستدامة -5
 التنمية المستدامة، ومبادئها -1

 تنمية الثروة الحيوانية -3 تنمية الثروة النباتية -2
 تنمية الثروة البشرية -5 تنمية الثروة المائية -4

 عملية التشجير وزراعة أشجار متنوعة نافعة للبيئة -6
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تصميم استمارة أداة تحليل محتوى المنهج التعليمي لمادة اللغة العربية لمراحل  -2
وحدات، وعدد الوحدات الفرعية  (5)عدد وحدات التحليل الرئيسية تتضمن : اإلعدادية

ى تحتوى على القضية البيئية وحدة، وتّم حساب النسبة بناًءا على عدد الصفحات الت (22)
 فى كل كتاب لكل مرحلة إلى عدد صفحات الكتاب الكلية. 

، ات تحليلة كوحدااللتزام بالقضايا البيئية الواردة باألدا : إرشادات استخدام أداة تحليل المحتوى 
وأن يحدد مدى تناول الموضوعات لهذة القضايا فإنَّ أشار الموضوع للقضية يكون مدى 

ل لتحلييتناول(، وإذا ال يكون )ال يتناول(، وإن أشار الموضوع إلى وحدة من وحدات االتناول )
(، بشكل مباشر يكون شكل التناول )صريًحا(، وإن أشار إليها بشكل غير مباشر يكون )ضمنًيا

ن (، وإوإن أبرز الموضوع معظم جوانب القضية البيئية )الوحدة( يكون مستوي التناول )تفصيلًيا
الجوانب المختصرة فقط يكون )موجًزا(، وإن عرضت القضية البيئية من خالل  أبرز بعض

ها وبيانات تقريرية يكون أسلوب التناول )تقريرًيا(، وإن عرضت بشكل يبرز خطورت، معلومات
 ب، أويكون )إنشائًيا(، وأن توضح طريقة التناول إذا وجد األسباب، أو الحلول، أو دور الطال

 إحصائيات.
راسة : لتحقيق هدف الدراسة تم إعداد أداة الدميم استمارة أداة تحليل المحتوى مصادر تص

دت بالرجوع إلى األدبيات، والدراسات السابقة وبعد االطالع علي عدد من الدراسات التي أع
، أداة لتحليل محتوي المنهج التعليمي ذات الصلة بموضوع البحث، ومنها دراسة )الرحامنة

 ،(، ودراسة )داليا محمد2012، (، ودراسة )السرجانى2013 ،ارات(، ودراسة )السم2016
 .(2005ى، (، ودراسة )يسرى مصطف2009

 : اختبار صدق وثبات أداة التحليل
 استخدم الباحثوَن فى هذه الدراسة أداة تحليل المحتوى لتحليل كتاب صدق أداة التحليل :

واشتملت األداة على  نى، الثالث(؛اللغة العربية للمراحل اإلعدادية الثالث )األول، الثا
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المحتوى للتأكّد من  وقد ا ستخدم صدق الدروس التى تضمنت قضايا بيئية لألبعاد البيئية؛
ضعت من أجله، وذلك بعرض االستمارة على محكميَن،  مناسبة االستمارة للهدف الذى و 

م ما جاء وبعد استعراض آراء المحكميَن، والتى تبين من خاللها موافقتهم على معظ
 باالستمارة من فئات ووحدات التحليل، تم إجراء بعض التعديالت على استمارة التحليل.

 نفسها،  قواعد: "الوصول للنتائج نفسها إذا تّم التحليل عدة مرات بإتباع الثبات أداة التحليل
: 255، )رشدى طعيمة .إلجراءات من قبل الباحث نفسه، أو الوصول للنتائج نفسها"وا

2004)  
توى يل محتم تحلقام الباحث للتأكّد من ثبات األداة بإتباع الخطوات التالية:  :تحليل المحتوى 

 مرتين بينهما أسبوعين. الصف األول اإلعدادي
 ( =Holistiباستخدام معادلة )هولستى 

 = مجموع عدد فئات التحليل فى مرتي التحليل / عدد الفئات المتفق عليها × 2
 ؛95,0 = 44 ( /21 × 2)

وهو معامل ثبات جيد ومقبول يمكن من خالله الوثوق  %95 نالحظ أنَّ معامل الثبات بلغ
 ببطاقه تحليل المحتوى.

م للمعّلمين   -3  لعينة؛ردات اقام الباحثوَن بتصميم استمارة استبيان موجهة لمف: استبيان ُيقدُّ
 شتركةول الخاصة المأفراد العملية التعليمية )المعّلميَن، المعّلمات( بمدرسة المهنا سك
مى ي معلّ الستطالع رأ )بنين، بنات( مرحلة )االبتدائية، اإلعدادية( بإدارة المرج التعليمية؛

 اللغة العربية في المراحل اإلعدادية الثالث لمعرفة مدى تضمين القضايا البيئية فى
 المناهج، وطرق التعامل معها، والتعامل مع البيئة بوجه عام. 

ير االطالق، غ ىجاب عنها بـ )غير موافق علدات االستبيان على شكل أسئلة ي  تمَّ صياغة مفر 
 سؤااًل. (45) ىواحتوى االستبيان عل. وافق، محايد، موافق، موافق جًدا(م
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ة عداديالمعّلميَن في المراحل اإل يلهدف من االستبيان التعرف على رأا: الهدف من االستبيان
 فى القراءة المتحررة لكتاب اللغة العربية. الثالث حول ما جاء من قضايا بيئية

 .(2015 ،محمود دارسة )رانياو (، 2016، دراسة )الرحامنة: مصادر اشتقاق بنود االستبيان
مدى  ىز علكان يرك : إذايِم الِبيِئيةِ أواًل: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاهِ : محاور االستبيان

وَعاِت الِقَراءِة  ؛البيئية؟ تضمين القراءة المتحررة للمفاهيم لم شِكاَلِت ِررِة بالمتحَ اثانًيا: عالقة  َموض 
ِررِة بتنمية  المتحَ َراءةِ ثالًثا: ِعاَلقة  القِ  ؛الِبيِئيِة: مدى احتواء القراءة المتحررة للمشكالت البيئية؟

قة  ا: ِعاَل ابعً ر  ؛ئي؟التَنّوِر الِبيِئي: مدى فاعلية موضوعات القراءة المتحررة لتنمية التنّور البي
من المنهاج لبيئية ضبية االِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيِة: مدى معرفة آرائهم فى دمج التر 

ة(: معرفة اد معرفي)أبع خامًسا: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي ؛التعليمي؟
 قراءة المتحررة المتضمنة قضايا بيئية لدى تالميذهم؟ مدى االستفادة من موضوعات ال

 : اختبار صدق وثبات االستبيان
 ؛قد ا ستخدم صدق المحتوى للتأكّد من مناسبة االستمارة للهدف منها: صدق االستبيان 

ت وذلك بعرض االستمارة على محكميَن، وقد وافقوا على معظم ما جاء باالستمارة من فئا
 م إجراء بعض التعديالت على استمارة االستبيان.ووحدات االستبيان، ت

 رصدت و الثبات ي عنى أنَّه إذا طبقت استبانة على مجموعة من األفراد، ": ثبات االستبيان
وعة، إجابات كل فرد في هذه االستبانة ثم أ عيد إجراء نفس االستبانة على نفس هذه المجم

 ريًبااألولى يكون ق لألفراد فى المرةورصدت أيًضا درجات كل فرد، فإنَّ الترتيب النسبى 
 ( 2000، )أبو ناهية .لترتيبهم النسبى فى المرة الثانية"

الرتباط عامل امرتين بينهما أسبوعين، وتمَّ استخدام م للتأكدَّ من ثبات االستبيان تمَّ إعادته
ادية في المراحل اإلعد لمرتي تطبيق استبيان معّلمى اللغة العربية %97 بيرسون حيث كان

 سؤااًل، وهذا يؤكد ثبات االستبيان.( 45ى )الذى يحتوى عل الثالث
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 :حساب صدق وثبات أدوات البحث
(: حساب صدق االتساق الداخلي الستبيان الدراسة  :)المعّلمين 

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان )المعّلميَن(  :(2جدول )

معامل ارتباط  أبعاد االستبيان
 بيرسون 

الداللة 
 المعنوية

 0,001 0,708 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيةِ 
وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئيةِ   0,001 0,635 عالقة  َموض 

 0,001 0,642 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي
 0,02 0,256 ِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيةِ ِعاَلقة  الِقَراءِة المتحَ 

 0,03 0,237 عرفية(معاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب
 0,001 0,719 هارية(معاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب

 0,001 0,878 (جدانيةو عاد بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررةِ 
 0,001 0,950 يئية(بشاركة معاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب

 0,001 0,817 (لوكّيةسعاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب
( صدق االتساق الداخلي السابق ألبعاد االستبيان نجد أن معامل االرتباط 2من جدول )

(، مما يؤكد 0,05بين أبعاد االستبيان، وإجمالي االستبيان دالة معنوًيا عند مستوى معنوية )
، 0,708على صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان، وبلغت قيم معامل ارتباط بيرسون )

( لكّل من )ِعاَلقة  0,817، 0,950، 0,878، 0,719، 0,237، 0,256، 0,642، 0,635
وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئيِة، ِعاَلقة   الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيِة، عالقة  َموض 

رِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيِة، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحرِ 
الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد معرفية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد 

د التنّور الِبيِئي )أبعاد مهارية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعا
ِعاَلقة  وجدانية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد مشاركة بيئية(، 
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التنّور الِبيِئي )أبعاد سلوكّية( ( على التوالي، وهي قيم تؤكّد على الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد 
 صدق االستبيان.

()المعلّ : الستبيان الدراسةثبات حساب   :مين 
 ثبات ألفا كرونباخ لعبارات الستمارة االستبيان )المعّلميَن(  :(3جدول )

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد االستبيان
 0,612 5 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيةِ 

وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئي  0,536 5 ةِ عالقة  َموض 
 0,518 5 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي
 0,604 5 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيةِ 

 0,633 5 ة(معرفي بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ
 0,517 5 هارية(مبعاد بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة 

 0,907 5 ية(وجدان بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ
 0,896 5 ة بيئية(مشارك بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ

 0,797 5 ة(سلوكيّ  بعادتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أِعاَلقة  الِقَراءِة الم
 0,876 45 إجمالي االستبيان

ت قيم ألفا ( أنَّ قيَم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة؛ حيث كان3اتضح من الجدول )
، 0,518، 0,536، 0,612؛ حيث بلغت قيم معامل الثبات )(0,5جميعها أكبر من )

( ألبعاد االستبيان )ِعاَلقة  الِقَراءِة 0,797، 0,896، 0,907، 0,517، 0,633، 0,604
وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئيِة، ِعاَلقة  الِقَراءِة  المتَحِررِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيِة، عالقة  َموض 

ِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيِة، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتحَ 
المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد معرفية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور 

عاد وجدانية(، الِبيِئي )أبعاد مهارية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب
ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد مشاركة بيئية(، 

على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي االستبيان ( التنّور الِبيِئي )أبعاد سلوكّية( بتنمية أبعاد 
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هذه القيم من معامالت الثبات لصالحية العبارات،  ؛ وهي قيمة مرتفعة، وتشير(0,876)
 وإمكانية االعتماد على نتائجها، والوثوق بها.

م للتالميذ -4 د أفرا نة؛ت العيقام الباحثوَن بتصميم استمارة استبيان موجهة لمفردا: استبيان ُيقدُّ
ول هنا سكالم بمدرسةفي المراحل اإلعدادية الثالث العملية التعليمية )التالميذ، التلميذات( 

الخاصة المشتركة )بنين، بنات( مرحلة )االبتدائية، اإلعدادية( بإدارة المرج 
الستطالع آرائهم لمعرفة مدى تضمين القضايا البيئية فى المناهج، وطرق التعليمية؛

 التعامل معها، والتعامل مع البيئة بوجه عام.
ق، بـ )غير موافق على االطالتمَّ صياغة مفردات االستبيان على شكل أسئلة يجاب عنها 

 سؤااًل.( 45) . واحتوى االستبيان علىوافق، محايد، موافق، موافق جًدا(غير م
دادية الهدف من االستبيان التعرف على رأى التالميذ في المراحل اإلع: الهدف من االستبيان

 الثالث حول ما جاء من قضايا بيئية فى القراءة المتحررة لكتاب اللغة العربية.
(، ورسالة )إخالص محمود 2015 ،محمود : دارسة )رانيامصادر اشتقاق بنود االستبيان

 .(2014، سلطان
أواًل: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد مهارية(: إذا : محاور االستبيان

قتراح الحلول المناسبة، وتعزيز كان يركز على ترشـيد اسـتغالل الموارد الطبيعية في البيئة، وا
 ؛وممارسة مهارة اتخاذ القرار مـن أجل صيانة البيئة، والحفـاظ عليها، واستدامة التنمية البيئية؟

ثانًيا: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد وجدانية(: مدى تتطرق التالميذ 
ويحدد اآلثار الخطرة للتلوث البيئي، ويزيد من االهتمام بالنـشاط  للمشكالت البيئية وما يهددها،

ثالًثا: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد  ؛البحثـي، وقراءة الدارسات التي تهتم بحماية البيئة؟
الحث على كيفية االستفادة من الثروات الطبيعية في التنّور الِبيِئي )أبعاد مشاركة بيئية(: 

 ؛بيئة، واكتسابهم المهارات الالزمة لمالحظة، وتفسير الظواهر الطبيعية والبشرية في البيئة؟ال
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مساعدة المتعّلم على التنّور الِبيِئي )أبعاد سلوكّية(: رابًعا: ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد 
متعّلميَن على اكتساب تطوير مهاراته على مناقشة القضايا، والمشاكل البيئية، ومساعدة ال

سلوكيات إيجابية إزاء البيئة، وتنمية الوعي البيئي ألهمية المـوارد الطبيعيـة، وكيفية حمايتها، 
 واستثمارها؟

 : اختبار صدق وثبات االستبيان
 ؛قد ا ستخدم صدق المحتوى للتأكّد من مناسبة االستمارة للهدف منها: صدق االستبيان 

محكميَن، وتبين من خاللها موافقتهم على معظم ما جاء وذلك بعرض االستمارة علي 
باالستمارة من فئات، ووحدات االستبيان، وتم إجراء بعض التعديالت على استمارة 

 االستبيان.
 دام تم استخمرتين بينهما أسبوعين، و  للتأكّد من ثبات االستبيان تّم إعادته: ثبات االستبيان

ة لمرتي تطبيق استبيان تالميذ المرحلة اإلعدادي %92 معامل االرتباط بيرسون حيث كان
 سؤااًل، وهذا يؤكد ثبات االستبيان.( 45) الذى يحتوى على

 : حساب صدق وثبات أدوات الدراسة
ط كل تم حساب معامالت ارتبا :حساب صدق االتساق الداخلي الستبيان البحث: )التالميذ(

مل بمعا الباحث بحساب صدق اإلتساق الداخلي بعد من أبعاد األداة بالدرجة الكلية لألداة، وقام
 .اط بيرسون ألدوات الدراسة كاآلتيارتب



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  أحمد رفعت عبد الحميد

 

 2022 ، يونيوثانيالسادس، الجزء ال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

23 

 صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان )التالميذ(  :(4جدول )

معامل ارتباط  أبعاد االستبيان
 بيرسون 

الداللة 
 المعنوية

 0,01 0,353 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيةِ 
وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئيةِ   0,001 0,897 عالقة  َموض 

 0,001 0,709 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي
 0,001 0,981 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيةِ 

 0,001 0,871 عرفية(معاد رِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحرِ 
 0,001 0,963 هارية(معاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب
 0,001 0,789 (جدانيةو عاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب

 0,001 0,813 يئية(بشاركة معاد َراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبِعاَلقة  القِ 
 0,001 0,989 (لوكّيةسعاد ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أب

 ن( ألبعاد االستبيان نجد أنَّ معامَل االرتباط بي4من جدول صدق االتساق الداخلي )
ّد على (، مما يؤك0,05أبعاد االستبيان، وإجمالي االستبيان دالة معنوًيا عند مستوى معنوية )

، 0,353صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبيان، وبلغْت قيم معامل ارتباط بيرسون )
( لكّل من )ِعاَلقة  0,9890,813، 0,789، 0,963، 0,871، 0,981، 0,709، 0,897

وَعاِت الِقَراءِة الالِقَراءِة المتَحرِ  يِئيِة ِعاَلقة  م شِكاَلِت البِ رِة بالمتَحرِ رِة بالمَفاِهيِم الِبيِئيِة، عالقة  َموض 
، ِعاَلقة  ِبيِة الِبيِئيةِ مية التر  بتنالِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررةِ 

بعاد أَحِررِة بتنمية ءِة المتِقَرابعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد معرفية(، ِعاَلقة  الالِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أ
ي )أبعاد الِبيئِ  تنّورالتنّور الِبيِئي )أبعاد مهارية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد ال

ِعاَلقة   بيئية(، اركة)أبعاد مش وجدانية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي
على  يم تؤكدّ قي، وهي على التوال( التنّور الِبيِئي )أبعاد سلوكّية( الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد 

 صدق االستبيان.
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العتماد اللتحقق من ثبات االستبيان إلمكانية : )التالميذ(حساب ثبات االستبيان للدراسة: 
؛ ويوضح (Cronbach Alphaخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ )على نتائج االستبيان است

 الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة.
 ثبات ألفا كرونباخ لعبارات الستمارة االستبيان )التالميذ(  :(5جدول )

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد االستبيان
 0,556 5 لمَفاِهيِم الِبيِئيةِ ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة با

وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبيِئي  0,67 5 ةِ عالقة  َموض 
 0,77 5 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية التَنّوِر الِبيِئي
 0,91 5 ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيةِ 

 0,600 5 ة(معرفي بعادءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أِعاَلقة  الِقَرا
 0,95 5 ة(مهاري بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ
 0,90 5 ية(وجدان بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ

 0,96 5 ة بيئية(مشارك بعاداءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أِعاَلقة  الِقرَ 
 0,97 5 ة(سلوكيّ  بعادِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أ

 0,987 45 إجمالي االستبيان
ت قيم ألفا كان( أنَّ قيَم معامالت الثبات جميعها قيم مقبولة؛ حيث 6اتضح من الجدول )

، 0,91، 0,77، 0,67، 0,556؛ حيث بلغت قيم معامل الثبات )(0,5جميعها أكبر من )
(، ألبعاد االستبيان )ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بالمَفاِهيِم 0,97، 0,96، 0,90، 0,95، 0,600

وَعاِت الِقَراءِة المتَحِررِة بالم شِكاَلِت الِبي ِئيِة، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الِبيِئيِة، عالقة  َموض 
 التَنّوِر الِبيِئي، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الِبيِئيِة، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد

ر الِبيِئي )أبعاد مهارية(، التنّور الِبيِئي )أبعاد معرفية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنوّ 
ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد وجدانية(، ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة 

التنّور ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد بتنمية أبعاد التنّور الِبيِئي )أبعاد مشاركة بيئية(، 
؛ قيمة (0,987ألفا إلجمالي االستبيان ) على التوالي، وكانت قيمة( اد سلوكّية( الِبيِئي )أبع
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مرتفعة وتشير هذه القيم من معامالت الثبات لصالحية العبارات، وإمكانية االعتماد على 
 نتائجها، والوثوق بها.

 : إجراءات التطبيق: اً ثاني
 ت تتضمندادية الثالث: نبذة عن محتوى مناهج اللغة العربية لصفوف المراحل اإلع

كتب مدرسية بواقع كتابيِن لكل صف من الثالثة تتضمن  (6)مراحل اإلعدادية الثالث 
ما هو ك وحدات إجمالية للفصليِن الدراسييِن. (6)الفصل الدراسي )األول، الثانى(، بتوزيع 

 .موضح بالجدول التالى
 لغة العربية( مواصفات الكتاب المدرسي للمراحل اإلعدادية )ال :(6جدول )
الكتاب 
 المقرر

الفصل 
 الدراسي

جهة 
 التأليف

الصف 
عدد  الطبعة الدراسي

 الوحدات
عدد 

 الصفحات
عدد 

 الموضوعات

ربية
 الع

لغة
ال

اني 
والث

ول 
األ

 

فني
م ال

علي
والت

يم 
تعل

 وال
ربية

 الت
زارة

و
 

-2021 األول
2022 6 212 20 

-2021 الثاني
2022 6 244 21 

-2021 الثالث
2022 6 232 20 

  للغة كتب للمراحل اإلعدادية الثالث لكتاب ا (6)ام الباحثوَن بتحليل ق: تحليل المحتوى
 العربية.

 (6): ينقسم الكتاب لفصليِن )األول، الثاني(، ويتضمن إجمالي الصف األول اإلعدادي  -1
 صفحًة. (212)درًسا، بعدد  (20) ىوحدات، ويحتوي عل



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  أحمد رفعت عبد الحميد

 

 2022 ، يونيوثانيالسادس، الجزء ال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

26 

 (6)تاب لفصليِن )األول، الثاني(، ويتضمن إجمالي : ينقسم الكالصف الثاني اإلعدادي -2
 صفحًة. (244)درًسا، بعدد  (21) ىوحدات، ويحتوي عل

 (6): ينقسم الكتاب لفصليِن )األول، الثاني(، ويتضمن إجمالي الصف الثالث اإلعدادي -3
 صفحًة. (232)درًسا، بعدد  (20) ىوحدات، ويحتوي عل

   معلمة( )معّلًما، 25ى االستبيان بيان، وقد شارك فتّم تطبيق االست :استبيان المعّلمين . 
 :تلميًذا،  50 تّم تطبيق االستبيان على التالميذ، وقد شارك فى االستبيان استبيان التالميذ(

 تلميذة( من مختلف صفوف المرحلة اإلعدادية الثالث.
 توزيع عينة البحث اإلعدادية تبًعا لمتغير العينة :(7جدول )

 العدد العينة
 50 التالميذ
 25 معلمين

 75 اإلجمالي
 تّم استخدام أكثر من أداة وذلك ضماًنا للموضوعية العلمية، وحرًصا  ألساليب اإلحصائية:ا

وذلك على النحو التالي: تمَّ تفريغ البيانات عن طريق البرنامج  على تكامل المعرفة؛
 Statistical Packageاالجتماعيةاإلحصائي المعروف برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم 

For Social Sciences وتمَّ التحليل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خالل ،
 ومن خالله تمَّ استخدام االختبارات التالية:  SPSS V. 25برنامج الحزم اإلحصائية 

 الختبار ثبات مقاييس الدراسة. Cronbachs Alphaاختبار معامل ألفا كرونباخ  -1
صفية للبيانات من خالل جدولة البيانات في صورة جداول )التكرار، اإلحصاءات الو  -2

دمة والنسب المئوية، والوسط الحسابي، والوزن النسبي المئوي( لمتغيرات األدوات المستخ
 فى التطبيق العملي للبحث.

 .معادلة هوليستى -معامل االرتباط بيرسون  -3
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ّالبحث ّنتائج
 نتائج تحليل المحتوى:  :أوالً 

 .النحو التالى ىجاء التمثيل علليل محتوى الصف األول اإلعدادي: نتائج تح -1
 الصف األول اإلعدادي محتوى  تحليل نتائج :(8جدول )
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 لأنه لم يناقش سوى القضية الفرعية: التوازن البيئي بمدى تناو  (8)تبين من الجدول 
 رعية:اول القضية الفوتّم تن المتفرعة من القضية الرئيسية: البيئة، والنظم البيئية. %1,12

ة المتفرعة من القضية الرئيسية: التنمي 1,07% التنمية المستدامة، ومبادئها بمدى تناول
 المستدامة.

ى ونجد التركيز األكبر ف بناًءا علي ذلك يكون قد تّم مناقشة قضيتين من خمس قضايا؛
 هذا الكتاب على قضية التنمية المستدامة.

 اني اإلعدادي: نتائج تحليل محتوى الصف الث -2
 الصف الثاني اإلعدادي :(9جدول )
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ارة أنَّه لم يتناول من الخمس قضايا البيئية التى تم وضعها فى استم (9)أوضح الجدول 
تحليل المحتوى سوى تناول القضية الفرعية: تنمية الثروة البشرية المتفرعة من القضية 

 .100%شكل التناول ضمنى %، و  1,04الرئيسية: التنمية المستدامة بمدى تناول 
 الصف الثاني اإلعدادي: ال يوجد تناول ألى قضية بيئية. 
 تائج تحليل محتوى الصف الثالث اإلعدادي: ن -3

 الصف الثالث اإلعدادي :(10جدول )
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أنه لم يناقش سوى القضية الفرعية: كوكب األرض كنظام  (10)اتضح من الجدول 
لقضية اوتّم تناول  الرئيسية: البيئة، والنظم البيئية.المتفرعة من القضية  1,02% بمدى تناول

مية المتفرعة من القضية الرئيسية: التن 1,13% الفرعية: تنمية الثروة البشرية بمدى تناول
 المستدامة.

ى ونجد التركيز األكبر ف بناًءا علي ذلك يكون قد تّم مناقشة قضيتين من خمس قضايا؛
 ستدامة.هذا الكتاب على قضية التنمية الم

:  :ثانًيا  نتائج تحليل استمارة استبيان المعّلمين 
: ية إلعدادتضمنت نتائج استطالع رأى المعّلميَن في المراحل ا نتائج استطالع رأي المعّلمين 

هرت الثالث حول ما جاء من قضايا بيئية فى القراءة المتحررة لكتاب اللغة العربية، وقد أظ
اهيم للمف متحررة للقضايا البيئية، ومشكالتها، وافتقار تالميذهمعدم احتواء موضوعات القراءة ال

البيئية، وعدم وجود تصور مقترح لموضوعات القراءة المتحررة التي تتضمن قضايا بيئية، 
 وضرورة دمج التربية البيئية ضمن المنهج التعليمي.
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 ومستوى الموافقة( )نسبة،معّلمات(  / نتائج تحليل استمارة استبيان )معّلمينَ  :(11جدول )
مستوى 
 الموافقة

نسبة 
قُم  الِعب ار اتُ  الموافقة ر 

 الِعب ارةِ 
 1 الَمَعِرَفًة بالمَفاهيِم البيئيِة في العملية التعليمية ضرورية %100 موافق جًدا

 2 يةِ الِبيئِ  يمِ أرى ضرورة احتواِء الِقَراءِة الم َتَحِررَة بمَرادَفاِت الَمَفاهِ  %76 موافق
وافق غير م

ود  التالميَذ بالَمَفاهيِم البيئيةِ  %20,8 علي االطالق  3 الِقَراءة  الم تَحِررة  تز 
ِوِد بالَمَفاِهيمِ  %60 محايد  4 بيئيةِ  اليجب  أْن يساعَد الم َعّلم  تالميذه َعلى الَتز 

 5 ةِ الِقَراءة  الم تَحِررة  ت ساعد على ت َنوع  الَمَعاِرِف الِبيِئي %43,2 غير موافق
وَعات  الِقَراءِة الم تَحِررة َعلى مشكالتٍ  %98,4 موافق جًدا  6 ئيةٍ ِبي يجب  أْن تتضمَن َموض 

ِبيِئيِة ايا اللَقَض اأرى ضرورة أن تؤثَر الِقَراءة  الم تَحِررة  ِإيَجاًبا ِفى َفهِم  %79,2 موافق
 7 للتالميذِ 

 8 الِبيئيةِ  يجب  أْن يطلَع الم َعّلم  َعلى المشكالتِ  %60 محايد
الميِذ الت تضمين  المشكالت  البيئية  بالقراءِة المتحررِة ت سهم  فى اهتمامِ  %97,6 موافق جًدا

 9 بمشكالٍت بيئيةٍ 
غير موافق 
وَعاِت الِقَراءِة الم تَحِررِة تتناول مشكالت بيئية %23,2 علي االطالق  10 كل  َموض 
غير موافق 
ي لدى لبيئضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة الوعي ات ساعد  الق %77,6 علي االطالق

 11 تالميذك

يجابي إجاه ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تكويِن ات %95,2 غير موافق
 12 لدى تالميذك

غير موافق 
ِة لدى بيئيمن القيِم ال ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررةِ  %84 علي االطالق

 13 تالميذك
 14 ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى اكتساِب سلوِك بيئي لدى تالميذك %83,2 غير موافق

غير موافق 
 15 ميذكت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على الم َشاركِة الِبيئيِة لدى تال %78,4 علي االطالق

 ارد لدىالمو بالقراءِة المتحررِة على تنميِة الوعي ب ت ساعد  القضايا البيئية   %98,4 غير موافق
 16 تالميذك

غير موافق 
ه نحو تجات ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة اال %64 علي االطالق

 17 مشكلة التلوِث لدى تالميذك
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مستوى 
 الموافقة

نسبة 
قُم  الِعب ار اتُ  الموافقة ر 

 الِعب ارةِ 

 بمشكلة لقيمِة إلى تنميِة ات حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحرر  %97,6 غير موافق
 18 اإلهدار واالستنزاف لدى تالميذك

غير موافق 
ة ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى اكتساِب السلوِك البيئي تجاه التنمي %95,2 علي االطالق

 19 المستدامة لدى تالميذك

لمناخية اتغيرات ال ايات حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على الم َشاركِة الِبيئيِة فى قض %80 غير موافق
 20 لدى تالميذك

غير موافق 
ارد ي بالمو لبيئت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة الوعي ا %78,4 علي االطالق

 21 لدى تالميذك

لبيئي اوعي ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ال %97,2 غير موافق
 22 كلة التلوِث لدى تالميذكنحو مش

غير موافق 
 البيئي لوعيت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ا %84 علي االطالق

 23 بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لدى تالميذك

ة تنميت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب الوعي البيئي تجاه ال %83,2 غير موافق
 24 المستدامة لدى تالميذك

غير موافق 
رات لتغيات حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية الوعي الِبيئي فى قضايا  %78,4 علي االطالق

 25 المناخية لدى تالميذك

يئي الب ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة االتجاه %97,2 غير موافق
 26 ذكبالموارد لدى تالمي

غير موافق 
ي ه البيئتجات ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة اال %76 علي االطالق

 27 نحو مشكلة التلوِث لدى تالميذك

 %100 غير موافق
 

ئي اه البيالتجت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ا
 28 تنزاف لدى تالميذكبمشكلة اإلهدار واالس

غير موافق 
ية لتنمات ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب االتجاه البيئي تجاه  %98,4 علي االطالق

 29 المستدامة لدى تالميذك

غيرات الت ت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية االتجاه البيئي فى قضايا %97,6 غير موافق
 30 المناخية لدى تالميذك

وارد ية بالملبيئت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة القيم ا %77,6 غير موافق
 31 لدى تالميذك

غير موافق 
حو نلبيئية اقيم ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ال %64 علي االطالق

 32 مشكلة التلوِث لدى تالميذك
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مستوى 
 الموافقة

نسبة 
قُم  الِعب ار اتُ  الموافقة ر 

 الِعب ارةِ 

ة البيئي لقيمت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ا %95,2 وافقغير م
 33 بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لدى تالميذك

غير موافق 
ية لتنمت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب القيم البيئية تجاه ا %84 علي االطالق

 34 المستدامة لدى تالميذك

رات لتغيات حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية القيم البيئية فى قضايا  %83,2 وافقغير م
 35 المناخية لدى تالميذك

غير موافق 
بيئية ة الت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة المشارك %80 علي االطالق

 36 لموارد البيئة لدى تالميذك

ئية كة البيمشار دي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة الت ؤ  %78,4 غير موافق
 37 نحو مشكلة التلوِث لدى تالميذك

غير موافق 
يئية ركة البلمشات حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ا %78,4 علي االطالق

 38 لمشكلة اإلهدار واالستنزاف لدى تالميذك

تنمية ه الت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب المشاركة البيئية تجا %100 غير موافق
 39 المستدامة لدى تالميذك

غير موافق 
غيرات ايا التى قضت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية الم َشاركِة الِبيئيِة ف %98,4 علي االطالق

 40 المناخية لدى تالميذك

ي لبيئات ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة السلوك  %79,2 فقغير موا
 41 بالموارد لدى تالميذك

غير موافق 
 البيئي سلوكت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ال %76 علي االطالق

 42 نحو مشكلة التلوِث لدى تالميذك

ي ك البيئلسلو حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة ات   %97,6 غير موافق
 43 بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لدى تالميذك

غير موافق 
ية لتنمات ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب السلوِك البيئي تجاه  %95,2 علي االطالق

 44 المستدامة لدى تالميذك

ات تغير ت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية السلوك البيئي لقضايا ال %84 غير موافق
 45 المناخية لدى تالميذك
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 تفسير نتائج االستبيان: 
 فيما يخص استطالع رأى المعّلميَن حول ما جاء من قضايا بيئية فى القراءة المتحررة 

يئية، المتحررة للقضايا البلكتاب اللغة العربية، وقد أظهر عدم احتواء موضوعات القراءة 
ة لقراءومشكالتها، وافتقار تالميذهم للمفاهيم البيئية، وعدم وجود تصور مقترح لموضوعات ا

 مي.المتحررة التي تتضمن قضايا بيئية، وضرورة دمج التربية البيئية ضمن المنهج التعلي
 :ز عليإذا كان يرك تبين من خالل نتائج محور عالقة القراءة المتحررة بالمفاهيم البيئية 

 .مدى تضمين القراءة المتحررة للمفاهيم البيئية
 (، ة ضروريةعليميموافقة العينة على العبارتين )الَمَعِرَفًة بالمَفاهيِم البيئيِة في العملية الت

، %100فقة )نسبة موابيِة( و)أرى ضرورة احتواِء الِقَراءِة الم َتَحِررَة بمَرادَفاِت الَمَفاِهيِم الِبيئِ 
لى ذه عَ (، وكانت استجابات العينة )محايد( للعبارة )يجب  أْن يساعَد الم َعّلم  تالمي76%

ِوِد بالَمَفاِهيِم البيئيِة بنسبة موافقة ) رتين )الِقَراءة  (، بينما رفضت العينة العبا%60الَتز 
ود  التالميَذ بالَمَفاهيِم البيئيِة(، و)الِقَراءة  الم تَحرِ  اِرِف ت َنوع  الَمعَ  ساعد على ت  رة  الم تَحِررة  تز 

 ( لكليهما.43.2%، %20,8الِبيِئيِة( بنسبة موافقة )
  ِان يركز : إذا كيِئيةِ تبين من خالل نتائج محور ِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية الترِبيِة الب

 .علي مدى معرفة آرائهم فى دمج التربية البيئية ضمن المنهاج التعليمي
 ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة الوعي ات اآلتية )لعينة العبار رفضْت ا

بالموارد لدى تالميذك(، )ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة الوعي بالموارد 
االتجاه نحو لدى تالميذك(، )ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة 

مشكلة التلوِث لدى تالميذك(، )ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة 
القيم بمشكلة اإلهدار، واالستنزاف لدى تالميذك(، )ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى اكتساِب 

 الم تَحِررة  على السلوِك البيئي تجاه التنمية المستدامة لدى تالميذك(، )ت حث  الِقَراءة  
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، 78.4%الم َشاركِة الِبيئيِة فى قضايا التغيرات المناخية لدى تالميذك( بنسبة موافقة )
%98.4 ،%64 ،%97.6 ،%95.2 ،%80) . 

 نتائج تحليل استمارة استبيان التالميذ:  :ثالًثا
دية عداتضمنت نتائج استطالع رأى التالميذ في المراحل اإلنتائج استطالع رأي التالميذ: 

هرت الثالث حول ما جاء من قضايا بيئية فى القراءة المتحررة لكتاب اللغة العربية، وقد أظ
بيئية، يم العدم احتواء موضوعات القراءة المتحررة للقضايا البيئية، ومشكالتها، وافتقارهم للمفاه

 وعدم وعيهم بيئًيا.
 ة( )نسبة، ومستوى الموافقذات( تلمي / نتائج تحليل استمارة استبيان )تالميذ :(12جدول )

قُم  الِعب ار اتُ  نسبة الموافقة مستوى الموافقة ر 
 الِعب ارةِ 

غير موافق 
 1 اكتساب َمَعِرَفًة بالمَفاهيِم البيئيِة ضرورة فى حياتي %98,4 علي االطالق

 2 يِئيةِ ِهيِم البِ الَمفَ ااِت أ درك  أنَّ الِقَراءَة الم َتَحِررَة َغنِّيٌة بمَرادفَ  %25,2 غير موافق
غير موافق 
ود ني بمَرادَفاِت الَمَفاهي %24,8 علي االطالق  3 ةِ لبيئيِم االِقَراءة  الم تَحِررة  تز 

ِويِدَك بَمَفاِهيٍم بي %60,8 محايد َك َعلى َتز   4 ئيةٍ م َعّلم َك ي َساِعد 
غير موافق 
 5 ِرِفَك الِبيِئيةِ الِقَراءة  الم تَحِررة  ت َنوع  َمَعا %24,8 علي االطالق
غير موافق 
وَء َعلى  %22,3 علي االطالق وَعات الِقَراءِة الم تَحِررة ت سلط  الض  ِت شكالمَموض 

 6 الِبيئةِ 
 7 ِبيِئيةِ ِت الشكالالِقَراءة  الم تَحِررة  ت ؤثر  ِإيَجاًبا ِفى َفهِم الم %60,8 غير موافق

 8 كالِت الِبيئةِ الم َعّلم  ي ِعين  َعلى حّل مش %78,8 محايد
غير موافق 
ِة أكتسب االهتمام ِبحّل مشكالِت الِبيئِة من خالل الِقَراء %76,8 علي االطالق

 9 الم تَحِررة

غير موافق 
وَعات  الِقَراءِة الم تَحِررِة تتناول مشكالت البي %25 علي االطالق  10 ئةَموض 

عي  الو المتحررِة على تنميةِ ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة  %76,4 غير موافق
 11 البيئي لديكَ 
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قُم  الِعب ار اتُ  نسبة الموافقة مستوى الموافقة ر 
 الِعب ارةِ 

غير موافق 
 نميةِ تت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى  %94,0 علي االطالق

 12 االتجاه البيئي لديكَ 

رات لمهاات حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة من  %94,4 غير موافق
 13 البيئيِة لديكَ 

غير موافق 
 14 يكَ ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى اكتساِب السلوِك البيئي لد %95,2 علي االطالق

 15 يكَ  لدت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على الم َشاركِة الِبيئيةِ  %98,4 غير موافق
غير موافق 
وعي ال ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %76,0 علي االطالق

 16 البيئي بالموارد لديكَ 

 نميةِ تت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى  %79,6 غير موافق
 17 االتجاه البيئي نحو مشكلة التلوِث لديكَ 

غير موافق 
يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %99,2 علي االطالق

 18 ية بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ المهارات البيئ

يئي ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب السلوِك الب %96,8 غير موافق
 19 تجاه التنمية المستدامة لديكَ 

غير موافق 
ى يِة فِبيئت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية الم َشاركِة ال %98,0 علي االطالق

 20 مناخية لديكَ قضايا التغيرات ال

وعي  الت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %76,8 غير موافق
 21 البيئي بالموارد لديكَ 

 نميةِ تت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى  %78,0 غير موافق
 22 الوعي البيئي نحو مشكلة التلوِث لديكَ 

غير موافق 
يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %98,4 طالقعلي اال

 23 الوعي البيئي بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ 

ي ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب الوعي البيئ %94,0 غير موافق
 24 تجاه التنمية المستدامة لديكَ 

غير موافق 
ايا ى قضفحث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية الوعي الِبيئي ت   %94,4 علي االطالق

 25 التغيرات المناخية لديكَ 

 تجاه االت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %78,4 غير موافق
 26 البيئي بالموارد لديكَ 

غير موافق 
 نميةِ تلقراءِة المتحررِة إلى ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  با %76,0 علي االطالق

 27 االتجاه البيئي نحو مشكلة التلوِث لديكَ 
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قُم  الِعب ار اتُ  نسبة الموافقة مستوى الموافقة ر 
 الِعب ارةِ 

يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %95,2 غير موافق
 28 االتجاه البيئي بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ 

غير موافق 
يئي ى تنمية اكتساِب االتجاه البت ؤدي القراءة  المتحررة  إل %98,4 علي االطالق

 29 تجاه التنمية المستدامة لديكَ 

ضايا قفى  ت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية االتجاه البيئي %99,2 غير موافق
 30 التغيرات المناخية لديكَ 

غير موافق 
قيم ال ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %76,8 علي االطالق

 31 البيئية بالموارد لديكَ 

 نميةِ تت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى  %78,8 غير موافق
 32 القيم البيئية نحو مشكلة التلوِث لديكَ 

غير موافق 
يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %98,0 علي االطالق

 33 بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ القيم البيئية 

جاه ية تت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب القيم البيئ %96,8 غير موافق
 34 التنمية المستدامة لديكَ 

غير موافق 
ايا ى قضفت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية القيم البيئية  %94,0 علي االطالق

 35 التغيرات المناخية لديكَ 

 ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %79,6 غير موافق
 36 المشاركة البيئية لموارد البيئة لديكَ 

غير موافق 
 نميةِ تت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى  %78,4 علي االطالق

 37 المشاركة البيئية نحو مشكلة التلوِث لديكَ 

يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %98,4 موافقغير 
 38 المشاركة البيئية لمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ 

غير موافق 
ة بيئيت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب المشاركة ال %94,4 علي االطالق

 39 تجاه التنمية المستدامة لديكَ 

ى يِة فِبيئت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية الم َشاركِة ال %95,2 قغير مواف
 40 قضايا التغيرات المناخية لديكَ 

غير موافق 
سلوك  الت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميةِ  %76,0 علي االطالق

 41 البيئي بالموارد لديكَ 

 نميةِ تضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى ت ؤدي دراسة  الق %78,8 غير موافق
 42 السلوك البيئي نحو مشكلة التلوِث لديكَ 

غير موافق 
يِة تنم ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى %99,2 علي االطالق

 43 السلوك البيئي بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديكَ 
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قُم  الِعب ار اتُ  نسبة الموافقة مستوى الموافقة ر 
 الِعب ارةِ 

يئي  المتحررة  إلى تنمية اكتساِب السلوِك البت ؤدي القراءة   %98,4 غير موافق
 44 تجاه التنمية المستدامة لديكَ 

غير موافق 
ا قضايلت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية السلوك البيئي  %94,4 علي االطالق

 45 التغيرات المناخية لديكَ 

 تفسير نتائج االستبيان: 
  كتاب جاء من قضايا بيئية فى القراءة المتحررة لفيما يخص استطالع رأى التالميذ حول ما

اللغة العربية، وقد أظهر عدم احتواء موضوعات القراءة المتحررة للقضايا البيئية، 
 ومشكالتها، وافتقارهم للمفاهيم البيئية، وعدم وعيهم بيئًيا.

  ورتصانطالًقا من أهداف البحث الحالي، والمنهج المتبع، تم التركيز علي محاولة وضع 
مقترح لموضوعات القراءة المتحررة علي أن يقوم علي مرجعية علمية، وطرق تدريس 

 ونظريات تعّلم، ومرونة معّلم واعي مستخدم تلك األدوات، محترفة بجانب استراتيجيات
، بحرفية، ومهارة فائقة، ومن خالل منهج مدمج بالتربية البيئية؛وتوظيف ذلك للتالميذ

نوعة، واالستعانة بوسائل اجتماعية ووسائط اجتماعية متعددة، ومتكتمثيلهم ولعب األدوار، 
 لعمليبجانب اصطحاب المعّلميَن للتالميذ لغرف الوسائط االجتماعية، والمكتبات للتطبيق ا

 علي ذلك؛وكما أشار الباحث في المجال والدراسة الميدانية العملية.
  َد ي )أبعالِبيئِ اِررِة بتنمية أبعاد التنّور تبين من خالل نتائج محور ِعاَلقة  الِقَراءِة المتح

ول الحل مهارية(: إذا كان يركز على ترشـيد اسـتغالل الموارد الطبيعية في البيئة، واقتراح
يها، المناسبة، وتعزيز وممارسة مهارة اتخاذ القرار مـن أجل صيانة البيئة، والحفـاظ عل

 واستدامة التنمية البيئية.
 ت اآلتية )ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة على تنميِة االتجاه رفضْت العينة العبارا

البيئي بالموارد لديَك(، و)ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إلى تنميِة االتجاه 
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لى البيئي نحو مشكلة التلوِث لديَك(، و)ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة إ
تنميِة االتجاه البيئي بمشكلة اإلهدار واالستنزاف لديَك(، و)ت ؤدي القراءة  المتحررة  إلى تنمية 
اكتساِب االتجاه البيئي تجاه التنمية المستدامة لديَك(، و)ت حث  الِقَراءة  الم تَحِررة  على تنمية 

، 76%، 78.4%االتجاه البيئي فى قضايا التغيرات المناخية لديَك( بنسبة موافقة )
%95.2 ،%98.4 ،%99.2. ) 

  ي )أبعادلِبيئِ التنّور اِعاَلقة  الِقَراءِة المتَحِررِة بتنمية أبعاد تبين من خالل نتائج محور 
ئية، مساعدة المتعّلم على تطوير مهاراته على مناقشة القضايا، والمشاكل البيسلوكّية(: 

مية ئي ألهإزاء البيئة، وتنمية الوعي البيومساعدة المتعّلميَن على اكتساب سلوكيات إيجابية 
 المـوارد الطبيعيـة، وكيفية حمايتها، واستثمارها.

 وك يِة السلى تنمرفضْت العينة العبارات اآلتية )ت ساعد  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررِة عل
لوك ميِة السى تنإل البيئي بالموارد لديَك(، و)ت ؤدي دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة المتحررةِ 

رِة إلى لمتحر البيئي نحو مشكلة التلوِث لديَك(، و)ت حسن  دراسة  القضايا البيئية  بالقراءِة ا
إلى  حررة  تنميِة السلوك البيئي بمشكلة اإلهدار، واالستنزاف لديَك(، و)ت ؤدي القراءة  المت

على  تَحِررة  الم   )ت حث  الِقَراءة  تنمية اكتساِب السلوك البيئي تجاه التنمية المستدامة لديَك(، و
، 78.8%، 76%تنمية السلوك البيئي فى قضايا التغيرات المناخية لديَك( بنسبة موافقة )

%99.2 ،%98.4 ،%94.4. ) 
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تصّور مقترح لموضوعات القراءة المتحررة لتنمية مستوى التنّور البيئي لدى  :(13جدول )
 تالميذ المرحلة اإلعدادية

موضوع 
أبعاد التنّور  األدوات والوسائل أساليب التدريس والتقديم موضوعات مرتبطة رئيسي

 البيئي

1- 
يئة

الب
ئية 

البي
ظم 

والن
 

 علم البيئة -1
كوكب األرض  -2

 كنظام
مكونات البيئة،  -3

 وأنواعها
الموارد البيئية،  -4

 ومصادرها
 التوازن البيئي -5
 النظام البيئي -6

 طرح أسئلة -
 ةأسلوب المناقش -

استخدام استراتيجية  -
 الفصول المقلوبة

 الطريقة الجزئية والتركيبية -
 أسلوب حل المشكالت -

 مقاالت
 صور

 وسائط اجتماعية
 أفالم تسجيلية

 ندوات وورش عمل

الب عد 
المعرفّي 
 والمهاريّ 

2- 
وث

التل
واع 

أن
 

راره
ض

وأ
 

 تلوث الهواء -1
 تلوث المياه -2
 تلوث التربة -3

 تلوث باإلشعاع -4
تلوث سمعي  -5

 )ضوضاء(

 أسلوب الحوار -
 العصف الذهني -

تطبيق عملي بمشاركة  -
 جماعية

أسلوب الحوار  -
 والمناقشات

دور المعّلم باستراتيجية  -
مالئمة لطبيعة الموضوع 

 والتالميذ

 خرائط ذهنية
 خرائط جغرافية

 صور ملونة
 دورات تدريبية
 وسائط تعليمية

الب عد 
 المعرفيّ 

3- 
ت 

خلفا
الم

ص 
تخل

ق ال
طر

و من
اآل

 
أسباب تراكم  -1

 المخلفات
طرق أخري  -2

للتخلص اآلمن من 
 المخلفات

طريقة تدريس القراءة  -
 باستعمال التقنية

 6,6استراتيجية فيلبيس -
 المناقشة والنقد والتحليل -

 زيارات ميدانية -
تكليف المعّلم بأدوار  -

 ومهام للتالميذ
 األنشطة والتدريبات -

 مقاالت
 قصص

 تب مرجعيةك

الب عد 
المعرفّي 
 والمهاريّ 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  أحمد رفعت عبد الحميد

 

 2022 ، يونيوثانيالسادس، الجزء ال العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

41 

موضوع 
أبعاد التنّور  األدوات والوسائل أساليب التدريس والتقديم موضوعات مرتبطة رئيسي

 البيئي

4- 
اف

لجف
ر وا

صح
الت

 

أسباب التصحر  -1
 والجفاف

 آثار التصحر-2
 الحد  من التصحر-3

 استراتيجية أبعاد التفكير -
 العصف الذهني -

 أسلوب حّل المشكالت -
 التعّلم التعاوني -
 أبحاث علمية -

 خرائط ذهنية
 أشكال ورسومات

مواقع إلكترونية محددة 
فّعالة بروابط مباشرة 
 وربطها بالموضوعات

 خرائط أطلسية
استعانة بمتخصصيَن 
 وأدوات دراسية مناسبة

 كتب جغرافيا

الب عد 
المهارّي 
 والسلوكي

5- 
امة

ستد
 الم

مية
التن

 

التنمية المستدامة،  -1
 ومبادئها

 تنمية الثروة النباتية -2
تنمية الثروة  -3

 الحيوانية
 تنمية الثروة المائية -4

تنمية الثروة  -5
 البشرية

عملية التشجير  -6
وزراعة أشجار متنوعة 

 نافعة للبيئة

 العصف الذهني -
اكتساب المهارات وحّل  -

 المشكالت
المشاركة الجماعية  -

 الفّعالة
طرح األسئلة والمناقشة  -

 والحوار
 ابتكار حلول علمية -

 تكامل معرفي -

 االستعانة بوسائل إعالمية
 أفالم تسجيلية

 تب علوم وجغرافياك
االستعانة بمتخصصيَن في 

 مجال البيئة وتربيتها

الب عد 
 الوجدانيّ 

 :إجراءات تصميم التصّور المقترح
  :تّم القيام باإلجراءات التالية لتصميم التصّور 
 تّم االطالع علي الدراسات السابقة، واالستفادة من ذلك خالل تجربة تصميم التصّور. -
لة لتصّور؛وذلك من خالل الخبرة التدريسية للباحث أثناء المزاو التجربة االستطالعية ل -

 للعملية التدريسية والتطلع علي طبيعة، وخصائص التالميذ بهذه المرحلة.
كل االستعانة بالخبرات العلمية والمعرفية، ووجهات النظر، وتحويلها بصورة عملية في ش -

 تصّور مقترح.
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 للتالميذ أثناء التجربة الميدانية.االستفادة من تفريغ محتويات االستبانة  -
 االستعانة بوسائط تعليمية ومعرفية. -
 تطبيق أدوات الدراسة. -
 دراسة طبيعة وخصائص التالميذ في المرحلة اإلعدادية. -
 مراعاة الفروق الفردية لطبيعة التالميذ. -
مراعاة أبعاد التنّور البيئي للموضوعات البيئية من خالل محتوي موضوعات القراءة  -

 متحررة.ال
 مراعاة القابلية العّلمية وتصحيح لشكل التصّور المقترح. -
 وضع أسس معايير التصّور المقترح. -
 مراعاة فاعلية التصّور المقترح في العملية التعليمية. -

 :أسس معايير بناء التصّور المقترح
  ،أسس وضع بناء تصور مقترح لموضوعات القراءة المتحررة أن يقوم علي مرجعية علمية

ونظريات تعّلم، ومرونة معّلم واعي مستخدم ، طرق تدريس محترفة بجانب استراتيجياتو 
ر تلك األدوات بحرفية، ومهارة فائقة، ومن خالل منهج مدمج بالتربية البيئية والتنوّ 

 البيئي؛وتوظيف ذلك للتالميذ، كتمثيلهم ولعب األدوار، واالستعانة بوسائل اجتماعية
ط ومتنوعة، بجانب اصطحاب المعّلميَن للتالميذ لغرف الوسائ ووسائط اجتماعية متعددة،

 االجتماعية، والمكتبات للتطبيق العملي علي ذلك، ومن خالل تجربة الباحث في المجال
و التدريسي، والدراسة الميدانية العملية، والدراسة االستطالعية؛مع مراعاة خصائص نم

 عتبار مراعاة الفروق الفردية.وطبيعة التالميذ في هذه المرحلة آخذين في اال
 تهم فقد صمّم الباحث التصّور المقترح نتاج جهود أساتذته المشرفين علي رسالته وتوجيها

 العّلمية والمعرفية.
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 أسس  ىاستطاع الباحث ترجمة المعارف والمعلومات في صورة تصّور مقترح قائم عل
 شرح تفصيلي للتصّور المقترح:  ومعايير؛

طالعة أساس المعرفة، ألّن دور البحث محور حيوي لكسب المعلومة، ت عد  عملية الم -
 وتوظيف المهارات المكتسبة.

 عّلم،فقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة، مستعيًنا باستراتيجيات حديثة، ونظريات ت -
لة وإضافة لتجربته الدراسية المباشرة من خالل عملية التدريس والتعّلم مع تالميذ مرح

 ية.اإلعداد
 مراعاة تحقيق أهداف نواتج التعّلم من خالل التصور المقترح. -
تمركز محور معرفة الباحث من خالل ما سبق بتدني مستوي التنّور البيئي لدي تالميذ  -

 تنويرمرحلة اإلعدادية نتاج افتقارهم لنموذج للتصّور المقترح لتنمية مهاراتهم ووعيهم و 
 اتجاهاتهم بتربيتهم بيئًيا.

 ّور علي تحديد الموضوعات الرئيسية وربط بعض الموضوعات ذات العالقة شمل التص
 الوثيقة بمحور الموضوع الرئيسي.

 ئمة أشار الباحث من خالل التصّور المقترح لمراعاة طرق التدريس، واالستراتيجيات المال
ن وما يرتبط بها مللموقف التدريسي، المستخدمة في دراسة محتوي الموضوعات الرئيسية، 

 .ى وضوعات أخر م
 ي كما أوضح الباحث في شكل التصّور المقترح لألدوات، والوسائل المناسبة المستخدمة ف

 عملية الموقف التدريسي الواحد.
نور فكلما تنوعت الوسائل، واألدوات، وا ستخدمت بحرفية عملية وعلمية من خالل معّلم مت -

حة ت بيئته بتربية بيئية صحيكالسلوكًيا، وواعًيا بقضايا بيئته، وإيجابًيا في حّل مش
 منهجة بخطة تهديفية بصورة أخالقية.مو 

 .المتعّلم( / البّد أال نغفل دور عملية التفاعل الديناميكي بين )المعّلم -
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ّالتوصيات
 ىلمن التوصـيات التـي تساعد عفي ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث يمكن تقديم مجموعة 

 دة منها في العملية التعليمية: األهداف المرجوة، واالستفا تحقيق
 قراءةتبني وزارة التربية والتعليم استراتيجية التصور المقترح، وإجراءاتها في تعليم ال -1

 المتحررة.
 تسليط الضوء علي القضايا البيئية ضمن موضوعات القراءة المتحررة؛ لتنوير التالميذ -2

 بوعيهم البيئي من خالل تربية بيئية سليمة.
تنوع البيئة، وقضاياها من خالل عرضها في موضوعات القراءة المتحررة؛لتنوع موضوعات  -3

ءة ، فاحتواء موضوعات القرامعارف التالميذ البيئية، وثرائهم بمفردات، ومفاهيم بيئية
 ية.االهتمام بالقضايا البيئ ىلموضوعات بيئية تزيد من تحفيز التالميذ ع ىالمتحررة عل

ميذ لبيئية ضمن مقرر المنهج الدراسي إلشباع رغبة التالدمج موضوعات البيئة، والتربية ا -4
 في التطلع، والمعرفة، وحّب القراءة، وكسر حاجز روتين الملل الدراسي.

 

ّالمراجع
 القرآن الكريم.

 (: مستوى الوعي البيئي واالتجاهات البيئية في ضوء بعض2019أمل شاكر محمد عوض )
 .ةلدوليااب التابعة لوكالة الغوث واآلد المتغيرات لدى طلبة كلية العلوم التربوية

 (،1) 46دراسات العلوم التربوية: الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، 
 .840-821ص ص

فّعالية برنامج محوسب لعالج الضعف في بعض المهارات القرائية (: 2012بركة عوض )
مية، غزة: كلية التربية، الجامعة اإلسال .لدي تالميذ الصف الرابع األساسي

 فلسطين.
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(: القضايا البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا في 2010خالد بن عبد العزيز الوسيدي )
 رسالة ماجستير جامعة طيبة، .المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

 المدينة المنورة.
 .مهاتقوييرها، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية إعدادها، تطو  :(2004رشدي طعيمة )

 القاهرة، دار الفكر العربي.
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ABSTRACT 

The study aimed to develop a proposed conception of liberal 

reading topics to develop the level of environmental enlightenment 

among middle school students. The research sample was made up of 

(75) single pupils and 25 single teachers. The study belongs to 

analytical descriptive research, where the questionnaire was used as an 

essential tool for collecting data after preparing a list of environmental 

issues, and analyzing the content of the curriculum, where the 

questionnaire forms were applied; Liberal reading topics for 

environmental issues; environmental topics proposed in liberal reading 

subjects by (75) divided forms: (50) single pupils, and (25) single 

teachers.  

The study has reached many conclusions, the most important of 

which is the lack of a perception of liberal reading topics containing 

environmental issues for the development of environmental 

enlightenment, and a proposed conception of liberal reading topics 

involving environmental issues has been developed. 
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The study recommended the development of the level of 

environmental enlightenment among middle school students through 

the proposed conception of liberal reading topics by highlighting 

interest in environmental issues, integrating environmental topics, 

environmental education within the curriculum course to motivate 

students to look forward, knowledge, and contain liberal reading topics 

on environmental topics that further motivate students to pay attention 

to environmental issues, the effectiveness of the teacher's role and 

strategies, and the ways of teaching him in presenting environmental 

issues using the proposed perception while addressing reading topics. 

Liberal, which positively affects the environmental enlightenment of 

pupils.  

Keywords: Suggested Visualization; Liberal Reading; Environmental 

literacy. 


