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 دراسة تتبعية للمف اهيم البيئية بمراحل التعليم المتوسط بالعراق
 لتنمية المف اهيم والقيم البيئيةف اعلية نموذج مقترح  

 
 (2)عبد المسيح سمعان عبد المسيح -(1)وحيد صبار هزاع المالكي

 (2)أحمد مصطفي العتيق
كلية الدراسات  (2 جامعة عين شمس، كلية الدراسات والبحوث البيئية، طالب دراسات عليا( 1

 جامعة عين شمس ، لبحوث البيئيةوا

 

 مستخلص  ال
ق العراهدف البحث إلي التعرف إلي مدى تتابع المفاهيم البيئية بمراحل التعليم المتوسط ب

 الميذت: في وجود قصور لدي يئية  حيث تحددت المشكلة البحثيةكذلك تنمية المفاهيم والقيم الب
ذه هاهيم والقيم البيئية ومدي الحاجة إلي تنميتها لدى تالميذ المرحلة المتوسطة نحو المف

لة المرحلة ومن هنا تم وضع مجموعة من القيم البيئية ليتم تنميتها لدى تالميذ هذه المرح
علوم إلهمية غرس هذه القيم وأيضا كيفية إكسابهم المفاهيم البيئية وقد تم استخدام مادة ال

عي التتب وقد تم استخدام المنهج، البيئية من خالل نموذج مقترح القيملمفاهيم و كمنهج  لتنمية ا
 ) واستخدام التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة والقياس القبلي والبعدي ألدوات القياس

ع بعديا مواختبار للمفاهيم البيئية( وقد تم تجريب أدوات البحث قبليا و  –مقياس للقيم البيئية 
 تلميذًا وتلميذًة  40ن مجموعة البحث التي تكونت م

 :ل البحث إلي أهم النتائج اآلتيةتوص
ئية المفاهيم البي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التالميذ في اختبار

 وأبعاده الفرعية قبل تطبيق االختبار وبعده لصالح التطبيق البعدي..
ي مقياس القيم البيئية توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات التالميذ ف

 وأبعاده الفرعية قبل تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق البعدي.. 
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 وتوصي الدراسة بــ :
  االسترشاد بنموذج الدراسة الحالي عند التخطيط لتطوير مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة 
 ة المتوسطة أن يكون تعلم القيم مقصودًا ومخطط له من قبل واضعي مناهج علوم المرحل 
 ماااع ضااارورة تفعيااال ، االهتماااام بتعااادد وتناااوع وساااائل ومصاااادر تعلااام القااايم والمفااااهيم البيئياااة

 استخدامها من قبل كل من المعلم والمتعلم. 
 

  ة   المقدم
فمنذ الحرب العالمية الثانية  بارزًا فى تاريخ الفكر المعاصر، تشكل قضية التنمية مكاناً 

األمر الذى دفع بهم إلى مفكرين فى مختلف التخصصات، ذهان الأ وقضية التنمية تشغل
دراسة مفهومها وتحليل إبعادها. ولقد كان لهؤالء المفكرين الفضل فى تعميق مفاهيم التنمية 

( p 205 Murray Ross, 2010 :وفى إرساء األسس النظرية المرتبطة بهذا الميدان. )
وزيادة الفقر والجوع فى بلدان العالم النامي. وفقدان األمن ، والذي أدى بدوره إلى زيادة الحروب

ويذكر األخصائيون في علم البيئة أننا نعيش حالة من التدهور البيئي وتمثل في معظمها 
ظاهرة سلوكية تعكس الموقف السلوكي غير السوي لإلنسان علي البيئة ) سعيد محمد 

كالت البيئية والتي ( وتعاني الكثير من دول العالم من بعض مش43ص 2002الصباريني: 
هم  لن تنجح في التصدي لها والعمل علي حلها إال بتأهيلها إلبنائها خاصة التالميذ منهم ومن

وذلك بتزويدهم بالمفاهيم والقيم البيئية وغرس االنفعاالت في سن التعليم في هذا المجال، 
كرم سوي البيئي الراشد. )ب السلوك الالوجدانية المالئمة تجاه البيئة في أنفسهم وتزويدهم بأسالي

تقدمه المذهل في العصر الحالي ومع دخول القرن و  ( ومع تطور العلم15ص، 2012عمارة:
الحادي والعشرين تحاول كل دولة جاهدة أن تعد أبناءها لدخول القرن الجديد وتسليحهم جيدا 

والتكيف معها . بما يستجد من أحداث أو لمقاومة التغيرات التي تطرأ علي الحياة المستقبلية 
ومن أصعب ما يواجه البشرية في الوقت الحاضر المشكالت البيئية للمجتمع بشكل عام 

دون استثناء سواء نامية  –وللشباب بصفة خاصة وهذه العبارة تنطبق علي جميع المجتمعات 
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فاالختالف في هذه المجتمعات  يتراوح في نوعية أو شدة هذه المشكالت فبينما  -أومتقدمة 
اني الدول المتقدمة من مشكالت الصحة النفسية وانتشار العقاقير وإدمان المخدرات تع

تعاني المجتمعات النامية من التلوث ومشكالت صحية مثل سوء التغذية واألمراض ، بأنواعها
المتوطنة والممارسات السيئة المنتشرة بين الشباب بصفة خاصة ومشكالت سكانية وهذا يتطلب 

ت سواء التثقيفية أوالتعليمية ) المدرسة ( االهتمام بتثقيف الشباب وإعدادهم من جميع المؤسسا
لمواجهة مثل هذه المشكالت عن طريق تالفيها أو مواجهتها ثم التغلب عليها. وإلن تلك 
األفعال ال تصدر إال في سياق منظومة قيمية في مجتمع ما وفي فترة زمنية محددة وهذا يعني 

غي أن تدرس في إطار األنساق القيمية لمحيطها االجتماعي التي تؤدي دورا أن القيم البيئية ينب
بارزا في تحديد طبيعة عالقة اإلنسان بالبيئة فإن كانت مثيرات هذه األنساق تتجه نحو احترام 
البيئة وتقدير أهمية الحفاظ علي مواردها وحمايتها من الملوثات فإن توقع عالقة اإلنسان بها 

ترتكز علي ( والقيم البيئية 56, ص 2006يجابيا . ) عبد المنعم المرزوقي : البد أن يكون ا
 :مجموعة من األسس منها

ن لضما إنه ينبغي علي اإلنسان تحديد الكيفية التي يستخدم بها الموارد الطبيعية البيئية
 .ات الحيةالوفاء باحتياجات بقية الكائن

وأن  ,البيئة واستخدامه األمثل لمواردها وأن يكون اإلنسان صادقا وأمينا في تعامله مع 
 يسعي اإلنسان لتحقيق ثنائية التوافق بينه وبين البيئة .
 وأن يعي اإلنسان واجب صيانة الموارد البيئية .

وللقيم تعريفات عدة وذلك بسبب تداخل مفهومها مع االتجاهات والمعايير واالهتمامات 
التي تم صياغتها للتربية البيئية ) أنها العملية  والمعتقدات والدوافع . ومن أشهر التعريفات

المنظمة لتكوين القيم واالتجاهات والمهارات الالزمة لفهم العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان 
وحل المشكالت القائمة ، والتخاذ القرارات المناسبة المتصلة بنوعية البيئة، وحضارته بالبيئة
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(  54ص   – 1997) محمد صابر سليم :  ة جديدة .ئيوالعمل علي منع ظهور مشكالت بي
ولقد أظهرت المفاهيم البيئية أن المادة العلمية في مجال البيئة ليست معارف وحدها ياتزود 

متنوعة ، اإلنسان بمعلومات مختلفة وحاقائق عن عناصر البيئة ومشكالتها بل هي مهارات
؛ ليتعامل بصورة مثلى مع البيئة التي يقيم يكتسبها اإلنسان، واتجاهات وقيم متعددة نحو البيئة

المجلد السابع العدد  2018آذار  ،لمجلة الدولية التربوية المتخصصةعليها أينما كان ) ا
ويواجه المجتمع العراقي فى الوقت الحالي مجموعة من التحديات فى سبيل  25الثالث ص 

على المدى الزمني القريب ن تحقيق تنمية توازن بين الوفاء بالمتطلبات األساسية للمواط
التحديات التلوث بصوره المختلفة،  ومن تلكظ على موارد البيئة من االستنزاف، والحفاوالبعيد، 

وتناقص مساحة ، وأزمات الطاقة المتكررة، ومدى كفاية الغذاء وصحته، وتراكم النفايات الصلبة
إضافِة ، والزيادة السكانية، تصحروملوحة التربة والي الزراعية نتيجة الزحف العمراني، األراض

والتي ، إلى سيادة القيم الفردية وإعالء المصالح الشخصية على مصالح المجتمع وسالمة البيئة
والذي أدى بدوره إلى تلك المشكالت. وأيضا مما ظاهرة في ظل عدم احترام القوانين، أصبحت 

ل األفاد أن يسلكوا مسلكا كيذكر في هذا الصدد محدودية موارد البالد والتي تتطلب من 
 ( 2020، 22العدد  :رشيدا. ) نجيب صعب: البيئة والتنمية في عالم متفجر

ة لبيئياومن خالل ما تقدم شعر الباحثون بضرورة ملحة إلي تنمية القيم البيئية والمفاهيم 
 .المتوسطة من خالل نموذج مقترح في نفوس تالميذ المرحلة

 

 البحث  مشكلة
وسطة في ثالثين تلميذا وتلميذة بالمرحلة  المت 30ستطالعية مكونة من تم عمل دراسة ا

. ومديرية الجهراء التعليمية ) مدرسة اإلمام الغزالي المتوسطة بنين مديرية البصرة التعليمية
بالبصرة ومدرسة الفاروقية للبنات بالجهراء حيث تم تطبيق اختبار للمفاهيم البيئية اتضح من 
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من التالميذ المفاهية البيئية لديهم غير صحيحةوكما تم تطبيق مقياسا  %80خالله أن نسبة 
من التالميذ يفتقرون إلي القيم البيئية  كما تم  %90للقيم البيئية اتضح من خالله أن نسبة 

من السادة موجهي  10من السادة المعلمين من منسوبي الوزارة وعدد  10تطبيق استبيان لعدد 
 زمادة العلوم

 :االستبيان ما يليت نتائح التجربة االستطالعية و قد أوضحو 
 رتقاء وتنمية بعض القيم البيئيةالحاجة إلى اال. 
 كال من المفاهيم والقيم البيئيةالحاجة إلى برنامج قائم على دراسة تتبعية ل. 
 ي وتتمثل المشكلة في وجود قصور لدي تالميذ المرحلة المتوسطة نحو القيم البيئية ومد

 تنميتها وأيضا وجود قصور لدى التالميذ في المفاهيم البيئية  الحاجة إلي
 

 أسئلة البحث
 :جابة علي السؤال الرئيس التاليحاول البحث الحالي اإل

 ؟ يم البيئيةما فاعلية نموذج مقترح لتنمية المفاهيم والق -س
 :لسؤال األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع عن هذا ا

 م تنميتها لتالميذ المرحلة المتوسطة ؟/ ما المفاهيم البيئية الالز  1س
 / ما القيم البيئية الالزم تنميتها لتالميذ المرحلة المتوسطة ؟ 2س
عية / ما الوضع الحالي للقيم والمفاهيم البيئية بالمناهج الدراسية من خالل دراسة تتب 3س

 لمراحل التعليم المتوسط بالعراق؟
 مرحلة التعليم المتوسط في دولة العراق ؟/ ما النموذج المقترح تقديمه لتالميذ  4س

لمتوسط يم اما فاعلية النموذج المقترح في تنمية المفاهيم والقيم البيئية لدي تالميذ التعل /5س 
 بالعراق ؟
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 فروض البحث
 :التأكد من صدق الفروض التالية في ضوء مشكلة البحث وأسئلتها يحاول البحث الحالي

بين متوسط درجات تالميذ مجموعة الدراسة في اختبار توجد فروق ذات داللة احصائية 
 .بعدي المفاهيم البيئية وأبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق النموذج المقترح لصالح التطبيق ال

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات تالميذ مجموعة الدراسة في مقياس 
 ي .لنموذج المقترح لصالح التطبيق البعدالقيم البيئية وأبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق ا

 

 حدود البحث
 سيقتصر هذا البحث علي الحدود التالية :

 لمرحلةتتكون عينة الدراسة من عدد ثالثون تلميذا وتلميذة من تالميذ ا: الحدود البشرية
 المتوسطة 

بصرة لمديرية تربية ا –مدرسة األرقم للبنين  –مدرسة الشعب للبنات : الحدود الجغرافية
 التعليمية بمحافظة البصرة 

ية يعد هذا البحث من البحوث التي جمعت بين  البحوث التجريبية  والتتبع: منهج البحث
بل ويعتمد علي المنهج التجريبي حيث تم استخدامه في التصميم التجريبي لمجموعة البحث ) ق

 –اس القيم البيئية وبعد ( تطبيق النموذج المقترح حيث تم تجريب أدوات البحث وهي ) مقي
تتعبي ع والاختبار المفاهيم البيئية( وذلك لقياس أثر فاعلية المتغير المستقل علي المتغير التاب

 حبث تم تتبع المفاهيم والقيم البيئية في كتب العلوم للمرحلة المتوسطة .
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 أهداف البحث
 يهدف البحث الحالي إلى: 

 لمرحلة المتوسطة بالعراق .التعرف علي مدى تتابع المفاهيم البيئية با 
 . تنمية المفاهيم البيئية لتالميذ المرحلة المتوسطة بالعراق 
 تنمية القيم البيئية لتالميذ المرحلة المتوسطة بالعراق 

 

 أهمية البحث
 ة ستفادقد تفيد نتائج هذه الدراسة رجال التخطيط في عملية تطوير المناهج الدراسية في اال

 ئية لتالميذ المرحلة المتوسطة التي رصدتها هذه الدراسة .من قائمة المفاهيم البي
 خري قد تفتح هذه الدراسة مجاالت جديدة أمام الباحثين إلجراء دراسات أخرى في مجاالت أ

 طبقا لمعايير مختلفة
  وأدوات بحثية تفيد باحثين آخرينتقديم نموذج. 
 

 مصطلحات البحث
ئاة مان ول البيالبيئي: بأنه كل لفظة أو كلمة تتنااويعرف الباحثون المفهوم : المفاهيم البيئية

 هالأو مشكالتها والحلول المناسبة ، حيث مكوناتها أو مواردها أو ما يتعلق بالحفاظ عليها
 (2016 خالد أحمد السخي:)

 ون بهاهي معتقدات األفراد ووجهات نظرهم ومشاعرهم نحو البيئة التي يعتز : القيم البيئية
ذا فكير ومفاضلة بينها وبين بدائل أخرى , ويتمسك األفراد بتلك القيم إويختارونها بعد ت

 لوكهمتعرضت للهجوم , وهذه القيم تعد محركا أو موجها لسلوك هؤالء األفراد , فهي معايير لس
 ( 2018نحو البيئة ) أحمد أسامة :
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 الدراسات السابقة
 :ومن الدراسات السابقة التي تناولت القيم البيئية

نسان اإلالتي قسمت فيها ثمان قيم بيئية )و  ( 2014، ) سحر عبد الرحمن لبيبدراسة 
لة بين احترام العدا -القيم الجمالية  -احترام االعتماد المتبادل  -العيش برفق  -والطبيعة 

الصحة الوقائية ( تضم فى مجملها خمس   -دعم السالم  -احترام حقوق اإلنسان  -األجيال
 وأربعين قيمة فرعية.

علي  والتي قسم فيها أربع قيم بيئية ) المحافظة (2018، دراسة )فواز أحمد عناجرة
مت ضالقيم الصحية (  –الجمال البيئى  –ترشيد السلوك االستهالكي لموارد البيئة  –البيئة 

 فى مجملها أربع وعشرين قيمة فرعية.
 –الطبيعية  خمس قيم بيئية ) المحافظة علي الموارد (2018دراسة ) أحمد أسامة 

ياه ( الحفاظ علي الم –الحفاظ علي التربة  –الحفاظ علي نظافة البيئة  –الحفاظ علي الهواء 
 ثالثين قيمة فرعية.و  تضم فى مجملها خمس
 :لتي تناولت الدراسات التتعبيةومن الدراسات السابقة ا

ية والتي قامت بتتبع أثر تغير الظواهر المناخ (.Dodd & Jones، 2011دراسة )
بح وكذلك التأثيرات البشرية على الطبيعة وما ينتج من عواقب وخيمة على المجتمعات فقد أص

 الناس داخل المجتمعات الصناعية منفصلين بشكل متزايد عن العالم الطبيعي على الرغم من
ر ن تغيأن تغير المناخ يعد بآثار خطيرة على البشر والنظم البيئية  وغالًبا ما يصف المراهقو 

( والتي Aksela ،2016و Tolppanenو Vesterinenمناخ بأنه أحد أكبر مشاكل اليوم )ال
 تتطلب إعداًدا خاًصا للبالغين في الغد للتعامل مع تحدياتهم المستقبلية. 
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يمًيا وقد تم اعتبار محو األمية البيئية مفهوًما تعل F Dissinger ،CE  2007 دراسة 
ان ية. كلمواقف والسلوكيات لمواجهة مثل هذه التحديات البيئرئيسًيا في عصرنا يعزز المعرفة وا

هذا هدف األطروحة هو تطوير وتقييم سيناريو تعليمي يهدف إلى تعزيز محو األمية البيئية. ل
 الغرض تم تقييم تصورات الطالب لمعالجة المفاهيم البديلة المحتملة . 

امة في معسكر عطلة صيفية فقد قامت الدراسة بتتبع تغير اإلق caving 2020دراسة 
ن ولة عرغبة األطفال في إظهار السلوك البيئي والعوامل العاطفية والمعرفية التي قد تكون مسؤ 

ليم أحدهما به برنامج تع، هذا التغيير. اشتملت الدراسة على نوعين من المعسكرات الطبيعية
افية. زادت كمجموعة تحكم إض EEمع معسكر حضري بدون ، ( واآلخر بدونهEEبيئي )

م تجارب الطبيعة من تقارب األطفال العاطفي تجاه الطبيعة ومعتقداتهم البيئية واستعداده
. EEلعرض السلوك البيئي. لم يتم العثور على اختالفات بين المعسكرات الطبيعية مع وبدون 

شر التقارب العاطفي تجاه الطبيعة والمعتقدات البيئية توسط بشكل مستقل في التأثير المبا
 للتعرض للطبيعة على السلوكيات البيئية لألطفال .

عند إنقطاع التدريب في بعض المتغييرات الوظيفية والبدنية والجسمية  دراسة تتبعية
الهدف من الدراسة :  2020والمهارية المركبة لدى العبي كرة السلة للمتقدمين أحمد طه ساااالم 

عض المتغييرات الوظيفية لالعبي كرة السلة التعرف على نتيجة االنقطاع عن التدريب في ب
التعرف على نتيجة االنقطاع عن التدريب في بعض المتغيرات البدنية لالعبي كرة  ، للمتقدمين

  التعرف على نتيجة االنقطاع عن التدريب في بعض المتغيرات الجسمية، السلة للمتقدمين
موعة من االستنتاجات من أهمها أن وتوصلت األطروحة الى مج .لالعبي كرة السلة للمتقدميين

  هي اختبار وينكيت )دراجة مونارك(، أسابيع( 8االختبارات التي تاثرت عند انقطاع التدريب )
، القوة األنفجارية للذراعين، تحمل السرعة، القدرات البدنية، لقياس القدرة الالهوائية القصوى 

هديف المحتسب بنقطتين وثالث نقاط. ولم األختبارات المهارية الهجومية المركبة الت، المرونة
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 .سمك طيات الجلد، مؤشر كتلة الجسم، يتأثر القدرة الالهوائية القصوى من القفز العامودي
بإجراء االختبارات البدنية الخاصة قبل وبعد التوقف   وأوصى الباحث باضرورة مراعاة المدربين

صر اللياقة البدنية الخاصة عن التدريب للوقوف على نسب الهبوط بشكل دقيق في عنا
ومن الضروري إجراء القياسات واالختبارات الوظيفية واالعتماد عليها عند وضع  ، للفعالية

  .المنهاج التدريبي بعد فترة التوقف عن التدريب
 

 اإلطار المعرفي
لقيم اهتم التربويون في السنوات الخمس عشرة األخيرة بتدريس ا: : القيم البيئيةأوال

سائل ى الو قية المرتبطة بالمستحدثات الحيوية التي أفرزتها هذه الثورة , نظرا لكونها إحداألخال
م في للمشاركة في فهم هذه القضايا التي ترتبط بحياتهم, ومساعدته الرئيسة لدفع والتالميذ 

رها عملية اكتشاف الذات وتأسيس صلة قوية بمحتوى العلم, كما إن القيم البيئية يمكن اعتبا
تلفة هج مخال دراسيا بيئيا له محتواه ومبادئه وأفكاره الرئيسة التي يمكن دراستها بطرق ومنامجا

 وذلك قياسا علي بعض المجاالت العلمية واإلنسانية المختلفة والتي قد تجمع بين تخصصين
هذا والهندسة الطبية و راض النفسجسمية وهندسة الطيران مختلفين مثل الصحة النفسية أو األم

ت عرف بالتخصصات البينية ونظرا لجدة وحداثة المجال البيئي نسبيا ومقارنة بالتخصصاما ي
األخرى فإنه لم تتكون بعد هيئة متخصصة وخبراء مهنيون تتوحد رؤاهم حول الموضوعات 

 والمقررات التي يمكن تضمينها في المجال وتدريسها .
ي والعالمي حيث تعقد أن هناك بعض اإلشارات لبدايات مبشرة علي المستوى المحل

المؤتمرات والندوات وتخرج التوصيات بضرورة االلتزام بالقيم البيئية وأهمية الوعي البيئي 
واالتجاهات البيئية ومن ثم بدأ التحرك نحو إنشاء معاهد متخصصة وأقسام في الجامعات 
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ات في وتوفير متخصصين ووضع مقررات وبرامج تدريبية متنوعة للمعلمين وغيرهم من الفئ
 التخصصات المختلفة .

ة وهناك رأي يفيد أن القيم البيئية ليس لها موضوع محدد للدراسة فهي فرع من التربي
ارية ت معيالبيئية أو بمعنى أدق مخرج وجداني للتربية البيئية ولم يثبت أن للقيم البيئية نظريا

اً  من نظم متعددة سواء علي المستوى النظري أو العملي لذا أصبحت القيم البيئية خليط
اء الطب والقيم البيئية هي إجر ، البيولوجي، الفلسفة ،االقتصاد، الدين، مختلفة كاألخالق

 ولذا فهو يبرز جزئية بعينها، منهجي فكري يحدد المنظور الذي من خالله ننظر إلي القيم
 (2014، األمر الذي يجعله محددا وليس نهائيا . )سحر عبد الرحمن لبيب

ها ( عدد من أساليب قياس القيم كل من340، 2005، يذكر )سامي ملحمم البيئية: قياس القي
ة  لعمليالطريقة ا  ومنها  ) األساليب اللفظية، له استخداماته والظروف التي تتناسب مع تطبيقه

 المقابالت ( االستبيانات
ن مع لمعلميف اطر لعلمية من ايئية و تدريس المفاهيم البو  إن تعليم :ثانيا المفاهيم البيئية

يم لمفااهالذا سنحاول الوقوف على هاذه ، النظريات ليس باألمر الهينتدريس الحقائق والقاوانين و 
، ااا النظرياات(وانين ااالقا ألنهاا حلقاة الوصال بين البنياة العلمياة من حيث )الحقاائق ااااا المفااهيم اااااا

ت اب خبارااكتساو  يسااعده علاى النماو المعرفاي والعقلاي تكوينهاا لدى التلمياذو تعلام كماا أن فهام و 
 (  31ص ، 2012جديادة يوظفهاا فاي حياته اليومية )سالم بوجمعة ،

: تصور عقلي مجرد يدل علي الظاهرات البيئية المختلفة المتعلقة هيالمفاهيم البيئية  -
مفاهيم عن طريق تجميع بمكونات البيئة الطبيعية والبشرية وما يحدث فيها وتتكون هذه ال

الخصائص المشتركة لعناصر هذه الظاهرات بينما يشير مفهوم البيئة إلي جميع و  الحقائق
العوامل والظروف التي يعيش فيها اإلنسان ويؤثر فيها ويتأثر بها وقد ترجمت إلي اللغة 

الحية  العربية كلمة علم البيئة وعرفت بأنها العلم الذي يدرس عالقة اإلنسان بالكائنات



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  وحيد صبار هزاع المالكي
 

 2022 يوليو، الثانيالجزء ، السابع العدد، ون لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

82 

ويمكن أن نحدد السمات األساسية  (64: ص hoje :2007بالوسيط الذي نعيش فيه ) 
 ( علي النحو التالي 2012للمفهوم البيئي كما أشارت ) أسماء الحجاوي 

 التمييز: يصف األشياء والمواقف ويميز بينها في البيئة مثل : مفهوم الموارد 
 ( الحيوان، موارد طبيعية متعددة مثل ) النبات فهذا المفهوم يقصد به، الطبيعية المتجددة

 التعميم : أي أنه ال ينطبق علي شيء واحد أو موقف واحد معين 
 الرمزية  : يرمز إلي خاصية أو مجموعة من الخواص المجردة مثل مفهوم تلوث المياه .

 يدة . االستدالل : أي أنه يؤدي إلي إعادة تنظيم الخبرات السابقة ويربط بينها بطرق جد
 :للمفاهيم أهمية يمكن إجمالها فيما يليو : أهمية المفاهيم

 فة رمعح الامنا. فهي مفتالاجهة عاوانا على مدتساعلاها طورهنية نالمفاهيم أدوات ذ. 
  ة فهييصبح للمفردة معنى لدى المتعلم حينما يستخدمها باستمرار لتادل علاى حادث أو خبار 

 .د بالمعاني وتعطي فهما ذا معنىتزو 
 لألفكار لجاةالمعاو  يظهار الماتعلم الاذي يمتلاك مهاارات تكاوين المفهاوم تفوقاا فاي التحصايل. 
 ت تراتيجيااساا المفاااهيم الحسااية المدركااة أساااس التفكياار كلااه. وتساااعد علااى ممارسااة

 . التفكير
 ة .متنوعة مما يساهم في تكوين مفاهيم أكثر فائدو  توفير خبرات غنية 
 الفاعلية الذاتية كما تثير الدافعية للمتعلم نحو تحقيق الفهم .و  تزيد الكفاية 

رشا  – 2004ولمزيد من االطالع والمعلومات انظر ) ماهر اسماعيل ومحب الرافعي 
أسماء الحجاوي    - 2007رحاب يوسف  – 2012ايناس محمد صبحي  – 2006متولي 
2012 ) 
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 كثيرة منها  طرق تنمية المفاهيم هناك طرق 
د يعرض المعلم المثيرات على التالميذ الواحد تلو األخر بع  حيث :الطريقه االستنتاجي

 ه لويحاول التالميذ تصنيف كل مثير حسب الفئه المناسبة ، إعالمهم بقاعده المفهوم البيئي
تيار خوفيها يعرض المعلم جميع المثيرات مره واحدة ويقوم التلميذ با :الطريقه االستقرائي

 المثير ووضعه في الفئه المناسبة له ويتلقى تغذية راجعة بعد كل عمليه اختيار يتم.
ها) ولتكوين المفاهيم البيئيه من قبل المعلم هناك مجموعه من األسس التي يلزم مراعات

  :وهي) 2006سعيد السعيد 
 تحديد صفات المفهوم البيئي والسمات الجوهريه التي تميزها عن غيره . -
 . عدة التي تنظم هذه السمات في إطارهاالقا -
 . االسم الذي يطلق على المفهوم البيئي -
 تعلمه .  علي المفهوم البيئي المراد  اال امثله  تحديد االمثله وغيرها -

 :كيفية استيعاب المفاهيم
( إلي أن االستيعاب البيئي في أدق صورة هو الفهم العميق 2017، أشار ) حسن شحاتة

ت عملياالبشري دائما إلي التعلم واتجاه نحو األشياء التي لها معني فيجري ال حيث يسعي العقل
كما ، ليحول المعلومات إلي معارف أي يصبح للمعلومات معني يدركها العقل ويستطيع فهمها

 أن استيعاب يعني الفهم ويعني كذلك القدرة علي إدراك المعاني من خالل ترجمتهامن صورة
نة بإسهاب أو في إيجاز وكذلك التنبؤ من خاللها بنتائج وأثار معي ألخرى وتفسيرها وشرحها

 بناء علي المسارات واالتجاهات المتضمنة في هذه األفكار .
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أو ما يقصد بتعميق الفهم يرتبط ، يري مارزانو وآخرون أن االستيعاب المفاهيمي
يمر بعملية الخبرة  بالمرحلة النمائية التي يمر بها المتعلم ) وفق منحني بياجية ( وأيضا

كما يضمن ، ومعطياتها سواء أكانت مقصورة أو غير مقصودة وبالظروف البيئية المحيطة به
الفهم    :  تشكيل المفهوم .  تشكيل المبدأميات فرعية في هذا المجال همارزانو ثالث عمل

 واالستيعاب 
ن أ( 57ص  2013) ذكر محمد أبو شعيشع  :علوم في تنمية المفاهيم البيئيةدور مادة ال

ط مادة العلوم تتناول كل ما يتعلق بالطبيعة بما في ذلك العمل علي حمايتها وحماية الوس
عتبر تالمعيشي لإلنسان وتأثير نشاطات اإلنسان المختلفة علي ذلك الوسط , لذا فمادة العلوم 

ي بما ف، يةهي طليعة المواد القادرة علي المساهمة في حل المشكالت التي تعاني منهاالبشر 
تلوث ذلك المشكالت البيئية التي تعاني منها البشرية بما في ذلكمشكالت حماية البيئة من ال

ووقف سباق التسلح وكبح جماح الحروب وحل ، ،واالستخدام العقالني للموارد الطبيعية
 لمامشكالت الفقر واالنفجار السكاني وغير ذلك بحكم موقعها بين المواد المختلفة وكونها ع

 شموليا تركيبيا قادرا علي الربط بين مختلف الموضوعات ووضع الحلول المناسبة لها  
( إن مادة العلوم تساعد 135 -132صص  2011كما أشار عصام الشاذلي نعمان ) 

لتي في تقديم الحلول المناسبة للكثير من المشكالت البيئية المعاصرة خاصة تلك المشكالت ا
الن تلك المشكالت ال يمكن أن تحل إال من خالل دراسة  ،يتعرض لها الغالف الحيوي 

ي فغالف الجوي وأخذ ذلك العالقات المتبادلة المباشرة وغير المباشرة بين مختلف عناصر ال
 .الحسبان

 إجراءات البحث
 د أهمتحديو  بناء قائمة القيم والمفاهيم البيئية :اتبع البحث مجموعة من اإلجراءات تتمثل في

 يرتكز عليها مفهوم القيم والمفاهيمالسمات التي 
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 :لة المتوسطة وقد تم ذلك من خاللالبيئية التي يسعي البحث إلي تنميتها تالميذ المرح
يم االطالع علي الكتابات والبحوث والدراسات السابقة والمراجع المتخصصة في مجال الق

ة لبيئية تحليلية للقيم االمفاهيم البيئية ففي مجال مثل دراسة محمد أبو السعود بعنوان دراس
وهدفت إلى تحليل القيم البيئية ، المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة االعدادية بمصر

 المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية بمصر .
وأثبتت ، ( واستخدمت استراتيجية مسرحة المناهج2009، دراسة )خليل المسيرى و 

 تالميذ الصف الخامس من التعليم األساسي. فاعليتها فى تنمية القيم البيئية لدى
: بعنوان فاعلية استخدام الخطاب المسرحي في تنمية القيم  2018دراسة أحمد أسامة 

 البيئية والمدافعة البيئية 
 -2008منار زايد  – 2003مثل دراسة ) محمد جميل  وفي مجال المفاهيم البيئية

 ( 2014إيناس صبحي  -2014سحر ابراهيم  –رحاب يوسف 
ا في إعداد إطار بالمعلومات والمعارف المرتبطة بالقيم والمفاهيم البيئية التي يجب تضمينه

 النموذج المقترح .
عرض اإلطار المعرفي علي مجموعة من المتخصصين في مجال المناهج وطرق 

 دقةالتدريس والمتخصصين في التربية البيئية  وذلك للتعرف بمدى مناسبة النموذج المقترح و 
 المعلومات به 
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 (1ء ما أبدوه من آراء  جدول رقم )وتعديل ما يجب تعديله في ضو 
 لمقترحقائمة المفاهيم البيئية في صورتها النهائية والتي يجب تضمينها وحدات النموذج ا(: 1جدول )

المفهوم 
 شرح المفهوم المفهوم الفرعي الرئيس

حماية 
الهواء 
 واليابسة

 هو الهواء الخالي من أي ملوثات . الحفاظ علي نظافة الهواء
 عملية الحفاظ علي التربة خال من أي ملوثات الحفاظ علي نظافة التربة
المحافظة علي الغابات 

 والمحميات الطبيعية
هي عملية المحافظة علي منطقة محددة المساحة ُتخصص 

 للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة
الحرق في الهواء الطلق تشكل مخاطر على البيئة كل عمليات  عدم حرق النفايات

 والصحة العامة 
أو من أجل استعمال  الغابة يتم قطع بعض األشجار إلخالء تقليل عملية قطع األشجار

 األشجار كخشب بناء.

إدارة 
 المخلفات

ير واستخدام المواد تدو 
 المستهَلكة.

وتعزيز الوعي ، هو عملية إعادة التدوير من أجل استدامة البيئة
 العام حول أهمية الحماية البيئية .

تدوير المخلفات واالستفادة 
 منها

، هي عملية تدوير جميع المواد التي يتم رميها أو التخلص منها
الصحة العامة أو وتؤثر سلًبا بطريق مباشر أو غير مباشر على 

 البيئة .
استخدام النفايات العضوية 

 كسماد طبيعي
هي نفايات تنتج عن مختلف النشاطات الزراعية ومنها فضالت 

 الحيوانات والدواجن والمسالخ ......الخ
التخلص من عصارة النفايات 

 الضارة قبل طمرها
هي عملية التخلص من المخلفات والفضالت التي يتركها البشر 

 الل ممارستهم لألنشطة اليومية المختلفة .خ
عدم إلقاء المواد الصلبة في 

 المياه الجارية
 النفايات الصلبة: هي المواد الُمراد التخلص منها وتحويلها إلى

 مواد صالحة إلعادة االستخدام .

الحفاظ 
على 
الموارد 
، الطبيعية
والتقليل 

من 
 استنزافها

الحفاظ علي الغطاء النباتي 
 روة الحيوانيةوالث

مصطلح يرمز لنمو النباتات في منطقة معينة بما في ذلك كل 
 .األشكال النباتية الموجودة داخلها.

 هي عملية الحفاظ علي جميع أنواع المخلوقات الموجودة بالكون  الحفاظ علي التنوع البيولوجي
أو إفساد هي عملية الحفاظ علي مصادر المياه من حدوث تلف  حماية مصادر المياه

 لنوعيتها .
حماية مصادر الطاقة 

 األحفورية
هي الطاقة المحدودة في البيئة والتي تكونت في باطن األرض 
نتيجة تراكم المواد العضوية النباتية أو الحيوانية منذ مئات 

 السنين.
الحفاظ علي الثروة السمكية 

 وعدم تدهورها
قدم التكنولوجي هي عملية الحد من التلوث عن طريق الحد من الت

 والصناعي .
وُيقَصد به تنّوع أشكال الحياة الموجودة في منطقة ما على سطح  الحفاظ علي التنوع الحيوي الحفاظ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
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على 
التنوع 
 البيولوجي

 األرض
 ة .تنّوع األنظمة البيئية في الطبيعة بهدف حماية البيئات المختلف التوازن البيئي وصحة اإلنسان

لوقات من حماية فصائل المخ
 اإلنقراض

األنواع المهددة باالنقراض من النباتات والحيوانات  حماية هي
 باإلضافة إلى مواطنها.

الضرر الناجم من اختالل 
 التنوع البيئي

هي أي تغيير أو اضطراب يمكن أن يسّبب خلاًل في توازن 
 النظام البيئي نتيجًة ألسباب طبيعية أو بشرية

علي  عدم تأثير نشاط اإلنسان
 التنوع البيولوجي

التعامل بسلبية مع البيئة المحيطة من خالل التلوث بمختلف 
 أنواعه 

صيانة 
 البيئة

صيانة البيئة الطبيعية 
 والصناعية

هي كل اإلجراءات التي تتخذ من قبل هيئات عمومية تابعة 
للدولة أو الهيئات أو منظمات مستقلة للحد من التأثير السلبي 

 بيئة .لإلنسان على ال
هي عملية التحسين من صفات الحيوانات من خالل استخدام  صيانة الثروة الحيوانية .

 للتزاوج فيما بينها . ، طريقة التهجين
تحسين إدارة الموارد على مستويات  هي عملية الحفاظ على المياه صيانة الثروة المائية .

 حوض النهر والبلد المعني .
واأللياف وسلع أخرى عن طريق ، العلف، الغذاء هي عملية إنتاج .صيانة الثروة النباتية 

 . للنبات التربية النظامية

الحفاظ 
علي 
 الماء

المحافظة علي ماء األنهار 
 والمياة الجوفية

يتغير تركيب عناصره أو تتغير حالته بطريقة مباشرة أو غير 
 مباشرة بسبب نشاط اإلنسان.

من خالل االعتماد ، ألمثلهو استخدام الموارد المتاحة بالشكل ا ترشيد استهالك المياة .
  رادعلى تقنياٍت وإجراءاٍت محّددٍة دون إلحاق األذى بإنتاجية األف

عدم القاء الحيوانات النافقة في 
 المياة العذبة

ي فعدم إلقاء الحيوانات الميتة في المجارى المائية أو المستخدمة 
 الري والشرب.

عدم استهالك المياة النظيفة 
 لشوارعاو  لغسيل السيارات

هي عبارة عن إتباع اإلنسان للسلوك الراشد في استخدامه للمياه 
 العذبة

الجمال 
 البيئي

الحفاظ علي الشواطئ الرملية 
 والصخرية

هي عبارة عن عدم إلحاق الضرر بالشواطئ عن طريق تجريفها 
أو البناء عليها أو إلقاء المخلفات عليها بهدف  المحافظة علي 

 أحياء قاع البحر .
عدم إلقاء النفايات في 

 الساحات العامة
هي نوع من االهتمام بالجمال البيئي خاصة في األماكن المفتوحة 

 عن طريق عدم إلقاء النفايات والمخلفات فيها .
 لنماذجها وأنظمتها وعملياتهاو  هي عبارة عن محاكاة الطبيعة مراعاة محاكاة النسق البيئي

 . عناصرها لكي تنافس من قبل البشرو 
تعزيز ثقافة الزراعة في مداخل 

 البيوت واالسطح
من ، هي عبارة عن استغالل المساحة المتاحة في إنتاج الغذاء

 خالل استثمار الموارد المتوفرة والمساحات غير المستغلة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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التشجيع علي عدم الكتابة علي 
 الحوائط

 وعلى إدارة المدرسة أن توجههم، سلوك خاطئ يرتكبه التالميذ
بما يعني تحويل السلوك ، صص جداريات للكتابة عليهاتخو 

 السلبي إلى إيجابي
7 33  

 لمقترحانموذج قائمة القيم البيئية في صورتها النهائية والتي يجب تضمينها وحدات ال: ثانيا  
 الفيم الفرعية القيمة الرئيسة 
القيمة البيئية  الموجهة نحو حماية  1

 الهواء واليابسة
 ظافة الهواءالحفاظ علي ن

 الحفاظ علي نظافة التربة
 المحافظة علي الغابات والمحميات الطبيعية

 عدم حرق النفايات
 تقليل عملية قطع األشجار 

القيمة ترشيد الموارد  الموجهة نحو إدارة  2
 المخلفات .

 تدوير واستخدام المواد المستهَلكة.
 تدوير المخلفات واالستفادة منها 

 استخدام النفايات العضوية كسماد طبيعي
 التخلص من عصارة النفايات الضارة قبل طمرها 

 عدم إلقاء المواد الصلبة في المياه الجارية 
القيمة البيئية  الموجهة نحو الحفاظ  3

والتقليل من ، على الموارد الطبيعية
 استنزافها .

  الحفاظ علي الغطاء النباتي والثروة الحيوانية
 الحفاظ علي التنوع البيولوجي 

 حماية مصادر المياه
 حماية مصادر الطاقة األحفورية

 الحفاظ علي الثروة السمكية وعدم تدهورها
القيمة البيئية  الموجهة نحو الحفاظ  4

 على التنوع البيئي .
 الحفاظ علي التنوع الحيوي 

 التوازن البيئي وصحة اإلنسان
 ئل المخلوقات من اإلنقراضحماية فصا

 الضرر الناجم من اختالل التنوع البيئي
 عدم تأثير نشاط اإلنسان علي التنوع البيئي

القيمة البيئية  الموجهة نحو صيانة  5
 البيئة

 صيانة البيئة الطبيعية والصناعية .
 صيانة الثروة الحيوانية . 

 صيانة الثروة المائية . 
 وة النباتية . صيانة الثر 

 صيانة المدارس وأماكن العبادة . 
 الحفاظ علي الماء نظيفا  . القيمة البيئية  الموجهة نحو الماء  . 6
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 المحافظة علي ماء النيل والمياة الجوفية
 ترشيد استهالك المياة .

 عدم القاء الحيوانات النافقة في المياة العذبة
نظيفة في غير موضعها عدم استهالك المياة ال

 مثل غسيل السيارات ورش الشوارع
القيمة البيئية  الموجهة نحو الجمال  7

 البيئي .
 الحفاظ علي الشواطئ الرملية والصخرية
 عدم إلقاء النفايات في الساحات العامة

 مراعاة محاكاة النسق البيئي
 تعزيز ثقافة الزراعة في مداخل البيوت واالسطح

 شجيع علي عدم الكتابة علي الحوائط الت
 :تبعية والخطوات المتبعة فيها* الدراسة الت

 : تحديد الهدف من الدراسة -1
التعاارف علااى ماادى تااوافر المفاااهيم والقاايم البيئيااة فااى كتااب العلااوم للمرحلااة المتوسااطة وذلااك ماان 

 خالل دراسة تتبعية للقيم البيئية بمراحل التعليم المتوسط بالعراق 
  يد مجال الدراسة :تحد

ويقصااد بهااا الموضااوعات الااواردة فااي كتااب مااادة ، تاام اسااتخدم الموضااوع كوحاادة للدراسااة التتبعيااة
العلااااوم المقااااررة علااااي تالميااااذ المرحلااااة المتوسااااطة والمسااااتهدف تحليلهااااا للعااااام الدراسااااي الحااااالي 

 هي عبارة عن : و  ( ,2018/2019
وحاادات كاال وحاادة  3ماان مجمااوع  الصااف األول : وعنااوان الكتاااب ) العلااوم ( ويتكااون  -1

 صفحة  144إجمالي صفحات الكتاب و  بها فصالن
وحاادات كاال وحاادة  3الصااف الثاااني : وعنااوان الكتاااب ) العلااوم ( ويتكااون ماان مجمااوع  -2

 صفحة 56إجمالي صفحات الكتاب و  بها فصالن
الصااف الثالااث : وعنااوان الكتاااب األحياااء ) اإلنسااان وصااحته ( ويتكااون ماان مجمااوع  -3

 صفحة  207فصال  بعدد صفحات  14ا فصول عدده
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 9تااابع الصااف الثالااث : وعنااوان الكتاااب الكيمياااء ويتكااون ماان مجمااوع فصااول عااددها  -4
 صفحة  146فصول  بعدد صفحات 

 فئة التي استخدمت في الدراسة التتبعية :ال -3
صااممت أداة لااذلك فااى صااورة جاادول و  اعتمااد البحااث الحااالي الموضااوع كفئااة للدراسااة التتبعيااة 

 ( فئات .  5ويتكون من ) ، من فئات التتبع يقابلها مقياس متدرجيتض
 بواقع كتابين لكل صف، اقتصرت الدراسة على مضمون محتوي كتب العلوم للمرحلة المتوسطة الستة

( عدد الصفحات التي يتضمنها كل كتاب 4ويوضح الجدول )، الثالث( –الثاني  -دراسي )األول
اسة وعدد الصفحات التي تتضمن المحتوى الذي يخضع لعملياة الدر ، ()عدد الصفحات الفعلية بالكتاب

)عدد الصفحات المستهدفة بالكتاب(. وقد تم استبعاد صفحات الفهارس والمقدمات واألهداف 
ملية عوالملخصات واألسئلة التقويمية الواردة فى نهاية الموضوعات والوحدات والفصول الدراسية من 

 التتبع . 
 ( يوضح ضوابط عملية الدراسة التتبعية للكتب المستهدفة 4جدول رقم ) 

الفصل  الصف
 الدراسي

عدد  الفصول الوحدات
 الدروس

عدد 
الصفحات 

 الفعلية

عدد 
الصفحات 
المستهدفة 

 للقيم

 ملحوظات

  120 144 6 6 3 األول األول
  121 137 6 6 3 الثاني

  43 56 6 6 3 األول الثاني
  45 65 6 6 3 الثاني

  170 195 13 13 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااألول  لثالثا
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 األحياء
الثاني 
 األحياء

  193 207 15 15 اااااااااااااااااااااااااااااااااا

األول  
 الكيمياء

  130 160 9 9 اااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الثاني  
 الكيمياء

  130 146 9 9 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

األول  
 الفيزياء

  176 154 8 8 اااااااااااااااااااااااااااااااااا

الثاني  
 الفيزياء

  192 179 8 8 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  1320 1443 86 86 12 اإلجمالي
يااااة وقاااد شاااملت الدراسااااة  الصاااور والرساااومات واألشااااكال التوضااايحية واألسااائلة التكوين

ة عاااالوة علاااي التطبيقاااات الحياتيااا، واألنشاااطة االختيارياااة والمعلوماااات اإلثرائياااة وملفاااات اإلنجااااز
 والتكنولوجية الواردة ضمن محتوى " الكتب المقررة " للصف الثالث المتوسط .

 قواعد العد : -
ت تم حساب تكرار كل قيمة بيئة باستخدام نظام الحزم اإلحصائية أمام كال قيماة فرعياة وتحا -

 كل
 مجال من مجاالت التتبع سواء الضمني منها والصريح . 
 تم االكتفاء بالنص اللغوي وكذلك الصور والرسوم واألشكال ألنها قد تعبر عن مدلوالت -

 مفاهيم أو قيم بيئية .
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 : مراحل عملية الدراسة
 تم تتبع المحتوى المستهدف وفق الخطوات التالية:

 . ة للتعرف على األفكار األساسية المتضمنة فى المحتوى قراءة الموضوع قراءة كلية متأني -
أشكال توضيحية( التى تحمل مدلول المفهوم  –صور  –جمل  –تحديد أجزاء المحتوى )فقرات -

 أو القيمة البيئية الواردة في القائمة التي تم بناؤها من قبل .
وارد وفق التصنيف ال ثم تصنيفها، تحديد مجال المفاهيم والقيم البيئية المتضمنة بالمحتوى  -

 كقيمة رئيسة وفرعية .و  بقائمة المفاهيم
 تحديد شكل تناول المحتوى للمفهوم أو القيم البيئية )صريح / ضمني(. -
 تحديد أسلوب تناول المحتوى للمفهوم أو القيم البيئية )تفصيلي/موجز( -
 تسجيل وحدة التعداد فى الخانة المناسبة باستمارة التتبع . -
  ة الدراسة التتبعية :صدق استمار  -5

اتها تم عرض استمارة تتبع المحتوى في ضوء قائمتي المفاهيم والقيم البيئة بمجاالتها ومفرد
علي مجموعة من السادة المحكمين بهدف تحكيمهم لها وإبداء الرأي حول التحقق من صدق 

 المحتوى في الجوانب التالية :
 . صدق المادة العلمية 
  ى العلمي لمستوى التالميذ .مالئمة ومناسبة المحتو 
 . السالمة اللغوية للمحتوى العلمي 
 مارة وبعد أن تم أخذ آراء المحكمين وتوجهاتهم تم تعديل بعض الفقرات وتم إخراج است

 التحليل في صورتها النهائية . 
 ثبات الدراسة التتبعية :  -6
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 اتباعبتم التتبع عدة مرات  يقصد بثبات الدراسة التتبعية إعطاء نفس النتائج في حالة إذا ما
حب نفس القواعد واإلجراءات , وقد تم حساب الثبات بطريقة : االتساق بين المحلل ونفسه )م

الثبات على أنه  (Krippendorff, K., 2004,215)( ويعرف 140ص 2005الرافعي وأخر,
 ".يللية التحلأو الوصول إلى نفس النتائج عند تكرار عم، " ثبات نتائج التحليل بمرور الوقت

رة لية موقد قام الباحث بالدراسة التتبعية في كتب العلوم لمرحلة التعليم المتوسط وكررت العم
ستين وحساب معامل االتفاق بين نتائج الدرا، أخرى بعد مضى شهر تقريبًا على الدراسة األولى

، (5ول )( لكل صف ولكل فصل دراسي كما هو وارد فى الجدCooperوفقًا لمعادلة كوبر )
 .( وهى نسبة عالية يمكن الوثوق بها90الذي يوضح أن متوسط نسبة االتفاق بلغت )

 ( 5جدول )
  حساب معامل اإلتفاق بين نتائج الدراسة التتبعية الباحث للمحتوى مرتين

 الفصل الدراسي
 الثاني األول الصف الدراسي

 معامل االتفاق معامل االتفاق
 % 89 % 90 األول
 %87 %85 الثاني
 %91 %88 الثالث

ل ح مجاكذلك قام اثنان من معلمي مادة العلوم للمرحلة المتوسطة بإجراء عملية التتبع تلك بعد توضي
 وبنود وضوابط عملية التتبع . ، الدراسة

الذي يبين أن متوسط نسبة االتفاق ، (6وتم حساب معامل االتفاق كما هو موضح في الجدول) -
 يمكن الوثوق بها. ( وهى مقبولة83بلغت )

 (6جدول )
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 حساب معامل االتفاق بين نتائج الدراسة التتبعية لكل من الباحث والمعلمين
 الفصل الدراسي

 الثاني األول الصف الدراسي
 معامل االتفاق معامل االتفاق

 %80 %84 األول
 %82 %82 الثاني
 %83 %90 الثالث

 نتائج الدراسة التتبعية : 
 ية.يم البيئ( النسب المئوية لتناول محتوى كتب العلوم للمرحلة المتوسطة  للمفاهيم والق7يبين الجدول )

 ( يبين7جدول رقم )
 

 النسبة المئوية لتناول محتوى كتب العلوم لفئات التحليل
 عدد الصفحات عدد الموضوعات عدد الفئات الواردة

فى  فى أداة التحليل
 الكتب

 التي تناولت المستهدفة التي تناولت الفعلية

35 12 86 36 1320 373 
النسبة 
 المئوية

34% 41% 28% 

 
 ( ما يلي:7يتبين من الجدول )
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لبيئية فئة ( من جملة الفئات المتضمنة بقائمتي المفاهيم والقيم ا 12تناول محتوى كتب العلوم )  -
ه مناهج وهى نسبة ال تتمشي مع الدور الذى يمكن أن تسهم ب، (%34فئة( بنسبة ) 35وعددها)

 العلوم فى هذا المجال. 
موضوعًا( من موضوعات  36وردت بعضًا من فئات قائمتي المفاهيم والقيم البيئية في سياق )  -

مكن لتي يكتب العلوم وتبين ضعف تناول كتب العلوم لفئات التتبع بما ال يتناسب مع القضايا البيئية ا
اول محتوى كتب العلوم لفئات الدراسة ( شكل وأسلوب تن8تضمينها بالمحتوى. ويوضح الجدول )

 التتبعية .
 شكل وأسلوب تناول الكتب لفئات الدراسة التتبعية .     (8جدول رقم )

 تناول المحتوى لفئات الدراسة التتبعية . 
عدد تكرار 
الفئات فى 
 المحتوى 

 بشكل ضمني ( 32بشكل صريح    )
 
90 

  بأسلوب موجز بأسلوب تفصيلي

 58 20 12 التكرارات
 %64 %23 %13 %100 النسبة

 
( ما يلى:8يتبين من الجدول )  

تكرارا( منها بشكل  32ورد )، تكرارا( 90فى المحتوى )الدراسة التتبعية  بلغ جملة تكرار فئات
، بصورة موجزة%23تكرار( بنسبة20بصورة تفصيلية و) %13تكرار( بنسبة  12صريح مقسم إلى )

وبالرجوع إلى ، (%64تكرار( بنسبة ) 58لتتبع بشكل ضمني فى المحتوى )بينما بلغ عدد تكرار فئات ا
مما ، أهداف الموضوعات المصاغة بكتاب التلميذ وأدلة المعلم نجد أنه  لم يشر لتلك المفاهيم أو القيم
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يدل على أن تعلم تلك المفاهيم والقيم لم يكن مقصودًا أو مخططًا له من قبل واضعي مناهج العلوم لهذه 
مرحلة. ال  

، فى محتوي كتب علوم الصفوف الثالث للمرحلة المتوسطةالدراسة التتبعية أما عن توزيع فئات  -
(  حيث تبين أن معظم المفاهيم والقيم البيئية الرئيسة تركزت فى محتوى كتابي 9فيوضحه جدول رقم )

( من %42بة )عية( بنسقيمة بيئية فر  21قيم بيئية رئيسة( ممثلة فى ) 8حيث تناول  )، الصف الثاني
قيمة بيئية رئيسية ( ممثلة  7يليها كتابي الصف األول حيث تضمنت )، جملة عدد القيم الفرعية بالقائمة

. فى حين كان أقل الكتب تناوال للقيم البيئية الرئيسة كتب  %20قيم بيئية فرعية( بنسبة  10فى )
. %16فرعية( بنسبة  يم بيئيةق 8الصف الثالث بواقع خمس قيم بيئية رئيسة ممثلة فى )  

 
 
 
 

( يبين9جدول رقم )  
 توزيع القيم البيئية ومحاورها في محتوى كتب علوم الصفوف الثالث للمرحلة المتوسطة

 
 م

 
عدد فئات التتبع  القيمة الرئيسة

 في األداة

 فئات التتبع الواردة  بمحتوى 
 كتاب العلوم للصفوف الثالث

 الثالث الثاني األول
 األول : القيمة البيئية  الموجهة نحو حماية الهواء واليابسة المحور

  3  1  -  الحفاظ علي نظافة الهواء 1
  2 1  -    الحفاظ علي نظافة التربة 2
  4  - 2    المحافظة علي الغابات والمحميات الطبيعية 3
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  -  2  3   عدم حرق النفايات 4
 -   2  1   تقليل عملية قطع األشجار  5

 ثانيا : القيمة البيئية  الموجهة نحو إدارة المخلفات .
  -  2 -    تدوير واستخدام المواد المستهَلكة. 1
 -  2  -    تدوير المخلفات واالستفادة منها  2
 4   - -    استخدام النفايات العضوية كسماد طبيعي 3
  3 1  -     التخلص من عصارة النفايات الضارة قبل طمرها  4
 1 - -  عدم إلقاء المواد الصلبة في المياه الجارية   5

 نزافها والتقليل من است، الحفاظ على الموارد الطبيعية ثالثا :  القيمة البيئية  الموجهة نحو
 1 2 0   الحفاظ علي الغطاء النباتي والثروة الحيوانية  1
 1 - 2   الحفاظ علي التنوع البيولوجي  2
 - - 2   ة مصادر المياهحماي 3
 2 1 -   حماية مصادر الطاقة األحفورية 4
 4 - 2   الحفاظ علي الثروة السمكية وعدم تدهورها 5

 الحفاظ على التنوع البيئي  . رابعا :  القيمة البيئية  الموجهة نحو
 - 1   3   الحفاظ علي التنوع الحيوي  1
 - -   2   التوازن البيئي وصحة اإلنسان 2
 1 -   -   حماية فصائل المخلوقات من اإلنقراض 3
 -  2  -    الضرر الناجم من اختالل التنوع البيئي 4
 -  - 1    عدم تأثير نشاط اإلنسان علي التنوع البيئي 5
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 تابع توزيع القيم البيئية ومحاورها في محتوى كتب علوم الصفوف الثالث للمرحلة المتوسطة
 
 م

 
عدد فئات التتبع  ةالقيمة الرئيس

 في األداة

 فئات التتبع الواردة  بمحتوى 
 كتاب العلوم للصفوف الثالث

 الثالث الثاني األول
 خامسا :  القيمة البيئية  الموجهة نحو صيانة البيئة

 - 1  1   صيانة البيئة الطبيعية والصناعية  1
 - -   2   صيانة الثروة الحيوانية  2
 1 -   -   المائية صيانة الثروة  3
 -  2  -    صيانة الثروة النباتية 4
 -  - 1    صيانة المدارس وأماكن العبادة .  5

 سادسا : القيمة البيئية  الموجهة نحو الماء  .
 -   1 4    الحفاظ علي الماء نظيفا  . 1
 -  2   3   المحافظة علي ماء األنهار والمياة الجوفية 2
 1  -   2   ك المياه.ترشيد استهال 3
  4  -  2   عدم القاء الحيوانات النافقة في المياة العذبة 4
عاادم اسااتهالك المياااة النظيفااة فااي غياار موضااعها  5

 مثل غسيل السيارات ورش الشوارع
  -  1  1  

 سابعا : القيمة البيئية  الموجهة نحو الجمال البيئي .
  - -   2   الحفاظ علي الشواطئ الرملية والصخرية 1
 2  -   -   عدم إلقاء النفايات في الساحات العامة 2
  3 -  -    مراعاة محاكاة النسق البيئي 3
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  3  - 3    تعزيز ثقافة الزراعة في مداخل البيوت واالسطح 4
  1  2  3   التشجيع علي عدم الكتابة علي الحوائط  5

 ثانيا : النموذج المقترح : 
ء فى ضو ف: تنمية المفاهيم والقيم البيئية لدي تلميذ المرحلة المتوسطة .  جالهدف من النموذ

 قائمتى القيم البيئية والمفاهيم البيئية
 : اشتمل النموذج علي وحدتين : موضوعاتهو محتوى النموذج

 الوحدة األولى بعنوان ) التلوث البيئي ( واشتملت علي موضوعات ) حماية الهواء
 الحفاظ علي التربة ( . –ماء حماية ال –واليابسة 

 األول  العنوان  ) الحفاظ علي الهواء من التلوث (الموضوع 
 أهداف الدرس

 التلميذ مفهوم التلوث .        يعرف -1
 يذكر التلميذ أنواع التلوث . -2
 العالقة بين بعض األمراض الصدرية والتنفسية وتلوث الهواء .التلميذ يستنتج  -3

التلّوث   أنواع     ّوث البيئة .    التلّوث البيئي مشكلة عالمّيةمفهوم تل    محتوى الدرس :
 البيئي . طرق الحد من تلوث الهواء

 : الحوار والمناقشة . الطريقة المستخدمة
اختر صورة من الدرس واذكر لزمالءك ما القيم التي يمكن أن تتبناها  النشاط المصاحب :

 للحد من أنواع التلوث .
 لعنوان    الحفاظ علي الماء من التلوثالموضوع الثاني  ا

 أهداف الدرس
 التلميذ مفهوم تلوث الماء . يشرح
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 يذكر التلميذ أنواع تلوث الماء .
 العالقة بين بعض األمراض المعدية والمعوية وتلوث الماء .التلميذ يستنتج         

رق ط   تلّوث الماء مخاطر    مفهوم تلّوث الماء.     مصادر تلّوث الماء   محتوى الدرس :
 الحد من تلّوث الماء 
: استعن بشبكة النت في استخراج صور لتحث بها زمالئك عن االبتعاد األنشطة المصاحبة 

 عن تلوث المياه
 الموضوع الثالث  العنوان    الحفاظ علي التربة من التلوث

 ن :لي أعقادرا  أهداف الدرس   بعد االنتهاء من دراسة هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ
 التلميذ مفهوم تلوث التربة . يشرح -1
 يذكر التلميذ أنواع تلوث التربة . -2
 العالقة بين تغير طعم الفاكهة وتلوث التربة .التلميذ يثبت  -3

الحد  طرق        مفهوم تلّوث التربة.       أسباب ومصادر تلّوث التربة     محتوى الدرس :
 من تلّوث التربة  

استعن بشبكة النت في استخراج صور لتبين لزمالئك خطورة  بة :األنشطة المصاح
 تلوث التربة

 بعنوان ) الحفاظ علي البيئة ( واشتملت علي موضوعات ) إدارةالوحدة الثانية 
وصحة  التنوع الحيوي  -الطبيعية والتقليل من استنزافها الحفاظ علي الموارد  –المخلفات 

 اإلنسان(
 إدارة المخلفات :الدرس األول  العنوان    

ي أن را علأهداف الدرس : بعد االنتهاء من دراسة هذا الموضوع ينبغي أن يكون التلميذ قاد
: 
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 صنف أنواع المخلفات سواء صلبة أو سائلة .
 يتعرف مفهوم إعادة التدوير .

 يفسر أسباب تلوث المياه الجوفية .
مخاطر عدم إعادة     تدوير : مفهوم إعادة التدوير .  مكتسبات إعادة ال محتوى الدرس

 طرق إعادة التدوير   التدوير
استعن بشبكة النت في استخراج صور لتبين لزمالئك أهمية  األنشطة المصاحبة :

 عملية تدوير المخلفات .
 الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها (الدرس الثاني العنوان  ) 

 : لي أنعسة هذا الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا أهداف الدرس: بعد االنتهاء من درا
  . البيئية الموارد مفهوم يتعرف

 . البيئية الموارد أقسام يبين
 . االستنزاف من المتجددة غير المصادر على للحفاظ المستخَدمة الطرق  بعض يعدد

 محتوى الدرس    مفهوم الموارد البيئية    أقسام الموارد البيئية :
 استعن باإلذاعة المدرسية لتحدث لزمالئك عن أقسام الموارد البيئية . لمصاحبة :األنشطة ا

 التنوع الحيوي وصحة اإلنسان ()   الدرس الثالث
 في نهاية الدرس يتوقع من التلميذ أن : أهداف الدرس

 التلميذ التنوع الحيوي . يعرف 
 . يذكر التلميذ أنواع بعص الفصائل للمخلوقات 
  العالقة بين أنشطة اإلنسان وأثرها علي التوازن البيئي .يستنتج التلميذ 

 التنوع الحيوي و  حياة اإلنسان محتوى الدرس :
   التنوع الحيوي أساس التوازن البيئي 
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 أنشطة اإلنسان وأثرها علي التوازن البيئي 
استعن باإلذاعة المدرسية لتحدث لزمالئك عن خطورة  األنشطة المصاحبة :

 ان أو النباتات .االنقراض في الحيو 
 بناء اختبار المفاهيم البيئية 

يتضاامن هاااذا الجااازء عاارض لخطاااوات بنااااء االختبااار التحصااايلي للمفااااهيم البيئيااة المساااتخدمة فاااي هاااذا 
 البحث وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي : 

 تحديد الهدف من االختبار: -أ
ل يذ الصف الثاني المتوسط من خالالمفاهيم البيئية لدى تالماالختبار إلي قياس مدى نمو يهدف هذا 

 التطبيااق ( لألهااداف التعليميااة فااي المجااال –الفهاام  –النمااوذج المقتاارح وذلااك عنااد مسااتويات ) التااذكر 
 المعرفي 

 :تحديد أبعاد االختبار -ب
 وتمثلات تلاك، حددت أبعااد االختباار فاى ضاوء مكوناات قائماة المفااهيم البيئياة  التاي تام التوصال إليهاا

 19-16ما اشتملت علية قائمة المفاهيم البيئية راجع ص  األبعاد فى
 : بناء مفردات االختبار -ج 

يلي كاًل ، صيغت مفردات االختبار فى صورة فقرات تمثل مواقف ومشكالت علمية وبيئية
ألخرى ابينما البدائل ، بحيث يمثل إحداها اإلجابة الصحيحة، تم توزيعها عشوائيا منها أربعة بدائل

حرص الباحثون عند ، ( موقف بيئي45وتكون االختبار في صورته األولية من )، بات خطأتمثل إجا
ذه هصياغة األسئلة علي أن تكون اختيار من متعدد مع مراعاة الشروط الواجب توافرها في نمط مثل 

ت د قسماألسئلة وأن تكون المواقف شاملة لجميع المفاهيم البيئية التي يتضمنها النموذج المقترح وق
 رتذكأسئلة االختبار إلي ثالث فئات علي أن تقيس كل فئة مستوى معين من المستويات المعرفية ) 

 تطبيق ( والتي سبق اإلشارة إليها و  فهمو 
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سيطة بفى لغة  االختبارصيغت تعليمات اإلجابة عن : تحديد تعليمات اإلجابة عن االختبار -د
 أن الو  االختبار واضحة ال البس فيهاتكون تعليمات  وأن، تالئم مستوى التلميذ من الناحية اللغوية

 .  يتحمل الموقف المفاهيمي أكثر من إجابة 
 على النحو اآلتي:  قدرت درجات االختبار تقدير درجات االختبار: -هـ
 وصفر للبدائل األخرى . ، درجة واحدة للبديل المعبر عن اكتساب التلميذ للمهارة 
ن بعرضه على عدد من السادة المحكمي االختبارلتحقق من صدق تم ا تحديد صدق االختبار: -و

المتخصصين فى المناهج وطرق التدريس والتربية البيئية للتعرف على آرائهم حول مدى مناسبة 
ة ومدى صالحية صياغتها وسالمتها العلمي، المواقف لمستوى التلميذ والمحاور التي تنتمي إليها

 رونه مناسبًا.مع إضافة وتعديل ما ي، واللغوية
ى فوقد أبدى السادة المحكمون عدد من المالحظات تم األخذ بها بعين االعتبار وتم عمل التعديل 

 ضوئها .
تم  ،محكمينبعد أن تم تعديل االختبار فى ضوء آراء السادة ال :التجربة االستطالعية االختبار -ر

الصف الثاني المتوسط بمدرسة  تلميذًا " من تالميذ 15تطبيقه على مجموعة اساتطالعية بلغت 
شعب تلميذة من تالميذ الصف الثاني المتوسط بمدرسة ال 15وعدد ، الفراهيدي بنين بمحافظة البصرة

 بهدف: /2020وذلك خالل شهر يناير  
 دقيقة( . 40تحديد زمن اإلجابة عن المقياس: حدد الزمن الالزم لإلجابة عن االختبار ) -
والعبارات المستخدمة : مثلت بعض الكلمات صعوبة لدى عدد محدود تعرف مدى وضوح الكلمات  -

 ولم تعدل ألنها حاالت فردية من، تعميم ( وتم توضيح معناها –من التالميذ )مثل اإلنبعاثات 
 التالميذ.
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)سامي  K-R21ريتشاردسون  -تم حساب الثبات باستخدام معادلة كودر تحديد ثبات االختبار: -
ن م( مما يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة مقبولة 0,8وقد وجد أنه يساوي )، (266، 2005، ملحم

 الثبات.
ه شاروا بوبعد عرض االختبار علي السادة المحكمين وتنفيذ كل ما أ الصورة النهائية االختبار: -ط 

ة رج( مفردة وبذلك تكون الد30من تعديالت يكون االختبار أصبح فى صورته النهائية والمكونة من )
اهز ( درجة والدرجة الصغرى صفرًا. وبذلك يكون اختبار المفاهيم البيئية ج30النهائية للمقياس )

 للتطبيق .
 ي تناولتم الرجوع إلي العديد من األدبيات والدراسات التت: إعداد مقياس القيم البيئية -2

 –اصر العنزي ن –سحر لبيب  –ومن هذه الدراسات دراسة ) أحمد أسامة ، قياس القيم البيئية
اسامة جعفر مالك علي جمعة ( وبناء علي ما سبق تم التعرف علي المقاييس ومعاييرها 

 وكيفية بنائها فقد تم بناء المقياس وفقًا للخطوات التالية:
استهدف المقياس قياس اكتساب بعض القيم البيئية لدى  :تحديد الهدف من المقياس -أ

 تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.
 ية التيتم بناء أبعاد المقياس فى ضوء مكونات قائمة القيم البيئ: حديد أبعاد المقياست -ب

يئية بوتمثلت تلك األبعاد فى سبع قيم رئيسة متمثلة في خمس وثالثين قيمة ، تم التوصل إليها
 فرعية .



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  وحيد صبار هزاع المالكي
 

 2022 يوليو، الثانيالجزء ، السابع العدد، ون لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

105 

 يبين أبعاد مقياس القيم البيئية :(2جدول رقم )
 ةالقيمة الفرعي القيمة الرئيسة المحور

ألول
ا

 

 حماية الهواء واليابسة

 الحفاظ علي نظافة الهواء
 الحفاظ علي نظافة التربة

 المحافظة علي الغابات والمحميات الطبيعية
 عدم حرق النفايات

 تقليل عملية قطع األشجار

اني
الث

 

 إدارة المخلفات

 تدوير واستخدام المواد المستهَلكة.
 ة منهاتدوير المخلفات واالستفاد

 استخدام النفايات العضوية كسماد طبيعي
 التخلص من عصارة النفايات الضارة قبل طمرها

 عدم إلقاء المواد الصلبة في المياه الجارية

لث
الثا

 

، الحفاظ على الموارد الطبيعية
 والتقليل من استنزافها

 الحفاظ علي الغطاء النباتي والثروة الحيوانية
 تنوع البيولوجيالحفاظ علي ال

 حماية مصادر المياه
 حماية مصادر الطاقة األحفورية

 الحفاظ علي الثروة السمكية وعدم تدهورها
رابع

ال
 الحفاظ على التنوع البيئي 

 الحفاظ علي التنوع الحيوي 
 التوازن البيئي وصحة اإلنسان

 حماية فصائل المخلوقات من اإلنقراض
 اختالل التنوع البيئيالضرر الناجم من 

 عدم تأثير نشاط اإلنسان علي التنوع البيئي
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 يبين أبعاد مقياس القيم البيئية :(2جدول رقم )تابع: 
 القيمة الفرعية القيمة الرئيسة المحور

مس
لخا

ا
 

 صيانة البيئة الطبيعية والصناعية . صيانة البيئة
 صيانة الثروة الحيوانية .

 مائية .صيانة الثروة ال
 صيانة الثروة النباتية .

 صيانة المدارس وأماكن العبادة .

دس
لسا

ا
 

 الحفاظ علي الماء نظيفا  . الحفاظ علي الماء
 المحافظة علي ماء النيل والمياة الجوفية

 ترشيد استهالك المياة .
 عدم القاء الحيوانات النافقة في المياة العذبة

 ة النظيفة في غسيل السيارات ورش الشوارععدم استهالك الميا

ابع
الس

 

 الحفاظ علي الشواطئ الرملية والصخرية الجمال البيئي
 عدم إلقاء النفايات في الساحات العامة

 مراعاة محاكاة النسق البيئي
 تعزيز ثقافة الزراعة في مداخل البيوت واالسطح

 التشجيع علي عدم الكتابة علي الحوائط 
 35 7 لمجموعا

مرتبطاة بأحاداث ، صايغت مفاردات المقيااس فاي صاورة قايم بيئياة: بناء مفـردات المقيـاس -ج 
حياث صانفت ، لألهاداف الوجدانياة  Krathwohlاعتماادًا علاى تصانيف ، ومشكالت واقعية

 القيمة إلى ثالثة مستويات .
  Acceptance of a value مستوى قبول القيمة  -1
  ference for a valuePreمستوى تفضيل القيمة  -2
  ), Commitment ))53-2009,52Lynch,D.R.& Othersمستوى االلتزام  -3
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، لمتمثل ثالثة بدائل منها مستويات القيمة البيئية لادى الماتع، ويلي كل موقف أربعة بدائل
 (45وقد تكون المقياس في صورته األولية من )، فى حين يمثل البديل الرابع غياب تلك القيمة

 روعي عند صياغتها ما يلي:، مفردة
 وفهم المطلوب منه.، تساعد التلميذ على التصور، صياغة المواقف بصورة لفظية سهلة 
 تحتوى على فكرة واحدة .، صياغة المواقف بصورة مختصرة ومحددة 
 أو التااي، اختياار عادد ماان المواقاف الحياتياة التااي قاد يتعارض لهااا التلمياذ فاى حياتااه اليومياة 

 ئة المحلية أو العالمية ويعرف عنها من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.حدثت في البي
 .أال توحي صياغة المواقف باستجابة معينة 
 .احتواء البديل على فكرة واحدة ومحددة 
صيغت تعليمات اإلجابة عن المقياس فى لغة : تحديد تعليمات اإلجابة عن المقياس -د

 ملت على:واشت، بسيطة تالئم مستوى التلميذ اللغوي 
 .شرح الهدف من المقياس 
 .توضيح المطلوب من التلميذ بدقة 
 .وضع مثال توضيحي لطريقة اإلجابة 
 .كما أكدت التعليمات على عدم ترك التلميذ أي مفردة بدون استجابة 

 :تقدير درجات المقياس -س
   :قدرت درجات المقياس على النحو اآلتي 
 ئية.صفر  للبديل الدال على غياب القيمة البي 
 .درجة واحدة للبديل الدال على القيمة فى مستوى التقبل 
 .درجتان للبديل الدال على القيمة فى مستوى التفضيل 
 .ثالث درجات للبديل الدال على القيمة فى مستوى االلتزام 
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يقاايس االختبااار مااا وضااع لقياساااه"  يقصاااد بصاادق المقياااس "أن :تحديــد صــدق المقيــاس -هـــ
وتااام التحقاااق مااان صااادق المقيااااس بعرضاااه علاااى عااادد مااان ، (270، 2005، ساااامي ملحااام)

السااادة المحكمااين المتخصصااين فااى المناااهج وطاارق التاادريس والتربيااة البيئيااة لتعاارف آرائهاام 
وماادى صااالحية ، والمحاااور التااي تنتمااي إليهااا، حااول ماادى مناساابة المواقااف لمسااتوى التلميااذ

  يرونه مناسبًا . مع إضافة وتعديل ما، صياغتها وسالمتها العلمية واللغوية
ــــ ـــات المقيـــاس -ه ـــد ثب س الشااائ الاااذي تقيساااه أداة ويقصاااد بالثباااات " االتسااااق فاااي قياااا :تحدي

( وتااام حساااااب الثباااات بتطبيااااق معادلاااة ألفااااا كرونباااااخ 249، 2005، ساااامي ملحاااامالقياس")
( مماا يادل 0,8وقاد وجاد أناه يسااوي )، 11,5اإلحصائي إصادار  SPSSباستخدام برنامج 
 يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات. على أن المقياس

، بعاااد تعاااديل المقيااااس فاااى ضاااوء آراء الساااادة المحكماااين :التجربـــة االســـتطالعية للمقيـــاس -و
تلميااذًا " ماان  35طبااق علااى مجموعااة اساااتطالعية بلغاات "، وتوزيااع مفرداتااه وبدائلااه عشااوائيا

ينااااير عاااام  تالمياااذ الصاااف الثااااني المتوساااط بمدرساااة الفراهيااادي بناااين بمحافظاااة البصااارة فاااى
 تلميذة من تلميذات مدرسة الشعب وذلك بهدف: 32وعدد  2019

دقيقاة( عان 45تحديد زمان اإلجاباة عان المقيااس: حادد الازمن الاالزم لإلجاباة عان المقيااس ) -
طريااق حساااب زماان أول تلميااذ انتهااى ماان اإلجابااة وحساااب أخاار تلميااذ انتهااى ماان اإلجابااة 

 وجمع التوقيتين وقسمتهما علي اثنين .
 دقيقة  45حساب زمن المقياس = 

بحيااث ، ( مفااردة30تكااون المقياااس فااى صااورته النهائيااة ماان ) :الصــورة النهائيــة للمقيــاس -
وبااذلك تكااون الدرجااة ، موزعااة علااى ثمااان قاايم بيئيااة رئيسااية، تمثاال كاال قيمااة فرعيااة بمااوقفين

 ( تسعين درجة والدرجة الصغرى صفرًا.90النهائية للمقياس )
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 نتائج البحث
 :إلي قسمينقسم نتائج البحث تن

 : ويختص بالفرض الرئيس بالقيم البيئية وفروضه الفرعية والمقياس .القسم األول
  صيلي.: ويختص بالفرض الرئيس للمفاهيم البيئية وفروضه الفرعية واالختبار التحالقسم الثاني
 :  أوال )مقياس القيم البيئية ( القسم األول

 ة:ده الفرعيالبيئية وأبعانتائج مقياس القيم : أوال  
نص الفرض: توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات تالميذ : الفرض األول

قترح مجموعة الدراسة في مقياس القيم البيئية وأبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق النموذج الم
 لصالح التطبيق البعدي .

وجهة نحو:) حماية الهواء وقد اشتمل هذا الفرض في مضمونه علي عدة قيم فرعية م
لحفاظ ا –الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها  –إدارة المخلفات  –واليابسة 

 الجمال البيئي ( –الماء  –صيانة البيئة  –علي التنوع البيولوجي 
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 يبين قيمة ) ت ( لتوضيح الفروق بين متوسط درجات التالميذ في مقياس :(3جدول رقم )
 (30يم البيئية )ن=الق 

المتوسط  متغير المقياس
 الداللة المعنوية قيمة ت االنحراف المعياري  الحسابي

حماية الهواء 
 واليابسة

 2,42 1,94 4,94 2,10 دال 0,001 9,315 بعدي قبلي بعدي قبلي
 دال 0,001 9,315 2,42 2,13 3,94 1,06 إدارة المخلفات
الحفاظ علي 

الموارد والتقليل 
 ن استنزافهام

 دال 0,001 6,06 2,42 1,14 3,90 0,77

 دال 0,001 5,159 2,42 1,28 3,14 1,00 التنوع البيولوجي

الحفاظ علي 
 دال 0,001 5,159 2,42 1,28 3,14 1,00 البيئة

الحفاظ علي 
 دال 0,001 6,519 2,42 1,04 3,00 0,97 المياء

الحفاظ علي 
 دال 0,001 5,412 2,42 1,07 3,04 0,95 الجمال البيئي

إجمالي مقياس 
 دال 0,001 6,597 1,11 4,31 6,03 5,95 القيم البيئية ككل
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 :يتضح من الجدول ما يلي
  يتبين لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي 
  ي وه 0,001المتغير األول )حماية الهواء واليابسة ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية

 ( 2,10( وبلغ متوسط التطبيق القبلي ) 0,01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
هذا يدل علي ارتفاع مستوى و  ( لصالح التطبيق البعدي4,94ومتوسط التطبيق البعدي )

 التالميذ في القيمة الموجهة نحو حماية الهواء واليابسة .
  مة دالة وهي قي 0,001بلغت قيمة الداللة المعنوية المتغير الثاني : )إدارة المخلفات( حيث

( ومتوسط  1,06( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
ذ هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميو  ( لصالح التطبيق البعدي 3,94التطبيق البعدي )

 في القيمة الموجهة .
  يمة قالطبيعية والتقليل من استنزافها( حيث بلغت المتغير الثالث: )الحفاظ علي الموارد

( وبلغ 0,01وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )  0,001الداللة المعنوية 
  ( لصالح التطبيق البعدي3,90( ومتوسط التطبيق البعدي )0,77متوسط التطبيق القبلي )

 هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ في القيمة الموجهة و 
 قيمة  وهي 0,001متغير الرابع : )التنوع البيولوجي ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ال

 ( ومتوسط1,00( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
ذ هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميو  ( لصالح التطبيق البعدي 3,14التطبيق البعدي )

 نحو الحفاظ علي التنوع البيولوجي في القيمة الموجهة 
  0,001المتغير الخامس : )الحفاظ علي صيانة البيئة( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية 

( وبلغ متوسط التطبيق القبلي 0,01وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
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ارتفاع  هذا يدل عليو  ( لصالح التطبيق البعدي 3,14( ومتوسط التطبيق البعدي )1,00)
 مستوى التالميذ في القيمة الموجهة .

  وهي  0,001المتغير السادس:  )الحفاظ علي الماء( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية
( 0,97( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 

علي ارتفاع مستوى هذا يدل و  ( لصالح التطبيق البعدي 3,00ومتوسط التطبيق البعدي )
 التالميذ في القيمة الموجهة 

 0,001: )الحفاظ علي الجمال البيئي ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية المتغير السابع 
( وبلغ متوسط التطبيق القبلي 0,01وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 

 هذا يدل علي ارتفاعو  ( لصالح التطبيق البعدي 3,04( ومتوسط التطبيق البعدي )0,95)
 مستوى التالميذ في القيمة الموجهة نحو الحفاظ علي الجمال البيئي .

  ًعدي : يتبين لنا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البثامنا
يا وهي قيمة دالة إحصائ 0,001للمتغير األول )ككل ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية 

( ومتوسط التطبيق 5,95( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01معنوية ) عند مستوى 
يم هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ في القو  ( لصالح التطبيق البعدي 6,03البعدي )

 ككل .
ام يئية قولمعرفة مدى فاعلية النموذج المقترح في تنمية القيم الب: فاعلية النموذج المقترح
وذج تأثير ويدل حجم التأثير علي مدى تأثير المتغير المستقل ) النمالباحثون بحساب حجم ال

م مربع ستخداية للنتائج وذلك باالمقترح (علي المتغير التابع )القيم البيئية ( وهو الداللة العمل
الذي  لتابعاإيتا ( وتم استخدام مربع ) إيتا ( تحديدا لمعرفة النسبة المئوية من تباين المتغير )

رين لمتغيره بمعرفة المتغير المستقل , ويشير حجم التأثير هنا إلي قوة العالقة بين ايمكن تفسي
 ( 248 -245,صص 2000أو دليل األثر الفعلي ) صالح مراد 
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 يبين قيمة مربع إيتا لمقياس القيم البيئية :( 4جدول رقم ) 
القيم 

 الموجهة
حماية 
 الهواء

إدارة 
 المخلفات

الموارد 
 الطبيعية

الجمال 
 لبيئيا

التنوع 
 البيولوجي

الحفاظ 
علي 
 الماء

الحفاظ 
علي 
 البيئة

 0,954 0,966 0,945 0,949 0,949 0,958 0,967 قيمة إيتا
 مربع إيتا لمقياس القيم البيئية( يبين قيمة  4نتائج جدول رقم ) 

( 0,967إن قيمة مربع إيتا بالنسبة للقيمة الموجهة نحو حماية الهواء واليابسة هي )
وارد للقيمة الموجهة نحو الحفاظ علي المو  (0,958يمة الموجهة نحو إدارة المخلفات هي )وللق

 للقيمة الموجهةو  (0,949( وللقيمة الموجهة نحو الجمال البيئي هي )0,949الطبيعية هي )
للقيمة الموجهة نحو الحفاظ علي الماء و  (0,945نحو التنوع الحيوي وصحة اإلنسان هي )

لقيم قيمة مربع إيتا بالنسبة لو  (0,954يمة الموجهة نحو صيانه البيئة هي )( وللق0,966هي )
ج ( وهذا معناه أن نسبة المعدالت مرتفعة وهي نتيجة تتفق مع نتائ0,991البيئية ككل هي )

دراسات سابق مثل دراسة سحر عبد الرحمن لبيب بعنوان  فاعلية برنامج قائم على التعلم 
دية إلعداالبيئية ومهارات حل المشكالت فى العلوم لدى تالميذ المرحلة البنائي فى تنمية القيم ا

 مرحلةوبذلك تثبت فاعلية النموذج المقترح في تنمية القيم والمفاهيم البيئية لدى تالميذ ال
 المتوسطة بالعراق

 :مفاهيم البيئية وأبعاده الفرعيةثالثا  نتائج اختبار ال
ذات داللة احصائية بين متوسط درجات تالميذ نص الفرض: توجد فروق  :الفرض األول

ترح المق مجموعة الدراسة في اختبار المفاهيم البيئية وأبعاده الفرعية قبل وبعد تطبيق النموذج
 لصالح التطبيق البعدي .
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وقد اشتمل هذا الفرض في مضمونه علي عدة مفاهيم فرعية موجهة نحو:) حماية الهواء 
لحفاظ ا –الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها  –إدارة المخلفات  –واليابسة 

 الجمال البيئي ( –الماء  –صيانة البيئة  –علي التنوع البيولوجي 
ار :  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد مجموعة الدراسة في اختبأوالً 

بيق التط د تطبيق النموذج المقترح لصالحالمفاهيم الموجهة نحو حماية الهواء واليابسة  قبل وبع
 البعدي

في اختبار ذ الفروق بين متوسط درجات التالمي يبين قيمة ) ت ( لتوضيح :(5جدول رقم )
 (30المفاهيم الموجهة نحو حماية الهواء واليابسة )ن=

 الداللة المعنوية قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي متغير االختبار
هواء حماية ال

 واليابسة
 2,42 1,94 3,94 2,15 دال 0,001 4,430 بعدي قبلي بعدي قبلي

 دال 0,001 7,304 2,42 2,13 4,18 2,34 إدارة المخلفات
الحفاظ علي 

 دال 0,001 6,06 2,42 1,14 4,90 3,65 الموارد
 دال 0,001 4,159 2,42 1,28 2,12 1,70 التنوع البيولوجي
 دال 0,001 5,159 2,42 1,28 2,17 1,98 صيانة البيئة

 دال 0,001 4,519 2,42 1,04 2,23 1,77 الحفاظ علي الماء
 دال 0,001 3,412 2,42 1,07 2,44 1,73 الجمال البيئي

إجمالي المفاهيم 
 دال 0,001 6,597 6,11 4,31 7,11 6,74 ككل

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
ائية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي للمتغير يتبين لنا وجود فروق ذات داللة إحص

وهي قيمة دالة  0,001األول )حماية الهواء واليابسة ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية 
( ومتوسط  2,15( وبلغ متوسط التطبيق القبلي ) 0,01إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
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علي ارتفاع مستوى التالميذ في  هذا يدلو  ( لصالح التطبيق البعدي3,94التطبيق البعدي )
 اختبار المفاهيم الموجة نحو حماية الهواء واليابسة .

يا عند وهي قيمة دالة إحصائ 0,001)إدارة المخلفات( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ثانيًا 
( ومتوسط التطبيق البعدي  2,34( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01مستوى معنوية ) 

يم ذ في اختبار المفاههذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميو  ح التطبيق البعدي ( لصال4,18)
 .الموجهة

عنوية ة الم: )الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها( حيث بلغت قيمة الداللثالثاً 
( وبلغ متوسط التطبيق القبلي 0,01وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية )  0,001

هذا يدل علي ارتفاع و  ( لصالح التطبيق البعدي 4,90( ومتوسط التطبيق البعدي )3,65)
 يل منمستوى التالميذ في اختبار المفاهيم الموجهة نحو الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقل

 استنزافها.
 حصائياوهي قيمة دالة إ 0,001: )التنوع البيولوجي ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية رابعاً 

( ومتوسط التطبيق البعدي 1,70( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01عند مستوى معنوية ) 
م هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ في اختبار المفاهيو  ( لصالح التطبيق البعدي2,12)

 الموجهة نحو الحفاظ علي التنوع البيولوجي 
الة دوهي قيمة  0,001لة المعنوية : )الحفاظ علي صيانة البيئة( حيث بلغت قيمة الدالخامساً 

 ( ومتوسط التطبيق1,98( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
 هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ في اختبارو  ( لصالح التطبيق البعدي 2,17البعدي )

 المفاهيم الموجهة نحو الحفاظ علي صيانة البيئة
وهي قيمة دالة  0,001علي الماء( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية : )الحفاظ سادساً 

( ومتوسط التطبيق 1,77( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
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هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ في اختبار و  ( لصالح التطبيق البعدي 2,23البعدي )
 الماء المفاهيم الموجهة نحو الحفاظ علي 

 ة وهي قيم 0,001: )الحفاظ علي الجمال البيئي ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية سابعاُ 
( ومتوسط 1,73( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 

ي هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ فو  ( لصالح التطبيق البعدي 2,44التطبيق البعدي )
 المفاهيم الموجهة نحو الحفاظ علي الجمال البيئي . اختبار
يمة وهي ق 0,001)إجمالي اجتبار المفاهيم ككل ( حيث بلغت قيمة الداللة المعنوية ثامنًا: 

( ومتوسط 6,74( وبلغ متوسط التطبيق القبلي )0,01دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ) 
ي هذا يدل علي ارتفاع مستوى التالميذ فو  ( لصالح التطبيق البعدي 7,11التطبيق البعدي )

 اختبار المفاهيم ككل .
لبيئية قام اولمعرفة مدى فاعلية النموذج المقترح في تنمية المفاهيم : فاعلية النموذج المقترح

وذج الباحثون بحساب حجم التأثير ويدل حجم التأثير علي مدى تأثير المتغير المستقل ) النم
خدام باست ابع )المفاهيم البيئية ( وهو الداللة العملية للنتائج وذلكالمقترح (علي المتغير الت

التابع  متغيرمربع ) إيتا ( وتم استخدام مربع ) إيتا ( تحديدا لمعرفة النسبة المئوية من تباين ال
ين بالذي يمكن تفسيره بمعرفة المتغير المستقل , ويشير حجم التأثير هنا إلي قوة العالقة 

 ( 248 -245,صص 2000دليل األثر الفعلي ) صالح مراد المتغيرين أو 
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 يبين قيمة مربع إيتا الختبار المفاهيم البيئية: ( 6جدول رقم ) 
القيم 

 الموجهة
حماية 
 الهواء

إدارة 
 المخلفات

الموارد 
 الطبيعية

الجمال 
 البيئي

التنوع 
 البيولوجي

الحفاظ 
علي 
 الماء

الحفاظ 
علي 
 البيئة

 المجموع

 0,991 0,952 0,966 0,939 0,934 0,945 0,923 0,942 قيمة إيتا
 ( يبين قيمة مربع إيتا الختبار المفاهيم البيئية   6نتائج جدول رقم ) 

 (0,942إن قيمة مربع إيتا بالنسبة للمفهوم الموجه نحو حماية الهواء واليابسة هي )
وارد نحو الحفاظ علي المللمفهوم الموجه و  (0,923للمفهوم الموجه نحو إدارة المخلفات هي )و 

 للمفهوم الموجهو  (0,934للمفهوم الموجه نحو الجمال البيئي هي )و  (0,945الطبيعية هي )
للمفهوم الموجه نحو الحفاظ علي الماء و  (0,939نحو التنوع الحيوي وصحة اإلنسان هي )

ككل هي للمفاهيم البيئية و  (0,952للمفهوم الموجه نحو صيانه البيئة هي )و  (0,966هي )
تغير %( من تباين النمو في المفاهيم البيئية ككل ) الم 99,1( وهذا معناه أن نسبة )0,991)

التابع ( يرجع الستخدام النموذج المقترح ) المتغير المستقل( وبذلك يتحقق صحة الفرض 
ق بت سااألول الموجه نحو المفاهيم البيئية وأبعادها الفرعية وهي نتيجة تتفق مع نتائج دراسا

( بعنوان أثر التدريس القائم علي تقنية 2018مثل دراسة ليلي محمد الشيزاوية )
(Augmented Reality  في اكتساب مفاهيم المضلعات في االستدالل المكاني لدى تالميذ )

ة لبيئيالصف السادس األساسي وبذلك تثبت فاعلية النموذج المقترح في تنمية القيم والمفاهيم ا
 رحلة المتوسطة بالعراقلدى تالميذ الم

أشارت نتائج البحث الموضحة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 
بار اخت ة وكذلكالتالميذ بالمجموعة البحثية في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس القيم البيئي

يم نمية الق؛ األمر الذي يشير إلى فاعلية استخدام النموذج المقترح في تالمفاهيم البيئية
 : ربما تعود تلك النتائج إلى ما يليو  والمفاهيم البيئية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة 
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أوضحت النتائج أن هناك فروق فى المتوسطات الحسابية بين التطبيقين القبلى والبعدى 
م . للمجموعة البحثية على كل أبعاد مقياس القيم البيئية بأقسامه المختلفة وهي كالتالي: قي

الحفاظ علي الموارد الطبيعية والتقليل  –إدارة المخلفات  –موجهة نحو حماية الهواء واليابسة 
الجمال البيئي (    –الماء  –صيانة البيئة  –الحفاظ علي التنوع البيولوجي  –من استنزافها 

مما يدل على ان وجود تحسن لدى المجموعة البحثية نتيجة ، وذلك لصالح التطبيق البعدى
 .Aie-Rieleeيولهم اإليجابية الفعالة فى النموذج المقترح. وتتفق هذه النتائج مع دراسة )م

( . وكذلك عند مقارنة 2018( ) أحمد أسامة 2014، ( ودراسة )سحر عبد الرحمن 2000
النتائج بين تطبيق اختبار المفاهيم البيئية القبلي والبعدي  للتالميذ قبل وبعد تطبيق النموذج 

عن المقياس  %78، %85,5، %82,8تميز التطبيق البعدي في المقياس بنسب ، المقترح
الحفاظ  –إدارة المخلفات  –القبلي على التوالي للمفاهيم البيئية وهي حماية الهواء واليابسة 

 –صيانة البيئة  –الحفاظ علي التنوع البيولوجي  –علي الموارد الطبيعية والتقليل من استنزافها 
واتضح ذلك بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ، مال البيئي (الج –الماء 

 0,001والقبلي عند مستوى داللة  المقياس البعدي
 ة لدىتبين من خالل نتائج البحث أن النموذج المقترح كان له أثر في تنمية القيم البيئي

لتأثير. حيث كانت حيث تم حساب ذلك من خالل تطبيق حجم ا، التالميذ )مجموعة البحث(
ب كل القيم ألبعاد المقياس المختلفة كبيرة وتتفق هذه النتائج م دراسة كل من ) سحر لبي

 (2018أحمد أسامة  – 2014
تشير النتائج التى حققها مقياس القيم البيئية إلى فاعلية ) النموذج المقترح ( المقدم 

نموذج المقترح غرس الشعور بأهمية للتالميذ في تنمية المهارات الخاصة بها حيث استطاع ال
المفاهيم البيئية التي احتوت عليها القائمة حيث أنها تؤثر فى بيئتهم ومن ثم فهى تؤثر في 

وتتفق هذه النتائج مع دراسة ، سلوكياتهم ويمتد هذا التأثير إلى الموارد البيئية وتلبية احتياجاتهم
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للبرنامج المقترح حيث كان األثر الواضح توى العلمى حلمفعالية ا ( 2011)عبد هللا مصطفى 
على المجموعة البحثية من حيث نتائج التحليالت االحصائية. ويرجع البحث هذه النتيجة إلي 
ان استخدام استراتيجية التعلم التعاوني فكان له األثر في إكساب وتنمية القيم والمفاهيم البيئية 

 ( 2007بو بكر حسانينلدى التالميذ. وتتفق هذه النتائج مع دراسة )أ
 

 توصيات البحث
 فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

  االسترشاد بنموذج الدراسة الحالي عند التخطيط لتطوير مناهج العلوم للمرحلة المتوسطة 
  سطة أن يكون تعلم القيم مقصودًا ومخطط له من قبل واضعي مناهج علوم المرحلة المتو 
 ماااع ضااارورة تفعيااال ، االهتماااام بتعااادد وتناااوع وساااائل ومصاااادر تعلااام القااايم والمفااااهيم البيئياااة

 استخدامها من قبل كل من المعلم والمتعلم.

 
 بحوث مقترحة

ية لدى لبيئالقيم او  إجراء دراسات تتبعية  تهتم باستخدام استراتيجيات متنوعة لتنمية المفاهيم -1
 لمختلفة .التالميذ في المراحل الدراسية ا

ة لمرحلائية لدي طالب فاعلية استخدام األنشطة البيئية المتعددة علي تنمية االتجاهات البي -2
 .المتوسطة
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 المراجع
: درجة تضمين المفاهيم البيئية في كتب الدراسات االجتماعية (2012ألسمري حسن )ا

 ،تيررسالة ماجس، المطورة للمرحلة الثانوية في ضوء مفاهيم التربية العلمية
 جامعة أم القرى مكة المكرمة 

علمية أثر األلعاب التعليمية اإللكترونية في تنمية بعض المفاهيم ال :(2014حالم الهذيل ) أ
كة جامعة أم القرى م، رسالة ماجستير كلية التربية،، لدى طفل ما قبل المدرسة

 المكرمة . 

ات في العلمية تنمية بعض مهار  أثر استخدام استراتيجية تعلم األقران :(2011أحمد نوري ) 
، ءةالقراءة الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة في مادة القرا

 . 11مجلة أبحاث كلية التربية األساسية العدد 

فاعلية استخدام الخطاب المسرحي في تنمية القيم والمدافعة (: 2018أحمد أسامة صالح ) 
 ج عين شمس. –كلية الدراسات البيئية ، ويةالبيئية لدى طالب المرحلة الثان

اإلصالح التربوي في العراق بين فلسفة تربوية رشيدة  :(2018ركان سعيد خطاب )أ
مركز البحوث ، جامعة بغداد، بحث منشور- :واستراتيجية واضحة المعالم

 .بغداد، مجلة العلوم النفسية، النفسية والتربوية

شكال سوم المتحركة والتفاعل المباشر في تنمية مفاهيم األفاعلية الر  :(2014سراء الهذيل ) إ
، ةالهندسية وفق نظرية فيجوتسكي الثقافية االجتماعية لدى طفل ما قبل المدرس

 العدد الثالث والستون ، مجلة الطفولة العربية

نمية المفاهيم والمهارات فاعلية المدخل الجمالي في ت2013: مل زهير محمود الشرباصيأ
الجامعة  –لدى طالبات الصف الشادس األساسي بمادة العلومالصحية 

 اإلسالمية بغزة

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية بعض المفاهيم البيئية للحد من : (2013يناس البصال ) إ
سنوات لسكان  6: 4مظاهر السلوك السيئ لدي أطفال الروضة من سن 

اض كلية ري، لوم النفسيةرسالة دكتوراه قسم الع، العشوائيات بمحافظة بور سعيد
 ج بورسعيد ، األطفال
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 أهمية المدرسة في تنمية القيم السلوكية لدى التالميذ ودورها في :(2011يات حمودة ) آ
ية مجلة الباحث في العلوم اإلنسان، رسالة ماجستير، تحقيق توافقهم االجتماعي

 واالجتماعية العدد السادس 

ض القصص المصورة ألميرات ديزني وأثره في تنمية تصور مقترح لبع: (2017ريهام رفعت ) 
السلوك البيئي المسئول ووجهة الضبط الداخلية لدي تلميذات الصف الثاني 

 . 89الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية مجلد ، اإلعدادي

(  Augmented Realityأثر التدريس القائم علي تقنية ) :(2018ليلي محمد الشيزاوية )
مفاهيم المضلعات في االستدالل المكاني لدى تالميذ الصف  في اكتساب

  جامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير، السادس األساسي
Appleton ,K.& Beasley,B.(2016): Students' learning in science lessons: 

towards understanding the learning process.Research in 

Science Education. Vol. 24, No.1  

Retrievedfrom:http://www.springerlink.com/content/t87357g7017r4464

/ 

Appleton ,K.& Others(2010):Designing and Teaching the Elementary 

Science Methods Course. Teaching and Learning in Science 

Series. Taylor & Francis e-Library. 

Aspin ,D& Chapman ,J.(2015): Values Education and Lifelong 

Learning: Principles, Policies, Programmes . Netherlands. 

Springer. 

Aubusson, P.& Fogwill, S.(2017): Metaphor and Analogy in Science 

Education. Science & Technology Education Library Vol. 

30, PP93-104       

Retrieved from: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-

3830-5_8?LI=true#      

Audi,R.(2020):The Cambridge Dictionary of Philosophy Second 

Edition. Cambridge University Press. New York. USA. 

http://www.springerlink.com/content/t87357g7017r4464/
http://www.springerlink.com/content/t87357g7017r4464/
http://books.google.com.eg/url?id=7gDGKaxcyAUC&pg=PA409&q=http://www.springer.com&clientid=ca-print-springer-kluwer_academic&channel=BTB-ca-print-springer-kluwer_academic+BTB-ISBN:1402061838&linkid=1&usg=AFQjCNHjnASwg1IfXr99II9dVPxOS7Qr9Q&source=gbs_pub_info_r
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-3830-5_8?LI=true
http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-3830-5_8?LI=true


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  وحيد صبار هزاع المالكي
 

 2022 يوليو، الثانيالجزء ، السابع العدد، ون لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

122 

Aysegül, S.& Ayça, A(2020):The Views of the Teachers about the 

mind mapping technique in the Elementary Life Science 

and Social Studies lessons Based on the Constructivist 

Method. Educational Sciences: Theory & Practice articles (ESTP). 

Turkey.Vol.10, Issue 3, Summer. PP 1637-1656 ( ERIC 

Document Reproduction Service No. EJ919863) 

Baddock, M. & Bucat, R.(2018):Effectiveness of a Classroom 

Chemistry Demonstration Using the Cognitive Conflict 

Strategy. International Journal of Science Education, 

Vol.30, No.8 , Jun .PP1115-1128 (ERIC Document 

Reproduction Service No. EJ799309) 

Bahbahani,K.(2018): Inside Look: An Interior Portrait of Constructivist 

Teachers. Journal of The Constructivist. Old Dominion 

University. Norfolk.USA. Vol. 17, No.1, Fall  

Retrieved from: 

https://sites.google.com/site/assocforconstructteaching/jour

nal/the-constructivist-archive. 

Birdsall,S.(2017): Sustainability Means Something Clean and Tidy, 

doesn’t it? Developing and Assessing Students’ Conceptual 

Understanding of Sustainability. In S. Wooltorton & D. 

Marinove (Eds.), Sharing wisdom for our future. 

Environmental education in action (PP261-269). 

Proceedings of the 2006 Conference of the Australian 

Association of Environmental Education. Retrieved 

from:http://www.aaee.org.au/docs/2006%20conference/28_Birdsall.pd

f Accessed:295/2017 

 

 

https://sites.google.com/site/assocforconstructteaching/journal/the-constructivist-archive
https://sites.google.com/site/assocforconstructteaching/journal/the-constructivist-archive
http://www.aaee.org.au/docs/2006%20conference/28_Birdsall.pdf
http://www.aaee.org.au/docs/2006%20conference/28_Birdsall.pdf


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  وحيد صبار هزاع المالكي
 

 2022 يوليو، الثانيالجزء ، السابع العدد، ون لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

123 

ABSTRACT 

The aim of the research is to identify (the extent of the sequence of 

environmental concepts in the stages of middle education in Iraq, as 

well as the development of environmental concepts and values), where 

the research problem was determined: in the presence of shortcomings 

among middle school students towards environmental concepts and 

values and the extent of the need for their development among students 

of this stage. Hence, a group of Environmental values to be developed 

for students of this stage due to the importance of inculcating these 

values and also how to provide them with environmental concepts. 

Science has been used as a curriculum for developing environmental 

concepts and values through it. The experimental method has been used 

in the current research and a proposed model has been prepared and 

research tools have been designed which are ( A measure of 

environmental values – and a test of environmental concepts) 

The research tools were tested before and after with the research group, 

which consisted of nearly 40 students 

The research reached the following most important results: 

There are statistically significant differences between the average scores 

of the study group students in the environmental concepts test and its 

sub-dimensions before and after the application of the test in favor of 

the post application. 

There are statistically significant differences between the mean in the 

environmental values scale and its sub-dimensions before and after the 

application of the program in favor of the post applicatio 

 

 


