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وحدة مقترحة بمقرر علم النفس ق ائمة علي النظرية البنائية  
 االجتماعية لفيجوتسكي في تنمية المف اهيم واالتجاهات البيئية

 لطالب الصف الثاني الثانوي
               [42] 

 (4)وليد اسماعيل حسين عثمان -(1)سعدية شكري عبد الفتاح -(1)هبة حسين اسماعيل
 وزارة التربية والتعليم( 6عين شمس كلية البنات، جامعة ( 0
 

 المستخلص
وحدة مقترحة بمقررعلم النفس قائمة علي استقصاء فعالية تهدف الدراسة الراهنة إلي 

جتماعية لفيجوتسكي في تنمية المفاهيم واالتجاهات البيئية لطالب الصف النظرية البنائية اال
من طالب وطالبة  01عينة تضمنت وقد تم تطبيق إجراءات الدراسة علي . الثاني الثانوي

وقد تم  ،سنة 01،1 وتتراوح متوسط أعمارهم ،(القسم األدبي) طالب الصف الثاني الثانوي
، (إعداد الباحثون)، والوحدة المقترحة (إعداد الباحثون)تطبيق اختبار تحصيلي للمفاهيم البيئية 

المجموعة ) نهج شبه التجريبي، وقد ُاستخدم الم(إعداد الباحثون)مقياس االتجاهات البيئية 
  (.التجريبية الواحدة

درجات الطالب في  بين ا  دالة إحصائيفروق  وجود :أسفرت نتائج الدراسة عما يلي
( التطبيق –الفهم  -التذكر)ختبار التحصيلي بمستوياته الثالثة القياسين القبلي والبعدي لال

القياسين القبلي درجات الطالب في  بين ا  دالة إحصائيفروق  وجود .لصالح التطبيق البعدي
بين  ا  دالة إحصائيفروق  عدم وجود. والبعدي لمقياس االتجاهات البيئية لصالح التطبيق البعدي

 -التذكر)القياسين البعدي والتتبعي لالختبار التحصيلي بمستوياته الثالثة درجات الطالب في 
القياسين البعدي درجات الطالب في  بين ا  دالة إحصائيفروق  عدم وجود. (التطبيق –الفهم 

 .والتتبعي لمقياس االتجاهات البيئية
 

 المقدمة
برامج  وضعبدأت العديد من دول العالم ، هتمام المتزايد بالبيئة ومشكالتها إزاء اال

ومناهج من شأنها أن تمارس التربية البيئية في المدارس والمعاهد والجامعات، وتنادي بضرورة 
المحيط ف ،لبيئية على أسس سليمة وصحيحة ضمن المقررات الدراسية للمدارسإدخال التربية ا
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ستنزاف نتهاك واإلصبح يتعرض لإل،أالذي يعيش االنسان فيه ويستمد منه كل مقومات حياته
هتمام الكبير الذي حظيت به برامج التربية البيئية ومناهجها اإل على الرغم من.كبيرةبصورة 

قليمي والمحلي، إال أن واقع الحال بالنسبة لمقررات وزارة التربية على المستوى العالمي واإل
مرحلة الثانوية بصفوفها الثالث الفي  مقررات العلوم اإلنسانيةخص في والتعليم المصرية وباأل

سواء علم النفس واالجتماع أو الفلسفة والمنطق، تشير إلى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد 
تواضعة وغير كافية إلحداث التأثير المطلوب في تنمية المفاهيم رغم وجودها ال تزال م

واالتجاهات البيئية لدى طالب الثانوية، األمر الذي أوضحته نتائج العديد من الدراسات 
والمؤتمرات والتي قدمت دراسات تقيمية للمناهج الدراسية في كافة المراحل الدراسية  السابقة

اسية المصرية تفتقر عنصر دمج البعد البيئي في المناهج والتي جاء فيها أن المناهج الدر 
بما أن و ، ج الثانوية العامة البعد البيئيوالتي تؤكد إفتقار مناه(  م6100 ،أيه عطية)دراسة ك
خطار بين عن طريق بث المعرفة والتوعية بهذه األالبيئية  خطارلمدرسة دور في التحدي لألل

، كان من الضروي خطارارات الالزمة للتصدي لهذه األتجاهات والمهكسابهم االا  تالميذها و 
في المناهج التي تفتقر هذا استخدام مدخل الوحدات الدراسية من أجل تضمين البعد البيئي 

البعد  علم النفس كأحد مقررات الصف الثاني الثانوي يفتقر ، وجدير بالذكر فإن مقررالبعد
 تصميم وحدة مقترحة تتضمن البعد البيئي؛فكان من الضروري العمل علي  بيئي بين جوانبه؛

 .من إجل تنمية سلوك إيجابي فعال نحو البيئة
ذي يكتسبه عن طريق التربية في يعد السلوك البيئي جزء من السلوك العام للفرد، وال

محسن و  ،عبد المسيح عبد المسيح سمعان) .مؤسسات المجتمع المختلفة أوسرة والمدرسة األ
 .(4ص ،م6116، فرج

 
 شكلة الدراسةم

مراجعة الدراسات  تمثلت في ،من خالل عدد من روافد الدراسةبمشكلة  ونشعر الباحث
، وباألخص التي أجريت عن مدي تضمين طالع على العديد من األطر النظريةاإلو  السابقة،

 ،(م6101أسماء فؤاد الحجاوي،( مثل دراسة المفاهيم والقضايا البيئية في المناهج الدراسية
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عبد الصادق ) ،(م6102 أمال نجاتي وعودة عبد الجواد،) ،(م6100 ،أسعد جمعة عارف)
تجاهات االندرة في المفاهيم والقضايا و و وجود قصور ونتبين للباحثو. (م6101 المبارك،
علم النفس الجديد  بتحليل محتوي مقرر من خالل قيامهمالصف الثاني الثانوي،  بمقررالبيئية 

دراسة  ونالباحث اءجر دعم اإلحساس بالمشكلة ا، وم6102-م6101لعام الصف الثاني الثانوي 
 مفاهيمالحالي لعلم النفس ألي  ؤل من خاللهاعلي مدي تضمين المقرراستطالعية تم التسإ

( 60) منستطالعية اإل دراسةال وتكونت، تجاهات البيئيةاالينمي  الحالي أن المقررأو بيئية، 
نعم )بـ  وكانت بدائل اإلجابة الحالي للصف الثاني الثانوي سعلم النف مقرروحدات  حول مفردة
لعلم النفس  في وحدة مقترحة المعلمين يرأيتضمن األول سؤاال  حول  ين مقاليينوسؤال (أو ال

 وقد تم تطبيق الوحدة المقترحةالمعلمين حول  مقترحات يتضمن واألخر تتضمن ُبعد بيئي
علم  (معلمي)من أعضاء هيئة التدريس لم وموجه مع( 04)علي عدد  الدراسة االستطالعية

 المعلمينمن %( 011)ن أاإلستطالعية نتائج الدراسة تحليل تبين من ، و جتماع النفس واإل
حيث ندرة المفاهيم  –بوجود قصور في مقرر علم النفس بالصف الثاني الثانوي أشاروا 

من %( 011)ن أو هج علم النفسندرة مستجدات او قضايا عالمية في منو  ،البيئية واالتجاهات
تطوير مقررعلم النفس الحالي من خالل تضمين ُبعد بيئي في  ضرورة شاروا إليأالمعلمين 
 .المقرر

 
 أسئلة الدراسة

 ليع ما فعالية وحدة مقترحة بمقرر علم النفس قائمة" :للدراسة يالرئيسالتساؤل 
تجاهات البيئية لطالب فاهيم واال لفيجوتسكي في تنمية الم( جتماعيةاال البنائية النظرية)

 "الصف الثاني الثانوي؟
 :تيةوينبثق منه التساؤالت اآل

طالب الصف ل والمفاهيم البيئية المرتبطة بمقرر علم النفس التي ينبغي توافرها ما القضايا -0
 ؟الثاني الثانوي

 ؟يب الصف الثاني الثانو طاللهذه القضايا والمفاهيم بمقرر علم النفس  مامدي تضمين -6
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( جتماعيةاال البنائية النظرية) ليعقائمة  وحدة مقترحة بمقرر علم النفس ما تصور -2
 ؟لفيجوتسكي

 لطالب الصف الثاني الثانوي؟ الوحدة المقترحة في تنمية المفاهيم البيئية فعاليةما  -4
 طالب الصف الثاني الثانوي؟ل تجاهات البيئيةاالفي تنمية الوحدة المقترحة  فعاليةما  -1
الصف  لطالب تنمية المفاهيم البيئية،في الوحدة المقترحة فعالية  ستمرارية تأثيرمامدي ا -2

 الثاني الثانوي؟
لطالب الصف  البيئيةاالتجاهات في تنمية  الوحدة المقترحة فعالية مامدي استمرارية تأثير -0

 الثاني الثانوي؟
 

 أهداف الدراسة
البيئية لدي طالب الصف الثاني  تجاهاتواال تنمية المفاهيم هدفت الدراسة الحالية إلي

 .الثانوي، من خالل وحدة مقترحة بمقرر علم النفس
 

 فروض الدراسة
القياسين القبلي والبعدي لالختبار درجات الطالب في بين دالة إحصائيا  توجد فروق  .0

 .لصالح التطبيق البعدي( التطبيق –الفهم  -التذكر) التحصيلي بمستوياته الثالثة
القياسين القبلي والبعدي لمقياس درجات الطالب في بين إحصائيا   دالةتوجد فروق  .6

 .االتجاهات البيئية لصالح التطبيق البعدي
القياسين البعدي والتتبعي لالختبار درجات الطالب في بين دالة إحصائيا  ال توجد فروق  .2

 (.التطبيق –الفهم  -التذكر)التحصيلي بمستوياته الثالثة 
القياسين البعدي والتتبعي لمقياس درجات الطالب في بين صائيا  دالة إحتوجد فروق ال  .4

 .االتجاهات البيئية
 



 

 وآخرونسماعيل إهبة حسين 
 

 521  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 حدود الدراسة
م 66/6/6102 م من6102خالل العام الدراسي  ةإجراء الدراسة الحالي تم :الحدود الزمنية

 .م60/4/6102وحتى 
الصف ت طالبامن طالب و مجموعة علي الوحدة المقترحة تطبيق  تم :الحدود البشرية

 .، القسم األدبيالثاني الثانوي
التابعة  ،مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة في الوحدة المقترحةتطبيق تم  :الحدود المكانية

 .محافظة الجيزة، دارة الوراق التعليميةإل
 

 منهج الدراسة
وتحديد ما  ،(الوحدة المقترحة)يدرس فعالية المتغير المستقل : المنهج شبه التجريبي

 ،(0المتغير التابع  -ةتنمية المفاهيم البيئي)تغيرات مقصودة في المتغيرات التابعة ثه من تحد
 .(6المتغير التابع –تنمية االتجاهات البيئية )

 

 أهمية الدراسة
 وذلك وزارة التربية والتعليم المصرية تساعد نتائج الدراسة مخططي المناهج الدراسية في ،

االتجاهات راسية تساهم في تنمية المفاهيم و إعداد وحدة دمن خالل وضع اطار عام لكيفية 
 .البيئية من خالل مقرر علم النفس واالجتماع

 همية النظرية البنائية االجتماعية في التعلم وعملية أ تعيد توجيه الباحثين البيئيين إلي
 .التعليم

 

 مف اهيم الدراسة
تـدريس تهيـا التالميـذ لمواقـف تنظيم خاص للمادة الدراسـية وطريقـة لل :الوحدة الدراسية

يناســـب ويراعـــي الفـــروق الفرديـــة بيـــنهم  متنوعـــا   تعليميـــة متكاملـــة تثيـــر انتبـــاههم وتتطلـــب نشـــاطا  
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ويتطلب مـرورهم بخبـرات تربويـة معينـة وهـذا يـؤدي إلـى فهـم المعرفـة واكتسـاب مهـارات وعـادات 
 .(م01 م،6102 ،محمد سعيد). واتجاهات وقيم مرغوب فيها

ـــــا  فـــــي هـــــذه الدراســـــة بأنهـــــاُعرفـــــت الوحـــــ ـــــدروس أو  :دة الدراســـــية إجرائي مجموعـــــة مـــــن ال
الموضوعات ذات الصلة ببعضها البعض، وتهـدف إلـي إكسـاب الطـالب مجموعـة مـن الحقـائق 

فــاهيم والقــيم واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو البيئــة وتــربط مــابين ســلوك اإلنســان ومــا يحــدث فــي والم
 .إنتهاك البيئة من

أسلوب للتدريس إلكساب : "بأنه ُعرف وكما: لفيجوتسكي ية االجتماعيةالنظرية البنائ
، والنهوض بقدراتهم علي التفكير االبداعي اهيم المتضمنة في المادة المقررةطالب المف

ستخدام اللغة والحوار والتفاوض بتفاعلهم اإلجتماعي مع المعلم أو مع أقرانهم في الصف، بإ
هيم، التي ُيخطط صغيرة، يقوم المدرس فيها بتحديد المفا التفكير بصوت عاٍل في مجموعاتو 

، أو بين الطالب أنفسهم، مية كنشاط تعاوني بينه و بينهم، وبناء الُمهمة التعليإلكسابها للطالب
 . 640م، ص6112، المعيوفرافد ". )وتقويم إكتسابهم لهذه المفاهيم

 فينموذج " :بأنهافي هذه الدراسة  ُعرفت النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي إجرائيا  
عملية ، من خالل إيجابي فعال نشط ، يقوم فيها المتعلم بدوراالجتماعي م والتعلميالتعل

عادة بناء ستدخال و ا  ، وذلك عندما يشُعرالنشاط المعرفي الداخلي بالنشاط المعرفي الخارجيا 
عمليات  من خالل، لة ما؛ لتخطي مشكمن المحيطينالحاجة لُمساعدة بالعجز أو الُمتعلم 
، وأقرانهم في مجموعات صغيرة الطالب أو بين المعلم والطالب، والحوار والمناقشة التفاوض

 ."ية المفاهيم و االتجاهات البيئيةمن أجل تنم
أو ما  أو مواردها كل لفظ أو كلمة أوفقرة تتناول البيئة من حيث مكوناتها" :المفاهيم البيئية

 .(0م، ص6100 عارف جمعة) ".شكالتها والحلول المناسبة لها، أو ميتعلق بالحفاظ عليها
هي مجموعة الحقائق والمعارف " :بأنه في هذه الدراسة إجرائيا   البيئيالمفهوم رف عُ 

والتي تتعلق بماهية البيئة وكيفية الحفاظ عليها  ،المنظمة عن البيئة في صورة لفظية
 .ذه المشكلةالمناسبة للتعامل مع هومشكالتها والحلول 
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مجموعـة اسـتجابات الفـرد تجـاه موضـوع جـدلى معـين مـن حيـث القبـول " :االتجاهات البيئيةة
سـعدية " )أو الرفض وتعتمد هذه االسـتجابات علـى خبـرات الفـرد السـابقة وتتميـز بالثبـات النسـبى

 .(01ص م،6112 شكري عبد الفتاح،
تنظيم كلي يتضمن وجدان وأفكار " :ابأنهفي هذه الدراسة االتجاهات البيئية إجرائيا   ُعرفت

علق بسالمة البيئة والحفاظ سواء بقبول قضايا تت، قضايا بيئيةتقدات ونزعات الفرد تجاه ومع
تجاه من خالل درجات ويظهر اال ، أو رفض كل مظاهر اإلعتداء علي البيئة ومكوناتها،عليها

 ". الطالب علي مقياس االتجاهات
فلسفة ونمط من التفكير هدفه الرئيسي توجيه العالقات البشرية " :هاُعرفت بأن :التربية البيئية

مع البيئة توجيها  يتالئم وسالمة البيئة أي أن التربية البيئية ترمي إلي إعادة النظر في 
ستهالكها  نتاجها وا  الممارسات السلوكية التي بنيت عليها الكثير من المجتمعات نمط تنميتها وا 

كسا نماء المهارات لتقوتوضيح المفاهيم وا  دير العالقة بين ب الوعي واالتجاهات والقيم وا 
 .(02ص م،6110 ،عبد المسيح سمعان) ".اإلنسان والبيئة

نمط من أنماط التربية يهدف إلي " :ُعرفت التربية البيئية إجرائيا  في هذه الدراسة بأنها
ق نوع من الوعي واالدراك تضمين المعارف والمفاهيم البيئية في المناهج الدراسية من أجل خل

، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو البيئة والمشاركة في حل المشكالت البيئة، بالمشكالت البيئية 
 ".فاظ عليها بكل ما فيها من مكوناتوالح

 
 والدراسات السابقة  النظرياإلطار  
أن  نظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكيتفترض ال :البنائية االجتماعية في التعلم

المعلومات والخبرات والمعتقدات السابقة تقوم بدور محوري في عملية التعلم القادمة أو التالية، 
حسن زيتون، وكمال زيتون، ) .فاألفراد يتعلمون بناء المعني من خالل التفاعالت االجتماعية

 .(16ص م،6112
نائية اإلجتماعية علي يقوم التعلم في ضوء النظرية الب: التعلم في ضوء البنائية االجتماعية

 :منطلقات
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، حيث يري قا  لفيجوتسكي التعلم يسبق النضجوطب: المنطلق األول للتعلم أنه تعلم بيولوجي -
، المستوي الفعلي للنمو وينتقل إلي ما يسمي لفرد مستويين من التطور أو النموأن ل

 .(21ص ،م6112 عزمي الدواهيدي،) .بالمستوي المحتمل للتطور
فالتعلم عملية ُمشاركة إجتماعية  :اني للتعلم بأنه تعلم إجتماعي تاريخيالمنطلق الث -

، وُيركز معلم، والمتعلم ، أو مع األقران، أو أصحاب الخبرةديناميكية، تتم في حوار بين ال
، والقدرات واإلهتمام باألنشطة، كما أن المعرفة القبلية راتفيها الُمعلم علي إبراز المها

 .لبناء التعلم ذي المعنيللمتعلم شرط أساسي 
فالُمتعلم يتأثر بكل من السياق   :المنطلق الثالث للتعلم أنه يحدث في سياقات ذات معني -

 .الثقافي واإلجتماعي
وهي : تاريخية( الُمعاشة) الخبرات: المنطلق الرابع للتعلم هي ما يكتسبه الفرد من خبرات -

وهي المعرفة التي : اجتماعية؛ (الحياتية) الخبرات المعرفة التي يكتسبها الفرد عبر األجيال،
وهي المعرفة التي : للتكيف( اإلحتكاكية)الخبرات ؛ يكتسبها الفرد نتيجة إتصاله باآلخرين

 .(21م،ص6112عزمي الدواهيدي، . ) يحصل عليها الفرد نتيجة إحتكاكه بالبيئة
هذه هدفت و  Luck ,Rosmary,2001دراسة  ثومن الدراسات التي أستفاد منها الباح

لية والتعاون تصميم برامج تربوية الكترونية لالطفال مستندة إلي القضايا التفاع)ى الدراسة إل
عاما معلومات  11-10وتهدف البرامج إلي تعلم االطفال من سن  ،حسب نظرية فيجوتسكي

نمو من نتيجة الدراسة حيث أثبتت النتائج أهمية منطقة ال ونالباحث قداستفاد حول علم البيئة،
 .القريبة المركزية في تصميم البرامج التربوية

وهدفت إلي معرفة فعالية استخدام إستراتيجية ( 6101)بينما دراسة سوزان خليل ريان 
ختلفت ا. جوتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء أثر التعلم لدي طالبات الصف السادس بغزةفي

من نتائج  وناستفاد الباحث كما جريبي،الدراسة الحالية عن دراسة سوزان خليل في التصميم الت
الدراسة التي أشارت إلي وجود فروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعة التجريبية 

 .وبين متوسطات درجات الطالب في المجموعة الضابطةالتي تعلمت بالطريقة االعتادية
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إال  يئية في المناهج الدراسية،بالرغم من الجهود المبذولة لتضمين المفاهيم الب :المفاهيم البيئية
أن مخططي المناهج أغفلوا تلك المفاهيم ذات األهمية القصوي للطالب والمجتمع علي حد 
سواء؛ فنتج عن ذلك تدني اإلحساس بالمسؤولية نحو البيئة من قبل مخرجات المراحل الدراسية 

ا هذا القصور ذين قد رصدو ومن ثم فهناك العديد من الُمهتمين في المجال التربوي والباحثين ال
أن نوعية المعارف البيئية المتوافرة في المناهج الدراسية غير مطابقة مع : والتدني متمثال  في

أسماء عبد ) .الواقع الذي يعيشه التالميذ، كما أنها تُنمي إتجاهات وقيما  غير مرغوب فيها
مشكالت التربوية عربيات وأيمن مزاهرة ال صنف كل من بشير. (06ص م،6112 الرحمن،

التي تواجهها برامج التعليم البيئي إلى مجموعات، منها مشكالت خاصة بالمفاهيم البيئيـة، 
حيث توافرت مفاهيم بيئية مغلوطة أدت إلى الفشل في إحداث الوعي الالزم عن المشكالت 

 مزاهرة،بشير عربيات، وأيمن . )في مناهج التعليم البيئية الملحة؛ مما تضمين مفاهيم صحيحة
 . (21ص م،6114

دراسة فاعلية )هدفت الدراسة إلى ( 6112) دراسة إيمان العباسيوقد استفاد الباحث من 
البيئة  اتيجيات الحديثة لتنمية المفاهيموحدتين مقترحة باستخدام المدخل البيئي وبعض االستر 

مملكة العربية لطالبات الصف األول المتوسط وأثره في اكتسابهن االتجاهات البيئية في ال
وأن كالهما قاما بتحليل المحتوي  ،كان يستخم االستراتيجيات الحديثةوأن كالهما  ،السعودية

االختبار ) كما استفاد الباحث من أدوات الدراسة في إعداد وبناء الوحدات الدراسية،
 <ذو المجموعة التجريبية والواحدة، وتشابه في المنهج شبه التجريبي (التحصيلي
دراسة فعالية برنامج )ى وهدفت هذه الدراسة إل (6101) دراسة أسماء فؤاد الحجاويبينما 

مقترح لتنمية المفاهيم واالتجاهات البيئية نحو الحفاظ علي بيئة البحر األحمر لدي طالب 
استفاد الباحث من اإلطار النظري للمفاهيم  وقد المرحلة اإلعدادية بمحافظة جنوب سيناء،

ستخدمت او  ،(تحصيلي ومقياس االتجاهات البيئيةاالختبار ال)د أدوات الدراسة البيئية وفي إعدا
 .تتفق الدراسة مع الدراسة الحاليةاسماء المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة و 

المكون الوجداني هو . لالتجاهات ثالثة مكونات، وجدانية ومعرفية وسلوكية :االتجاهات البيئية
اإليجابية أو السلبية نحو شيء ما أو شخص ما، ( استجاباته العاطفية ،مشاعره)تقويمات الفرد 

والمكون المعرفي هومعلومات الفرد ومعتقداته عن موضوع االتجاه، أو معرفته بالوقائع حوله، 
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فيشمل السلوك الفرد وتتعلق بموضوع االتجاه،  والمكون السلوكي هو السلوكيات التي يقوم بها
فعدم قطع األزهار والمحافظة على المساحات . و موضوع االتجاهالظاهر للفرد الموجه نح

الخضراء واإلبقاء على برية األماكن الطبيعية الخلوية أمثلة للمكونة السلوكي لالتجاه نحو 
 .(0ص م،6112محمد بن عليثة األحمدي، ) .دانيالطبيعة والذي يتأثر بكل من المكون الوج

هدفت  (Valaardingerbroek & Taylor, 2007) دراسةمن  ونالباحث استفاد وقد
الكشف عن الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة المعلمين في )هذه الدراسة إلي 

ختلفت الدراسة الحالية مع دراسة تايلور (لبنان مقارنة مع عينة مكافئة من طلبة استراليا ، وا 
الباحثان المنهج المقارن، ووجد الباحث أن وفالرينجبروك في منهج الدراسة كليا  ،حيث استخدم 

 ينيأقل وعيا  من الطالب االسترال( اللبنانين) الطالب العرب
فاعلية برنامج تدريبي )ى إلهدفت ( 6102) بينما دراسة أمال نجاتي وعودة عبد الجواد

لتربوية في تنمية الثقافة البيئية واالتجاهات اإليجابية نحو البيئة لدي طالبات كلية العلوم ا
وقد استفاد الباحث من تعريف لالتجاهات ( واألداب التابعة لوكالة الغوث الدولية باألردن

 .البيئية
 

 أدوات وإجراءات الدراسة
طالب وطالبة، بينما تكونت العينة ( 006)العينة االستطالعية من  تكونت :عينة الدراسة

( 01،1) طالب في البنون والبنات، و بلغ متوسط أعمار الطالبة طالب و( 01)من التجريبية 
واقع السجالت الرسمية في ، وقد تم الحصول على العمر الزمني لكل طالب من سنة تقريبا  
 .المدرسة

ب تم اختيار عينة الدراسة التجريبية الواحدة بطريقة قصدية من طال :مجتمع الدراسة وعينته
 .مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة

إعداد  إعداد وتصميم الوحدة المقترحة، :ملت أدوات الدراسة ما يليش :أدوات الدراسة إعداد
وتصميم  إعداد التحصيلي للمفاهيم البيئية، إعداد وتصميم االختبار وتصميم دليل المعلم،

 .مقياس االتجاهات البيئية
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قام الباحث بتصميم الوحدة الدراسية المقترحة من خالل منهج  :إعداد الوحدة المقترحة
 :الدراسية وفيما يلي خطوات ومراحل إعداد الوحدة المقترحة كما يليالوحدات 

ادة قد تبني الباحث الوحدات الدراسية القائمة علي الم :الفلسفة القائمة عليها الوحدة المقترحة
، وتعني أن منهج الوحدات الدراسّية ما هو إاّل حلقة جديدة متطّورة من سلسلة من الدراسية

تدور الدراسة في هذا النوع من الوحدات  حيث ،التي مر بها منهج المواد منهجّيةالتطويرات ال
ولكّنه  ،(علم النفس) يشتّق من الماّدة الدراسّية ذاتها( علم النفس البيئي)حول محور رئيسي 

يعالج ناحية ذات أهمية في حياة المتعلمين، تقوم فلسفة الوحدة المقترحة علي تضمين البعد 
، وربط ج علم النفس للصف الثاني الثانوياسية، ومفاهيم بيئية في منهالبيئي من معارف أس

 .الوحدة بحاجات ومشكالت التالميذ البيئية ومتطلبات الواقع الفعلي الذي يعيشونه
 -:اف عامة للوحدة المقترحة كما يليلقد وضع الباحث عدة أهد :أهداف الوحدة المقترحة

 .لم من خالل التعلم االجتماعيالتعتنمية القدرة علي مواصلة التعليم و  (0
 .تنمية االتجاهات االيجابية لدي الطالب من خالل مواقف ومعارف علم النفس البيئي (6
 .التعريف بأهم المفاهيم البيئية (2
 .إبراز أهم السلوكيات االنسانية السلبية تجاه البيئة (4
 .السلوكيات المرغوبة تجاه البيئة استخالص أهم (1

( علم النفس والبيئية)ترحة بعنوان م الباحث بتصميم الوحدة المققا :محتوى الوحدة المقترحة
 :كما يلي( موضوعات)وتكونت الوحدة من ستة دروس 

تعريف علم  :الموضوع الثاني. نشأة علم النفس البيئي وتطوره وموضوعاته:  الموضوع األول
الموضوع . ه البيئيةنظريات علم النفس البيئي ومفاهيم: الموضوع الثالث. النفس البيئي وأهدافه

الموضوع . يةالبيئة والصحة النفس :الموضوع الخامس. السلوك اإلنساني والبيئة: الرابع
 .آليات التعامل مع البيئة: السادس

 . نموذج التعلم البنائي اإلجتماعي: تدريس الوحدة المقترحة يقةطر 
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لمعلم العديد من األنشطة قد استخدم الباحث ا :األنشطة التعليمية المصاحبة للوحدة المقترحة
ت أنشطة تنمية مهارا أثناء الحصة، (المفاوضة -الحوار –المشاركة) كاألنشطة الجماعية
حل المشكالت )طة حياتية أنش ،(تقارير ما بعد الحصة –مشروعات بحثية)التفكير الجمعي 

 .(البيئية
ففي بداية ، تقويم المبدئيالتقويم كال كل أنواع وصور وناستخدم الباحث :تقويم الوحدة المقترحة

والتقويم ؛ ستخدم الباحث المعلم التقويم المبدئي لربط الدرس القديم بالدرس الجديداالحصة 
، والتقويم النهائي؛ ثم استخدم التقويم التكويني أثناء الحصة بطرح اسئلة مستمرة، التكويني

قويم عملية مستمرة ، فالتضعهاأكد من تحقيق األهداف التي و استخدم الباحث التقويم النهائي للت
 .ومتصلة وشاملة

ناحيتي التنظيم  قام الباحث بضبط الوحدة المقترحة من :إجراءات ضبط الوحدة المقترحة
قام  ،من الجزئي للكلي ومن السهل للصعبالمنطقي والتنظيم السيكولوجي حيث اإلنتقال 

 .البنائية لفيجوتسكيي النظرية الباحث بإعداد الوحدة المقترحة بمقرر علم النفس القائمة عل
قام الباحث بعرض الوحدة علي : عرض الوحدة المقترحة علي بعض السادة المحكمين

السادة المحكمين إلجراء التعديالت الالزمة وذلك للوصول إلي الصورة النهائية للوحدة 
 .المقترحة

ن يتكو وراعي الباحث أن  قام الباحث بإعداد دليل المعلم :إعداد دليل المعلم للوحدة المقترحة
 :هذا الدليل من العناصر التالية

 .األهداف العامة للوحدة المقترحة في مقرر علم النفس  -0
 .خريطة المنهج للوحدة المقترحة في مقرر علم النفس  -6
 . ستخدمة في تدريس الوحدة المقترحةفلسفة الدليل واالستراتيجيات الم  -2
 .توجيهات للمعلم داخل الفصل  -4
 .ات الرئيسية وعدد الحصص الالزمة والخاصة بتدريس كل موضوعالموضوع  -1
 .إعداد الدروس في كل الموضوعات -2
 .مصادر التعلم  -0
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 .قائمة بالكتب والمراجع التي لجأ لها المعلم  -1
ما تصور وحدة مقترحة في مقرر علم  :ل الثالث وهو عناؤ وبذلك تم اإلجابة علي التس

 .جتماعية لفيجوتسكية البنائية االالنفس قائمة علي النظري
تم إعداد اختبار المفاهيم البيئية بحيث  :إعداد اإلختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية

وقد تم الرجوع إلي بعض  يرتبط بالمحتوي العلمي للموضوعات الدراسية للوحدة المقترحة،
اسة إيمان در  :مفاهيم البيئية ومن هذه الدراساتالدراسات السابقة في إعداد خطوات اختبار ال

: ، وذلك في ضوء الخطوات االتية(6101) أسماء فؤاد الحجاويودراسة ( 6112)العباسي
تحديد الهدف من االختبار التحصيلي المفاهيم، وضع صياغة أسئلة االختبار التحصيلي 

إعداد جدول المواصفات  المفاهيم البيئية، تعليمات االختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية،
 :لتحصيلي للمفاهيم البيئية كما يليلالختبار ا

تم التسجيل التتابعي للزمن الذي أستغرقه أول طالب وأخر : حساب زمن اختبار المفاهيم -
 .دقيقة 22،1ب المتوسط وبلغ الزمن طالب، ثم تم حسا

تم تقدير الدرجات بحيث تكون درجة واحدة لإلجابة : ر درجات إختبار المفاهيم البيئيةتقدي -
درجة وذلك في ضوء أراء المحكمين ويتم  21أصبحت الدرجة الكلية الصحيحة وقد 

 .هيم البيئيةالتصحيح في ضوء نموذج إجابة االختبار التحصيلي للمفا
توصل الباحث  :حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية -

معامل سهولة  وهو( 1،42)إحصائيا  من حساب متوسط معامل السهولة بمتوسط وهو 
وهو معامل ( 1،12) مقبول يمكن الحصول علي متوسط معامل الصعوبة بمتوسط 

 .صعوبة مقبول
 -:بار التحصيلي للعينة االستطالعيةالخصائص السيكومترية لالخت -

يعتبر من أهم طرق حساب الصدق، والتي ال  (:الصدق الظاهري) صدق الُمحكمين
د من مالحظات وتعديالت أبدها المحكمين و تم يمكن االستغناء عنها، بناء علي ما ور 

للتحقق من و . وضعها جميع ا في اإلعتبار، وبهذا ينجح المقياس في تشخيص ما أعد لقياسه
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، وتم عرض هذا االختبار علي مجموعة من (المفاهيم البيئية ) ر التحصيلي صدق االختبا
 .المحكمين

قد تم التحقق من ثبات المقياس من : ةحساب ثبات االختبار التحصيلي للعينة االستطالعي -
 :خالل عدة طرق إذا تكاملت نتائجها فإن ذلك ُيشير لثبات االختبار التحصيلي 

هو متوسط مجموع معامالت ارتباط كل بند مع الدرجة الكلية : معامل ألفا كرونباخ - أ
ل ؛ مما يد(1،120)للمقياس، وقد تم حساب ثبات المقياس بمعامل ألفا كرونباخ، وبلغ 

 . علي ثبات مقبول لالختبار
حيث تعمل علي تجزئة االختبار إلى نصفين متكافئين للحصول : طريقة التجزئة النصفية - ب

بين قيم األرقام الفردية لمفردات المقياس وبين ( ر )علي معامل ثباته، وقد تم حساب قيمة 
 .مما ُيشير إلى ثبات مقبول لالختبار( 1،122)قيم األرقام الزوجية، وبلغ 

 قيم معامالت االختبار التحصيلي بطريقتي ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية :(1)جدول

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ طرق الثبات
 1،122 1،120 نسبة الثبات

 :مقياس االتجاهات البيئيةإعداد وبناء 
درجات الطالب علي مقياس يهدف المقياس إلى الكشف عن : تحديد الهدف من المقياس

 .التجاهات البيئيةا
مفردة، حيث بلغ عدد العبارات الموجبة ( 21)المقيـاس مـن  ونأعد الباحث: إعداد المقياس

مقياس ليكرت الثالثي  ونخدم الباحثت، وقد اسعبارة( 66)عدد العبارات السالبة ، و (21)
( 6)د ، محايدرجات( 2)موافق  :وصحح الباحث المقياس للعبارات الموجبة على النحو التالي

حايد ، مدرجة واحدة( 0) موافق: لعبارات السالبةاوصححت . درجة واحدة( 0) درجة، ال أوافق
 .درجات( 2)، ال أوافق درجة( 6)

 .حالي للبحث من ثالث أبعاد رئيسيةيتكون المقياس ال:  أبعاد المقياس

 الثالثي ليتالئمليكرت  مقياستم اختيار :  اختيار الطريقة المناسبة لقياس االتجاهات البيئية
 .مع المرحلة ولسهولة حساب درجاته
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، والزمن الذي استغرقه دقيقة( 61)هو  أول طالبالزمن الذي استغرقه  :تحديد زمن المقياس
 .دقيقة( 21)أصبح الزمن الكلي لمقياس االتجاه هو و دقيقة، ( 21)اخر الطالب هو 

 .درجة 011ع تم حساب درجات المقياس بواق :حساب درجات مقياس االتجاه

 :الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهات البيئية للعينة االستطالعية

يعتبر من أهم طرق حساب الصدق، والتي ال يمكن االستغناء  (:الُمحكمين)الصدق الظاهري 
تم وضعها جميع ا  ،أبداها السادة المحكمينعنها، وبناء علي ما ورد من مالحظات وتعديالت 

مقياس االتجاهات تم عرض . لقياسه أعدذا ينجح المقياس في تشخيص ما في االعتبار، وبه
معهد البحوث والدراسات البيئة )المحكمين المختصين في كل من مجموعة من على  البيئية

المقياس والتأكد من  مفرداتلفحص  (كلية البنات بجامعة عين شمس –بجامعة عين شمس 
عطاء مقترحات لتعديل سهابارات للمحاور التي وضعت لقيامناسبة الع ، وأيضا  إلبداء آرائهم وا 
، وتم حساب نسب االتفاق بين الُمحكمين علي مفردات المقياس وتراوحت نسب أي عبارة

 %. 21االتفاق علي المفردات من 

قد تم التحقق من ثبات المقياس  :حساب ثبات مقياس االتجاهات البيئية للعينة االستطالعية
 :االختبار التحصيليتكاملت نتائجها فإن ذلك ُيشير لثبات  من خالل عدة طرق إذا

الكلية  الدرجةهو متوسط مجموع معامالت ارتباط كل بند مع : معامل ألفا كرونباخ -
؛ مما يدل (1،140)للمقياس، وقد تم حساب ثبات المقياس بمعامل ألفا كرونباخ، وبلغ 

 . عال لمقياس االتجاهاتعلي ثبات 
ُتطبق علي مجموعة واحدة، حيث تعمل علي تجزئة االختبار إلى : فيةطريقة التجزئة النص -

بين قيم األرقام ( ر )صفين متكافئين للحصول علي معامل ثباته، وقد تم حساب قيمة ن
( 1،142)براونمعامل تصحيح الفردية لمفردات المقياس وبين قيم األرقام الزوجية، وبلغ 

 . ت البيئيةعال لمقياس االتجاهامما ُيشير إلى ثبات 
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 بطريقتي ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية االختبار التحصيليقيم معامالت  :(4)جدول
 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ طرق الثبات
 1،142 1،140 نسبة الثبات

، طالبـا  ( 21)بلغ عدد الطالب الذين قد طبقت عليهم الوحدة المقترحة  :مجموعة الدراسة
من طالب الصف الثاني الثانوي القسم االدبي و قد تم (  01=ن) وع طالبة أي بمجم( 21)

والطالبات من خالل  إختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من خالل اختيار أسماء الطالب
 .قوائم الفصول

تم تطبيق االختبار التحصيلي المفاهيم ومقيـاس االتجاهات البيئية مجموعة  :تطبيق الدراسة
بهدف التعرف على الخلفية العلمية للطالب  6/2/6102-0، وذلك يـومي ( التجريبية)الدراسة 

، ومن ثم تم تصحيح لوحدة قبل إدخال المتغير المستقلفي المحتوى المعرفي لموضوعات ا
وُأخذ في االعتبار التنبيه  6102/ 60/4ى وحت كراسات االختبار ورصد نتائجها واالحتفاظ بها

 ، شرح التعليمات للطالب لضمان أداء الطالب لالختباررسةى كتابة االسم، الفصل، المدإل
إخبار الطالب بالوقت  ،يمين االجابةتوجيه الطالب إلى اختيار البديل علي  ،بموضوعية

مات االختبار التنبيه على جميع الطالب بقراءة تعلي ،دقيقة فقط( 21)لإلجابة على األسئلة هو 
اد العينة وتفريغها تمهيدا  لمعالجتها إحصائيا  باستخدام جمع اإلجابات ألفر  ،الواردة في المقدمة

 (.SPSS)الحاسب اآللي ببرنامج 
 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية  :حصائي المستخدماألسلوب اإل

 .المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري -
 (.بيرسون وبراون)معامل اإلرتباط  -
 .t-test( ت)حساب  -
 .رونباخ والتجزئة النصفيةمعامل ثبات ألفا ك -
 .صدق المجموعات المتضادة -
 (.d)حساب قيمة  مربع أوميجا، مربع إيتا، -

 



 

 وآخرونسماعيل إهبة حسين 
 

 533  6102 سبتمبر، الثاني، الجزء الخامس والثالثونالمجلد 

 نتائج الدراسة
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض الدراسة والذى  :اختبار صحة الفرض األول

يلي توجد فروق دالة إحصائيا  بين القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحص" :ينص على أنه
والختبار صحة هذا  .لصالح التطبيق البعدي( التطبيق –الفهم  –التذكر )بمستوياته الثالثة 

للقياسين القبلي ( ت)الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
ى والبعدي لدرجات الطالب لالختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية بمستوياته الثالثة والجدول التال

 . يوضح ذلك
القياسين القبلي  درجات الطالب في للمقارنة بين( ت)يوضح نتيجة اختبار  :(3)جدول

 لصالح( التطبيق –الفهم –التذكر)والبعدي لالختبار التحصيلي بمستوياته الثالثة 
 (01= ن )حيث . التطبيق البعدي

 عدد مستويات االختبار التحصيلي
 االسئلة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

الداللة عند 
مستوي 

<,0,1 
 2،14244 60،446 21 التذكر في االختبارالتحصيلي البعدي دالة 20،101 2،4240 00،011 21 التذكر في االختبار التحصيلي القبلي
 6،02412 01،210 60 ختبارالتحصيلي البعديالفهم في اال دالة 64،111 4،00260 0،4004 60 الفهم في االختبارالتحصيلي القبلي
 6،06021 2،4100 2 التطبيق االختبارالتحصيلي البعدي دالة 01،110 6،22211 6،2004 2 التطبيق االختبارالتحصيلي القبلي
 1،4100 16،146 21 االختبار التحصيلي البعدي ككل دالة 20،420 0،2644 60،211 21 االختبار التحصيلي القبلي ككل

لي فى جميع مستويات االختبار التحصي وجود فروق دالة إحصائيا  ( 2)يالحظ من جدول 
 :، ونفصل ذلك بما يلىالثالثة لصالح التطبيق البعدي

تساوى الختبار التحصيلي المحسوبة ل( ت)قيمة  :التحصيلي القبلي والبعدي ككل االختبار
( 1010)عند مستوى داللة ( 6)تى تساوى الجدولية ال( ت) وهى أكبر من قيمة ( 20،420)

بين القياسين القبلي (  1010) مما يعنى أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي داللة
 .ككلوالبعدي لالختبار التحصيلي 
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η" إلي "T"من خالل تحويل  :حساب حجم التأثير للوحدة المقترحة
مباشرة ” T“و تحويل"  2

 . d“إلى 
η) حساب قيمة :(2)جدول

ومقدار حجم التأثير فى االختبار التحصيلي بمستوياته ( d)و ( 2
 (.التطبيق –الفهم –التذكر)الثالث 

المتغير 
 المستقل

المتغير 
 1التابع

مستويات االختبار 
 التحصيلي

( ت)قيم 
d η قيم المحسوبة

حجم  2
 التأثير

وحدة 
مقترحة في 
مقرر علم 
النفس قائمة 

علي 
النظرية 
البنائية 
 يلفيجوتسك

المفاهيم 
 البيئة

التذكر في االختبارالتحصيلي 
 كبير 1،222 0،416 20،101 للمفاهيم البعدي

الفهم في االختبارالتحصيلي 
 كبير 1،122 1،101 64،111 للمفاهيم البعدي

التطبيق االختبارالتحصيلي 
 كبير 1،201 6،161 01،110 للمفاهيم البعدي

االختبار التحصيلي البعدي 
 كبير 1،212 2،104 20،421 ككل
، وذلك نتيجة تدريس كل مستوي التذكروالفهم والتطبيق نجد أن حجم التأثير كبير فى

الوحدة المقترحة من خالل نموذج التعلم البنائي االجتماعي، مما أدى إلى ارتفاع تحصيل 
 . طالب وطالبات الصف الثانى الثانوى للمعارف والمفاهيم البيئية

الوحدة المقترحة القائمة علي النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي فى حساب قوة تأثير 
 :تنمية المفاهيم البيئية

ت النتائج وكان( ώ)قام الباحث بتحديد قوة تأثيرها عن طريق حساب قيمة مربع أوميجا 
 .يكما فى الجدول التال

رحة القائمة علي النظرية لبيان قوة تأثير الوحدة المقت( ώ)يوضح قيم مربع أوميجا : (5)جدول
البنائية االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية المفاهيم البيئية تبعا  لالختبار التحصيلي 

 (التطبيق –الفهم –التذكر)البعدي بمستوياته الثالثة 
 قوة التأثير (ώ)قيم  (ت ) قيم  مستويات االختبار التحصيلي البعدي م
 كبير جدا 10226 20،101 م البعديالتذكر في االختبارالتحصيلي للمفاهي 0
 كبير جدا 1،120 64،111 الفهم في االختبارالتحصيلي للمفاهيم البعدي 6
 كبير جدا 10212 01،110 التطبيق االختبارالتحصيلي للمفاهيم البعدي 2
 كبير جدا   1،216 20،421 االختبار التحصيلي للمفاهيم ككل 4
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المقترحة القائمة علي النظرية البنائية االجتماعية قوة تأثير الوحدة ( 1)يتضح من جدول 
صيلي البعدي بمستوياته الثالثة لفيجوتسكي فى تنمية المفاهيم البيئية تبعا  لالختبار التح

، وهذا مؤشر يؤكد أن وجود الفروق يعود إلى أسباب من أهمها قوة (التطبيق –الفهم –التذكر)
 . تأثير المعالجة التجريبية

توجد فروق دالة " :الفرض الصفرى ويقبل البديل، الذى ينص على أنه وبذلك ُيرفض
إحصائيا  بين درجات الطالب في القياسين القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي بمستوياته 

وبذلك يتم اإلجابة علي التساؤل  ".لصالح التطبيق البعدي( بيقالتط –الفهم –التذكر)الثالثة 
ما فعالية الوحدة المقترحة تنمية المفاهيم ": الذى ينص علىن تساؤالت الدراسة و الرابع م

 "؟البيئية، لطالب الصف الثاني الثانوي
عرض النتائج الخاصة بأداء الطالب فى مقياس االتجاهات البيئية القبلي 

 :والبعدي وتفسيرها

للتحقق من صحة الفرض الثانى من فروض الدراسة والذى  :اختبار صحة الفرض الثانى
بين القياسين القبلي والبعدي لمقياس االتجاهات دالة إحصائيا  توجد فروق " :لى أنهينص ع

والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية ". البيئية لصالح التطبيق البعدي
للقياسين القبلي والبعدي لدرجات الطالب لمقياس االتجاهات ( ت)واالنحرافات المعيارية وقيم 

 .لجدول التالى يوضح ذلكوا ،البيئية
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بعدى فى مقياس للمقارنة بين المقياس القبلى وال( ت)يوضح نتيجة اختبار  :(6)جدول
 (01= ن )حيث  .االتجاهات البيئية

 
بين المقياس القبلى والبعدى فى مقياس  وجود فرق دال إحصائيا  ( 2)يالحظ من الجدول 

 :، ونفصل ذلك بما يلىاالتجاهات البيئية
المحسوبة للمقياس تساوى ( ت)كانت قيمة  :مقياس االتجاهات البيئية القبلي والبعدي ككل

مما يعنى وجود فرق دال ( 6)الجدولية التى تساوى ( ت)، وهى أكبر من قيمة (62،000)
القياسين القبلي بين متوسطى درجات الطالب علي (   1010)إحصائيا عند مستوي داللة 

 .والبعدي لمقياس االتجاهات البيئية لصالح التطبيق البعدي
تنمية )على ( كمتغير مستقل)ة القائمة المقترح لحساب حجم تأثير الوحدة: حساب حجم التأثير
η) تم إيجاد مربع إيتا ( 6كمتغير تابع( )االتجاهات البيئية

ومقدار حجم التأثير  (d)وقيمة (   2
 .مبين بالجدول التالىكما هو 
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η)حساب قيمة  :(7)جدول
المقابلة ومقدار حجم التأثير الوحدة المقترحة القائمة  (d)وقيمة ( 2
ائية االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية االتجاهات البيئية لمقياس علي النظرية البن
 االتجاهات البعدي

المتغير  المتغير المستقل
 4التابع

أبعاد مقياس االتجاهات 
 البيئية

( ت ) قيم 
 مربع ايتا d قيم المحسوبة

η
2 

حجم 
 التأثير

وحدة مقترحة 
في مقرر علم 
النفس قائمة 
علي النظرية 

البنائية 
 لفيجوتسكي

االتجاهات 
 البيئية

البعد األول االهتمام 
واالستمتاع بالنظافة 
 والحفاظ على البيئة

 كبير 0667, ,16066 110762

البعد الثانى قيمة وفائدة 
علم النفس البيئي فى 

 الحفاظ علي البيئة
 كبير 1716, 4,0272 1304,1

البعد الثالث التصرف 
 كبير 0622, 150,72 110124 تجاه قضايا البيئة

مقياس االتجاهات 
 كبير 0211, 50,31, 460717 ككل البعدي البيئية

وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن حجم تأثير الوحدة المقترحة القائمة علي النظرية 
البنائية االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية االتجاهات البيئية لمقياس االتجاهات القبلي والبعدي، 

من التباين الكلى في تنمية االتجاهات البيئية  يرجع إلى تأثير ( %22)ومعنى ذلك أن 
 .استخدام الوحدة المقترح

للتأكد من فعالية الوحدة المقترحة القائمة علي النظرية البنائية : فعالية الوحدة المقترحة
يق االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية االتجاهات البيئية، قام الباحث بتحديد قوة تأثيرها عن طر 

  .ت النتائج كما فى الجدول التالىوكان .(ώ)حساب قيمة مربع أوميجا 
لبيان قوة تأثير الوحدة المقترحة القائمة علي النظرية ( ώ)حساب قيم مربع أوميجا  :(,)جدول

البنائية االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية االتجاهات البيئية تبعا  لمقياس االتجاهات 
 البعدي 

 قوة التأثير (ώ)قيم  (ت)قيم  تجاهات البيئيةأبعاد مقياس اال 
البعد األول االهتمام واالستمتاع بالنظافة والحفاظ 

 كبير جدا 1،226 00،024 على البيئة
البعد الثانى قيمة وفائدة علم النفس البيئي فى 

 كبير جدا 1،006 02،610 الحفاظ علي البيئة
 كبير جدا 1،222 00،026 البعد الثالث التصرف تجاه قضايا البيئة

 كبير جدا 10221 11،120 البعدي ككل مقياس االتجاهات البيئية
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حجم تأثير الوحدة المقترحة القائمة علي النظرية البنائية ( 1)يتضح من جدول 
االجتماعية لفيجوتسكي فى تنمية االتجاهات البيئية ، وهذا مؤشر يؤكد أن وجود الفروق يعود 

وبذلك يرفض الباحث الفرض الصفرى . تأثير المعالجة التجريبية إلى أسباب من أهمها قوة
بين القياسين القبلي دالة إحصائيا  توجد فروق " :ويقبل الفرض البديل ، الذى ينص على أنه

 ". والبعدي لمقياس االتجاهات البيئية لصالح التطبيق البعدي
عالية الوحدة المقترحة ما ف": ىعلي التسأؤل الخامس والذي ينص علوبذلك يتم اإلجابة 

 "في تنمية واالتجاهات البيئية، لطالب الصف الثاني الثانوي؟
عرض النتائج الخاصة بأداءالطالب فى االختبار التحصيلي البعدي والتتبعي 

 :بمستوياته الثالثة وتفسيرها
للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الدراسة والذى  :اختبار صحة الفرض الثالث

بين القياسين البعدي والتتبعي لالختبار دالة إحصائيا  ال توجد فروق " :أنه ينص على
والختبار صحة هذا الفرض تم حساب  (.التطبيق –الفهم -التذكر)التحصيلي بمستوياته الثالثة 

للقياسين البعدي والتتبعي لدرجات ( ت)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 
 .والجدول التالى يوضح ذلك .تحصيلي للمفاهيم البيئية بمستوياته الثالثةالطالب لالختبار ال
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القياسين البعدي والتتبعي لالختبار التحصيلي للمقارنة بين ( ت)نتيجة اختبار  :(2)جدول
 (01= ن )حيث  (.التطبيق –الفهم -التذكر)بمستوياته الثالثة 

 عدد مستويات االختبار التحصيلي
 االسئلة

المتوسط 
 حسابيال

االنحراف 
 المعياري

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

الداللة عند 
مستوي 

<,0,1 
التذكر في االختبار التحصيلي 

 30,2322 470224 ,3 البعدي
التذكر في االختبارالتحصيلي  غير دال 5,,30

 3023172 ,46024 ,3 التتبعي
الفهم في االختبارالتحصيلي 

 4072252 1,0257 41 البعدي
الفهم في االختبارالتحصيلي  غير دال ,,,10

 3041634 1,07,5 41 التتبعي
 40,1422 606712 2 التطبيق االختبارالتحصيلي التتبعي غير دال 10,25 ,401372 60257 2 التطبيق االختبارالتحصيلي البعدي
 601274 540671 ,6 عي ككلاالختبار التحصيلي التتب غير دال 0574, 502577 540,24 ,6 االختبار التحصيلي البعدي ككل
فى جميع مستويات التحصيل  عدم وجود فرق دال إحصائيا  ( 2)يالحظ من جدول 

 :عدي والتتبعي، ونفصل ذلك بما يلىالب
ككل الختبار التحصيلي المحسوبة ل( ت)كانت قيمة : االختبار التحصيل البعدي والتتبعي ككل

لذا  ُيرفض الفرض البديل ويقبل  1،10من < وكانت مستوي الداللة  (.1،106)تساوى 
بين دالة إحصائيا  ال توجد فروق " :الفرض الصفري من فروض الدراسة والذى ينص على أنه

 (.التطبيق –الفهم -التذكر)القياسين البعدي والتتبعي لالختبار التحصيلي بمستوياته الثالثة 
مدي " :ىذي ينص علس من أسئلة الدراسة والوبذلك تم اإلجابة علي التساؤل الساد

الثاني فعالية الوحدة المقترحة في تنمية المفاهيم البيئية لطالب الصف  استمرارية تأثير
 "الثانوي؟

لبيئية البعدي عرض النتائج الخاصة بأداء الطالب فى مقياس االتجاهات ا
 :والتتبعي وتفسيرها

لدراسة والذى ينص للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض ا :اختبار صحة الفرض الرابع
بين القياسين البعدي والتتبعي لمقياس االتجاهات دالة إحصائيا  توجد فروق ال " :على أنه
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والختبار صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  .البيئية
 . وضح ذلكالجدول التالى ي .لتتبعي لمقياس االتجاهات البيئيةللقياسين البعدي وا( ت)

القياسين البعدي والتتبعي لمقياس االتجاهات للمقارنة بين ( ت)نتيجة اختبار  (:,1)جدول
 البيئية

المتوسط  أبعاد مقياس االتجاهات البيئية
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

( ت)
المحسو 

 بة

الداللة عند 
مستوي 

<,0,1 
البعد األول 
االهتمام 
واالستمتاع 

بالنظافة والحفاظ 
 لبيئةعلى ا

 مقياس االتجاهات البيئية
 06،212 10،146 البعدي

مقياس االتجاهات  غير دال 1،211
 06،016 10،404 التتبعيالبيئية

البعد الثانى قيمة 
وفائدة علم النفس 
البيئي فى الحفاظ 

 علي البيئة

 مقياس االتجاهات البيئية
 00،024 12،100 البعدي

لبيئية مقياس االتجاهات ا غير دال 2،666
 06،042 16،211 التتبعي

البعد الثالث 
التصرف تجاه 
 قضايا البيئة

 مقياس االتجاهات البيئية
 00،221 11،611 البعدي

مقياس االتجاهات  غير دال 6،200
 06،111 42،200 التتبعيالبيئية

 01،121 012،10 التتبعي ككل ات البيئيةمقياس االتجاه غير دال 1،201 01،246 011،11 ككل البعدي مقياس االتجاهات البيئية
القياسين البعدي والتتبعي فى  عدم وجود فرق دال إحصائيا  ( 01)يالحظ من جدول 
 :ونفصل ذلك بما يلى. بأبعاده الثالثة لمقياس االتجاهات البيئية

 المحسوبة للمقياس تساوى( ت)كانت قيمة : مقياس االتجاهات البيئية البعدي والتتبعي ككل
مما يدل علي عدم وجود فرق دال في درجات  ،1،10من > ، وكان مستوي الداللة (50275)

وبذلك ُيرفض الفرض البديل  .لتتبعي لمقياس االتجاهات البيئيةالطالب في القياسين البعدي وا
بين القياسين البعدي دالة إحصائيا  توجد فروق ال " :ويقبل الفرض والذى ينص على أنه

تم اإلجابة علي التساؤل السابع من أسئلة الدراسة توبذلك  ."س االتجاهات البيئيةوالتتبعي لمقيا
فعالية الوحدة المقترحة في تنمية المفاهيم البيئية  مدي استمرارية تأثير"والذي ينص علي 

 ".لطالب الصف الثاني الثانوي؟
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دي تفسير النتائج الخاصة بأداء الطالب فى االختبار التحصيلي القبلي والبع
 :الثالثة وتفسيرها بمستوياته

التى طبق عليهم الوحدة  (المجموعة التجريبية الواحدة)تشير النتائج إلى تفوق طالب 
، ذلك ي، في االختبار التحصيلي البعديالمقترحة القائمة علي النظرية االجتماعية لفيجوتسك

يشير إلى أن تعلم الطالب ، والذي ختبار التحصيلي للمفاهيم البيئيةبما تم قياسه من خالل اال
، قد ساعد الطالب علي ي النظرية االجتماعية لفيجوتسكيباستخدام الوحدة المقترحة القائمة عل

حجم  تحصيلهم للمفاهيم والمعارف البيئية بشكل واضح من خالل تحليل أثر التعلم ومقدار
لطالب تحصيل ، فقد استطاع اوهي نسبة كبيرة علي مربع إيتا 1،216التأثير والذي وصل 

، كما أن االبحاث والمقاالت التي قام بها الطالب دليل ارف والمفاهيم البيئية بشكل أفضلالمع
ت تعلمهم قبل وتعريفهم لمفاهيم الدروس وخطوا م عميق لموضوعات الوحدة المقترحةعلي فه

تعلم االجتماعي ، فقد تعلموا كيف يولدون أفكارهم ويرتبونها باستخدام طريقة الوأثناء وبعد التعلم
، كما تعلموا اش الحصة فى مراحل الدرس االربعةوكتابة االستجابات لألسئلة المطرحة محل نق

، مما حسن من كيف يتفاوضون ويصلون للحل األمثل، ومارسوا طرق التفكير الجماعى
ن عمليات تفكيرهم خالل تعلم االفكار وانتقالها من خالل المعلم للطالب ومن خالل تعلم القري

 .للمعارف والمفاهيم البيئية من القرين األخر، كل ذلك ساعد الطالب على تحصيل جيد
 عبد الصبور محمد عمرو عمر،)دراسة : تفق هذه الدراسة مع دراسات كل منوت
عبد )دراسة و  (6116 مها العتيبي،)ودراسة ( Luck ,Rosmary,2001)دراسة و ( 6110

 (6112 عزمي الدواهيدي،)دراسة و ( 6112 لفزاني،خالد ا)ودراسة ( 6112 الباقي النهاري،
  (.6112 إيمان العباسي،)ودراسة 

، قد علي النظرية البنائية لفيجوتسكي وتشير النتائج إلى أن فعالية الوحدة المقترحة القائمة
 . ساعدالطالب فى تحصل المفاهيم والمعارف البيئية بشكل جيد جدا  

إلى زيادة حجم تأثير الوحدة المقترحة القائمة علي يرى الباحثون أن العوامل التى أدت 
، قد ترجع إلى أن التعلم االجتماعي للنظرية البنائية االجتماعية البنائية لفيجوتسكي النظرية

جعل الطالب أكثر ايجابية ونشاطا  وفاعلية ،جعل الطالب قادرا على تنفيذ لفيجوتسكي أدي إلي 
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إلمكانات الفرد الحالية  ،(,Brek 1997 (248,.خرينعدد معين من المهام بالتعاون مع اال
فابيز ". )المزيد من التطور الفكري، قدرة ال تقاس عادة بواسطة إختبارات الذكاء التقليدية

التفاعل بين المعلم والطالب أثناء ، (LeFrancois ،2001 ،587)،( 42، 2001ومارتن، 
هم أعمق للمحتوى المقدم والذى هيأ تدريس الوحدة المقترحة، خلق جو تعليمى ساعد على ف

 .الوسط المناسب لتنمية المفاهيم البيئية
عرض النتائج الخاصة بأداء الطالب فى مقياس االتجاهات البيئية القبلي 

 :والبعدي وتفسيرها
التى طبق عليهم الوحدة  (المجموعة التجريبية الواحدة)الب تشير النتائج إلى تفوق ط

في مقياس االتجاهات البيئية البعدي،  ،لنظرية االجتماعية لفيجوتسكيلي االمقترحة القائمة ع
، والذي يشير إلى أن اتجاهات الطالب ُعدلت ياسه من مقياس االتجاهات البيئيةذلك بما تم ق

، وقد ساعد لي النظرية االجتماعية لفيجوتسكيمن خالل تدريس الوحدة المقترحة القائمة ع
حجم التأثير  التعلم ومقدار ئية بشكل واضح من خالل تحليل أثرالطالب تعديل اتجاهاتهم البي

تعديل  ، فقد استطاع الباحث منوهي نسبة كبيرة علي مربع إيتا 1،200والذي وصل 
، كما أن قيام الطالب بالمشاركة الفعالة في الفصل أثناء اتجاهات الطالب بشكل أفضل

رحة تجاه البيئية محل نقاش سئلة المطتدريس الوحدة المقترحة وكتابة ردود واستجابات لأل
ى ، كما تعلموا كيف يتفاوضون ويصلون للحل األمثل كل ذلك ساعد الطالب علالحصص

علي  وتشير النتائج إلى أن فعالية الوحدة المقترحة القائمة. تكوين اتجاه إيجابي نحو البيئة
ويرى . ئة بشكل جيد جدا  االتجاهات البيئية نحو البي ىقد نم ،النظرية البنائية لفيجوتسكي

الباحثون أن العوامل التى أدت إلى زيادة تعديل االتجاهات نحو البيئة، قد ترجع إلي التعليم 
البيئي النفسي حيث يهدف التعليم البيئي إلى توعية الجيل الناشا إلى االستفادة من إستغالل 

 . ات جوًّا وبرًّا ومياه االموارد الطبيعية في البيئة دون المساس بتوازنات أو نشر الملوث
 ،(6110) دراسة عبداهلل خطايبه إبراهيم القاعود :راسة مع دراسات كل منوتتفق هذه الد

عبد دراسة و ، (6110)مرو عمر وعبد الصبور محمد دراسة عو  (6116) مها العتيبي دراسةو 
 ندراسة أيه حسيو  (6111)دراسة هناء عبده عباس و ، (6112) النهاري هدراس الباقي
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، (6102) دراسة أمال نجاتي وعودة عبد الجوادو ، (Ozden, 2008)دراسة و ، (6100)
 .(6101) دراسة عبد الصادق المبارك

تبعي عرض النتائج الخاصة بأداءالطالب فى االختبار التحصيلي البعدي والت
 :بمستوياته الثالثة وتفسيرها

التى طبق  (بية الواحدةالمجموعة التجري)تشير النتائج إلى تساوي متوسطات طالب 
في االختبار التحصيلي  ،لي النظرية االجتماعية لفيجوتسكيعليهم الوحدة المقترحة القائمة ع

البعدي واالختبار التحصيلي التتبعي، ذلك بما تم قياسه من خالل االختبار التحصيلي للمفاهيم 
الذي يشير إلى أن استمرار ، ومعالجته احصائيا  و بعدي واالختبار التحصيلي التتبعيالبيئية ال

لي النظرية االجتماعية فعالية تعلم الطالب الذين طبق عليهم الوحدة المقترحة القائمة ع
تقارية جدا  وتكاد تكون التي تصل لنسبة م( ت)، ويتضح ذلك من خالل قيمة لفيجوتسكي
 .متساوية
رافد أحمد )سة دراو  (6101)دراسة سوزان خليل : تفق هذه الدراسة مع دراسات كل منوت
 .(6112 معيوف،

لبيئية البعدي عرض النتائج الخاصة بأداء الطالب فى مقياس االتجاهات ا
 :والتتبعي وتفسيرها

التى طبق  (المجموعة التجريبية الواحدة)الب تشير النتائج إلى تساوي متوسطات ط
ياس االتجاهات في مق ،لي النظرية االجتماعية لفيجوتسكيعليهم الوحدة المقترحة القائمة ع

البيئية البعدي ومقياس االتجاهات البيئية التتبعي، ذلك بما تم قياسه من خالل مقياس 
االتجاهات البيئية البعدي ومقياس االتجاهات البيئية التتبعي، ومعالجته احصائيا  والذي يشير 

ترحة القائمة إلى أن استمرار فعالية اتجاهات الطالب االيجابية الذين طبق عليهم الوحدة المق
التي تصل لنسبة ( ت) ، ويتضح ذلك من خالل قيمةي النظرية االجتماعية لفيجوتسكيعل

عبداهلل )دراسة  :وتتفق هذه الدراسة مع دراسات كل من. متقارية جدا  وتكاد تكون متساوية
 هدراس عبد الباقي)دراسة و  ،(6116 ،مها العتيبي)دراسة و  ،(6110 خطايبه إبراهيم القاعود،
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 & Valaardingerbroek)) دراسةو ،(6111 هناء عبده عباس،)دراسة و  ،(6112 النهاري،
Taylor, 2007،  (. 6101 عبد الصادق المبارك،)دراسة و  ،(6100 أيه حسين،) دراسةو 

 

 توصيات الدراسة
تضمين المفاهيم البيئية الواردة بقائمة المفاهيم والمرتبطة بعلم النفس البيئي، ضمن مقرر  -

 .لطالب الصف الثاني الثانوي العامالنفس علم 
التي تم تطبيقها في الدراسة، في مقرر علم  (علم النفس والبيئة)دمج الوحدة المقترحة  -

 .النفس لتنمية المفاهيم واالتجاهات البيئية لدي طالب الصف الثانوي العام
صة المشكالت ظهار النواحي البيئية في منهج علم النفس بالمرحلة الثانوية العامة وخا -

والمخلفات بكافة أشكالها، وتشجيع  تلوث الضوضائي والملوثات البيئيةالناتجة عن ال
الطالب علي أن يكون لهم دور فعال في حل المشكالت البيئية من خالل دراستهم لعلم 

 .النفس البيئي
 توجيه نظر معلمى علم النفس إلى أهمية استخدام نموذج التعلم البنائي االجتماعي أو -

فعال التدريس التبادلي أثناء التدريس داخل حجرة الدراسة ، مما يتيح فرصة أكبر لتعلم 
 .ونشط

 

 مقترحات الدراسة
 إجراء مزيد من الدراسات والبحوث حول استخدام استراتيجيات التعلم البنائي االجتماعي 

 .ودراسة تأثيرها فى متغيرات أخرى
 ال سيما استراتيجية الدراسة الحالية – لتعليم النشطدراسة مقارنة لبعض استراتيجيات التعلم وا

 .التى تتطلبها مادة علم النفس -وأخريات
 إثرائي  دراسة فاعلية تدريس مقرر علم النفس البيئي لطالب المرحلة االعدادية، كمقرر

 .لتنمية السلوك السوي نحو البيئة
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 راجعلما

هيم البيئية عند طالب الصف الثاني دراسة واقع المفا :(6112)الرحمن أسماء عبد اهلل عبد
كلية الدراسات  البيئية، العلوم نابلس، ماجستير -الثانوي في محافظة جنين

 .نابلس، فلسطين جامعة النجاح الوطنية، العليا،
واإلتجاهات البيئية  دراسة فعالية برنامج مقترح لتنمية المفاهيم :(6101)أسماء فؤاد الحجاوي

طالب المرحلة اإلعدادية بمحافظة  بحر األحمر لدينحو الحفاظ علي بيئة ال
قسم العلوم  معهد البحوث والدرسات البيئية، ،رسالة ماجستير جنوب سيناء،

 .التربوية واإلعالم البيئي، جامعة عين شمس
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية  (:6102)وعودة عبد الجواد أبو سنينة أمال نجاتي عياشي،

تجاهات اإليجابية نحو البيئة لدي طالبات كلية العلوم التربوية الثقافة البيئية واإل
 الدراسات،و مجلة البلقاء للبحوث ، االردن، داب التابعة لوكالة الغوث الدوليةواآل

 .6102 العدد ،02المجلد
فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية البنائية في  (:6102)أمين رشيد شيخ محمد

دراسة تجريبية على عينة من : مهارات ما وراء المعرفة التحصيل واكتساب
طلبة الصف األول الثانوي في موضوعات علم النفس بمدارس محافظة ريف 

 .جامعة دمشق المناهج وطرق التدريس، كلية التربية،. دكتوراه دمشق،
جاهات فاعلية استخدام المدخل البيئي في تنمية المفاهيم واالت (:6112)العباسيإيمان صالح 

البيئية في مناهج الجغرافيا لطالبات المرحلة المتوسطة في المملكة العربية 
 .جامعة أم القري ،السعودية
أثر إستخدام األنشطة البيئية الالصفية فى تنمية المفاهيم : (6100)أيه عطية حسين حسين

ربية كلية الت. واإلتجاهات البيئية لدى تالميذ المركز االستكشافى للعلوم بسيناء
 .بالعريش، جامعة قناة السويس

الطبعة األولى، عمان، دار المناهج . التربية البيئية: (6114)بشير عربيات وأيمن مزاهرة
 .للنشر والتوزيع

التعلم والتدريس من منظور النظرية  (:6112)كمال عبد الحميد زيتونو حسن حسين زيتون 
 .عالم الكتب ،الطبعة األولي، القاهرة. البنائية

فعالية وحدة مقترحة فى الفيزياء البيئية فى تنمية المعارف  (:6112)الد علي الفزانيخ
معهد الدراسات  .واالتجاهات البيئية لدي طالب الثانوية التخصصية بليبيا

 .، جامعة عين شمسوالبحوث البيئية
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بة أثر التدريس وفقا الستراتيجية فيجوتسكي في اكتساب طل (:6112)رافد بحر أحمد معيوف
المجلد  ،يةاالداب والعلوم والترب مجلة القادسية،. المتوسطة المفاهيم الرياضية

  (.6)دالعد ،(1)
فاعلية استراتيجية التساؤل الذاتى الموجه فى تنمية  (:6112)سعدية شكري علي عبد الفتاح

بعض مهارات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو مادة علم النفس لدى طالب 
 .جامعة عين شمس، رسالة ماجستير، كلية البنات .المرحلة الثانوية

فعالية استخدام إستراتيجية فيجوتسكي في تدريس الرياضيات وبقاء  (:6101)سوزان خليل ريان
 رسالة ماجستير غير منشورة،. أثر التعلم لدي طالبات الصف السادس بغزة

 .الجامعة االسالمية بغزة
: في مناهج التربية اإلسالمية هيم التربوية البيئيةدراسة واقع المفا (:6100)د جمعهعارف أسع

 -60المجلد  ،مجلة جامعة دمشق .دراسة ميدانية في مدارس محافظة دمشق
 .جامعة دمشق، كلية التربية، العددالثالث والرابع
منهج مقترح في التربية البيئية لتنمية المفاهيم  :(6112)عبد الباقي محمد عبده النهاري

 .رسالة دكتوراة، جامعة صنعاء. يئية لدى طلبة كلية التربيةواالتجاهات الب
اتجاهات طالب كليات التربية بجامعة بخت الرضا (: 6101)عبد الصادق عبد العزيز المبارك

مجلة جامعة بخت  ،ز القومي للمناهج والبحث التربويالمرك. البيئية نحو التربية
 .السودان الخرطوم، ،م6101العدد الخامس عشر ديسمبر  ،الرضا العلمية

دراسة أداء معلمي العلوم في مجال العلوم في  (:6110)عبد المسيح سمعان عبد المسيح
ي دي تالميذ بمرحلة التعليم األساسمجال التربية البيئية وعالقته بالوعي البيئي ل

 يونيو، ،(6)العدد المجلد الرابع، التربية العلمية، (.األول والخامس اإلبتدائي)
 .المصرية للتربية العلمية الجمعية

مستوي المعلومات البيئية لدي طلبة جامعة اليرموك (: 6111)عبداهلل خطابية وابراهيم القاعود
 ،، المجلد الثاني عشرمجلة جامعة ام القري .وعالقتها باتجاهاتهم نحو البيئة

 .22-00ص ،(0)العدد 
اتيجية فيجوتسكي لتنمية المفاهيم فعالية التدريس وفقا االستر  (:6112)الدواهيديعزمي عطية 

 ،رسالة ماجستير غير منشورة .ة لدي طالبات جامعة االقصي بغزةيالبيئ
 .الجامعة االسالمية بغزه
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فاعلية برنامج إرشادي في تعديل بعض االتجاهات السالبة  :الصبور محمد وعبد عمرو عمر
لة عالم التربية، مج .نحو البيئة لدى عينة من الصم في المرحلة الثانوية

 .لقاهرة ا، 6110  ،(4)عدد
دور علم النفس في تعديل االتجاهات نحو : ورقة عمل بعنوان: محمد بن عليثة األحمدي

: لكلية العلوم االجتماعية تحت عنوان 6112البيئة، المؤتمر الدولي الثالث 
المنعقد في دولة  "العلوم االجتماعية والدراسات البينية من منظور تكاملي"

 .ويتالك
فاعلية وحدة دراسية مقترحة في التربية البيئية في تنمية  (:6112)مها محمد حميد العتيبي

للصف الثاني  ية لدى الطالبات في منهج األحياءالمفاهيم واالتجاهات البيئ
 .ثانوي علمي في المملكة العربية السعودية

اب طالب كلية التربية ذوي مهارات أثر مقرر التربية البيئية علي اكتس: هناء عبده علي عباس
الجمعية  .التفكير المختلفة للمفاهيم واالتجاهات والسلوكيات البيئية المرغوبة

 .6111 سبتمبر ،2العدد ،2المجلد  المصرية للتربية العلمية، التربية العلمية،
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ABSTRACT 

The current study aims to investigate the effectiveness of a 

proposed unit Psychology course based on social constructivism the 

theory of Vygotsky for developing environmental concepts and 

attitudes for grade two secondary stage students. 

The study applied procedures on a sample included 70 students 

from the second grade secondary students (literary section), ranging 

from an average age of 15.5 years old. It has applied achievement test 

environmental concepts (by the researcher), and the proposed unit (by 

the researcher), a measure of environmental trends (by the researcher). 

The study findings: There is statistically significant differences 

between the two measurements pre and post test for grades three types 

(remembering- understanding- application) in favor of (post) the 

dimensional application. There is no statistically significant differences 

between the two measurements pre and post to measure environmental 

attitudes in favor of (post) the dimensional application. There is no 

statistically significant difference between the two measurements 

Posttest and iterative test grades three types (remembering, 

understanding, application). There is no statistically significant 

difference between the two measurements and dimensional iterative to 

measure environmental attitudes. 


