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 برنامج إثرائي ق ائم علي استراتيجية التعلم المتمركز  فعالية  

 حول مشكلة لتنمية األخالقيات والذكاء البيئى  

 اإلعداديةلدى تالميذ المرحلة  
         [9] 

 (1)المسيح المسيح سمعان عبد عبد -(1)د محمد علية أحميـصف
 (2)مي السيد خليفة -(1)ريهام رفعت محمد

 كلية التربية، جامعة حلوان( 9 جامعة عين شمس ،البيئيةبحوث الدراسات وال معهد( 0
 

 المستخلص
من خالل إعداد برنامج قائم على  األخالقيات والذكاء البيئىهدف البحث إلى تنمية 

 وقد تم إعداد قائمة ببعض. وقياس فعاليته، ستراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلةا
وٌصمم فى ، ى يتناسب تنميتها لدى تالميذ هذه المرحلةالت الذكاء البيئىمهارات األخالقيات و 

ضوئها البرنامج اإلثرائي والذي تكون من عشرين نشاطًا إثرائيًا، وتم تصميم مقياس األخالقيات 
مفردة، تم تطبيق أدوات ( 92)مفردة، ومقياس الذكاء البيئي مكون من ( 63)مكون من  البيئية

من تلميذات ( تلميذة 21)ى مجموعة تجريبية مكونة من تطبيق البرنامج علالقياس قبليًا ثم 
 . بعدياً  تطبيق أدوات القياس، ثم الصف الثاني اإلعدادي

وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة وقد أسفرت النتائج عن 
د عن التجريبية فى التطبيق القبلى والبعدي لمقياس األخالقيات البيئية لصالح التطبيق البعدي

وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى و ، (1010) مستوي 
وقد  .(1010)التطبيق القبلى والبعدي لمقياس الذكاء البيئي لصالح التطبيق البعديعند مستوي 

لدي تالميذ  األخالقيات والذكاء البيئىأوصي البحث بضرورة تطبيق البرنامج اإلثرائى لتنمية 
 .تضمين مهارات الذكاء البيئي واألخالقيات بالمناهج الدراسية المختلفةلة اإلعدادية، و المرح

 

 المقدمة

البشر ال يحلون المشاكل، التي تصيب البيئة التي يعيشون فيها بقدر ما أن نشاطهم 
إنهم ينقلون اآلثار الخطيرة الناجمة عن . وأعمالهم تؤدي إلى تدمير هذه البيئة بحد ذاتها

السطح واألعماق ثم  ،ث وعن استخراج واستخالص الموارد الطبيعية من األرض والبحرالتلو 
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كي تصيب كل ما  رغم آثاره السلبية المدمرة في بعض األحيان ،يتركوا ما يتخلف عن ذلك
حولهم من عناصر وكائنات ومخلوقات، يستوي في ذلك أرواح البشر وعناصر البيئة الطبيعية 

 .عيش هؤالء البشرالتي ال غنى عنها كي ي

كما أن عولمة النمط االستهالكي المفرط ستؤدي في حال إمكانية تطبيقها إلى كارثة 
بيئية ال تحتمل، ففي ظل اقتصاد استهالكي ينظر إلى الطبيعة على أنها مجرد مادة أولية 

يتم قابلة لالستهالك، ُتصادر كل يوم مساحات هائلة من األراضي الزراعية للتوسع العمراني، و 
استنزاف الثروة السمكية دون اكتراث، وُتشحن باستمرار نفايات مصانع الدول المتقدمة لتدفن 

 .ناميفي أراضي العالم ال

مرتبط بالتوازنات البيولوجية وبالسالسل الغذائية التي تحتويها النظم ، فمصير اإلنسان
حياة اإلنسان ولهذا فإن  وأن أي إخالل بهذه التوازنات والسالسل ينعكس مباشرة علي، البيئية

 . نفع اإلنسان يكمن في المحافظة علي سالمة النظم البيئية التي تؤمن له حياة أفضل
ولقد كان هناك نوع من التوازن بين اإلنسان وموارده المختلفة طوال عصور التاريخ 
 المنصرمة، غير أن القرن العشرين وما حمله من ثورة علمية وتكنولوجية وما صاحبها من
زيادة سكانية كبيرة أوجدت نوعًا منالخلل في العالقة بين اإلنسان وبيئته، وقد نجم عن ذلك 

ففي النصف األخير من القرن العشرين تأثرت . أمران خطيران هما استنزاف الموارد وتلوثها 
المصادر الطبيعية الموجودة في البحار وعلى األرض وفي الجو وتلوثت مسببة أخطارًا ال 

 ،محمد دومي ومحمد السرياني) .بأسرهلى منطقة دون أخرى بل شملت العالم تقتصر ع
9113 ،052) 

وتحديات اخالقية ، ويتعرض العالم المعاصر لموجة من الهزات االخالقية المتتابعة
والتي تتمثل في مظاهر مختلفة من الممارسات وانماط السلوك الفردي ، وازمات وكوارث بيئية

فالهزات ، لتي تسلب االفراد والجماعات السعادة واالمن واالستقراروالسياسات الجماعية ا
لهذا فقد اصبح العالم ، ان العالم يهتم بقضية البيئة واالخالق، االخالقية تعتبر صفة عالمية

متلهفًا للبحث عن ضوابط وقوانين واحكام دينية وقيمية واخالقية تحكم استخدام التقنيات 
ومن هنا ظهرت ، ا في المسار الصحيح لخدمة البشرية والبيئةوتوجهه، الحديثة والمختلفة

اخالق العلم بصفة عامة واالخالق البيئية بصفة خاصة كاتجاه جديد في السنوات القالئل 
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مجاالت وكافة التخصصات ليفرض نفسه كمتغير جديد على المناهج في مختلف ال، الماضية
 .بصفة عامة
يئة والمحافظة عليها ومواجهة مشكالتها، ينبغيأن تبدأ تتخذ لحماية البالتي جراءات اإلإن 

واألساس في هذاالشأن يرجع الى تربية . باإلنسان باعتباره المسؤول عن ظهور هذه المشكالت
اإلنسان نفسه تربية بيئية يفهم من خاللها أسس التفاعل الصحيح مع بيئته، ويقتنع بأهمية 

سب تجاهها، ولن يتم ذلك إال من خالل المؤسسات المحافظة عليها ويسلك السلوك البيئيالمنا
التربوية المختلفة التيتهتم بتنمية ميوله ومعارفه واتجاهاته نحو بيئته، ويرجع علماء التربية 

 .حتمية التربية البيئية لتعاظم تأثير اإلنسان فى بيئته فى مرحلة التقدم التكنولوجي

نمية البيئية المستدامة، وامتد التعريف ولقد أصبحت التربية البيئية تربية من أجل الت
أي أن التربية . ليشمل البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية والتقنية واالقتصادية والمعلوماتية

البيئية تسعى بناء على هذا المفهوم تنمية االتجاهات والميول واألخالقيات البيئية المسئولة نحو 
هارات البيئية االيجابية وبهذا لم تعد التربية البيئية مجرد البيئة وقضاياها و بناء السلوكيات والم

معلومات تدرس عن مشكالت البيئة كالتلوث وتدهور الوسط الحيوي أو استنزاف الموارد ولكنها 
اتسعت في مفهومها حتي أصبحت أسلوبا تربويا وتعليميا يتمثل في تحقيق مجموعة من 

 . االهداف العامة

ار الفلسفة األخالقية المعاصرة علي أنه لن يحصل تقدم في وقد أكد أتباع أنصار تي
إنهاء األزمة البيئية، إال إذا حدث تحًد للمعايير األخالقية للمركزية البشرية ووسعنا قاعدة 
االعتبارية الخلقية لتشمل الكائنات غير البشرية، فكما أن اإلنسان اليوم ملزم خلقيًا وقانونيًا 

ل البشر ينبغي أن يكون ملزمًا خلقيًا وقانونيًا باإلحجام عن إيذاء أو باإلحجام عن إيذاء أو قت
 ،مصطفي النشار. )قوية وغير مبتذلةقتل الكثير من األنواع الحية األخري إال ألسباب 

9105 ،31) 

وتحتاج البشرية إلي أخالق إجتماعية عصرية ترتبط باحترام البيئة، وال يمكن أن نصل 
د توعية حيوية توضح لإلنسان مدي ارتباطه بالبيئة وتعلمه أن حقوقه إلي هذه األخالق إال بع
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محمد إسماعيل . )في البيئة يقابها دائمًا واجبات نحو البيئة، فليست هناك حقوق دون واجبات
 (02،9109 عمر،

وماتفرضة على ، وتحديات القرن الحادي والعشرين، وفي ظل العالم المتنامي المعرفة
؛ تركز الدراسات والبحوث على اكتشاف ي التعامل مع مفردات هذا العالمفالعالم من تغيرات 
وقضاياها وفي ذلك ، خاصة تلك التي تساعده في مواجهة مشكالت الحياة، قدرات الفرد العقلية

وهنا تفرض ، واالسهام في حلها، يبرز الذكاء كاهم قدرة عقلية يحتاجها الفرد في فهم المشكالت
نفسها على الساحة التربوية بما تقدمه من  ”Howard Gardner”ل نظرية الذكاء المتعدد

فلسفة تربوية تقوم على مبدأ تعدد قدرات المتعلم؛ االمر الذي يستلزم مخاطبة تلك التعددية 
وكذلك اساليب التقويم التي تساعد في اكتشاف ،وانشطة التعليم والتعلم ، بتنويع استراتيجيات
اميرة محمد أبا زيد، ) .ستغاللها في التعلم من اجل الفهموا، وتنميتها، ذكاءات الطالب

9113)  
 

 مشكلة البحث

قدة إن كل ما يشهده عصرنا الحالي من تغيراٍت بيئيٍة عميقٍة ومشكالٍت بيئيٍة واسعٍة ومع
إنما ْيعزي أساسًا إلي السلوك البيئي لإلنسان والذي تعاظم تأثيره في القرن العشرين بما 

ومن هنا كانت  .استحدثه من تكنولوجيات وطاقات جديدة لم تعهدها البيئة الطبيعية من قبل
الحاجة ملحة إلى التعلم والتعليم عن البيئة في منهج متكامل يخاطب العقل والوجدان، ليس 

مجرد سردًا للمعلومات في مجال البيئة، ومن هنا كانت الحاجة إلى تبني برامج في التربية  فقط
 . البيئية بمعناها الشامل لتنمية األخالقيات والذكاء البيئي

 :أهمية التصدي لها من خالل ما يليوقد تم تحديد أبعاد هذه المشكلة و 
 : ع عل  البحو  والدراسات السابةةاإلطال: أولا 

إيناس محمد لطفى )مثل دراسة أكدت العديد من الدراسات  :جال األخالقيات البيئيةفي م
، (9113صوفيا محمد )دراسة و ( 9102 إيمان حسنين محمد عصفور)ودراسة ( 9112
( 9100 لبنى حسين العجمي)ودراسة  (Cassell, J. A. & Nelson, T., 2010) ودراسة
محمد )، و(9106مضاوي مبارك حمود )دراسة و ، (9100أحمد أسامة عبد المقصود )ودراسة 

http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/author/181750--%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%AF.%C2%A0
http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/author/181750--%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%AF.%C2%A0
http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/author/181750--%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%8A%D8%AF.%C2%A0
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 .,Kele)ودراسة  ،(Taneja, N. & Gupta, K. 2015)، ودراسة (9105صالح الشهري 

&Özer, N., 2016) ، ودراسة(KARAKAYA, F., & YILMAZ, M. 2017) ،
 .Nikhat, Khan, Z) ودراسة ،((Cassell, J. A., & Nelson, T., 2010ودراسة 

تدني مستوى األخالقيات البيئية لدي عينات  ىعل (Perrin, J. L. 2017) ودراسة، (2017
 .تهاتنمي مختلفة من التالميذ وضرورة

( 9113 خالد صالح الباز،)دراسة مثل  أكدت العديد من الدراسات :في مجال الذكاء البيئي
 .Cassell, J. Aودراسة  ،(9112، والء الكدش)ودراسة ( 9112فطومة محمد علي )دراسة و 

& Nelson, T. 2010)) ودراسة ،(9101 اكرام حمزة السيد،) ودراسةLord, J. 2011))، 

 Meyers, E. M. & Bittner)، ودراسة(Tirri, K. & Nokelainen, P. 2012)ودراسة 

R. 2012 February)) سارة )، ودراسة (9102فاضل خليل، وروعة كركجي، ) ودراسة
( 9103 أبو زيد السباعى،) ودراسة، ( (Mainaki, R 2017، ودراسة(9102 مجدي،
ودراسة ، (Cynk, K. W. 2017)ودراسة ، (9102 عزة صالح عبد العزيز،)ودراسة 

(Mainaki, R. & Etle 2018) الطالب في عدة قصور في مستوى الذكاء البيئى لدي  ىعل
الذكاء البيئي  توجد ندرة في الدراسات التي تتناول تنمية ونحد علم الباحث ىمراحل مختلفة، وعل

 .ذلك البحثلدي التالميذ األمر الذي استلزم القيام بإجراء 
دراسة أكدت العديد من الدراسات مثل  :في مجال استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة

محمد )و دراسة ( 9100عمار طعمه جاسم الساعدي )سة ، ودرا(9106ريهام رفعت محمد )
سميحة (، ودراسة (9102الوهاب  المحسن عبد مان عبدإي) دراسةو ( 9109شامة  رشدي أبو

( 9102عدنان المصري )ودراسة ( 9103 يسري طه محمد) ، ودراسة(9102 محمد سليمان،
، إال أنها لم فاعلية استخدام التعلم المتمركز حول المشكلة فى تنمية جوانب تعلم مختلفة على

 .البيئي، فربما تسهم فى تنميتهما تتناول األخالقيات أو الذكاء
ديد من الدراسات التربوية في المواد الدراسية بصفة اهتمت الع :في مجال البرامج اإلثرائية

عامة على أهمية تضمين المناهج العديد من األنشطة التعليمية واالهتمام بها إلثراء المواقف 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-92806
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ودراسة ، (9112خالـد عبداهلل الحموري )التدريسية وذلك لتحقيق األهداف المرجوة مثل دراسة 
 .(9102(إيمان حسن محمد ابوسعدية 

بإجراء دراسة استطالعيةعلي عينة من التالميذ  ونقام الباحث :ةالدراسة الستطالعي: ثانياا 
أحمد ) حيث تم تطبيق مقياسبيئية بمرحلة التعليم األساسي للتعرف علي مستوي األخالقيات ال

، وقد بينت نتائج الدراسة (لألخالقيات البيئية للمرحلة االعدادية (9100)أسامة عبد المقصود 
من عينة التالميذ لديهم قصور في مستوى األخالقيات %( 22)أن حوالي  :االستطالعية اآلتي

جراءو ، لديهم وعي ببعض األخالقيات البيئية %(06)البيئية،و بعض المقابالت المفتوحة  ا 
من عينة التالميذ لديهم قصور في %( 22)أن حوالي وغير المقننة مع التالميذ والتي بينت 

 .لديهم بعض مهارات الذكاء البيئي %(90)و مستوى الذكاء البيئي،
بمقابلة بعض المعلمين والموجهين بمرحلة التعليم األساسي للتعرف  ونكما قام الباحث

روف المحيطة بهم أشار معظمهم حث وبسؤالهم عن عينة البحث وسلوكياتهم والظعلى عينة الب
 :إلى
 تتالءم مع تنوع قدرات أن طرق التدريس واألنشطة التي يتبعها بعض المعلمين ال 

ومستويات جميع التالميذ كما أنها ال تنمي بالقدر الكافي الذكاء البيئي واألخالقيات البيئية 
من خالل مالحظة األداء التدريسي لعدد من المعلمين ومناقشة  ثونالباحوهذا ما استنتجه 

 . عدد من الموجهين عن أساليب التعليم والتعلم واألنشطة المتبعة في التدريس

  أشار بعض المعلمين والموجهين الذين تم مقابلتهم في المدارس التي تم زياراتها إلى أن
النسبة تختلف من مدرسة ألخرى ومن  العينة موجودة بالتأكيد في جميع المدارس ولكن

 .فصل ألخر

تأسيسًا علي ما سبق تتمثل مشكلة البحث في وجود تدنى وضعف في مستوي الذكاء 
 . البيئي وقصور في مستوى األخالقيات البيئية لدى تالميذ المرحلة االعداديه

 

  

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
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 ئلة البحثأس   
عالية البرنامج اإلثرائي القائم علي ما ف" :البح  في السؤال الرئيسي التالي تم صياغة مشكلة

استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة علي تنمية بعض األخالقيات والذكاء البيئي لدى 
 "تالميذ المرحلة االعداديه؟

- :ن هذا السؤال األسئلة التاليةعويتفر ع 
 ما األخالقيات البيئية التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ .0
 مهارات الذكاء البيئي التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ما  .9
ما التصور المقترح للبرنامج اإلثرائي القائم علي استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة  .6

 لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟
المرحلة ما فعالية البرنامج اإلثرائي علي تنمية بعض األخالقيات البيئية لدى تالميذ  .2

 االعداديه؟
 ما فعالية البرنامج اإلثرائي علي تنمية مستوي الذكاء البيئي لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ .5

 

 بحثض الو فر 
                   ً                                                     يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في مقياس  .0

 .بيق البعديوبعده لصالح التط األخالقيات البيئية قبل تطبيق البرنامج اإلثرائي
في مقياس الذكاء                     ً                                           يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية .9

 .البيئي قبل تطبيق البرنامج اإلثرائي وبعده لصالح التطبيق البعدي
 

 أهداف البحث
من  الذكاء البيئي لدى تالميذ المرحلة االعداديهو األخالقيات  نميةت :استهدف البح  الحالي

 .استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة ىتصميم البرنامج اإلثرائي القائم علل خال
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 البحثأهمية  
لفت انتباه مطوري المناهج وطرق التدريس والمعلمين ألهمية الذكاء البيئي واألخالقيات  .0

 .وضرورة مراعاةتنميتهم من خالل المواد الدراسية المختلفة، البيئية
القائمين علي إعداد برامج المعلمين في كليات التربية إلي أهمية توجيه نظر المسئولين و  .9

 . تضمين األخالقيات البيئية و مهارات الذكاء البيئي بمقررات إعداد المعلمين
 ىتنمية مستو  ىع علتوجيه نظر التربويين والمعلمين إلي ضرورة توفير بيئات تعلم تشج .6

 .الذكاء البيئي ومستوى األخالقيات البيئية
للمعلم يمكن االسترشاد به في تنمية مستوي الذكاء البيئي ومستوى  برنامجيم تقد .2

 .األخالقيات البيئية لدى تالميذ المرحلة االعداديه
 .تقديم مقياس لقياس مستوى األخالقيات البيئية لدى تالميذ المرحلة االعداديه .5
 .ديهتقديم مقياس لقياس مستوي الذكاء البيئي لدى تالميذ المرحلة االعدا .3

 

 بحثحدود ال
تم تطبيق البحث على عينة من تالميذ المدارس االعداديه بإدارة التبين  :الحدود المكانية

 .التعليمية
-9102)في العام الدراسي  خالل الفصل الدراسي األولتم تطبيق البحث  :الحدود الزمنية

 (.م9102
 .ثاني االعدادىالصف ال تم تطبيق البحث على عينة من تلميذات :الحدود البشرية

 

 أدوات البحث
 .(إعداد الباحثون. )البرنامج اإلثرائي القائم علي التعلم المتمركز حول مشكلة .0
 (.إعداد الباحثون)مقياس األخالقيات البيئية  .9
 .(إعداد الباحثون)مقياس الذكاء البيئي  .6
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 بحثمنهج ال
ثرائي، وقياس لتجريب استخدام البرنامج اإل :المنهج شبه التجريبي استخدم البح 

فعاليته في تحسين مستوي الذكاء البيئي وتنمية بعض األخالقيات البيئية لتالميذ المرحلة 
 .اإلعدادية

إن التصميم شبه التجريبي الذي يتبعه البحث هو التصميم القائم على مجموعة تجريبية 
البرنامج  واحدة، وذلك ألنه التصميم األنسب للتعامل مع متغيرات البحث، حيث أن أنشطة

إثرائية وغير مرتبطة بالمقررات الدراسية، كما أنه قائم علي استراتيجية محددة وهي استراتيجية 
 .التعلم المتمركز حول مشكلة

 

 

 

 

 

 
 مصطلحات البحث

هو جزء من البرنامج العام يقدم للتالميذ " :Enrichment Program البرنامج اإلثرائي
وقد تكون هذه البرامج في شكل قراءات أو أنشطة أو ، مممن يحتاجون إلى المزيد منالتعل

وهوبرنامج يسهم في تخطيطه المعلم بعد أن يري أن هنك مجكوعة من ، أعمال يقومون بها
وقد يكون ذلك في شكل فردي أيضًا وفق ما يرصده من ، التالميذ في حاجة إلي ذلك

مةارنة النتائج واختبار صحة 
 الفروض

 

 عينة
 البحث

 تالميذمن 

المرحلة 
 االعدادية

الةياس الةبلي 
لمةياس 
األخالقيات 
البيئية 
ومةياس 
 الذكاء البيئي

تطبيق 
البرنامج 
اإلثرائي 
عل  

لمجموعة ا
 التجريبية 

 

 
 

 المجموعة

 التجريبية
 

 

الةياس 
البعدى 
لمةياس 
األخالقيات 
البيئية 
ومةياس 
الذكاء 
 البيئي
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زية لتدعيم المناهج المنفذة لتحقيق ويقدم البرنامج اإلثرائي بطريقة موا، مالحظات علي تالميذه
 (.  62، 0222أحمد اللقاني وعلي الجمل، ". ) أهداف معينة
مجموعة من المعايير والمبادئ هي " :Environmental Ethics لبيئيةاألخالقيات ا

ال يضر )التي توجه الفرد في سلوكه نحو التعامل مع مكونات البيئة بشكل مناسب ( القواعد)
أنها نمط سلوكي محدد لتعامل اإلنسان مع  –عالقة متواصلة بين اإلنسان والبيئة لتحقيق ( بها

 (.9103المسيح سمعان،  عبد) ".البيئة ومواردها للحفاظ عليها وبشكل صائب

بانه القدرة علي ايجاد  ٌ    ي عرف :Environmental intelligence الذكاء البيئي
والمقارنة بين ، ت المرتبطة بالطبيعةالعالقات بين عناصر البيئة ومواردها والموضوعا

ويتحدد فى قدرة الفرد على التعرف والتمييز ، مكوناتها من خالل االدوات والمعينات المختلفة
 :هوارد جاردنر) .والمقارنة والتصنيف للغالف الحيوى واألشياء والظوهر الموجودة فى الطبيعة

59،9115) 
 Problem Centered Learningإستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

Strategy:   إحدى استراتيجيات النظرية البنائية والتي تعتمد على العمل "أنها ب عرف ٌ ت
الجماعي، فهي تتيح للمتعلم صنع فهم ذي معنى من خالل ربط المعرفة السابقة ودمجها مع 

، ويقومون ما تم تعلمه، حيث تبدأ هذه اإلستراتيجية بتقديم مشكلة حقيقية يواجهها الطالب
بتحليلها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها من خالل المعرفة والمهارات التي يتم 

المهام، والمجموعات : اكتسابها، وتتكون هذه اإلستراتيجية من ثالثة عناصر أساسية هي 
 (3، 9112 محمود برغوت،) ".الصغيرة، والمشاركة

 
 اإلطار النظري

 :مفهوم أخالقيات البيئة
بأنها أخالق تبحث فى عالقة اإلنسان باألرض والحيوان والنباتات التي ( ألدليوبولد)فها يعر  -

 (20، 9113 مايكل زيمرمان،". )تنمو عليها
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التزام من قبل األفراد قائم على الوعي والفهم للقضايا والمشكالت البيئية، "كما تعرف بأنها  -
ة تجاه البيئة للمحافظة عليها مما يجعلهم ينتهحون سلوكيات بيئية تنم عن المسئولي

 ( 36، 9102 اهلل محمود وآخرون، عبد". )وحمايتها
 :دراسات تناولت األخالق البيئية منها

ألخالقيات البيئية ومهارات ا دف إلي تنميةوته :(2112)دراسة مضاوي مبارك حمود  -
التعليم  اتخاذ القرار لدي طالب جامعة قطر من خالل اعداد برنامج قائم علي تكنولوجيا

االلكتروني، وبتصميم البرنامج وتجربته أثبت فعالية كبيرة في تنمية األخالقيات البيئية 
التي  ومهارات اتخاذ القرار لدي طالب الجامعة تمثلت في تحسن أداء المجموعة التجريبية

درست البرنامج علي مقياس األخالقيات البيئية ومقياس مهارات اتخاذ القرار مقارنة 
 .وعة الضابطةبالمجم

هدفت التعرف على ما تعنيه : (Taneja, N. & Gupta, K. 2015)دراسة  -
األخالقيات البيئية، وأهمية الحاجة إلى التثقيف في مجال األخالقيات البيئية وغرسها من 

والحاجة إلى تجاوز التركيز على مجرد التوعية بالقضايا . أجل خلق إدراك موجه نحو البيئة
تنمية القدرات العملية بين األفراد، وتحليل الجوانب األخالقية للقضايا البيئية من أجل 

 .البيئية واتخاذ قرارات بشأن اإلجراءات
مقارنة  هدفت ((Kaur, M., Kang, T. K., & Sharma, S. 2016دراسة  -

األخالقيات البيئية بين األوالد والبنات المراهقين في المناطق الريفية والحضرية في مقاطعة 
وقد صممت الدراسة لمقارنة األخالقيات البيئية للمراهقين عبر الجنس . في بنجاببورثاال كا

وكشفت الفروق بين الجنسين أن الفتيات يملكن أخالقيات بيئية أكثر مقارنة . واللغة
وفي الفروق المحلية، تبين أن المراهقين الحضريين أكثر حساسية من الناحية . بالفتيان

 .لمراهقين في المناطق الريفيةالبيئية مقارنة با
بناء مقياس االتجاه نحو االخالق البيئية  استهدفت (Nikhat, Khan, Z. 2017) دراسة -

والتحقق من صدقه من خالل تقييم موقف المعلمين تجاه األخالق البيئية وتطوير 
ت بعد اتحليل النهائي لمواقف مقياس األخالقيا. أخالقياتهم في حالة عدم االهتمام بها
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عبارة إيجابية ( 62)   ً                           بندا ، ومن بين هذه البنود هناك ( 23)تم االحتفاظ بعدد ، البيئية
 .وتم التأكد من صدق وثبات المقياس. عبارة سلبية( 09)و

هوم الخلق البيئي أن مف( 022-023، 9112ادر العدل، ن)أكد  :أسس األخالقيات البيئية
 : يقوم على عدة أسس منها ما يلي

  ما بالبيئةوفي عالقته، والعطاء في عالقة الفرد بالمجتمعضرورة األخذ. 
 رد الطبيعية دون اإلضرار بالبيئةالفهم بكيفية االستخدام األمثل للموا. 
 التعامل بأمانه مع البيئة. 
 توفير مشاعر العطف بين الناس ليعيشوا في وفاق مع بعضهم ومع البيئة. 
 قيق االنسجام والتوافق مع البيئةتح. 
 البيئي السليم التفكير. 
  ات البيئية في التنمية المستدامةاألخذ في االعتبار االشتراطات واالعتبار. 
 لوفاء باحتياجات                                           ً                  االستخدام الرشيد للبيئة من جانب اإلنسان صمانا  الستمراريتها فى ا

 .األجيال المقبلة
 لطبيعية لإلنسان والكائنات الحيةاإليمان بمدى فائدة الموارد ا. 
 البيئة والكائنات الحية رام حقوقاحت. 
 الجتماعية بالنسبة لجميع األفرادقيام األخالق اإلنسانية على العدالة ا. 

أن  ىإل (0992، 9103 المسيح سمعان، عبد)أشار  :مستويات األخالقيات البيئية
 :ثالث مستويات وهى كالتالى ىإل األخالقيات البيئية تقسم

 ذا المستوي بالتمركز حول اإلنسانيتصف ه (:Shallow)المستوي سطحي : األول
(Anthropocentrism ) وفيه تفرض بعد القيود علي تعامل اإلنسان مع البيئة بشرط اال

 .ويدعو هذا المستوي للتعقل في التعامل مع البيئة، تتدخل هذه القيود في مصالح اإلنسان
فكرة أن يقوم هذا المستوي علي رفض  (Intermediated)المستوي المتوسط : الثاني

اإلنسان هو الشئ الوحيد ذو القيمة فهذا المستوي يري توسيع حدود المجتمع ليشمل الجانب 
 .والمساواه بين أعضاء هذا المجتمع( الحيوان –النبات  –التربة  –الماء )البيئي 
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هذا المستوي يدعو إلي التمركز حول الجانب االيكولوجي  (:Deep)المستوي العميق :الثال 
حترامها ( Ecocentrism)للبيئة                                                                    وبالتالي فإن أخالقيات البيئة هنا قائمة علي تقدير البيئة وا 

 .بإعتبارها ذات قيمة في حد ذاتها وليس تقديرها من خالل عالقتها باإلنسان ومصالحة
قدرة الفرد " ٌ             ي عرف على أنه  Environmental Intelligence:مفهوم الذكاء البيئي 

ئة الطبيعية والتكيف معها سواء باالستجابة لها أوبتعديلها بما على التعرف على عناصر البي
ووعيه بدوره ، يتواءم مع حياته االجتماعية،واستشعاره لمشكالتها واستعداده للمساهمة في حلها

 (9102سارة مجدي أمين ،". )في المحافظة عليها
العالم جاردنر تطور مفهوم الذكاء البيئي من فكرة مؤسسها  :تطور مفهوم الذكاء البيئي

(Gardener)  الذى أضافه كأحد الذكاءات المتعددة لدى الفرد والذي أطلق عليه
(Naturalintelligence)  إلى المنظور األوسع الذي تبناه العالم جولمانGolman) ) ودعا

                                                                                   ً  إليه لمواجهة المشكالت البيئية ومعرفة اآلثار البيئية لسلوك اإلنسان إلى منظور أكثر اتساعا  
دى مجرد معرفة االنسان لآلثار البيئية لسلوكياته المختلفة نحو البيئة مثل العالم تع
((Bowers, C. A. وMcCallum) )و(Tirri, K. & Nokelainen). 

إلى ثالثة  (Tirri, K. & Nokelainen, P. 2012)أشار  :أبعاد ومكونات الذكاء البيئي
هلك الحفاظ على الطبيعة، عادات المست حب الطبيعة،: أبعاد للذكاء البيئي فى مقياس وهي

الحساسية : إلي المكونات التالية( 9102 سارة مجدي أمين،) بينما أشارت .الصديقة للبيئة
 .البيئية، اإلدراك البيئي، المالحظة البيئة، التصنيف البيئي، التواصل البيئي

االت ونواحي أهمها التأمل في للذكاء البيئى أهمية كبرى فى عدة مج :أهمـــــــــية الذكاء البيئي
الطبيعة، ارتباط الذكاء البيئي بعناصر البيئة، حل المشكالت البيئية، المناهج الدراسية، اآلثار 

 .البيئية للمنتجات، الزراعة، القيادة، العمل والمتعة، عمليات التنبؤ والتوقعات
 : مختلفة ومنها وقد تناولت بعض الدراسات مفهوم الذكاء البيئي ولكن من وجهات نظر

  هدفت إلي التعرف على فاعلية برنامج عن الظواهر  (2119، ولء الكدش)دراسة
توصلت الباحثة إلي مجموعة من النتائج  .الطبيعية لتنمية الذكاء الطبيعي لطفل الروضة

وجود فرق ذو داللة إحصائية علي مقياس الذكاء الطبيعي لصالح المجموعة  :مهاھمن أ
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ر الطبيعية الذي تم تطبيقه له تأثير إيجابي ذو داللة على ھبرنامج الظوا وأن .التجريبية
تمام بالذكاء ھطبيعي للمجموعة التجريبية، وقد أوصت الدراسة إلي االتنمية الذكاء ال

 .يم األثر في حل كثير من المشكالتالطبيعي وتنميته عند األطفال له عظ
  دراسة& Bittner, R. 2012) Meyers, E. M.):  أوضحت كيف أن العوالم

االفتراضية تدعم الذكاء البيئي فهناك نهج ناشئ لتعليم الشباب حول االستدامة وهو 
حيث يركز هذا المشروع على عوالم . استخدام لعبة المساحات الغامرة والبيئات االفتراضية

لعوالم األطفال االفتراضية الموجه نحو القيم البيئية لدراسة الطرق التي تعمل بها هذه ا
 . كوسائل لتعليم االستدامة

 الكشف عن الفروق بين الطالب الجامعيين في  هدفت :(2112) دراسة سارة مجدي
 .الذكاء الطبيعي حسب الجنس والتخصص من طالب جامعة قناة السويس

  التعرف على فاعلية الرحالت الميدانية في  ىلإ هدفت :(2112) أبو زيد السباع دراسة
أسفرت النتائج عن وجود ، بيعي لدي طالب شعبة الجغرافيا بكلية التربيةتنمية الذكاء الط

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي 
والبعدي علي مقياس الذكاء الطبيعي لصالح التطبيق البعدي، كما أسفرت النتائج عن 

جات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي در 
 .والبعدي علي بطاقة مالحظة األداء العملى لصالح التطبيق البعدي

  دراسة(Etle. 2018 & Mainaki, R.) إلى قياس مستوى الذكاء البيئي لدي  هدفت
وأظهرت النتائج أن مستوى الذكاء البيئي لدى . طالب المدارس الثانوية في مدينة سيماهي

وقد أوصت الدراسة . متعلمين يتفاوت بين المدارس من المستويات المتوسطة إلى العلياال
بأنه البد لجميع األطراف تشجيع المدارس والمتعلمين على تحسينمستوي الذكاء البيئي من 

 .جهود الحفاظ على البيئة امج مختلفة في المدارس قائمة علىخالل بر 
ٌ                               ت عرف بأنها نوع من التعلم يساعد  :كز حول المشكلةمفهــــوم إستراتيجية التعلم المتمر 

 .ثقة في قدراتهم على حل المشكالتالمتعلمين على فهم ما يتعلموه وبناء معنى له، وينمي ال
(Wheatly, 1991, P.10) 
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تتكون هذه اإلستراتجية من ثالثة مراحل  :جية التعلم المتمركز حول المشكلةمراحل إستراتي
. Sharingوالمشاركة  Cooperative Groupوالمجموعات المتعاونة ، Tasksالمهام : وهي

ً                 تتضمن موقف ا مشكال  يجعل المتعلمين  Taskحيث يبدأ التدريس بهذه اإلستراتيجية بمهمة       ً          
يستشعرون وجود مشكلة ما، ثم يلي ذلك بحث المتعلمين عن حلول لهذه المشكلة من خالل 

بمشاركة المجموعات بعضها البعض في  مجموعات صغيرة كل على حده، ويختتم التعلم
 (023، 9116حسن زيتون، كمال زيتون، . )مناقشة ما تم التوصل إليه

تي تميز هذه من الخصائص ال :ية التعلم المتمركز حول المشكلةخصائص إستراتيج
 (025، 9116خالد الحذيفى، ) :اإلستراتيجية ما يلي

           ً                      م يضعون حلوال  محتملة للمشكالت التي تحمل التالميذ المسؤولية أثناء التعليم، كونه .0
 .تواجههم، ويستخدمون المصادر المتنوعة للمعلومات التي يتوقعون أن تساعدهم

محور التدريس بهذه اإلستراتيجية يعتمد على مهارة تصميم المشكلة، بطريقة تسمح بالبحث  .9
 .الحر المفتوح

               ً              ، كما تنمي كثير ا من المهارات تساعد هذه اإلستراتيجية على تنمية مفهوم التعلم التعاوني .6
 .االجتماعية، مثل االتصال مع اآلخرين، واحترام آرائهم، واالستماع لهم

التعاون مبدأ أساسي في هذا النوع من التعلم كون التالميذ يتناقشون في خالله، ويتعلمون  .2
ا في الحصول على فهم لما يتعلمونه، ومن ثم يتم تطبيقه ً                                                    سوي ا ويساعد بعضهم بعض                   ً   . 

ال يشعر التلميذ بتقييد على أفكاره أو آرائه، بل يشعر بحرية في التعبير دون تسلط من  .5
 .المعلم

 .يقتصر دور المعلم في هذا النموذج على التوجيه واإلرشاد لعملية التعلم .3
 .يتم تقويم التالميذ عن طريق قياس أدائهم، عندما يواجهون مشكالت أخرى .2
دل من االتجاهات السلبية للتالميذ نحو المادة التعليمية إن من شأن هذه اإلستراتيجية أن تع .2

 . نتيجة تعودهم على العمل بشوق وحماس، دون شعور بالحرج أو الخجل من الخطأ
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 :جية التعلم المتمركز حول المشكلةدراسات تناولت إستراتي
التعلم استهدفت التعرف على فاعلية استخدام استراتيجية : (2112) دراسة ريهام رفعت محمد

بمنهج الدراسات " اإلنسان والبيئة فى بلدى " المتمركز حول المشكلة فى تدريس وحدة
االجتماعية فى تنمية مهارات التفكير العلمى واتخاذ القرارات البيئيةلدى تلميذات الصف الرابع 

حول  وقد أثبتت نتائج البحث فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز، االبتدائى
 .مشكلة
هدفت إلى الكشف عن فعالية استخدام استراتيجيتي  :(2112) نسميحة محمد سليمادراسة 

البنائي على التحصيل وتنمية االتجاه نحو العمل التعلم المتمركز حول المشكلة والتعلم 
التعاوني في مقرر العلوم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمحافظة الطائف، وأظهرت 
نتائج الدراسة ارتفاع مستوى التحصيل واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى طالبات المجموعتين 

 .التجريبيتين مقارنة بالمجموعة الضابطة
هدفت إلى التعرف على فاعلية استخدام  :(2112) الوهاب المحسن عبد ن عبددراسة إيما

إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية مهارات حل المشكلة في مادة العلوم لدى 
وتوصلت نتائج الدراسة إلىوجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي ، تالميذ المرحلة اإلعدادية

درجات تالميذ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في  توسطبين م 1010 ≥داللة 
وفي االختبار ككل لصالح المجموعة ، التطبيق البعدي لمهارات حل المشكلة في العلوم

ويشير ذلك إلى فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية ، التجريبية
 .مهارات حل المشكلة

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية التعلم  :(1122)د يسري طه محمدراسة 
المتمركز حول المشكلة في تنمية التحصيل والتفكير التأملي والدافعية نحو تعلم العلوم لدى 

وصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًابين متوسطي وت ،تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية في 

 .م العلومومقياس الدافعية نحو تعل، واختبار التفكير التأملي، االختبار التحصيلي: كل من
دخال تعديالت أو إضافات على المناهج العادية للطلبة اإلثــراء هو إ :ـةالبرامـج اإلثرائيـ

المـتفوقين حتـى تتالءم مع احتياجتهم في المجاالت المعرفية واالنفعالية واإلبداعـية 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
http://platform.almanhal.com/GoogleScholar/Details/?ID=2-92806
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والحسـحركية، دون أن يترتب على ذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة عادة لالنتهاء من 
 .من صف إلى صف أعلىالمرحلة الدراسية أو انتقال الطلبة المستهدفين 

 :وقد تناولت بعض الدراسات مفهوم الثراء والبرامج الثرائية ومنها التال 
نظرية ”عداد برنامج إثرائي قائم على هدفت إلى إ :(2112)دراسة إيمان حسن أبو سعدية 

في تنمية التفكير ” نظرية تريز”والتحقق من فاعلية البرنامج اإلثرائي القائم على . ”تريز
 . اإلبداعي في العلوم

هدفت إلى التعرف على أثر برنامج إثرائي في  :(2119) ااهلل الحموري خالـد عبددراسة 
كير االبتكاري والتحصيل لدى الطلبة الموهوبين في منطقة التربية البيئية في تنميـة مهارات التف

القصيم، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصـائية لصـالح البرنـامج اإلثرائي في 
، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح تنمية التفكير االبتكاري لدى العينة التجريبية

 .في التربية البيئية لدى العينة التجريبية البرنامج اإلثرائي في تنمية التحصيل
فاإلثراء ضروري في عصر الثورة المعرفية المتالحقة، فكل يوم يمر تتضاعف فيه 
المعرفة العلمية ويكون الغرض من اإلثراء هنا هو مواكبة التطور العلمي الحديث واكتساب 

العلمية والوعي بالمتغيرات مفاهيم علمية جديدة ذات عالقة بالمحتوى العلمي وتنمية الثقافة 
وكل ما هو جديد في الحياة ومحيط بالمتعلم ،إلى جانب زيادة أو تكثيف تقديم المعلومات أو 

 (.02، 9101 ،هبة عبد السالم أبو فودة. )سابهاالمهارات بما يعزز لدى الطالب اكت
 

 إجراءات البحث
 :لإلجابة عن السؤالين األول والثاني للبح 

 البيئية التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ما األخالقيات  -
 ما مهارات الذكاء البيئي التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ -

إعداد قائمة األخالقيات والذكاء البيئي الواجب توافرها لدى تالميذ  :تم اتخاذ اإلجراءات التالية
 :المرحلة االعدادية

  

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
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 : د الةائمةالهدف من إعدا
 تحديد األخالقيات البيئية الواجب توافرها وتنميتها لدى تالميذ المرحلة االعدادية. 
 تحديد مهارات الذكاء البيئي الواجب توافرها وتنميتها لدى تالميذ المرحلة االعدادية. 
 تصميم أنشطة البرنامج اإلثرائي المقترحة في ضوء قائمة المهارات المختارة. 
 خالقيات البيئية في ضوء قائمة المهارات المختارةبناء مقياس األ. 
 بناء مقياس مهارات الذكاء البيئي في ضوء قائمة المهارات المختارة. 

الواجب توافرها لدى تالميذ المرحلة والذكاء البيئي  مصادر اشتةاق قائمة األخالقيات
 :مثلت في اآلتيقائمة علي العديد من المصادر تالفي اشتقاق  تم االعتماد :العدادية

 .البحوث والدراسات السابقة العربية واألجنبية  .0
 .خصائص نمو وسمات وحاجات تالميذ المرحلة االعدادية .9
 .الكتب والقراءات والمراجع الخاصة باألخالقيات والذكاء البيئي .6
 .القضايا والمشكالت البيئية المرتبطة باألخالقيات والذكاء البيئي .2
 .فى التربية البيئية والمناهج وطرق التدريس وعلم النفسآراء الخبراء والمتخصصين  .5

 :وفيما يلي عرض تلك المصادر بالتفصيل
قد ساهمت البحوث والدراسات السابقة في  :البحو  والدراسات السابةة العربية واألجنبية .1

 تحديد واشتقاق بعض األخالقيات التي ينبغي تنمينها لدى تالميذ المرحلة االعدادية، مثل
محمد صالح )، ودراسة (9106مضاوي مبارك حمود )، و(9100 لبنى حسين العجمي)ة دراس

 & Kele)، ودراسة (Taneja, N. & Gupta, K. 2015) ، ودراسة(9105الشهري 

Özer, N. 2016) ، ودراسة(KARAKAYA, F. & YILMAZ, M. 2017) ،ودراسة 
(Gola, B. 2017)ودراسة ، (Nikhat, Khan, Z. 2017)ة، ودراسPerrin, J. 

L.2017)) وقد توصل الباحثون الي بعض األخالقيات من خالل هذا المصدر وهي: 
 أخالقيات المياه. 
 أخالقيات التنوع البيولوجى. 
  (المناخ)أخالقيات الهواء. 
 أخالقيات األرض. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 237 9102مارس واألربعون، الجزء الثانى، لخامس ا المجلد

 أخالقيات التعامل مع البشر. 
 أخالقيات التعامل مع المرافق والممتلكات. 
 أخالقيات الطاقة. 

اهمت البحوث والدراسات السابقة في تحديد واشتقاق بعض مهارات الذكاء البيئي قد س
 & ,.Cassell, J. A)التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعدادية، مثل دراسة 

Nelson, T. 2010) ودراسة  (Tirri, K. & Nokelainen, P. 2012)ودراسة ، 
Meyers, E. M., & Bittner, R. 2012, February)) فاضل إبراهيم خليل، ) ودراسة

 ,Mainaki, R، ودراسة(9102 سارة مجدي،)دراسة ، و (9102وروعة بهاء الدين كركجي، 

، (9102عزة صالح عبد العزيز،)ودراسة  (9103 أبو زيد السباعى،) ، ودراسة((2017
 وقد توصل، (Mainaki, R. & Etle 2018)، ودراسة (Cynk, K. W. 2017)  ودراسة

 :الي بعض المهارات من خالل هذا المصدر وهي باحثونال
 .التعرف على العالم المحيط -
 .االهتمام بالنباتات والحيوانات -
 .الحساسية البيئية -
 .تفكير النظم -
 .التواصل البيئي - .صديقة للبيئة ممارسة سلوكيات -
 .المالحظة البيئية -
 اإلدراك البيئي -
 ..االستهالك المستدام -
 .التصنيف البيئي -

يطلق على مرحلة الطفولة  :ئص نمو وسمات وحاجات تالميذ المرحلة العداديةخصا .2
                                ً                               وهي مرحلة اإلعداد للمراهقة وتمهيدا  لها، وتتميز هذه المرحلة ببطء " قبيل المراهقة"المتأخرة

معدل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة، والمرحلة الالحقة ،وزيادة التمايز بين 
المهارات الالزمة لشؤون الحياة، وتعلم المعايير األخالقية والقيم وتكوين الجنسين، وتعلم 
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االتجاهات واالستعداد لتحمل المسئوولية وضبط االنفعاالت، وتعتبر هذه المرحلة أنسب 
 (0225،693 حامد عبد السالم زهران،) .المراحل لعملية التطبيع االجتماعي

تركز االهتمام على  –في حياة اإلنسانأكثر من أى فترة أخري  –وتعد تلك الفترة 
األخالق والقيم والمعايير، كما أن قدراتهم على التأمل والتفكير تدعم الوعى الكبير باألسئلة 

كما أن المجتمع فى عصرنا الحديث مليئ بالضغوط ، واالستفسارات المرتبطة باألخالق
، 9112عادل األشول، ) .لقيمالتقييم المستمر لألخالق وا المتصارعة والمتناقضة مما يتطلب

522) 
قد ساهمت بعض الكتب  :الكتب والةراءات والمراجع الخاصة باألخالقيات والذكاء البيئي .2

ألخالقيات التوصل لبعض ااألخالقيات والذكاء البيئي مجاليوالقراءات والمراجع الخاصة في 
 .ومهارات الذكاء البيئي

تم تحديد مجموعة من  :القيات والذكاء البيئيالةضايا والمشكالت البيئية المرتبطة باألخ .2
لحاحا  فى ذلك العصر وارتباطا  باألخالقيات                                                  ً                      ً            القضايا والمشكالت البيئية وهي األكثر أهمية وا 

 :والذكاء البيئي وهي كالتالي
 .اختالل التوازن البيئي -
 .التنوع البيولوجي -
 المياه  تمشكال -
 .الطاقة تمشكال -
 .التغير المناخي -
 .للموارد مفرطاالستهالك ال -
 .المخلفات الصلبة -

وفي ضوء تلك القضايا والمشكالت الرئيسية تم تحديد األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي 
 .الرئيسية والفرعية المرتبطة بها

 .آراء الخبراء والمتخصصين ف  التربية البيئية والمناهج وطرق التدريس وعلم النفس .5
 

ائمة التي تم التوصل إليها على مجموعة من السادة تم عرض الق :الصورة األولية للةائمة
أهميتها ومناسبتها ، و المحكمينوذلك للتعرف على آرائهم في القائمة من حيثمدى صحتها اللغوية



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 239 9102مارس واألربعون، الجزء الثانى، لخامس ا المجلد

مدي ارتباط كل خلق ، و مدي ارتباط كل مهارة فرعية بالمهارة الرئيسة للذكاء البيئي، و للتالميذ
مدي ارتباط كل مهارة الرئيسة للذكاء البيئي وكل ، و ئيةفرعي بالخلق الرئيسي لألخالقيات البي

 . خلق بيئي رئيسيبالقضايا والمشكالت البيئية

تم تعديل القائمة المبدئية في ضوء آراء السادة المحمكين الذين  :الصورة النهائية للةائمة
السالمة و  ،أشاروا ارتباط األخالقيات ومهارات البيئي الرئيسية بالقضايا والمشكالت البيئية

حذف ودمج بعض ، و اللغوية لمعظم األخالقيات والمهارات الفرعية وتعديل البعض األخر
تعديل صياغة بعض ، و األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي لتشابها مع البعض األخر

 .األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي

قضايا ( سبعة)ونة من أهمية القضايا البيئية وبذلك أصبحت القائمة النهائية مكى إلكما 
 .رئيسية يرتبط بكل منها مجموعة من األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي الرئيسية والفرعية

 :وبذلك يكون البح  قد أجاب عن السؤالين األول والثاني للبح 

 ما األخالقيات البيئية التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ -
 التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟ ما مهارات الذكاء البيئي -

ما التصور المقترح للبرنامج اإلثرائي القائم علي استراتيجية : ولإلجابة علي السؤال الثال 
 التعلم المتمركز حول مشكلة لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟

تيجية التعلم المتمركز حول البرنامج اإلثرائي القائم علي استرا :اتبع البح  اإلجراءات التالية
 :مشكلة

لتصميم البرنامج الةائم علي استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة اتبع البح  اإلجراءات 
 :التالية
 :األسس التي اعتمدت عليها البحث في بناء البرنامج :أسس البرنامج اإلثرائي المةترح:    ا أول  
 .البحوث والدراسات السابقة -
 .المتمركز حول المشكلة إستراتيجية التعلم -
 .قائمة األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي -
 .خصائص نمو وحاجات التالميذ بالمرحاة االعدادية -



 وآخرون صفـــــية أحمــد محمد علي
 

 240 9102مارس الجزء الثانى، واألربعون، لخامس ا المجلد

 .خصائص بناء البرامج التعليمية المقترحة -
 .فلسفة اإلثراء -
 :األهداف العامة للبرنامج اإلثرائي: ثانيا
لذكاء البيئي لدى التالميذ تنمية بعض االخالقيات ومهارات ا :الهدف العام للبرنامج -

البرنامج اإلثرائي القائم علي استراتيجية التعلم المتمركز حول من خالل المرحلة اإلعدادية 
 .مشكلة

 :األهداف الخاصة بالبرنامج اإلثرائي -
  المحلية والعالمية بعض القضايا والمشكالت البيئيةالتعرف على. 
 المساهمة فى حل بعض المشكالت البيئية. 
 صديقة للبيئةالسلوكيات ال تنمية. 
 اكتشاف اآلثار البيئية الخفية الناجمة عن السلوكيات الشخصية لألفراد. 
 تنمية القدرة على التأمل بالطبيعة والكائنات الحية المختلفة. 
 االستمتاع بجمال الطبيعة والتعلم منها. 
 التحلي باألخالقيات البيئية المالئمة للتعامل مع موارد البيئة. 
 د مسببات المشكالت البيئية الناتجة عن أخالقيات غير سليمة بيئيا  تحدي ً                                                           . 
 تنمية الوعى بضرورة الحفاظ على التوازن البيئي. 
 تنمية الوعى بالعوامل التى تؤدى إلى اختالل التوازن البيئي. 
 تفسير تأثير المشكالت البيئية على حياة وصحة اإلنسان. 
 ت البيئية المختلفةاستنتاج العالقات والروابط بين المشكال. 
   وأخالقيا  في مشكلة بيئية محددة                             ً اتخاذ القرارات السليمة بيئيا                      ً      . 
 تقدير دور اإلنسان فى التصدى لمشكالت البيئة. 
 تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى فى خلق الكائنات الحية. 
 تقدير عظمة الخالق سبحانه وتعالى فى خلق بيئة طبيعية متوازنة. 
 ا المعلومات في البحث عن المعلومات والحقائق البيئيةتوظيف تكنولوجي. 
 1(إلخ.......المستقبلي -اإلبداعي -الناقد -النظم) تلفة مثل خمهارات التفكير الم تنمية 
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 تنمية مهارات العمل الجماعي وروح الفريق. 
 تنمية مهارات التعلم الذاتي. 
 طبيعية تنمية مهارات حب االستطالعوالتأمل والمتعة في البيئة ال. 
 التعبير عن المشاعر عند التفاعل مع البيئة من حولنا. 
 االشتراك فى العمل التطوعى والجماعى لحماية البيئة. 

 :محتوى البرنامج:      ا ثالثا  
تم تحديد محتوى البرنامج اإلثرائي في ضوء  :إجراءات اختيار محتويات البرنامج اإلثرائي -

 :                  ً              األهداف المحددة سلفا  وكذلك في ضوء
 الع على األدبيات النظرية المتعلقة بموضوع الدراسةاالط. 
 االطالع على قائمة القضايا والمشكالت البيئية الرئيسة. 
  أن تكون مناسبة للخصائص العقلية للفئة المستهدفةمراعاة . 
 مراعاة تنظيم محتوي البرنامج بشكل منطقي ومناسب لقدرات التالميذ ومستواهم العقلي. 
( 91)يتكون محتوى البرنامج اإلثرائي المقترح من عشرين  :ثرائيمحتوي البرنامج اإل  -

 :    ً        ً                                       نشاطا  إثرائيا  وقد تم تنظيم كل نشاط علي النحو التالي
 تم اختياره بحيث يكون مشوقأ للتالميذ ومعبرا  عن موضوع النشاط: عنوان النشاط                 ً                                        . 
 المفاهيم والقضايا المراد تناولها: موضوع النشاط. 
  جراءات ملخص: مضمون النشاط  .                                           لما يحتويه النشاط من أهداف ومحتوي وا 
  تم تحديده حسب طبيعة كل نشاط : مكان تنفيذ النشاط 
  تم تحديده حسب طبيعة كل نشاط :الزمن الالزم لتنفذ النشاط 
  تم صياغتها بصورة إجرائية حتي يمكن التأكد منها وقياسها: أهداف النشاط. 
  األخالقيات البيئية المرجو اكتسابها.  
 مهارات الذكاء البيئي المرجو اكتسابها. 
 وهو العناصر الرئيسية لموضوع النشاط :محتوى النشاط. 
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 وهي الوسائل واألدوات المستخدمة حسب طبيعة كل نشاط مثل جهاز : أدوات تنفيذ النشاط
الم، ألوان، صور، لوحات، أق، projectorكمبيوتر، شاشة عرض، جهاز عرض 

 .إلخ....بطاقات
 يسير كل نشاطوفق مراحل استراتيجية التعلم المتمركز حول : نفيذ النشاطإجراءت ت

 :المشكلة
استخدم الباحثون العديد من  :المستخدمة ألنشطة البرنامجالوسائل واألدوات التعليمية :      ا رابعا  

األدوات والوسائل التعليمية التي تثرى كل نشاط مع مراعاتها ألهداف النشاط الخصة ومستوي 
أفالم ، LCDجهاز. ثل مواد تعليمية مطبوعة، جهاز الكمبيوتر، وشاشة العرضالتالميذم

 POWERالتعليمية، مقاطع فيديو مقاطع للمشكالت البيئية، أفالم كاتونية، برنامج 

POINT االستعانة ببرنامج المخططات والصور، إضافة إلى األقالم واأللوان واللوحات،
 .واألوراق
استخدم في تنفيذ البرنامج مجموعة متنوعة من أساليب التعلم  :امجأساليب تنفيذ البرن:      ا خامسا  

النشط منها ورش العمل، التعلم التعاوني، العصف الذهني، دراسات الحالة، لعب األدوار، 
 .إلخ...............القصة، الشعر، فجوة المعلومات،باإلضافة إلي المحاضرة، المناقشة

 :أساليب التةويم في البرنامج:      ا سادسا  
وتم ذلك من خالل التطبيق القبلي ألداتي القياس وهما مقياس األخالقيات  :التةويم الةبلي:    ا أول  

البيئية ومقياس الذكاء البيئي للوقوف على مدى تمكن التالميذ من األخالقيات ومهارات الذكاء 
 .البيئي يسعى البرنامج إلى تنميتها

اء تنفيذ البرنامج ،وتمثل في مجموعة األسئلة وتم هذا التقويم أثن :التةويم البنائي:     ا ثانيا  
والتدريبات والتطبيقات، واألنشطة المكتوبة وأوراق العمل المصاحبة للمهارات المراد تنميتها 
التي يشملها النشاط ،ويهدف هذا النوع من التقويم إلى الكشف عن مدى تحقق األهداف بعد 

 .دمج التالميذ في الموقف الصفي وضمان المشاركة الفاعلة، و كل فعالية

ويهدف إلى رصد األثر ، وتم هذا التقويم بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج :التةويم النهائي:      ا ثالثا  
الذي تركه تطبيق البرنامج على تنمية األخالقيات ومهارات الذكاء البيئي لدى التالميذ من أجل 

هداف الخاصة بالبرنامج اإلثرائي القائم على إستراتيجية التعلم تحقق األ الوقوف على مدى
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المتمركز حول المشكلة، من خالل التطبيق البعدي ألداتي القياس وهما مقياس األخالقيات 
 .البيئية ومقياس الذكاء البيئي

البرنامج في  ونللتأكد من صالحية البرنامج للتطبيق، عرض الباحث :ضبط البرنامج:      ا سابعا  
رته األولية على مجموعة من المحكمينفي مجال المناهج وطرق التدريس عامة والتربية صو 

وذلك بغرض تعرف آرائهم حول مدى ارتباط محتوى البرنامج ، البيئية خاصة، وعلم النفس
وكذا مدى صحة المحتوى العلمي للبرنامج، ومدى مالءمته، ، باألهداف الموضوعة له

وقد اتفق السادة المحكمون على ضرورة أن تقتصر ة البحث، مة أنشطته للتالميذ عينومالء
المعلومات والمعارف النظرية على المفاهيم األساسية، والتركيز على تنمية مهارات الذكاء 
البيئي واألخالقيات البيئية في مختلف األنشطة للتالميذ، واعترض البعض على كثافة الجانب 

               ً      ً                            ن ذلك كان ضروريا ؛ نظرا  لعدم وجود خبرات سابقة لدى إال أ، وكثرة المهام بكل نشاط، النظري
 .ميذ بالقصايا والمشكالت البيئيةالتال

ما التصور المقترح للبرنامج اإلثرائي القائم  :وبذلك تكون تمت اإلجابة علي السؤال الثال 
 علي استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟

ما فعالية البرنامج اإلثرائي علي تنمية بعض األخالقيات  :السؤال الرابع ولإلجابة علي
 البيئية لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟

 :تيتم اتباع اآل
 :بناء مةياس األخالقيات البيئية

هدف المقياس إلي التعرف علي مستوي األخالقيات البيئية لدي تالميذ  :هدف المةياس:    ا أول  
 .المرحلة االعدادية

 :قام الباحثون بمراعاة اآلتي عند صياغة مواقف المقياس :صياغة مفردات المةياس:      ا ثانيا  
   صياغة المقياس في ضوء قائمة األخالقيات البيئية والقضايا البيئية الرئيسة. 
  صياغة مفردات المقياس بحيث تتضمن مجموعة من المواقف السلوكية يتبع كل موقف

 :خالقيات البيئية لدى التالميذ وهي كالتاليأربعة استجابات تقيس مستوي األ
 (.ويعني التمركز حول اإلنسان) المستوى السطحى 
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 (.ويعني التوسع فى حدود المجتمع ليشمل الجانب البيئي) المستوى المتوسط 
 حترامها ) المستوى العميق                                                                     ويعني التمركز حول الجانب االيكولوجي للبيئة و تقدير البيئة وا 

 (.ة في حد ذاتها وليس تقديرها من خالل عالقتها باإلنسان ومصالحةبإعتبارها ذات قيم
   (استجابة ال تدل على أى أخالقيات)مستوى العدم 

 أن يتصل كل موقف بأحد األخالقيات البيئية الرئيسة بالقائمة. 
 أن تكون االستجابات واضحة وبسيطة. 
 أن تكون االستجابات معبرة عن رأي. 
التي اشتملت  تم تحديد أبعاد المقياس في ضوء األخالقيات البيئية :ياستحديد أبعاد المة:      ا ثالثا  

 .البيئية القضاياعليها قائمة 
 .     ً موقفا  ( 21)اشتملت على  :صورة المبدئية للمةياسال:      ا رابعا  

تم عرضه :                                ً               للتأكد من صدق وسالمة المقياس علميا  تم اتباع اآلتي :المةياسصدق :      ا خامسا  
وعة من المحكمينالمتخصصين في التربية البيئية والمناهج وطرق في صورته االولية علي مجم

التدريس وذلك الستطالع آرائهم في هذه المقياس من حيث مدي سالمة العبارات ومالئمتها 
وقد اسفرت عملية التحكيم عن لمقياس، مدي وضوح ودقة تعليمات ا، للهدف المراد قياسه

المقياس، مالئمة اللغة المستخدمة في ، و اسهسالمة العبارات ومالئمتها للهدف المراد قي
لي إعادة صياغة وتعديل بعض عبارات المقياسو تالميذ المالئمة العبارات لمستوي و  إلغاء ،                                           ا 

 .موقف( 63)بعض المواقف لتشابها مع البعض األخر، وبالتالي أصبحت الصورة النهائية 

وقد استخدم الباحثون طريقة .ويقصد به مدي اتساق نتائج المقياس :مةياسثبات ال:      ا سادسا  
، وقد (    ً يوما   05)إعادة االختبار، حيث تم توفير فاصل زمني مناسب بين اإلجرائين

تمحسابمعامل االرتباطبين اإلجرائين، باستخدام الطريقة العامة لحساب معامل االرتباط وتعتمد 
والسرعة، هذه الطريقة في حسابها علي الدرجات الخام مباشرة لذا فهي تتميز بالدقة 

 .، مما يدل علي ثبات المقياس(102)وبالتعويض كانت قيمة معامل االرتباط
 .     ً موقفا  ( 63)اشتملت على  :الصورة النهائية للمةياس : ا ا  سابع

  



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 245 9102مارس واألربعون، الجزء الثانى، لخامس ا المجلد

 مواصفات مقياس األخالقيات البيئية :(1) جدول
عدد  أرقام المفردات الةضية البيئية م

 الدرجة المفردات
 02 3 99،90،91،02،02،02 اختالل التوازن البيئي 0
 05 5 5،2،6،9،0 مشـكالت المياه 9
 02 3 92،01،2،2،2،3 التنوع البيولوجى 6
 02 3 03، 05، 02، 06، 09، 00 تغير المناخ 2
 05 5 69، 60، 61، 95، 96 االستهالك المفرط 5
 09 2 63، 65، 62، 66 مشكالت الطاقة 3
 09 2 92، 92، 93، 92 المخلفات الصلبة 2

 المجموع 012 63 المجموع
راع الباحثون تحديد هدف المقياس، حث التالميذ علي إبداء آرائهم  :تعليمات المةياس : ا ا  ثامن

 .بحرية دون قيد
 :                    ً      تم تصحيح المقياس وفقا  لآلتي :تصحيح المةياس : ا ا  تاسع

بدائل 
 مستوى العدم المستوى السطحى المستوى المتوسط المستوى العميق االستجابة
 صفر 0 9 6 الدرجة

ما فعالية البرنامج اإلثرائي علي تنمية مستوي الذكاء  :ولإلجابة علي السؤال الخامس
 :تم اتباع األتي البيئي لدى تالميذ المرحلة االعداديه؟

 :لذكاء البيئيبناء مةياس ا
 .التعرف عليمستوي الذكاء البيئي لدي التالميذ المرحلة االعدادية :هدف المةياس:    ا أول  
، صياغة المقياس في ضوء قائمة مهارات الذكاء البيئي تم :صياغة عبارات المةياس:      ا ثانيا  

في شكل ، وصياغتها بأحد مهارات الذكاء البيئي الرئيسة بالقائمة بحيث تتصل كل مفردة
 .مواقف وأسئلة تثير ذكاء التالميذ البيئي

يئي ي ضوء قائمة مهارات الذكاء البتم تحديد أبعاد المقياس ف :تحديد أبعاد المةياس:      ا ثالثا  
 .والقضايا البيئية

 .     ً موقفا  ( 92)اشتملت على  :الصورة المبدئية للمةياس:      ا رابعا  

                                 ً                        للتأكد من صدق وسالمة المقياس علميا تم عرضه في صورته االولية  :صدق المةياس:      ا خامسا  
مالئمتها علي مجموعة من المحكمين وذلك الستطالع آرائهم في مدي سالمة العبارات و 
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للهدف المراد قياسه، ومدي مالئمة اللغة المستخدمة، ومدي وضوح ودقة تعليمات المقياس، 
لمراد قياسه، مالئمة اللغة وقد اسفرت عملية التحكيم عن سالمة العبارات ومالئمتها للهدف ا

 تالميذ المرحلة االعدادية، كما أشار البعض إلي إعادة صياغة وتعديل بعض عبارات ىلمستو 
 .موقف( 92)وبالتالي أصبحت الصورة النهائية  المقياس لتبسيط أسلوبها،

اعتمد الباحثون على أسلوب إعادة التطبيق للتأكد من ثبات المقياس،  :ثبات المةياس:      ا سادسا  
تلميذة من ( 63)تم إجراء أختبار ثبات مقياس الذكاء البيئي على عينة عشوائية مكونه من 

، ثم قام الباحثون بعد ذلك بإعادة (بإدارة حلوان التعليمية)عدادى تالميذ الصف الثاني اال
وقد تم حساب معامل ثبات المقياس، .                               ً                 التطبيق عليهم بعد خمسة عشر يوما  من التطبيق األول

باستخدام معامل إرتباط بيرسون بين درجات التطبيقين األول والثانى، وقد جاءت قيمة معامل 
 .                            ً                          ي ثبات المقياس مما يعطى مؤشرا  إلمكانية التطبيق الميدانى، مما يدل عل(1022)االرتباط

 .     ً موقفا  ( 92)اشتملت على  :الصورة النهائية للمةياس:      ا سابعا  
 مواصفات مقياس الذكاء البيئي :(2) جدول
 الدرجة عدد المفردات أرقام المفردات الةضية البيئية م
 2 2 02، 06، 2، 3 اختالل التوازن البيئي 0
 9 9 01، 2 ت المياهمشـكال 9
 5 5 99، 09، 6، 9، 0 التنوع البيولوجى 6
 2 2 96، 02، 2،03 تغير المناخ 2
 2 2 90، 91، 02، 05 االستهالك المفرط 5
 6 6 92، 02، 2 مشكالت الطاقة 3
 9 9 00، 5 المخلفات الصلبة 2

 92 92 المجموع
 

لمقياس، حث التالميذ علي التقكير تحديد هدف ا ونراع الباحث :تعليمات المةياس:      ا ثامنا  
بداء آرائهم بحرية دون قيد جابة أحد المفردات كمثال تطبيقي للمقياس، و                             وا   .                                        ا 

، درجة واحدة لالستجابة الصحيحة:                     ً      تم تصحيح المقياس وفقا  لآلتي :تصحيح المةياس:      ا تاسعا  
 . اإلجابات اإلبداعية للتالميذ عند تصحيح المقياس ونكما راع الباحث

وقد تم اختيار عينة ، تكونت عينة البحث من مجموعة واحدة تجريبية :ر عينة البح اختيا
 .محافظة حلوان، البحث من تلميذات مدرسة الشيماء االعدادية للبنات بإدارة التبين التعليمية
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 يوضح عدد التلميذات في التطبيق القبلي ألدوات البحث :(2) جدول
اإلدارة  المدرسة

 عدد التلميذات الفصل التعليمية
 الفعلي بالفصل

عدد تلميذات 
 المجموعة التجريبية

مدرسة الشيماء 
 االعدادية للبنات

 إدارة التبين
 21 22 9/2 التعليمية

وقد اشتملت المجموعة التجريبية ، (المجموعة التجريبية)وقد تم تحديد تالميذ عينة البحث 
لعدم انتظام الحضور أثناء ( حالة دمجإحداهن )تم استبعاد أربع تلميذات ( تلميذة 22)علي 

ذ ليصبح عدد تالمي، تجريب تطبيق البرنامج االثرائي والتطبيق البعدي ألدوات البحث
 (.تلميذة 21)المجموعة التجريبية 

لبيئي مقياس الذكاء ا) قام الباحثون بتطبيق أداتي البحث :إجراء التطبيق الةبلي ألداتي البح 
بمدرسة الشيماء      ً                                       قبليا  علي تلميذات العينة المجموعة التجريبية( ةومقياس األخالقيات البيئي

على يومين في األسبوع الثاني ( حصص دراسية 2) االعدادية للبنات، وقد استغرق التطبيق
 .9102/9102من الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

بتطبيق البرنامج االثرائي  قام الباحثون :تطبيق البرنامج الثرائي عل  التلميذات عينة البح 
القائم علي استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة علي المجموعة، وقد استغرقت تجربة 

 .9102/9102البحث ثمانية أسابيع في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
علي  قام الباحثون بالتطبيق البعدي ألدوات القياس :إجراء التطبيق البعدي ألداتي البح 

ثم تم تصحيح أوراق اإلجابة ورصد الدرجات في ضوء مفاتيح ، التلميذات بالمجموعة التجريبية
 .التصحيح الخاصة بكل أداة

 

 وتفسيرها  نتائج البحث
باستخدام األساليب والمعادالت اإلحصائية تمت  حثالب عالجة النتائج في ضوء فروضم

 :ا يليمعالجة نتائج الدراسة للتحقق من صحة الفروض كم

                   ً                                               يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في  :الفرض األول
 .درجات مقياس األخالقيات البيئية قبل تطبيق البرنامج اإلثرائي وبعده لصالح التطبيق البعدي
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الختبار صحة هذا الفرض تم حساب متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 
متوسطين قياس ل" ت" اختباراستخدام بقبلي والبعدي لمقياس األخالقيات البيئية، التطبيق ال
 .مرتبطين
 (المجموعة التجريبية)ات البيئية نتائج التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس األخالقي :(2) جدول

 
حجم 
 األثر

 
 مربع
 إيتا

قيمة 
 (ت)

 دالة

 
درجة 
 الحرية

 التطبيق البعدى
 21= ن 

 التطبيق الةبل 
 21= ن 

الدرجة 
النهائية لكل 
محور من 
محاور 
 المةياس

محاور 
النحراف  المةياس

النحراف  المتوسط المعياري
 المتوسط المعياري

10299 10599 20990 62 60255 20511 00022 60225 02 
اختالل 
التوازن 
 البيئي

مشـكلة  05 20225 10331 090225 10239 62 220222 10232 10226
 اهالمي

التنوع  02 90211 10503 000195 90260 62 020206 10202 10212
 البيولوجى

تغير  02 20151 10223 20151 90922 62 090205 10320 10295
 المناخ

االستهالك  05 60111 10555 20225 60121 62 06025 10200 10226
 المفرط

مشكلة  09 90251 10212 20995 00220 62 020290 10262 10206
 لطاقةا

المخلفات  09 60051 10226 20225 00151 62 620655 10222 10226
 الصلبة

الدرجة  012 920111 60202 200395 020225 62 020212 10262 10206
 الكلية

 

 :ما يلي( 2)جدول ويتضح من 
وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  -

ومتوسط ( 60225)باختالل التوازن البيئي حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى المرتبطة 
 (.10559) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 20511)التطبيق البعدى 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 60225)لقبلى المرتبطة بمشـكالت المياه حيث متوسط التطبيق ا

 (.10322) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 090225)
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وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  -
ومتوسط التطبيق ( 90211)المرتبطة بالتنوع البيولوجى حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 ( .10202) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 000195)البعدى 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  -
ومتوسط التطبيق ( 20151)المرتبطة بتغير المناخ حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 ( .10320) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 20151)البعدى 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  -
ومتوسط التطبيق ( 60111)المرتبطة باالستهالك المفرط حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 ( .10200) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 20225)البعدى 

القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البيئية  وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق -
ومتوسط التطبيق ( 90251)المرتبطة بمشكالت الطاقة حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 ( .10262) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 20995)البعدى 

ئية وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في األخالقيات البي -
ومتوسط التطبيق ( 60051)المرتبطة بالمخلفات الصلبة، حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 ( .10222) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 20225)البعدى 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الدرجة الكلية لمقياس  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 92011)التطبيق القبلى األخالقيات البيئية حيث بلغ متوسط 

 ( .10262) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 200395)

، (1010) وهي دالة إحصائيًا عند مستوي (020212)المحسوبة والتي بلغت " ت"أن قيمة  -
، (62)عند درجة حرية ( 1010) عند مستوي ( 9020) الجدولية هي " ت"حيث أن قيمة

الجدولية؛ مما يدل علي وجود فرق دال إحصائيًا " ت"هذا أنه أكبر من قيمة  تضح منوي
بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلىوالبعدي لمقياس األخالقيات 

 .البيئية لصالح التطبيق البعدي

 . ومن ثم يثبت صحة الفرض الثاني من هذه الدراسة -
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 قبلى والبعدى لمقياس األخالقيات البيئيةنتائج التطبيقين ال :(2) شكل
ويتضح من ذلك أن حجم التأثير للبرنامج االثرائي المقترح علي المتغير التابع األخالقيات  -

وهي النسبة المحددة ( 102)والتي استهدفها البحث أكبر من ( 10206)البيئية 
 .إلعطاءمؤشر عال من حجم التأثير، إذن مقدار حجم التأثير كبير
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 حساب نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس األخالقيات البيئية :(5) دولج

 محاور المةياس م
الدرجة 
النهائية 
 (د)للمةياس

نسبة  متوسطي الدرجة للتطبيةين
 الكسب

مستوى 
 الكسب

(1-2) 
الةبلي 

 (س)
البعدي 

 (ص)
اختالل التوازن  0

 جيد 002 20511 60225 02 البيئي
 مقبول 006 090225 20225 05 مشـكالت المياه 9
 مقبول 009 000195 90211 02 التنوع البيولوجى 6
 جيد 002 20151 20151 02 تغير المناخ 2
 جيد 002 20225 60111 05 االستهالك المفرط 5
 مقبول 009 20995 90251 09 مشكالت الطاقة 3
 مقبول 006 20225 60051 09 المخلفات الصلبة 2

 مقبول 003 200395 9201 012 المجموع الكلى
 (:5) جدوليوضح 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدى في مقياس االخالقيات البيئة  -
 .وقد سجلت نسبة الكسب لبالك نسب مقبولة وجيدة

إذن نسبة الكسب المعدل مقبولة ألنها أكبر من ، (003)وقد بلغت قيمة الكسب المعدل  -
 .الواحد الصحيح

                   ً                                              يوجد فرق دال إحصائيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيةفي  :الفرض الثاني
 .مقياس الذكاء البيئي قبل تطبيق البرنامج اإلثرائي وبعده لصالح التطبيق البعدي

حساب متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في والختبار صحة هذا الفرض تم 
 .لمتوسطين مرتبطين " ت" اختبارقياس الذكاء البيئي، وتم استخدام التطبيق القبلي والبعدي لم
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 (المجموعة التجريبية ) نتائج التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الذكاء البيئي  :(2) جدول

حجم 
 األثر

 مربع
 إيتا

قيمة 
 (ت)

 دالة

درجة 
 الحرية

 التطبيق البعدى
 21= ن 

 التطبيق الةبل 
 21= ن 

الدرجة 
النهائية 

كل ل
محور 
من 
محاور 
 المةياس

محاور 
النحراف  المةياس

النحراف  المتوسط المعياري
 المتوسط المعياري

10222 10302 000022 62 10212 90951 10639 10251 2 
اختالل 
التوازن 
 البيئي

مشـكالت  9 10025 10625 00211 10215 62 020622 10206 10210
 المياه

التنوع  5 10251 10292 90211 00102 62 000025 10303 10225
 البيولوجى

تغير  2 10225 10052 90551 10512 62 020232 10291 10213
 المناخ

االستهالك  2 10525 10510 90251 10603 62 950632 10229 10222
 المفرط

مشكالت  6 10625 10221 90525 10510 62 020253 10265 10202
 الطاقة

المخلفات  9 10311 10525 00251 10639 62 090120 10359 10212
 الصلبة

الدرجة  92 20211 00302 030225 90355 62 950022 10220 10222
 الكلية

 (:2) يوضح جدول
وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط  -

ومتوسط التطبيق ( 10251)ى باختالل التوازن البيئي، حيث بلغ متوسط التطبيق القبل
 (.10302) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 90951)البعدى 

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط  -
( 00211)ومتوسط التطبيق البعدى ( 10025)بمشـكلة المياه، حيث متوسط التطبيق القبلى 

 (.10206) 9ق البعدى بمعامل ايتالصالح التطبي
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وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 10251)بالتنوع البيولوجى، حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 (.10303) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 90211)

حصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط وجود فرق دال إ -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 10225)بتغير المناخ حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 (.10291) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 90551)

ء البيئي المرتبط وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكا -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 10525)باالستهالك المفرط، حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 (.10229) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 90251)

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 10625)التطبيق القبلى  بمشكلة الطاقة، حيث بلغ متوسط

 (.10265) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 90525)

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الذكاء البيئي المرتبط  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 10311)بالمخلفات الصلبة، حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 (.10359) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 00251)

وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى في الدرجة الكلية لمقياس  -
ومتوسط التطبيق البعدى ( 20211)الذكاء البيئي، حيث بلغ متوسط التطبيق القبلى 

 .(10220) 9لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 030225)

، (1010) وهي دالة إحصائيًا عند مستوي (950022)المحسوبة والتي بلغت " ت"أن قيمة  -
، (62)عند درجة حرية ( 1010)عند مستوي ( 9020)الجدولية هي " ت"حيث أن قيمة

الجدولية؛ مما يدل علي وجود فرق دال إحصائيًا " ت " ويتضح من هذا أنه أكبر من قيمة 
والبعدي لمقياس الذكاء البيئي  التجريبية فى التطبيق القبلىبين متوسطي درجات المجموعة 

 .من هذه الدراسة ثانيومن ثم يثبت صحة الفرض ال لصالح التطبيق البعدي،
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ويتضح من الجدول السابقأن حجم التأثير للبرنامج االثرائي المقترح علي المتغير التابع  -
وهي النسبة المحددة ( 102)  والتي استهدفها البحث أكبر من( 10222)الذكاء البيئي 

 .إلعطاء مؤشر عال من حجم التأثير
 

 
 

 نتائج التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس الذكاء البيئي :(2) شكل
 حساب نسبة الكسب المعدل لبالك لمقياس الذكاء البيئي :(7) جدول

 أداة التطبيق م
الدرجة 
النهائية 
للمةياس 

 (د)

متوسطي الدرجة 
ة نسب للتطبيةين

 الكسب
مستوى 
 الكسب

الةبلي  (1-2)
 (س)

البعدي 
 (ص)

اختالل التوازن  0
 مقبول 000 90951 10251 2 البيئي

 مقبول 009 00211 10025 9 مشـكالت المياه 9
 مقبول 009 90211 10251 5 التنوع البيولوجى 6
 مقبول 009 90551 10225 2 تغير المناخ 2
 مقبول 009 90251 10525 2 االستهالك المفرط 5
 جيد 003 90525 10625 6 مشكالت الطاقة 3
 مقبول 006 00251 10311 9 المخلفات الصلبة 2

 جيد 002 030225 20211 92 المجموع الكلى
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 نتائج التطبيقين القبلى و البعدى لمقياس الذكاء البيئي 

 بعدى قبلي
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 :(7)جدول يوضح 
وجود فرق دال إحصائيًا بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدى في مقياس الذكاء البيئي وقد  -

 .ك نسب مقبولة وجيدةسجلت نسبة الكسب لبال

، إذن نسبة الكسب المعدل مقبولة ألنها أكبر من (002)وقد بلغت قيمة الكسب المعدل  -
 .الواحد الصحيح

 
 تفسير النتائج

 :ما يلي طبيق الميدانيأثبت الت
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيق  -

 درجات ات البيئية لصالح التطبيق البعدى؛ حيث بلغ متوسطالقبلىوالبعدي لمقياس األخالقي
" ت"كما أن قيمة ، (200395)التطبيق البعدى  درجات ومتوسط (92011)التطبيق القبلى 

حيث أن ، (1010)وهي دالة إحصائيًا عند مستوي ( 020212)المحسوبة والتي بلغت 
تضح من وي، (62)رية عند درجة ح( 1010) ىعند مستو ( 9020)الجدولية هي " ت"قيمة

الجدولية؛ مما يدل علي وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي " ت"هذا أنه أكبر من قيمة 
درجات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى والبعدي لمقياس األخالقيات البيئية لصالح 

 .التطبيق البعدي

إيناس محمد ) ، ودراسة(9113صوفيا محمد )وتتفق هذه الدراسة مع كل من دراسة 
لبنى حسين )ودراسة ، (Cassell, J. A., & Nelson, T. ,2010) ، ودراسة(9112لطفى 
مضاوي مبارك حمود )، و(9100أحمد أسامة عبد المقصود )ودراسة ( 9100 العجمي
، (Taneja, N. & Gupta, K. 2015) ، ودراسة( 9105محمد صالح الشهري )، و(9106
 ,KARAKAYA, F., & YILMAZ)ودراسة ، (Kele & Özer N. 2016)ودراسة 

M. 2017) ،ودراسة Cassell, J. A., & Nelson, T. 2010)) ،ودراسة(Nikhat, 

Khan, Z. 2017) ،ودراسة Perrin, J. L. 2017)) 
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 وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى -
التطبيق درجات الح التطبيق البعدي؛ حيث بلغ متوسط والبعدي لمقياس الذكاء البيئي لص

" ت"كما أن قيمة ، (030225)التطبيق البعدى  درجات ومتوسط( 20211)القبلى 
حيث أن  ،(1010) وهي دالة إحصائيًا عند مستوي  (950022)المحسوبة والتي بلغت 

يتضح من ، و (62)عند درجة حرية ( 1010)عند مستوي ( 9020)الجدولية هي " ت" قيمة
الجدولية؛ مما يدل علي وجود فرق دال إحصائيًا بين " ت " هذا أنه أكبر من قيمة 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى والبعدي لمقياس الذكاء البيئي 
ودراسة  (9113 خالد صالح الباز،)لصالح التطبيق البعدي، ويتفق هذا مع دراسة 

 & .Cassell, J. Aودراسة  ،(9112، والء الكدش)ودراسة ( 9112فطومة محمد علي )

Nelson, T. 2010) )ودراسة Lord, J. 2011))(9101 اكرام حمزة السيد،) ، ودراسة، 
 & ,.Meyers, E. Mودراسة، (Tirri, K. & Nokelainen, P. 2012) ودراسة

Bittner, R. 2012, February)) ء الدين فاضل إبراهيم خليل، وروعة بها) ودراسة
، ((Mainaki, R, 2017 ، ودراسة(9102 سارة مجدي،)، ودراسة (9102كركجي، 

 ودراسة، (9102 عزة صالح عبد العزيز،)ودراسة ( 9103 أبو زيد السباعى،)ودراسة 

(Cynk, K. W. 2017) ودراسة ،(Mainaki, R. &  Etle 2018.) 

األخالقيات البيئية البعدى  وجود عالقة موجبة دالة بين مستوي الذكاء البيئي ومستوى
مما يدل علي أن ( 10220)لتالميذ المجموعة التجريبية؛ حيث أن قيمة معامل االرتباطكانت 

داللة معنوية بلغت وذات العالقة بين الذكاء البيئي واألخالقيات البيئية عالقة موجبة وقوية، 
  (Tirri, K. & Nokelainen 2012)وهذا يتفق مع دراسة، 1015وهى قيمة اقل من  1010

 (كما تقاس بنسبة الكسب المعدل لبالك)فعالية البرنامج االثرائي أكبر من الواحد الصحيح  -
في تنمية األخالقيات البيئية لدي تالميذ المجموعة التجريبية؛ حيث أن نسبة الكسب 

مقبولة ألنها أكبر من الواحد الصحيح، كما أن حجم التأثير للبرنامج ( 003) المعدل 
والتي استهدفها البحث ( 10206)الثرائي المقترح علي المتغير التابع األخالقيات البيئية ا

وهي النسبة المحددة إلعطاءمؤشر عال من حجم التأثير، إذن مقدار حجم ( 102)أكبر من 
 .التأثير كبير
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 (كما تقاس بنسبة الكسب المعدل لبالك)الثرائي أكبر من الواحد الصحيح فعالية البرنامج ا -
في تنمية الذكاء البيئيلدي تالميذ المجموعة التجريبية؛ حيث أن نسبة الكسب المعدل 

مقبولة ألنها أكبر من الواحد الصحيح، كما أن حجم التأثير للبرنامج االثرائي ( 002)
( 102)والتي استهدفها البحث أكبر من  (10222)المقترح علي المتغير التابع الذكاء البيئي 

 .محددة إلعطاءمؤشر عال من حجم التأثيروهي النسبة ال

لعل أبرز العوامل التي ساهمت في تنمية األخالقيات البيئية والذكاء البيئيلدى التلميذات  -
طبيعة القضايا البيئية المعاصرة والتي ساهمت مفرداتها في تحفيز التلميذات للوصول إلى 

شكل عميق، وذلك من خالل مستوى متقدم من التفكير الفعال في تلك القضايا وفهمها ب
استخدام البرنامج اإلثرائي القائم علي استراتيجية التعلم المتمركز حول مشكلة وبالتالي 
أصبحت التلميذات قادرات على تقديم أفكارًا أكثر تفصياًل مما ساهم في تنمية األخالقيات 

 .البيئية والذكاء البيئي لديهن

ثرائي وفقًا لمراحل استراتيجية التعلم المتمركز حول من اإلجراءات التي تضمنها البرنامج اال -
وهي مجموعة المشكالت والمواقف واألسئلة التي تسعي التلميذات للتفكير ( المهام)مشكلة 

بها لحلها، والتي اتسمت بالتدرج والتسلسل المنطقي للموضوعات والقضايا التي يستهدفها 
ت في مناخ يشجع علي الحوار والمناقشة كل نشاط، كما حفزت االستثارة العقلية للتلميذا

بطريقة ممتعة ومشوقة تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة والمتعدة اإلجابات والحلول 
مما أسهم بشكل إيجابي في تنمية مستوي األخالقيات البيئية ومهارات الذكاء البيئي لدى 

ي تفسير بعض النتائج التي التلميذات الالتي شاركن في البرنامج االثرائي، وكذلك أسهم ف
 .توصلت إليها هذه الدراسة

ومن اإلجراءات التي تضمنها البرنامج االثرائي أيضًا وفقًا لمراحل استراتيجية التعلم  -
المتمركز حول مشكلة تقسيم الطلبة للعمل ضمن مجموعات لزيادة التفاعل بينهم حيث أن 

ألفكار بصورة متعمقة، مما يضفي تبادل وجهات النظر يعطي فرصًا أكبر لمناقشة تلك ا
مناخًا تعليمًا نشطًا يسهم في إثارة التفكير من خالل توليد الحلول المناسبة للمواقف 
التعليمية، وبناء على ما تقدم فإن المناقشات المستمرة لألفكار المطروحة وتقويمها أسهم 
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لبيئي لدى التلميذات بشكل إيجابي في تنمية مستوي األخالقيات البيئية ومهارات الذكاء ا
الالتي شاركن في البرنامج االثرائي، وكذلك أسهم في تفسير بعض النتائج التي توصلت 

 .إليها هذه الدراسة

توظيف مستحدثات التعلم االلكتروني وتقنياته المختلفة في انشطة البرنامج كان له أثر  -
مضاوي مبارك حمود )من دراسة كبير في فعالية البرنامج اإلثرائي ويتفق هذا مع كل 

 (.(Meyers, E. M. & Bittner, R. 2012  ودراسة ،(9106
 

 يات  التوص
 -:فى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية

ضرورة تطبيق البرنامج اإلثرائى لتنمية األخالقيات والذكاء البيئى لدي تالميذ المرحلة  -
 .اإلعدادية

 .الدراسية المختلفة ناهجضوعات األخالقيات والذكاء البيئي في المضرورة االهتمام بمو  -

إعداد دليل أنشطة لمعلمي المقررات الدراسية المختلفة يوضح أنواع األنشطة ونماذج منها  -
جراءاتها الخاصة واألدوات والوسائل التعليمية  قائمة علي التنوع واالختالف وطرق تنفيذها وا 

 .المطلوبة
 .الذكاء البيئي واألخالقيات بالمناهج الدراسية المختلفة اتمهار  ضرورة تضمين -

إعداد دليل لمعلمي المقررات الدراسية المختلفة يوضح األخالقيات البيئية ومهارات الذكاء  -
 .التي يمكن تنميتها لدي التالميذ بكل صف دراسي

 -:                                                                ف  ضوء ما توصل إليه البح  من نتائج ي ةترح إجراء الدراسات التالية
لتنمية األخالقيات البيئية وأثره علي تالميذ مرحلة التعليم  نلمعلميلتدريبي  امجبرن -

 .األساسي

للتالميذ في المراحل الدراسية  الذكاء البيئيو  األخالقيات نميةفعالية برنامج اثرائي لت -
 (.اإلبتدائية والثانوية)المختلفة 

ارتي اإلدراك والحساسية البيئية فعالية برنامج قائم علي المسرح ولعب األدوار في تنمية مه -
 .لدي تالميذ مرحلة التعليم األساسي
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 .مناهج الدراسية بمرحلة التعليم األساسي في ضوء مهارات الذكاء البيئيلدراسة تقويمية ل -

 .أثر برنامج لتنمية مهارة تفكير النظم والسلوك المستدام لدي تالميذ مرحلة التعليم األساسي -
بيئية في تنمية مهارتي المالحظة والتصنيف لدي تالميذ مرحلة فعالية بعض األلعاب ال -

 .التعليم األساسي

 .أثر برنامج إثرائي لتنمية مهارات التفكير البيئي للتالميذ بمرحلة التعليم األساسي -

 

   ع المراج
فاعلية الرحالت الميدانية في تنمية الذكاء (: 9103)الرحيم خليفة السباعى  أبو زيد عبد

لدي طالب شعبة الجغرافيا بكلية التربية، رسالة ماجستير، غير الطبيعي 
 .منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر

تضمين البعد البيئي في قصص اللغة العربية (: 9100)أحمد أسامة صالح عبد المقصود 
معهد ، لتنمية أخالقيات البيئة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة ماجستير

 . جامعة عين شمس -حوث البيئية الدراسات والب
معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق (: 0222)أحمد اللقاني، علي الجمل 
 .، القاهرة، عالم الكتب9التدريس، ط

استخدام نظرية االستجابة المفردة في تقييم فاعلية برنامج لتنمية (: 9101)إكرام حمزة السيد 
رسالة دكتوراه ، مدرسي لدي تالميذ المرحلة االبتدائيةالذكاء الطبيعي واألداد ال

 .جامعة عين شمس، ، كلية البنات(غير منشورة )
فاعلية برنامج قائم على نظرية الذكاء المتعدد في تنمية الفهم (: 9113)أميرة محمد أبا زيد 

الجغرافي لبعض المشكالت والقضايا البيئية المعاصرة لدى طالب شعبة 
 .ية التربية،رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةالجغرافيا بكل

( TRIZ)” تريـز”اعلية برنامج إثرائي قائم على نظرية ف(: 910(سعدية  إيمان حسن محمد ابو
، بداعي في العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بليبيافي تنمية التفكير اإل

 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الزقازيق
فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حـــول : (9102)الوهاب  المحسن عبد ان عبدإيم

المشكلة في تنمية مهارات حل المشكلة في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة 
 .عدادية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة بنهااإل

http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
http://main.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=2014.&criteria1=9.
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برنامج في التربية بالحب قائم على مبادئ المدخل اإلنساني : إيمان حسنين محمد عصفور
ومهارات التواصل الصفي لدى الطالبة المعلمة شعبة  لتنمية الذكاء األخالقى

رابطة ، فسمجلة دراسات عرببٌة في التربيٌة وعلم الن، الفلسفة واالجتماع
 .(9102)، 52التربويين العرب، العدد 

أثر برنامج مقترح فى التربية البيئية فى مجال العلوم على (: 9112)إيناس محمد لطفى عطية 
تنمية بعض المفاهيم واألخالقيات البيئية لدى طالب كليات التربية، رسالة 

 .كلية التربية، جامعة الزقازيق، ماجستير
فاعلية طريقة التعلم المتمركز على المشكلة فى تنمية التحصيل : (9116)خالد الحذيفى 

دراسات فى . الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات المرحلة المتوسطة
 .021:090، (20)المناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، العدد

ظرية الذكاءات المتعددة فعالية برنامج للعلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء ن: خالد صالح الباز
فى تنمية التحصيل والذكاء الطبيعى وتعديل نمط التعلم، المؤتمر العلمي 

، الجمعية المصرية "التربية العلمية وتحديات الحاضر ورؤي المستقبل" العاشر 
 .(9113)، 66-2للتربية العلمية، المجلد األول، ص ص 

لتربية البيئية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري أثر برنامج إثرائي في ا: خالـد عبداهلل الحموري
مجلة الجامعة ، والتحصيل لدى لدى الطلبة الموهوبين في منطقة القصيم

المجلد السابع عشر، العدد األول، ص ( سلسلة الدراسات اإلنسانية)اإلسالمية 
 .(9112)، 362- 300ص
 تمركز حول المشكلة فى تدريس وحدةفاعلية استخدام استراتيجية التعلم الم :ريهام رفعت محمد
بمنهج الدراسات االجتماعية فى تنمية مهارات " لدىاإلنسان والبيئة فى ب"

، لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائى التفكير العلمى واتخاذ القرارات البيئية
 -روكسى ، (59)كلية التربية، ع  مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

 .(9106)، جامعة عين شمس-كلية التربية 
الفروق بين الطالب الجامعيين في الذكاء الطبيعي حسب الجنس (: 9102)سارة مجدي أمين 

لسويس، مجلة كلية التربية دراسة على طالب جامعة قناة ا: والتخصص
 .955م، ص9102بالسويس، المجلد السابع، العدد األول، يناير

اتيجيتي التعلم المتمركز حول المشكلة فعالية استخدام استر (: 9102) سميحة محمد سليمان
والتعلم البنائي على التحصيل وتنمية االتجاه نحو العمل التعاوني في مقرر 
 العلوم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط بمحافظة الطائف، المجلة التربوية،

 . 9102سبتمبر ( 009)،ع(92)جامعة الكويت، مج 

http://0810g9afc.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://0810g9afc.1103.y.http.search.mandumah.com.mplb.ekb.eg/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9++-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/kashaf/search.asp?publisher=0&qry=%D3%E3%ED%CD%C9%20%E3%CD%E3%CF%20%D3%E1%ED%E3%C7%E4
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رح في االخالق البيئية لتالميذ المرحلة االعدادية في برنامج اثرائي مقت(: 9113)صوفيا محمد 
 .رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة اإلسكندرية منهج العلوم،
، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية، 0علم نفس النمو، ط(: 9112)عادل عز الدين األشول 
 .522-522ص ص 

: ية حول عالقة اإلنسان بالبيئةلسفاالتجاهات الف: عبداهلل محمود، يوسف سيد، ثناء هاشم
 ، سبتمبر(90)، ع (3)مج ، مجلة رابطة التربية الحديثة ،دراسة استقرائية

 . (9102)، 22-62، ص ص 9102
التنمية " –األخالقيات البيئية والتنمية المستدامة، المؤتمر الدولي السادس : عبدالمسيح سمعان

، الجزء (62)علوم البيئية، مج ، مجلة ال"المستدامة واألمن االقتصادي العربي
 .(9103)، 0992-0996، ص ص9103الثالث، سبتمبر

وحدة مقترحة قائمة علي مبادئ توعية المستهلك لتنمية خيارات : عزة صالح عبد العزيز
االستهالك المستدام والمسئولية االجتماعية فى التربية األسرية لدى تالميذ 

، (2)في مجاالت التربية النوعية، ع المرحلة االبتدائية، مجلة بحوث عربية 
 :متاح على. (9102)، 029-020، ص ص 9102يوليو

http://search.mandumah.com/Record/827430 

اثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في : عمار طعمه جاسم الساعدي
تحصيل مادة الرياضيات لدى طالب الصف الخامس العلمي و اتجاههم 

- 991ص ص – 6: شماره ، وها، مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانيةنح
926 ،(9100). 

ستخدام استراتيجية التدريس التبادلى فى ا أثر: فاضل إبراهيم خليل، روعة بهاء الدين كركجي
تنمية الذكاء الطبيعى لدى طالب قسم الجغرافية بكلية التربية األساسية بجامعة 

، 366-300، ص ص (6)، العدد(93)تربوية، المجلدالموصل، مجلة العلوم ال
(9102). 
 الجذرية، اإليكولوجية إلى اإلنسان حقوق من البيئية الفلسفة(: 9113)مايكل زيمرمان 
 .666 العدد المعرفة، الكويت، ، عالم0جـ  ،(رومية شفيق معين: ترجمة)

لهيئة المصرية العامة ا، القاهرة، 6مقدمة في علوم البيئة، ط: (9109) محمد إسماعيل عمر
 .02للكتاب، ص
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مستوى معارف وأخالقيات المياه لدى طالب البكالوريوس والدبلوم العام  :محمد صالح الشهري
بكلية التربية بجامعة الملك، المجلة الدولية التربوية " تخصص العلوم"

 .(9105)، 013-22، (2)، العدد(2)المتخصصة، المجلد
ر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة على أث(: 9112)محمود عطا برغوت 

تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي بغزة، 
، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، (غير منشورة) رسالة ماجستير

 .فلسطين
، 0المعاصرة، ط مدخل إلي فلسفة البيئة والمذاهب األيكولوجية(: 9105)مصطفي النشار 

 .31القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ص
تنمية األخالقيات البيئية ومهارات اتخاذ القرار لدي (: 9106)شافي مود المضاوي مبارك ح

طالب جامعة قطر من خالل اعداد برنامج قائم علي تكنولوجيا التعليم 
وث البيئية، معهد الدراسات والبح، رسالة ماجستير غير منشورة، االلكتروني

 .جامعة عين شمس
الوعى الدينى وعالقته باألخالق البيئية لدى طالب التعليم (: 9112)اهلل العدل  نادر عبد

 .، كلية التربية، جامعة المنصورة(غير منشورة) الثانوى، رسالة ماجستير
حمد عبدالحكم أ/ الذكاء المتعدد فى القرن الحادي والعشرين، ترجمة(: 9115) هوارد جاردنر

 .الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزيع
الذكاء  لتنمية الطبيعية الظواهر عن برنامج فاعلية(: 9112)الكدش  العزيز عبد محمد والء

، رياض األطفال كلية منشورة، غير ماجستير الروضة، رسالة لطفل الطبيعي
 .القاهرة جامعة

حول المشكلة في تنمية التحصيل  أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز: يسري طه محمد
ى، الدافعية نحو تعلم العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادوالتفكير التأملي و 

 32-02، ص ص (26)ت عربية فى التربية وعلم النفس، عمجلة دراسا
(9103). 
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ABSTACT 

The research aims to develop environmental ethics and intelligence 

among Preparatory Stages Pupils through designing an Enrichment 

Program Based On Problem Centered Learning Strategy and measuring 

its effectiveness. a list of environmental ethics and intelligence skills 

should be developed to pupils in preparatory stage pupils and designing 

the enrichment program included (20 an enriching activity.. 

Environmental Ethics scale was designed which included (36 items), 

and Environmental intelligence scale which included (24 items).The 

research Tools was applied pre application of the program on the 

experimental group. The program was applied on an experimental 

group (40 pupil), then the research Tools was applied post application. 

The results pointed out, there was a statistically significant 

difference among the middle-grades pupils in the experimental group in 

environmental ethics scalebefore the applying of treatment and beyond 

for the post application. There was a statistically significant difference 

among the middle-grades pupils in the experimental group scores 

measure student performance in environmental intelligence before 

applying the treatment and beyond for the post application. 
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The research recommended the necessity of applying the 

enrichment Program to develop environmental ethics and Intelligence 

among preparatory stage pupils and involving environmental ethics and 

intelligence skills on various curricula. 

Key words: environmental ethics- Environmental intelligence - 

Problem Centered Learning Strategy - Enrichment Program.y 


