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  البيئية  الوعي بالسلوكياتتنميةل عليميفاعلية برنامج ت
  املرحلة االبتدائية بالكويتدى تالميذ ل 

  :مقدمةال
 اإلنسانباعتبار أن   الستمرار الحياة اإلنسانية،ا ضروريا حماية البيئة مطلبتعد

 السلوكيات اكتسابهوحمايتها باتت تقتضي  هو السبب الرئيسي في ما يحدث للبيئة،
ذلك من خالل تعريفه بالبيئة " وجعله من المدافعين عنها حة للتعامل معها،الصحي

. )١ص ،٢٠٠٨ بو رزق،(" وعناصرها وأهميتها وتحذيره من مخاطر تدهور وضعها 
فاإلنسان والمجتمع بشكل عام عليه مسئوليات كبيرة في حماية البيئة ومواردها؛ 

  . ليستفيد الجميع منها
ستغاللها االستغالل األمثل في تقليل هدر مواردها هو المحافظة على البيئة واو

 وحمايتها، وأصبحت قضية البيئة،. دعامة مهمة في التعايش معها واالستفادة منها
وأحد التحديات التي تواجهها  واحدة من أهم القضايا، والمحافظة عليها في هذا العصر،

لة تجنب المشاكل البيئية خاصة في التخطيط للتنمية الشاملة مع محاو بلدان العالم،
ولم تعد  أو إيجاد حلول لها قبل أن تقضي تراكماتها على إمكان العالج الناجح، المعقدة،

اعتبارات التنمية رغم أهميتها البالغة عذراً لتجاهل المحافظة على البيئة أو اتخاذ 
  ).٢٠ م،٢٠٠٦ الجواد، عبد(التدابير الفاعلة لمكافحة األخطار المحدقة بها 

ذلك بسبب الحاجة  لقد ظهر مفهوم التربية البيئية في أواسط القرن الماضي،و
المشكالت الناشئة ) المشكالت البيئية ب) أ:الماسة لمواجهة ثالث مشكالت متداخلة هي

المشكالت التربوية الناشئة عن استخدام المؤسسات ) عن العالقة بين البشر والبيئة ج
وقد ركزت التربية .  الموضوعات المتعلقة بالبيئةالتربوية ممارسات تقليدية لتعليم

البيئية على إعداد مواطن يتصف بالمسؤولية والمشاركة النشطة ويمتلك المعرفة 
 ,Flogaitis)  مناسبة للطالبحداث تغيرات بيئية وتربوية واجتماعيةإوالقدرة على 

Daslolia &Agelidou,2005).الب للطفير الفرصلى توإة ي التربية البيئهدف وت 
خاصة بهم من خالل االستقصاءات العملية والعقلية؛ الم هليتمكنوا من تكوين مفاهيم

ستخدام مهارات التفكير ويواجهون تحديات ال فالمتعلمون ينشغلون بخبرات مباشرة،
 فيها يتبادل تشجع التربية البيئية كذلك على تنمية بيئة تعلمية نشطة،كما  ،العليا

لخبرات التي تشجع على االستقصاء المستمر كما توفر أجواء المتعلمون األفكار وا
  ذات الصلةمية وقضايا واقعية يمكن من خاللها تعلم المفاهيم والمهاراتيتعل
)Fleer,2000.(  

أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث و
من أبعاد التحديات رئيسياً اَ وبعد واحدة من أهم القضايا الملحة في عالمنا المعاصر،
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ألن المخاطر البيئية يعني األمن البشري . حول أثر المخاطر البيئية على األجيال القادمة
 – الغذائي – البيئي – االجتماعي – االقتصادي –األمن العسكري (واألمن البشري يعني 

ثالََ تهديد وكل هذه األبعاد يتوقف على اآلخر فم)  وأمن المجتمع– الشخصي –الصحي 
فمعظم الحروب التي حدثت لحد   السياسي يعني تهديد األمن البيئي،أواألمن العسكري 

 أو على الخامات والموارد الطبيعية االستيالءاآلن يمكن القول بأنها حروب بيئية هدفها 
 اإلنسان الذي يمارس اإلطار البيئة هي إنومن جانب آخر  اإلستراتيجية،على الطرق 

  والتقدم التكنولوجي المتنامي،اإلنساني أويجة لنمو وتنوع النشاط البشري نشاطه ونت
  .)٨ص ،٢٠٠٩ قادر، (فقد تعرضت البيئة بمختلف عناصرها للتدهور الشديد والمستمر

إلى أن العالم خالل السبعينيات من القرن ) ٢٠٠٤(وقد أشار العلي والسعدي 
مما يعني تضمين البعد البيئي ضمن  ،ياالماضي قد تنادى إلى ضرورة توجيه التربية بيئ

وعليه فقد أدخلت العديد من دول العالم برامج نظامية في التربية . أهداف مؤسساتنا التعليمية
 من إدراكاً البيئية في كافة المراحل التعليمية من أجل المحافظة على البيئة المحلية ومقوماتها،

 وهم صناع القرار في المستقبل وتقع هذه الدول بأن الشباب شريحة هامة في المجتمع
عليهم مسؤولية حماية البيئة والحفاظ عليها مما يعزز أنماط التفكير والسلوك االيجابي 

  ).٢٠٠٩ ومزاهرة، عربيات،(لديهم تجاه البيئة 
فتعاونت  ومع تزايد المشكالت البيئية تزايد االهتمام بها على المستوى العالمي،

وعقدت المؤتمرات  الحلول المناسبة لمعالجة تلك المشكالت،الدول على العمل إليجاد 
ودعي العلماء والخبراء وأهل االختصاص لوضع الخطط وإيجاد الحلول  والندوات،

الرأي العام العربي "تحت عنوان ) م٢٠٠٦(عقد مؤتمر بيروت عام فتم  ،البيئية المناسبة
البيئية عن طريق التربية البيئية والذي أوصى بضرورة االهتمام بنشر التوعية  ،"والبيئة

وضرورة تنمية التربية البيئية منذ الطفولة وفي المراحل الدراسية  واإلعالم البيئي،
وبناء قدرات  لدعم السلوك البيئي اإليجابي، المختلفة بالتعاون مع المؤسسات التربوية،

) م٢٠٠٧(عام وعقد مؤتمر في الغردقة بمصر  المتعلمين في مجال الحفاظ على البيئة،
وذلك بهدف دراسة التلوث  ،"التلوث البيئي أسبابه وآثاره وطرق مواجهته"بعنوان 

البيئي على مستوى الوطن العربي إلتاحة الفرصة بعمل خريطة بيئية متكاملة تخدم 
 المؤتمر البيئي في األردن،) م٢٠٠٧(وكذلك عقد في عام  الدول العربية والباحثين بها،

وقد أوصى بضرورة االهتمام بالتعليم البيئي  ،"يئة صحية مستدامةنحو ب"تحت عنوان 
  ).٣٧ م،٢٠١١ بني فارس،(لطلبة المدارس والجامعات 

ودراسة القحطاني  ،)م٢٠٠٠(وقد أوصت عدة دراسات كدراسة السبيل 
باالهتمام ) هـ١٤٣٥(ودراسة العتيبي  ،)م٢٠١٢(ودراسة األسمري  ،)م٢٠١٠(

  بالتربية البيئية
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 لوعي البيئي ضرورة اجتماعية تمس كل مجتمع من مجتمعات العالم،ويعد ا
كما تعتبر التوعية البيئية من الوسائل الفعالة التي  وعلى مختلف مستوياته التعليمية،

تساعد اإلنسان على الحفاظ على مقومات بيئته وصيانتها من جميع المخاطر التي 
ويحتّم التزايد المستمر والمتجدد في  يسببها اإلنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

جميع المجاالت العلمية على اإلنسان االستمرار في القراءة واالطالع ليواكب التقدم 
  ). ص٢ هـ،١٤٣٣ المهنا،(الحضاري المتدفق 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
همية تنمية المفاهيم المتعلقة    أ على نتائج البحوث والدراسات التي أثبتت        بناء

وبناء على دعوة عديد من المؤتمرات لالهتمام بالبيئية وتنميـة الـوعي بهـا         ة،بالبيئ
وبمفاهيمها لدى أفراد المجتمع عموماً والطالب بمراحل التعليم المختلفة علـى وجـه             

برزت إضافة إلى تدني مستوى اكتساب التالميذ  للمفاهيم البيئية المتطلبة،            الخصوص،
  :السؤال التاليعن  لإلجابة الذي ،ةالحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراس

 تالميذ البيئة لدى لسلوكيات قائم على المدخل البيئي في تنمية اتعليميما فاعلية برنامج 
  المرحلة االبتدائية بالكويت؟

  :فرضا الدراسة
فـي نمـو   ) ٠,٠٥ = α(عند مستوى الداللة    فرق ذو داللة إحصائية     ال يوجد    .١

لدى أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة البيئية مستوى الوعي بالسلوكيات 
  .يعزى للبرنامج المقترح

فـي نمـو   ) ٠,٠٥ = α(عند مستوى الداللة    فرق ذو داللة إحصائية     ال يوجد    .٢
البيئية لدى أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة مستوى الوعي بالسلوكيات 

  .تبعاً لمتغير النوع يعزى للبرنامج المقترح
 المرحلة االبتدائية تالميذالبيئية لدى مستوى الوعي بالسلوكيات مية تن: هدف الدراسة

  .بالكويت عن طريق إعداد برنامج مقترح لذلك وقياس فاعليته
  تنطلق أهمية الدراسة من االعتبارات التالية :أهمية الدراسة

 . ندرة الدراسات المماثلة لهذه الدراسة في المجتمع الكويتي .١

طو ومطور المناهج في مراعاة هذا البرنامج في يمكن أن ستفيد منها مخط .٢
  .المقررات الدراسية

 يمكن أن يستفيد منها المعلمون في تدريس المفاهيم البيئية المختلفة لطالبهم .٣
  .من خالل تطبيق البرنامج المستخدم في هذه الدراسة
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 يمكن أن يستفيد منها الطالب عن طريق تنمية مستوى المفاهيم البيئية لديهم .٤
 .الل تطبيق البرنامج المستخدم في هذه الدراسةمن خ

يمكن أن تفتح المجال للباحثين إلجراء دراسات أخرى في نفس المجال على  .٥
  .عينات أو بيئات مختلفة

تم استخدام المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة تمشياً مع مشكلتها : منهج الدراسة
  . االختيار القصدي ألفرادهابي علىإذ يعتمد المنهج شبه التجري وطبيعتها،وأهدافها 

  :حدود الدراسة
، نظراً لتـدني     المرحلة االبتدائية  المفاهيم البيئية لتالميذ  : د الموضوعية الحدو .١

  .مستوى الوعي بالسلوكيات المرتبطة بها لديهم
، إلمكانية التطبيق   اإلدارة التعليمية بمنطقة الجهراء بالكويت    : الحدود المكانية  .٢

  .بها
  .م٢٠١٥تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام : مانيةالحدود الز .٣

  :مفاهيم الدراسة
 Effect Size )في الدراسات التجريبية عامة بحجم األثر " يعبر عن الفاعلية : فاعلية

 وهو مصطلح إحصائي يدل على مجموعة من المقاييس اإلحصائية التي يمكن أن (
وية واالجتماعية والنفسية للتعرف على األهمية يستخدمها الباحث في العلوم الترب

 أو (ES)ويرمز لحجم األثر بالرمز  العملية للنتائج التي أسفرت عنه بحوثه ودراساته،
ويهتم بصفة خاصة بقياس مقدار األثر الذي تحدثه المتغيرات المستقلة ) ث .ح(
 م عليها تصميم بحثهفي المتغير أو المتغيرات التابعة التي يقو) المعالجات التجريبية(

(Magnitude of Treatment Effect) ) "،٦٤٦ م،٢٠٠٣ عصر(  
عملية تربوية تستهدف تنمية الوعي لدى "عرفت التربية البيئة بأنها : التربية البيئية

وذلك  وإثارة اهتمامهم نحو البيئة بمعناها الشامل والمشاكل المتعلقة بها، األفراد،
للعمل كأفراد وجماعات لحل  ة ميولهم واتجاهاتهم ومهاراتهم،وتنمي بتزويدهم بالمعارف،

 م،٢٠١٤ الحي، عبد" (وتجنب حدوث مشكالت بيئية جديدة المشكلة البيئية الحالية،
"  إدارة وتحسين العالقة بين اإلنسان وبيئته بشمولية وتعزيزةكيفيتعلم "وهي  ،)٩٠

  .)٥ م،٢٠١٢ السعود،(
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قلية مجردة تعطى اسماً أو لفظاً ؛ لتدل على ظاهرة  تصورات عهي: المفاهيم البيئية
 النوح،(ويتم تكوينها عن طريق تجميع الخصائص المشتركة ألفراد هذه الظاهرة  بيئية،

  ).٤٨ص ،٢٠٠٧
المفاهيم التي تظهر على تصرفات أطفال المرحلة  ويقصد بها في هذه الدراسة،

  .أو ممارسة بيئية أو تأثر بيئي، ،االبتدائية اللفظية والفعلية إما على شكل وعي بيئي
  :دراسات سابقة

 الكشف عن االتجاهات البيئية لدى طالب  هدفت الدراسة)٢٠١٦(دراسة الغامدي  .١
 نوع المدرسة، النوع للمتعلم،(مدارس الطائف في ضوء بعض المتغيرات 

وبينت نتائج الدراسة أن  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، ،)التخصص
  .بيئية لطالب مدارس الطائف كانت إيجابيةاالتجاهات ال

 على االتجاهات البيئية فهدفت الدراسة التعر) ٢٠١٥(دراسة المبارك وآخرون  .٢
نحو  والية النيل األبيض، بمدينة الدويم، لطالب كليات التربية بجامعة بخت الرضا،

 تأثر ومدى تعميم مفهوم الوعي البيئي لدى الطالب، كما رمت إلى التربية البيئية،
تلك االتجاهات ببعض المتغيرات التي يجب وضعها في االعتبار عند اتخاذ القرار 

معتمدين على االستبانة  استخدم معدو الورقة المنهج الوصفي التحليلي،. المناسب
تم  طالبا وطالبة،)٦٩٧(حيث شملت عينة الدراسة الكلية كأداة رئيسة للدراسة

 طالبا وطالبة،)٧٠(شوائية وبلغت حواليمنها بالطريقة الع% ١٠اختيار نسبة 
ولقد اعتمد معدو . موزعين بين الذكور واإلناث من خالل مقياس الوعي البيئي

وكذلك  للقيم المحددة سلفاً لتعرف االتجاهات البيئية) ت(الورقة على استخدام اختبار
م ومن أه. استخدام حساب التكرارات والنسب المئوية لمعرفة مستوى الوعي البيئي

العمل على نشر الوعي البيئي بين المنظمات : النتائج التي توصلت إليها الدراسة
 االنتباه للبيئة بوضرورة جذ الحكومية وغير الحكومية الكتساب االتجاهات البيئية،

مع تضمين التربية البيئية  التي يعيش فيها اإلنسان والمشاركة في حل مشكالتها،
من توفير  وال بد ي بصورة أفضل مما هو عليه اآلن،في مناهج التعليم العام والعال

  .مطبوعات ووسائل سمعية وبصرية عن مفهوم القضايا البيئية المختلفة
التعرف على : سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية) ٢٠١٤(دراسة الدوسري  .٣

حديد وت واقع تضمين التربية البيئية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية،
المشكالت البيئية التي يمكن تناولها ضمن التربية البيئية في التعليم العام في 

والوقوف على الصعوبات التي تواجه تضمين التربية  المملكة العربية السعودية،
والتعرف على مداخل تضمين  البيئية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية،

  الدراسية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية،التربية البيئية في المناهج
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والتعرف على سبل تعزيز التربية البيئية في التعليم العام في المملكة العربية 
: وتوصلت لنتائج منها واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الوثائقي، السعودية،

العام في المملكة العربية أنه ال يوجد منهج خاص بالتربية البيئية يدرس في التعليم 
وأن المناهج الدراسية في التعليم العام  وهو ما يسمى بالمدخل المستقل، السعودية،

كما أن بعض المناهج لم  لم تتناول بصورة واسعة وشاملة جوانب التربية البيئية،
وأن  تتضمن موضوعات عن المشكالت البيئية ولم تعالجها بالشكل المطلوب،

ئية التي يمكن تناولها ضمن التربية البيئية في التعليم العام هي المشكالت البي
ويمكن  بالضرورة المشكالت البيئية التي تعاني منها المملكة العربية السعودية،

ا أنه يتم تضمين مك التلوث البيئي والتصحر واستنزاف مصادر المياه،: حصرها في
العام في المملكة العربية السعودية التربية البيئية في المناهج الدراسية في التعليم 

ولتعزيز التربية  ومدخل الوحدات الدراسية، ،)التكاملي(المدخل االندماجي : من خالل
إعداد خطة : ومن أهمها البيئية في التعليم العام ينبغي القيام بالعديد من اإلجراءات،

ة صياغة وإعاد استراتيجية لدمج التربية البيئية ضمن منظومة التعليم العام،
المقررات الدراسية في مراحل التعليم العام من أجل تحقيق التكامل بين موضوعاتها 

وإدخال مقررات وبرامج ومناشط للتربية البيئية ضمن  وموضوعات التربية البيئية،
التأكيد على : منها واختتمت الدراسة بتوصيات، الخطة الدراسية في كليات التربية،

وضرورة تنمية الوعي البيئي لدى الطالب في مراحل التعليم  أهمية الثقافة البيئية،
والتأكيد على العمل الجماعي من خالل إشراك جميع مؤسسات المجتمع ذات  العام،

 والهيئات والنوادي الثقافية ومؤسسات التعليم واإلعالم والمسجد، العالقة بالبيئة،
 هجية واضحة،في تعزيز الوعي البيئي لدى الطالب وفق خطط مدروسة ومن

من  وضرورة ربط التنظير بالتطبيق وبث االتجاهات العلمية في التعامل مع البيئة،
 خالل الممارسات والتطبيق العملي للقيم والمفاهيم التي يتعلمها الطالب نظرياً،
وضرورة إعادة تشكيل المناهج إلعطاء حصة أكبر للتربية البيئية في جميع مناهج 

  .التعليم العام
أثـر  عـن  هدفت هذه الدراسة إلى الكـشف   ): ٢٠١٣(العديلي والحراحشة   دراسة   .٤

دراسة مساق في التربية البيئية في اتجاهات طلبة جامعة آل البيت نحـو بعـض               
تكون أفراد الدراسة من  .في ضوء بعض المتغيرات القضايا المتعلقة بسالمة البيئة،

طالباً وطالبة سجلوا   ) ٨٥(توزعوا على مجموعتين إحداهما      طالباً وطالبة، ) ١٦٣(
طالباً ) ٧٨(فيما األخرى  لمساق البيئة والتربية البيئية فاعتبرت مجموعة تجريبية،  

وطالبة لم يسجلوا للمساق المذكور ولم يسبق لهم دراسـته واعتبـرت مجموعـة     
كشفت نتائج الدراسة وجود فروق بداللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو . ضابطة

رتبطة بسالمة البيئة تعزى لدراسة مساق فـي التربيـة البيئـة            بعض القضايا الم  



 م ٢٠١٦أكتوبر لسنة )  الجزء الثاني١٧٠: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٢٠٣ -

وكذلك للتفاعل بين النوع االجتمـاعي والمـستوى         ولصالح المجموعة التجريبية،  
والتفاعل بين دراسة مساق في التربيـة البيئيـة والمـستوى            الدراسي من جهة،  

صائية في في حين لم تظهر النتائج وجود فروق بداللة إح. الدراسي من جهة أخرى
اتجاهات الطلبة نحو بعض القضايا المرتبطة بسالمة البيئة تعزى للنوع االجتماعي           

  . أو المستوى الدراسي
التي هدفت إلى التعرف على مدى وعي الدارسين  ،)هـ١٤٣٣(دراسة المهنا  .٥

والتعرف على أهم سبل المحافظة  بالمدارس المتوسطة والثانوية بالمشكالت البيئية،
 وكذلك التعرف على سبل تعزيز الوعي البيئي لدى الدارسين، ،على البيئة

وشمل مجتمع الدراسة على الدارسين  ،)المسحي(واستخدمت المنهج الوصفي 
 ،دارساً) ١٧٥٠(بالمدارس المتوسطة والثانوية الليلية بمدينة الرياض وعددهم 

 واستخدمت دارساً،) ٣٥٠(من عدد الدارسين بعدد % ٢٠وتكونت العينة من
أن وعي الدارسين بالمشكالت : وتوصلت لنتائج منها االستبانة كأداة للدراسة،

وأن من سبل تعزيز الوعي البيئي لدى  البيئية بمدينة الرياض كان بدرجة متوسطة،
واستغالل األنشطة  ضم الموضوعات البيئية ضمن المقررات الدراسية،: الدارسين

واالستفادة من اإلذاعة  ي تتناول البيئة،المدرسية وتفعيلها وربطها بالموضوعات الت
  .والمكتبة المدرسية في هذا الشأن

دراسة هدفت إلى تحديد المفاهيم البيئية الالزم تضمينها ) م٢٠١٢(أجرى األسمري  .٦
ومدى توافرها في تلك  في كتب الدراسات االجتماعية المطورة للمرحلة الثانوية،

فاهيم البيئية الالزم تضمينها في المناهج ولتحقيق ذلك تم تحديد قائمة بالم الكتب،
وضمنت هذه القائمة في استبانة لتحديد درجة  الدراسية في نظام المقررات الثانوية،

وبعد ذلك تم استخدام تحليل المحتوى للكشف عن مدى توافر قائمة  األهمية،
أن : اوتوصلت الدراسة لنتائج منه المفاهيم البيئية في كتب الدراسات االجتماعية،

درجات تقدير أفراد عينة المجموعة ألهمية تضمين المفاهيم البيئية جاءت موزعة 
كما كشفت عن عدم تضمين بعض المفاهيم البيئية  بين درجتي متوسطة وضعيفة،

  .المهمة الواردة في هذه الدراسة في الكتب الدراسية
ئـي لـدى   هدفت إلى الكشف عن مستوى الوعي البي      بدراسة  ) ٢٠١٠(قام العديلي    .٧

الطلبة المعلمين في جامعة الزرقاء الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات منها دراسة           
طالباً وطالبة شكلوا ما نسبته ) ٢٠٥(تكون أفراد الدراسة من . مساق يتعلق بالبيئة

من الطلبة المسجلين في الكلية للفصل الدراسـي الثـاني للعـام الجـامعي           % ٣٣
تم توزيع اختبار أعد لقياس الوعي البيئي  ات،ولغايات جمع البيان . م٢٠٠٨/٢٠٠٩

فقرة من نوع االختيار من متعدد على أفراد الدراسة بعد أن تـم إيجـاد               ) ٣٠(من  
مستوى الوعي البيئي لدى أفراد الدراسـة       كشفت نتائج الدراسة تدني     . صدقه وثباته 
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سـة مـساق   درا"كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر بداللة إحصائية لمتغير    بشكل عام، 
  .في الوعي البيئي ألفراد الدراسة" يتعلق بالبيئة

دراسة هدفت إلى الوقوف على الواقع الفعلي للتخطيط  )م٢٠٠٩(أجرى مهدي  .٨
 ،)المسحي(واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  للتربية البيئية في التعليم العام،

 اة للدراسة،واستخدمت االستبانة كأد مديراً،) ٤٦٧(وتكون مجتمع الدراسة من 
أن درجة موافقة مديري المدارس لتخطيط : وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها

كما اتضح أنه ال توجد مادة  التربية البيئية في التعليم العام كانت بدرجة عالية،
  .متخصصة في التربية البيئية

دراسة هدفت إلى التعرف على مدى وعي الطالب  )م٢٠٠٨(أجرى الظفيري  .٩
وكذلك التعرف على دور كل من  لبيئية في المملكة العربية السعودية،بالمشكالت ا

واقتصرت الدراسة على  المعلم والمنهج واألنشطة في تنمية الوعي البيئي للطالب،
واستخدمت المنهج الوصفي  طالب الصف الثالث ثانوي بمدارس حفر الباطن،

أن وعي : منها ئج،وتوصلت إلى عدة نتا واالستبانة كأداة للدراسة، ،)المسحي(
وأن للمعلم دور في تنمية الوعي  الطالب بالمشكالت البيئية كان بدرجة عالية،

وتمكّنه من  البيئي للطالب؛ وذلك راجعاً إلدراكه ألهمية التوعية البيئية للطالب،
  .أساليب التوعية البيئية المناسبة للطالب

ي البيئي واالتجاهات بدراسة هدفت الكشف عن الوع (Ozden, 2008)قام اوزدين  .١٠
نحو البيئة لدى الطلبة المعلمين في تركيا وعالقة كل ذلك بالجنس والتخصص 
والتحصيل والوضع االقتصادي والمنطقة الجغرافية ومؤهالت الوالدين ومهنهم 

طالباً وطالبة من الطلبة الذين ) ٨٣٠(تكونت عينة الدراسة من . وعدد أفراد األسرة
اديمان في ات يعدون فيها ليصبحوا معلمين في جامعة يدرسون في برامج وتخصص

) ٣٠( استخدم الباحث استبانه مكونة من .University of Adiyamanتركيا 
. فقرة كأداة لجمع معلومات الدراسة حول الوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة

لديهن أظهرت أهم نتائج الدراسة أن اإلناث الالتي في السنة األخيرة من الدراسة و
مستوى  (اقتصادي عالو اجتماعيلمستوى أقل من ثالثة أخوة وأخوات وينتمون 

لديهن وعي بيئي واتجاهات ) مكان اإلقامة مؤهالت الوالدين ومهنهم، دخل األسرة،
  .ايجابية نحو البيئة أعلى من أفراد الدراسة اآلخرين

 (Valaardingerbroek & Taylor, 2007)قام فالردينجربروك وتايلور  .١١
 هدفت الكشف عن الثقافة البيئية (A Comparative Study)بدراسة مقارنة 

واالتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة المعلمين في لبنان مقارنة مع عينة مكافئة من 
طالب وطالبة من طلبة السنة ) ١٠٠(تكونت عينة الدراسة من  طلبة استراليا،
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ثانوية في الجامعة األمريكية في األخيرة المعدين لتدريس الصفوف األساسية وال
في حين تم استخدام عينة مكافئة من  بيروت والجامعة األمريكية اللبنانية في لبنان،

طالباً وطالبة اعتبرت عينة مرجعية ) ٨٧(طلبة الجامعات االسترالية وعدد أفرادها 
ج أظهرت نتائ. تم استخدام استبانة بغرض جمع بيانات الدراسة لغايات المقارنة،

الدراسة أن الطلبة اللبنانيين يتخلفون وراء أقرانهم في استراليا فيما يتعلق 
بإدراكهم للقضايا البيئية العالمية وأظهرت النتائج كذلك أن أفراد الدراسة من الطلبة 
اللبنانيين لديهم وعي بيئي ضيق ومحدود بالرغم من نتائجهم المرتفعة على مقياس 

ضافة إلى تشكيكهم في قدرة البرامج المعنية بالتربية باإل االتجاهات نحو البيئة،
  .البيئية في المدارس في غرس االتجاهات وتنمية الوعي البيئي لدى األفراد

 هذه الدراسة الوقوف على مدى توافر الكفايات الالزمة         ):٢٠٠٥(دراسة الرويشد    .١٢
خدمت اسـت و ،لتدريس الخبرات البيئية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويـت        

وأجريـت   ،كما استخدمت قائمة الكفايات كأداة للدراسـة  الدراسة المنهج الوصفي، 
 مفردة من معلمات مرحلة رياض      )٢٦٢(هذه الدراسة على عينة عشوائية قوامها       

 وقد كشفت الدراسـة فـي هـذا     و ، األطفال التابعة لوزارة التربية بدولة الكويت،     
كفايات التربوية العامة متوافرة لدى هؤالء أن ال: الجانب عن عدد من النتائج أهمها 
أن مدركات المعلمـات لمـدى تطبـيقهن        ،  %٨٥المعلمات بدرجة كبيرة تصل إلى      

للكفايات التربوية العامة أثناء تدريسهن للخبرات واألنشطة البيئية ال تتأثر كثيـرا            
أن تطبيق معلمـات    . بخصائصهن من حيث السن والمستوى التعليمي ومدة الخبرة       

اض األطفال للكفايات األدائية الالزمة لتدريس الخبرات واألنشطة البيئيـة جـاء          ري
أن الكفايات التربوية العامة هي صاحبة التأثير األقوى في تطبيق الكفايات            ضعيفا،

من التباين في القيمـة التـي تعكـس اسـتجابات           % ٧٣األدائية حيث إنها تفسر     
يليها الكفايات  من التباين،% ٤٩ية المفحوصات بشأن تطبيق هذه الكفايات الشخص     

بينما جاءت قيمة   . وهي قيم ذات داللة إحصائية عالية      ،%٤٧المعرفية حيث تفسر    
. التباين المفسر لمتغيرات السن والمستوى التعليمي منخفضة وبدون داللة إحصائية

أن متغير التخصص هو المتغير الوحيد الذي له داللة إحصائية للقيمة الكمية التـي   
تعكس توفر الكفايات المعرفية الالزمة لتدريس الخبرات واألنشطة البيئية بريـاض         

 . األطفال

دراسة عرض فيها تجارب دولية في مجال التربية  )م٢٠٠٤ (Fordوأجرى فورد  .١٣
 عن والمسئولة اشتملت على مفاهيم بيئية ركّزت عليها هذه التجارب، البيئية،

 نظام اليابسة ومواردها، الحياة البرية، لرشيد،السلوك ا: مثل المحافظة على البيئة،
وعرضت  والتلوث، التقنيات البيئية، الصيد الجائر،: مثل وعلى المشكالت البيئية،

إقامة مسابقات الرسم حول : مثل بعض األنشطة لنشر الوعي البيئي لدى الطالب،
وتنظيم بعض  وإقامة حفالت على المسرح المدرسي، موضوعات البيئة،
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والقيام  استخدام البيوت الزجاجية لزراعة بعض النباتات،: مثل وعات،المشر
  .بحمالت نظافة

دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير دراسة المواد  )م٢٠٠٣ (Emily إملي قدمو .١٤
واستخدمت المقابلة كأداة  والمقررات البيئية على قيم الطلبة وأخالقهم البيئية،

ن الدراسات البيئية للطالب أكسبتهم قيم أ: منها وتوصلت إلى نتائج، للدراسة،
: وأن أكثر المشاكل البيئية التي تواجه المجتمع المعاصر هي وأخالقيات البيئة،

وذلك  واستنزاف الموارد البيئية، مشاكل تلوث الهواء والمياه والتلوث اإلشعاعي،
  .من وجهة نظر الطالب

كتسبه المعلمين  اى مادراسة هدفت إلى التعرف علب )م٢٠٠٢(Cutter كوتر قامو .١٥
من تعليم بيئي وأثره في تنمية الوعي البيئي لدى الطالب في المدارس االبتدائية 

 وتوصلت إلى نتائج، واستخدمت االستبانة والمقابلة أداتي للدراسة، االسترالية،
أن التعليم البيئي في المدارس غير ناجح؛ لضعف المعرفة البيئية عند : منها

كما أن طرق التدريس المستخدمة في  ن بتدريس التعليم البيئي،المعلمين القائمي
التعليم البيئي غير ناجحة؛ ألن المعلمين يركزون على المواقف والقيم ويهملون 

  .المعرفة البيئية
 التعرف على مستوى الوعي البيئي إلىهدفت الدراسة ) م٢٠٠٣( دراسة السالمي، .١٦

استخدمت الدراسة أداة اختبار من نوع   بسلطنة عمان،اإلعداديةلدى طلبة المرحلة 
 تدني مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة، :ومن نتائج الدراسة االختيار المتعدد،

وجود فروق  وجود ارتباط بين مستوى الوعي البيئي واتجاهات الطلبة نحو البيئة،
وجود فروق ذات داللة  ،اإلناث في مستوى الوعي البيئي لصالح إحصائيةذات داللة 
   . في مستوى الوعي البيئي لصالح الصف الثالثإحصائية

  :التعليق على الدراسات السابقة
 من العرض السابق تنوع الدراسات التي اهتمت بالتربية البيئية بصفة يتضح

عامة سواء منها ما تناولها كإطار مفاهيمي أو ربطها ببعض المتغيرات األخرى أو ما 
كما أنه بمراجعة هذه  فئات أو المراحل التعليمية،حاول الكشف عن واقعها لدى بعض ال

الدراسات تبين عدم وجود دراسة تجريبية منها أجريت على المجتمع الكويتي أو حاولت 
تنمية المفاهيم البيئية لدى أطفال المرحلة االبتدائية عن طريق برنامج تدريبي مقترح 

اسة من تلك الدراسات في ورغم ذلك أفادت هذه الدر وهو ما يميز الدراسة الحالية،
  .اإلطار النظري لها وفي إجراءاتها المنهجية
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  )التربية البيئية والمفاهيم البيئية: (اإلطار النظري للدراسة
 :مفهوم التربية البيئية

حتـى  ، التربية البيئية موجهة إلكساب األفراد االتجاهات البيئية المرغوب فيها    
حمايتها وتطويرها جانبا رئيسيا متكامالً مع بنائهم       تكون البيئة ومصادرها ومشكالتها و    

  ).٢٣ص ،٢٠٠٣ حسن،. (النفسي يتضح في ممارسات سلوكية رشيدة في البيئة
وتزودهم بفرص ، وتنمي برامج التربية البيئية معارف واتجاهات الملتحقين بها

متضمنة في وتساعد النشاطات ال، ليصبحوا مواطنين مدركين للبيئة ولمسئولياتهم نحوها
هذه البرامج على تنمية االتجاهات نحو البيئة باإلضافة إلـى تنميـة الـسلوك البيئـي           

وإذا ارتبطت األنشطة باالستثارة شجعت الملتحقين بالبرنامج علـى سـرعة           . المسئول
اكتساب مهارة السلوك البيئي والشعور بالبيئة وزيادة فهمهم للمواقع التي فـي حاجـة    

  ).٢٤ص ،٢٠٠٣ حسن،. ( مصلحة البيئةللمساعدة والعمل على
وقد تعددت اآلراء في معنى التربية البيئية ومدلولها وذلك بتعدد مدلول العملية     

حيث يرى البعض أن دراسة . ومدلول البيئة من جهة أخرى، التربوية وأهدافها من جهة
مـر  في حين يرى البعض اآلخـر أن األ ، البيئة في حد ذاتها ضمان لتحقيق تربية بيئية  

وليست التربية مجرد تدريس المعلومات والمعارف عن بعـض         ، أشمل من ذلك وأعمق   
  : المشكالت ولكنها تواجه طموحا أكثر من ذلك يتمثل في جانبين

       إيقاظ الوعي الناقد للعوامل االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والـسياسية
 .واألخالقية في جذور المشكالت البيئية من ناحية

 تلك العالقات  ، ة القيم التي تحسن من طبيعة العالقات بين اإلنسان والبيئة         تنمي
التي تطورت على نحو غير سوي وسببت كل ما يواجه اإلنسان والبيئة مـن              

  ).١٩ص ،١٩٩٣ سالم،. (مشكالت
  :ويمكن اإلشارة إلى مفهوم التربية البيئية وتعريفها فيما يلي

ي تقوم بها الهيئات والمؤسسات الرسمية يقصد بالتربية البيئية تلك الجهود الت    
في سبيل توفير الوعي البيئي لكافة المواطنين ) غير النظامية(وغير الرسمية ) النظامية(

بحيث يكون هذا الوعي البيئي إسهاما مباشرا في توجيـه سـلوكهم      ، بمختلف أعمارهم 
أجهزة اإلعالم وهذه المؤسسات تشمل المدارس و . نحو المحافظة على البيئة ومصادرها    
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المسموعة والمرئية ودور العبادة والجمعيات األهلية والنوادي واألسرة وغيرهـا مـن           
  ).٤٣ص ،٢٠٠٠ عسكر،. (مؤسسات المجتمع

وتعرف كذلك بأنها تعلم كيفية إدارة وتحسين العالقات بين اإلنـسان والبيئـة             
  ).٧٢، ص٢٠٠٤ السعود،. (بشمولية وتعزيز

ل بأن أبرز سمات التربية البيئية تتمثل فيما يلي  وفي ضوء ما سبق يمكن القو     
  ): ٢٣ ،٢٢ص ،٢٠٠٦ األحمدي،(
تهدف التربية البيئية إلى تكوين المهارات واالتجاهات بناء على نوعية المفـاهيم             .١

والمفاهيم البيئية ال تشتق أو تحدد إال بناء على     ، التي يتعرض لها المنهج التعليمي    
. ترتيب معين يسهل على الطالب تعلمها واستيعابها      معايير علمية نفسية وذهنية وب    

وعادة تدخل المفاهيم البيئية مع المفاهيم األخرى لميـادين المعرفـة مـن علـوم         
بينما تضع الجامعـات    ، واجتماعيات ودين وفنون وغيرها في مرحلة التعليم العام       

األخرى مع  مقررات خاصة بالتربية البيئية لطالبها تشمل اندماج الميادين المعرفية          
  .البيئية في كيان خاص هو التربية البيئية

يؤكد الباحثون في التربية البيئية أن دراسة التربية البيئية تؤدي إلى تنفيذ أهداف              .٢
فالتربية البيئية ليست فرعا منعزالً     ، حماية البيئة وإلى وقاية اإلنسان من المخاطر      

هي مجموعة مـن المعـارف      وإنما  ، أو لها كيان خاص كمادة دراسية     ، من العلوم 
المتداخلة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وصلتها وثيقة بفكرة التعليم مـدى             

 .الحياة

يساهم تدريس التربية البيئية في تطوير القدرات على التفكير واسـتقراء الواقـع              .٣
وإيجاد الحلول المستقبلية المعقدة للبيئة ليس فقط في مجال توثيق العالقـة بـين              

 ومحيطه الحيوي وإنما أيضا المشاركة الفاعلة فـي التنميـة االقتـصادية         اإلنسان
 .واالجتماعية والسياسية

تتزايد اهتمامات المجتمعات بالتربية البيئية خاصة عنايـة المخططـين البيئيـين             .٤
. وواضعي استراتيجيات التنمية بجعل التربية البيئية محور الخطط اإلنمائية للدولة         

بل ،  واالقتصادي والسياسي ال يوضع بمعزل عن التربية البيئيةفالتخطيط االجتماعي
خاصـة فـي    ، إن التخطيط التربوي نفسه يضع التربية البيئية في جـل عنايتـه           

أي البيئات التي من صنع اإلنسان والتي ، المجتمعات التي تكثر من البيئات المشيدة     
 .ى البيئة الطبيعيةتعتبرها إنجازا حضاريا ال يتحقق إال في ظل المحافظة عل

فهنـاك  . تتميز التربية البيئية بأسلوب نظامي يعكس خططها وآلياتهـا المعروفـة       .٥
الفلسفة والسياسات واألهداف واالستراتيجيات واألساليب التي تعين علـى وضـع           
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كما أن للتربية البيئية األدوات التي تمكنها مـن         . الخطة وكيفية تنفيذها وتقويمها   
وتكـوين المهـارات    ، تقويم في تحصيل الطالب الدراسـي     مالحظة وقياس مدى ال   

ولقد وجد من الدراسات السابقة أن تدريس المفاهيم البيئية فـي           . واالتجاهات لديه 
مناهج التعليم المختلفة يرفع من مستوى التحصيل ويزيد من المهارات ويعزز القيم    

 .ةواالتجاهات مقارنة بتدريس المعارف البعيدة عن المفاهيم البيئي

تهتم التربية البيئية بكل األفراد وليس فقط بفئة معينة من المجتمع أو من األعمار               .٦
فاالهتمام ينصب عادة عند تدريس التربية البيئية       . والمستويات االقتصادية وغيرها  

والعوامـل  ، ودراسة هذا التـداخل   ، على التداخل الديناميكي بين اإلنسان والطبيعة     
بهدف رفع مستوى معيـشة اإلنـسان   ، ة عن هذه العالقة   السلبية واإليجابية الناجم  

والمحافظة على إنجازاته وتراثه وثقافته إضافة إلى حماية صحته العامـة وذلـك             
بمعالجة األسباب كالتلوث والضجيج والغازات السامة والنفايات الخطرة والمجاعة         

  ).٧٩ص ،٢٠٠٤ الشراح،. (واستنفاد األوززن واالحترار العالمي وغيرها
  :  لتالميذ المرحلة االبتدائيةأهداف التربية البيئية

يصعب االتفاق حول أهداف التربية البيئية وذلك بسبب ارتباطهـا بالـسياقات            
ولكن على وجـه العمـوم       االقتصادية واالجتماعية والثقافية واأليكولوجية لكل مجتمع،     

 ،٣٥٥ص ،٢٠٠٥ د،الرويـش (يذكر المختصون األهداف العامة التالية للتربية البيئيـة   
٣٥٦ :(  

مساعدة اإلنسان على فهم الطبيعة المعقدة والمتداخلة للبيئة بسبب التفاعـل بـين              .١
  . جوانبها البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية

تزويد األفراد والمجتمعات بالمهارات والوسائل والطرق الالزمة لتفـسير عالقـة            .٢
 . صر البيئة في الزمان والمكانالتكامل التي تربط بين مختلف عنا

اإلسهام في خلق الوعي بأهمية المحافظة على البيئة من أجل دعم جهود التنميـة               .٣
 . االقتصادية واالجتماعية والثقافية على جميع المستويات

إعداد السكان وتأهيلهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحفاظ على نوعيـة    .٤
 ..ومراقبة تنفيذ هذه القراراتالحياة والبيئة الطبيعية 

نشر المعلومات واألفكار واالتجاهات الالزمة لتبني أساليب وطرق فـي الحيـاة ال              .٥
  يترتب عليها أية آثار ضارة بالبيئة

 لتالميذ المرحلة االبتدائيـة وتأثيرهـا علـى     المفاهيم البيئية  كتسابأهمية ا 
  : سلوكياتهم البيئية
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اهيم البيئية للتالميذ في المبررات الـتالية       المف  واستخدام تتضح أهمية دراسة  
  ):٥٠ ،٤٩ص ،٢٠٠٧ النوح،(
والمقومات   تساعد دراسة النظام البيئي على تحديد العناصر المتفاعلة في هذا النظام،     -

  .التي تجعله متوازناً، كما يمكن تحديد العوامل التي قد تـخل بالتوازن البيئي
ـ      - عارف والمهـارات واالتــجاهات والقــيم        وتسهم دراسة السكان في إكساب الم

  .  عن تربيتهم تربية بيئية سليمةوالمسئولةالالزمة 
 وتسهم دراسة االقتصاد والتكنولوجيا في التعريف بترشيد سبل استهالك موارد البيئة - 

  .والتعامل مع التقنيات غير المسببة باإلخالل البيئي وفق الحاجة،
ية في التدريب على مهارة اتخاذ القرار السليم تجـاه     وتساعد دراسة القرارات البيـئ    -

  . المواقف التي تحدث والمشكالت التي يعانون منها
 وتؤدى دراسة األخالقيات البيئية إلى التعريف بالقيم التي يجب على اآلخرين التحلي             -

ه وأن هذه البيئة ليست ل الشعور بأن اإلنسان جزء من بيئته ال خارجاً عنها،:: مثل بها،
واستثمارها  وبالتالي على اإلنسان المحافظة عليها وعلى باقي مواردها المختلفة، وحده،

  . بما ينفعه وينفع معه أجيال متعاقبة
يالحظ أنها تسهم وبدور مباشر في تحقيـق    وبإمعان النظر في هذه المبررات،    

األولى لمخططي لذا ف. أهداف التربية البيئية في جوانبها المعرفية والوجدانية والمهارية       
محتويات التربية البيئية في المناهج الدراسية والبرامج التعليمية أن يراعـوا تنـاول              

  .المفاهيم البيئية بصورة شاملة ومتوازنة في كل جانب
 المتطلبة لتالميذ المرحلة االبتدائية وعالقتهـا بـسلوكياتهم         المفاهيم البيئية 

  :البيئية
واعتبرهـا أســاسية     تربيـة البيئيـة،   مفاهيماً لل ) م٢٠٠٠(ذكر الخميسي   

والمحيط  والبيئة، والعلوم البيئية،  والنظام البيئي،  علم البيئة، :: مثل للـدارس المبتدى، 
وعلـم   والمشكالت البيئيـة،   واإلنسان، والمحيط االجتماعي،  والمحيط التقني،  الحيوي،
 والحمولة البيئيـة،   والبيئة الحضارية،  وكوكب األرض كنظام،   والبيئة الطبيعية،  التنبؤ،

 وحمايـة البيئـة،    وتدهور البيئـة،   وخطورة حدوث االختالل،   واختالل التوازن البيئي،  
. وإعادة تدوير النفايات   والنفايات الخطرة،  والمواد الخطرة،  والعوامل الملوثة البشرية،  

  ) م٢٠٠٠الخميسي، (
 وهــو المـشكالت البيئيـة،    على مفهـوم بيئـي،   ) م٢٠٠٤(وركز السعود   

ومـشكلة اسـتنزاف     ومشكلة التلوث،  ووزعها إلى أنواع كمشكلـة االنفجار السكاني،     
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  )م٢٠٠٤السعود، . (وأخيراً عرض طرائق حماية البيئة موارد البيئة،
إلـى مفاهيـم بيئيـة تتكــون منهـا البيئـة       ) م١٩٩٥ (دوأشار عبد الجوا  

ن الـمؤثر في الجانب    باعـتباره المكو  اإلنسان،: وهـى الطبيعية والبيئة الحضـارية،  
وتـشمل األنشطة التي يمارسـها اإلنسـان فـي   والنظم االجتماعية،  الطبيـعي للبيئة، 

والطبيعة وتشمل األرض وما عليها من ماء وهواء وما          عالقاته مع الوسط المحيط به،    
وتتـضمن مختلـف أنـواع       وتكنولوجيا، ينمو علـيها من غابات ونباتات وحيوانات،     

  ) م١٩٩٥عبد الجواد، . ( ي استحدثها اإلنسان لخدمتهالتقنيـات الت
  

النظام  :وهى مفاهيماً بيئية في برنامجه التعليمي،     ) stapp( حدد ستاب   كما  
واألخالقيـات   والقـرارات البيئيـة،    واالقـتـصاد والتكنولوجيـا،    والسكان، البيئـي،

  )م١٩٩٥مطاوع، .(البيئية
  :المدخل التتنظيمي البيئي

 Organizationalالعام اإلطار العام للمدخل التنظيمي البيئـي  يرتكز اإلطار 
and Environmental Approach على جانبين أساسيين هما :  

إن البيئة االجتماعية تعتبر مصدرا أساسيا لألنماط السلوكية للفرد كما أنها تعتبر         -١
  أداة أيضا لتعديل هذا السلوك 

 أن يلعب دورا فعـاال فـي البيئـة          يمكن للفرد مع غيره من األعضاء أو األفراد        -٢
  واستغاللها استغالال بناءا أو تغييرها بغرض مقابلة حاجاته 

فيركز هذا المدخل على استخدام البيئة واالستفادة منها لتغيير الفرد وهذه مـن             
 مرعـي، (ميزات هذا المدخل حيث يوجه األعضاء إلى االرتباط بالبيئيـة االجتماعيـة             

 منقريـوس، (كز هذا المدخل على عدة مبـادئ أهمهـا          وير )١٥ص ،١٩٩٧ وشحاتة،
  ): ١٢٠ ،١١٩ص ،٢٠٠٥ وآخرون،

سـلوك  ( مساعدة األفراد لزيادة األداء االجتماعي ويقصد بـه         : األداء االجتماعي -أ
 مجموعة التصرفات فـي المواقـف       –األفراد عندما يقومون بأداء أدوارهم االجتماعية       

  : داء األدوار يلجأ إليها األفراد من خاللوهناك عمليا تبادل في أ) االجتماعية 
والعمليات التي  Social Structures التغيرات التي تحدث في البناءات االجتماعية -١

  . ترتبط ببعض األدوار
  .  والتغييرات التي تحدث في سلوك األفراد استجابة لما يتوقعه اآلخرون في البيئة-٢
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ة يمكن أن تستهدف مساعدة العـضو       تؤكد المفاهيم على أن التفاعالت الناتج     
على أن يغير من بيئته االجتماعية أو من سلوكه من خالل الخبرات والتجارب الشخصية 

  . المتبادلة
وعلى األخصائي أن يوفر المناخ المناسب وان يساعد على إيجـاد المواقـف               

 ديـد االجتماعية التي تساعد على التغيير وان يساعد الجماعة على وضع األهداف وتح           
أنواع السلوك المرغوب أو غير المرغوب في مـصطلحات عمليـه واضـحة ويقـوم               

  .األخصائي بتجزئة األهداف النهائية إلى أهداف جزئية للجماعة
  
 Respect for the individualاالهتمام بالفرد داخـل الجماعـة   -ب

 يؤكد هذا المبدأ على احترام كيـان الفـرد ذاتـه واإليمـان بحـق تقريـر المـصير       
Determination Self،           وقد تتعارض قيم األعضاء أو يتفقوا في القيم ويختلفوا فـي

السلوك وعلى األخصائي أن يساعد الجماعة على أن تضع المعايير التي تقبل أو ال تقبل   
ويتوقـف   .أي سلوك وهو ما يسمى بالبناء القيمي ويتفق مع قيم الجماعة والمؤسسة           

لى معرفة أهداف األعضاء واهتماماتهم ويـساعد       ذلك على مهارة األخصائي وقدرته ع     
األخصائي أعضاء الجماعة في التوصل إلى نوع من التعاقد حول ما يتم االتفاق عليـه               
بين األعضاء وبعضهم البعض وبينهم وبين األخصائي نحو المشكالت التي يمكن تناولها 

 مرنا يعاد النظر    وهى مرنه متغيرة ويجب أن يكون التعاقد أيضا       . والوسائل المستخدمة 
  . فيه بتغير المرحلة التطويرية للجماعة

 Intervention in the Environment )Vonالتـدخل فـي البيئـة    -ج
Moltke, Konrad 2001, Whalley, John and Ben Zissimos, 

تلعب البيئة االجتماعية دورا مزدوجا فهي المحددة لمعالم السلوك وهى مصدر            )2001
ترض األعضاء وهى أيضا أداة أساسية إلحداث التغيير وهكذا ينظر إلى للمشكالت التي تع

 : البيئة على إنها

  يؤدى فيه الفرد أدوارا مختلفة  :مجال حيوي -١
  تنظم فيه الجهود المهنية التي تستهدف التغيير  :مجال تنظيمي -٢
يتم فيه توجيـه التفـاعالت بواسـطة        ) تدخل الجماعة الصغيرة    (مجال تفاعلي    -٣

 .وخبراتهم ومشاعرهم وسلوكهم جماعة الذي يؤثر على اتجاهات األعضاء،أخصائي ال

ويتعرض العميل لبعض المواقف االجتماعية الصعبة نتيجة لسلوكه أو لظروفه          
االجتماعية البيئية ويتدخل فيها األخصائي مع العميل إلحداث تغييرات ضرورية تـساعد   

وخبرات خدمة الجماعة وخبـرات     في تحسن األداء وتغيير المواقف مما يستلزم جهود         
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 – ووسـيلة  –التعلم وعموما ينظر هذا المدخل إلى الجماعة على أنها بيئة اجتماعيـة          
  : وإطار يحقق فيه كل من األخصائي والجماعة أهدافهم وذلك من خالل

  . أساليب الضغط التي تستخدمها الجماعة -١
  . تحقيق قدر من التجانس بين أعضاء الجماعة -٢
 . المعايير التي يتفق عليها األعضاءبعض القواعد و -٣

 . قيام الجماعة بمساعدة األخصائي بعمليات تؤثر بالبيئة الخارجية وتتأثر بها -٤

 . جهود األخصائي التي تدعم قدرات األعضاء للتعاون من اجل تحقيق أهدافهم -٥

 مـصطفى، (أهداف المدخل التنظيمي البيئي في طريقة العمل مع الجماعـات           
  )UNEP. A 2001 و ،١٩٧ص  ،٢٠٠١

تعزيز الوعي واالهتمام بترابط الجوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية على          -١
  . المستوى البيئي

إتاحة الفرصة لكل فرد الكتساب وتنمية المعرفة وروح االلتزام والقيم والمهارات      -٢
  . الفردية والجماعية لحماية البيئة الريفية وتحسينها

 وك اإلنساني تجاه البيئة لدى األفراد والجماعات إيجاد أنماط جديدة من السل -٣

وتقتضى إتاحة الفرص لإلفراد والجماعات للمشاركة النشطة في العمل : المشاركة -٤
   :على حل المشكالت البيئية ويتحقق ذلك من خالل

 المشاركة في تحديد حاجات ومشكالت أفراد وجماعات المجتمع في إطار البيئة . 

 البيئية القائمةالعمل على حل المشكالت  . 

             العمل على منع اإلخطار والتهديدات البيئية والتأكيد على النـواحي المرتبطـة
 . بصحة اإلنسان

 تنمية المهارات في متابعة القضايا والتنبؤ بما قد يحدث من مشكالت . 

 تنمية الوعي وتكوين االتجاهات الخاصة بالعناية بالبيئة وحمايتها . 

 لمشروعات البيئيةالمشاركة في البرامج وا . 

 إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمختلف النواحي البيئية . 

 وتعددت أهداف هذا المدخل تبعا للتدخل المهني ونوع المؤسسة التي يتم التدخل مـن       
االنتقال من مكانه اجتماعية إلى     " خاللها سواء كانت مؤسسات تعمل في مجال التدرج         
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ال التنشئة االجتماعية أو اإلقالل من االنحـراف كمـا   أو مؤسسات تعمل في مج  أخرى،
  . سيتبين فيما بعد

 )٧٣ ،٧٣ص ،٢٠٠٤ موسى،(متطلبات المدخل التنظيمي 
لتحقيق العمليات السابقة يجب على األخصائي أن يسعى للتوصل إلـى انـسب      

  : الحلول البيئية لزيادة فاعلية الممارسة ويتطلب ذلك ما يلي
الختبار في القبول بطريقة جماعية للتأكيـد علـى مزايـا           التركيز على عملية ا    -١

األعضاء داخل  " الجماعات وتحقيق قدر من التفاعل نتيجة االختالف بين العمالء          
  ". الجماعة 

يشارك األخصائي في وضع خطط الرعاية وان يقيم نفـسه باسـتمرار وكـذلك               -٢
  . البرامج والخدمات

 التمويـل والقـوى     – اتماكن االجتماع  أ –توفير اإلمكانيات مثل أماكن المقابلة       -٣
الستمرار اإلشراف واالتصال بينه وبين     " األخصائي المتفرغ   " البشرية المناسبة   
 األعضاء والبيئة 

تدعيم سياسة المؤسسة وتطويرها باستمرار وإعادة النظر في اللوائح والقواعد           -٤
تياجـات  التنظيمية للوحدات المختلفة بالمؤسسات ومنها الجماعات لتواجـه اح        

 . األعضاء المتجددة

األعضاء أيضا يجب أن يتوصلوا إلى شبه إ تفاق حول التعديالت الخاصة بـنظم               -٥
نظم العمل والفرص المتاحة التي تحقق       وجهازها الوظيفي،  المؤسسة ولوائحها، 

 . رغبات العمالء في المؤسسة والمجتمع أيضا

ن من الجهاز الوظيفي    التعاون الجماعي بين أخصائي الجماعة واألعضاء اآلخري       -٦
بالمؤسسة وذلك بغرض توفير المناخ الديمقراطي للجماعة وتحقيقهـا ألهـداف           

 المؤسسة 

أعضاء الجماعة و األخصائي يحب أن يتفهموا العوامل المتصلة بالبيئـة التـي              -٧
 تحيط بالمؤسسة خاصة بالنسبة للمؤسسات المغلقة واتجاهات البيئة نحو عمالئها 

  :المتطلب الوعي بها لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةالسلوكيات البيئية 
 في القواعد الحاكمة للتعامل مع مجموعة المواد في البيئة          سلوكياتتتمثل هذه ال  

التي ال دخل لإلنسان في وجودها أو تكوينها ولكنه يعتمد عليها ويؤثر فيها أو يتأثر بها 
والنباتـات  ) ارد دائمـة  مـو (كالهواء والماء والـشمس     ، أو كليهما بصورة أو أخرى    
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والبترول والغـاز الطبيعـي والفحـم والخامـات         ) موارد متجددة (والحيوانات والتربة   
  ):١٤ ،١٣ص  ،٢٠٠٦ األحمدي،(ويمكن عرض أبرزها على النحو التالي  المعدنية،

وهو االتجاه الخاص  : نحو االستغالل الراشد للموارد الطبيعيةالسلوك -١
المواد في البيئة التي ال دخل لإلنسان في وجودها أو بالتعامل الحكيم مع مجموعة 

كالهواء ، تكوينها ولكنه يعتمد عليها ويؤثر فيها أو يتأثر بها أو كليهما بصورة أو أخرى
والبترول ) موارد متجددة(والنباتات والحيوانات والتربة ) موارد دائمة(والماء والشمس 

  . والغاز الطبيعي والفحم والخامات المعدنية
تتعرض البيئة العربية في الوقت الحاضر  : المضاد نحو تلويث البيئةالسلوك -٢

  :للتلوث بفعل عوامل متعددة من أهمها
  التي تصرف في الهواء والماء حاملة السموم من الصناعات         : مخلفات الصناعة

 .المختلفة وخاصة في المناطق الصناعية
 المختلفةالذي يتصاعد من المركبات بأنواعها : عادم المركبات.  
  ممثلة في الطائرات التي ترش المبيدات الحشرية للقضاء        : التكنولوجيا الزراعية

على اآلفات الزراعية ولكنها تقضي على النافع قبل أن تقضي على الضار فضالً             
 .عن تلويثها للهواء والماء والنبات غذاء اإلنسان والحيوان
تتطلب منه الحكمة في   والنشاطات التي يمارسها اإلنسان على وجه الخصوص        

وال يتاح له ذلك إال باكتساب      ، ممارستها وبعد النظر حتى ال يكون إثمها أكبر من نفعها         
  .االتجاهات المناسبة التي تجعله يحرص أشد الحرص على عدم تلويث بيئته
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تتعـرض   : المضاد نحو استنزاف الموارد الطبيعية وانحـسارها       السلوك -٣
متجدد منها لخطر االستنزاف نتيجة لجور اإلنسان     الموارد الطبيعية وخاصة غير ال    

كما تتعرض الموارد المتجددة لخطـري االسـتنزاف        ، في استخدامها مثل البترول   
واالنحسار معا مثل التربة الزراعية التي حرمت من مغذياتها للطبيعية وللتجريف           

الت وال شك أن معظم هذه المشك     . نتيجة التوسع العمراني والصناعي على حسابها     
تنجم في المقام األول عن السلوك الخاطئ لإلنسان نتيجة افتقاره لالتجاهات البيئية    
المرجوة التي تجعل كال من المواطن والمسئول يقفان بحزم في وجه تلك األنمـاط      

  .الخاطئة من السلوك
يكاد يكون من المـسلم بـه أن      : نحو المحافظة على التوازن البيئي     السلوك -٤

،  في توازن دائم ما لم تمتد إليها يد اإلنسان لتخل بهـذا التـوازن              البيئة الطبيعية 
والبيئة العربية كبيئة طبيعية تتعرض لخطر اإلخالل بمقومات التوازن البيئي فيها           

ولعل في ترشيد سلوك اإلنسان إزاء       .بيولوجيا كان أم كيميائيا أم جيومورفولوجيا     
الرتباطات الوثيقة بين مكوناتها مما يجعله بيئته ما يجعله يدرك العالقات الدقيقة وا

  .وهذا ال يتأتى إال بإكسابه االتجاهات السليمة في هذا الشأن. ال يخل بها
توجد في الدول العربية بعـض       : نحو نبذ المعتقدات البيئية الخاطئة     السلوك -٥

فمثالً يسود التشاؤم من البومة مع      ، المعتقدات الخاطئة إزاء بعض مكونات البيئة     
ها ليس لها عالقة بالتفاؤل أو التشاؤم وإنما لها عالقة وثيقة بالمحافظة علـى              أن

والقضاء عليهـا   ، مقومات التوازن البيولوجي فيها حيث تأكل العصافير والفئران       
كذلك ال يزال البعض يعتقد     ، يساعد في ظهور هذه الكائنات في صورة آفات طارئة        

 .اآلفات الضارة في البيئة الزراعيـة أن العصافير طيور نافعة مع أنها أضحت من   
، واإلنسان الواعي بيئيا يرفض مثل هذه المعتقدات ويأخذ اتجاها مـضادا نحوهـا          

  .وهذا يدعو إلى ضرورة إكسابه مثل هذه االتجاهات
 نظرا لألخطار التي تهدد البيئة في الوقت الحاضـر         : نحو حماية البيئة   السلوك -٦

وقد بذلت بالفعل   ، فهناك ضرورة لحمايتها   تقبل،وربما بشكل أشد خطورة في المس     
 بعض الجهود في هذا الصدد متمثلة في إنـشاء األجهـزة والمجـالس واللجـان              

كما صدرت القوانين والتـشريعات التـي اسـتهدفت      والجمعيات البيئية المختلفة،  
فإنه من الخطأ    ورغم أهمية هذه الجهود،    .حماية البيئة من األخطار التي تتهددها     

مسألة صيانة البيئـة مـسألة تنظمهـا النـواحي التـشريعية والعلميـة               تباراع
ولعل أهمية العملية . وإنما هي مسألة تربوية بالدرجة األولى والتكنولوجية وحدها،

التربوية هنا تكمن في أنها تزود األفراد بالخبرات الالزمة وفي مقدمتها االتجاهات          
م سلوكًا راشـدا سـواء قبـل حـدوث          المرجوة التي تجعلهم يسلكون إزاء بيئته     
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ويؤكد بعض الباحثين في هذا     . المشكالت البيئية أو في تعاملهم معها حال حدوثها       
نحو بيئتهم مـن خـالل       الخصوص إنه يمكن إحداث تغيير هائل في سلوك األفراد        

  .تغيير اتجاهاتهم على النحو الذي يستهدف صيانتهم لهذه البيئة والمحافظة عليها
  : المنهجية للدراسةاإلجراءات

  .تمثل مجتمع الدراسة في أطفال المرحلة االبتدائية بدولة الكويت: مجتمع الدراسة
طالباً من طالب المرحلـة االبتدائيـة       ) ٩٨(تكونت عينة الدراسة من     : عينة الدراسة 

مكانيـة  وذلـك إل مدرستين تابعتين لمنطقة الجهراء التعليميـة  وقد تم اختيار  . بالكويت
ومستوى  راءات الدراسة فيهما ولتشابه البناء والمرافق والتجهيزات التعليمية،جإتطبيق 

 مدرسـتين كما أن تقارب مستوى الرسوم السنوية التـي تتقاضـاها ال     . لمينتأهيل المع 
وبـذلك شـكلت     ،مدرسـتين  فـي ال   طالبيعكس مستوى تقارب المستوى االقتصادي لل     

 ،طـالب وعـدد ال   والخبرات،  التعليمي،  عينتين متكافئتين من حيث البرنامج     مدرستانال
وقد بلغ عدد أطفال المجموعـة التجريبيـة        . طالبوالمستوى االقتصادي االجتماعي لل   

 من الباًط) ٤٨(عددها أما المجموعة الضابطة فقد بلغ  األولى،مدرسة   من ال  الباًط) ٥٠(
  .  الثانيةمدرسةال
  
  

  )ةبرنامج التربية البيئي( :مادة المعالجة التجريبية
يهدف إلى تنميـة مفـاهيم       ل -  أعدته الشوارب وغيث   -  برنامج   تطويرتم  

 القـضايا   فهـم األطفال البيئية من خالل األنشطة الحسية المناسبة لزيادة قدرتهم على           
 والنباتـات،  والغـذاء،  والمـاء،  الهـواء، : وذلك من خالل ست وحدات هـي      . البيئية

باالسـتناد   ،بتدائيةمرحلة االالة تناسب   واألصوات عن طريق أنشطة مختلف     والحيوانات،
وتم تنفيذه حسب حاجـات األطفـال المختلفـة       إلى الممارسات المالئمة نمائياً لألطفال،    

 عند بنـاء  إليهاسس التي استند وفيما يلي األ ومستواهم النمائي،  واهتماماتهم الفردية، 
  :البرنامج

  .واالنفعالية ،واالجتماعية  المجاالت الجسمية والعقلية،النمو الشامل للطفل في  -١
األولويات التي يحتاج إليها األطفال في هذه المرحلة فـي ضـوء مالحظـات               -٢

 .المعلمين

                                                        
 البرنامج من إعداد الشوارب وغيث وتم تطويعه ليتناسب مع أطفال المرحلة االبتدائية بالكويت. 
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 .تهيئة بيئة تعليمية نشطة تساعد على تفاعل األطفال -٣

 . بحياة الطفلارتباطهااألنشطة وفي واقعية مراعاة ال -٤

  .مراعاة اهتمامات األطفال وقدراتهم -٥

  :ألمور التاليةاج تم األخذ باالعتبار ثناء تطبيق البرنامأو
 األهداف الخاصة التي تم صياغتها حسب أهداف موضوع الوحدة والمفاهيم الـواردة          -

  .فيه
تم توزيع جلسات البرنامج على الوحدات الست المستهدفة بواقع ست جلسات لكـل               -

ان زمـن   وحدة، وطبق البرنامج يومياً من خالل األنشطة المتبعة في المدرسة بحيث ك           
 .دقيقة لكل جلسة) ٣٠(النشاط 

الخاصة بكل جلسة بالرجوع إلى الكتابات النظريـة والدراسـات           تم تصميم األنشطة     -
روعي عنـد    وقد ،مي المرحلة االبتدائية  معلالسابقة ذات الصلة باإلضافة إلى مساعدة       

ة كمـدخل   تصميم األنشطة تنمية الجوانب المختلفة للطفل واالعتماد على التربية الحسي         
  : اشتملت األنشطة على. لتعليم األطفال

 مناقشات واستقصاءات لمواضيع بيئية مختلفة خالل الحلقة الصباحية وعنـد تنفيـذ             -
  .األنشطة

  . عمل تجارب علمية بسيطة-
  . عمل لوحات جماعية-
  . سرد قصص تتناول مواضيع بيئية-
  . واحتفاالت مرتبطة بمواضيع البيئةوأناشيد أغاٍن -
  . تتناول مواضيع بيئيةشغال يدوية وأعمال فنية معبرة أ-

باإلضافة إلى أنشطة روتينية يومية تشمل خبرات حسية في مجال المحافظـة            
ات ترتبط بالمحافظة على نظافة الجسم والمكان       يوالتأكيد على سلوك   على نظافة البيئة،  

والمواضيع  ع البيئية،والتركيز على أهمية المالحظة والمراقبة لدراسة المواضي  والبيئة،
  . التدويروإعادة المختلفة مثل التلوث،

  :أداة الدراسة
     : المرحلة االبتدائيةتالميذ لةالبيئي سلوكياتالمقياس 
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ات البيئيـة   يتم استخدام مقياس السلوك    ألغراض تحقيق أهداف هذه الدراسة،    
موقفـاً  ) ٣٦(ويتكـون مـن     ) ٢٠٠٢( الذي طورته سالمة     مرحلة االبتدائية  ال تالميذل

 بحيث طلب من الطفل الحكم خاطئتشكل كل صورتين تضاداً لسلوك صحيح أو      مصوراً،
عليه من حيث اختيار الصورة التي تعبر عن الموقف االيجابي كما طلـب مـن الطفـل        

ثم  تفسير سبب الخطأ في الصورة وقد تم تسجيل استجابات الطفل على نموذج اإلجابة،            
عـن   الطفـل    يـستحقها  بين الباحثتين على الدرجة التي        الدرجات بعد االتفاق   أعطيت
  .إجاباته

  : توزعت موضوعات الصور ضمن المجاالت التالية
وتجديد  وأثر النباتات في تنقية الهواء، الهواء النقي والهواء الملوث،:  الهواء الجوي-

  . الهواء في الداخل
  . والمحافظة على نظافة الماء عدم إهدار الماء،:  الماء-
 .واألكل الصحي النظيف غسل الفاكهة والخضروات،:  الغذاء-

 .وأثر النبات في البيئة والمحافظة على النبات، العناية بالنبات،:  النباتات-

 .ونظافة الحيوانات والطرق السليمة لرعاية الحيوانات، الرفق بالحيوان،:  الحيوانات-

والضوضاء في   السيارات،ن  األصوات المنبعثة م   الضوضاء في الروضة،  :  األصوات -
 األماكن العامة 

ويتضمن كل مجال من المجاالت السابقة ثالثة مواقف مصورة مختلفة يحتوي           
  .كل موقف على صورتين متضادتين

يحصل الطفل على درجة واحدة إذا اختار الـصورة التـي تمثـل              :تصحيح االختبار 
وإذا استطاع  ،الخاطئسلوك السلوك الصحيح وعلى صفر إذا اختار الصورة التي تمثل ال

وبذلك تتراوح درجـات الطفـل علـى         الطفل تفسير سبب الخطأ فيحصل على درجتين،      
 للمفـاهيم  األطفـال كما تدل الدرجات المرتفعة على فهـم    . ٧٢المقياس ما بين صفر و    

 للمفـاهيم البيئيـة بـشكل       األطفالأما الدرجات المنخفضة فتدل على عدم فهم         البيئية،
  . مناسب
  :  المقياس وثباتهصدق

 أعضاءفقد تم عرضه على مجموعة من     ألغراض التحقق من صدق المقياس،    
 ،في الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع وفي أصول التربيـة        هيئة التدريس المختصين    

  للتأكد من مالءمة الصور ووضوح الفكرة،      ةالمرحلة االبتدائي  ي ومعلمي وعدد من مدير  
 تم تجريب فقرات المقياس على عينة من األطفـال غيـر            كما. ووضوح المواقف فيها  
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وبذلك تم االتفاق على اعتماد جميع الصور الواردة في المقيـاس           . الخاضعين للدراسة 
  .األصلي دون حذف أو تعديل
فقد تم التأكد منه بتطبيق المقياس على عينة خارج عينـة          أما ثبات المقياس،  

ثم حسب معامـل ثبـات    صل زمني مدته شهر،طفالً وذلك بفا) ٤٠(الدراسة بلغ عددها  
  .هي درجة تدل على ثبات المقياسو) ٠,٨٣(وكان يساوي  بيرسون،
  : الدراسةإجراءات

  : التالية لتنفيذ الدراسةباإلجراءاتتم القيام 
 .تم االطالع على الكتابات النظرية الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة -

 .راسةتم كتابة اإلطار النظري للد -

 .تم تحديد مجتمع الدراسة وعينتها -

 .تم تحديد المدرستين اللتين سيتم اختيار عينة الدراسة منهما -

 . اإلدارة التعليمية التابع لها المدرستين اللتين تم التطبيق بهماتم االتفاق مع  -

  .تم اختيار عينة الدراسة -
 .تم إعداد أداتي الدراسة والتأكد من صدقهما وثباتهما -

كمـا طلـب     بالبرنامج، ملدراسة وتعريفه ا عينة معلمي المدرستين تماع مع   تم االج  -
 تقويم األنشطة المقترحة في البرنامج من حيث مناسبتها للمرحلـة العمريـة          منهم

 .إضافيةوالبيئة االجتماعية التي يعيش فيه الطفل واقتراح أنشطة 

 . على تنفيذ األنشطة ضمن البرنامج اليوميمينتم تدريب المعل -

 .م تطبيق أدوات الدراسةت -

 .تم استخراج لنتائج وترتيبها وتحليلها ومناقشتها -

  :تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
حيث تم  ،design pre-experimentalن نوع ـتعد هذه الدراسة تجريبية م    

د تم تطبيق البرنامج علـى المجموعـة        ــوق ضابطة وتجريبية، : استخدام مجموعتين 
كما تم تطبيق اختبار بعدي   لم تتعرض المجموعة الضابطة للبرنامج،   التجريبية في حين  

أي . ي اكتساب األطفال للمفاهيم البيئيـة     ــى المجموعتين لمعرفة أثر البرنامج ف     ـعل
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وقد تناولـت    ،ديــاختبار بع  المجموعة الضابطة،  ،ة التجريبية ــتصميم المجموع 
  :الدراسة المتغيرات التالية

  .ةالبرنامج المطبق في الدراس: تقل المسالمتغير: أوال
  ). وإناث/ذكور (النوع :المتغير التصنيفي: ثانياً
فـي    السلوكيات البيئية لدى تالميذ المرحلـة االبتدائيـة        مستوى: المتغير التابع : ثانيا

  .المواقف التي يقيسها المقياس المعد لذلك
نحرافات المعياريـة  لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية واال 

لدرجات أفراد المجموعتين إضافة إلى استخدام تحليل التباين الثنـائي لمعرفـة داللـة              
كما تم استخدام اختبار ت للعينات المستقلة للوقوف على داللة  الفروق بين المتوسطات،  

  .الفروق بين متوسطات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

 قـائم  تعليميما فاعلية برنامج  : عن سؤال الدراسة الذي نص على ما يلي    لإلجابة
 المرحلة تالميذ البيئية لدى سلوكياتالمستوى الوعي بعلى المدخل البيئي في تنمية 

  .االبتدائية بالكويت
  :تمت اإلجابة من خالل اإلجابة عن فرضي الدراسة وذلك على النحو التالي

فـرق ذا داللـة     ال يوجـد    : ول الذي نص على ما يلـي      التحقق من الفرض األ   
البيئية مستوى الوعي بالسلوكيات    في نمو   ) ٠,٠٥ = α(عند مستوى الداللة    إحصائية  

  . المجموعتين التجريبية والضابطة يعزى للبرنامج المقترحتالميذلدى 
 على  طالبتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ال       

النتـائج   أظهرت   حيث ).١(كما هو مبين في الجدول       مقياس حسب متغير المجموعة،   ال
 حسب المجموعة في كل بعد مـن        طفالوجود فروق بين المتوسطات الحسابية ألداء األ      

وقد أشارت  كما ظهرت الفروق بين المتوسطات في الدرجة الكلية، أبعاد المقياس الستة،
وعة التجريبية كانـت أعلـى مـن متوسـطات          أن متوسطات المجم  ) ١(النتائج جدول   

وبهدف التحقق من  وعلى الدرجة الكلية، المجموعة الضابطة على جميع أبعاد المقياس،
  .  لهذه الفروق فقد تم إجراء تحليل التباين المصاحب لالختباراإلحصائيةالداللة 
  .المجموعة الستة حسب لألبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ١(جدول 

االنحراف  المتوسطات العدد المجموعات األبعاد
 المعياري
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  الهواء
 

  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٤,٦٢  
٣,٧١ 

١,٠٨  
١,١٣ 

 الماء
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٥,٠٢  
٣,٦٧ 

٠,٨٢  
٠,٩٩ 

 الغذاء
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٤,٤٠  
٢,٩٨ 

١,٠١  
٠,٨٤ 

 النباتات
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٥,٥٠  
٤,٠٨ 

٠,٧١  
٠,٨٧ 

 الحيوانات
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٥,٠٠  
٣,٣١ 

١,٠٨  
٠,٩٠ 

 األصوات
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٤,٨٠  
٣,٨٥ 

٠,٩٧  
١,٢٧ 

 الدرجة الكلية
  تجريبية
 ضابطة

٥٠  
٤٨ 

٤,٨٩  
٣,٦٠ 

٠,٣٩  
٠,٤١ 

 = α( وجود فروق دالة على مـستوى        )١( المبينة في جدول     أظهرت النتائج 
لتجريبية والمجموعة الضابطة كما يظهر فـي        في المجموعة ا   طفالبين أداء األ  ) ٠,٠٥
على جميع األبعاد الواردة في المقياس والدرجة الكلية لـصالح المجموعـة      ) ٢(الجدول

  .التجريبية
  
  
  

 والتفاعل بينهما على مستوى نوعتحليل التباين الثنائي لمتغير المجموعة وال) ٢(جدول 
  تلفةالبيئية في األبعاد المخ بالسلوكيات التالميذ وعي

 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا

 ت
 Fقيمة 

مستوى 
 الداللة
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 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا

 ت
 Fقيمة 

مستوى 
 الداللة

  المجموعة
  الجنس

 لجنسا×  المجموعة

٢٠,٥٧  
٠,٤٧  
٠,٠٢٤  
١١٧,٢٠ 

١  
١  
١  
٩٤ 

٢٠,٥٧  
٠,٤٧  
٠,٠٢٤  
١,٢٥ 

١٦,٥٠  
.٠,٣٨  

٠,٠٢ 

٠,٠٠*  
٠,٥٤  
 الهواء ٠,٨٩

    ٩٨ ١٨٤٥ المجموع

  المجموعة
 نسالج

 
 الجنس× المجموعة

٤٤,٤١  
٠,٤٣  
٠,٧٤  
٧٨,٥٠ 

١  
١  
١  
٩٤ 

٤٤,٤١  
٠,٤٣  
٠,٧٤  
٠,٨٤ 

٥٣,١٨  
٠,٥١  
٠,٨٨ 

٠,٠٠*  
٠,٤٨  
 الماء ٠,٣٥

    ٩٨ ١٩٨٥ المجموع

  المجموعة
  الجنس

  الجنس× المجموعة
 

٤٩,٨٦  
٠,٦٩  
٣,٤٦  
٧٨,٨٩

١  
١  
١  
٩٤

٤٩,٨٦  
٠,٦٩  
٣,٤٦  
٠,٨٤

٥٩,٤١  
٠,٨٢  
٤,١٣ 

٠,٠٠*  
٠,٣٧  
٠,٠٤ 

 الغذاء

    ٩٨ ١٤٧٧ وعالمجم

  المجموعة
  الجنس

  الجنس× المجموعة

٤٩,١٦  
٠,٠٢٩  
٠,٣٨  

١  
١  
١  

٤٩,١٦  
٠,٠٢٩  
٠,٣٨  

٧٧,٣٤  
٠,٠٤٧  
٠,٦٠٨ 

٠,٠٠*  
٠,٨٣  
٠,٤٤ 

 النبات

    ٩٨ ٢٣٧٣ المجموع

  المجموعة
  الجنس

  الجنس× المجموعة
 

٦٩,١٢  
٠,٥٧  
٠,٦٩  
٩٥,٠٣

١  
١  
١  
٩٤

٦٩,١٢  
٠,٥٧  
٠,٦٩  
١,٠١

٦٨,٣٨  
٠,٥٦  
٠,٦٨٣ 

٠,٠٠*  
٠,٤٦  
٠,٤١ 

الحيوانا
 ت

    ٩٨ ١٨٧٣ المجموع
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 مصدر التباين البعد
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
المربعا

 ت
 Fقيمة 

مستوى 
 الداللة

  المجموعة
  الجنس

 الجنس× المجموعة

٢١,٣٥  
١,٨٢  
١,٦٢  

١١٨,٦١  

١  
١  
١  
٩٤ 

٢١,٣٥  
١,٨٢  
١,٦٢  
١,٢٦ 

١٦,٩٢  
١,٤٥  
١,٢٦ 

٠,٠٠*  
٠,٢٣  
٠,٢٦ 

األصوات

    ٩٨ ١٩٨٧ المجموع

الدرجة 
 الكلية

  المجموعة
  الجنس

 جنسال× المجموعة

٤٠,٥٥  
٠,٠٣  
٠,٠٠١  
١٥,٨٢ 

١  
١  
١  
٩٤ 

٤٠,٥٥  
٠,٠٣  
٠,٠٠١  
٠,١٧ 

٢٤٠,٩٣  
٠,١٩  
٠,٠١ 

٠,٠٠*  
٠,٦٦  
٠,٩٣ 

    ٩٨ ١٨٣٣,٧٧ المجموع 

  :وفيما يلي النتائج المتعلقة بكل بعد من األبعاد
المتعلق ببعد الهواء وجود فروق دالة بين المجموعـة         ) ٢(يظهر الجدول   : البعد األول 

 متوسط أداء األطفال على بعد      أن) ١(وبحسب الجدول    وعة الضابطة، التجريبية والمجم 
، في حـين أن متوسـط أداء األطفـال فـي            )٤,٦٢(الهواء في المجموعة التجريبية     

أي أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية علـى هـذا           ،)٣,٧١(المجموعة الضابطة   
  .البعد

وجود فروق دالة بـين المجموعـة    المتعلق ببعد الماء    ) ٢(يظهر الجدول   : البعد الثاني 
 متوسط أداء األطفال على بعد الماء أن) ١(يبين الجدول التجريبية والمجموعة الضابطة،

في حين متوسط أداء األطفال في المجموعة الضابطة  ،)٥,٠٢(في المجموعة التجريبية 
  . أي أن الفروق لصالح المجموعة التجريبية على هذا البعد ،)٣,٦٧(

وجود فروق ذات داللة بين أداء األطفال في المجموعة ) ٢(يوضح الجدول   : لثالبعد الثا 
إذ إن المتوسطات الحسابية لهذا البعد       والمجموعة الضابطة على بعد الغذاء،     التجريبية،

هذا يشير إلى وجود     .للمجموعة الضابطة ) ٢,٩٨(للمجموعة التجريبية و    ) ٤,٤(كانت  
  . الفروق لصالح المجموعة التجريبية

إلى وجود فروق ذات داللـة بـين أداء األطفـال فـي             ) ٢(يشير الجدول   : البعد الرابع 
والمجموعة الضابطة علـى بعـد النباتـات؛ إذ إن المتوسـطات        المجموعة التجريبية، 
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 للمجموعة الـضابطة،  ) ٤,٠٨(للمجموعة التجريبية و  ) ٥,٥(الحسابية لهذا البعد كانت     
  . ةوالفروق لصالح المجموعة التجريبي

أداء األطفـال فـي      إلى وجود فروق ذات داللة بـين      ) ٢(يشير الجدول   : البعد الخامس 
والمجموعة الضابطة على بعـد الحيوانـات إذ إن المتوسـطات            المجموعة التجريبية، 

 للمجموعة الضابطة، ) ٣,٣١(للمجموعة التجريبية و  ) ٥,٠٠(الحسابية لهذا البعد كانت     
  .بيةوالفروق لصالح المجموعة التجري

إلى وجود فروق ذات داللة بين أداء األطفال في       ) ٢(ويشير الجدول رقم    : البعد السادس 
والمجموعة الضابطة على بعـد األصـوات إذ إن المتوسـطات            المجموعة التجريبية، 

 للمجموعة الـضابطة،  ) ٣,٨٥(للمجموعة التجريبية و  ) ٤,٨(الحسابية لهذا البعد كانت     
  .جريبيةوالفروق لصالح المجموعة الت

) ٠,٧٢(وكانت تساوي    2ولتحديد أثر البرنامج المقترح تم حساب قيمة ايتا         
من التباين الكلي في أداء األطفال على المقياس البيئي يرجع إلى %) ٧٢(وهذا يعني أن 

كما تم حساب حجم األثر لمعرفة تأثير البرنامج علـى نمـو            . تطبيق البرنامج المقترح  
  .وهي تعبر عن حجم تأثير كبير) ٣,٣١(القيمة تساوي المفاهيم البيئية وكانت 

هيم اتنمية المفالمقترح في التعليمي لبرنامج لوتشير هذه النتائج إلى وجود أثر 
وهذا يعني استعداد األطفال  . على األبعاد المختلفةالبيئية لدى أطفال المرحلة االبتدائية

ئمة نمائياً؛ أي من خالل العمل لتعلم المفاهيم البيئية إذا قدمت بشكل ممارسات مال
  . وهذا ما قدم من خالل األنشطة التي نفذت ضمن البرنامج والخبرة المباشرة،

فرق ذو داللة ال يوجد : التحقق من الفرض الثاني الذي نص على ما يلي
البيئية مستوى الوعي بالسلوكيات في نمو ) ٠,٠٥ = α(عند مستوى الداللة إحصائية 

  .وعتين التجريبية والضابطة تبعاً لمتغير النوع يعزى للبرنامج المقترح المجمتالميذلدى 
للعينات المستقلة في المجموعة التجريبيـة لـدرجات        ) ت(تم احتساب اختبار    

عدم وجـود   ) ٣(حيث أظهرت النتائج في الجدول       حسب الجنس، األطفال على المقياس    
أي أنه  . وعلى الدرجة الكلية   ،داللة تعزى للجنس على أي بعد من أبعاد المقياس الستة         

نمو المفاهيم البيئيـة لـدى       في   واإلناث بين الذكور    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
  . في المجموعة التي تعرضت للبرنامجأطفال الروضة 

 نـاث االجتماعيـة،   ويبدو أن تشابه الظروف لدى كل من األطفال الذكور واإل         
المفاهيم البيئيـة   كالً الجنسين يكتسبونطفال من األجعل  والنفسية والتسهيالت المادية،  

التـي  وخاصة أن الفروق في التعلم    مما عمل على إزالة الفروق بينهم،      ،متقارببشكل  
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات . لمرحلة االبتدائيةتعزى للجنس ال تظهر في سن ا      

من  ،(Musser&Dimond,1999و موسير ودياموند    ) Egals,1999(كل من إيجلز    
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 في مرحلـة    نوع تطبيق البرامج البيئية يعزى لل     حيث عدم وجود أثر يعزى للجنس في      
  .الروضة

 للذكور واإلناث في المجموعة التجريبية) ت(نتائج اختبار ) ٣(جدول 

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

  الهواء
  ذكور
 إناث

٢٦  
  
٢٤ 

٤,٥٤  
٤,٧١ 

١,١٤  
١,٠٤ 

٤٨ 
٠,٥٤٩-  
٠,٥٥١- 

٠,٥٨٦  
٠,٥٨٤ 

  الماء
  ذكور
 إناث

٢٦  
  
٢٤ 

٥,٠٠  
٥,٠٤ 

٠,٨٥  
٠,٨١ 

٤٨ 
٠,١٧٨-  
٠,١٧٨- 

٠,٨٦٠  
٠,٨٥٩ 

  الغذاء
  ذكور
 إناث

٢٦  
  
٢٤ 

٤,٥٠  
٤,٢٩ 

١,٠٣  
٠,٩٩ 

٤٨ 
٠,٧٢٥  
٠,٧٢٦ 

٠,٤٧٢  
٠,٤٧١ 

  النباتات
  ذكور
 إناث

٢٦  
  
٢٤ 

٥,٤٢  
٥,٥٨ 

٠,٧٠  
٠,٧٢ 

٤٨ 
٠,٧٩٨-  
٠,٧٩٧- 

٠,٤٢٩  
٠,٤٢٩ 

  الحيوانات
  ذكور
 إناث

٢٦  
  
٢٤ 

٥,١٥  
٤,٨٣ 

١,٠٥  
١,١٣ 

٤٨ 
١,٠٤٢  
١,٠٣٨ 

٠,٣٠٣  
٠,٣٠٤ 

  األصوات
  ذكور
 إناث

 
٤,٨١  
٤,٧٩ 

٠,٨٩  
١,٠٦ 

٤٨ 
٠,٠٥٨  
٠,٠٥٧ 

٠,٩٥٤  
٠,٩٥٤  

 

 تالميذيئية على البشكل عام تشير النتائج السابقة لوجود أثر لبرنامج التربية الب
والتي تعد مرحلة مهمة وأساسية في بنـاء المعرفـة البيئيـة             ،تدائيةبمرحلة اال الفي  

ات البيئية لألطفال وهذا ما يتفق مع معظم نتائج الدراسات السابقة في            يوتشكيل السلوك 
مرحلـة  ال فـي    تالميذالتي أظهرت وجود أدلة على أن ال       مجال التربية البيئية لألطفال،   
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من خـالل التفاعـل      ومهارات حل المشكالت،   م،والفه  تتطور لديهم المعرفة،   االبتدائية
كما أن األنشطة المالئمة نمائياً والتي تتجاوز التعلم الرسمي؛ و ترتكز        ومواجهة البيئة، 

تساهم في تطوير عالقة جيـدة مـع         والتعلم الحر  واالكتشاف، والرحالت، على اللعب، 
ات البيئيـة   يوالـسلوك  كما تطور المعرفة والقيم التي تتعلق بحماية البيئـة،         الطبيعة،
   .تسعى برامج التربية البيئية إلى تحقيقه وهذا ما ،المسئولة

  :توصيات الدراسة
بحيث  إعداد خطة استراتيجية لدمج التربية البيئية ضمن منظومة التعليم العام،    .١

وتراعي قدرات وميول واستعداد  تشمل أهداف وبرامج وأنشطة وآليات التنفيذ، 
  .ومستوى نضج الطالب

حقيق الشراكة ورفع مستوى التنسيق بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات          ت .٢
أو التي من الممكن أن تخدم في هـذا المجـال كـوزارة              ذات العالقة بالبيئة،  

 .الشؤون اإلسالمية والثقافة واإلعالم والصحة والزراعة

 مـن  التنويع في االستراتيجيات المستخدمة في تنمية الوعي البيئي واالستفادة     .٣
 .الحديث منها كالبرامج ونحوها وعدم االقتصار على الطرق التقليدية

عمل دورات تدريبية لتأهيل المعلمين المختصين بأمور البيئة لرفع مـستواهم            .٤
  .في أداء دورهم نحو طالبهم في تلقينهم مفاهيم البيئة ورفع وعيهم بها

ل مجـاالت   وتتنـاو  وضع خطة للنشاط المدرسي يشارك في إعدادها الطالب،        .٥
وتستغل إمكانات المدرسـة كاإلذاعـة المدرسـية والمـسرح          التربية البيئية، 

والمسابقات وإقامة المحاضرات والندوات والرحالت والزيارات؛ من أجل ربط         
 .ما يتعلمه الطالب في المقرر المدرسي بالتطبيق العملي في تلك المناشط

  .أفراد المجتمع الكويتيعمل برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي البيئي لدى  .٦
إدخال مقررات وبرامج ومناشط للتربية البيئية ضمن الخطة الدراسـية فـي             .٧

كليات التربية وكليات إعداد المعلمين؛ وذلك من أجل إعداد وتأهيـل معلمـي             
  .المستقبل في مجاالت التربية البيئية

 الطـالب   وضرورة تنمية الوعي البيئي لدى     التأكيد على أهمية الثقافة البيئية،     .٨
وبرفع مستوى الوعي البيئي لـديهم       فهم رجال الغد،   في مراحل التعليم العام،   

 .سيجعلهم قادرين على التعايش مع البيئة بإيجابية
  .االستفادة من التجارب العالمية في حماية البيئة والحفاظ عليها .٩

  :مقترحات الدراسة
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  .الكويتيإجراء دراسات مماثلة عن مراحل تعليمية مختلفة بالمجتمع  .١
عمل دراسة تقدم تصوراً مقترحا لتنمية الوعي بالمفاهيم البيئية لـدى طـالب      .٢

 .المرحلة المتوسطة
عمل دراسة عن الصعوبات التي تواجه تدريس المفاهيم البيئية وسبل التغلب             .٣

  .عليها
  .عمل برنامج مقترح لتنمية اتجاهات طالب المرحلة المتوسطة نحو البيئة .٤
  .اً مقترحاً للتغلب على مخاطر البيئة ومهدداتهاعمل دراسة تقدم تصور .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
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الخدمة االجتماعية والتحديات ): ١٩٩٧(جمال شحاتة  إبراهيم بيومي مرعى، .١
كلية الخدمة  جامعة القاهرة، ورقة عمل في المؤتمر العلمي العاشر، البيئية،

  .االجتماعية فرع الفيوم
دور علم النفس في تعديل االتجاهات نحو ): ٢٠٠٦(محمد بن عليثة  األحمدي، .٢

العلوم االجتماعية والدراسات " المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلوم االجتماعية البيئة،
 .هـ١٤٢٧/ ١١/ ١٤_الكويت، " البينية من منظور تكاملي

أثرتطبيق برنامج تعليمي ): ٢٠٠٨(الشوارب، أسيل أكرم، وغيث، إيمان محمد  .٣
، مجلة كلية ة المفاهيم البيئية لدى أطفال الروضة في األردنمقترح في تنمي

  .، الجزء الرابع٣٢التربية، جامعة عين شمس، عدد 
درجة تضمين المفاهيم البيئية في كتب ). م٢٠١٢( اهللا، حسن عبد األسمري، .٤

الدراسات االجتماعية المطورة للمرحلة الثانوية في ضوء مفاهيم التربية البيئية 
قسم  كلية التربية، جامعة أم القرى، سالة ماجستير غير منشورة،ر العالمية،

 .المملكة العربية السعودية مكة المكرمة، المناهج وطرق التدريس،

 التربية البيئية في المناهج المدرسية،). م٢٠١١( محمود جمعة، بني فارس، .٥
  .٣٧ص ،األردن أربد، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع،

 دور مؤسسات التعليم الثانوي في نشر الوعي البيئي، ،)م٢٠٠٨. (نوار  رزق،بو .٦
  .جامعة منتوري :الجزائر رسالة ماجستير،

فاعلية برنامج للتدخل اإلرشادي في تنمية ) ٢٠٠٣(مصطفى محمد أحمد ، حسن .٧
رسالة دكتوراه غير ، االتجاهات نحو البيئة لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية

جامعة عين  معهد الدراسات والبحوث البيئية، قسم التربية والثقافة، منشورة،
  .القاهرة شمس،

 الطبعة األولى، التربية وقضايا البيئة المعاصرة، ،)م٢٠٠٠(، السيد الخميسي، .٨
 .دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية،

  العام فيواقع التربية البيئية في التعليم ):٢٠١٤(راشد بن ظافر  الدوسري، .٩
 ،١٥٧العدد  جامعة األزهر، كلية التربية، مجلة التربية، ،المملكة العربية السعودية

  .م٢٠١٦يناير  الجزء الثاني،
الكفايات التدريسية الالزمة لمعلمة الروضة ) ٢٠٠٥(فهد عبد الرحمن  الرويشد، .١٠

 لتربية،كلية ا مجلة التربية، لتدريس الخبرات واألنشطة البيئية في دولة الكويت،
  .نوفمبر الجزء الثالث، ،١٢٧العدد  جامعة األزهر،
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، االتجاهات البيئية لدى طالب جامعة القاهرة) ١٩٩٣(صالح الدين علي  سالم، .١١
معهد الدراسات  قسم التربية والثقافة البيئية،، رسالة ماجستير غير منشورة

  .القاهرة جامعة عين شمس، والبحوث البيئية،
 بسلطنة عمان اإلعدادية الوعي البيئي لدى طلبة المرحلة مستوى( .حمد السالمي، .١٢

 مصر، دراسات في المناهج وطرق التدريس، وعالقته باتجاهاتهم نحو البيئة،
  ٤٠-١٦ص  ،٨٨مجلد

التربية البيئية المتضمنة في كتب العلوم بالمرحلة ). م٢٠٠٠( أحمد عمر، السبيل، .١٣
قسم  كلية التربية، ملك سعود،جامعة ال رسالة ماجستير غير منشورة، المتوسطة،

  .المملكة العربية السعودية الرياض، المناهج وطرق التدريس،
دار   دراسة في التربية البيئية،-  اإلنسان والبيئة). م٢٠١٢( راتب سالمة،، السعود .١٤
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جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة،  على حفر الباطن، دراسة ميدانية–للطالب 
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  .األردن عمان، للنشر والتوزيع،

دور التربية في تنمية الوعي البيئي لطالب ). هـ١٤٣٥( خالد هويدي، العتيبي، .٢٢
رسالة ماجستير غير   من وجهة نظر المعلمين،المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
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 الرياض، قسم السياسات التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، منشورة،
  المملكة العربية السعودية

 أثر دراسة مساق ):٢٠١٣(كوثر عبود  والحراحشة، عبد السالم موسى، العديلي، .٢٣
 نحو بعض القضايا المتعلقة في التربية البيئية في اتجاهات طلبة جامعة آل البيت
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مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة المعلمين في جامعة " عبد السالم،  العديلي، .٢٤

سلسلة / مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،"الزرقاء الخاصة وعالقته ببعض المتغيرات
  .٢١٤-١٨٥ ،)٢ (٢٥ ٢٠١٠العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

دار المناهج للنشر  التربية البيئية،): ٢٠٠٩(أيمن  تيسير؛ ومزاهرة، عربيات، .٢٥
  .، عمانوالتوزيع
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يوضح محتوى الوحدات والخبرات التعليمية حسب األبعاد الواردة في ) ١(ملحق 
  البرنامج
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الوحدة 
 حسب البعد

 طرق تنفيذ الخبرة محتوى الخبرات المتضمنة

 يوجد الهواء ؟ وكيف نستدل على أين الهواء
 وجوده؟

 واإلنساننات الحية أهمية الهواء للكائ

 مكونات الهواء 

  تلوث الهواء 
 أثر النباتات في تنقية الهواء

نقاش جماعي في الحلقة 
  الصباحية

 تجارب علمية 

عمل طائرات  :أشغال يدوية
 ورقية ومراوح

صور مناطق فيها هواء ملوث 
 ومناطق فيها هواء نقي 

  أهمية الماء للكائنات الحية واإلنسان الماء
  ي والماء الملوثالماء النق

   تلوث الماء أسباب
  المحافظة على الماء 

  مصادر الماء في الطبيعة 
  أشكال الماء في الطبيعة 
 دورة الماء في الطبيعة

نقاش جماعي في الحلقة 
 على أسئلةالصباحية وطرح 

  .األطفال
عمل تجارب علمية عن أشكال 

وتلوث .الماء والتبخر والتجمد
  .الماء

ضح دورة عمل لوحة جماعية تو
  الماء في الطبيعة 

 

  أهمية الغذاء لإلنسان ولنمو األطفال الغذاء
  )مجموعات األغذية(تنوع الغذاء

  الهرم الغذائي 
 الغذاء الصحي 

نقاش جماعي في الحلقة 
  الصباحية

عمل وجبات غذائية جماعية 
والتأكيد على الغذاء الصحي 

  .والمتنوع
عمل هرم غذائي من الكرتون 

ل بوضع صور وتكليف األطفا
  .األغذية عليه

  
نقاش جماعي في الحلقة   مجموعات النباتات  النباتات
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الوحدة 
 حسب البعد

 طرق تنفيذ الخبرة محتوى الخبرات المتضمنة

  أهمية النبات لإلنسان والحيوان
  أجزاء النبات

  العناية بالنبات والمحافظة عليه
 أثر النبات في البيئة 

  الصباحية
عرض صور ألنواع النباتات 

  المختلفة 
  عمل نماذج لألجزاء النبات 

 عناية بهازراعة نباتات وال

  مجموعات الحيوانات الحيوانات
  مساكن الحيوانات وبيئاتها 

  رعاية الحيوانات 
  من الحيواناتاإلنسانماذا يستفيد 

نقاش جماعي في الحلقة 
  الصباحية

جمع صور ونماذج لحيوانات 
وتصنيفها حسب الخصائص 

  المشتركة
سرد قصة عن أهمية رعاية 

  الحيوان
جمع منتجات حيوانية تفيد 

 نساناإل

  اختالف األصوات  األصوات
  أصوات في البيئة 
 الضوضاء والهدوء

 وسماع األصوات في اإلنصات
  .البيئة

تصنيف األصوات حسب شدتها 
  .ودرجتها

مناقشة ثر الضوضاء على 
 .اإلنسان

 


