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    :مستخلصال

برنامج مقترح في تكنولوجيا النانو البيئية وتعرف فاعليته  إعدادهدف البحث إلى 

في تنمية مهارات حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي لدى الطالب المعلمين 

طالب  35وتكونت مجموعة البحث من  ،لوجية وبيئية تخصص علوم بيولوجية وجيو

بالفرقة الرابعة شعبة علوم بيولوجية وجيولوجية وبيئية بكلية التربية جامعة وطالبة 

في تكنولوجيا النانو البيئية،  برنامج مقترحواشتملت مواد البحث وأدواته على  أسيوط،

 المنهج استخدام وتم راتيجي،واختبار حل المشكالت البيئية، واختبار والتفكير االست

فاعلية البرنامج المقترح في تنمية  وأظهرت نتائج البحث واحدة،ال مجموعةال ذو التجريبي

تضمين مهارات حل المشكالت البيئية والتفكير االستراتيجي، كما أوصى البحث ب

ها موضوعات تكنولوجيا النانو البيئية المقترحة في مقررات العلوم البيئية التي يدرس

 .البيولوجية والجيولوجية والبيئيةالطالب المعلمين شعبة العلوم 

 

 التفكير االستراتيجي -حل المشكالت البيئية  - تكنولوجيا النانو البيئية :الكلمات المفتاحية

 الطالب المعلمين -
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Abstract 
     The current research aimed to develop the skills and concepts 

related to the green family among prep. school students. The 

researchers prepared a proposed program to develop skills and 

concepts related to the green family based on survey by using 

multimedia. The research used the experimental method, and the 

proposed program was applied to the research group of 30 

students. The research tools consisted of a test of environmental 

concepts and a scale of environmental skills that included three 

dimensions (identifying problems - organizing data and 

information - suggesting solutions). The results indicated 

statistically significant differences between the mean scores of 

the pre and post application in each of the three dimensions of 

environmental skills scale, and the environmental concepts test. 

Recommendations were presented, including the including 

program topics in the educational activities of prep school 

students and benefiting from the proposed program by ministry 

of education in various governorates. 

 

 

Key words: Green Family - Concept Development - Skills 

Development – Investigation - Multimedia Environmental 
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   مقدمة:ال

يتفاعل اإلنسان مع البيئة منذ أقدم العصور يؤثر فيها ويتأثر بها وذلك  مكن اجكل 

الحصول على مكونات حياته واستمرارها، مستفيدًا من مواردهكا، وتحقيكر راباتكه، 

ولم يعنيه الضرر المباشر واير المباشر الذي أحدثه نتيجكة عبهكه فكي الن كام البيئكي، 

ديكككد مكككن ا سكككباب  التكككي مكككن أهمهكككا المخلفكككات الصكككناعية وازداد التلكككوث نتيجكككة لع

والزيادة المضطردة فكي عكدد السككان ممكا أدى إلكى زيكادة النفايكات وتنوعهكا مكا بكين 

سائلة واازية وصلبة حتى أصبح االف الكرة ا رضية مشبعا بكهيكر مكن العناصكر 

تفاقمككت التككي تمهككل اشككد ا سككلحة تككأثيراً علككى اإلنسككان. وزادت مشكككالت البيئككة و

كميات النفايات المتزايدة والناتجة عكن نشكاط اإلنسكان فكي تفاعلكه  انعكاساتها بارتفاع

مككع البيئككة واسككتخدامه للصككناعة والتكنولوجيككا دون أدنككى فهككم عككن كيفيككة اسككتهمارها 

والتعامككل معهككا  ممككا نككتج عنككه تلككوث فككى المككار، والهككوار، والتربككة، فأصككبحت حيككاة 

هددة، وارتفعت الصيحات بأهمية تربية الفرد تربية بيئيكة  اإلنسان والكائنات الحية م

تسككعى إلككى تنميككة المهككارات لديككه، وإكسككابه الخبككرات، والمعككارف، واالتجاهككات، 

 والسلوكيات اإليجابية نحو قضايا البيئة، ومشكالتها، ومحاولة حل هذه المشكالت. 

 المختلفكة عدةا صك علكى التنميكة عجلكة وتسكارع الهائكل التكنولكوجي للتقكدم كان

 ً ً  تأثيرا سلبيا ككالتلوث،  المشككالت مكن العديكد ظهكرت حيكث الطبيعيكة البيئكة فكي بالغكا

الجككائر،  والصكيد والتصكحر، االسكتهال،، فكي واإلسكراف المكوارد، واسكتنزاف

 البشر. )رابطة صحة في تؤثر التي المشكالت من ذل  واير الحراري، واالحتباس

 (2002ة، البيئي للتربية الشمالية أمريكا

ومن الموضكوعات الجكديرة بالبحكث دراسكة االخطكار والككوارث وتلكوث الميكاة 

والهوار ودراسة المكدن، كيكي يتعامكل االنسكان مكع البيئكة وكيكي يحركهكا ويطورهكا 

وكيي يؤثر فيها. وهنا، حاجة متزايدة الكى ازدهكار التربيكة البيئيكة، كيكي نعكدل مكن 

عالقككة االنسكان ببيئتككه، إذا كانككت القضككية سكلو، االنسككان تجككاه البيئكة، وكيككي نحسككن 

عبككارة عككن سككلو،  فعلككى التعلككيم إذن أن يسككهم فككى تشكككيل سككلوكيات النككاس وتعككديل 

اتجاهاتهم العقلية والنفسية نحو البيئة وااليمان بها وحبها والمحاف ة عليها. أن البيئكة 

ت تككؤثر فككى عمليككة االحسككاس وعمليككة االدرا، الحسككى وتكككوين المككدركا  وال شكك

 ( 7991الحسية والتصورات العقلية والمعرفة البيئية. )عبد الرحمن العيسوى، 

لقد اصكبحت التربيكة البيئيكة ضكرورة ملحكة  ن كرا لعجكز القكوانين والتشكريعات 

التى تحد من اهدار واستنزاف وتلوث البيئة  ن هذه القكوانين والتشكريعات لكم تسكتند 

تحككول الككى قككيم اجتماعيككة ايجابيككة الككى وعككى وادرا، يصككل الككى ضككمير االنسككان وي

وضوابط للسلو، الذى يحافظ على البيئة من كل ما تتعرض له من مشككالت يسكببها 

االنسان، وهذا لن يتم إال بحسكن إعكداد اإلنسكان وتربيتكه تربيكه بيئيكة داخكل المدرسكة 

 (.7995وخارجها )أحمد شلبى، 

لقيم لتعكديل سكلوكيات ولما كانت أولى وأهم وظائي التربية هى تكوين الخلر وا

ا فراد، لذا صار عليها أن تقدم عمالً تربوياً مخططاً ومن ماً ومستمراً، للقيكام بكدور 
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فعال فى خلكر المسكئولية البيئيكة لفهكم مشككالت البيئكة علكى نحكو أفضكل، ممكا يشكجع 

 على تبنى أنماط إيجابية من السلو، تجاه البيئة.

ا فككراد بممارسككات صككديقة للبيئككة ت هككر سككلوكيات ا سككرة الخضككرار فككي قيككام 

تحككرع عليهككا تلكك  ا سككر، بككدراً مككن ترشككيد اسككتهال، المككار والكهربككار، مككروراً 

باالهتمام بالزراعة المنزلية، وصوالً إلى إعادة تدوير المخلفات، في محاولة لحمايكة 

البيئة من ا خطار المحيطة بها، واإلسكهام فكي الحفكاظ عليهكا، وذلك  فكي ظكل جهكود 

ت وهيئات متخصصة تستهدف نشر التوعية البيئكة  عكن طريكر باقكة منوعكة مؤسسا

مككن الحمككالت والمبككادرات، كمككا أن صككحة البيئككة ون افتهككا أحككد العوامككل الرئيسككة 

للمحاف ككة علككى صككحة المجتمككع بشكككل عككام، وصككحة المجتمككع تبككدأ بصككحة ا سككرة. 

هيكر مكن االهتمكام، والبيت هو المكان الذي تعيش فيه ا سرة، لكذا يجكب أن يعطكى الك

وتعككد ن افككة ا مككاكن العامككة مسككؤولية المجتمككع بأكملككه، فيجككب علككى كككل أسككرة أن 

تحككافظ علككى البيئككة المحيطككة بهككا، وعلككى ن افتهككا، فككون قككام كككل شككخص بككدوره فككي 

الحفاظ على البيئة أصبح عالمنا جميالً ن يفاً متوازناً. هنا يبرز دور الهقافكة والتربيكة 

 (2072)صالح وادى، في رعاية البيئة. 

يرى الباحهون أن ا سرة الخضرار هي التي يتوفر لدى الفكرد فيهكا المعكارف 

والمهارات واالتجاهات الضكرورية التكي تجعلكه يتعامكل مكع البيئكة ومواردهكا بشككل 

رشيد ومسئول يساهم في الحفاظ على التنمية المسكتدامة، وي هكر ذلك  فكي سكلوكياته 

خككارا المنككزل، وحككدد البككاحهون عككدة محككاور ل سككرة فككي الحيككاة اليوميككة، داخككل و

الخضرار هي  الطاقكة، الميكاه، ادارة المخلفكات، الغكذار، الن افكة، الزراعكة البسكيطة 

 )المنزلية(.

ون ككرا  ن التربيككة عمليككة توجيككه لنمككو المككتعلم إعككداداً لككه للمشككاركة فككي حيككاة 

إلكي مكتعلم إيجكابي قكادر  الجماعة مشاركةً مهمرةً  فوننكا بكذل  نككون أحكوا مكا يككون

علكككي البحكككث عكككن المعرفكككة فكككي أثنكككار عمليكككة التعلكككيم والكككتعلم ولكككذا فكككون أسكككاليب 

واستراتيجيات التدريس الحالية القائمة علي تلقين المعلومكات لكم تعكد مناسكبة لتحقيكر 

 ا هداف التعليمية في بيئات تعليم وتعلم العلوم.

سكتراتيجيات التدريسكية الفعالكة لتعلكيم ويعد التعليم القائم على االستقصكار مكن اال

العلوم، خاصكة فكي ظكل اإللحكاح المتزايكد لبحكث ضكرورة البحكث عكن اسكتراتيجيات 

تدريسككية تهككتم بفاعليككة المككتعلم فككي الحصككول علككي المعرفككة  مككن خككالل دمجككه فككي 

ا نشطة التعليمية المختلفكة، حيكث يوضكع المكتعلم موضكع المستكشكي والباحكث عكن 

يراب في تعلمها، فهو يضع المتعلم أمام مشكالت تحتكاا إلكي حكل،  المعلومات التي

وعليككه  ن يخطككط بنفسككه لحلهككا، ويجمككع البيانككات، ويتوصككل إلككي النتككائج، ويسككعي 

لتفسككيرها، كمككا يعككد االستقصككار مككن طككرم التككدريس المهمككة التككي تسككاعد فككي تزويككد 

 (2077منى العفيفى، المتعلمين بالمهارات الالزمة للبحث عن المعرفة واكتسابها. )

لذل  فقد اهتمت العديكد مكن الدراسكات بكالتعرف علكى أثكر اسكتخدام الكتعلم القكائم 

على االستقصار في تنمية العديد من جوانب التعلم المختلفة كدراسات: )أحالم البكاز، 
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2003 – Akgual, 2006  - Cambell, 2006 –  ،2001نكوال عبكد الفتكاح – 

 (2077علم الدين عبد الرحمن،  – 2070محمد،  السعيد – 2002بهجت رجب ، 

تلعككب دوراً ملموسككاً وهامككاً فككي  أصككبحت تكنولوجيككا المعلومككات واالتصككاالت

جميع مناحي الحياة اليومية بشكل عام وفكي التعلكيم بشككل خكاع، فقكد ظهكرت كهيكر 

 من المؤسسات التعليمية التي تبنت استخدام تل  التكنولوجيا كوسائط ناقلة في عمليكة

االتصكال التعليمككي، كونهكا تسككاعد علكى إيجككاد عمليكة تعلميككه فاعلكة، وتزيككد مككن دور 

المتعلم في ذلك . وقكد أدى هكذا إلكى ظهكور مفكاهيم جديكدة فكي عكالم التعلكيم مكن مهكل: 

الكككتعلم اإللكترونكككي، والكككتعلم بواسكككطة اإلنترنكككت، الكتكككاب اإللكترونكككي، الجامعكككة 

هككا مككن الوسككائط اإللكترونيككة التككي تسككاعد االفتراضككية، المكتبككة اإللكترونيككة، واير

ن  المتعلم على التعلم في المكان الكذي يريكده، وفكي الزمكان الكذي يالئمكه ويفضكله، دو 

االلتزام بالحضور إلى قاعات التدريس في أوقكات محكددة. وبتكوافر تلك  التكنولوجيكا 

لككى الحديهككة فككي المؤسسككات التعليميككة، بككدأت عمليككة تصككميم تعلككيم متكامككل قككائم ع

اسكككتخدامها، واصكككطلح علكككى تسكككميتها بأسكككمار مختلفكككة ككككان أشيعهككك ا اسكككم:  الكككتعلم 

 (2003المجالي وآخرون، محمد اإللكتروني  )

فككالتعلم بوسككتخدام الوسككائط المتعككددة يزيككد مككن فعاليككة الككتعلم إلككى درجككة كبيككرة 

 Guckel 2002 ,ويقلكككل مكككن الوقكككت الكككالزم للتكككدريب ويقلكككل تكلفكككة التكككدريب 

Ziemer .) ويوفر بيئة تعلم تفاعليكة، ويسكمح للطالكب بالدراسكة فكي الوقكت والمككان

ويتكيح عمكل مقكابالت ومناقشكات حيكة علكى الشكبكة، ويكوفر معلومكات ، الذي يفضكله

حديهة، كما أنها تنسجم مكع احتياجكات المتعلمكين، وتكوفر بكرامج المحاككاة، والصكور 

-Al-Karam & Alة )المتحركككة، وفعاليككات وتمككارين تفاعليككة، وتطبيقككات عمليكك

Ail, 2001  .) 

أشككارت العديككد مككن الدراسككات علككى اسككتخدام الوسككائط التعليميككة المتعككددة التككى 

تساعد على نقل المعلومات بطريقة أكهر سهولة ومنها دراسة ككل مكن )أنهكار علكى، 

( الى أن اسكتخدام مهكل 2005( و )ماهر ميخائيل، 2007( و )سوسن أحمد، 2007

الى إثرار البيئة التعليميكة، كمكا أككدت العديكد مكن الدراسكات علكى هذه الوسائط يؤدى 

اهميككة تقككديم البككرامج التعليميككة والتدريبيككة عبككر وسككائط إلكترونيككة متنوعككة تشككمل 

ا قككراع المدمجككة، وشككبكة اإلنترنككت بأسككلوب متككزامن أو ايككر متككزامن، وباعتمككاد 

 مبدأ التعلم الذاتي، أو بمساعدة المدرس. 

 مشكلة البحث:
( مككن طلبككة المرحلككة 20اسككتطالعية مككع عككدد ) دراسككةقككام البككاحهون بككاجرار 

االعدادية بمنطقكة بكااوع بمحاف كة الفيكوم، حيكث تكم توجيكه مجموعكة مكن االسكئلة 

فكي حاجكة إلكى  التالميكذحول قضكايا مرتبطكة باالسكرة الخضكرار وتبكين للبكاحهين ان 

راعككى وتحككافظ علككى البيئككة معرفككة بعككم المفككاهيم البيئيككة المرتبطككة با سككرة التككى ت

وتنمية معارفهم وتزويدهم بالمهكارات التكي تمككنهم مكن التفاعكل االيجكابي مكع البيئكة 
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مككن هككؤالر التالميككذ لككيس لككديهم مفككاهيم االسككرة  %22حيككث تبككين أن  داخككل االسككرة

 الخضرار.

كمكا قكام البككاحهون بمراجعكة مجموعككة مكن الدراسكات المتعلقككة بتنميكة المهككارات 

( ، ودراسكة 2075البيئية مهل دراسة سعيد عبكد اللكه عبكد السكالم محمكد، ) والمفاهيم

، ودراسككة 2079(، ودراسككة إيمككان احمككد محمككد، 2073م فككر ظككاهر العككامرى، )

(، ودراسكككة أسكككامة أحمكككد السكككيد أحمكككد، 2079فكككوزي عبكككدالحكيم عكككامر خليكككل، )

(، وأتضككككح للبككككاحهون ضككككعي البككككرامج المرتبطككككة بموضككككوعات االسككككرة 2020)

في شكل برنامج يعمكل  التالميذخضرار بشكل اير مباشر، كما أنها ال تقدم لهؤالر ال

على تنمية المهارات والمفاهيم المرتبطكة با سكرة الخضكرار، واتضكح للبكاحهين بأنكه 

مككازال هنككا، حاجككة الككى اعككداد بككرامج متخصصككة تهككدف الككى تنميككة المهككارات لككدي 

لى كل أفراد أسكرهم، لككى تصكبح أسكراً مراحل التعليم االساسى بما ينعكس ع تالميذ

صديقة للبيئة. مما دفع الباحهون الى إعداد برنامج مقترح لتنمية المهارات والمفكاهيم 

المرتبطكككة با سكككرة الخضكككرار قكككائم علكككى االستقصكككار باسكككتخدام الوسكككائط المتعكككددة 

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية مما لها من دور هام فى إثرار البيئة التعليمية.

 أسئلة البحث:
 في ضور مشكلة البحث تم صيااة السؤال الرئيسى التالى:

  ما فعالية برنامج قائم على االستقصار لتنمية المهارات والمفاهيم

المرتبطة با سرة الخضرار لدى تالميذ المرحلة االعدادية باستخدام 

 الوسائط المتعددة؟ ويتفرع من السؤال الرئيسى ا سئلة الفرعية التالية:

ما المهارات المرتبطة با سرة الخضرار الالزمة لتالميذ المرحلة  .7

 االعدادية؟

ما المفاهيم المرتبطة با سرة الخضرار الالزمة لتالميذ المرحلة  .2

 االعدادية؟

ما صورة برنامج مقترح باستخدام االستقصار والوسائط المتعددة  .5

ى تالميذ لتنمية المهارات والمفاهيم المرتبطة با سرة الخضرار لد

 المرحلة اإلعدادية؟

ما فعالية البرنامج المقترح لتنمية المهارات المرتبطة با سرة  .2

 المرحلة االعدادية باستخدام الوسائط المتعددة؟ تالميذالخضرار لدى 

ما فعالية البرنامج المقترح لتنمية المفاهيم المرتبطة با سرة  .3

 م الوسائط المتعددة؟المرحلة االعدادية باستخدا تالميذالخضرار لدى 

 فروض البحث:
 التالية: فى ضور مشكلة البحث تم صيااة الفروض
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يوجد فرم دال إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة  .7

التجريبية في اختبار المفاهيم قبل وبعد تطبير البرنامج لصالح 

 التطبير البعدى.

 يوجد فرم دال إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة .2

التجريبية في مقياس ادرا، المشكالت البيئية وتحديدها قبل وبعد 

 تطبير البرنامج لصالح التطبير البعدى

يوجد فرم دال إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة  .5

التجريبية في مقياس تن يم البيانات والمعلومات البيئية قبل وبعد 

 تطبير البرنامج لصالح التطبير البعدى

دال إحصائيا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة  يوجد فرم .2

التجريبية في مقياس اقتراح الحلول للمشكالت البيئية قبل وبعد 

 تطبير البرنامج لصالح التطبير البعدى

 هدف البحث:
 يهدف هذا البحث إلى:

  تنمية المهارات والمفاهيم المرتبطة با سرة الخضرار لدى تالميذ

 ام الوسائط المتعددة.المرحلة االعدادية باستخد

 أهمية البحث:
يفيد البحث وزارة التربية والتعليم للعمل على تضمين المفاهيم البيئية المرتبطة 

 بموضوعات االسرة الخضرار فى المناهج التعليمية لتالميذ المرحلة االعدادية 

كما يفيد البحث مدارس المرحلة االعدادية لتضمين أنشطة تعليمية قائم على 

 قصار لتنمية المهارات البيئية المرتبطة باالسرة الخضرار لدى التالميذ.االست

 كما يقدم البحث برامج وأدوات يمكن أن يستفيد منها باحهون أخرون.

 منهج البحث:
استخدم الباحهون المنهج التجريبى )مكنهج المجموعكة الواحكدة( حيكث تكم نطبيكر 

طالكب  50ة االعداديكة وعكددهم البرنامج على مجموعة من تالميذ وتلميذات المرحلك

 وطالبه. 

 حدود البحث:
 يلتزم البحث الحالى بالحدود ا تية:

 .مجموعة من تالميذ المرحلة االعدادية من محاف ة الفيوم 

  نتائج هذا البحث محدودة بزمان ومكان إجراؤه والمجموعة التى

 أجريت عليها الدراسة.
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 الدراسات السابقة:
تطوير منهج االمن ا من  –( 2075عبد السالم محمد، )دراسة سعيد عبد الله  -7

الصي االول  تالميذالصناعى لتنمية االتجاهات والمهارات البيئية لدى 

بالمدارس الهانوية الصناعية، هدفت الدراسة الى تنمية االتجاهات والمهارات 

 ونالصي ا ول بالمدارس الهانوية الصناعية. استخدم الباحه تالميذالبيئية لدي 

الصي  لتالميذكل من المنهج الوصفي لتحليل محتوي منهج ا من الصناعي 

ا ول بالتعليم الهانوي الصناعي وكذل  المنهج التجريبي باستخدام مجموعتان 

، تمهلت أدوات البحث في )مقياس .إحداهما ضابطة وا خرى تجريبية

وجود فروم  الى مقياس المهارات البيئية(. خلصت النتائج –االتجاهات البيئية 

المجموعتين في االتجاهات البيئية والمهارات  تالميذذات داللة إحصائية بين 

البيئية بعد تدريس المنهج المطور لصالح المجموعة التجريبية وقد أظهرت 

للمهارات  التالميذالنتائج أيضا أن المنهج المطور ذو فاعلية في اكتساب 

 البيئية.

فاعلية برنامج مقترح فى التربية البيئية فى تنمية  - 2072نشوى عهمان عرفة،  -2

بعم المهارات الحياتية والمفاهيم البيئية لدى أطفال الروضة للمستوى الهانى، 

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح في التربية البيئية في 

وتم إعداد تنمية بعم المهارات الحياتية والمفاهيم البيئية لدى أطفال الروضة، 

برنامج في التربية البيئية يشمل دليل المعلمة وكتيب الطفل، تمهلت ادوات 

الدراسة فى بطاقة مالح ة المهارات الحياتية شملت اربعة ابعاد )مهارات 

مهارات  –مهارات اجتماعية  –مهارات التعامل مع عناصر البيئة  –شخصية 

اهيم البيئية، تضمنت مجموعة اتباع احتياطات االمن والسالمة(، واختبار المف

. أسفرت النتائج الى أن للبرنامج المقترح فاعلية في  ( طفالً  50البحث عدد )

تنمية بعم المهارات الحياتية والمفاهيم البيئية لطفل الروضة، واظهرت 

ً بين متوسطى درجات مجموعة الدراسة في  النتائج وجود فرم دال احصائيا

 .صالح التطبير البعدىالتطبيقين القبلى والبعدى ل

تنمية أنماط متعددة من  – 2073دراسة م فر ظافر عبد الحميد العامرى،  -5

المهارات البيئية لدى القائمين على بعم المشروعات الصناعية الصغيرة فى 

جمهورية العرام، هدفت الدراسة الى تنمية المهارات البيئية لدى القائمين على 

غيرة، واستخدمت الدراسة المنهج شبة بعم المشروعات الصناعية الص

التجريبى والتصميم التجريبى القائم على تصميم مجموعة واحدة، وتمهلت 

ادوات الدراسة فى اعداد مقياس للمهارات البيئية العقلية وبطاقة مالح ة 

لبعم المهارات البيئية العملية. تم إعداد البرنامج المقترح لتنمية بعم أنماط 

( فرد وخلصت النتائج الى 50ة وتطبيقه على عينه مكونة من )المهارات البيئي

وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات التطبير القبلى والبعدى 

فى مقياس المهارات البيئية، وبطاقة المالح ة، واوصت بتطبير البرنامج 
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المقترح على قطاعات المشروعات الصناعية الصغيرة واالهتمام من قبل 

يات البيئة بالطرم والوسائل التعليمية التى تخدم المهارات البيئية لدى مدير

 القائمين على المشروعات الصناعية الصغيرة.

مبادئ ارشادية لتعليم وتعلم مهارات  - Karen P.J. Fortuin, 2015دراسة  -2

عبور الحدود في تعليم العلوم البيئية، هدفت الدراسة الى تطوير مبادئ 

شطة التدريس والتعلم في العلوم البيئية التي تمكن الطالب من إرشادية  ن

تمهلت أدوات الدراسة فى استخدام  .تطوير المهارات الالزمة لعبور الحدود

النماذا المفاهيمية ونماذا المجال لمواجهة تحديات مناهج العلوم البيئية 

اذا . وخلصت الدراسة الى أن للنموالتالميذومطوري البرامج التدريبية 

المفاهيمية مزايا في مواجهة تحديات مناهج العلوم البيئية. وأن هذه النماذا 

يمكن استخدامها من أجل تحسين التماس  والتركيز في منهج العلوم البيئية، 

وتحليل القضايا البيئية ودمج المعرفة، فحص وتوجيه عملية البحث البيئي 

لبحث البيئي وعمليات وحل المشكالت، وفحص وتوجيه تكامل المعرفة في ا

حل المشكالت. وأوصت باستخدام نماذا مفاهيمية مختلفة في تعليم العلوم 

البيئية. من خالل تطبيقها، وتقدير ا ساليب المختلفة لتأثير المشكالت البيئية، 

 وفهم دور العلم في التعامل مع هذه المشكالت.

ادارة االزمات  تطوير برامج – 2072دراسة اليشع يواقم شنوده قلدس،  -3

والكوارث لتنمية أوجه المشاركة ومهارات اتخاذ القرارات البيئية لدى العاملين 

ببعم المنشآت البترولية، هدفت الدراسة الي تنمية أوجه المشاركة ومهارات 

اتخاذ القرارات البيئية لدي العاملين بالمنشآت البترولية من خالل برنامج 

ث بتضمين بعم الكوارث البيئية التي تواجه مقترح إلدارة االزمات والكوار

تمهلت أدوات الدراسة فى مقياس المشاركة  .العاملين بالصناعة البترولية

البيئية، ومقياس مهارات اتخاذ القرارات البيئية وتم اختيار مجموعة الدراسة 

( عامال. رصدت النتائج بأن البرنامج المقترح كان له أثر واضح 30من عدد )

المشاركة ومهارات اتخاذ القرارات البيئية لدي العاملين. وأوصت  في تنمية

الدراسة بتطبير هذا البرنامج المقترح علي جميع العاملين بالمنشآت البترولية 

من خالل البرامج التدريبية إلدارة االزمات والكوارث، والتأكيد في هذه 

 .البرامج علي وسائل حماية البيئة وصيانتها

تطوير منهج الدراسات  - 2079عبدالحكيم عامر خليل، دراسة فوزي  -6

االجتماعية في ضور مفاهيم الصحة والغذار والوحدة اإلنسانية، هدفت الدراسة 

إلى بنار قائمة بأهم مفاهيم الصحة والغذار الالزم تنميتها لدى تالميذ الصي 

تنميتها لدى الرابع االبتدائي. بنار قائمة بأهم مفاهيم الوحدة اإلنسانية الالزم 

تالميذ الصي الرابع االبتدائي. وضع تصور مقترح لمنهج الدراسات 

االجتماعية في ضور مفاهيم الصحة والغذار والوحدة اإلنسانية. تقصي مدى 

فعالية المنهج المطور في تنمية مفاهيم الصحة والغذار والوحدة اإلنسانية. يوفر 
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تين من التصور المقترح في البحث دلياًل للمعلم لتدريس الوحدتين المطور

ضور مفاهيم الصحة والغذار والوحدة اإلنسانية. اكساب التالميذ بعم المفاهيم 

المرتبطة بالصحة والغذار لتنمية المهارات السلوكية الصحية والبيئية السليمة 

أكدت الدراسة على فكرة  .والقدرة على التصرف السليم لمواجهة ا مراض

ل المجتمع من خالل اكساب التالميذ مفاهيم الوحدة االرتباط والتفاعل داخ

 .اإلنسانية. واوصت بوجرار المزيد من الدراسات والبحوث ذات الصلة

برنامج قائم على استراتيجيات التعلم النشط  - 2079دراسة إيمان احمد محمد،  -1

فى تنمية بعم المفاهيم البيئية والمهارات الحياتية الوظيفية لطفل الروضة، 

فت الدراسة الى تحديد المفاهيم البيئية والمهارات الحياتية المناسبة للمستوى هد

( طفل، واشتملت 20الهانى لرياض ا طفال. تكونت عينة الدراسة من عدد )

مقياس المهارات  -ادوات الدراسة على اختبار المفاهيم البيئية المصور 

بيئية والمهارات الحياتية قائمة بالمفاهيم ال ونالحياتية المصور، وأعدت الباحه

البرنامج القائم على استراتيجيات التعلم  المناسبة  طفال الروضة وكذل  

النشط وأسفرت النتائج عن فعالية استراتيجيات التعلم النشط فى تنمية المفاهيم 

البيئية والمهارات الحياتية الوظيفية لطفل الروضة، وأوصت باستخدام 

فى تنمية المفاهيم البيئية والمهارات الحياتية  استراتيجيات التعلم النشط

 وتضمينه ضمن المناهج التربوية لوزارة التربية والتعليم واالزهر الشريي.

استخدام المدونات فى تدريس  - 2020دراسة أسامة أحمد السيد أحمد،  -2

 الجغرافيا لتنمية بعم المفاهيم البيئية ومهارات التفكير المستقبلى لدى التالميذ

الصم بالمرحلة اإلعدادية، هدفت الدراسة الى الكشي عن أثر استخدام 

المدونات في تدريس الجغرافيا لتنمية بعم المفاهيم البيئية ومهارات التفكير 

تكونت مجموعة  .المستقبلي لدي بعم التالميذ الصم بالمرحلة االعدادية

اختبار طالب وطالبة، وتمهلت أدوات الدراسة فى  56الدراسة من عدد 

للمفاهيم البيئية واختبار لمهارات التفكير المستقبلى وتم تطبير االختبارت على 

 ً ً وبعديا وقد خلصت نتائج الدراسة الى وجود فرم ذو  .مجموعة البحث قبليا

داللة احصائية بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقين 

اختبار مهارات التفكير المستقبلي القبلي والبعدي الختبار المفاهيم البيئية و

 لصالح التطبير البعدي

فاعلية برنامج قائم على أنشطة  - 2020دراسة نهله صيام حسين عبد النبي،  -9

منتسورى لتنمية مهارات اتخاذ القرار البيئي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

ائم علي بالمرحلة االبتدائية، هدفت الدراسة الى التحقر من فاعلية برنامج ق

أنشطة منتسوري لتنمية مهارات اتخاذ القرار البيئي للتالميذ ذوى صعوبات 

التعلم بالمرحلة االبتدائية، تمهلت ادوات الدراسة فى مقياس مهارات اتخاذ 

القرار البيئي المصور وكذل  المقاييس الخاصة بالتالميذ ذوى صعوبات التعلم 

( تلميذ وتلميذة من ذوى 72قوامها )تم تطبير البرنامج المقترح على عينة  وقد
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وجود فروم ذات داللة احصائية بين  صعوبات التعلم. أوضحت نتائج الدراسة

متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي علي مقياس 

 مهارات اتخاذ القرار البيئي لصالح القياس البعدي.

 النظرى: اإلطار
 المهارات البيئية  -4

الحيكاة  مواقكي فكي اإلنسكان يحتاجهكا التكي المهكارات مكن واسكع طيكي هنكا،

المهكارات  فهنكا، الحكرة، ا وقكات أو العمكل أو الدراسكة أوقكات خكالل المختلفكة،

المهكارات  الرئيسكية، المهكارات :مهكل عكدة مسكميات عليهكا أطلكر التكي العامكة،

ويعتبكر نجكاح  .تخداملالسك القابلكة والمهكارات للتحويكل، القابلة المهارات الضرورية،

أى برنامج بيئى قائم على اكتساب المهارات البيئية متوقكي علكى االسكتجابة الشكاملة 

لالهتمامات البيئية السيما فيما يتعلر بكادرا، الفكرد للمشككلة البيئيكة، حيكث أن إدرا، 

الفرد للمشكلة البيئية واسكتجابته لهكا تعتبكران مكن االمكور الحاسكمة فكى مواجهكة هكذه 

الت، وال يمكننا التعلم بعيدا عن البيئة إال من خالل التعلم المالئكم الكذى يسكاعد المشك

على تفهم مشكالتها، وعلكى تطكوير الموقكي المالئكم والسكلو، المسكئول تجكاه البيئكة. 

 (2009)هبه أحمد الديب، 

 مفهوم المهارات البيئية 

 ة وتضكمينات إن مفه  وم المه ك ارات البيئيكة مفهكوم مكرن لكه اسكتخدامات مختلفك

محمككد  دأحمكك (اتفككرن ريككة وعمليةعديككدة، وقككد تعككددت تعريفككات المهككارات، وقككد 

 ,Collins, B. & Hager  )275، 2009رشككوان، عككادل رسككمى النجكك دي، 

علككى انهكك ا المهككارات التككي تسككاعد المتعلمككين علككى التكيككي مككع الحيكك اة  52 ,2010

هم بحي ث ي صبحون قكادرين علكى والبيئ ة ومواجه ة الم شكالت والتحدياتالتي تواجه

 التفاعل اإليجابي مع متطلب ات الحياة اليومية.

هكككى المهكككارات المسكككتمرة ) 9، 2077محمكككد أبكككو حجككك ر،  ويعرفهكككا( فكككايز

باسكك تمرار الحيكك اة والتككى تسككهم بشكككل فعككال فككى اكتسككاب المكك تعلم مجموعككة مكككن 

بات البيئك ه المحيطكه المهارات ا ساسية التى تمكنه من التفاعل والتعامكل مكع صك عو

وتعزيز اإليجابيات بمكا يكفكل لك ه القكدرة علكى التفكيكر اإلبكداعى والتفكيكر الناقكد،  به،

وامككتال، واتقككان مهككارات الككتعلم الككذاتى التكك ى تمكككن المككتعلم مككن الككتعلم فكك ى ككك ل 

 ا وق ات وطول العمر داخل وخارا المدرس.

( بأنهكككا 17ع  2079كمكككا عرفتهكككا )نكككورا نكككادر الدسكككوقى حسكككين قطكككامش، 

مجموعكككة المه ككك ارات المرتبط ككك ة ب ككك المجتمع والبيئ ككك ة التكككي يعكككيش فيهكككا المكككتعلم، 

تعينكككه علكككى  ويتعلمهكك ا بككك صورة مقصكككودة عكككن طريكككر مككروره بخبكككرات منهجيكككة،

 مواجهة المواق ي والم شكالت اليوميه.

( المهكارات البيئيكة بأنهكا قكدرة المكتعلم علكى 2001كما عرفت )رحاب يوسي، 

درا، المشكالت البيئية وتحديدها واقتراح حلكول مناسكبة لهكا للمشكاركة بفاعليكة فكى إ
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( بأنهككا هككى قككدرة الفككرد 2002حككل تلكك  المشكككالت. وعرفتهككا )نجككالر عبككد الحميككد، 

 على أدار الواجبات البيئية المنوط بها وحل المشكالت البيئية التى تحتاجه. 

 عناصر المهارات البيئية:

إكسكاب  أهميكة علكى اإلجمكاع يشكبه ما هنا، فون البيئية، راتالمها صعيد وعلى

  :باآلتي المتمهلة البيئية المشكالت حل مهارات المستهدفة الفئات

 وتشخيصها البيئية المشكالت على التعرف مهارة. 

 الفهم مع االستماع مهارة.  

 المعلومات جمع مهارة 

 المعلومات تن يم مهارة.  

 المعلومات تحليل.  

 البديلة الحلول جادإي مهارة.  

 وتنفيذها للعمل خطة وضع مهارة. 

 :خصائص المهارات البيئية

تختل ككك ي خ ككك صائص المه ككك ارات البيئيكككة فكككي طبيعتهكككا مكككن مجتمككك ع آلخ ككك ر 

محمكد (، )32-29، 2001حسكين عطي   ك ة، المجتم ك ع( عل   ك ىب ك اختالف طبيع ك ة 

 وتتمهل ف ي اآلتي:) 732، 2070خلي ذيابات، 

 نوع العالقة التأثيرية التبادلي ة بين كل من الفرد والمجتمعتخضع ل 

  تختلي في المجتمع الواح د ب اختالف الفترات الزمنية نتيجة الختالف

 معطيات كل فترة من الفتراتوخ الل مراح ل تطورها

 ترتبط بالنواحي االجتماعية والن واحي اإلنسانية 

 ذ لشغل اعمال، كما انها تعتبر في مجملها مهارات مهنية تؤه ل التالمي

 نوعي ة تختلي من فرد او آخرح سب مج ال التخصص او العمل

 تتج  دد باس  تمرار، وت  ساير التط  ور التكنولوجي 

 المهارية المرتبطة باألسرة الخضراء: األهداف

إّن اككرس القككيم فككي مراحككل مبكككرة للتالميككذ مككا بككين التعلككيم والمعرفككة وتشككجيع 

لتغييككر علككى المككدى الطويككل لتنميككة قككدراتهم فككي نبككذ العككادات المشككاركة هككي مفتككاح ا

والسلوكيات البيئية السيئة  إليجاد من هم بمستوى القدوات في اعتماد نهكج بيئكي ذي 

وهنكا يبكرز دور المؤسسكات التربويكة بغكرس طكرم وأسكاليب تمككن  خضرار،رؤية 

اتنكككا اآلنيكككة التالميكككذ، مكككن مشكككاركتهم لهكككا ولمكككا لهكككذه المشكككاركة مكككن أهميكككة فكككي حي

والمسككتقبلية. إّن مفتككاح التغييككر هككو الككوعي البيئككي وتنميككة المهككارات حككول القضككايا 

والمشاكل ومكن ثكم التعلكيم  لكذا فكوّن مكن الضكروري تحقيكر التكوازن مكا بكين ا سكرة 

والمدرسككة فككي توجيككه ا طفككال لغككرس القككيم البيئيككة السككليمة ومككن ثككم عنككدما يكبككرون 

العيش في حياة خضرار )عبد الكريم أبو جكاموس، عايكدة  سيكونون أكهر مقدرة لفهم

 (.2073ذيب، 
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 ل سرة الخضرار المهارية ا هداف استخالع من فى اطار البحث الحالي يمكن

 :باآلتي

 إدرا، المشكالت البيئية التى تقوم بها االسرة وتحديدها 

 داخل  البيئية المشكالت على التعرف في العلمي التفكير مهارات تطوير

 .االسرة

 تن يم وتصنيي المعلومات والبيانات التى يتم تجميعها  مهارات تنمية

 من البيئة والمتعلقة بالممارسات التى تقوم بها االسرة

 نحو اقتراح حلول للمشكالت البيئية التالميذ مهارات تنمية  

 اإلبداع مهارات تنمية. 

 المفاهيم البيئية -3

هيم، فكي المجكاالت المتباينكة للمعرفكة مكن يعد االهتمام بتحصكيل المتعلمكين للمفكا

منطلككر أن تحصككيل المفككاهيم أمككر الزم لفهككم أساسككيات المعرفككة اإلنسككانية مككن جهككة، 

وزيادة القدرة على التعلم الكذاتي، ومتابعكة النمكو فكي هكذه المعرفكة مكن جهكة أخكرى، 

كمجككال تتككرجم داخلككه أهككداف  –ومككن ثككم ظهككر مككدخل جديككد فككي المنككاهج الدراسككية 

يهكتم أصكال بتحديكد المفكاهيم واتخاذهكا أساسكا الختيكار محتويكات  –بية والمجتمع التر

بحيكث  –كما يهتم بجانب ذل  بتقويمها وتطويرها وتدريسكها  -هذه المناهج وتن يمها

تصبح أكهر فعاليكة فكي تزويكد المتعلمكين )التالميكذ( بتلك  المفكاهيم وتحصكيلهم إياهكا، 

ولكى قبكل المدرسكة مكن اكتسكاب مكا يقكرب مكن فاالطفال يتمكنون خكالل السكنوات اال

 .(Nathalie and others,2010)خمسين مفهوما جديدا كل شهر 

 تعريف المفاهيم البيئية

يعرف المفهوم البيئى على أنه تصكور ذهنكى ينكتج مكن تجميكع عكدد مكن االفككار 

والمعانى ذات الخصائص المشتركة أو يقرر بعم انواع العالقات بين عدة مواقكي 

حقائر تتعلر بالبيئة بحيث يمكن الفرد مكن التعكرف عليهكا وفهمهكا. )رشكا متكولى، او 

( بأنكككه 7025، ع 2079( وتعرفكككه )أمكككانى عبكككد المكككنعم ذككككى، 26ع  ،2006

صككورة عقليككة يكتسككبها الطفككل نتيجككة مككروره بخبككرات بيئيككة متعككددة يشككار إليككه فككى 

 يها صورة أو إسم أو كلمة بينها خصائص بيئية مشتركة ومتفر عل

وتعرف أيضا بأنها   صورة ذهنية مجرده يعبر عنها بكلمة أو تركيب بسيط لكه 

داللككة لف يككة تككدل علككى مجموعككة مككن العناصككر أو االشككيار أو ال ككواهر البيئيككة التككى 

تشتر، فكى خاصكية واحكدة أو اكهكر تميزهكا عكن ايرهكا، وتعطكى اسكما أو لف كا مكن 

 (.51، 2070كلمة او تركيب بسيط )صالح عبد المحسن، 

( بأنها  مجموعة الحقائر والمعارف 322، 2076وتعرفها )هبه حسين اسماعيل، 

المن مة عن البيئة فى صورة لف ية، والتى تتعلر بماهية البيئة وكيفية الحفاظ عليها 

 ومشكالتها والحلول المناسبة للتعامل مع هذه المشكلة.
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 مكونات المفهوم البيئى:

زئين ا ول: الخككواع: وهككى تشككير الككى سككمات يتكككون المفهككوم البيئككى مككن جكك

المفهوم مما يسكاعد علكى التمييكز بكين مكا هكو مكن امهلكة المفهكوم البيئكى ومكا هكو مكن 

ايرها. الهانى: االمهلة: فالمهكال مكن المفهكوم البيئكى البكد ان يتكوافر فيكه ككل خكواع 

 (.26، ع 2002المفهوم )نادية ابو دنيا، 

 أهمية المفاهيم البيئية:

(، )سكككعيد 33:  32، ع 2002عكككم علمكككار التربيكككة )عكككادل سكككالمة، يككرى ب

 ( ضرورة تعلم المفاهيم البيئية  نها:61: 66، 2006السعيد، 

 تجمع الحقائر البيئية وتصنفها وتقلل من تعقدها 

 تساعد المفاهيم البيئية على االلمام بأكبر كم من المعارف 

 قليل من سرعة نسيان المفاهيم البيئية اكهر ثباتا مما يساعد على الت

 المتعلم للمادة المتعلمة

  تستخدم المفاهيم البيئية فى تصنيي االشيار واالحداث وال واهر

 لتسهيل دراسة مكوناتها

  تعلم المفاهيم البيئية الرئيسية يسهل دراسة المفاهيم الفرعية التى تتصل

 بها

 األسرة الخضراء -2

، ولكن ما يتلقوه ليس بالقكدر الككافي يتعلم ا طفال الكهير عن البيئة في مدارسهم

الككذى يحقككر االسككتفادة فككي حيككاتهم اليوميككة  لككذا علينككا أن نككر بككي أبنارنككا علككى تحديككد 

اختياراتهم التي تكؤثر علكى البيئكة، بكل وعلكى العكالم بأسكره  ومكن أجكل حمايكة العكالم 

 الطبيعي من حولنا وارس القكيم الخضكرار، فونكه مكن الضكروري توجيكه ا بنكار فكي

مراحل مبكرة بكدًر مكن ا سكرة ثكم المدرسكة، وأن يككون هكذا التوجيكه مكا بكين التعلكيم 

والمعرفككة وتشككجيع المشككاركات الفعليككة لهككم واعتبارهككا محككور التغييككر علككى المككدى 

)هويكدا محمكود  .الطويل لتنمية قدراتهم على نبكذ العكادات والسكلوكيات البيئيكة السكيئة

 (2020االتربى، 

سككرة الخضككرار فككي قيككام ا فككراد بممارسككات صككديقة للبيئككة ت هككر سككلوكيات ا 

تحككرع عليهككا تلكك  ا سككر، بككدراً مككن ترشككيد اسككتهال، المككار والكهربككار، مككروراً 

باالهتمام بالزراعة المنزلية، وصوالً إلى إعادة تدوير المخلفات، في محاولة لحمايكة 

ذلك  فكي ظكل جهكود البيئة من ا خطار المحيطة بها، واإلسكهام فكي الحفكاظ عليهكا، و

مؤسسات وهيئات متخصصة تستهدف نشر التوعية البيئكة  عكن طريكر باقكة منوعكة 

مككن الحمككالت والمبككادرات، كمككا أن صككحة البيئككة ون افتهككا أحككد العوامككل الرئيسككة 

للمحاف ككة علككى صككحة المجتمككع بشكككل عككام، وصككحة المجتمككع تبككدأ بصككحة ا سككرة. 

لكذا يجكب أن يعطكى الكهيكر مكن االهتمكام،  والبيت هو المكان الذي تعيش فيه ا سرة،

وتعككد ن افككة ا مككاكن العامككة مسككؤولية المجتمككع بأكملككه، فيجككب علككى كككل أسككرة أن 

تحككافظ علككى البيئككة المحيطككة بهككا، وعلككى ن افتهككا، فككون قككام كككل شككخص بككدوره فككي 
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يكة الحفاظ على البيئة أصبح عالمنا جميالً ن يفاً متوازناً. هنا يبرز دور الهقافكة والترب

 (2072في رعاية البيئة. )صالح وادى، 

 

 مفهوم االسرة الخضراء:

ولكككن يمكككن أن يتجسككد  ،الخضككرارال يوجككد تعريككي محككدد لمصككطلح االسككرة 

فككي السككلوكيات والممارسككات البيئيككة، التككي مككن شككأنها « ا سككرة الخضككرار»مفهككوم 

مكن أبرزهكا حماية البيئة من ا خطكار المحيطكة بهكا، واإلسكهام فكي الحفكاظ عليهكا، و

ترشكككيد اسكككتهال، المكككار والكهربكككار، واالهتمكككام بالزراعكككة المنزليكككة، واإلسكككهام فكككي 

 (2072عمليات إعادة تدوير المخلف  ات )شيمار هناوى، 

يرى الباحهون أن ا سكرة الخضكرار هكي التكي يتكوفر لكدى الفكرد فيهكا المعكارف 

ة ومواردهكا بشككل والمهارات واالتجاهات الضكرورية التكي تجعلكه يتعامكل مكع البيئك

رشيد ومسئول يساهم في الحفاظ على التنمية المسكتدامة، وي هكر ذلك  فكي سكلوكياته 

فككي الحيككاة اليوميككة، داخككل وخككارا المنككزل، وحككدد البككاحهون عككدة محككاور ل سككرة 

الخضرار هي  الطاقكة، الميكاه، ادارة المخلفكات، الغكذار، الن افكة، الزراعكة البسكيطة 

 )المنزلية(.

 سرة الخضراء:خصائص األ

من الضرورى على جميع ا شخاع القيكام بمجموعكة مكن االنشكطة التكى تميكز 

االسرة الخضرار في حياتهم اليومية وهى خصائص ا سرة صديقة البيئكة، حيكث أن 

ا مككور البسككيطة بالفعككل تحككدث فرقككاً كبيككراً. ويفضككل تطبيقهككا فككي المنككزل أو مكككان 

 (2072صحيفة الخليج،  العمل ومن هذه الخصائص ما يلى: )موقع

 التقليل من استخدام الورم. 

 استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة. 

 تناول طعام صحى. 

 حفظ الطاقة بطريقة سهلة. 

 اتباع طرم جديدة إلعادة تدوير ا شيار واستخدام منتجات صديقة للبيئة. 

 اجـــراءات البحث
ى اثر المتغير المستقل استخدم الباحهون المنهج التجريبى للتعرف علمنهج البحث: 

)البرنامج المقترح( القائم على االستقصار باستخدام الوسائط المتعددة على المتغير 

 -التابع )المهارات البيئية( بأبعادها الهالثة )مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها 

مهارة اقتراح الحلول(. وكذل  للتعرف على اثر -مهارة تن يم البيانات والمعلومات 

غير المستقل )البرنامج المقترح( على المتغير التابع )المفاهيم البيئية( المرتبطة المت

ببعم موضوعات ا سرة الخضرار، وذل  على مجموعة البحث من تالميذ 

( تلميذ وتلميذه. واستخدم الباحهون التصميم 50المرحلة االعدادية عددهم )

 التجريبى ذو )المجموعة التجريبية الواحدة(.
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 داد قائمة المفاهيم والمهارات البيئية المرتبطة باألسرة الخضراءإع -4

تم تحديد قائمة أولية بالمهارات والمفاهيم المرتبطة با سرة الخضرار الالزمكة  

لتالميذ المرحلكة االعداديكة. وتكم االعتمكاد علكى مجموعكة مكن مصكادر الشكتقام تلك  

 القائمة وهذه المصادر تتمهل فى:

  الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم والمهارات اإلطالع على بعم

البيئية بصفة عامة، ومفاهيم ا سرة الخضرار بصفة خاصة، مهل دراسات 

( ، )نشوى عهمان عرفة، 2075)سعيد عبد الله عبد السالم محمد، 

(، )إيمان احمد  2073(، )م فر ظافر عبد الحميد العامرى، 2072

 ( 2020أحمد،  (، )أسامة أحمد السيد2079محمد، 

  مقابلة بعم الخبرار في المجاالت البيئية المختلفة والتربية البيئية

باالضافة الى بعم المتخصصين من وزارة البيئة، وادارة التربية البيئية 

والسكانية بوزارة التربية والتعليم، وبعم العاملين في مجال البيئة، 

 والجمعيات ا هلية.

ى بالمهككارات والمفككاهيم البيئيككة المرتبطككة فككى ضككور ذلكك  تككم وضككع تصككور أولكك

باالسككرة الخضككرار المقتككرح لتالميككذ المرحلككة االعداديككة، التككي شككملتها الدراسككة فككى 

مجموعة من المجاالت وتشمل تسعة مجاالت وهى )المار، الطاقكة، الهكوار، الغكذار، 

زراعككة الحككدائر، التعامككل مككع مخلفككات المنككزل، االهتمككام بالصككحة العامككة، تجنككب 

 المخاطر/ خدمة البيئة، التغيرات المناخية(.

  ضبط القائمة األولية -3
تم ضبط الصورة المبدئية لقائمة المهكارات والمفكاهيم البيئيكة المرتبطكة باالسكرة 

الخضككرار، وتحديككد أهميتهككا ووزنهككا النسككبي، حيككث قككام البككاحهون بوضككع مقيككاس 

إلككى قائمككة المهككارات  ايككر هامككة( -هامككة  - متككدرا ثالثككى الخيككارات )هامككة جككدا

والمفاهيم وتم عرضها على مجموعة من السادة الخبرار فى مجاالت )التربية البيئيكة 

 والتعليم العام والبيئة( للتأكد من مناسبتها لمجموعة الدراسة المستهدفة من حيث:

 الصيااة اللغوية 

 تحديد أهمية كل مهارة ومفهوم بيئى 

 نية المرتبطة باالسرة الخضرار مدى مناسبة المهارات والمفاهيم البي

 المرحلة االعدادية  تالميذل

تم اعداد الصورة النهائية لقائمة المفاهيم والمهارات البيئية المرتبطة باألسرة  -2

فى ضور التعديالت التى اوصى بها السادة الخبرار أصبحت القائمة  الخضراء

مجموعة من  بصورتها النهائية تشمل ستة مجاالت رئيسة يرتبط بكل منها

المهارات والمفاهيم البيئية وهذه المجاالت هى )الطاقة، المياة، تدوير المخلفات، 

الغذار، الن افة، زراعة ا سطح( ويوضح الجدول التالي الصورة النهائية لقائمة 

 المفاهيم والمهارات المرتبطة باالسرة الخضرار:
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 مجال الطاقة: 7

القضايا  م

 البيئية

 هيم والموضوعاتالمفا المهارات

استنزاف  

واهدار 

 الطاقة 

 

  ادارا، مشكالت اهدار

 الطاقة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكالت اهدار الطاقة 

 وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكالت

 اهدار الطاقة

  ترشيد استخدام الطاقة فى

 المنزل

 الطاقة 

 أهمية الطاقة 

  استخدامات الطاقة

 المختلفة

 ة االجهزة الكهربائي

 المستهلكة للطاقة

الطاقة  

 الن يفة
  ادارا، مشكالت التلوث

 الناتج عن الطاقة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكالت استخدام الطاقة 

 اير الن يفة وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكالت

 استخدام الطاقة اير الن يفة

  استخدام الطاقة الن يفة 

 أنواع الطاقة 

  التلوث الناتج عن

 اير الن يفة الطاقة

 مجال المياة: 2

ادارا، المشكلة الخاصة   تلوث المياة  أ

 بتلوث المياة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

المشكلة الخاصة بتلوث 

 المياة وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكلة

 تلوث المياة

 أهمية المياة 

 تلوث المياة 

 المواد الملوثة للمياة 

إهدار المياة ادارا، مشكلة   إهدار المياة ب

 وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة إهدار المياة 

 وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكلة

 إهدار المياة

 ترشيد استهال، المياة 

 محدودية المياة 

 االمن المائى 

 مجال تدوير المخلفات 5

المخلفات  أ

 الصلبة 
  ادارا، مشكلة المخلفات

 الصلبة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

 المخلفات 

 أنواع المخلفات 

 فصل المخلفات 



 م2222 األول     ينايرالعدد     والعشرون  الخامسالمجلد     المجلة المصرية للتربية العلمية
 

 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  31242رقم اإليداع: 

 دار المنظومة Edu Search و المجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى،

78 

 

لة المخلفات الصلبة مشك

 وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكلة

 المخلفات الصلبة

  فصل وتدوير المخلفات 

المخلفات  ب

 العضويه
  ادارا، مشكلة المخلفات

 العضويه وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة المخلفات العضويه 

 وتن يمها

 لة ايجاد البدائل لحل مشك

 المخلفات العضويه

  ترشيد استهال، المواد التى

 ينتج عنها مخلفات 

 المخلفات العضوية 

 تدوير المخلفات 

 مجال الغذار 2

ادارا، مشكلة تلوث الغذار   تلوث الغذار  أ

 وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة تلوث الغذار 

 وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكلة

 تلوث الغذار

 تلوث الغذار 

 وثات الغذارمل 

  االمراض الناتجة

 عن االاذية الملوثة

الغذار  ب

 الصحى
  ادارا، مشكلة تناول

االاذية اير الصحية 

 وتحديدها

  جمع المعلومات مشكلة

حول تناول االاذية اير 

 الصحية وتن يمها

  ايجاد البدائل لحل مشكلة

 تناول االاذية اير الصحية

 استخدام أاذية عضوية 

 الغذار العضوى 

 لطهى طرم ا

 الصحية 

  صالحية المنتجات

 الغذايئة

  المنتجات المحورة

 وراثيا

 مجال النظافة 3

أضرار  أ

المبيدات 

الحشرية 

 على الصحة

  ادارا، مشكلة استخدام

المبيدات الحشرية على 

 الصحة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة استخدام المبيدات 

الحشرية على الصحة 

 وتن يمها

 مشكلة  ايجاد البدائل لحل

استخدام المبيدات الحشرية 

 الن افة الشخصية 

 أهمية الن افة 

   المبيدات الحشرية 

 االيروسوالت 
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 على الصحة

  استخدام المقاومة الطبيعية

 للتخلص من الحشرات

أضرار  ب

االلياف 

الصناعية 

 على الصحة

  ادارا، مشكلة أضرار

االلياف الصناعية على 

 الصحة وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة أضرار االلياف 

الصناعية على الصحة 

 وتن يمها

 استخدام مالبس قطنية 

 االلياف الصناعية 

 المالبس الصحية 

 مجال زراعة األسطح 6

التلوث  أ

البيئى 

 بالكربون

  ادارا، مشكلة التلوث البيئى

 بالكربون وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة التلوث البيئى 

 بالكربون وتن يمها

 بدائل لحل مشكلة ايجاد ال

 التلوث البيئى بالكربون

  تلوث البيئة

 بالكربون

 البصمة الكربونية 

زراعة  ب

أسطح 

 المنازل

  ادارا، مشكلة نقص

المساحات الخضرار 

 وتحديدها

  جمع المعلومات حول

مشكلة نقص المساحات 

 الخضرار وتن يمها

  زراعة مساحات خضرار

 على اسطح المنزل

 زراعة االسطح 

 ات أهمية المساح

 الخضرار

 

إعداد البرنامج المقترح لتنمية المهارات والمفاهيم البيئية المتعلقة باألسرة  -1

 الخضراء

 أهداف البرنامج المقترح:

المرحلة االعدادية المهارات والمفاهيم البيئية  تالميذهدف البرنامج هو إكساب 

أسرة تحافظ  المتعلقة با سرة الخضرار التي تمكنهم من تحمل مسؤولياتهم تجاه

على البيئة من خالل تحسين نمط استهال، الطاقة وترشيد استهال، المياه وإدارة 

المخلفات المنزلية وتبنى نمط حياه صحي والمحاف ة على الن افة وزراعة أسطح 

اً المنازل ،حيث يتوقع من الطالب بعد االنتهار من تطبير البرنامج أن يكون قادر

 على أن:

 البيئية الناتجة عن السلوكيات الخاطئة  يحدد بعم المشكالت

 . ل سرة من خالل جمع معلومات حولها وتقديم المقترحات لحلها
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  يجمع البيانات والمعلومات عن المشكالت البيئية الناتجة عن

 .السلوكيات الخاطئة داخل ا سرة

  يقترح حلوال لبعم المشكالت البيئية الناتجة عن السلوكيات

 ة.الخاطئة داخل ا سر

 يقدر قيم ترشيد االستهال، والن افة وتبنى نمط حياه صحي 

 يكتسب بعم السلوكيات البيئية المراوبة 

  يؤدى بعم المهارات البيئية التي تمكنه من المحاف ة على البيئة 

  يكتسب المعلومات والمعارف حول المفاهيم المتعلقة با سرة

 الخضرار صديقة البيئة

 

 محتوى البرنامج المقترح

ضور قائمة المهارات والمفاهيم البيئية المرتبطة باالسرة الخضرار التى سبر  فى

تحديدها تم إعداد محتوى البرنامج المقترح لتنمية لتنمية بعم المهارات وتشمل 

مهارة -مهارة تن يم البيانات والمعلومات  -)مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها 

طة ببعم موضوعات االسرة الخضرار اقتراح الحلول( والمفاهيم البيئية المرتب

المرحلة  تالميذالتى تم اختيارها فى البحث الحالى لدى مجموعة البحث من 

 االعدادية، كما هو موضح بالجدول التالى:

 

 عناصر المحتوى
طرم 

 التدريس
 ا نشطة الوسائل التعليمية

 الموضوع االول: الطاقة

 مفهوم الطاقة -

 أهمية الطاقة فى حياتنا -

رم ترشيد أفضل ط -

استخدامات الطاقة في 

 المنزل

 أشكال الطاقة المختلفة -

 بطاقة كفارة الطاقة -

االستقصار 

التعلم  –

 التعاونى

 –جهاز الب توب 

جهاز داتا شو 

data show – 

أفالم تعليمية حول 

أشكال الطاقة 

سبورة  –المختلفة 

white board  

التعرف على 

قرارة بطاقة 

كفارة الطاقة 

 –)جمع بيانات 

 تحليلها(

 الموضوع الهانى: المياة

 مفهوم تلوث المياة -

 أهمية المياة فى حياتنا -

مصادر تلوث المياة  -

 المختلفة

 طرم ترشيد استخدام المياة -

العوامل التى تؤدى الهدار  -

 المياة

االستقصار 

التعلم  –

 التعاونى

 –جهاز الب توب 

جهاز داتا شو 

data show – 

أفالم تعليمية حول 

 – أهمية المياة

 whiteسبورة 

board  

تجربة عملية 

على تلوث 

المياة )جمع 

 –بيانات 

 تحليلها(

تجربة عملية  –جهاز الب توب االستقصار  الموضوع الهالث: تدوير المخلفات
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 عناصر المحتوى
طرم 

 التدريس
 ا نشطة الوسائل التعليمية

 مفهوم المخلفات الصلبة -

أهمية فصل وتدوير  -

 المخلفات

 أنواع المخلفات بالمنزل -

 طرم فصل المخلفات -

االثار الضارة المترتبة  -

 على المخلفات

التعلم  –

 التعاونى

جهاز داتا شو 

data show – 

 –صور توضيحية 

 whiteسبورة 

board  

على فصل 

المخلفات )جمع 

 –بيانات 

 تحليلها(

 الموضوع الرابع: الغذار

 مفهوم تلوث الغذار  -

 الغذار العضوى -

االثار الصحية المترتبة  -

 على تلوث الغذار 

 المنتجات المحورة وراثيا -

حية المنتج تاريخ صال -

 الغذائى

االستقصار 

التعلم  –

 التعاونى

 –جهاز الب توب 

جهاز داتا شو 

data show – 

 فيلم توضيحى 

تجربة للتعرف 

على تاريخ 

صالحية المنتج 

 –)جمع بيانات 

 تحليلها(

 الموضوع الخامس: الن افة

 أهمية الن افة -

مفهوم االيروسات  -

 والمبيدات الحشرية

أضرار استخدام المبيدات  -

 الحشرية على الصحة

أضرار االلياف الصناعية  -

 على صحة االنسان

االستقصار 

التعلم  –

 التعاونى

 –جهاز الب توب 

جهاز داتا شو 

data show – 

 صور توضيحية 

كتابة تقرير 

مختصر عن 

أضرار 

المبيدات 

الحشرية  )جمع 

 –بيانات 

 تحليلها(

 الموضوع السادس: زراعة ا سطح

 مفهوم زراعة ا سطح -

همية المساحات الخضرار أ -

 للبيئة

 مفهوم البصمة الكربونية -

أضرار انبعاثات الكربون  -

 على الصحة والبيئة

االستقصار 

التعلم  –

 -التعاونى 

 المناقشة

 –جهاز الب توب 

جهاز داتا شو 

data show – 

 فيلم توضيحى

القيام بزيارة 

حديقة المدرسة 

ومزارع  –

 وزارة الزراعة

 س وضبطها:إعداد أدوات القيا -5

 تضمن مقياس المهارات البيئية ثالثة أقسام وهىمقياس المهارات البيئية،  -أ

-مهارة تن يم البيانات والمعلومات  -)مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها 

مهارة اقتراح الحلول( وقد تم تصميم مقياس لكل بعد من هذه االبعاد كما 

 يلى:

 :المشكالت وتحديدها إدراك(  مقياس مهارة 4)

 قياس قدرة التلميذ على إدرا، وتحديد المشكالت البيئية. الهدف: -
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االطالع على مجموعة من الدراسات التى تضمنت المهارات المرجعية:  -

، فائزة رجب محمد 2001البيئية ومنها دراسة مساعد بن عبد الله النوح، 

، م فر ظاهر 2075، سعيد عبد الله عبد السالم محمد،  2009علی، 

 2073 العامرى،

تضمن مقياس مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها من الستة المحاور:  -

الغذار  -تدوير المخلفات  -المياة  –محاور رئيسية للبرنامج وهى )الطاقة 

 زراعة االسطح( -الن افة  –

تم صيااة االسئلة فى شكل مجموعة من المواقي شكل األسئلة وعددها:  -

ب من التلميذ قرارة الموقي بشكل التي تعرض كل منها مشكلة بينية ويطل

دقير ومن ثم تحديد المشكلة البيئية التي يعرضها كل موقي على حده 

( موقي 73وتكون مقياس مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها من عدد )

 موزعة على محاور المقياس الستة الرئيسية كما يلى:

o ( 5الطاقة )مواقي 

o ( 2المياة )مواقي 

o ( مواق 2تدوير المخلفات)ي 

o ( 5الغذار )مواقي 

o ( 5الن افة )مواقي 

o ( 2زراعة االسطح )مواقي 

: تم عرض المقياس على مجموعة من خبرار التربية صدق المقياس -

والبيئة والتعليم الستطالع ارائهم حول كافة بنود المقياس وقد وافر السادة 

الخبرار على بنود المقياس مما يدل على صدم المقياس من الناحية 

 .المنطقية

حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار علي تم  ثبات المقياس: -

المرحلة االعدادية وتحت  تالميذ( تلميذ وتلنيذه من 20مجموعة عددها )

نفس ال روف وتم حساب معامل االرتباط بين القياس القبلي وبعد مرور 

أسبوعين تم التطبير البعدى حيث بلغ معامل االرتباط بين التطبيقين 

( لمقياس مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها، وهذه القيمة تؤكد 09229)

 (.0903على ثبات اداة الدراسة لكونها أعلى من )

مقياس مهارة ادرا، المشكالت  أصبحالعدد النهائى وتقدير الدرجات:  -

موقي، يعطى التلميذ  73وتحديدها فى صورته النهائية مكون من عدد 

حديد المشكلة البيئية التي يعرضها الموقي )درجة واحده( عندما يستطيع ت

بشكل صحيح بينما يعطى درجة )صفر( لإلجابة اير الصحيحة، وحيث 

 ( درجة.73( موقي فتكون الدرجة الكلية )73أن هذا القسم يتكون من )
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 (  مقياس مهارة تنظيم المعلومات والبيانات البيئية:3)

م المعلومات والبيانات يهدف إلى قياس قدرة التلميذ على تن ي الهدف: -

 المرتبطة بموضوعات االسرة الخضرار.

االطالع على مجموعة من الدراسات التى تضمنت المهارات المرجعية:  -

، فائزة رجب محمد 2001البيئية ومنها دراسة مساعد بن عبد الله النوح، 

، م فر ظاهر 2075، سعيد عبد الله عبد السالم محمد،  2009علی، 

 2073العامرى، 

تضمن مقياس مهارة ادرا، المشكالت وتحديدها من الستة المحاور:  -

الغذار  -تدوير المخلفات  -المياة  –محاور رئيسية للبرنامج وهى )الطاقة 

 زراعة االسطح( -الن افة  –

تم صيااة االسئلة فى شكل مجموعة من العبارات شكل األسئلة وعددها:  -

ضمنها البرنامج وعلى التلميذ التي تتعلر ببعم المشكالت البيئية التي ت

تن يمها وربطها بالموضوع المحدد بالبرنامج وتكون مقياس مهارة تن يم 

( عبارة موزعة على محاور 20المعلومات والبيانات البيئية من عدد )

 المقياس الستة الرئيسية كما يلى:

o ( 2الطاقة )عبارة 

o ( 2المياة )عبارة 

o ( 2تدوير المخلفات )عبارة 

o ( 2الغذار )عبارة 

o ( 2الن افة )عبارة 

o ( 2زراعة االسطح )عبارة 

: تم عرض المقياس على مجموعة من خبرار التربية صدق المقياس -

والبيئة والتعليم الستطالع ارائهم حول كافة بنود المقياس وقد وافر السادة 

الخبرار على بنود المقياس مما يدل على صدم المقياس من الناحية 

 المنطقية.

حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار علي تم  س:ثبات المقيا -

المرحلة االعدادية وتحت  تالميذ( تلميذ وتلميذه من 20مجموعة عددها )

نفس ال روف وتم حساب معامل االرتباط بين القياس القبلي وبعد مرور 

أسبوعين تم التطبير البعدى حيث بلغ معامل االرتباط بين التطبيقين 

مهارة تن يم المعلومات والبيانات البيئية، وهذه القيمة  ( لمقياس 09906)

 (.0903تؤكد على ثبات اداة الدراسة لكونها أعلى من )

مقياس مهارة تن يم المعلومات  أصبحوتقدير الدرجات:  النهائىالعدد  -

عبارة، يعطى  20والبيانات البيئية فى صورته النهائية مكون من عدد 

عبارة يضع رقمها في مكانه الصحيح أمام  التلميذ )درجة واحدة( عن كل
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المشكلة التي المتعلقة بها ويعطى درحة )صفر( لإلجابة اير الصحيحة، 

( 20( عبارة فتكون الدرجة الكلية )20وحيث أن هذا القسم يتكون من )

 . درجة

 (  مقياس مهارة اقتراح حلول للمشكالت البيئية:2)

إيجاد الحلول البديلة للمشكالت  يهدف إلى قياس قدرة التلميذ علي الهدف: -

 البيئية المرتبطة بموضوعات االسرة الخضرار.

االطالع على مجموعة من الدراسات التى تضمنت المهارات المرجعية:  -

، فائزة رجب محمد 2001البيئية ومنها دراسة مساعد بن عبد الله النوح، 

هر ، م فر ظا2075، سعيد عبد الله عبد السالم محمد،  2009علی، 

 2073العامرى، 

تضمن مقياس مهارة اقتراح حلول للمشكالت البيئية من الستة المحاور:  -

الغذار  -تدوير المخلفات  -المياة  –محاور رئيسية للبرنامج وهى )الطاقة 

 زراعة االسطح( -الن افة  –

تم صيااة االسئلة فى شكل مجموعة من العبارات شكل األسئلة وعددها:  -

ا مشكلة بيئية ويطلب من التلميذ اقتراح الحلول المناسبة التي تمهل كال منه

لكل مشكلة على حده وتكون مقياس مهارة اقتراح حلول للمشكالت البيئية 

( عبارة موزعة على محاور المقياس الستة الرئيسية كما 70من عدد )

 يلى:

o ( 2الطاقة )عبارة 

o ( 2المياة )عبارة 

o ( 2تدوير المخلفات )عبارة 

o ( عب 7الغذار)ارة 

o ( 2الن افة )عبارة 

o ( 7زراعة االسطح )عبارة 

: تم عرض المقياس على مجموعة من خبرار التربية صدق المقياس -

والبيئة والتعليم الستطالع ارائهم حول كافة بنود المقياس وقد وافر السادة 

الخبرار على بنود المقياس مما يدل على صدم المقياس من الناحية 

 المنطقية.

حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار علي تم  ثبات المقياس: -

المرحلة االعدادية وتحت  تالميذ( طالب وطالبة من 20مجموعة عددها )

نفس ال روف وتم حساب معامل االرتباط بين القياس القبلي وبعد مرور 

أسبوعين تم التطبير البعدى حيث بلغ معامل االرتباط بين التطبيقين 

ة اقتراح حلول للمشكالت البيئية، وهذه القيمة ( لمقياس مهار09966)

 (.0903تؤكد على ثبات اداة الدراسة لكونها أعلى من )
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مقياس مهارة اقتراح حلول  أصبحوتقدير الدرجات:  النهائىالعدد  -

عبارات، يعطي  70للمشكالت البيئية فى صورته النهائية مكون من عدد 

ن لكل مشكلة ويعطي درجة التلميذ )درجتان( عند اقتراحه لحلين صحيحي

واحدة عند اقتراحه حل واحد صحيح للمشكلة البيئية ويعطي ) صفر ( عند 

( 70عدم اقتراح او االقتراحات الخاطئة، وحيث أن هذا القسم يتكون من )

 .( درجة20مشکالت بيئية فتكون الدرجة الكلية )

 اختبار المفاهيم البيئية  -ب

يم الرئيسية لموضوعات البرنامج يهدف الى التعرف على المفاه الهدف: -

المتعلقة با سرة الخضرار، حيث تضمن االختبار بعم المفاهيم الرئيسية 

المرتبطة بموضوعات الطاقة والمياة وتدوير المخلفات والغذار والن افة 

 وزراعة اسطح المنازل.

االطالع على مجموعة من الدراسات التى تضمنت المفاهيم المرجعية:  -

، م فر ظاهر 2075ا دراسة سعيد عبد الله عبد السالم محمد، البيئية ومنه

، إيمان احمد 2079، فوزي عبدالحكيم عامر خليل، 2073العامرى، 

 2079محمد، 

تضمن اختبار المفاهيم البيئية من الستة محاور رئيسية للبرنامج المحاور:  -

ة زراع -الن افة  –الغذار  -تدوير المخلفات  -المياة  –وهى )الطاقة 

 االسطح(

تم تم صيااة االسئلة فى شكل مجموعة من شكل األسئلة وعددها:  -

( مفردة لكل منها أربعة بدائل من بينهم بديل واحد 52)العبارات عددها 

محاور االختبار الستة الرئيسية كما صحيح، وهذه المفردات موزعة على 

 يلى:

o ( 6الطاقة )مفردات 

o ( 3المياة )مفردات 

o ( 3تدوير المخلفات )مفردات 

o ( 6الغذار )مفردات 

o ( 3الن افة )مفردات 

o ( 3زراعة االسطح )مفردات 

: تم عرض االختبار على مجموعة من خبرار التربية صدق االختبار -

والبيئة والتعليم الستطالع ارائهم حول كافة بنود المقياس وقد وافر السادة 

ة الخبرار على بنود المقياس مما يدل على صدم المقياس من الناحي

 المنطقية..

حساب ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار علي تم  ثبات االختبار: -

المرحلة االعدادية وتحت  تالميذ( تلميذ وتلميذه من 20مجموعة عددها )
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نفس ال روف وتم حساب معامل االرتباط بين القياس القبلي وبعد مرور 

التطبيقين أسبوعين تم التطبير البعدى حيث بلغ معامل االرتباط بين 

( لمقياس المفاهيم البيئية وهذه القيمة تؤكد على ثبات اداة الدراسة 09915)

 (.0903لكونها أعلى من )

اختبار المفاهيم البيئية فى صورته  أصبحالعدد النهائى وتقدير الدرجات:  -

)درجة واحدة( عن كل يعطى التلميذ مفردة،  52النهائية مكون من عدد 

ل الصحيح ويعطى درحة )صفر( لإلجابة اير مفردة يختار لها البدي

 ( درجة.52الصحيحة، فتكون الدرجة الكلية )

 االجراءات الميدانية لتطبيق مقياس المهارات البيئية واختبار المفاهيم البيئية -6

: تم اختيار مجموعة البحث وهم مجموعة من تالميذ البحث مجموعة -

لمتغيرات البسيطة من حيث المرحلة االعدادية، وقد قام الباحهون بضبط ا

عاما والمستوى التعليمى  73الى  75العمر حيث تتراوح أعمار العينة من 

فكل أفراد العينة فى مراحل التعليم االساسى )المرحلة االعدادية( وكذل  

مكان االعاشة حيث ان كافة افراد العينة من منطقة واحدة وهى منطقة 

ن را ل روف جائجة كورونا فقد بااوع بمدينة الفيوم بمحاف ة الفيوم 

كان من الصعوبة اختيار مدرسة بمحاف ة القاهرة وقد تم التنسير مع احد 

مؤسسات المجتمع المدنى بالفيوم والتى خصصت مكان مناسب كبير 

يسمح بتطبير التدريب مع اتخاذ االجرارات الوقائية، وكانت مجموعة 

 ولد(. 77بنت ،  79( طالب وطالبة يمهلون )50البحث عبارة عن )

تم تطبير مقاييس المهارات البيئية واختبار المفاهيم البيئية  التطبيق القبلى: -

قبليا بعد االنتهار من كافة الخطوات السابقة وذل  على مجموعة البحث 

ثم بدأ الباحهون فى تطبير البرنامج  ،23/2/2020يوم الهالثار الموافر 

حيث تم عقد  29/9/2020 حتى 23/2/2020المقترح خالل الفترة من 

ورشة عمل تمهيدية لمدة يوم واحد لتوضيح موضوعات البرنامج المتعلقة 

باالسرة الخضرار واسلوب وبيانات االستقصار المطلوب من مجموعة 

 البحث. 

تم أتاحة الفرصة لمدة شهر لمجموعة البحث للقيام بعملية االستقصار حول  -

جرارات زيارات ميدانية حسب موضوعات البرنامج حيث قام التالميذ با

طبيعة موضوعات البرنامج فمنهم من قام بزيارة مسئولين باالدارة العامة 

للكهربار بالفيوم ومنهم من قام بزيارة أطبار لموضوعات التغذية ومنهم 

من قام بزيارة حدائر مدرسية وكذل  مقابلة مسئولين بشركة المياة 

 والشرب بمدينة الفيوم.

عمل نموذا تفاعلى باستخدام االنترنت لتبادل البيانات مع قام الباحهون ب -

التالميذ خالل تل  الفترة حيث اشتمل النموذا على موضوعات البرنامج 
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المتعلقة باالسرة الخضرار ويتر، المساحة للتلميذ لم  البيانات التى 

 يحصل عليها نتيجة االستقصار.

قاعة كبيرة بمنطقة تم تطبير البرنامج من خالل تجميع التالميذ فى  -

بااوع بالفيوم مع مراعاة اتخاذ االجرارات االحترازية حيث تم توفير 

 الكمامات الطبية للتالميذ وعمل التباعد بينهم.

تم استخدام الوسائل التعليمية من أجهزة العرض والحاسب االلى والتفاعل  -

مع التالميذ من خالل عمل مجموعات من التالميذ حسب موضوعات 

مج ومناقشتهم فى كل موضوع على حده مع العرض التفصيلى البرنا

 التالميذللمفاهيم والمهارات الخاصة بكل موضوع وذل  بعد تجميع 

لبيانات االستقصار حول الموضوعات المختلفة المتعلقة باالسرة الخضرار 

 والمتضمنة فى البرنامج 

 وم كما يلى:تم تطبير البرنامج خالل ثالثة أيام بواقع ورشتى عمل فى الي -

o اليوم االول: موضوعات الطاقة والمياة 

o اليوم الهانى: موضوعات تدوير المخلفات وزراعة االسطح 

o اليوم الهالث: موضوعات الغذار والن افة 

: تم اعادة تطبير مقاييس المهارات البيئية واختبار المفاهيم التطبيق البعدى -

ر البرنامج وذل  البيئية على عينة البحث وذل  بعد أسبوعين من تطبي

 تحت نفس ال روف التى تم فيها التطبير القبلى للمقياس.

تم تفريغ كافة البيانات عن طرير البرنامج  أساليب التحليل االحصائى: -

وتم التحليل  MS Excelاالحصائى المعروف ميكروسوفت اكسيل 

واستخدام كافة  SPSSاالحصائى باستخدام برنامج التحليل االحصائى 

 الحصائية المطلوبة فى البحث الحالى وهى:الخصاع ا

o اختبار معامل االرتباط بيرسون للتحقر من صدم أدوات الدراسة 

o حساب معامل الفا الختبار ثبات محاور الدراسة الخمسة 

o  حساب قيمة المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لكل من

سامه التطبير القبلى والتطبير البعدى لمقياس المهارات البيئية بأق

 الهالثة واختبار المفاهيم البيئية

o  )حساب قيمة )تT-test  لحساب داللة الفروم بين متوسطى

التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس المهارات البيئية بأقسامه الهالثة 

 واختبار المفاهيم البيئية
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 نتائج البحث
 نتائج مقياس المهارات البيئية بأقسامة الثالثة جاءت كالتالى: -أ

 أدراك المشكالت البيئية وتحديدها مهارة -4
للتحقككر مككن صككحة الفككرض الخككاع بوجككود فككرم دال إحصككائيا بككين متوسككط 

درجات تالميكذ المجموعكة التجريبيكة فكي مقيكاس ادرا، المشككالت البيئيكة وتحديكدها 

قبككل وبعككد تطبيككر البرنككامج لصككالح التطبيككر البعككدى، الجككدول التككالى يوضككح نتككائج 

داللة الفكروم بكين متوسكطى التطبيقكين القبلكى والبعكدى لمقيكاس  اختبار )ت( لحساب

المهكككارات البيئيكككة المرتبطكككة بكككبعم موضكككوعات االسكككرة الخضكككرار لقسكككم إدرا، 

 المشكالت البيئية وتحديدها
 

إدرا، 

المشكالت 

البيئية 

 وتحديدها

 

 الدرجة

 التطبير القبلى

 (50)ن = 

 التطبير البعدى

 (50)ن = 
 

 

قيمة 

 )ت(

 

مستوى 

 لداللةا
 المتوسط

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 1929 0956 2920 0915 7901 5 الطاقة
0903 

 دالة

 9956 0909 7990 0965 0920 2 المياة
0903 

 دالة

تدوير 

 المخلفات
2 0920 0951 7965 0925 7397 

0903 

 دالة

 73956 0920 2900 0920 0915 5 الغذار
0903 

 دالة

 22952 0929 2970 0922 0920 5 الن افة
0903 

 دالة

زراعة أسطح 

 المنازل
2 7905 0950 7920 0976 72972 

0903 

 دالة

إدار، 

المشكالت 

 البيئية

73 2925 5997 77965 7925 9950 
0903 

 دالة

  أسفرت النتائج عن وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطي

المرحلة االعدادية  تالميذقبلي والبعدي لدرجات درجات التطبيقين ال

( 9950بالنسبة لبعد ادرا، المشكالت البيئية ككل، حيث بلغت قيمة ت )

(، وكان متوسط 0903وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

فى  التالميذ(، ومتوسط درجات 2925فى التطبير القبلي ) التالميذدرجات 

لصالح التطبير البعدي وهذا يحقر الفرض ( 77965التطبير البعدي )

 الفرعى ا ول.
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 : المعلومات والبيانات البيئية تنظيممهارة  -3

للتحقككر مككن صككحة الفككرض الخككاع بوجككود فككرم دال إحصككائيا بككين متوسككط 

درجات تالميذ المجموعكة التجريبيكة فكي مقيكاس تن كيم المعلومكات والبيانكات البيئيكة 

صككالح التطبيككر البعككدى، الجككدول التككالى يوضككح نتككائج قبككل وبعككد تطبيككر البرنككامج ل

اختبار )ت( لحساب داللة الفكروم بكين متوسكطى التطبيقكين القبلكى والبعكدى لمقيكاس 

المهكككارات البيئيكككة المرتبطكككة بكككبعم موضكككوعات االسكككرة الخضكككرار لقسكككم تن كككيم 

 المعلومات والبيانات البيئية كما يلى:
 

تن يم 

المعلومات 

والبيانات 

 البيئية

 

 الدرجة

 التطبير القبلى

 (50)ن = 

 التطبير البعدى

  (50)ن = 

قيمة 

 )ت(

 

مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

المتوسط 

 الحسابى

االنحراف 

 المعيارى

 6969 0952 2910 0916 7961 2 الطاقة
0903 

 دالة

 2926 0952 2935 7907 0925 2 المياة
0903 

 دالة

تدوير 

 فاتالمخل
2 0931 0963 2910 0927 73 

0903 

 دالة

 70992 0952 2925 0920 7901 2 الغذار
0903 

 دالة

 2953 0975 7995 0931 7905 2 الن افة
0903 

 دالة

زراعة أسطح 

 المنازل
2 0935 0952 7990 0976 7192 

0903 

 دالة

تن يم 

المعلومات 

والبيانات 

 البيئية

20 391 1922 7296 2915 3912 
0903 

 الةد

  أسفرت النتائج عن وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطي

المرحلة االعدادية  تالميذدرجات التطبيقين القبلي والبعدي لدرجات 

بالنسبة لبعد تن يم المعلومات والبيانات البيئية ككل، حيث بلغت قيمة ت 

(، وكان 0903( وهي قيمة دالة إحصائية عند مستوى معنوية )3912)

(، ومتوسط درجات 391فى التطبير القبلي ) التالميذدرجات  متوسط

( لصالح التطبير البعدي وهذا يحقر 7296فى التطبير البعدي ) التالميذ

 الفرض الفرعى الهانى.
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 مهارة اقتراح الحلول للمشكالت البيئية:  -2

للتحقككر مككن صككحة الفككرض الخككاع بوجككود فككرم دال إحصككائيا بككين متوسككط 

المجموعة التجريبية في مقياس اقتراح الحلول للمشكالت البيئيكة قبكل درجات تالميذ 

 وبعد تطبير البرنامج لصالح التطبير البعدى،

الجدول التكالى يوضكح نتكائج اختبكار )ت( لحسكاب داللكة الفكروم بكين متوسكطى 

التطبيقككين القبلككى والبعككدى لمقيككاس المهككارات البيئيككة المرتبطككة بككبعم موضككوعات 

 لقسم اقتراح الحلول للمشكالت البيئية: االسرة الخضرار
 

اقتراح الحلول 

للمشكالت 

 البيئية

 

 الدرجة

 التطبير القبلى

 (50)ن = 

 التطبير البعدى

 (50)ن = 
 

قيمة 

 )ت(

 

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 299 0967 2910 0996 0920 2 الطاقة
0903 

 دالة

 72979 0922 2961 0990 0920 2 ياةالم
0903 

 دالة

تدوير 

 المخلفات
2 7930 0910 2925 0923 6972 

0903 

 دالة

 70962 0909 7990 0910 0930 2 الغذار
0903 

 دالة

 9971 0922 2960 0996 0920 2 الن افة
0903 

 دالة

زراعة أسطح 

 المنازل
2 0965 0925 7921 0972 1919 

0903 

 دالة

ول اقتراح الحل

للمشكالت 

 البيئية

20 2965 7092 7291 2961 2916 
0903 

 دالة

  أسفرت النتائج عن وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطي

المرحلة االعدادية  تالميذدرجات التطبيقين القبلي والبعدي لدرجات 

بالنسبة لبعد اقتراح الحلول للمشكالت البيئية ككل، حيث بلغت قيمة ت 

(،  وكان 0903مة دالة إحصائية عند مستوى معنوية )( وهي قي2916)

(، ومتوسط درجات 2965فى التطبير القبلي ) التالميذمتوسط درجات 

( لصالح التطبير البعديوهذا يحقر 7291فى التطبير البعدي ) التالميذ

 الفرض الفرعى الهالث.

 ام : من النتائج السابقة  بعاد مقاييس أقسمقياس المهارات البيئية ككل

المهارات البيئية يتحقر الفرض الرئيسى للبحث والمتمهل فى وجود فروم 

ذات داللة إحصائية بين متوسط الدرجات التي يحصل عليها أفراد 

مجموعة البحث في مقياس المهارات البيئية قبل وبعد تطبير البرنامج 

 المقترح لصالح التطبير البعدى.
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 دراسة ) رحاب  ات السابقة مثلاتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراس

( التي استهدفت تالميذ المرحلة االبتدائية، وكذل  2072يوسي السيد ، 

الصي ا ول  تالميذ( التي استهدفت 2075دراسة ) سعيد عبد الله محمد، 

( 2072بالمدارس الهانوية الصناعية ومع دراسة ) اليشع يواقم قدس ، 

البترولية، ودراسة )م فر ظاهر  التي استهدفت العاملين بقطاع الغازات

( التى استهدفت القائمين على بعم المشروعات 2073العامرى، 

 الصناعية الصغيرة.

 اختبار المفاهيم البيئية جاءت نتائجة كالتالى: -ب

للتحقككر مككن صككحة الفككرض الخككاع بوجككود فككرم دال إحصككائيا بككين متوسككط 

البيئيككة قبككل وبعككد تطبيككر  درجككات تالميككذ المجموعككة التجريبيككة فككي اختبككار المفككاهيم

البرنامج لصالح التطبير البعدى، الجكدول التكالى يوضكح نتكائج اختبكار )ت( لحسكاب 

داللكككة الفكككروم بكككين متوسكككطى التطبيقكككين القبلكككى والبعكككدى لمقيكككاس المفكككاهيم البيئيكككة 

 المرتبطة ببعم موضوعات االسرة الخضرار

 

 المفاهيم البيئية

 

 الدرجة

 التطبير القبلى

 (50)ن = 

 التطبير البعدى

 (50)ن = 
 

قيمة 

 )ت(

 

مستوى 

 المتوسط الداللة
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 6 0952 2925 7923 2911 6 الطاقة
0903 

 دالة

 77916 0966 2921 0910 2970 3 المياة
0903 

 دالة

 9922 0950 2951 7925 2920 3 تدوير المخلفات
0903 

 دالة

 7191 0962 2950 0967 7950 6 الغذار
0903 

 دالة

 70927 0921 2971 0929 7961 3 الن افة
0903 

 دالة

زراعة أسطح 

 المنازل
3 7915 0995 5995 0926 77927 

0903 

 دالة

 3962 6912 23921 77965 7792 52 المفاهيم البيئية
0903 

 دالة

 أسفرت النتائج عن وجود فروم ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

المرحلة االعدادية  تالميذدرجات التطبيقين القبلي والبعدي لدرجات 

( وهي قيمة 3962بالنسبة الختبار المفاهيم البيئية، حيث بلغت قيمة ت )

(، وكان متوسط درجات 0903دالة إحصائية عند مستوى معنوية )

فى التطبير  التالميذ(، ومتوسط درجات 7792فى التطبير القبلي ) التالميذ

وهذا يحقر الفرض الرئيسى  .( لصالح التطبير البعدي23922عدي )الب

 للبحث.
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 مهل دراسة ) مساعد  اتفقت هذه النتائج مع العديد من الدراسات السابقة

( التي استهدفت تالميذ الصي السادس 2001بن عبد الله النوح ، 

( التي 2002االبتدائي، وكذل  دراسة ) نسيبة مصطفى الشرايدة، 

الميذ الصي الخامس االبتدائي ، وكذل  دراسة ) فتحيه طويل، استهدفت ت

 ( التي استهدفت مؤسسات التعليم المتوسط.2072

 التوصيات: 
فى ضور ما خلصت اليه نتائج البحث تم تقديم عدد مكن التوصكيات التكى تسكاعد 

 فى دعم وتنمية المهارات والمفاهيم المتعلقة باالسرة الخضرار وتشمل.

  البرنامج الذى اقترحه الباحهون من خالل تطبيقه فى االستفادة من

مدارس التعليم االساسى بالمرحلة االعدادية فى مختلي المحاف ات 

 لتع يم االستفادة منه.

  االهتمام من قبل القائمين على العملية التعليمية بتضمين موضوعات

 المرحلة االعدادية لتالميذالبرنامج فى ا نشطة التعليمية 

 ة من البرنامج فى برامج التوعية البيئية التى يتم تنفيذها من االستفاد

 المرحلة االعدادية  تالميذخالل القائمين بوزارة البيئة والتى تستهدف 

 مقترحات:ال
يقترح الباحهون بان يتم العمل على مجموعة من البحوث المرتبطة با سرة 

 وتشمل: الخضرار، ن را النه موضوع جديد يتطلب المزيد من البحوث

  لتالميذعداد برامج متخصصة لتنمية المهارات والمفاهيم البيئية إ 

المرحلة االبتدائية ورياض االطفال على االنشطة المتعلقة باالسرة 

  .صديقة البيئة

   المرحلة الهانوية  لتالميذاعداد برامج لتنمية المهارات والمفاهيم البيئية

 .سرة صديقة البيئةتتضمن أنشطة متقدمة ترتبط بموضوعات اال

  دراسة االحتياجات التدريبية لتنمية المهارات والمفاهيم البيئية لدى

المعلمين فى مراحل التعليم المختلفة فيما يتعلر بطرم تدريس 

 .الموضوعات المرتبطة با سرة الخضرار

 المراجع العربية:
قائم فاعلية برنامج مقترح (: 2009أحمد محمد رشوان، عادل رسمى النج دي )

على التعلم النشط في تنمية بعـض المهـارات الحياتيــة لــدى الدارســات 

 ا ول، المؤتمر العلمي العربي الرابع ال دولي بمدارس الفصل الواحد

ة من أجل التنمية، جامعة يلجمعية الهقافا ،)المستقبلوتحديات  التعل يم)

  .سوهاا، مصر

المدونات فى تدريس الجغرافيا لتنمية  استخدام - 2072أسامة أحمد السيد أحمد، 

بعض المفاهيم البيئية ومهارات التفكير المستقبلى لدى التالميذ الصم 
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، رسالة دكتوراه اير منشورة، كلية التربية، جامعة بالمرحلة اإلعدادية

 أسيوط

برنامج لتنمية بعض المفاهيم البيئية لدى (: 2079أمانى عبد المنعم ذكى البيار )

، مجلة الطفولة، كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة، ضةطفل الرو

 .7096-7011ع  ،52العدد 

تطوير برامج ادارة االزمات والكوارث لتنمية (: 2072اليشع يواقم شنوده قلدس )

أوجه المشاركة ومهارات اتخاذ القرارات البيئية لدى العاملين ببعض 

 العلوم البيئية، جامعة عين شمس.، معهد الدراسات والمنشآت البترولية

المفاهيم البيئية المتضمنة والواجب تضمينها (: 2075)الحميدي ساجدة ابراهيم 

في المنهاج الو طني التفاعلي لمرحلة رياض األطفال في المملكة األردنية 

جامعة مؤتة،  ، رسالة ماجستير،الهاشمية من وجهة نظر المعلمات

 ا ردن.

المفهوم واألهداف واألسس  –التربية البيئية للكبار  (:2006سعيد محمد السعيد )

، الجمعية والمداخل واألساليب، دراسات في المناهج وطرق التدريس

( ،  705المصرية للمناهج وطرم التدريس ، جامعة عين شمس العدد )

75 – 22 . 

تطوير منهج االمن األمن الصناعى (: 2075سعيد عبد الله عبد السالم محمد )

الصف االول بالمدارس  تالميذنمية االتجاهات والمهارات البيئية لدى لت

، رسالة ماجستير اير منشورة، معهد الدراسات والعلوم الثانوية الصناعية

 البيئية، جامعة عين شمس.

، 2072يونيو  22، جريدة االمارات اليوم، مقال منشور(: 2072شيمار هناوى )

 .دبى، االمارات

استخدام مدخل التدريس االيضاحي في  (:2002د سالمة )عادل أبو العز أحم

تدريس وحدة مقترحة في التربية البيئية علي اكتساب المفاهيم 

مجلة التربية  ،التربيةالتعليم االبتدائي بكليات  لتالميذواالتجاهات البيئية 

العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، جامعة عين شمس، المجلد 

 62 – 21د الهاني، الخامس، العد

قائم على  أثر برنامج تعليمي(: 2073عايدة ذيب ) جاموس،عبد الكريم أبو 

، الذكاءات المتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى أطفال الرياض في األردن

 .2076، 2، العدد 22بحث منشور، مجلة المنارة، المجلد 

ى النـشاط فـي فاعليـة وحدة دراسية قائمة ع ل): 2001(على حسين عطي ة 

الدراسات االجتماعية لتنمية المهـارات الحياتية لدى تالميذ المرحلة 

ع  75، مجلة الجمعي ة التربوي ة للدراس ات االجتماعية، الع دد االبتدائيـة

 .32-29ع ،
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برنـامج مقترح في النـشاط المدرسـي لتنميـة ):(: 2077فايز محمد أبو حج ر )

، ـوم للمرحلـة األساسية العليا فـي فلـسطينالمهارات الحياتية في العل

معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامع ة  منشورة،رس الة دكتوراه اير 

 عين شمس، مصر

تـدريس العلـوم فـي التعليم (: 2002فتحية صبحى اللولو، إح سان خليل اآلا ا )

 .، ا زة، مطبوع ات الجامعة اإلسالمية بغزة2ط ، العام

تطوير منهج الدراسات االجتماعية في (: 2079عامر خليل ) مكيعبد الحفوزي 

، رسالة جاستير اير ضوء مفاهيم الصحة والغذاء والوحدة اإلنسانية

 منشوره، كلية التربية، جامعة الزقازير

دور مساقات طرق وأساليب التدريس علـى ): 2070(محم  د خل  ي ذياي  ات 

ب كلية التربية الرياضـية اكتساب بعض المهارات الحياتية لـدى طال

 ، مجل  ة بح  وث التربي  ة الرياضية، جامعة الزقازير.بجامعـة اليرمــوك

المساعد العربي في تدريس انتل التعليم (: 2003محمد المجالي وآخرون، )

 ا ردن-، دليل المدرب. وزارة التربية والتعليم، عمانللجميع

نمية أنماط متعددة من المهارات ت – 2073م فر ظافر عبد الحميد العامرى، 

البيئية لدى القائمين على بعض المشروعات الصناعية الصغيرة فى 

، رسالة ماجستير اير منشورة، معهد الدراسات والعلوم جمهورية العراق

 البيية، جامعة عين شمس.

https://www.alkhaleej.ae/2014-11-موقع صحيفة الخليج على االنترنت 

-02/5 

فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض مهارات التدريس  –( 2077نايل عبد الاله، )

، اإلبداعيلدى معلمي اللغة العربية وأثره على تنمية اإلبداع لدى طلبته

 أسيوط رسالة ماجستير اير منشورة، كلية التربية بالوادي الجديد،

فاعلية برنامج مقترح فى التربية البيئية فى تنمية : 2072عرفة، نشوى عهمان 

بعض المهارات الحياتية والمفاهيم البيئية لدى أطفال الروضة للمستوى 

 ، رسالة ماجستير اير منشورة، كلية التربية، جامعة سوهااالثانى

استخدام مدخل تحليل المهام لتنمية (: 2079نورا نادر الدسوقى حسين قطامش )

ً في مادة ب عض المهارات الحياتية والتحصيل لدى المتأخرين دراسيا

، رسالة ماجستير اير منشورة، الدراسات االجتماعية بالمرحلة اإلعدادية

 كلية التربية، جامعة المنصورة.

فاعلية برنامج قائم على أنشطة منتسورى : (2020نهله صيام حسين عبد النبي )

يئي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة لتنمية مهارات اتخاذ القرار الب

، رسالة دكتوراه اير منشوره، معهد الدراسات والبحوث البيئية، االبتدائية

 جامعة عين شمس.

https://www.alkhaleej.ae/2014-11-02/5-
https://www.alkhaleej.ae/2014-11-02/5-
https://www.alkhaleej.ae/2014-11-02/5-
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تخطيط بعض البرامج فى االذاعة والتليفزيون (: 2009هبه أحمد صالح الديب )

توراه ، رسالة دكلتنمية االتجاهات والمهارات البيئية لدى المرأة الريفية

 اير منشوره، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

وحدة مقترحة بمقرر علم النفس قائمة على (: 2076هبه حسين اسماعيل )

النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكى فى تنمية المفاهيم واالتجاهات 

فة، ، بحث منشور، مجلة بن  المعرالصف الثانى الثانوى لتالميذالبيئية 

 المجلد الخامس والهالثون، الجزر الهانى، مصر

استخدام الفيس بوك فى تنمية المفاهيم (: 2072هبه صالح محمد على أيوب )

، رسالة ماجستير اير واالتجاهات البيئية لدى عينة من الشباب الجامعى

 منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

المدرسة و"المواطنة البيئية" لتحقيق التنمية (: 2020هويدا محمود االتربى )

، مقال منشور، منتدى جامعة طنطا الدولى، كلية المستدامة رؤية تحليلة

 التربية، جامعة طنطا.
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