
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 يف املفاهيم البيئية املتضمنة بالكويت الدراسة احلالية إىل التعرف عىل رأي معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة تهدف

تـم اسـتخدام املـنهج  و.يف كتب العلوم، ومدى اختالف هذه اآلراء باختالف كل مـن اجلـنس وسـنوات اخلـربة
 ٣٠ معلـام و٣٠( معلام ومعلمـة ٦٠اشتملت عينة الدراسة عىل  و.وض الدراسةالوصفي ملناسبته لتساؤالت وفر

 ) سنوات٥ معلام أكثر من ٣٣ سنوات؛ ٥ معلام أقل من ٢٧(باملرحلة املتوسطة ذوي سنوات خربة خمتلفة ) معلمة
  املرتبطـة للعينـات غـري"ت"اختبـار ، واستخدام املتوسطات احلسابيةعليهم، وباستبيان رأي املعلمني تم تطبيق 

عـدم وجـود و ، من وجهة نظر معلمي العلومتدين مستوى املفاهيم البيئية حمتوى وأمهية وتدريساً أظهرت النتائج 
 عدم وجود فـروق ، كذلكفروق جوهرية بني معلمي ومعلامت العلوم يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية لالستبانة

 سـنوات وبـني آراء معلمـي العلـوم ذوي ٥أكثـر مـن جوهرية بني آراء معلمي العلـوم ذوي مـستويات اخلـربة 
 . سنوات يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية٥مستويات اخلربة أقل من 

Abstract 
The present study aimed to identify the opinion of science teachers in middle schools in Kuwait 
in terms of their understanding of ecological concepts in science textbooks, and how these 
views vary depending on both sex and experience. The descriptive method of research was used 
as being appropriate to addressing the questions and hypotheses of the study. The study sample 
was comprised of 60 teachers (30 males and 30 females) working in middle schools with varied 
years of experience (27 teachers with less than 5 years’ experience; 33 teachers with more than 
5 years’ experience). The teachers were administered a questionnaire to tap into their opinions. 
Statistical methods  utilized mean scores, and an independent t-test. Results showed a low level 
of teachers’ understanding of environmental concepts in terms of their content and the 
importance of instruction into these concepts as perceived by science teachers. Findings also 
showed a lack of significant differences between male and female teachers of science in all 
dimensions and the overall mean score of informants’ responses to the questionnaire, as well as 
a lack of significant differences in the views of science teachers that may be attributed to 
experience levels (for teachers with more than 5 years’ experience) and the views of science 
teachers (with experience levels less than 5 years) on all dimensions and the total score of the 
questionnaire. 

 مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م



 

 
خلق اهللا سبحانه وتعايل الكـون كلـه عـىل
نحــو مــوزون، واإلنــسان مكــون أســايس مــن 
مكونات هذا الكون، وهو يف تفاعل مستمر مع 
البيئة، وجيئ هذا التفاعل أحياًنا بـشكل صـحي 
وسليم، ويف أحيان أخـرى يـأيت بنتـائج ضـارة 
بالنسبة للبيئة ومواردها، ونتيجة هلـذا التفاعـل 

واجهت البرشية أزمات صـحية وبيئيـة  السلبي
خطرية، مثل شح مـصادر امليـاه، وأزمـة نقـص 
الغذاء، والتلوث باألسمدة الكياموية واملبيدات 
احلرشية، والغبار النووي، ومـشكلة التـصحر، 
ــاء  وانجــراف الرتبــة، وانقــراض بعــض األحي
البيولوجيـــة، وانحـــسار الغابـــات، وظهـــور 

ة االحتباس الفجوات يف أزمة األوزون، وظاهر
  ). ١٩٩٥نقي، (احلراري

يف ظل التزايد املـستمر خلطـورة املـشكالت 
ــوانني  ــن الق ــامل يف س ــذت دول الع ــة أخ البيئي
ــة  ــي هتــدف إىل تنظــيم عالق ــرشيعات الت والت
اإلنــسان ببيئتــه بــام حيميهــا مــن التعــرض 
للمشكالت البيئية املختلفـة، ومـن هنـا تتالـت 

 اإلنـسان النداءات التي تدعو إىل رضورة وعـي
هبذه املشكالت ومـا يرتتـب عليهـا مـن نتـائج 

وألن العالقة بني اإلنسان والبيئة عالقة . مؤكدة
ــف  ــسان يف خمتل ــد اإلن ــث يعتم ــضوية؛ حي ع
متطلبات حياته بل وبقاءه عـىل البيئـة الطبيعيـة 

التي يستمد منها مقومـات حياتـه مـن هـواء ومـاء 
 وغذاء وكساء وسكن وطاقة وغريها، ومنها يـستمد
اإلنسان معارفه ويستلهم ختيالته وتفكـريه وتعميـق 
إيامنه بخالقه، وقد كانت عالقـة اإلنـسان بالطبيعـة 
ــستحق  ــضية ت ــاك ق ــة، ومل تكــن هن ــة متوازن عالق
االهتامم يف هذا الشأن حتى أخـذ يعرتهيـا اخللـل يف 
عرصنا احلارض، فربزت مـشكالت خطـرية تـأيت يف 

: ها املتعددةمقدمتها مشكالت التلوث البيئي بأنواع
ـــة  ـــصناعية والنووي ـــات ال ـــشكلة النفاي ـــا م منه
والفضالت البـرشية، ومـشكالت انقـراض بعـض 
األنواع احليوانية والنباتية، بسبب عدم القـدرة عـىل 
ــار  ــاه األهن ــوث مي ــشكلة تل ــي، وم ــف البيئ التكي
والبحار، ومشكلة الغازات الكربونية التي تنتج عن 

مـشكلة قطـع أدخنة املصانع وعوادم الـسيارات، و
الغابات والتصحر والقضاء عىل كثري مـن مكونـات 

 . احلياة الربية والبحرية واستنزاف املوارد الطبيعية
وُتعد الثورة التكنولوجية التي تعتمد عىل املعرفة 
العلمية املتقدمة واالسـتخدام األمثـل للمعلومـات 
املتدفقة بوترية رسيعة من أهم مالمـح النـصف الثـاين 

عرشين والقرن احلادي والعـرشين، فـضالً من القرن ال
عن التغري االجتامعي املتسارع واالنفتـاح االقتـصادي 
والثقايف، األمـر الـذي يلقـي عبًئـا ثقـيًال عـىل كاهـل 
العملية التعليمية والتي تتطلب مراجعة وإصالح شـبه 

ــذلك فقــد بــات مــن . مــستمرين يف كافــة جوانبهــا ل
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يـة تربوالرضوري البحث عـن هياكـل ووسـائل 
ــرسيعة ــريات ال ــك التغ ــة تل ــستحدثة ملواجه  م
واملتالحقة يف كافة جماالت احلياة التـي ال تتطلـب 
فقط التكيف الرسيع معهـا ولكـن التفاعـل معهـا 
والتأثري فيها بـشكل إجيـايب وقـد يكـون التـسارع 
املعرفــة يف جمــاالت العلــم املختلفــة والتطبيقــات 
التكنولوجيــــة ذات الــــصلة بقــــضايا البيئــــة 

كالت العلميـة امللحـة كـالتلوث، والغـذاء، واملش
الخ ومـا صـاحب ذلـك مـن .... الطاقة، السكان

تضاءل متزايـد للفاصـل الزمنـي بـني الكـشوف 
 يـستدعي العلمية والتطبيقـات التكنولوجيـة ممـا

رضورة مواكبة العمليـة التعليميـة هلـذا التقـدم 
 . العلمي املستمر

ونظًرا ألننا نعـيش عـًرصا يتطلـب مواطنًـا 
اعًيــا، يــستطيع مواجهــة املــشكالت والســيام و

البيئية بالطريقة العلمية السليمة فقـد انعكـست 
وبـام . هذه النظرة بوضوح عىل تدريس العلـوم

أن الرتبية البيئيـة تعـد مـن األهـداف الرئيـسية 
للرتبية العلمية حيث إهنـا تعـني الطـالب عـىل 
فهم الظواهر املحيطة هبم يف البيئـة وتـساعدهم 

املشكالت املختلفة سواء مـن الناحيـة عىل حل 
العلمية أو الناحية احلياتية وتضفي عىل األشـياء 
معاين جديدة؛ حيث يكتـشف الطـالب أرساًرا 
يف الكون مل يكن يعرفها وخـواص أشـياء كـان 

ومن ثم أضحي االهتامم بربامج الرتبيـة . جيهلها
ــع  ــل م ــث إن التعام ــا؛ حي ــًرا ملًح ــة أم البيئي

طلب معلًام قادًرا عىل املعاجلـة مشكالت البيئة يت
والتكيف مع التغـريات الـرسيعة التـي حتـدث 

إعداد معلم حمرتف / فيها، فنحن ونسعى إىل تكوين
مهنًيا يتناسب مع متطلبات املستقبل يف كافة جوانب 

 . العلم واملعرفة ويسعى إىل التطوير وحتسني التعلم
إىل وجــوب أن ) ٧: ١٩٩٤قطــب، (كــام أشــار 

اظ عىل البيئة هدًفا لكل مناهج الدراسـة، يكون احلف
ــيانتها  ــة وص ــة بالبيئ ــاهيم املتعلق ــك أن املف فالش
ومحايتهــا مــن التلــوث وتنميــة الــوعي بكــل ذلــك 
وتكوين االجتاهات اإلجيابية نحوه يمكن حتقيقه عن 
طريق األخذ باملـدخل أو املـنهج البيئـي يف منـاهج 

 الرتبيـة ولذا ظهر االهتامم بـربامج. العلوم الطبيعية
البيئيــة يف صــورة بــرامج موجهــة بيئًيــا، هتــتم 

 – الرباكـني –الزالزل : بمشكالت بيئية عديدة منها
 تلوث امليـاه واهلـواء والرتبـة – األوبئة –األمراض 

.....  التصحر – التلوث الغذائي –وطبقة األوزون 
الخ، والتي نتجت من االستغالل غري الـواعي مـن 

سـليم، (بيئيـة، فقـد أكـد قبـل اإلنـسان للمـوارد ال
أن التدهور املـستمر للبيئـة يعـد أمـًرا ) ٣٢: ١٩٩٣

 يف –خطًريا، وستزداد خطورته يف املستقبل، وعلينـا 
ــك  ــل –ضــوء ذل ــشرتك يف حتم ــام وم ــب ع  واج

املسئولية إلعداد أوالدنا وشـبابنا ملواجهـة حتـدياهتا 
) ٢٣٥: ١٩٩٨عبـد احلميـد، (وكوارثها، كام أشـار 

 .ية البيئة أصبحت رضورةأن مسألة محا"
ويف جمال مـداخل بنـاء املنـاهج الدراسـية تعـد 
املفاهيم أحـد تلـك املـداخل، فـاملفهوم ينمـو تبًعـا 

، )٥٩: ١٤٢٨/٢٠٠٧صـقر،(ملراحل نمو التعليم 
إىل أمهية املفاهيم البيئية ) ٨: ١٩٩٩سليم،(كام أشار 

يف أهنا تؤدي دوًرا رئيًسا يف التعلم لكوهنا أكثر ثباًتـا 
ــني األحــداث والظــواهر،  ــربط ب ــائق وت مــن احلق
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وتساعد يف فهم البيئة، كام أهنا تصف عدًدا كبًريا
من األشياء والظواهر  البيئية وجتمعهـا وتـسهل 
وتساعد يف ختطـيط املنـاهج واملقـررات، ألهنـا 
تعترب اهليكل األسايس للمحتوى الدرايس، كـام 

: ٢٠٠٥ ؛ السعيد، ٤٨ :١٩٩٤احلصني، (أشار 
إىل أن ما يتعلمه اإلنسان من مفاهيم ) ٣١- ٣٠

ال ينيس بسهولة، كام أن تعلـم املفـاهيم يـساعد 
املتعلم عىل فهم بيئتـه بـصورة أكثـر مـن حيـث 
مكوناهتا ونوعية العالقات املوجودة هبا وبالتايل 

 .تزداد مشاركته يف محاية هذه البيئة وتنميتها
وقد شغلت املفـاهيم اجلديـدة التـي تتعلـق 

ة وعنارصهــا املختلفــة وقــضاياها اهــتامم بالبيئــ
العامل بأرسه يف اآلونة األخرية؛ وذلـك نظـًرا إىل 
أن عالقة اإلنسان بالبيئة عالقة وثيقـة وقديمـة 
قدم اإلنسان ذاته، حيث كان يعيش متـأثًرا هبـا، 
وحيـاول أن حيمــي نفــسه منهـا بكــل إمكانياتــه 
املتواضعة قديًام، ولكن وصل به احلـال يف هـذا 

رص أن يــؤثر إىل درجــة خطــرية وســلبية يف العــ
توازن البيئة إىل درجة تستدعي محاية البيئـة مـن 

 وتأثرياتـه الـضارة ذات املـسئولةسلوكياته غري 
).١٩٩٨شحاتة، (اآلثار اخلطرية 

 
متثل البيئة قـضية اليـوم وقـضية الغـد، بـل
أصبح بقاء اإلنسان وصحته وإنتاجـه ومـوارده 

ى التلوث البيئـي واملخـاطر البيئيـة مرهون بمد
النامجة عن التقدم العلمي، فالبيئة بـام فيهـا مـن 
ثروات ملًكا لإلنسان، لذا وجب عـىل اإلنـسان 

فاحلفـاظ عـىل سـالمة البيئـة "أن حيافظ عليهـا 

مسئولية كل أفراد املجتمـع مـن خـالل الـسعي إىل 
تطوير النظم البيئية باالنتقال من نظام بيئي معني إىل 
نظام بيئي جديد حيقق التناسق بني مقتضيات التنمية 
الشاملة ورضوريات استمرار جتديد العنارص البيئية 

فقد تنبه ). ١٢٣: ٢٠٠٣صربه،  ("وصيانة مكوناهتا
العامل إىل خطورة استمرار حالة التدهور البيئي عـىل 
صحة ووجود اإلنسان وإىل قضايا البيئـة يف الـدول 

لق بتأثري التلوث البيئـي عـىل النامية وخاصة فيام يتع
نوعية احلياة فيها وأن هناك عالقة وثيقـة بـني البيئـة 

 ). ٥٥: ١٩٩٩قاسم، (والتنمية 
ويف ظــل التزايــد املــستمر خلطــورة املــشكالت 
البيئية أخذت خمتلـف دول العـامل يف سـن القـوانني
والترشيعات التي هتدف إىل تنظـيم عالقـة اإلنـسان 

التعـرض للمـشكالت البيئيـة ببيئته بام حيميهـا مـن 
ــة  ــوانني اخلاص ــرشيعات والق ــة، إال أن الت املختلف
بحامية البيئة ال تستطيع وحدها أن تـضمن تـرصف 
ــذا كــان االهــتامم  اإلنــسان بعقالنيــة جتــاه بيئتــه، ل
ــاهج الدراســية يف  ــة يف املن ــضمني املفــاهيم البيئي بت

ولـذا، . خمتلف املستويات وجلميع املراحل التعليمية
ت العديـد مـن النـدوات واملـؤمترات العلميـة ُعقد

العاملية ملناقـشة قـضايا البيئـة ومـشكالهتا وحماولـة 
وضع حلول هلا، مع تركيزهـا عـىل أمهيـة ورضورة 
تنوير األفـراد بيئًيـا وتزويـدهم بالقـدر الكـايف مـن 
املفــاهيم البيئيــة وإكــساهبم اجتاهــات إجيابيــة نحــو 

مـؤمتر :  العامليةالبيئة، ومن هذه الندوات واملؤمترات
ــن  ــرتة م ــسويد يف الف ــتكهومل بال ــو ٦-٥(س  يوني

، وندوة بلجراد التي نظمتهـا اليونـسكو يف )١٩٧٢
، ومؤمتر تبلييس الـذي ُعقـد باالحتـاد ١٩٧٥أكتوبر 
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ــسوفيتي  ــابًقا(ال ــن ) س ــرتة م  ٢٦-١٤(يف الف
، والـذي ُيعـد البدايـة احلقيقيـة )١٩٧٧أكتوبر 

، ثـم مـؤمتر (UNECO, 1978)للرتبيـة البيئيـة 
، والـذي ١٩٩٢ريودي جانريو بالربازيل عـام 

ــه  ــق علي ــب األرض"أطل ــة كوك ــؤمتر قم  "م
، وتتــــويل النــــدوات )٥: ١٩٩٥مطــــاوع، (

واملؤمترات عىل املستوى العـاملي ملحاولـة محايـة 
 . البيئة من األخطار التي يسببها اإلنسان فيها

وأما عىل املستوى العريب فقد ُعقدت العديد 
ت واملــؤمترات التــي كــان حمورهــا مــن النــدوا

األسايس هو الرتبية البيئية وكيفية تنوير األفـراد 
النـدوة العربيـة للرتبيـة : بيئًيا، والتي من أمههـا

البيئية والتي ُعقدت يف الكويـت خـالل الفـرتة 
، ندوة الدراسات )١٩٧٦نوفمرب ٢٦ -٢١(من 

البيئية لنهر النيل التي نظمتها اجلمعيـة املـرصية 
 ٢٧-٢٥(م البيئية بالقاهرة يف الفـرتة مـن للعلو
، كام أقيمت يف مسقط بعامن ندوة )١٩٧٨ابريل 

ــة يف  ــسان والبيئ ــول اإلن ــام ١٩٨٨ح ، ويف ع
 عقدت األمانة العامة ملجلـس التعـاون ١٩٩٢

البيئة والتنميـة تكامـل ": اخلليجي ندوة بعنوان
، وكــذلك )٢٩٧: ٢٠٠٧مطــاوع،  ("ال تــضاد

ي األول لـوزراء البيئـة يف أقيم املـؤمتر اإلسـالم
ــو ١٢ – ١٠جــدة يف الفــرتة مــن  ، ٢٠٠٢ يوني

ـــات  ـــريب األول للدراس ـــؤمتر الع ـــًضا امل وأي
ــة  ــوث البيئي ــارصة "والبح ــة املع ــضايا البيئي ق

 الـذي أقـيم يف "واملستقبلية يف املنطقـة العربيـة
. ٢٠٠٧ فرباير ٢٦ -٢٤السعودية يف الفرتة من 

ات إىل وقــد توصــلت هــذه املــؤمترات والنــدو

ــشري وشــلبي، (جمموعــة مــن التوصــيات  صــار وب
الــرشبيني والطنطــاوي، (، )١٢٤ -١١٨: ٢٠٠٤
 : ، منها)٣٧٢-٣٧١: ١٩٩٧

التوســع يف املقــررات الدراســية املعنيــة بالبيئــة  •
ومـــشكالهتا يف خمتلـــف املراحـــل التعليميـــة، 
ــق  وتكثيــف اإلعــالم الرتبــوي مــن أجــل حتقي

 . التوعية البيئية والتنور البيئي
العمل عىل إعداد الفرد املتعلم للتفاعل مع بيئتـه  •

. بحيث يسعي إىل املحافظة عىل هذه البيئة
ــوطن العــريب يف جمــايل  • ــشجيع البحــوث يف ال ت

العلوم البيئية املتكاملة والرتبيـة البيئيـة وتطبيـق 
 . نتائجها يف العملية التعليمية

وتشري العديد من الدراسـات التـي أجريـت يف 
 الـبالد العربيـة إىل ضـعف حمتـوى مناهج عدد مـن

املفاهيم البيئية فيها وعدم تسلـسلها وعـدم ترسـيخ 
: ١٩٩٩سليم، (االهتامم بالبيئة وما يتلف مصادرها 

، باإلضــافة إىل أن هــذه املنــاهج ال تكــسب )٥٥
الطالب املفاهيم واملعارف البيئية يف خمتلف املراحل 

 الـدحيان،(الدراسية، ومن هذه الدراسـات دراسـة 
ــاهج ) ١٩٩٦ ــاول املن ــدى تن ــتهدفت م ــي اس والت

الدراسية للمرحلة الثانويـة جلوانـب الرتبيـة البيئيـة 
ــسعودية، ودراســة  ــة ال ــصانع، (باململكــة العربي ال

التي اسـتهدفت تقـويم املفـاهيم البيئيـة يف ) ١٩٨٩
كتب العلوم باملرحلة اإلعدادية يف اليمن، وأشارت إىل 

ن املتوفر منهـا جمـزًأ متنـاثًرا تدين توفر املفاهيم البيئية وأ
يف خمتلف املوضوعات التي تشملها الكتـب املدرسـية 
ودن ربط بالقضايا البيئية اليمنية، كام كـشفت الدراسـة 

ــام هبــا  ــي ق ــسحية الت مركــز البحــوث والتطــوير (امل
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أن مستوى املعارف البيئية لدي ) ١٩٩٨الرتبوي، 
، %٤٧تالميذ التعليم األسايس متـدن ومل يتجـاوز 

وأوصت الدراسة برضورة تضمني مناهج التعليم 
األسايس قدًرا كافيًا من املفاهيم واملعـارف البيئيـة 

 وتبنــي املنحــى الــسلوكي يف تقــديم والــصحية
ــصحية  ــة وال ــاهيم البيئي ــوث (املف ــز البح مرك

 ). ٣٣: ١٩٩٨والتطوير الرتبوي، 
وعىل الرغم من أن الرتبية البيئيـة هتـدف إىل 

 للمــشكالت البيئيــة وتنميــة معايــشة التالميــذ
مهاراهتم التـي تـساعدهم عـىل صـيانة بيئـتهم 
وتنميـــة مواردهـــا، مـــع إكـــساب التالميـــذ 
االجتاهات اإلجيابية نحو محاية البيئـة وحتـسينها 

، إال أهنا ال جتد العناية الكافيـة )١٩٩٨سالمة،(
سواء يف ختطيط املنـاهج وبنائهـا أو يف تنفيـذها 

 ).٤٣-٤١: ١٩٩٩سليم، (وتطويرها 
وأظهرت نتائج الكتابات البيئية مدى تناول 
املناهج الدراسية ملفاهيم الرتبية البيئية ووصـفته 
بأنه متواضع جـًدا، وأوصـت بـرضورة إعـادة 
النظر يف عرض مفاهيم الرتبية البيئية؛ آلن هـذا 
احلال ملستوى تناول املنـاهج الدراسـية ملفـاهيم 

ن التحـصيل الرتبية البيئية، قد يكون مسئوالً عـ
العلمي البيئي القـارص، وبالتـايل تـدنى الـوعي 
البيئي للطالب، األمر الـذي يـؤدي إىل غيـاب 
التعامل املناسب مع البيئية، فيرتتب عـىل ذلـك 

 ,Anderson & et. al).مشكالت بيئية خمتلفـة

 ويف ضوء كـل مـا سـبق يمكـن حتديـد (1998
 :مشكلة الدراسة يف التساؤالت التالية

مي العلوم باملرحلة املتوسـطة يف ما رأي معل •

املفاهيم البيئية املتضمنة يف كتب العلوم؟
ــة  • ــوم باملرحل ــي العل ــف رأي معلم ــل خيتل ه

املتوسطة يف املفـاهيم البيئيـة املتـضمنة يف كتـب 
العلوم باختالف اجلنس؟

ــة  • ــوم باملرحل ــي العل ــف رأي معلم ــل خيتل ه
املتوسطة يف املفـاهيم البيئيـة املتـضمنة يف كتـب 

علوم باختالف سنوات اخلربة؟ال
 

هتــدف الدراســة احلاليــة إىل التعــرف عــىل رأي
معلمي العلوم باملرحلة املتوسطة يف املفـاهيم البيئيـة
املتــضمنة يف كتــب العلــوم، ومــدى اخــتالف هــذه 

.اآلراء باختالف كل من اجلنس وسنوات اخلربة
 

 : ييل امة فيتتمثل أمهية الدراسة احلالي
أهنا جـاءت تلبيـة للحاجـة إىل توعيـة األفـراد  -١

 . بواجبهم نحو البيئة وتفاعلهم اإلجيايب معها
توجيه أنظار خمططـي املنـاهج ومـؤلفي كتبهـا  -٢

فـاهيم البيئيـة يف املاملدرسية إىل أمهيـة تـضمني 
املناهج والكتب املدرسية بعامة ومناهج وكتب 

 .  بشكل خاصالعلوم
نـاهج عامـة امل الدراسة خمططي تفيد نتائج هذه -٣

 خاصة ومؤلفي كتبها املدرسية يف معرفـة والعلوم
ــة، وأخــذها يف ل هانيمــدى تــضم لمفــاهيم البيئي

.احلسبان عند تعديل املقرر وتطويره
ــتامم  -٤ ــة يف االه ــذه الدراس ــسهم ه يمكــن أن ت

 للطـالبفاهيم البيئية املبالكيفية التي تقدم هبا 
. تقدم هلموبنوعية هذه املفاهيم التي 
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Environmental Concept 
 بأنـه يعرف عادل أبو العز املفهوم بصفة عامـة

فكرة ختتص بظاهرة معينة أو عالقة أو اسـتنتاج 
عقيل يعرب عنها عادة بواسطة كلمة من الكلامت 

). ٥٣: ٢٠٠٤ســـالمة، (أو مـــصطلح معـــني 
 :Osterlind, 2005( "أوسـتريليند"وعرفـت 

كلمة أو رمـز ُيمثـل ":  املفهوم البيئي بأنه)891
جتريًدا ملجموعة من املعارف واحلقـائق املرتبطـة 
 بالبيئة، والتي متيزها سامت وخـصائص مـشرتكة،

– التـوازن البيئـي – التـصحر –التلوث ( :مثل
 ). استنزاف املوارد البيئية–حروب املياه 

 Oluk ("أولـك وأوزالـب"ويتفق كل من 

& Ozalp, 2007: 881(عـىل أن املفهـوم البيئـي  
 جتريـد للعنـارص املـشرتكة بـني عـدة": املائي هـو

 ظواهر مواقف أو حقائق تتعلق بأحد مكونات أو
 البيئــة، وعــادة مــا يعطــي هــذا التجريــد اســًام أو

 . "عنواًنا
ويف ضوء ذلك يمكن تعريف املفهوم البيئي 

 تـصور عقـيل جمـرد قـائم عـىل إدراك: عىل أنـه
العالقات واخلصائص املشرتكة بني جمموعة من 
املوارد أو املشكالت أو الظواهر البيئية، وعـادة 

. ما ُيصاغ يف صورة لفظية بكلمة أو أكثر
 

تعــددت تــصنيفات املفــاهيم بــصفة عامــة
واملفاهيم البيئية بصفة خاصة، واختلفت اآلراء 

 : ذه األنواعحوهلا، وفيام ييل عرض لبعض ه
تصنيف املفاهيم عىل أساس درجة جتريـدها  ) أ(

(Gagne& Karen,1996: 59- 62) :
 .(Concrete Concepts)املفاهيم املادية  •
 (Abstract Concepts)املفاهيم املجردة  •
اكتساهبا أو تصنيف املفاهيم عىل أساس طريقة ) ب(

 )٩٦٤ -٩٦٣: ٢٠٠٠إبراهيم، (تعلمها 
ــة أو ت • ــاهيم عفوي ــة مف  Spontaneous(لقائي

Concepts( 
 (Scientific Concepts)مفاهيم علمية  •
ــاس اخلــصائص ) ج( ــىل أس ــاهيم ع ــصنيف املف ت

-٢٩٤: ١٩٩٦إبـراهيم، (األساسية للمفـاهيم 
٢٩٥:( 

 (Conjunctive Concepts)املفاهيم الرابطة  •
 (Disjunctive Concepts)املفاهيم الفاصلة  •
 (Relationship Concepts)املفاهيم العالقية  •

 
 دراسـة هـدفت إىل (Pace, 1987)أجرى باس 

الكشف عن وجود تربية بيئية يف منـاهج الـصفوف 
املتوسطة، وقد صمم الباحث اسـتبانة تؤيـد وجـود 
الرتبية البيئية يف مجيع املواضيع ويف مجيع الـصفوف، 
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن طلبــة وتربــويني 

ظهـرت نتـائج الدراسـة أن الرتبيـة وإداريني، وقد أ
البيئية توجد يف مناهج الصفوف املتوسطة، ولكنهـا 
ظهـــرت بـــصورة كبـــرية يف منـــاهج الدراســـات 

ــة ــرتا . االجتامعي ــاريف يف انجل ــة ه ــدفت دراس وه
(Harvey, 1990) إىل معرفة مدى تعايش األطفـال 

مع البيئة واجتاهاهتم نحوها؛ حيث طبقت الدراسـة 
ــغ عــدد ــة بل ــا، وأشــارت ) ٨٤٥(ها عــىل عين طالًب

النتائج إىل أن التجـارب التـي قـام هبـا الطـالب يف 

المجلد )٣( العدد )١( ، ١٤٣٧ ھــ - ٢٠١٦ م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

ــامهت ــتهم س ــة يف مدرس ــل البيئ ــة وجتمي تنمي
. بدرجة قليلة يف تطوير املعلومات البيئية لدهيم

 Francis & et(وقـدم فرانـسني وآخـرون 

al., 1993( يف دراستهم نموذًجا مقرتًحا للرتبية 
ــروة ــال الث ــة يف جم ــتخدام البيئي ــة، باس  الطبيعي

أسلوب النظم؛ حيث وزعت الدراسـة عنـارص 
ـــات  ـــدخالت والعملي ـــة إىل امل ـــة البيئي الرتبي
واملخرجات والتغذية الراجعة، بقصد مـساعدة 
الطالب عىل معرفة عنارص الرتبية البيئية كنظـام 

) ١٩٩٥(وأجـرى الفـالح . يف املجال الطبيعـي
ــب ــة يف كت ــشكالت البيئي ــة للم  دراســة حتليلي
العلوم للمراحـل الـثالث يف التعلـيم العـام يف 
ــلت  ــد توص ــسعودية، وق ــة ال ــة العربي اململك
الدراسة إىل أن كتاب األحياء يف الـصف األول 
الثانوي حيتل الرتتيب األول من حيـث شـمول 

بنًدا من ) ١٨(املشكالت البيئية؛ حيث يتضمن 
، بنًدا جمموع البنود املعروضة يف الدراسـة) ٢٧(

يف الرتتيب الثاين كتاب العلـوم للـصف يأيت كام 
بنـًدا مـن ) ١٢(الثالث املتوسط؛ حيث يـشمل 

 .بنًدا) ٣٧(أصل 
ــوص  ــدين وبوقح ــة امل ــتهدفت دراس واس

تعرف املشكالت البيئيـة املتـضمنة يف ) ١٩٩٣(
حمتــوى مجيــع الكتــب الدراســية للمرحلــة 
اإلعدادية بمملكـة البحـرين، وحتديـد ترتيـب 

ــب ويف ــذه الكت ــا يف ه ــذه ظهوره ــفوف ه  ص
املرحلة، وتوصلت الدراسـة إىل أن املـشكالت 
البيئية يف كتب املرحلة اإلعدادية مل تظهر بام فيـه 
الكفاية، وأهنا مل تظهر بشكل واضح؛ حيـث إن 

أغلبها ظهر يف حمتوى اجلمل، وليس بعناوين رئيسة 
. أو حتى فرعية

التعـرف إىل ) ١٩٩٦(وتناولت دراسة العمـرو 
ة التي حتققها مناهج العلوم يف اململكـة املفاهيم البيئي

العربية السعودية، ومستوى تضمني مناهج العلـوم 
للمرحلة الثانوية احلالية هلذه املفاهيم، وقد أشـارت 
نتائج الدراسة إىل أن مناهج العلوم املطبقة تتـضمن 
جمموعة جيدة من املفاهيم البيئيـة التـي تـساوت يف 

. األمهية
إجراء دراسة استهدفت ب) ١٩٩٩(وقام بسيوين 

ــا  ــة وعالقته ــضايا البيئي ــاهيم والق ــرف إىل املف التع
باملنــاهج الدراســية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 
ــة  ــة العربي ــوم والرياضــيات واللغ ــررات العل مق
ــة،  ــرص العربي ــة م ــاريخ بجمهوري ــا والت واجلغرافي
وتوصــلت الدراســة إىل أن املقــررات الدراســية 

. فاهيم البيئيةاملختلفة تفتقر للقضايا وامل
بإجراء دراسـة هـدفت ) ١٩٩٩(كام قام ربايعة 

إىل التعرف عىل املفاهيم البيئية الواجب تـضمينها يف 
مناهج االجتامعيات للمرحلة األساسية مـن وجهـة 
نظــر املعلمــني واملعلــامت يف حمافظــة نــابلس يف 
فلسطني، وقد طـور الباحـث اسـتبانة تكونـت مـن 

 وأظهرت النتـائج أن فقرة ألغراض الدراسة) ٦٥(
املفــاهيم البيئيــة الواجــب تــضمينها يف منــاهج 
االجتامعيات كام يراها أفراد جمتمع الدراسة جـاءت 

ــو ــىل النح ــة ع ــصطلحات، : (مرتب ــيامت، امل التعم
األنشطة والتدريبات، القيم واالجتاهات، املهارات، 

). املعلومات واحلقائق، مشكالت البيئة الفلسطينية
التــي ) ١٩٩٩ وآخــرون، بــسيوين(دراســة و
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توصلت برضورة تطوير املنـاهج الدراسـية بـام
يتميش مع املشكالت البيئية، عىل أن يركـز هـذا 
التطوير عىل اكتساب التالميذ للمفاهيم البيئيـة 
واالجتاهات املرغوب فيها نحو البيئة ومواردها 
ــلوكيات  ــا إىل س ــن ترمجته ــي يمك ــيم الت والق

. مقبولة
هورســت وآخــرون  دراســة فـاير وهـدفت

Fairhurst, & others, 2001)( ـــي ، والت
ــي  ــن معلم ــة م ــتهدفت اســتطالع آراء عين اس
الدراسات االجتامعية وخرباء مناهجها وكذلك 

يف جنوب أفريقيا حول أمهيـة تـضمني  التالميذ
ــب الدراســات االجتامعيــة للرتبيــة البيئيــة،  كت
وأظهرت نتائجها تأكيد مجيع عينة البحـث عـىل 

ني منــاهج الدراســات االجتامعيــة أمهيــة تــضم
للقــضايا واملــشكالت البيئيــة واالجتامعيــة، 
ورضورة تدريب املعلمني والتالميذ عىل إتقـان 
مهارات التعامل مع البيئة وكيفية إدارة مواردها 
بكفاءة وفاعلية خللق جيـل مـستنري بيئًيـا قـادًرا 
عـــىل املحافظـــة عـــىل البيئـــة مـــن التلـــوث 

 . واالستنزاف
والتـي ) ٢٠٠٠(اسة الزهـراين وكشفت در

هدفت إىل معرفة القضايا البيئية امللحـة ومـدى 
تضمنيها يف كتب العلوم للمرحلة املتوسـطة يف 
ــب  ــسعودية أن معاجلــة كت ــة ال ــة العربي اململك
العلــوم باملرحلــة املتوســطة يف اململكــة العربيــة 
السعودية للقـضايا البيئيـة املحـددة يف القائمـة 

مل تكن عىل الوجه املطلوب التي أعدها الباحث 
من وجهة نظر غالبية عينة الدراسة، وأن هؤالء 

يلجــؤون بجهــودهم اخلاصــة إىل بعــض املراجــع؛ 
. إليضاح القضايا البيئية الواردة يف كتب العلوم

، التي أشارت إىل )٢٠٠١(ودراسة عبد الرحيم 
انخفاض حتصيل املفاهيم البيئية واالجتاهـات نحـو 

ــة لــدى طــالب  ــانوي األزهــري، البيئ ــيم الث التعل
وأوصت الدراسة بـرضورة االهـتامم بتنميـة البيئيـة 
ــة  ــة وتنمي واالجتاهــات املرغــوب فيهــا نحــو البيئي
سلوكيات احلفاظ عىل املـوارد البيئيـة مـن التلـوث 

. واالستنزاف
ـــــران، (دراســـــة  ) ٣٧٧ – ٣٣٥: ٢٠٠١مه

ــيم  ــاهج التعل ــاول من ــع تن ــد واق ــتهدفت حتدي اس
ــضايا ــصناعي للق ــة ال ــا يف تنمي ــة، وفاعليته  البيئي

املفاهيم واالجتاهات البيئية، وتقـديم إطـار مقـرتح 
ملقرر من املقررات البيئية، تكونت عينة الدراسة من 

طالبــة مــن طالبــات الــصف الثــاين الثــانوي ) ٨٤(
الصناعي بالقاهرة، توصلت الدراسة إىل عدة نتـائج 

. منها تدين تناول املناهج للقضايا البيئية
اســتهدفت ) ٢٠٠٢(فــراج واســة ســمعان، در

الوعي باملخاطر البيئية لدى بعـض فئـات املجتمـع 
ــب  وتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة ومــدى تنــاول كت
العلوم لتلك املخاطر، توصـلت نتـائج الدراسـة إىل 
حتديد العديد من املشكالت البيئية املختلفة يف مرص 

 زيـادة –تلوث مياه الرشب بملوثات عديـدة : منها
التي تسبب خمـاطر صـحية ( مية املخلفات الصلبة ك

بيئية باعتبارها منبًعا للحرشات الضارة التي تتسبب 
يف انتشار األمراض وتزداد خطورهتا إذا مجعت وتم 

 العـادات –) حرقها بالقرب مـن املنـاطق الـسكنية
الغذائية غري الصحية وتناول املأكوالت التـي تـرض 
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 سلوك خـاطئ بالصحة نتيجة تلوثها أو ممارسة
ـــا  ـــا وتغليفه ـــادات اخلاصـــة  -يف حفظه الع

بالتعامل مع األجهزة التكنولوجية احلديثة دون 
االلتفات ملا حتدثه من خماطر بيئية وصحية مثـل 
التعرض لإلشـعاعات الـصادرة مـن شاشـات 
التلفزيون والكمبيوتر لفرتات طويلة، توصلت 
ــاول املحتــوى للمخــاطر  ــائج إىل ضــعف تن نت

قائمــة، كــام تــشري نتــائج التحليــل يف البيئيــة بال
ــب العلــوم احلــايل ال  جمملهــا إىل أن حمتــوى كت
يعطي مؤًرشا إجيابًيا ألهداف الـوعي باملخـاطر 
البيئية لدى التالميذ؛ حيـث انخفـض مـستوى 
تناول حمتوى كتب العلـوم الثالثـة عـن النـسبة 

من جممل املخاطر الواردة بأداة %) ٥٠(املعيارية 
. التحليل
التـــي ) Cutter, 2002كـــوتر (ســـة ودرا

أشارف فيها إىل تأكيـد املـربني البيئيـني عـىل أن 
مناهج التعليم األسايس ينبغي أن هتيئ الفـرص 
ــذ املفــاهيم والقــيم  ــساب التالمي ــة الكت الكافي
واالجتاهات البيئية التي متكنهم من العمل عـىل 
حتـــسني البيئيـــة ومحايتهـــا مـــن االســـتنزاف 

 . طنني نشيطني يف بيئتهموإعدادهم ليكونوا موا
دراسـة هـدفت ) ٢٠٠٢(وأجرى الصوايف 

إىل التعرف إىل القيم البيئية املتضمنة يف مقررات 
اجلغرافيا للمرحلة اإلعداديـة يف التعلـيم العـام 
بسلطنة عامن، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قـام 
الباحث بإعداد قائمة بـالقيم البيئيـة يف ضـوئها 

رافيا باستخدام أسـلوب تم حتليل مقررات اجلغ
حتليل املحتوى معتمًدا الفكرة ووحـدة الـسياق 

يف التحليل، وكانت أهم النتائج التي توصلت إليهـا 
ــي ينبغــي أن  ــة الت ــاهيم البيئي ــة باملف الدراســة قائم
تتضمنها مقررات اجلغرافيـا يف املرحلـة اإلعداديـة، 
وأن مقـــرري اجلغرافيـــا للـــصفني األول والثـــاين 

فتقران إىل الكثري من القيم البيئيـة التـي اإلعداديني ي
. احتوهتا القائمة

هـدفت إىل ) ٢٠٠٢(ويف دراسة قام هبا السخي 
التعرف إىل مفاهيم الرتبية البيئيـة الـواردة يف كتـب 
الرتبية اإلسـالمية للمـساقات املـشرتكة يف املرحلـة 
الثانوية يف مملكة البحرين، وقد أعد الباحث لغرض 

مفـاهيم الرتبيـة البيئيـة، وتوصـلت الدراسة قائمة ب
الدراسة إىل أن النسبة املئوية للفقـرات التـي وردت 
فيها مفـاهيم الرتبيـة البيئيـة يف هـذا الكتـب بلغـت 

ــواردة يف %)١٩.٣( ــاهيم ال ــك املف ، وأن معظــم تل
الكتب تتصل بمجال األخالقيات البيئية ومعظمهـا 

 يودراســة رفــاع. وردت ضــمن حمتــوى الفقــرات
والتــي أكــدت عــىل انخفــاض مــستوى ، )٢٠٠٣(

حتصيل الطالب للمفاهيم البيئية، واجتاهـاهتم نحـو 
البيئية، وأوصت بتكثيف عمليات التوعية باملراحل 
االبتدائيـة واإلعداديــة والثانويـة، وكــذلك بإعــداد 
ــذ هــذه املراحــل  ــرشات وكتيبــات تناســب تالمي ن

 . للتوعية بأمهية املحافظة عىل البيئة وصيانتها
ــ ــساملي (ة ودراس ــي ) ٢٠٠٣املخــاليف، وال الت

أشارت إىل أن هناك انخفاًضا ملحوًظـا يف مـستوى 
الوعي البيئي لدى تالميذ املرحلة اإلعداديـة، وقـد 
أوصت الدراسة برضورة تنمية الوعي البيئي بكافـة 
ــرضورة  أبعــاده وجماالتــه، كــام أوصــت الدراســة ب
تضمني املناهج الدراسية أنـشطة صـفية ووحـدات 
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ــضايا تعليم ــىل الق ــز يف موضــوعاهتا ع ــة ترك ي
وهــدفت دراســة ســلامن . واملــشكالت البيئيــة

ــة املتــضمنة يف ) ٢٠٠٤( إىل رصــد القــيم البيئي
ــة األوىل يف  ــة يف احللق ــواد االجتامعي ــب امل كت
مرحلــة التعلــيم االبتــدائي بمملكــة البحــرين، 
وبعــد حتليــل كتــب املــواد االجتامعيــة الثالثــة 

نتـائج أمههـا وجـود توصلت الدراسة إىل عـدة 
نوع من عدم االتزان يف توزيـع القـيم البيئيـة يف 
حمتوى الكتب املحللة والتـي تـشكل قـيًام بيئيـة 

. مهمة يف هذه املرحلة العمرية
ــاري"دراســة و  (Mortari, 2004) "مورت

التي ترى رضورة أن تقوم املدرسـة مـن خـالل 
مناهجها الدراسية املرتبطة بالبيئة بدور بـارز يف 

ديل الرتاكيب الثقافية التي أخلـت بـالتوازن تع
البيئي وتنوير التالميذ بيئًيا، وذلـك مـن خـالل 
غرس القيم األخالقيـة وغريهـا مـن اجلوانـب 
الوجدانية التي حتث التالميـذ لـيس فقـط عـىل 
محاية أنفسهم، بل أيًضا محاية البيئة واحلفاظ عىل 

اســتهدفت ) ٢٠٠٤(دراســة ســامل و. مواردهــا
ديـد املوضـوعات والقـضايا البيئيـة الدراسة حت

املتضمنة يف مقرر الرتبية البيئية لطالبـات شـعبة 
رياض األطفال بكليـات الرتبيـة النوعيـة، ثـم 
حتليــل املحتــوى يف ضــوء القائمــة الــسابق 
إعدادها، كـام طبـق اختبـار يف املفـاهيم البيئيـة 
ومقياس لالجتاهات البيئية، توصل الباحـث إىل 

ضوعات والقضايا البيئيـة كـام قائمة حمكات املو
 –مفهـوم البيئـة ( البيئة والنظـام البيئـي -أ: ييل

 مكونـات – مفهوم النظـام البيئـي –علم البيئة 

 دوران – خـصائص النظـام البيئـي –النظام البيئـي 
 التوازن البيئي وأسـباب –املادة داخل النظام البيئي 

، ) اإلنسان واملحافظة عىل التوازن البيئـي–اختالفه 
 تـصنيفها –مفهومها ( املوارد الطبيعية يف البيئة -ب
ــتنزافها – ــتنزافها– اس ــة اس  -، ج) وطــرق مواجه

 تلوث اهلـواء، – مصادره –مفهومه (التلوث البيئي 
 التلـــوث الـــضوضائي –امليـــاه، الرتبـــة، الغـــذاء 

 –مفهومهــا ( املــشكلة الــسكانية-، د)واإلشــعاعي
ــسها  ــباهبا –مقايي ــا– أس ــة  مح-ه، ) آثاره ــة البيئ اي

ــــا ( ــــدافها –مفهومه ــــسها – أه ــــرق –أس  ط
ــن األنــشطة  ــسها نــامذج م ــرتاتيجيات تدري واس

أوضـحت نتـائج التحليـل ). التعليمية املرتبطة هبـا
اتفاق املقرر موضوع البحـث مـع قائمـة املحكـات 
بشكل عام، مـع وجـود بعـض جوانـب القـصور، 
عالوة عىل تناول املقرر ملوضوعات وقضايا أخـرى 

 –مشكلة نقص امليـاه :  قائمة املحكات منهامل ترد يف
 مشكلة التصحر، كام أشارت –مشكلة نقص الغذاء 

النتائج إىل نمو للمفاهيم البيئة لـدى طالبـات عينـة 
البحث بالنسبة للدرجـة الكليـة لالختبـار وجلميـع 
أبعاد اختبار نمو املفاهيم فيام عدا بعد الرتبية البيئيـة 

 ملفهــوم الرتبيــة البيئيــةممــا يرجــع إىل تنــاول املقــرر
ــة  ــام أدت إىل تنمي ــاز، ك ــسها بإجي ــدافها وأس وأه
االجتاهات اإلجيابية لدى عينـة البحـث نحـو البيئـة 

. ومشكالهتا
: استهدفت مـا يـيل) ٢٠٠٤عبدالفتاح، (دراسة 

إعداد قائمة بأهم القضايا البيئيـة املعـارصة يف : أوالً 
ي جيـب ضوء املستويات املعياريـة ملـادة العلـوم التـ

تضمنيها يف برنـامج إعـداد معلـم العلـوم بكليـات 
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ــة ــداد قائم ــة إىل إع ــلت الباحث ــة، توص الرتبي
الطاقـة : اشتملت عـىل القـضايا البيئيـة التاليـة

ــة  ــىل البيئ ــسلبية ع ــصادرها (وتأثرياهتــا ال  –م
ــا ــشامل –....) خماطره ــدمار ال ــلحة ال – أس

مـشكلة ( اإلصـحاح البيئـي –التنمية املستدامة 
 التنوع احليـوي – أزمة املياه –) ت األرضنفايا
 – الصحة اإلنجابيـة – البيئة كمصدر للدواء –

بعض املخاطر البيئية عىل صحة اإلنسان تنـاول 
 التلوث البـرتويل –التلوث باملواد البالستيكية (
 – خطــورة تــصنيع الغــذاء مــن البــرتول –

 –املردودات البيئية السلبية عىل املوارد البحريـة 
 التلــوث – التلــوث البحــري - املفــرطالــصيد

ــاه –الــصناعي التلــوث البــرتويل   التلــوث بمي
 تـدمري – التلـوث احلـراري -الرصف الصحي

 –أنواعـه ( تلـوث الغـذاء –الشعاب املرجانية 
 بعــض املخــاطر يف جمــال –) مــصادره خمــاطرة

 –املــستحدثات التكنولوجيـــة مثـــل التلفـــاز 
ران  أفـــ– اجلـــوال – التليفـــون –الكمبيـــوتر 

. امليكروويف وآثارها عىل صحة اإلنسان
ــا ــرر لتلــك : ثانًي ــوى املق ــاول حمت مــدى تن

القــضايا املعــارصة املعــدة بالقائمــة، توصــلت 
نتائج البحث إىل أن حمتوى املقـررات الدراسـية 
بربنامج معلم العلوم يف كلية الرتبية ببورسـعيد 

ــضمن  ــن %) ٧٠(ال يت ــدة م ــة املع ــن القائم م
 .  املعارصةالقضايا البيئية

حتديد مـدى مـسامهة برنـامج إعـداد : ثالًثا
معلــم العلــوم احلــايل يف تنميــة وعــي الطــالب 

املعلمني بالقضايا البيئية املعـارصة، طبقـت الباحثـة 
ــارصة  ــة املع ــضايا البيئي ــات يف الق ــار املعلوم اختب
ــث،  ــة البح ــالب عين ــىل الط ــة ع ــددة بالقائم املح

سابية أوضحت النتـائج انخفـاض املتوسـطات احلـ
 %). ٧٥(للدرجات عن النسبة املئوية املحددة وهي 

ــة  ــامل، (دراس ــتهدفت ) ٩٤ -٥٥: ٢٠٠٥س اس
التعـــرف عـــىل فعاليـــة تـــضمني قـــضايا العلـــم 
والتكنولوجيا واملجتمـع بمحتـوى منـاهج التعلـيم 
الثانوي الصناعي خاصة قضايا البيئة يف تنميـة فهـم 

م نحـو الطالب هلا، واختاذ القرار حياهلـا واجتاهـاهت
العلم والتكنولوجيـا، تكونـت عينـة الدراسـة مـن 

طالًبــا بالــصف األول الثــانوي الــصناعي ) ٤٨(
. بالقاهرة، توصلت إىل فعالية الوحدة املقرتحة

- ٧٨٤: ٢٠٠٥أبو جحجوح، محدان، (دراسة 
استهدفت الدراسة مسئولية القـيم البيئيـة يف ) ٨١٤

توسطة حمتويات مناهج العلوم واملطالعة للمرحلة امل
بفلــسطني، وتناولــت حتليــل حمتــوى كتــب العلــوم 

) للجزأين األول والثـاين(للصفوف السابع والثامن 
م، والـصف التاسـع ٢٠٠٢الطبعة التجريبية للعـام 

م، وكـذلك ٢٠٠٣طبعـة ) للجزأين األول والثاين(
حتليــل كتــب املطالعــة للــصفوف الــسابع والتاســع 

م، ٢٠٠٤بيةالطبعة التجري) للجزأين األول والثاين(
طبعــة ) للجــزأين األول والثــاين(والــصف الثــامن 

قيمـة ) ٢٤(م، احتوت قائمة القيم البيئة عىل ٢٠٠٣
قيم : موزعة بالتساوي عىل ثالث جماالت رئيسه هي

قـيم اسـتثامر مـوارد  -املحافظة عىل التوازن البيئـي 
 قيم محاية البيئة مـن التلـوث، واعتمـد عـىل –البيئة 

يل، وكشفت نتائج التحليل عىل وحدة الفكرة للتحل
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أن حمتويات مناهج العلوم للمرحلـة املتوسـطة
قيم بيئية، وباقي القـيم ) ١٠(جمتمعة مل تتضمن 

تناثرت عىل كتب العلـوم الـستة ) ١٤(وعددها 
ــن أن ) ٢٦(ذات  ــالرغم م ــية، ب ــدة دراس وح

موضوعاهتا مناسـبة بـشكل كبـري ملوضـوعات 
 أن مـستوي القيم البيئية، كام أوضحت النتـائج

تفضيل القيم البيئية يف حمتويات املناهج أقل من 
القـيم ) ثلـث(القيم البيئية، وأن حوايل ) ُمخس(

البيئية املتـضمنة يف حمتويـات تلـك املنـاهج قـد 
جــاءت رصحيــة، وتــم التأكيــد عليهــا بــصورة 
ــائج إىل ضــعف  ــشري النت ــذلك ت ــارشة، وك مب

 يعني التدرج والتعمق يف تناول القيم البيئية، مما
 . ضعف مستوى التتابع بينها

استهدفت التعـرف ) ٢٠٠٧السيد، (دراسة 
عــىل فاعليــة برنــامج مقــرتح يف الرتبيــة البيئيــة 
مــدعوم باألنــشطة اإلثرائيــة يف إكــساب طلبــة 
شعبة التعليم االبتدائي بعـض املفـاهيم البيئيـة 
والقدرة عىل اختاذ القـرار حيـال بعـض قـضايا 

 جامعة الزقازيق، تكونت – كلية الرتبية –البيئة 
طالًبا وطالبة، توصـلت ) ٥٠(عينة الدراسة من 

ــرتح  ــامج املق ــة الربن ــة إىل فعالي ــائج الدراس نت
 . الختبار املفاهيم البيئية واختاذ القرار

دراســة هبــدف ) ٢٠٠٧(أجــرى النــوح 
التعرف إىل مدى أمهيـة مفـاهيم الرتبيـة البيئيـة 
لتالميــذ الــصف الــسادس بالريــاض، ومــدى 

عاملهم معها من وجهة نظر املعلمني، ودراسـة ت
العالقة بني درجة أمهية مفـاهيم الرتبيـة البيئيـة 
ودرجة تعامـل التالميـذ مـع املفـاهيم نفـسها، 

والتعرف عىل الفروق ذات الداللة اإلحـصائية بـني 
متوسطات استجابات عينة الدراسة والتي تعـود إىل 

ــريات ــي، واخلــربة يف التع: متغ ــل العلم ــيم املؤه ل
. االبتدائي، والتخصص، ومركز اإلرشاف الرتبـوي

عبـارة ) ٧١(وقد أعد الباحـث اسـتبانة، تـضمنت 
ــب ــة جوان املعــريف، والوجــداين، : موزعــة إىل ثالث

واملهاري، وأسفرت الدراسـة عـن نتـائج أمههـا أن 
املعـريف : مفاهيم الرتبية البيئيـة املوزعـة إىل جوانـب

الصف السادس والوجداين واملهاري مهمة لتالميذ 
بالريــاض، بيــنام تعــاملهم مــع املفــاهيم ذاهتــا كــان 

. بصورة أقل، وذلك عىل درجات متقاوتة
استهدفت إعـداد وحـدة ) ٢٠٠٨أمحد، (دراسة 

مقرتحة لبعض املفاهيم البيئية التي جيب أن تلم هبـا 
طالبات القسم العلمي بكلية الرتبية، وتنمية الـوعي 

 لدهين، تكونت عينـت البيئي وبعض املفاهيم البيئية
طالبــة ملجمــوعتي الدراســة ) ١٢٠(الدراســة مــن 

التجريبية والضابطة بالتساوي من طالبـات الفرقـة 
الثالثة بكلية الرتبية للبناء باهبا، اعتمدت الدراسـة عـىل 

 احلـد مـن – أسـبابه –تلوث اهلواء مـصادره : مفاهيم
مصادره ( تلوث املاء – تأكل طبقة األوزون –) حدوثه

  تلـوث ميـاه األهنـار–)  احلد مـن حدوثـه–سبابه  أ–
  تلوث مياه البحار باملعادن الثقيلـة–باألمطار احلمضية 

–اإلشـاعي  التلـوث – التـصحر – تلوث الرتبـة –
 –  التلـــوث الكهرومغناطيـــيس–العنـــارص الثقيلـــة 

 التلوث الضوئي، توصلت نتائج –التلوث احلراري 
حة يف تنميـة بعـض الدراسة إىل فعالية الوحدة املقرت

املفاهيم البيئية والوعي البيئي لدى الطالبـات عينـة 
. الدراسة
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ــت  ــد ) ٢٠٠٨، .,Rosalind(واهتم بتحدي
التصورات البديلة للمفاهيم البيئية لدى تالميذ 
املرحلة املتوسطة بوالية ميامي األمريكية، مثـل 

طبيعـــة األنـــواع البيئيـــة، وظيفـــة : مفـــاهيم
ـــة النب ـــات، وظيف ـــدييات، احليوان ـــات، الث ات

احليوانات املستهلكة، احليوانات أكلة العـشب، 
احليوانات املنتجة، وتم إعـداد اختبـار لتحديـد 
املفاهيم البيئية البديلة، وتوصـلت الدراسـة إىل 
وجود مفاهيم بيئية بديلة لـدى التالميـذ حـول 
األبعاد السابقة، وتم عالج هذه املفاهيم البيئيـة 

 العلـوم باسـتخدام البديلة من خـالل تـدريس
إسرتاتيجية البيئة احلقيقية املرتبطة هبذه املفـاهيم 

. وإجراء أنشطة داخل هذه البيئات
، .Peard, T. L(يف حني استهدفت دراسـة 

اســتخدام أنــواع بيئيــة ونــامذج مــن البيئــة ) ٢٠٠٨
لتدريس العلوم يف تنمية مهـارات عمليـات العلـم 

الميـذ املرحلـة واالجتاه نحو األنواع البيئية، لـدى ت
املتوسطة بوالية تكـساس األمريكيـة؛ حيـث أعـد 
الباحث رحـالت بيئيـة، وصـور لـبعض النباتـات 
ــاح  ــواع غــري املت ــة لألن ــامذج بيئي ــات، ون واحليوان
رؤيتها، وتم إعداد اختبار مهارات عمليـات العلـم 
ومقياس لالجتاه نحو األنواع البيئيـة، وتـم تـدريس 

وصلت الدراسـة العلوم يف خالل شهر ونصف، وت
 إىل فعالية استخدام البيئة يف تدريس العلـوم وتنميـة
مهارات عمليات العلم واالجتـاه نحـو األنـواع 

. البيئية لدى التالميذ
فقـد اسـتخدم ) ٢٠٠٨، .Jan, M. N(أمـا 

األنــشطة البيئيــة واألشــكال البيانيــة والرســوم 

املتحركة البيئية، يف تنمية املفاهيم البيئيـة ومهـارات 
ــذ عم ليــات العلــم يف تــدريس العلــوم لــدى تالمي

املرحلة املتوسطة بوالية كاليفورنيا األمريكية، وتـم 
أثناء تدريس العلوم توظيف مهارة التـصنيف طبًقـا 
خلصائص احليوانات والنباتات والكائنـات اللحيـة 
الدقيقة، وطلـب مـن التالميـذ أثنـاء أداء األنـشطة 

ــددة للحيو ــتخدامات متع ــر اس ــة ذك ــات البيئي ان
والنباتات املوجودة يف البيئة، وتم إعـداد اختبـار يف 
املهارات البيئية ومقياس ملهـارات عمليـات العلـم، 
وانتهت الدراسة إىل حتسن مستوى املفـاهيم البيئيـة 
ومهارات عمليات العلم لدى التالميذ مـن خـالل 
اســتخدام األنــشطة البيئيــة واألشــكال البيانيــة 

. والرسوم املتحركة
ــام ا ــتخدم ك ) ٢٠٠٨، .Breadderman, T(س

السوق البيئـي يف تنميـة بعـض مهـارات عمليـات 
االستنتاج، التجريب، التعمـيم، دراسـة : العلم مثل

نتائج بيئية، االستقراء، فـرض الفـروض، التنظـري، 
االجتاه نحو البيئة، حيث أشارت الدراسة إىل أن البيئـة 

 وأن سوق أفكار توضيحي للمفاهيم البيئيـة بأنواعهـا،
، principlesالعلم له طرق حمددة تنطوي عىل املبـادئ 

 Cultural، واملحتــوى الثقــايف Processوالعمليــات 

context واخلصائص ،characteristics وتـم إعـداد ،
 عمليات العلم مقياس لالجتاه نحـو مقياس ملهارات

ــارات  ــة مه ــة إىل تنمي ــلت الدراس ــة، وتوص البيئ
لبيئــة مــن خــالل عمليــات العلــم واالجتــاه نحــو ا

. استخدام السوق البيئي
ــت  ويالحــظ أن الدراســات الــسابقة قــد تناول
مفاهيم الرتبية البيئية يف املنـاهج والكتـب املدرسـية 
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للمــواد الدراســية املختلفــة، وتنوعــت عينتهــا
لتــشمل صــفوف املرحلــة األساســية واملرحلــة 
الثانويــة، وكــذلك يالحــظ تنــوع املحــاور 

 حوهلـا قائمـة مفـاهيم التـي دارت) املجاالت(
الرتبية البيئية التـي متثـل أداة الدراسـة يف تلـك 
ــن  ــة ع ــة احلالي ــف الدراس ــات، وختتل الدراس
الدراسات السابقة يف أهنا جاءت للكشف عـن 
رأي معلمــي العلــوم باملرحلــة املتوســطة يف 

قـرر األمـر املفاهيم البيئية املتضمنة يف حمتوى امل
. قةالذي مل تتناوله أية دراسة ساب

 
تتوفر املفاهيم البيئية بصورة جيدة يف كتب  -١

العلوم باملرحلة بـصورة متوسـطة حمتـوى 
وأمهية وتدريسا مـن وجهـة نظـر معلمـي 

 .العلوم
ال خيتلف رأي معلمي العلـوم يف املفـاهيم  -٢

 . البيئة باختالف اجلنس
ال خيتلف رأي معلمي العلـوم يف املفـاهيم  -٣

 .اخلربةالبيئة باختالف سنوات 
 

 
ــنهج الوصــفي ملناســبته    ــم اســتخدام امل ت

 .لتساؤالت وفروض الدراسة
 
 معلــام ٦٠اشــتملت عينــة الدراســة عــىل   

ــة  ــام و٣٠(ومعلم ــة٣٠ معل ــة )  معلم باملرحل
 معلـام ٢٧( ذوي سنوات خربة خمتلفة املتوسطة

 ) سـنوات٥ معلام أكثر مـن ٣٣ سنوات؛ ٥أقل من 
 .بالكويت

 
األدبيات والبحوث العديد من تم اإلطالع عىل 

 االسـتبيان لالستفادة منها يف إعداد املرتبطةالسابقة 
 تـم ذلـكيف ضوء و الثانويةملعلمي العلوم باملرحلة 

 مفـردة ٣٦ الصورة األولية والتي تكونت من إعداد
 : ثالثة حماور هيموزعة عىل

 عبارة١٤ :األمهية -١
 عبارة١١ :املحتوى -٢
 عبارة١١ :التدريس -٣

وتم وضع أمام كـل مفـردة تقـدير متـدرج مـن 
 إىل –كبـرية (ثالثة مستويات حسب درجـة حتققهـا 

-٢ -٣(، ودرجاهتا املقابلـة هـي )ضعيفة –حد ما 
 . عىل الرتتيب) ١

، والتأكد من أهنـا االستبانةللتحقق من صدق و
 يف صـورهتا هايس ما وضعت لقياسه، تـم عرضـتق

األولية عىل جمموعة من املحكمـني املتخصـصني يف 
: جمال طرق التدريس، وذلك إلبداء الرأي فيام ييل

. وضوح كل مفردة •
. ارتباط املفردة بالبعد اخلاص هبا •
. مفرداتلصحة ووضوح الصياغة اللغوية ل •

ــسادة املحكمــني عــىل صــالحية  ــق ال ــد اتف وق
ــامل ــرداتف ــض املف ــديل صــياغة بع ــد تع ردات بع

مفردة بدال مـن ) ٣١( لتصل إىل  مفردات٥وحذف 
 . مفردة) ٣٦(

 عىل جمموعة اسـتطالعية االستبانةتم تطبيق كام 
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معلـم ) ٣٠( عـددها – غري جمموعة الدراسة –
وحـساب الثبـات بطريقـة من معلمـي العلـوم 

 لألبعاد ٠.٨٥، ٠.٨٣، ٠.٨٧ألفا والتي بلغت 
ممـا .  واملحتوى والتدريس عىل الرتتيـباألمهية

 عـىل درجـة عاليـة مـن االسـتبانةيدل عـىل أن 
 . الثبات، وبذلك أصبحت صاحلة للتطبيق

 
، وحـساب االسـتبانةبعد التأكد من صدق 

ثباهتا، أصبحت يف صورهتا النهائية، مكونة مـن 
ـــردة ، ويوضـــح ) ٣١( ـــمف ـــايل دولاجل  الت

 : يف صورهتا النهائيةاالستبانة مواصفات


 
 

 

 


 


 

 ١٢ ٢٤ ٣٦ ١٢ 
 ٩ ١٨ ٢٧ ٩ 

 ١٠ ٢٠ ٣٠ ١٠ 
 ٣١ ٦٢ ٩٣ ٣١ 


 

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية
 .املتوسطات احلسابية  -١
 . للعينات غري املرتبطة"ت"اختبار   -٢

ومتت مجيع املعاجلـات باسـتخدام الربنـامج 
 .SPSS (12)اإلحصائي 

 
ــة ــة بالعين ــة احلالي ــائج الدراس ــدد نت تتح

ــستخدم ــصائية امل ــاليب اإلح ة يف واألدوات واألس
 .الدراسة

 
للتحقق مـن صـحة الفـرض األول للدراسـة    -١

املفاهيم البيئية بصورة تتوفر : والذي ينص عىل
جيدة يف كتب العلوم باملرحلة بصورة متوسطة 

معلمـي حمتوى وأمهية وتدريسا من وجهة نظر 
تــم اســتخدام املتوســطات احلــسابية . العلــوم

لمـني عـىل األبعـاد ألداء العينة الكلية مـن املع
 واجلدول التـايل يبـني نتـائج لالستبانةاملختلفة 
 .ذلك


 
 

 

 


 

 ١٩.١٠ ٢٤ ٣٦ ١٢ 
 ١٥.٦٦ ١٨ ٩٢٧ 

 ١٦.٧٢ ٢٠ ٣٠ ١٠ 
 ٥١.٤٨ ٦٢ ٩٣ ٣١ 

 

مستوى املفاهيم يتضح من اجلدول السابق تدين 
البيئية حمتوى وأمهية وتدريسا من وجهة نظر معلمي 

كام يتضح من قيم متوسطات عينة الدراسـة العلوم؛ 
 ٥١.٤٨، ١٦.٧٢، ١٥.٦٦، ١٩.١٠والتــي كانــت 

ــاد ــسبة لألبع ــدريس : بالن ــوى والت ــة واملحت األمهي
 عىل الرتتيب وهي اقل من الدرجـة جموع الكيلوامل

املتوسطة لكل بعـد واملوضـحة يف اجلـدول الـسابق 
 وهبذا .٩٣، ٢٠، ١٨، ٢٤والتي كانت عىل الرتتيب 

 "فقد تم رفض الفـرض األول والـذي يـنص عـىل 
املفاهيم البيئية بصورة جيدة يف كتـب العلـوم تتوفر 
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ــة ــوى وأمهي ــطة حمت ــصورة متوس ــة ب باملرحل
. "معلمي العلوميسا من وجهة نظر وتدر
للتحقق من صحة الفرض الثاين للدراسـة    -٢

رأي معلمـي ال خيتلـف : والذي ينص عىل
. باختالف اجلـنسالعلوم يف املفاهيم البيئة 

ــار  ــتخدام اختب ــم اس ــري "ت"ت ــني غ  لعينت
مرتبطتني للمقارنة بني أداء الذكور واإلناث يف 

رجــة الكليــة  والدلالســتبانةاألبعــاد املختلفــة 
 .واجلدول التايل يبني نتائج ذلك

 

 
 

 
 "" 

٠.٣٢٥ ١٩.١٢ ٣٠ الذكور  ٠.٣٥٤٠.٤٤٨ ١٩.٠٨ ٣٠ اإلناثاألمهية

٠.٨٧٢ ١٥.٧٧ ٣٠ الذكور  ٠.٨٤٢٠.٩٧٧ ١٥.٥٥ ٣٠ اإلناثاملحتوى
٠.٩٣٩ ١٦.٣٥ ٣٠ الذكور  ١.٣٤٢١.٣١٥ ١٦.٧٥ ٣٠ اإلناثالتدريس
١.٤٢٢ ٥١.٦٦ ٣٠ الذكور  ١.٤٧٣٠.٩٤٧ ٥١.٣٠ ٣٠ اإلناثاملجموع

  ٠.٠١دالة عند مستوى داللة ** 
 ٠.٠٥دالة عند مستوى داللة * 

تــضح مــن اجلــدول الــسابق عــدم وجــود ي
 العلـوم يف معلمي ومعلامتفروق جوهرية بني 

، فقـد  لالسـتبانةمجيع األبعاد والدرجـة الكليـة
 وهي احلد ١.٩٦ أقل من "ت"كانت مجيع قيم 

. ٠.٠٥ عند مستوى داللـة "ت"األدنى لداللة 
 والـذي يـنص الثاين الفرض قبولوهبذا فقد تم 

ي العلوم يف املفـاهيم رأي معلم ال خيتلف "عىل 
. "باختالف اجلنس البيئة 

للتحقق من صـحة الفـرض الثالـث للدراسـة    -٣
ــنص عــىل ــذي ي رأي معلمــي ال خيتلــف : وال

بــاختالف ســنوات العلــوم يف املفــاهيم البيئــة 
 لعينتني غري "ت"تم استخدام اختبار . اخلربة

 .مرتبطتني واجلدول التايل يبني نتائج ذلك
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 "" 

١.٢٤٢ ١٩.٠٣ ٢٧  سنوات٥أكثر من   ١.٣٤٧٠.٠٨٧ ١٩.٠٠ ٣٣  سنوات٥أقل من  األمهية

١.٢٢٥ ١٥.٥٤ ٢٧  سنوات٥أكثر من   ١.٥٤٢٠.٤٠٤ ١٥.٣٩ ٣٣  سنوات٥ أقل من املحتوى
١.٣٤٢ ١٦.٦١ ٢٧  سنوات٥أكثر من   ١.٤٧١٠.٤٠٣ ١٦.٢٢ ٣٣  سنوات٥أقل من  التدريس
١.٧٥٦ ٥١.١٨ ٢٧  سنوات٥أكثر من   ١.٣٤٩١.٣٩٧ ٥٠.٦١ ٣٣  سنوات ٥أقل من  املجموع

 ٠١,٠دالة عند مستوى داللة ** 
 ٠٥,٠دالة عند مستوى داللة * 

ول الــسابق عــدم وجــود يتــضح مــن اجلــد
 معلمـي العلـوم ذوي آراءفروق جوهريـة بـني 

 آراء سـنوات وبـني ٥مستويات اخلربة أكثر من 
 ٥معلمي العلوم ذوي مستويات اخلربة أقل من 

سنوات يف مجيع األبعاد والدرجة الكليـة، فقـد 
 وهي احلد ١.٩٦ أقل من "ت"كانت مجيع قيم 

. ٠٥,٠ عند مستوى داللـة "ت"األدنى لداللة 
 والـذي يـنص الثاين الفرض قبولوهبذا فقد تم 

رأي معلمي العلوم يف املفـاهيم  ال خيتلف "عىل 
 ." سنوات اخلربةباختالف البيئة 

 
 الدراسة احلالية إىل التعرف عىل رأي تهدف

معلمي العلـوم باملرحلـة املتوسـطة يف املفـاهيم 

، ومـدى اخـتالف البيئية املتضمنة يف كتـب العلـوم
هــذه اآلراء بــاختالف كــل مــن اجلــنس وســنوات 

تــم اســتخدام املــنهج الوصــفي ملناســبته و.اخلــربة
ــساؤالت وفــروض الدراســة ــة  و.لت اشــتملت عين

 ٣٠ معلـام و٣٠( معلـام ومعلمـة ٦٠الدراسة عـىل 
باملرحلة املتوسطة ذوي سنوات خربة خمتلفة ) معلمة

 ٥أكثر مـن  معلام ٣٣ سنوات؛ ٥ معلام أقل من ٢٧(
علـيهم، اسـتبيان رأي املعلمـني  تم تطبيق )سنوات

 "ت"اختبــار ، واســتخدام املتوســطات احلــسابيةوب
تـدين مـستوى  أظهرت النتائج للعينات غري املرتبطة

املفاهيم البيئية حمتوى وأمهيـة وتدريـسا مـن وجهـة 
عدم وجـود فـروق جوهريـة و ،نظر معلمي العلوم

ــوم يف  ــامت العل ــي ومعل ــني معلم ــاد ب ــع األبع مجي
 عــدم وجــود، كــذلكوالدرجــة الكليــة لالســتبانة
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فروق جوهريـة بـني آراء معلمـي العلـوم ذوي
 سـنوات وبـني آراء ٥مستويات اخلربة أكثر من 

 ٥معلمي العلوم ذوي مستويات اخلربة أقل من 
 .سنوات يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية

 البيئية هتدف إىل املفاهيمعىل الرغم من أن و
ايــشة التالميــذ للمــشكالت البيئيــة وتنميــة مع

مهاراهتم التـي تـساعدهم عـىل صـيانة بيئـتهم 
وتنميـــة مواردهـــا، مـــع إكـــساب التالميـــذ 
االجتاهات اإلجيابية نحو محاية البيئـة وحتـسينها 

، إال أهنا ال جتد العناية الكافيـة )١٩٩٨سالمة،(
سواء يف ختطيط املنـاهج وبنائهـا أو يف تنفيـذها 

 ومن ثـم). ٤٣-٤١: ١٩٩٩سليم، (وتطويرها 
 تـضمني منـاهج التعلـيم األسـايس قـدًرا جيب

كافًيا من املفـاهيم واملعـارف البيئيـة والـصحية 
وتبني املنحى السلوكي يف تقديم املفاهيم البيئية 

مركز البحوث والتطـوير الرتبـوي، (والصحية 
٣٣: ١٩٩٨.( 

 هأظهرتـوتتفق نتائج الدراسة احلالية مع مـا 
كتابــات البيئيــة مــدى تنــاول املنــاهج نتــائج ال

ــه  ــة البيئيــة ووصــفته بأن الدراســية ملفــاهيم الرتبي
أوصت برضورة إعادة النظر التي متواضع جًدا، و

يف عرض مفاهيم الرتبيـة البيئيـة؛ آلن هـذا احلـال 
ملستوى تنـاول املنـاهج الدراسـية ملفـاهيم الرتبيـة 

 العلمـي البيئية، قد يكون مسئوالً عـن التحـصيل
لبيئي القـارص، وبالتـايل تـدنى الـوعي البيئـي ا

للطالب، األمر الذي يؤدي إىل غياب التعامـل 
املناسب مع البيئية، فيرتتب عىل ذلك مشكالت 

. (Anderson & et. al, 1998).بيئيـة خمتلفـة

العديد من الدراسـات وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
ي والتالتي أجريت يف مناهج عدد من البالد العربية 

إىل ضعف حمتـوى املفـاهيم البيئيـة أشارت نتائجها 
فيها وعدم تسلسلها وعدم ترسـيخ االهـتامم بالبيئـة 

، باإلضافة إىل أن هذه املنـاهج )٥٥: ١٩٩٩سليم، (
 ،الالزمـةال تكسب الطالب املفاهيم واملعارف البيئيـة 

تـدين تـوفر و) ١٩٩٦حممد عبد الـرمحن الـدحيان، (
ــة وأن امل ــاثًرا يف املفــاهيم البيئي ــوفر منهــا جمــزًأ متن ت

خمتلف املوضوعات التي تشملها الكتـب املدرسـية 
، كـام )١٩٨٩الـصانع، (ودن ربط بالقضايا البيئيـة 

مركـز ( الدراسة املسحية التي قام هبـا تتفق مع نتائج
والتـي بينـت ) ١٩٩٨البحوث والتطوير الرتبـوي، 

أن مــستوى املعــارف البيئيــة لــدي تالميــذ التعلــيم 
.%٤٧يس متدن ومل يتجاوز األسا

 (Pace, 1987) بـاس كام تتفق مع نتائج دراسـة
 أظهرت نتائج الدراسة أن الرتبية البيئية توجـد التي

ــطة،  ــصفوف املتوس ــاهج ال ــدين ويف من ــة امل دراس
توصــــلت إىل أن التــــي ) ١٩٩٣(وبوقحــــوص 

املشكالت البيئية يف كتب املرحلة اإلعدادية مل تظهـر 
هنا مل تظهر بشكل واضـح؛ حيـث بام فيه الكفاية، وأ

إن أغلبها ظهر يف حمتـوى اجلمـل، ولـيس بعنـاوين 
) ١٩٩٦(دراسـة العمـرو و. رئيسة أو حتـى فرعيـة

 أشارت إىل أن مناهج العلـوم املطبقـة تتـضمن التي
جمموعة جيدة من املفاهيم البيئيـة التـي تـساوت يف 

توصلت إىل التي ) ١٩٩٩(بسيوين ودراسة . األمهية
ــرر ــضايا أن املق ــر للق ــة تفتق ــية املختلف ات الدراس

التـي ) ٢٠٠٠(دراسـة الزهـراين و. واملفاهيم البيئية
 أن معاجلة كتب العلوم باملرحلـة املتوسـطة يف بينت
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اململكة العربية السعودية للقضايا البيئية مل تكـن
عىل الوجه املطلوب من وجهة نظر غالبية عينـة 
ــودهم  ــؤون بجه ــؤالء يلج ــة، وأن ه الدراس

اصة إىل بعـض املراجـع؛ إليـضاح القـضايا اخل
مهران، (دراسة و. البيئية الواردة يف كتب العلوم

توصلت إىل تـدين التي ) ٣٧٧ – ٣٣٥: ٢٠٠١
. تناول املناهج للقضايا البيئية

، والتي أكدت عـىل )٢٠٠٣(ودراسة رفاع 
انخفاض مستوى حتـصيل الطـالب للمفـاهيم 

ــة، ود ــو البيئي ــاهتم نح ــة، واجتاه ــة البيئي راس
التـي أشـارت إىل ) ٢٠٠٣املخاليف، والساملي (

أن هناك انخفاًضا ملحوًظا يف مـستوى الـوعي 
دراسـة والبيئي لدى تالميذ املرحلة اإلعداديـة، 

 توصـلت إىل وجـود نـوع التي) ٢٠٠٤(سلامن 
من عدم االتزان يف توزيع القيم البيئية يف حمتوى 

يف الكتب املحللة والتي تشكل قيًام بيئيـة مهمـة 
 ويف ضوء ذلك فإنه جيـب. هذه املرحلة العمرية

ــداد  ــة، وكــذلك بإع ــات التوعي ــف عملي تكثي
 ةنرشات وكتيبات تناسب تالميـذ هـذه املرحلـ

كام . للتوعية بأمهية املحافظة عىل البيئة وصيانتها
 تنمية الوعي البيئي بكافة أبعاده وجماالتـه، جيب

رضورة تضمني املناهج الدراسية أنشطة صفية و
وحـدات تعليميــة تركــز يف موضــوعاهتا عــىل و

.  القضايا واملشكالت البيئية
 

من خالل مـا توصـلت إليـه الدراسـة مـن
: نتائج؛ يويص الباحث بام ييل

  العلـــومرضورة أن حتتـــوي منـــاهج :أوال  
ــة ــساعد باملرحل ــة التــي ت  املتوســطة املفــاهيم البيئي

 :الطالب عىل
 ما يتعامل مع البيئة يتخذ قراًرا سديًدا عندأن •
 محاية البيئة •
 دراسة املشكالت البيئية املحلية، •
 بديلة البيئية الفاهيم امل تعديل •
 ملشكالت البيئية امعايشة  •
 صيانة بيئتهم وتنمية مواردها،  •
إكساب االجتاهات اإلجيابيـة نحـو محايـة البيئـة  •

 وحتسينها
 فهم الظواهر املحيطة هبم يف البيئة  •

ــا ــتخدام امل :ثاني ــم إلاس ــة عل ــرتاتيجية البيئ س
احلقيقية املرتبطة هبذه املفاهيم وإجراء أنشطة داخـل 

األنـشطة ورحالت والـنامذج  مثـل الـهذه البيئـات
األشـكال البيانيـة  باإلضـافة إىل لتـدريسيف اة يالبيئ

 لتدريس يف اوالرسوم املتحركة البيئية،
 ةتوفري املعلم الكفء واإلمكانات الالزمـ: ثالثا

 لتدريسها
 : بالنسبة للمحتوى:ثالثا

 كتب ،البشكل واضح يف الظهور بصور كافية و •
مضامني بيئية بـشكل مبـارش أو تتضمن الكتب  •

 تتــصل بعالقــة اإلنــسان بالبيئــة وغــري مبــارش،
تتـصل بمجـال األخالقيـات وتواكب املعايري و

 البيئية
. بااالتزان يف توزيع القيم البيئية يف حمتوى الكت •
  ترسخ االهتامم بالبيئة ةتسلسلم توجد بصورة •
  مرتابطة وليست متناثرة توجد بصورة •
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ــيل  ــريي ع ــراهيم، خ ــات "): ١٩٩٨(إب اجتاه

، "للتطــوير يف تعلــيم املــواد االجتامعيــة
 . اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية

ــز  ــراهيم، جمــدي عزي موســوعة "): ٢٠٠٠(إب
هرة، مكتبـة األنجلـو ، القا"املناهج الرتبوية

 . املرصية
أبو جحجوح، حيي حممد ، محـدان، حممـد عبـد 

مسئولية القيم البيئيـة يف "): ٢٠٠٥(الفتاح 
حمتويات مناهج العلوم واملطالعة للمرحلـة 

، املؤمتر العلمي الـسابع "املتوسطة بفلسطني
 ،"مناهج التعليم واملـستويات املعياريـة"عرش 

، جامعــة عــني املجلــد الثــاين، دار الــضيافة
 .  يوليو٢٧ -٢٦شمس، القاهرة، 

فعالية وحـدة "): ٢٠٠٨(أمحد، آمال سعد سيد 
مقرتحة يف الرتبية البيئية لتنمية الوعي البيئي 
واملفاهيم البيئية لطالبات األقـسام العلميـة 

، جملة الرتبيـة العلميـة، "يف كلية الرتبية باهبا
املجلد احلادي عرش، العدد الرابع، ديسمرب، 

٢٣٠ -٢٠٩. 
املفـاهيم والقـضايا "): ١٩٩٩(بسيوين، حممـد 

البيئية وعالقتها باملناهج الدراسية يف القـرن 
احلادي والعرشين، املـؤمتر العلمـي الثالـث 

مناهج العلوم للقـرن احلـادي والعـرشين "
رؤيــة مــستقبلية، اجلمعيــة املــرصية للرتبيــة 
العلمية، جامعة عني شمس، مركـز تطـوير 

 يوليـو، ص ص ٢٨ -٢٥د األول العلوم، املجل
١٣٨ -١٠٩. 

، "تــدريس العلــوم"): ١٩٩٤(احلــصني، عبــد اهللا 
 . ، الرياض، بيت الرتبية للنرش والتوزيع٣ط

مدى تنـاول "): ١٩٩٦(الدحيان، حممد عبد الرمحن 
ــب  املنــاهج الدراســية للمرحلــة الثانويــة جلوان

، جملـة "الرتبية البيئية باململكة العربية الـسعودية
ك سعود، املجلـد الثـامن، العلـوم الرتبويـة املل

 ). ١(والدراسات اإلسالمية 
املفاهيم البيئيـة الواجـب "): ١٩٩٩(ربايعة، مازن 

ــة  ــات للمرحل ــاهج االجتامعي ــضمينها يف من ت
األساسية من وجهة نظر املعلمـني واملعلـامت يف 

، رسالة ماجستري غـري منـشورة، "حمافظة نابلس
 .  فلسطني-بلسجامعة النجاح الوطنية، نا

فعالية مـنهج العلـوم "): ١٤١٧(رفاع، سعيد حممد 
باملرحلة الثانوية يف اململكة العربية الـسعودية يف 
إكساب الطالب املعارف املتعلقة بالقضايا ذات 

ــالعلم والتقنيــة واملجتمــع ، اجلمعيــة "الــصلة ب
الــسعودية للعلــوم الرتبويــة والنفــسية، رســالة 

 . ١٣٦ – ٨٥ ،)٧(الرتبية وعلم النفس، 
القـضايا البيئيـة امللحـة "): ٢٠٠٠(الزهراين، سـامل 

ــة  ــوم للمرحل ــب العل ــضمينها يف كت ــدى ت وم
دراسـة : املتوسطة يف اململكة العربيـة الـسعودية

، رسالة ماجستري غري منـشورة، "مسحية حتليلية
قسم املنـاهج وطـرق التـدريس، كليـة الرتبيـة، 

 .جامعة أم القرى
دور اجلامعـة "): ٢٠٠٥ (زينب عبد الفتـاح صـربة
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خلدمــة املجتمــع تنميــة البيئــة وفــق معــايري
، املؤمتر العلمي الثاين عـرش "اجلودة الشاملة

تطــوير أداء اجلامعــات "، )العــريب الرابــع(
ــشاملة  ــة يف ضــوء معــايري اجلــودة ال العربي

، اجلزء األول، مركز تطـوير "ونظم االعتامد
 . التعليم اجلامعي، جامعة عني شمس

فعاليــة "): ٢٠٠٤( صــالح الــدين عــيل ســامل،
ــاهيم  ــة املف ــة يف تنمي ــة البيئي ــرر الرتبي مق
واالجتاهـات البيئيــة لــدى طالبــات شــعب 

 . "رياض األطفال بكليات الرتبية النوعية
الــساملي، محــد بــن ســليامن واملخــاليف، حممــد 

مستوى الـوعي "): ٢٠٠٣(رسحان سعيد 
البيئي لدى طلبة املرحلة اإلعدادية بـسلطنة 

، جملـة "عامن وعالقته باجتاهاهتم نحو البيئة
ــدريس،  ــرق الت ــاهج وط ــات يف املن دراس
اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التـدريس، 
كلية الرتبيـة، جامعـة عـني شـمس، العـدد 

 .٣٠ -١٥، سبتمرب، ص ص )٨٨(
مفاهيم الرتبيـة "): ٢٠٠٢(السخي، خالد أمحد 

البيئية يف كتب الرتبية اإلسالمية للمساقات 
ـــة  ـــة بمملك ـــة الثانوي ـــشرتكة باملرحل امل

، رسالة ماجـستري غـري منـشورة، "البحرين
 . جامعة البحرين، الصخري، مملكة البحرين

الرتبيـة البيئيـة "): ٢٠٠٥(السعيد، سعيد حممد 
 -األسـس  -األهـداف  -املفهوم  -للكبار 

، دراسات يف املناهج "واملداخل واألساليب
 . ايو، م)١٠٣(وطرق التدريس، العدد 

تنميـة "): ٢٠٠٤(سالمة، عادل أبو العز أمحـد 

، "املفاهيم واملهارات العلمية وطـرق تدريـسها
 .، دار الفكر١ط

برنامج مقـرتح "): ١٩٩٤(سالمة، وفاء حممد أمحد 
يف الرتبيــة البيئيــة ألطفــال الروضــة باســتخدام 

، رسالة دكتوراه غـري منـشورة، كليـة "األنشطة
 . البنات، جامعة عني شمس

القـيم البيئيـة "): ٢٠٠٤(لامن، صـديقة إبـراهيم س
ــة  ــة للحلق ــواد االجتامعي ــب امل ــضمنة يف كت املت

، رسـالة ماجـستري "األوىل من التعليم االبتدائي
غري منشورة، جامعة البحرين، الـصخري، مملكـة 

 . البحرين
الرتبيــة البيئيــة يف "): ١٩٩٠(ســليم، حممــد صــابر 

: لعــايل، يفبــرامج إعــداد املعلمــني يف التعلــيم ا
ــسان  ــة –اإلن ــة– البيئ ــة البيئي ــب " الرتبي ، مكت

 . الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض
اجتاهـات حديثـة يف "): ١٩٩٣(سليم، حممد صابر 

، كليــة الرتبيــة، جامعــة عــني "تــدريس العلــوم
 .شمس

الرتبيــة البيئيــة يف "): ١٩٩٦(ســليم، حممــد صــابر 
، حلقة "يةبرنامج إعداد املعلم للمرحلة االبتدائ

عمل للرتبية البيئيـة، القـاهرة، املنظمـة العربيـة 
 . للرتبية والثقافة والعلوم

، "الرتبيــة البيئيــة"): ١٩٩٩(ســليم، حممــد صــابر 
مرجع يف الرتبية البيئية للتعلـيم النظـامي وغـري 
ــرشوع التــدريس والــوعي البيئــي  النظــامي، م
داليــدا، رئاســة جملــس الــوزراء، جهــاز شــئون 

 .قاهرةالبيئة، ال
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سمعان، عبـد املـسيح ، وفـراج، حمـسن حامـد
الـوعي باملخــاطر البيئيـة لــدى "): ٢٠٠٢(

ــة  ــذ املرحل ــع وتالمي ــات املجتم ــض فئ بع
اإلعدادية ومدى تناول كتب العلـوم لتلـك 

، جملـة الرتبيـة العلميـة، اجلمعيـة "املخاطر
املرصية للرتبية العلميـة، املجلـد اخلـامس، 

 . ٤٧ -١العدد الثالث، سبتمرب، 
فاعليـة "): ٢٠٠٧(السيد، سوزان حممد حسن 

ــامج مقــرتح يف الرتبيــة البيئيــة مــدعوم  برن
باألنشطة اإلثرائية يف إكـساب طلبـة شـعبة 
التعلــيم االبتــدائي بعــض املفــاهيم البيئيــة 
والقــدرة عــىل اختــاذ القــرار حيــال بعــض 

، جملة الرتبية العلميـة، املجلـد "قضايا البيئة
 . ١٠٩ -٥٥مارس، العارش، العدد األول، 

التلوث البيئي "): ١٩٩٨(شحاتة، حسن حممد 
ــشكلة أســباهبا وطــرق  ــريوس العــرص امل ف

 . ، القاهرة، دار النهضة العربية"مواجهتها
الرشبيني، فوزي عبد السالم والطناوي، عفـت 

فعالية برنامج مقـرتح "): ١٩٩٧(مصطفي 
ــة  ــة الرتبي ــالب كلي ــة لط ــة البيئي يف الرتبي

ــتعلم  ــوعي بأســلوب ال ــة ال ــذايت يف تنمي ال
، املـؤمتر العلمـي "البيئي واالجتاهات البيئية

التعليم من أجـل مـستقبل عـريب "اخلامس 
ــضل ــوان، "أف ــة حل ــة، جامع ــة الرتبي ، كلي

ــاين،  ــد الث ــل، ص ص ٣٠ -٢٩املجل  ابري
٤٦٢ -٣٦٩. 

ــراهيم  املفــاهيم "): ١٩٨٩(الــصانع، حممــد إب
البيئيــة يف كتــب العلــوم والرتبيــة الــصحية 

، رسـالة ماجـستري "ملرحلة اإلعدادية يف اليمنبا
 . غري منشورة، جامعة الريموك، األردن

القيم البيئيـة "): ٢٠٠٢(الصوايف، عبد العزيز حممد 
ـــة  ـــا باملرحل ـــررات اجلغرافي ـــضمنة يف مق املت

ــة ــشورة، "اإلعدادي ، رســالة ماجــستري غــري من
 . جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عامن

ــد، أمحــ ــد احلمي ــة"): ١٩٩٨(د عب ، "األرسة والبيئ
 . القاهرة، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية

 دور برنـامج): ٢٠٠٤(عبد احلميد، عبد الفتاح هـدى 
إعداد معلم العلـوم يف كليـات الرتبيـة يف تنميـة 
ــارصة يف ضــوء  ــة املع ــضايا البيئي ــوعي بالق ال

 املـرصية ، اجلمعية"املستويات املعيارية ملادة العلوم
رتبية العلميـة، جملـة الرتبيـة العلميـة، املجلـد لل

 . ١٧٤ -١١١السابع، العدد األول، مارس، 
 اسـتخدام"): ٢٠٠٠(عبد الرحيم، عبد النارص أمحـد 

ــا لطــالب  املــدخل البيئــي يف تــدريس اجلغرافي
التعليم الثانوي األزهري وأثره عىل تنمية بعض 

، "املفاهيم البيئية لدهيم واجتاهاهتم نحـو البيئيـة
رسالة ماجستري، كلية الرتبية بـسوهاج، جامعـة 

 . جنوب الوادي
املفاهيم البيئية الواجـب "): ١٩٩٦(العمرو، سعود 

مـدى فعاليتهـا عـىل : تضمينها بمناهج العلـوم
التحــصيل واالجتــاه نحــو البيئــة لــدى طــالب 
املرحلة االبتدائيـة واملتوسـطة باململكـة العربيـة 

، الـسعودية، ، رسالة اخللـيج العـريب"السعودية
)٢٠٥- ١٩٩، )٥٥ . 

التلــوث البيئــي والتنميــة "): ١٩٩٩(قاســم، منــي 
، القاهرة، طبعـة خاصـة تـصدرها "االقتصادية
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ــة ــرشوع مكتب ــة، م ــرصية اللبناني ــدار امل ال
 . األرسة

املدخل البيئي "): ١٩٩٤(قطب، صالح الدين 
ــية ــاهج الدراس ــوير املن ــحيفة "يف تط ، ص

 . ٨-٣س، الرتبية، العدد الثالث، مار
املدين، إسامعيل حممد وبو قحوص، خالد أمحـد 

ــب "): ١٩٩٣( ــة يف الكت ــشكالت البيئي امل
ــة  ــة يف دول ــة اإلعدادي ــية يف املرحل املدرس

ـــرين ـــريب، "البح ـــيج الع ـــالة اخلل ، رس
 .١٢٣ -٩٧، )٤٨ (١٤السعودية، 

الرتبيـة "): ١٩٩٥(مطاوع، إبـراهيم عـصمت 
ــريب ــوطن الع ــة يف ال ــاهرة، دا"البيئي ر ، الق

 . الفكر العريب
ــدين  ــة "): ٢٠٠٧(مطــاوع، ضــياء ال يف الثقاف
، الكويـــت، مؤســـسة "والتنـــوير البيئـــي

 .الكويت للتقدم العلمي
القــضايا "): ٢٠٠١(مهــران، عــادل مــصطفي 

، املـؤمتر "البيئية يف مناهج التعليم الصناعي
ــسنوي التاســع،  ــة "ال ــة ثقاف ــة وتنمي الرتبي

، "ريباملــشاركة وســلوكياهتا يف الــوطن العــ
الكتاب الثاين، كلية الرتبية، جامعة حلـون، 

  مايو٣-٢القاهرة، 
ــي، خدجيــة  ــواحي "): ١٩٩٥(نق نظــرة يف الن

البيئية واملتعلقة باملواطنة يف املنهج الـدرايس 
، جملـــة الرتبويـــة، الكويـــت، "بالكويـــت

٢٥ -١٧، )١٢(٥ . 
مـدى "): ٢٠٠٧(النوح، مساعد بـن عبـد اهللا 

لبيئيــة لتالميــذ الــصف أمهيــة مفــاهيم الرتبيــة ا
السادس االبتـدائي بالريـاض ومـدى تعـاملهم 

، جملـة كليـات "معها مـن وجهـة نظـر معلميـه
املعلمني، العلوم الرتبوية، املجلد السابع، العـدد 

. األول
أثر استخدام نمـوذج "): ٢٠٠٣(هندي، حممد محاد 

دورة التعلم مخايس املراحـل يف تـدريس وحـدة 
تـساب بعـض املفـاهيم البيئة ومواردها عـىل اك

البيئية وعمليـات العلـم لـدى تالميـذ الـصف 
، جملة البحث يف الرتبية وعلم "األول اإلعدادي

النفس، جامعـة املنيـا، أكتـوبر، املجلـد الـسابع 
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 :االسم
 :النوع

 :سنوات اخلربة
 :ارة كل عبارة من العبارات التالية يف اخلانة التي تراها مناسبة أمام كل عبأمامضع عالمة 

 ضعيفة متوسطة كبرية العبارات
 :األمهية

 كيف يتخذ قراًرا سديًدا عنـدما يتعامـل مـع الطالبتعليم تسهم يف 
 البيئة

 حلامية البيئةوسيلة جيدة 
  يف دراسة بعض املشكالت البيئية املحلية،تسهم

 عام إجياد نوًعا من الرتابط بني أنشطة التعليم والبيئة بشكلتسهم يف 
 وبني مناهج العلوم بشكل خاص وإمكانات وموارد البيئة املتاحة

لكـي يتعامـل مـع البيئـة للطالب  املهارات األساسية تسهم يف تنمية
 بشكل مرغوب
بديلة لدى التالميذ البيئية الفاهيم امل تسهم يف تعديل

 معايشة التالميذ للمشكالت البيئية تسهم يف
التي تساعدهم عـىل صـيانة بيئـتهم  التالميذ ية مهارات تنمتسهم يف

 وتنمية مواردها
 إكساب التالميـذ االجتاهـات اإلجيابيـة نحـو محايـة البيئـة تسهم يف
 وحتسينها

 عىل فهم الظواهر املحيطة هبم يف البيئة التالميذ تساعد
أو تساعدهم عىل حل املشكالت املختلفة سواء من الناحيـة العلميـة 

 الناحية احلياتية 
تضفي عىل األشياء معاين جديدة حيث يكتشف الطـالب أرساًرا يف 

 .الكون مل يكن يعرفها وخواص أشياء كان جيهلها
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 ضعيفة متوسطة كبرية العبارات
 :التدريس

إسـرتاتيجية البيئـة احلقيقيـة املرتبطـة هبـذه املفـاهيم يستخدم املعلم 
 .وإجراء أنشطة داخل هذه البيئات

 لتدريسيف اأنواع بيئية ونامذج من البيئة يستخدم املعلم 
 لتدريسيف ابيئية الرحالت يستخدم املعلم ال

 لتدريس يف انامذج بيئية لألنواع غري املتاح رؤيتهايستخدم املعلم 
األنشطة البيئية واألشكال البيانية والرسوم املتحركـة يستخدم املعلم 

 لتدريس يف االبيئية،
 لتدريساالسوق البيئي يف لم يستخدم املع

 لتدريساشجرة مفاهيم بيئية يف يستخدم املعلم 
 يتوفر املعلم الكفء لتدريسها

  لتدريسهاةتتوفر اإلمكانات الالزم
 :املحتوى

 كتباليف تظهر بصور كافية 
كتب التظهر بشكل واضح يف 

  غري مبارشمضامني بيئية بشكل مبارش أوتتضمن الكتب 
 تتصل بعالقة اإلنسان بالبيئة

 التي تواكب املعايريالكثري من القيم البيئية تتضمن الكتب 
 تتصل بمجال األخالقيات البيئية

. بااالتزان يف توزيع القيم البيئية يف حمتوى الكت
زيــادة حــصيلة التالميــذ مــن املفــاهيم واملعــارف البيئيــة تــسهم يف 

 يدة، اجلد
 ترسيخ االهتامم بالبيئة ةتسلسلم توجد بصورة
 مرتابطة وليست متناثرة توجد بصورة
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