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  فعالية مقرر التربية البيئية يف تنمية املفاهيم و االجتاهات البيئية

   لدى طالبات شعبة رياض أطفال

  ∗مشعة امحد صاحل الشقري. د                                       

 
من  البيئية وعدم مراعاة األنظمة، أدى االستخدام غري العقالين للتطور العلمي والتكنولوجي

حياته،  دد إىل ظهور العديد من القضايا واملشكالت البيئية اخلطرية اليت باتت، اإلنسانقبل 
، على سطح األرض، ومهما سنت الدول من القوانني والتشريعات اخلاصة حبماية البيئةءه وبقا

 ال تستطيع وحدها أن حتقق الغرض املرجو منها، وال ميكن أن تكفل التصرف السليم فالقوانني
ان جتاه بيئته، فال سبيل إىل إحداث التغريات يف السلوك البشري جتاه البيئة إال باعتناق الفرد لإلنس

  . إرادة جادة موعة من القيم البيئية اإلجيابية اليت تصبح أساساً لسلوكيات سوية مع البيئة
؛ ألن ذلك ومن هنا برزت أمهية التعليم والتثقيف والتنور بقضايا عالقة اإلنسان بأحوال بيئته

ة لعمله حىت يستعيد اإلنسان يهو املدخل السليم لترشيد سلوك اإلنسان، وتبصريه بالتوابع البيئ
 وبني االتزان السليم يف النظم البيئية اليت يعيش يف ،االنسجام بني حياته ومتطلباا

  )٢٥: ١٩٩٩حممد صابر سليم،.(إطارها
ططت الربامج واملشروعات على كافة املستويات وهلذا عقدت املؤمترات والندوات واللقاءات وخ  

 ملناقشة املشكالت البيئية وخماطرها وتأثرياا وتوجيه االهتمام إىل ،الدولية واإلقليمية واحمللية 
 ضرورة تربية اإلنسان تربية بيئية متكنه من مواجهة هذه املشكالت والتصدي هلا، وتأكيداً لذلك

أي التربية الوظيفية ( ربية البيئية هي التربية الفعالة لكل البشرالت  أن األمم املتحدةاعتربت فقد
اليت متد الفرد باملعرفة األساسية واملهارات والدوافع ملواجهة األحتياجات البيئية وللمسامهة يف )

التنمية املستمرة ، كما دعت لضرورة تضمني التربية البيئية يف مناهج الدراسية يف خمتلف 
  )١٠:١٩٩٧رياض اجلبان،(املراحل التعليميةاملستويات وجلميع 

 يدرك البيئة ونظمها ويتعامل معها ،بيئياً متنور  إلعداد مواطن التربية البيئيةتسعى و
  ) .١٨٧:٢٠٠٠عبد املسيح مسعان،(بفاعلية وإجيابية ، وحيل مشكالا ويتخذ قرارات سليمة جتاهها 

و السلوك السليم، والتعامل نـحفراد اتمع توعية أكن أن يسهم يف ميواملعلم املتنور بيئياً 
الرشيد مع البيئة، وتعديل سلوك التالميذ يف هذه املرحلة كي يتعاملوا مع بيئتهم حبكمة 

وها حلمايتها وحتسينها، نـح واالجتاهات اإلجيابية املفاهيموعقالنية، وذلك من خالل اكتسام 
ملعارف البيئية او، الوصول إليها من خالل بعض احلقائقباإلضافة إىل املشاركة اجلماعية اليت ال ميكن 
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حبيث ،بعض، وتوظيفها بصورة مقصودة ب بل من خالل ربط اخلربات التعليمية بعضها ،املفككة 
  ) .٨٨: ٢٠٠٠حمسن فراج، (متترك أثراً بالغاً يف النواحي الوجدانية واملعرفية لدى تالميذه

واحلرص على إمداده باملهارات ) يف أثنائها(وتدريبه ) خلدمةقبل ا(ومن هنا فإن إعداد املعلم بيئياً 
  يعتمد لديهو البيئةنـح السلوك واالجتاه اإلجيايب ، وتنميةاليت متكنه من القيام باملهام املوكلة إليه

 اء إدخال التربية البيئية يف برامج التعليم العام مبراحله املختلفة على توافر املعلمني األكفعلى
، ولن يتحقق ذلك إال بتضمني برامج إعداد  التربية البيئية الذين ميكنهم تنفيذ برامج واملؤهلني

تتضمن هذه حبيث   يدرسها الطالب على اختالف ختصصام،،املعلم مقررات يف التربية البيئية
معرفة وظيفية بعلوم البيئة ومشكالا، وكذلك فهم األساليب التربوية الالزمة لنقل املقررات 

  ).٣٧- ٣٦:١٩٩٩امحد اللقاين وفارعة حسن، ( للدارسنياالجتاهات البيئيةارف واملهارات واملع
حتقق ال  والتربية البيئية، ات عن البيئةقساامل اجلامعات اليمنية استحداث بعضبالرغم من 

، ودراسة )١٩٩٢(، فقد أظهرت الدراسات مثل دراسة فتحي مبارك وداؤد احلدايببيئية التربية ال أهداف
، تدين مستوى املفاهيم واالجتاهات البيئية  )٢٠٠٠(، ودراسة حممد املعافا)١٩٩٧(عبد الباقي النهاري

  . لدى طالب كليات التربية يف اليمن
أسباب ضعف تأثري مقررات التربية البيئية ) ١٩٩٢( وتعيد دراسة فتحي مبارك و وداؤد احلدايب 

ائهم التدريسي إىل أن معظم املعلمني غري مؤهلني و البيئة واجتاهام وأدنـحعلى معارف الطالب 
لتقدمي القضايا البيئية لطلبتهم ويواجهون صعوبات يف تطبيق األهداف البيئية، وأن مستوى 

 .معظم أداء املعلمني مل يكن عند املستوى املطلوب يف حتقيق أهداف التربية البيئية

   :مثل، رر التربية البيئية لعدد من العواملضعف تأثري مق) ٢٠٠٧(كما أرجعت دراسة عبد اهللا محادي
  . عدم حتديد أهداف لتربية البيئية يف كليات التربية -أ

 إذا كان للمادة أكثر من مـدرس، إذ تـصبح املـادة    ة عدم توحيد مفردات التربية البيئية، خاص     -ب
 .غري حمددة املعامل واألبعاد

عات، وال يدرس إال خالل فصل واحد يف السنة ،  إن مقرر التربية البيئية اختياري يف بعض اجلام-ج
وهذا يـشكل  ضـغطاً علـى معـد املـادة العلميـة،مما يدفعـه إىل االختـصار واالختـزال والرضـا               

 .باملستطاع واملمكن

 معظم األساتذة الذين يقومون بتنفيذ املـادة ليـسوا متخصـصني يف التربيـة البيئيـة وإمنـا               -د
 . املدرسني املؤهلني يف التعليم البيئييكلفون بتدريسها لتغطية العجز يف

 وهذا يعين أن برامج إعداد املعلمني يف كلية التربية يف اليمن مل تسهم  باملستوى املطلوب  يف 
تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية املرغوبة ،وأن اخلربات  املقدمة هلم  ملدة أربع سنوات من خالل 

 تنورهم البيئي، وباآليت ميكن أن تؤثر على أدائهم التدريسي  املختلفة مل تؤثر يف مستوىاملقررات
  .وسلوك تالميذهم جتاه البيئة 
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لذا كان من الضروري التعرف على مدى فعالية مقرر مستقل يف التربية البيئية كأحد مداخل  
ية التربية البيئية يف إكساب طالبات شعبة رياض األطفال بكلية البنات املفاهيم واالجتاهات البيئ

  .املرغوبة
 

وانطالقا من أمهية التربية البيئية وضرورة تقدمي مناهج يف العلوم البيئية والتربية البيئية 
لطالب اجلامعات اليمنية ، فقد أدخلت كلية البنات يف جامعة حضرموت يف برناجمها الدراسي 

 ويدرس هذا املقرر لطالبات -طفالمقرراً مستقال يف التربية البيئية لطالبات شعبة رياض األ
 وذلك ألمهية الدور الذي يقمن - املستوى الثالث مبعدل ثالث ساعات أسبوعيا ملدة فصل دراسي واحد

به بعد خترجهن ، فمعلمة رياض األطفال هلا دوراً فعال يف التأثري على األطفال وتوجيه سلوكهم 
ال عن طريق تعليم و تثقيف وتنور طالبات  شعب دف إعداد أطفال متنورين ببيئاً، وال يتحقق ذلك إ

رياض األطفال بيئياً قبل اخلدمة حىت يكن قدوة، لألطفال ويكن لديهن القدرة على اكتسام 
  .املعارف واملفاهيم واالجتاهات البيئية والسلوك البيئي السليم

التعليمية احملددة ،  وعلى الرغم من وجود مقرر مستقل يف التربية البيئية لكنه يفتقر لألهداف 
مت جتميعها من قبل ) مذكرة(وال توجد مفردات حمدده وال يتعدى هذا املقرر أن يكون ملزمة صغرية

مدرس املادة وتتضمن بشكل عام معلوما ت نظرية متفرقة  تتناول قضايا سطحية بعيدة عن واقع 
ئة وليس دف التربية املشكالت البيئية على مستوى احمللي واإلقليمي وضعت دف دراسة البي

البيئية، حيث يعد حتصيل املوضوعات اليت يشتمل عليها املقرر هو اهلدف النهائي وليس االهتمام 
بتنمية املفاهيم  واالجتاهات البيئية وإكسان السلوك السليم جتاه البيئة، كما يعتمد يف تقدميه 

  ..على األساليب التقليدية فقط
ربية البيئية يف برامج إعداد طالبات رياض األطفال يف كلية البنات  ومما سبق يتضح أن مقرر الت

 إىل تنمية التنور البيئي لدى هؤالء الطالبات لعدم مراعاا ملوضوعات يبصورا احلالية ال يؤد
البيئية وأهداف التربية البيئية ولعدم اهتمامها باملفاهيم واالجتاهات البيئية أساسا، وهذا ما كدت 

اسة االستطالعية اليت قامت ا الباحثة لتعرف على مستوى املفاهيم واالجتاهات عليه الدر
  . طالبة ممن درسوا مقرر التربية البيئية) ٢٠( البيئية لدى

نتيجة لذلك فهناك ضرورة تربوية تدعو إىل إعداد مقرر يف التربية البيئية لطالبات رياض  و
 يف تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية لديهن، وميكن األطفال يف كلية البنات يضمن جودا وقدرا

  :بلورة ذلك من خالل السؤال الرئيس اآليت
 مقرر التربية البيئية يف تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية لطالبات شعبة رياض األطفال  يةعالفما 

  يف كلية البنات؟
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  : اآلتيـة األسئلة يل الرئيساويتفرع من السؤ 
  ؟البات شعبة رياض أطفال يف كلية البنات اليت جيب تقدميها للطالبيئية املوضوعات  أهم  ما– ١
البات  لدى الطاملفاهيم واالجتاهات البيئيةتنمية يف  صورة مقرر التربية البيئية املقترح ما - ٢

  طالبات شعبة رياض األطفال يف كلية البنات ؟
طالبات لدى املفاهيم  واالجتاهات البيئية  تنميةيف  مقرر التربية البيئية املقترحلية عا ما ف -٣

  شعبة رياض األطفال بكلية البنات ؟
  :اآلتيةض وفرال التحقق من  إىلالدراسةوسعت 
 املستوى الفعلي لطالبات شعبة الرياض األطفال يف اختبار املفاهيم البيئية ومقياس - ١

  .االجتاهات البيئية يقل عن حد الكفاية املطلوبة
 يف  اليت حتصلت عليها جمموعة الدراسة إحصائياً يف متوسط الدرجاتالرق دوجد ف ي- ٢

  قرر لصاحل التطبيق البعدي؟ قبل وبعد تطبيق املاختبار املفاهيم البيئية
 يف  جمموعة الدراسة عليهات متوسط الدرجات اليت حتصلبني إحصائياً الد وجد فرقي–٣

  رر لصاحل التطبيق البعدي؟املق قبل وبعد تطبيق مقياس االجتاهات البيئية
يتصف املقرر املقترح لطالبات شعبة رياض األطفال بدرجة مناسبة من الفعالية يف تنمية -- ٤

  .املفاهيم واالجتاهات البيئية 
 

متثلت أهداف الدراسة يف التعرف على فعالية املقرر التربية البيئية املقترح يف تنمية املفاهيم 
  .البيئية لدى الطالبات رياض األطفالواالجتاهات 

  أمهية الدراسة احلالية منتضحت :  
 ومحايـة  ، واجتاهاً عاملياً وحملياً للمحافظة علـى اإلنـسان  ،كوا ضرورة ملحة التربية البيئية  •

  .بيئته
 ن وإكـسا  ، قبـل اخلدمـة    لمـات الروضـة   أمهية تضمني التربية البيئية يف بـرامج إعـداد مع          •

متطلبات الربامج اليت أصبحت تتضمن بعداً بيئيـاً ال     ة  جه ملوا ة البيئي املفاهيم واالجتاهات 
  .ميكن إغفاله

  .البات شعبة رياض األطفال للط،لبيئيةالتربية اتوضيح بعض األساليب اخلاصة بإكساب  •
 ضات ريـا معلمـ الـيت تـضمنتها الدراسـة يف تقـومي أداء       إمكانية االستفادة من أدوات القياس     •

 .قبل وأثناء اخلدمةاألطفال 

: على احلالية الدراسةتقتصرا :  
 العام حضرموت، جامعة -البناتكلية يف  رياض األطفال للمستوى الثالث  طالبات- ١

  .م٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراسي
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  . قياس حتصيل املفاهيم البيئية  واالجتاهات البيئية-٢ 
  .املقرر التربية البيئية  املقترح-٣

  :منهج الدراســة 
  : الدراسة احلالية املنهجني اآلتيني تستخدما

 ملقرر ايفلبيئية اليت جيب تقدميها ااملوضوعات   ويستخدم عند بناء قائمة :املنهج الوصفي - ١       
  .)ة ومقياس االجتاهات البيئيةالبيئياختبار املفاهيم (قياس أدوات ال إعداداملقترح، وكذلك عند 

 املقترح من خالل مقرر التربية البيئية فعالية ويستخدم لقياس :التجرييبشبه نهج امل -٢      
  . املقرر على جمموعة الدراسة  وقياس فعاليته يف تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئيةجتريب

 
 شعبة رياض البات لدى الطةالبيئيملفاهيم واالجتاهات لتنمية االتربية البيئية  إعداد مقرر - ١

  .يف كلية البنات األطفال
 املفاهيم و املقترح يف تنميةمقرر التربية البيئية ية عالقياس للوقوف على فأدوات ال إعداد - ٢

  :متضمناً رياض األطفال الباتلدى الطاالجتاهات البيئية 
 .الجتاهات البيئية مقياس ا-ب.                         اختبار املفاهيم البيئية-                 ا

  
هي عملية منظمة لتكوين املعارف و القيم واالجتاهات، واملهارات الالزمـة لفهـم             :التربية البيئية . ١

العالقات املعقدة اليت تربط اإلنسان وحضارته بالبيئة، والختـاذ القـرارات املناسـبة املتـصلة بنوعيـة                  
حممـد صـابر    (عمل علـى منـع ظهـور مـشكالت بيئيـة جديـدة              البيئة، وحل املشكالت القائمة، وال    

   ).٢٨:١٩٩٩سليم،
 بأنه تصور دهين أو جتريد للصفات املشتركة بني جمموعة من الصفات احلقائق أو :املفهوم البيئي -٢

السعيد حممد .(األشياءأو املواقف املتعلقة بأحد املكونات أو العالقات أو الظواهر أو القضايا البيئية     
  .)٣١:١٩٩٣دالسعي

 بأنه موقف الفرد جتاهه بيئته ومشكالا وقضاياها ويتكون هذا املوقف خالل     :االجتاهات البيئية  -٣
تفاعل الفرد مع مواقف احلياة املختلفة يف بيئته واحتكاكه مبشكالا وقضاياها ويظهر هذا املوقف   

اه بيئته سواء كان سلوكاً فعلياً أم يف صورة املوافقة أو الرفض واالجيابية والسلبية يف سلوك الفرد جت     
  ).٢٧:١٩٩٨عفت الطناوي وفوزي ااشربيين.(لفظياً سواء مت بطريقة مباشرة أم غري مباشرة

 
  :لإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فروضها اتبعت اخلطوات اآلتية

  . جمال التربية لبيئية القيام بدراسة مسحية للبحوث والدراسات السابقة اليت أجريت يف-١
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 إعداد قائمة بأهم املوضوعات والقضايا اليت جيب أن يتضمنها مقرر التربية البيئية الـذي يـدرس             -٢ 
لطالبات شعبة رياض األطفال بكلية البنات وعرضها علـى جمموعـة مـن الـسادة املتخصـصني يف        

  .جمال التربية العلمية والبيئية ورياض األطفال
املفاهيم البيئية ومقياس االجتاهات البيئية يف ضوء املوضـوعات والقـضايا الـيت           أعداد اختبار يف     -٣

  .تضمنها مقرر التربية البيئية و التأكد من صدق وثبات كل منهما
قبــل دراســة مقــرر التربيــة البيئيــة ( تطبيــق اختبــار املفــاهيم ومقــاس االجتاهــات البيئيــة قبليــا-٤

  .على جمموعة الدراسة)املقترح
) بعد دراسة مقرر التربية البيئية املقتـرح (اختبار املفاهيم ومقاس االجتاهات البيئية بعديا      تطبيق   -٥

  .على جمموعة الدراسة
  . إجراء العمليات اإلحصائية املناسبة و رصد النتائج-٦
  . تقدمي التوصيات واملقترحات-٧

 
  :   مفهوم التربية البيئية 

أصبح الرأي العام شديد التحسس ملـشكالت البيئـة وكـان مـن         ، من القرن العشرين    يف الربع األخري    
واليـوم  ، نتيجة الصدى الذي عكسته التربية بـشىت مـستوياا مـن املرجعيـة وحـىت اجلماهرييـة                   
سـعيد  (أصبح الرأي العام يفهم أمهية هذه التربية وخطورة تأثريها وشدة إحلاحها يف عاملنا احلاضر               

  ) ١٩٩٠، احلفار 
وذلك بتعدد مدلول العملية التربوية وأهـدافها مـن   ، تعددت اآلراء يف معىن التربية البيئية ومدلوهلا      

فقد يرى بعض املربيني أن دراسة البيئـة يف حـد ذاـا ضـمان            ، ومدلول البيئة من جهة أخرى      ، جهة  
 مـن ذلـك وأعمـق فهـي     يف حني يرى البعض اآلخر أن التربيـة البيئيـة أمشـل    ، لتحقيق تربية البيئية    

إيقـاظ الـوعي الناقـد للعوامـل االقتـصادية      : تواجه طموحاً أكثر مـن ذلـك يتمثـل يف جـانبني مهـا              
وتنميـة  ، والتكنولوجية واالجتماعية والسياسية واألخالقيـة الكامنـة يف جـذور املـشكالت البيئيـة        

لك العالقة اليت تطورت علـى   القيم األخالقية اليت حتسن من طبيعة العالقات بني اإلنسان والبيئة ت          
  :)١٩٩٩صابر سليم ،(و غري سوى وسببت كل ما يواجه البيئة من مشكالتنـح

،     وقد نوقش مفهوم التربية البيئية يف العديد من املؤمترات واالجتماعات الدولية واإلقليمية واحمللية 
عمليـة ـدف إىل توعيـة    :ا فيعرفها وليم ستاب بأ  ، واختلفت اآلراء يف بعض جزئيات هذا املفهوم        

سكان العامل بالبيئة الكلية وتقوية اهتمامهم ا واملشكالت املتـصلة ا،وتزويـدهم باملعلومـات          
واالجتاهات واحلوافز وااللتزامات واملهارات اليت تؤهلهم فرادى ومجاعات للعمـل علـى حـل املـشكالت                 
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أمــا معجــم ) . ١٧:٢٠٠٣ه املقطــري،كمــا ورد يف طــ(احلاليــة واحليلولــة دون ظهــور مــشكالت جديــدة 
املصطلحات التربوية فيعرف التربية البيئية على أا جمموعة املعارف واالجتاهـات والقـيم الالزمـة                
لفهم العالقة املتبادلة بني املتعلم وبيئتـه الـيت يعـيش فيهـا وحتكـم سـلوكه إزاءهـا وتـثري ميولـه                    

امحــد اللقــاين وعلــي ( أجــل اتمــع واهتماماتــه فيحــرص علــى احملافظــة عليهــا وصــيانتها مــن 
العملية املنظمة لتكـوين القـيم واالجتاهـات    "أا ) ١١: ١٩٩٩صابر سليم ،  (،ويعرفها  )٥٥:١٩٩٦اجلمل

واملهارات الالزمة لفهم العالقـات املعقـدة الـيت تـربط اإلنـسان وحـضارته بالبيئـة والختـاذ القـرارات            
ويـرى  ، " ة والعمل على منع ظهور مشكالت جديـدة      املناسبة املتصلة بنوعية وحل املشكالت القائم     

 لتنميـة   – مهما كـان عمـره       –تربية تسعى إىل  مساعدة املتعلم       "أا  ) ١٥:١٩٩٠حممد الصباريين (
وأعمـال إجيابيـة   ، وتـصرفات مـسئولة   ، وااللتزام الذي يؤدي إىل اختاذ قرارات سـليمة         ، الوعي واملعرفة   

وهو ما يعـين    ، ) ٢٠: ١٩٩٠، سعيد احلفار " ( اليت تعتمد عليها حياتنا    بناءة جتاه البيئة واحلياة الفطرية    
وعندئـذ سـيكون مقتنعـاً و قـادراً وممارسـاً      ، تربية اإلنسان تربية بيئية وبناء عقله ووجدانه وسـلوكه       

، ممـا يـنعكس يف النهايـة علـى البيئـة مبختلـف مظـاهر احليـاة فيهـا          ، للسلوك البيئي املرغوب فيه    
ومن مث فلم يعد هذا األمر ، و البيئة ومواردها    نـحيئية مدخل هام لترشيد سلوك اإلنسان       فالتربية الب 

وهلذا تم بـه الـدول املتقدمـة والناميـة علـى الـسواء إدراكـا منـها بأمهيـة               ، ترفاً أو أمراً شكلياً     
 حياتـه  حـىت يـستعد اإلنـسان بـني    ، التعليم والتثقيف والتنور بقضايا عالقة اإلنسان بأحوال بيئتـه   

ولتكـون هـذه التنميـة     ، ومتطلباته من االتزان الـسليم يف الـنظم البيئيـة الـيت يعـيش يف إطارهـا                  
صـابر  (االقتصادية واالجتماعية على أسس بيئية لضمان لإلنـسان احتياجاتـه دون إن يفـسد بيئتـه       

ــهِك:((وعلــى هــدى مــن قــول كــرمي ، ) ٨: ١٩٩٠ســليم  ــن رزقِ اللَّ ــربواْ مِ اش ــواْ و ضِ لُ ــي األَر اْ فِ ــو  والَ تعثَ
دِين سِ فْ ٦٠من اآلية : البقرة))(م.(  

  :أهداف التربية البيئية
،تبلـورت أهـداف التربيـة    ) ١٩٧٧(،ومـؤمتر تبليـسي عـام   )١٩٧٥(ويف ضوء ما جاء يف ميثاق بلجراد عـام       

  :البيئية يف مخسة أهداف هي
ضايا البيئـة مـن مجيـع جوانبـها     مساعدة األفراد واجلماعات على اكتساب الـوعي بقـ   : الوعي  

  .واملشكالت املرتبطة ا
والتزود بفهم األسس البيئيـة  ،  معاونة األفراد واجلماعات على اكتساب خربات متنوعة    :املعرفة  

  .ومشكالا
 معاونة األفراد واجلماعات على اكتساب املهارات الالزمـة لتـشخيص وحـل املـشكالت               :املهارات
  .البيئية

عاونة األفراد واجلماعات على اكتساب جمموعة من القيم واالهتمام بالبيئة وحتفيز م: الجتاهات  ا
  .املشاركة اإلجيابية يف حتسينها ومحايتها
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 إتاحة الفرصة لألفراد واجلماعـات للمـشاركة يف األنـشطة علـى كافـة املـستويات              :املشاركة   
  -:والعمل على حل املشكالت البيئية ويتم ذلك بالسبل اآلتية 

  . حتديد املشكالت البيئية القائمة وحلها-         
 .  منع األخطار البيئية وتأكيد النواحي املرتبطة بالصحة-   

 .  تنمية املهارات يف متابعة القضايا البيئية والتنبؤ مبا قد حيدث من مشكالت-   

 .  تنمية الوعي وتكوين االجتاهات اخلاصة بالعناية بالبيئة-   

 .دارة البيئية تنمية اإل-   

   )٣١:١٩٩٩،صابر سليم.( تشجيع وأجراء البحوث املتعلقة مبختلف النواحي البيئية-   
إن حتديد أهداف التربية البيئية مسئولية تقـع علـى عـاتق املـسئولني عـن التربيـة يف اتمـع،               

 البيئـة،  ويتضمن دمج التربية البيئية يف املناهج الدراسية ثـالث جوانـب رئيـسة هـي التعلـيم عـن               
والتعليم من البيئة، والتعليم من أجل البيئة ،كما يتطلب حتقيق  أهداف التربية البيئيـة يف  بـرامج    

 )٢٠١: ١٩٩٠إبراهيم املسلماين:( أن تكون موجهة حبيث مراحل التعليم اجلامعي والعايليف إعداد املعلمني
 )٤٥٩-٤٥٨:١٩٩٥إبراهيم مطاوع،(و

  .علومات عن البيئة بأبعادها احمللية واإلقليمية والعاملية   حتتوى قدراً وافياً من امل-
 تكون أساساً لفهم العالقات املتبادلة واملعقدة بني اإلنسان وبيئته والتـداخل والتـرابط يف هـذه              -

  .العالقات
 توضح أن مجيع األنشطة البشري ومؤسساته املختلفة هلا جذورها العميقة يف االعتماد على         -

 .املوارد البيئية

وقـد  ،  تربز مدى استرتاف اإلنسان للبيئة وتوضح األخطار اليت دد اإلنسان على هذا الكوكـب              -
يتطلب ذلك شرح الوقائع التارخيية اليت تدل على سوء استغالل البيئة وما يترتب عليه من كوارث         

 .لإلنسان

نه يتحرك من خالهلـا  بل إ،  يستبعد فكرة أن العلم وحدة ميكن أن يكون بديالً عن مصادر البيئة       -
 .وحسن استثمارها

وأا غنية بالعوامل اليت ميكن االسـتفادة    ، و اتزان ديناميكي    نـح تؤكد أن الطبيعة تعمل دائماً       -
 .وأن استخدام اإلنسان للبيئة ال بد أن يتماشى مع احملافظة على هذا االتزان، منها 

وها يف نـواحي  نــح هم مبـسؤوليام   تنمي احلساسية بالبيئة لـدى الطـالب املعلمـني وتبـصر           - 
 .حيام اليومية

 تساعد الطالب على معاجلة القضايا البيئية يف نواحي املنهج الـذي يقومـون بتنفيـذه حـسب                 -
 .جماالت ختصصهم

 تنمي كفايام يف إدارة برامج التربية البيئية واستخدام أدواا وتقنياا والقدرة علـى تقـدير       -
 .نتائجها
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الطالب املعلـم اإلميـان بأمهيـة دوره يف محايـة البيئـة وحتـسني نوعيـة احليـاة فيهـا                   تنمي عند    - 
 . و البيئةنـحوتشكيل سلوك طالبه وقيمهم 

 
هناك من يرى أنه ينبغي علـى املنـاهج والـربامج الدراسـية اخلاصـة بالتربيـة البيئيـة أن تلتـزم                 

ــسة ميكــن عــن    ــد جمــاالت الرئي ــدم     بتحدي ــيت خت ــة املناســبة ال ــة البيئي ــدريس التربي طريقهــا ت
الطالب،وتسمح هلـم بتنميـة املعلومـات واملعـارف البيئيـة،وختلق بـاآليت إدراكـا شـامال عـن البيئـة                 

،وسبل احلفاظ عليها ورعايتها ،وختتلف هذه ااالت تبعا عومشكالا وأمهيتها يف حياة الفرد واتم
وقد حددت ندوة .السائدة يف كل منطقة ومدى أمهيتها،ودرجة خطورا   االختالف املشكالت البيئية    

:( اليونسكو اإلقليمية للخرباء حول التربية البيئية، جمـاالت أساسـية للتربيـة البيئيـة هـي كتـايل            
  )٣٥-٣٢ :١٩٩٢حممد عوض،

  .               املوارد البيئية وحسن االنتفاع ا-    
  .مما يواجهها من مشكالت وأخطار ة محاية البيئة الطبيعي-    
  . تصحيح املعتقدات اخلاطئة والتفسريات اخلرافية املرتبطة بالبيئة-   

وأن أي برنامج فعال للتربية البيئية يكون خمصصاً للمعلمني قبل اخلدمـة وأثنائهـا، ينبغـي أن             
  .)١٩٨٨ ،٢٦يونسكو : ( يتألف من عناصر ثالثة هي 

  : فه وظيفية بعلوم البيئة وتشمل أن تتوافر لدي املعلم معر -١
  .    اإلملام باحلقائق والقوى الرئيسة يف البيئة -
 .  اإلملام باملشكالت البيئية -

 القدرة على البحث عن معلومات تتعلق جبوانب معينة من املشكالت والقدرة على احلصول على      -
 . هذه املعلومات 

الالزمة لنقل املهارات املعرفية والوجدانيـة واملهاريـة إىل     فهم األساليب التربوية واملهارات املهنية       -٢
   . الدراسيني

 ينبغي أن يتعرض املعلم يف أثناء تدريسه ألوضاع واقعية متكن الدارسني من تعزيز رصـيدهم مـن              -٣
  . املهارات

  : تصورا أو خطة لتدريب الطالب املعلمني ، تشمل الكفاءات اآلتية ) stapp,w.B(وقدم ستاب  
  . االقتصادية ؛ وأسس النظام االيكولوجي البشري  : ة األسس االيكولوجي -أ

  :  الكفاءات التربوية وتشمل -ب
  .          األسس التربوية -                . األسس السيكولوجية -      

 :  مهارات التربية البيئية -ج 

  . ةاجلة القيم والقضايا األخالقي مع-.                     مهارات حل املشكالت البيئية -      
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  :  أساليب تعليم مادة التربية البيئية -د  
  .  املوارد املخصصة للتعليم ولديناميات اجلماعة-  
  .  تصميم املناهج الدراسية -     

  ).١٩٨٨يونسكو،( العمل امليداين وقواعد السلوك اخلاصة بالبيئة -  
 التربيـة  جصيات العديد من املؤمترات على تـضمني بـرام       وقد أمجعت املناهج  والربامج الدراسية وتو      

  )٤١٦:١٩٩٥ مطاوع،مابر هي:(البيئية للطالب املعلمني ااالت اآلتية بصفة عامة
  . النظام البيئي ومكوناته والتوازن الطبيعي بني مكونات هذا النظام-١
  . صيانة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة-٢
  .ية البيئة القرارات املتعلقة حبما-٣
  . األخالقيات والسلوك البيئي-٤
  .ة مشكالت البيئة على املستويات العاملية والعربية واحمللي-٥
 )السكان ، الغذاء ، التصحر، التلوث:(بعض مشكالت اتمع العريب مثل-٦

  :النواحي اآلتية عند إعداد معلمي املستقبل) ٢٠٤:١٩٩٠(ويضيف إبراهيم املسلماين
 .ية يف العلوم البيئية كفايات أساس-ا

 . األسس النظرية والفلسفية لعملية التربية-ب

 . املهارات التدريسية-ج

 إتاحــة الفــرص أمــامهم لكــي تتكامــل هــذه الكفايــات يف عمــل تربــوي حمكــم قبــل  - د
  . تكليفهم بعملية التدريس

معلمـي  ( ملـا سـبق ضـرورة إدراك الطلبـة املعلمـني          ) ٨٤:١٩٩٧(كما يـضيف حممـد سـعد الـدين            
أهداف التربية البيئية،والطرق والتقنيـات ومـصادر الـتعلم، وختطـيط املنـاهج وعمليـات               ) املستقبل

التقومي اخلاصة بتحقيق هذه األهداف،وكذلك التعرف على املـشكالت البيئيـة والعمـل علـى حلـها                 
  .وتكوين إطار قومي للقيم البيئية

االت التربية البيئيـة،اليت تتفـق وطبيعـة هـذه     وبناء على ما سبق أمكن للباحثة التوصل إىل جم            
  .الدراسة واليت ميكن االستعانة ا يف بناء مقرر التربية البيئية املقترح

 :مداخل تضمني التربية البيئية يف املناهج الدراسية 
أشارت العديد من األدبيات التربوية إىل أن هنـاك جمموعـة مـداخل ميكـن مـن خالهلـا تـضمني          

حممـد  (و) ٢٩-٢٨:١٩٩٠حممد الـصباريين، : (ئية يف املناهج الدراسية، ومن هذه املداخلالتربية البي 
 )٥٨-٥١: ١٩٩٧سعد الدين،

حيث يتم إدماج موضوعات بيئية معينة يف بعض املناهج الدراسية التقليديـة            : مدخل االندماجي . ١
ملناهج الدراسية باملفاهيم أو ربط احملتوى بقضايا بيئية مناسبة ، وىف إطار هذا املدخل ميكن تطعيم ا        

   .البيئية 
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وهذا املدخل يعاجل املوضوعات البيئية كوحدة ،إذ تدرس الوحدة يف فترة        :مدخل الوحدات الدراسية    .٢ 
  . زمنية حمددة جبميع أبعادها االجتماعية واالقتصادية والطبيعية 

، شـأنه شـأن أي مـادة    وفيه يتم تدريس التربية البيئية كمنهج دراسي مـستقل        :مدخل املستقل   . ٣
   .دراسية أخرى يف أي خطة دراسية 

    ومبا أن إدخال التربية البيئية يف بـرامج إعـداد الطـالب املعلمـني يـنعكس بـصورة اجيابيـة علـى            
و املشكالت البيئيـةَ  نـحاكتساب خرجيات شعبة رياض األطفال قدراً مناسباً من املفاهيم واالجتاهات       

 ويئة أنسب الظروف االجتماعية والنفسية والصحية والتربوية ببيئـة       يزيد من قدرن على إجياد    
أطفال الرياض، ومن مث ميكنهن إحداث التغريات املرغوبة يف سـلوكيات األطفـال مبـا حيقـق يف النهايـة       

 .  الصيانة املستمرة للبيئة واحملافظة الدائمة هلا

 إدخال التربية البيئية يف برامج إعـداد      ويف ضوء ما سبق أظهرت نتائج عدد من الدراسات أمهية 
الطــالب املعلمــني ، وإن اختلفــت يف صــياغة اهلــدف، فمنــها مــن أرد  تقيــيم مــدى إدراك املعلمــني 

و التربية البيئية ، ومعرفة موقفهم من تعلـيم وتعلـم التربيـة البيئيـة              نـحلكفايام واجتاهام   
، وآخـرين  Chang ,Bao –   Lian (1998)      ودراسLane ,J. et al, (1994)،ودراسة)١٩٩٠(كما يف دراسة عرفة النعيم

 إىل تقصي واقع التعليم البيئي العـايل يف ضـوء الـتغريات البيئيـة املعاصـرة ،ومـدى إسـهام           اسعو
الربامج الدراسية بكليات املعلمني يف إكساب الطالب املفاهيم البيئية الالزمة هلم وتنمية كل مـن         

، )١٩٩٠( عطـوة ماهات البيئيـة لـديهم، كمـا يف ودراسـة صـالح صـديق وإبـراهي           الوعي البيئي واالجت  
، ودراسـة ســعيد  )١٩٩٢(، ، ودراسـة فتحـي مبـارك وداؤد احلـدايب     )١٩٩٠(ودراسـة حممـد الـصباريين    

Patterson& Da، ودراســةChin(1994)، ودراســة) ١٩٩٣(الــسعيد vi d( ، )١٩٩٦(، ودراســة أمــاين حممــود  (1995
، وكذلك دراسة فوزي الشربيين وعفت ) ١٩٩٧(،ودراسة امحد رأفت)١٩٩٨(د اخلطايبودراسة عبد احلمي

، Kapyla. M(2000)، ودراسة كابياله )٢٠٠٠(  ، دراسة حممد املعافا2000)Mckeown-Ice(، ودراسة)١٩٩٩(طناوي 
، ودراسـة   )٢٠٠٣(،ودراسـة طـه املقطـري     )٢٠٠٢(،ودراسة صـابر حـسني    )٢٠٠١(ودراسة عمر عبد الرازق   

واختذت معظم الدراسـات الـسابقة الطـالب املعلمـني يف كليـات التربيـة        ) ٢٠٠٤(ح الدين سامل  صال
والعالقة بينهمم،وطالبات شعبة رياض األطفال بصفة خاصة  عينة لقياس معارفهم واجتاها .  

وبالرغم من تنوع هذه الدراسات مل يوجد يف حدود علم الباحثة من الدراسات الـسابقة مـا تنـاول         
ية مقرر مستقل يف تربية البيئية على حتصيل املفاهيم البيئية وتنمية االجتاهات البيئيـة لـدى             فعال

  .طالبات شعبة رياض األطفال  يف  كليات البنات يف اليمن األمر الذي يربز أمهية الدراسة احلالية
  :ما أفادته الدراسة احلالية مما سبق

 .اليةأكدت الدراسات السابقة مدى احلاجة للدراسة احل

 . حتديد قائمة املفاهيم واملوضوعات البيئية الالزمة للمقرر-       

 .  وضع اإلطار النظري للدراسة احلالية -      

  .  إعداد مقرر التربية البيئية واختيار النشاطات التربوية-      
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  .يلهاوتفسري النتائج وحتل، والتصميم التجرييب للدراسة،    تصميم أدوات القياس-       
 

  :لإلجابة عن تساؤالت البحث اتبعت اإلجراءات اآلتية
  :لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة الذي ينص على: أوالً

  مت إتباع األيت"  ما أهم املوضوعات البيئية الالزم توافرها يف برنامج املقترح؟                "  
  : البيئيةإعداد قائمة املوضوعات. ١

اليت جيب تضمينها يف مقرر التربية البيئية    البيئية، املوضوعات    متثل هدف القائمة يف حتديد أهم     
املقترح ،حيث مت إعداد القائمة من خالل مسح الدراسـات والبحـوث الـسابقة ذات الـصلة مبوضـوع          

 تقـدمي اسـتبانة مفتوحـة    الدراسة احلالية ومراجعة األدبيات اليت تناولت التربية البيئية ، إىل جانـب           
السـتطالع رأي عــدد مـن أســاتذة اجلامعــة يف التخصـصات األكادمييــة، والتربويـة بكليــات التربيــة،     
واملختصني يف البيئة، وجملس محاية البيئة يف اليمن يف املوضوعات البيئية الالزمة لطالبات ريـاض              

 موضوعاً بيئياً ،ولتأكد مـن صـالحية هـذه    ٣٠اشتملت الصورة املبدئية للقائمة على   األطفال، وقد   
القائمة مت عرضها على جمموعة من اخلرباء و املتخصصني يف جمال البيئة والتربية البيئيـة وريـاض               
األطفال ً؛ إلبداء رأيهم حول ما تتضمنه القائمـة مـن موضـوعات وقـضايا بيئيـة ومـدى مالئمتـها                      

، وبعـد ذلـك   )غري مهم-مهم(شعبة رياض األطفال بكلية البنات، وذلك على مقياس ثنائي       لطالبات  
  :مت حساب التكرارات اإلحصائية، والنسب املئوية املقابلة هلا، وكانت النتائج كمايلي

على أمهية املوضوعات البيئيـة الـيت وردت بالقائمـة وضـرورة إملـام              %) ٩٧(أمجع احملكمون بنسبة  
  . على تقسيمها إىل موضوعات رئيسة وأخرى فرعيةاطفال ا ،كما أمجعوطالبات رياض األ

موضـوع أو  ) ٣٤(موضوعات رئيسة يندرج حتتها    ) ٥( وقد اشتملت الصورة النهائية للقائمة على       
  . قضية فرعية

  :لإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة الذي ينص على: ثانياً
املقترح لتنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طالبات الريـاض يف  ما صورة مقرر التربية البيئية  "

  كلية البنات؟
  :مت إتباع اآليت

  : إعداد مقرر التربية البيئية املقترح. ٢
تضمن املقرر بعداً معرفياً مبا حيتويه من مفاهيم وحقائق بيئية تساعد الطالب املعلم على فهـم             

 على حل هذه املـشكالت، ومنـع ظهـور مـشكالت جديـدة،      بيئته، وما يعتريها من مشكالت والعمل   
 يهدف إىل تنمية املهارات البيئية كتنظيم املعلومات البيئيـة، وحتديـد املـشكلة     اًوكذلك بعداً مهاري  

واقتراح احللول،  واختاذ القرارات البيئية السليمة، كما تضمن املقرر بعداً وجـدانياً للتعامـل الرشـيد                
  . مع البيئة ومواردها
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  : وجاء املقرر كمربر 
 ملسايرة االجتاهات العاملية يف برامج إعداد طالبـات ريـاض األطفـال الـيت تـربز ضـرورة التربيـة                  -

 . البيئية لدى هؤالء الطالبات

 ملسايرة االجتاهات احلديثة يف جمال التربية البيئية خاصـة فيمـا يتعلـق منـها بـالتعلم الفـردي               -
 . والتعاوين

برامج إعداد الطالب املعلمني يف جمـال التربيـة البيئيـة يف كليـات التربيـة                القصور الواضح يف     -
 . باليمن ورياض األطفال خاصة

 .  التطور احلادث يف جمال الدراسات البيئية والتربية البيئية-

 . التطور املستمر يف جمال املناهج، وطرائق التدريس، وإعداد الطالب املعلمني-

 . يدة يف اتمع اليمين املشكالت البيئية املتزا-

وبناء على املؤشرات واملرتكزات األساسية اليت مت االسترشاد ا عند بنـاء املقـرر املقتـرح لتنميـة         
  : املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طالبات شعبة رياض األطفال اليت متثلت يف اآليت

  .قائمة املوضوعات البيئية اليت مت تضمينها يف املقرر املقترح .١
  . لدراسات والبحوث السابقة املتعلقة مبوضوع التربية البيئيةا .٢
كاالنفجـار الـسكاين،   ( أبرز املشكالت البيئية املعاصرة علـى املـستوى الـدويل و العـريب واحمللـى         .٣

، املخلفـات الـصلبة        استرتاف املوارد الطبيعة كاملياه، والطاقة، التلوث البيئي جبميع أشـكاله
الرئيـسي للمقـرر يف حتقيـق أهـداف التربيـة البيئيـة املتمثلـة يف         تبلور اهلدف   ) كالبالستيك

و البيئة، حيث مت حتليلها إىل جمموعـة مـن      نـحاكتساب املفاهيم البيئية واالجتاهات االجيابية      
  . األهداف السلوكية اليت تصف أشكال األداء املتوقع من طالبات بعد دراستهن للمقرر

قترح باستخدام عدد من االسـتراتيجيات مثـل الـتعلم التعـاوين     كما مت حتديد منط التعلم املقرر امل 
والتعلم الفردي، وعصف الذهين واملناقشة واحلـوار، وقـد اسـتخدمت قائمـة املوضـوعات الـيت رأى                  
احملكمون ضرورة وأمهية تضمينها يف مقرر التربية البيئية املقتـرح، كقائمـة حمكـات لبنـاء املقـرر،               

 واحلقـائق واالجتاهـات البيئيـة املـستهدف إكـساا للطالبـات؛ كمـا            وتتضمن املفاهيم واملعلومات  
دعمت املوضوعات ببعض الوسائط التعليمية كالصور والنصوص وأفـالم الفيـديو، الـيت  ميكـن أن                 
تساعد الطالبات على فهم املوضوعات ، وإثراء املواقف التعليمية، وقد تضمن كل موضوع عدداً من 

ة العلمية، وتتكامل معها لتحقيق أهداف الربنامج، حبيـث ميكـن لطالبـة        األنشطة اليت ترتبط باملاد   
  .تنفيذ أحد هذه األنشطة

  : وقد جاء احملتوى يف مخسة موضوعات كاآليت
  .   املشكالت البيئية-٢.                       املفاهيم األساسية للبيئة-١
   طبيعة التربية البيئية وتطورها-٤                   .                      التلوث البيئي- ٣

  .    مداخل وأساليب تعليم وتقومي التربية البيئية-٥                 
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  :  إجراءات التقومي يف هذا املقرر ثالث مراحل، هيتوقد تضمن  
 قبل تنفيذ املقرر،) جمموعة الدراسة(التقومي القبلي لتحديد املستوى األول للطالبات      : املرحلة األوىل 

وقد استخدم لذلك اختبار املفاهيم ومقيـاس االجتاهـات البيئيـة، وذلـك للوقـوف علـى مـدى حاجـة                
  .  هلذا للمقرر املقترحبالطال

وهو الذي حيدد مستوى تقدم الطالبات يف     ) أثناء تنفيذ املقرر  ( التقومي البنائي املرحلي     :املرحلة الثانية 
  . ذ األنشطة التعليمية لكل موضوعكل موضوع من موضوعات املقرر وذلك من خالل تنفي

، وهو الذي حيدد مدى فعالية املقرر من خالل تطبيق )بعد تنفيذ املقرر( التقومي النهائي:املرحلة الثالثة
اختبار املفاهيم البيئية و مقياس االجتاهـات البيئيـة  مـرة أخـرى علـى الطالبـات بعـد االنتـهاء مـن                        

  "دراستهن للمقرر
  :ؤال الثالث من أسئلة الدراسة الذي ينص علىلإلجابة عن الس: ثالثا
طالبـات شـعبة    لـدى  املفـاهيم واالجتاهـات البيئيـة   تنمية يف  مقرر التربية البيئية املقترحلية  عاما ف 

  :رياض األطفال بكلية البنات ؟ مت إتباع اآليت
  ):اختبار املفاهيم البيئية و مقياس االجتاهات البيئية :(إعداد  أدوات القياس.٣

 حتديد أبعاد اختبار املفاهيم البيئية ومقياس االجتاهات البيئي لدى الطالبات الرياض، وذلك من    مت •
 : خالل الرجوع إىل ما يايت

 .الدراسات واألحباث السابقة اليت اهتمت التربية البيئية، والبيئة ومشكالا -
 . قائمة املوضوعات البيئية اليت مت إعدادها وسبق اإلشارة إليها-
 . لكتب واالت، والدوريات اليت اهتمت بالتربية البيئية، وبقضايا البيئة ومشكالا ا-
 . التجارب واملشروعات العاملية اليت أجريت يف جمال التربية البيئية-

عبارة صيغت يف صورة مقدمات اختيارية مـن أربعـة بـدائل ،      ) ٦٤(ضم اختبار املفاهيم البيئية      •
، )صفر(واالختيار اخلطأ ) درجة واحدة (ث يأخذ االختيار الصحيح     من بينها واحدة صحيحة ، حي     

البيئة والنظـام البيئي،املـوارد الطبيعيـة، التلـوث البيئـي،           :مشلت املفاهيم واملوضوعات اآلتية   
   .املشكلة السكانية، التربية البيئية

ملواقـف  عبارة مت صـياغتها علـى أسـاس اسـتخدام ا         ) ٤٥(احتوى مقياس االجتاهات البيئية على       •
حيث فيعرض على املتعلم مقدمة تنطوي على مواقف ختتلف بصددها وجهات النظر، مث يليهـا    

، واالسـتجابة غـري املتأكـد منـها      )ثالث درجات ( االستجابة الصحيحة    ىثالثة استجابات، فتعط  
البيئـة والنظـام    :، مشلت املوضوعات اآلتية   ) )درجه واحدة (واالستجابة غري الصحيحة  ) درجتان(

  .ئي،املوارد الطبيعية، التلوث البيئي، املشكلة السكانية، التربية البيئيةالبي
للتأكد من صالحية الصورة املبدئية ألدوات القياس ، مت عرضـها علـى جمموعـة مـن احملكمـني               •

املتخصصني يف جماالت املناهج، وطرق تدريس العلـوم البيئيـة والتربيـة البيئيـة، ـدف إجـراء           
وفق ما يرونه مالئما ،و مت تطبيق أدوات القياس على جمموعـة اسـتطالعية       التعديالت املناسبة،   

  :طالبة وذلك لغرض ) ١٥(من جمتمع الدراسة خارج اموعة األصلية وعددها 
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،ومت حساب القدرة التمييزية ∗)٠,٧و٠,٣( حتديد قيم معامالت السهولة والصعوبة إذ تراوحت بني       • 
وللتأكد . ∗ )٠,٢(د العبارات اليت يقل معامالت متييزهم عنمع استبعا، لكل بند من بنود االختبار  

من مدى اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية، أشارت مؤشرات االتساق الـداخلي إىل أن معـامالت           
وهي قـيم دالـة   .) ,٨٢ -.,٧٣(االرتباط بني اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية ، تراوحت قيمتها بني       

  . ا يسمح بالتعامل مع الدرجة الكلية لالختبار ككل وهذ) ٠١,٠(إحصائياً عند مستوى 
 حلــساب ثبــات اختبــار املفــاهيم البيئيــة بينمــا ٢١كمـا اســتخدمت معادلــة كودريتــشاردسون  •

حلساب ثبات مقياس االجتاهـات ، فكانـت قـيم    ) Alpha Cronbach(استخدمت معادلة ألفا كروبناخ 
ملقياس االجتاهات ، وهي قيم دالة  إحصائية عند ) ,٨٦( لالختبار املفاهيم و) ,٧٩(معامالت الثبات 

  .وتشري إىل إمكانية استخدام أدوات القياس مبؤثوقية) ٠١,٠(مستوى 
بعد ضبط اختبار املفاهيم ومقياس االجتاهـات البيئيـة والتأكـد مـن صـدقة وثباتـه أصـبح يف          •

بينمـا  ) ٦٠(مـى  عبـارة والدرجـة العظ   )٦٠(صورم النهائية يتضمن اختبار املفاهيم البيئيـة    
درجـة ،  ) ١٢٠(قدرت الدرجـة العظمـى لالختبـار بــ      ) مفردة٤٠(يتضمن مقياس االجتاهات البيئية   

  .وبذلك أصبحت  أدوات القياس صاحله لتطبيق امليداين
  :ومت حتديد زمن االختبار واملقياس باستخدام املعادلة اآلتية •

الزمن الذي اسـتغرقه    + عن أسئلة االختبار   الذي استغرقه أول طالبة يف اإلجابة        الزمن= حتديد الزمن 
در زمـن اإلجابـة علـى اختبـار        ٢/آخر طالبة يف اإلجابة عن أسئلة االختبار      ، وبناء على تلـك املعادلـة قـُ

دقيقـة، ،إذ انتـهت مجيـع      ) ٦٠(دقيقة ،و قدر زمن مقياس االجتاهات البيئية بـ       ) ٦٠(املفاهيم البيئية بـ  
 دقيقـة، كمـا اسـتغرق زمـن تنفيـذ       ١٢٠أدوات القيـاس ككـل يف       الطالبات يف اإلجابة علـى مفـردات        

  . الربنامج فصل دراسي كامل
وقد مشلت جمموعة الدراسة مجيـع طالبـات شـعبة ريـاض األطفـال يف كليـة                 : جمموعة الدراسة 

دون غريهم من التخصصات وذلك ألنه يقع ضمن اخلطة ، البنات جامعة حضرموت للمستوى الثالث
  .طالبة) ٣٣(وقد بلغ عدد أفراد جمموعة الدراسة، ياضالدراسية لشعبة الر

 
على جمموعة الدراسة ) اختبار املفاهيم ومقياس االجتاهات البيئية( القياس أدوات نتائج تطبيق -أوال

  : قبليا و حد الكفاية
يـق مقـرر التربيـة البيئيـة     للتعرف على مستويات املفاهيم البيئية لدى جمموعة الدراسة، قبل تطب      

املقترح ، مت حساب النسبة املئوية ملتوسط درجـات جمموعـة الدراسـة يف التطبيـق القبلـي الختبـار           
                   :يوضح هذه النتائج)  ١(املفاهيم البيئية و مقياس االجتاهات البيئية  ومقارنته حبد الكفاية وجدول 

                                                        
  .٢٩٥،٣٣٥-٢٩٤:١٩٩٨احمد عوده،∗
 .٢١١ :٢٠٠٢صالح احمد مراد،أمين علي سليمان، ∗∗
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   يف اختبار املفاهيم ومقياس االجتاهات البيئيةالدراسةه النسبة املئوية لدى  جمموع )١(جدول  
  )طالبة٣٣=ن(  قبل تطبيق برنامج التربية البيئية املقترح

 نسبة املئوية  املتوسط احلسايب  الدرجة العظمى عدد العبارات أدوات القياس

 %27  15.9 60 60 اختبار املفاهيم  البيئية

 %22 26.4 120 40 مقياس االجتاهات البيئية
  

تدين مستوى املفاهيم البيئية واالجتاهات البيئية لدى جمموعـة الدراسـة يف   ) ١(    يتضح من جدول   
) ١٥,٩( حسايب جمموعة الدراسة يف اختبـار املفـاهيم البيئيـة بــ    طالتطبيق القبلي ، وقد قدر متوس  

جتاهـات البيئيـة     حسايب جمموعة الدراسة يف مقيـاس اال       طتقريباً، وجاء ومتوس  %) ٢٧(درجة، بنسبة   
تقريباً ، وهي نسبة أقل بكثري من حـد الكفايـة الـذي حددتـه الدراسـة             %) ٢٢(درجة، بنسبة   ) ٢٦,٤(بـ

، )١٩٩٠(اعتمدته دراسة الرائدة للجمعية املصرية للمناهج وطرائـق التـدريس         % ) .٧٥(احلالية بنسبة   
  :ألول والذي نصهوعدداً من الدراسات اليت تلتها ،وهذا ما يؤكد صحة فرض الدراسة ا

 %) ٧٥( يقل عن حد الكفايـة   ةاملستوى الفعلي للمفاهيم واالجتاهات البيئية لدى جمموعة الدراس       " 
  .و البيئة ومشكالانـحمن الدرجة الكلية لالختبار املفاهيم البيئية ومقياس االجتاهات 

ى طالبـات شـعبة ريـاض         ومن هذه النتيجة يتضح  تدين مستوى املفاهيم واالجتاهات البيئية لـد          
األطفال، ويعد هذا مؤشراً خطرياً على إن هذا املستوى ال يؤهلهن للقيام بالدور املنوط ـن يف تنـوير             
أطفاهلن بيئياً ومواجهة املشكالت البيئية، واحلد من خطرها، وتقييم آثارها، وهذا يعزز عـدم إعطـاء           

ب بتنمية املفاهيم واالجتاهات البيئيـة، وحتقيـق        املقررات التعليمية للتعليم اجلامعي االهتمام املطلو     
  .أهداف التربية البيئية

ودراسـة أمـاين   ، )١٩٩٢(وتتفق هذه النتيجة  مع نتائج دراسة كـل مـن فتحـي مبـارك و وداود احلـدايب       
 ،ودراسـة عمـر عبـد     Chin(1999)،ودراسـة   )١٩٩٩٨(،ودراسة عفت طنـاوي وفـوزي شـربيين       )١٩٩٦(حممود
 ).١٩٩٣(، وختتلف مع دراسة سعيد السعيد)٢٠٠٣(اسة سعيد الرفاع، ودر)٢٠٠١(الرازق
  )اختبار املفاهيم البيئية ومقياس االجتاهات البيئية( نتائج تطبيق أدوات القياس-ثانيا

  على جمموعة الدراسة بعد يا  وحد الكفاية
س االجتاهات مت حساب النسبة املئوية لدرجات جمموعة الدراسة يف اختبار املفاهيم البيئية ومقيا

  :  يوضح هذه النتائج) ٢(البيئية يف التطبيق البعدي، ومقارنته حبد الكفاية املطلوب واجلدول
  

النسبة املئوية لدى جمموعة الدراسة يف اختبار املفاهيم البيئية ومقياس االجتاهات  )٢(جدول 
  )طالب وطالبة٣٣=ن(البيئية بعد تطبيق  مقرر التربية البيئية املقترح 

 النسبة املئوية املتوسط احلسايب الدرجة العظمى عدد العبارات ات القياسأدو

 %83 49.5 60 60 اختبار املفاهيم البيئية

 %87 104.8 120 40 مقياس االجتاهات البيئية
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ارتفاع النسبة املئوية يف التطبيق البعـدي الختبـار املفـاهيم البيئيـة ومقيـاس               ) ٢(يتضح من جدول   
ة ، حيث قدر املتوسط احلسايب لدرجات جمموعة الدراسة يف اختبار املفاهيم البيئيـة  االجتاهات البيئي 

تقريباً وهي نسبة أعلى بكثري من النسبة اليت حددا الدراسة كحد          %) ٨٣( درجة، بنسبة   ) ٤٩,٥(بـ
املقـرر  ( وذلك نتيجة لتعرض جمموعـة الدراسـة إىل املـتغري املـستقل            %) ٧٥(للكفاية املطلوبة وهي    

 . وهو ما يؤكد فاعلية مقرر التربية البيئية يف تنمية املفاهيم البيئية) املقترح 
ارتفاع النسبة املئوية يف متوسط درجـات جمموعـة الدراسـة يف مقيـاس            )٢(كما يتضح  من اجلدول      

 ٨٧( درجة، بنسبة   )١٠٤,٨(االجتاهات البيئية، وذلك يف التطبيق البعدي؛ حيث قدر املتوسط احلسايب بـ          
تقريباً وهي نسبة أعلى بكثري من النسبة اليت حددا الدراسـة كحـد للكفايـة املطلوبـة وهـي            ) %
وهـو مـا يؤكـد     ) املقـرر املقتـرح     ( وذلك نتيجة لتعرض جمموعة الدراسة إىل املتغري املـستقل          %) ٧٥(

  .و البيئة ومشكالانـحفاعلية مقرر التربية البيئية يف تنمية االجتاهات االجيابية 
  ):القبلي والبعدي(  نتائج االختبار التحصيلي للمفاهيم البيئية يف التطبيقني -الثا ث

للمفـاهيم البيئيـة    )جمموعـة الدراسـة   (ملعرفة فعالية مقرر التربية البيئيـة يف حتـصيل الطالبـات            
رافات نــح وللتأكد من صحة الفرض الثاين من فروض البحث ، مت حـساب املتوسـطات احلـسابية واال          

ومستوى داللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات جمموعة الدراسة يف اختبـار     ) ت(رية وقيم املعيا
  .يوضح هذه النتائج) ٣(املفاهيم البيئية وجدول 

ومستوى داللة الفروق بني متوسطي ) ت(رافات املعيارية وقيم نـح املتوسطات احلسابية واال)٣(جدول 
  )٣٢=١-ن(يم البيئية عند درجة حريةيف اختبار املفاه درجات جمموعة الدراسة

 املتوسط التطبيق أدوات القياس
راف نـحاال

 املعياري
 مستوى الداللة )ت (قيمة 

  اختبار املفاهيم 3.8 15.9 قبلي
 6.6 49.5 بعدي  البيئية

42.1 0.01  
 

  
  :مايلي) ٣(يتضح من اجلدول ا جدول السابق رقم 

، وهي دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى          )٤٢,١(اهيم البيئية   يف اختبار التحصيلي للمف   ) ت(بلغت قيمة   
لصاحل التطبيق البعدي، أي أنه حدث منـو للمفـاهيم البيئيـة، وهـذا مـا يؤكـد  صـحة        ) ٠,٠١(داللة  

  :الفرض الرئيس  الثاين  للدراسة ، و نصها 
اختبار  يفجمموعة الدراسة  عليها ت إحصائياً يف متوسط الدرجات اليت حتصلالوجد فرق دي "      

 .مقرر التربية البيئية لصاحل التطبيق البعدي قبل وبعد تطبيق املفاهيم البيئية

  ):القبلي والبعدي(  نتائج مقياس االجتاهات البيئية يف التطبيقني -ثالثا 
ملعرفة فعالية مقرر التربيـة البيئيـة علـى تنميـة االجتاهـات البيئيـة لـدى جمموعـة الدراسـة                    

قبـل وبعـد تـدريس    ( الثالث من فروض البحث ، مت التطبيق املقياس مرتني   وللتأكد من صحة الفرض   
ومـستوى داللـة   ) ت(رافات املعيارية وقيم نـحوحساب املتوسطات احلسابية واال  ) مقرر التربية البيئية  
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) ٤(الفروق بني متوسطي درجات الطالبات جمموعة الدراسة يف مقياس االجتاهـات البيئيـة ، وجـدول                 
  :نتائجيوضح هذه ال

ومــستوى داللــة الفــروق بــني ) ت(رافات املعياريــة وقــيم نـــحاملتوســطات احلــسابية واال )٤ (جــدول 
  )٣٢=١-ن(متوسطي درجات جمموعة الدراسة يف مقياس االجتاهات البيئية عند درجة حرية

  

 املتوسط احلسايب نوع التطبيق أدوات القياس
راف نـحاال

 املعياري
 )ت (قيمة 

مستوى 
 الداللة

قياس االجتاهات م 6.2 26.4 قبلي
  البيئية

 7.6 104.8 بعدي
40.7 0.01  

 

  :ما يأيت) ٤(يتضح من اجلدول السابق رقم
) ٠,٠١(،  وهي دالة إحصائياً عند مـستوى     )٤٠,٧(يف مقياس االجتاهات البيئية،     ) ت( قيمة   ت  بلغ

 منو االجتاهـات البيئيـة، وهـذا مـا     لصاحل التطبيق البعدي، أي انه دراسة مقرر التربية البيئية أدت إىل        
  :يؤكد  صحة الفرض الرئيس  الثالث للدراسة ، و ينص على 

يف  جمموعـة الدراسـة       إحصائياً يف متوسط الـدرجات الـيت حتـصل عليهـا           الد وجد فرق         ي
  ".ملقرر قبل وبعد تطبيق امقياس االجتاهات البيئية

و نــح تنمية كل مـن املفـاهيم البيئيـة واالجتاهـات االجيابيـة       نتائج فعالية الربنامج املقترح يف      : رابعاً
   :البيئة لدى جمموعة الدراسة

حلساب نـسبة الكـسب املعـدل  ويوضـح ذلـك        )Blake(للتأكد من ذلك استخدمت معادلة بليك     
  )٥(اجلدول رقم

  

  يوضح نتائج حساب نسبة الكسب املعدل )٥(اجلدول 
جات يف متوسط الدر  الدرجة الكلية  أدوات القياس

  التطبيق القبلي
متوسط الدرجات يف 
  التطبيق البعدي

نسبة الكسب 
  املعدل

  1.3  49.5  15.9  60  اختبار املفاهيم البيئية
  1.5  104.8  26.3  120  مقياس االجتاهات البيئية

  

يف اختبـار املفـاهيم   ) ١,٣( أن قيمة الكسب املعـدل قـدرت بــ      ) ٥(يتضح من اجلدول السابق رقم    
ممـا يـشري إىل فعاليـة    ) ١,٥(ا قدرت نسبة الكسب املعدل يف مقياس االجتاهات البيئية بـ         البيئية ،بينم 

 نسبة الكـسب  تأن الوحدة تكون فعالة يف حتقيق أهدافها إذا تراوح)Blake (املقرر املقترح إذ أكد بليك
  :لذي ينص على، وبذلك ميكن قبول الفرض الرابع ا)١,٢(واقترح حد أدىن هلا قدره بـ) ٢ -.١(املعدل بني 

 يتصف مقرر التربية البيئية املقترح لطالبات شعب رياض األطفال بدرجة مناسبة من الفعالية يف 
  .تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئية
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ومن نتائج البحـث الـسابقة ميكـن التأكيـد علـى فعاليـة تـدريس التربيـة البيئيـة يف حتـصيل             
و البيئــة ومــشكالا لــدى طالبــات جمموعــة نـــحيــة املفــاهيم البيئيــة وتنميــة االجتاهــات االجياب

وهذا النتائج تؤكد وجهة النظر اليت تنادي بتخصيص مقرر مستقل للتربية البيئيـة علـى                ،الدراسة
املستوى اجلامعي بصفة عامة وكليات التربية وكليات البنات، وختصص رياض أطفال بصفة خاصة،             

Patterson& Da، ودراسة )١٩٩١(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  صديق عطوه vi d( صـاحل    ، ودراسـة ( 1995
   ).٢٠٠٢(،ودراسة صابر حسني)١٩٩٧(، ودراسة رأفت)١٩٩٧(موسى

 
  :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ميكن اقتراح التوصيات اآلتية

امعي أساسي جلميع طـالب   ضرورة إدخال مقرر التربية البيئية كمقرر مستقل، ومتطلب ج   - ١
  . طالب كلية التربية والبنات مبختلف التخصصاتصاجلامعة، وباألخ

   تدعيم برامج إعداد الطـالب املعلمـني يف كليـات التِربيـة يف الـيمن باألسـاليب واالجتاهـات            -٢
 .و البيئةنـحاحلديثة يف تقدمي التربية البيئية وتنمية السلوك االجيايب 

داد طالبات رياض األطفال باألنشطة البيئية وتـشجيعهم علـى املـشاركة      تدعيم برامج إع –٣
  .الفاعلة فيها

 
  : إليه الدراسة احلالية من نتائج، وتوصيات، يقترح إجراء األآيتيف ضوء ما توصل

املعلمـني    دراسة تم بتـضمني اسـتراتيجيات تعليميـة يف بـرامج التربيـة البيئيـة للطلـب          -
  .ف على أثرها يف تنمية املفاهيم واالجتاهات البيئيةوالتعر
  دراسة تبحث يف مدى تأثري مستوى التنور البيئي لدى لطالبات معلمات رياض األطفال -

 دراسات تم بالتعرف على فعالية مقرر التربية البيئية املقترح يف تنمية املفاهيم واالجتاهات    -
  .اتالبيئية لدى ختصصات أخرى يف كلية البن
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  .التربية البيئية يف الوطن العريب،القاهرة،دار الفكر العريب ): ١٩٩٥(  عصمت مطاوع م  إبراهي-١ 
التربية البيئية يف برامج إعداد املعلمني يف التعليم العـايل، مكتـب           ): ١٩٩٠( إبراهيم املسلماين  - ٢

  .الرياضالتربية العريب للدول اخلليج، 
معجـم املـصطلحات التربويـة املعرفـة يف     ) : ١٩٩٩(أمحد حسني اللقانـي، وعلي أمحد اجلمل       -٣

  . ، عامل الكتب ، القاهرة ٢املناهج وطرق التدريس ، ط
التربية البيئية بني احلاضر واملستقبل، عامل    ) ٢٠٠٣( امحد حسني أللقاين وفارعة حسن حممد        -٤

  .القاهرة، ٢ط،الكتب
برنامج مقترح لتنمية املفاهيم البيئيـة لـدى معلمـي التربيـة       ): ١٩٩٧(رأفت عبد املنعم   امحد   -٥

  .الفنية،رسالة ماجستري غري منشورة،معهد الدراسات والبحوث البيئية،جامعة عني مشس
فعالية مقرر اخلدمة االجتماعية البيئية علـى حتـصيل       ):١٩٩٦( العاصي    أماين حممود عبد اهللا    -٦

و البيئة،رسـالة ماجـستري غـري    نــح لفرقـة الثانيـة يف كليـات اخلدمـة االجتماعيـة         واجتاهات طـالب ا   
  .منشورة،معهد الدراسات والبحوث البيئية،جامعة عني مشس

مستويات التنور البيئي لدى الطالب املعلمـني     ) : ١٩٩٠( اجلمعية املصرية ملناهج وطرق التدريس     -٧
  .داد املعلم التراكمات والتحديات،اإلسكندرية،املؤمتر العلمي الثاين إع)دراسة مسحية(يف مصر

  .دمشق، مشكالت وحلول ،دار الفكر ، التربية البيئية) : ١٩٩٧( رياض  اجلبان -٨ 
التربية البيئية على املستوى اجلـامعي ومـشكالا نـدوة التربيـة        ): ١٩٩٤( سعيد حممد احلفار   -٩

  .البيئية، الرياض،مكتب التربية لدول اخلليج العريب
منو املفاهيم البيئية لدى طالب كليـة التربيـة بأـا، اجلمعيـة     ): ١٩٩٣( سعيد حممد السعيد -١٠

  .نوفمرب٢٢املصرية للمناهج وطرق التدريس،دراسات يف املناهج وطرق التدريس العدد
اثر برنامج كلية التربية التقنية بأـا يف تنميـة املفـاهيم البيئيـة     ):٢٠٠٣( سعيد حممد رفاع   -١١

ــة املــصرية للمنــاهج وطــرق    وقــضاياها  ــدى الطالب،دراســات يف املنــاهج وطــرق التدريس،اجلمعي  ل
  .التدريس،العدد السادس والثمانون

برنـامج مقتـرح لتنميـة الـوعي البيئـي لـدى عينـة مـن         ):٢٠٠٢( صابر حسني حممود وآخـرون  -١٢
لـد الرابع،العـدد    معلمي االقتصاد املرتيل،جملة العلوم البيئية،معهد الدراسـات والبحـوث البيئية،ا         

  .الثاين،يونيو
إطار مقترح لربنامج التربية البيئيـة لطـالب كليـة املعلمـني            ):١٩٩٧( صاحل موسى الضبياين   -١٣

  .٤٦باململكة العربية السعودية، التربية املعاصرة،العدد
اثـر اسـتخدام منـهج مـستقل للتربيـة      ):١٩٩١( صالح صادق صديق و حممد إبراهيم عطـوة    -١٤

 تنمية الوعي البيئـي لـدى طـالب كليـة التربيـة، املـؤمتر العلمـي الثالـث رؤى مـستقبلية              البيئية يف 
  .للمناهج يف الوطن العريب، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس،الد الثاين
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فعالية مقرر التربيـة البيئيـة يف تنميـة املفـاهيم واالجتاهـات          ):٢٠٠٤( صالح الدين علي سامل    -١٥ 
ــدى طا ــة ل ــد     البيئي ــة، ال ــة العلمي ــة التربي ــة النوعية،جمل ــات التربي ــاض األطفــال بكلي ــات ري لب
  . السابع،العدد األول

منـاهج العلـوم يف املرحلـة الثانيـة مـن التعلــيم       تطـوير ): ٢٠٠٣(طـه عبـد الغـين املقطـري     -١٦ 
 -تربيـة األساسي يف اليمن يف ضوء متطلبات التربية البيئية، رسالة دكتوراه غـري منـشورة ، كليـة ال       

  جامعة عني مشس 
املفاهيم واالجتاهات البيئية لـدى الطـالب كليـة التربيـة جبامعـة        ):١٩٩٧( عبد الباقي النهاري     -١٧

صنعاء ومصادر اكتسام هلـا، رسـالة ماجـستري غـري منـشورة ،كليـة التربيـة جامعـة الريمـوك،              
  اربد،األردن

رح يف التربية البيئيـة قـائم علـى املعـايري     فاعلية برنامج مقت) ٢٠٠٧( غالب احلمادي  عبداهللا -١٨   
  .،كلية التربية ،جامعة اإلسكندريةه كلية التربية يف اليمن، رسالة دكتوراه غري منشورةلطلب
تنميـة مـستوى التنـور البيئـي الـوظيفي لـدى         ) : ٢٠٠٠(عبد املسيح مسعـان عبـد املـسيح         -١٩

، جـزء  ) ٢٤(ية ، جامعة عني مشس ، العدد القائمني بالتدريس بفصول حمو األمية ، جملة كلية الترب        
   .٢١٣ - ١٨٥، ص ) ٤(

دور الـربامج الدراسـية بكليـات املعلمـني يف مـنطقيت      ): ٢٠٠٢( عبد احلميد عويدا اخلطايب - ٢٠     
مكة املكرمة واملدينة املنورة يف تنمية بعض املفاهيم البيئية األساسية لدى الطالب املعلمني  مركـز   

  ).١٣٤( جامعة امللك سعود -عمادة البحث العلمي-يةحبوث كلية الترب
برامج إعداد معلمي العلوم قبل اخلدمة للتربيـة البيئيـة        ) : ١٩٩٠(  عرفة امحد حسن النعيم     -٢١

إعـداد  :الواقع واملأمول، املؤمتر العلمي الثـاين للجمعيـة املـصرية للمنـاهج وطـرق التـدريس        :يف مصر   
  .     ١٢٠٠-١١٦٣ندرية،املعلم، التراكمات والتحديات،اإلسك

فعالية برنـامج مقتـرح يف التربيـة البيئيـة لطـالب           ) : ١٩٩٨(عفت الطناوي وفوزي الشربيين      -٢٢
كلية التربية بأسلوب الـتعلم الـذايت يف تنميـة الـوعي البيئـي واالجتاهـات البيئيـة ، جملـة التربيـة                        

   .٧٨ - ٢١، ص ) ٢(، العدد )١(ية ، الد لمالع
تقـومي خمرجـات التربيــة البيئيـة لـدى طـالب معاهـد املعلمــني يف       ) : ٢٠٠١(لـرازق  عمـر عبـد ا  -٢٣

  ليبيا،رسالة ماجستري غري منشورة معهد الدراسات والبحوث البيئية،جامعة عني مشس
االجتاهات البيئية لدى طلبة كلية التربيـة  ) : ١٩٩٢( فتحي يوسف مبارك وداود عبد امللك احلدايب        -٢٤

   .٣٣ - ٧، ص ) ١٦(ة الدراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد جبامعة صنعاء ، جمل
  تنمية بعض عناصـر التنـور البيئـي لـدى طـالب كليـة التربيـة            ) : ٢٠٠٠(حمسن حامد فراج     - ٢٥

  ، ) ١(، العـدد   ) ٣(ية ، جملد    لمامللك خالد باستخدام املوديوالت التعليمية ، جملة التربية الع         جامعة  
   . ١٢٢ – ٨٧ص 
 إلكـسام   ةمدى فاعلية برنامج مقترح لطالب  كلية التربي   ):  ١٩٩٢( حممد امحد عوض     -٢٦    

  .املفاهيم األساسية للتربية البيئية، رسالة دكتوراه غري منشوره كلية التربية بقنا، جامعة أسيوط
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طبيعتــها وفلــسفتها وأهــدافها   : التربيــة البيئيــة ): ١٩٩٠( حممــد ســعيد الــصباريين  - ٢٧ 
مكتـب التربيـة   : ديسمرب، الرياض٢٠-١٧، مسقط )التربية البيئية(تها، ندوة اإلنسان والبيئة     ومنهجي

  .العريب لدول اخلليج
مرجع يف التربية البيئية للتعليم النظامي وغري النظامي       ) : ١٩٩٩( حممد صابر سليم وآخرون      -٢٨  

  . جملس الوزراء بالقاهرة  جهاز شئون البيئة برئاسة- دانيدا -مشروع التدريب والوعي البيئي 
ــدين   -  ٢٩   ــعد الـ ــنري سـ ــد مـ ــة    ):١٩٩٧( حممـ ــة البيئية،املكتبـ ــضوضائي والتربيـ ــوث الـ التلـ

  .العصرية،صيدا،بريوت
فعالية مقرر التربيـة البيئيـة علـى اجتاهـات طـالب كليـة التربيـة             ): ٢٠٠٠( حممد حيي املعافا   -  ٣٠  

 ندوة التربية البيئية ودورها يف معاجلة املشكالت      و البيئة ومشكالا،حبث مقدم إىل    نـحجبامعة ذمار   
  .ة مايو،أب،اجلمهورية اليمني٣٠-٢٩البيئية

عملية وضع منهج لتـدريب املعلمـني قبـل    :التربية البيئية): ١٩٨٨(  اليونسكو وبرنامج البيئة   -٣١   
  ).٢٦( التربية البيئيةةاخلدمة، سلسل

من التربية البيئية،جملة املستقبل التربية البيئيـة،  منوذج توجيهي ): ١٩٧٨( ستاب- ب- وليم -  ٣٢   
  .العدد الرابع،اليونسكو
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