
 

العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي دور كتب 
 لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير

 

The Role of Science Textbook for the Basic Education 

Stage in Spreading Environmental Awareness among 

 Students from the Teachers Viewpoint in 

 Wadi Al-Seer  
 

 إعداد
دانا عزالدين سليم اسحاقات   

 
  فاشر إ

 الدكتور عثمان ناصر منصور
 

رلحصول على درجة الماجستيا استكمااًل لمتطلباتقدمت هذه الرسالة   
التدريستخصص المناهج وطرق  في التربية   

 
 قسم اإلدارة والمناهج
 كلية العلوم التربوية

 جامعة الشرق األوسط
 0202/الثانيكانون 



 ب
 

 تفويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 ج
 

 قرار لجنة المناقشة

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 د
 

 شكر وتقدير

اا وابد  الحمد هلل رب العالمين دائم    

متنان الى من تشرفت بإشرافه على رسالتي، وكان له الفضل الكبير أتقدم بجزيل الشكر والعرفان واال

عثمان ناصر منصورالدكتور  ستاذي القدير ومعلمي الفاضلبأن خرجت بهذا الشكل...أ    

الكرام...على حسن تقويمهم،متناني إلى أعضاء لجنة المناقشة ا  كما أقدم شكري و   

توجيهاتهم ومالحظاتهموصواب    

والشكر الموصول لكل من ساندني وساعدني، وقدم لي النصح واإلرشاد   

المناهج  اإلدارة و من أعضاء هيئة التدريس في قسم  

لها كل الفضل واإلحتراموالى جامعتي العزيزة   

  جامعة الشرق االوسط عتزازيافخري و  بيتي الثاني

 للجميع مني خالص الشكر والتقدير

 
 
 
 

 الباحثة
 

 
 
 



 ه
 

 اإلهداء

ال الدعاءإليك ولم يعد بيننا وبينها إا صعدت رحم روح  االلهم   

يا من غرست حب العلم في قلوبنا لك يا أبي الغالي رحمة اهلل عليك   

  وعوضك تعبك خالل مشوار حياتنان أطال اهلل بقاءك أكرمني بدعائك لك أمي يا نبع الحنا

والدي من دعمني وتحملني طول فترة دراستي.لكم زوجي الغالي وأ  

مان.ألاليكم أخواتي العزيزات بوجودكم كل الحب وا   

ي من ساندني وساعدني وأمي الثانية والدة زوج  

 أهدي هذا الجهد المتواضع

 

 الباحثة

 

 
 
 
 

 
 
 

 



 و
 

المحتويات فهرس  

..أ..........................................................................................العنوان  
............................................ب...............................تفويض...............  
............ج..................................................................قرار لجنة المناقشة..  

............د.......................................................................شكر وتقدير....  
..............ه...........................................................................إهداء...  
..............و.............................................................المحتويات......فهرس   

...................................ح...............................قائمة الجداول..................  
...................................ط........................................شكال.........قائمة األ  

..................................ي.........................................قائمة المالحق........  
..................................ك...................................الملخص باللغة العربية.......  

.........................ل..............................................باالنجليزية.......الملخص   
 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

2...........................................................................................مقدمةال  
6....................................................................................مشكلة الدراسة   

8.............................................................................هدف الدراسة وأسئلتها  
9.....................................................................................أهمية الدراسة  
01...................................................................................حدود الدراسة  

00................................................................................محددات الدراسة  

00............................................................................مصطلحات الدراسة   
 الفصل الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة

30..................................................................................األدب النظري  
20..................................................................لة..ذات الص السابقةالدراسات   
22............................................وموقع الدراسة الحالية. على الدراسات السابقة التعقيب  

 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات
31...................................................................................دراسةمنهج ال  

36....................................................................................صدق األداة  

38.............................................................................المعالجة اإلحصائية  



 ز
 

32.................................................................................متغيرات الدراسة  

01................................................................................إجراءات الدراسة  
 الفصل الرابع: عرض نتائج الدراسة

20...............................................................النتائج المتعلقة بالسؤال األول.....  

04...............................................................النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.....  
 06.............................................................بالسؤال الثالث......النتائج المتعلقة 

08..............................................................النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع......  
 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

41..........................................................األول.. مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال  
42.......................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني.....  
43......................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث......  

44....................................................مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع.........  
46....................................................................التوصيات..................  

42.....................................................المقترحات.................................  
 المراجع

48...................................................................................العربية.......  
60........................................................................................االجنبية.  

60............................................................................االلكترونية..........  
63..........................................................................المالحق..............  

 
 

 

 

 

 

 



 ح
 

 قائمة الجداول

رقم الجدول  محتوى الجدول الصفحة
 / الفصل

13  الجنستوزيع أفراد مجتمع الدراسة في لواء وادي السير في العاصمة عمان حسب  
 والمدارس

-3 1 

23 هامتغيراتتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب    2-3  

43 درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكليةمعامالت االرتباط بين    3-3  

23 فقرات االستبانة لحكم على متوسطات استجابات أفراد العينة علىا معيار   0-3  

20 ستبانة الكليةستبانة واالاال لفقراتوالرتب  ةية واالنحرافات المعياريالمتوسطات الحساب   4-0  

40 لدور كتب العلوم في نشر الوعي البيئي تبع ا لمتغير ( لداللة الفروق t-testنتائج اختبار)  
 الجنس

6-0  

40 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور كتب العلوم في نشر الوعي البيئي تبع ا  
 لمتغير الخبرة التدريسية

2-0  

60 تبع ا لمتغير الخبرة  في كتب العلوم داللة الفروقلمعرفة ( ANOVAختبار )انتائج  
 التدريسية

8-0  

60 داللة الفروق لدور كتب العلوم في نشر الوعي البيئي تبع ا لمتغير ( t-testختبار) انتائج  
 المؤهل العلمي

9-0  

 

 

 

 

 

 



 ط
 

شكالقائمة األ  

 الرقم المحتوى الصفحة

03 والمعلمات المعلمينتوزيع أفراد مجتمع الدراسة في لواء وادي السير في العاصمة عمان حسب    1 

03 في لواء وادي السير حسب المدارس مجتمع الدراسةتوزيع أفراد    2 

33 الجنسمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب   3 

33 الخبرة التدريسية متغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب   4 

03 ؤهل العلميالم متغير توزيع أفراد عينة الدراسة حسب   5 

63 والدرجة الكلية االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانةمعامالت    6 

00  2 المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة مرتبة تصاعدي ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ي
 

 قائمة المالحق

 الرقم المحتوى الصفحة
 0 قائمة المدارس الحكومية في لواء وادي السير 60

 2 (Krejcie & Morgan, 1970 ).  جداول كريجسي ومورجان 66

وليةاالستبانة بصورتها األ 62  3 

 0 االستبانة بصورتها النهائية 23

 4 قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة 22

 6 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة  28

ردنية بالموافقة على عنوان الرسالةكتاب من الجامعة األ 29  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك
 

دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة من  

 وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير 

دإعدا  

دانا عزالدين سليم اسحاقات   

فاشر إ  

عثمان ناصر منصور الدكتور   

 الملخص

وعي البيئي نشر ال كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي فيدفت الدراسة الحالية الى تعرف دور ه

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير

لدراسة من تكونت عينة ارض بعد التأكد من صدقها وثباتها، و المسحي، وتم تطوير استبانة لهذا الغ

بة يب اإلحصائية المناس( معلم ا ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، واستخدمت األسال003)

 لتحليل البيانات.

كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي لدى دور   أظهرت نتائج الدراسة أن

ق ذات و ى وجود فر إلالدراسة نتائج (، وتوصلت متوسطةكان بدرجة )الطلبة من وجهة نظر المعلمين 

دم الى عالدراسة ، كما توصلت لمصلحة اإلناث س()الجن( تعزى لمتغير  α=1014 ) حصائيةإداللة 

)الخبرة التدريسية، المؤهل العلمي(. ي تعزى لمتغير (  α=1014 )وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تفعيل دور كتب العلوم في نشر الوعي البيئي ولجميع المراحل الدارسية من خالل بوأوصت الدراسة 

 .لتعليمية المتعلقة بالوعي البيئيكتب العلوم الموضوعات والخبرات ا تضمين

 الوعي البيئي. لواء وادي السير، مرحلة التعليم األساسي، الكلمات المفتاحية: كتب العلوم،
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Abstract  

The current study aimed to investigate the role of science textbooks for the basic 

education stage in spreading environmental awareness among students from the teachers’ 

point of view in Wadi Al-Seer district. The study adopted the descriptive approach to 

collect data, and a questionnaire was developed for this purpose after ensuring its validity 

and reliability. The sample of study consisted of (113) male and female teachers, who 

were randomly selected, and appropriate statistical methods were used to analyze the data. 

The results of the study showed that the role of science textbooks for the basic education 

stage in spreading environmental awareness among students from the teachers' point of 

view was (moderate). Moreover, a statistically significant differences was found among 

teachers’ in their point of views attributed to the variable (gender) in favor of females.  

On the other hand, no statistically significant differences was found among teachers 

attributed to teaching their experience and their academic qualifications. Based on the 

results, the study recommended activating the role of science textbooks in spreading 

environmental awareness for all academic stages by including educational topics and 

experiences related to environmental awareness in science textbooks. 

 Keywords: science textbooks, basic education stage, Wadi Al-Seer district, 

environmental awareness.
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 الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها   

 المقدمة:

 وقديه، ثر به ويؤثر فأيتحيث نسان إلالوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه اهي البيئة  دعت       

ما أ، الماضي في براز الهموم المتعلقة بهاا  همية البيئة وضرورة التحدث عنها و أستشعرت قلة من الناس ا

بين القضايا  ة تحتل مكانة كبرى منرئيسجتماعية وسياسية اصبحت البيئة قضية أفي الوقت الحاضر فقد 

تفاقم المشكالت البيئية في الدول الصناعية والنامية على حد سواء أدى الى زيادة الوعي  ألن  ، خرىألا

 راسة البيئةلدالتربوية للمؤسسات بارز ك دور فكان هنا ،على السواء البيئي لدى الحكومات والمواطنين

  .حمايتها والعمل على

ة في زيادة نشر كبير يرات يى تغإلخيرة التحوالت الهائلة في المجال البيئي في السنوات األلقد أدت 

قضايا بسبب و  كالتبه من مش هتمام والبحث وما يرتبطإلمن اد ا حيث لقي علم البيئة مزي، الوعي البيئي

التخفيف من و البيئية لمعالجة المشكالت  جعل الجميع يسعى مما، تجاهاته نحو البيئةاو نساني إلالسلوك ا

بوية ركزت عليه المؤتمرات والندوات التر  ذيوالمجال الوعي البيئي في هداف البيئية ألهم اأمن و حدتها، 

وكذلك العمل على تحسين الوعي  ،فراد كأول خطوة في طريق حل المشكالتألممارسات ا هو مراقبة

البيئة هي مجموعة ف .(Rivard,2003)ها فيكثر مسؤولية تجاه البيئة التي يعيشون أيجعلهم  لديهم مما

بحيث  رغير مباش وأمباشر  سواء أكانت بشكلنشطة اإلنسان بأ التي تؤثر وتتأثرالعوامل الطبيعية 

هي كل والتي  وية البيئة الحيما يسمى بومن أهم عوامل البيئة الطبيعية  ، توازنها البيئي تحدث تغييرا  في
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العالقة  وكيف يؤثر األنسان بهذه ،هبالمخلوقات الحية التي تعيش مع ما يختص بحياة اإلنسان وعالقته

 .(Singh,2013)في مواردها  من خالل استغالله المفرط

لتوجه نحو ا إلى ضرورة تنبه المختصونحيث ، ث احدية يالبيئحماية الموارد هتمام بالشعور ا بدأ وقد    

لبيئية والتخفيف ا كالتحل المش بهدف التسريع في البيئةفراد ووعيهم نحو ألاهات اجتإالتربية وتحسين 

، لتنشئة البيئيةاو ن الممارسات السلوكية، أل د ال يكون كافيا  لحل هذه المشكالتق فوضع التشريعات ،منها

ساهم بشكل ت والوعي كلها مفاهيم ال تتحقق إال من خالل التربية البيئية العملية والموجهة بحيث دراكإلاو 

 .(2102)الطنطاوي، البيئية المحيطة بنا  خطارألا قناع والتخفيف من كافةإلفي ا كبير

ر لإلنسان خصوصا مع الثورة العلمية والتكنولوجية التي تؤث د ابشكل عام مهمة ج و التربية البيئية     

مواجهة الل من خستغالل مصادر المياه ابسبب الحاجة لمعرفة طرق اإلنتاج الغذائي وكيفية ،على البيئة

ة التبادلية كتساب وعي للعالقا، وكذلك ضرورة حية للبيئةاللمكونات الحية وغير تقلبات الطقس ومعرفة ا

 ،بين اإلنسان ومحيطه وتصحيح المفهوم الخاطئ الذي يعتبر أن المصادر الطبيعية مستمرة وال تنضب

ة بها ووعيهم حول البيئة والتحديات المرتبطهي عملية تهدف إلى زيادة معرفة الناس  التربية البيئيةف

زامات ز المواقف والدوافع  وااللتيوتسهم في تطوير المهارات والخبرات الالزمة لمواجهة التحديات وتعز 

جراءات مسؤولةو خاذ قرارات مستنيرة اتالمتعلقة ب  (.2106)خنفر،  ا 

بعة المناهج الدراسية التاالبيئية في  الموضوعاتبدمج  في السنوات األخيرة هتمامالا زداداوقد 

ا لألهداف قهلضمان تحقي التربويةمؤسسات الالمناهج التعليمية التي تخطط لها ف ،التربويةمؤسسات لل

 للفهم الصحيح لما مبه والمهارة للوصولفراد بالمعرفة ري األالذي يث األمثلالسبيل  دعت   التعليمية المطلوبة
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ة الدراسية من على السن افي أهدافه وآلية تنفيذه وموزع   اال بد وأن يكون محدد  لمنهج الفعال وا .يحيط بنا

 ،فرادألنشئة اتمتميزة في  رقوط ساليبأ تعليمية مدروسة تقوم علىحيث الفصول والحصص حسب خطط 

  (.2106طويل، )عملية مكتسبة ومستمرة  كذلك وهي في التنمية البشرية أساسا   حثتبفهي 

ف حول الطبيعة حتوى المعار ت اهن  ألالجوانب العملية والنظرية  إلىللطلبة التعرف لعلوم كتب اتيح وت

والحقائق الكونية والنظريات العلمية والقوانين والتطور التكنولوجي وطرائق البحث واالستقصاء العلمي 

ربوية الصحيحة الت ساسية للتنشئةالمقومات األ إلىيمكنهم من التعرف  بما وربط المعرفة بالحياة اليومية

كل الطلبة حيث يش ،وضرورات التنمية والصحة العامة ، والحاجة المهمة لدراسة وتطبيق المفاهيم البيئية

البيئة نماط السلوك الضارة بأير يوتغ حاجة لتنمية المهارات نحو البيئةنسبة كبيرة من المجتمع وهم ب

 .(2101) زيتون،  عالجهالطرق حاولة تقديم مو 

قد والدولية اتجهت الدول الى ع افر الجهود المحليةضت والحاجة إلىلحد من المشكالت البيئية لو 

يئية للتربية البو  للوعي البيئي ائل المنادينأو من (  0922 عام) "ستوكهولم"كان مؤتمر . وقد مؤتمرات بيئية

من  (0928) في العام كان فقد الحدث االبرزأما و  .تساعد على نشر الوعي البيئي نتائج  ىتب نالذي 

 "تبليسي" مم المتحدة فيالمؤتمر الدولي للتربية البيئية الذي نظمته منظمة اليونسكو وبرنامج األ   خالل

 ،ي المجتمع ككليجاد وعي بيئي فالتربوية والتوعوية البيئية إل النتائجاالتحاد السوفيتي حيث تم تحديد 

 ،قيميالبعد السلوكي والبعد الفي، ارس وتحديد البعد المعر والتركيز على التدريس في الجامعات والمد

Penny,2013) (. 
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رفته رد ومعدراك الفإ لزيادة في الوعي البيئي الرائدةمن المؤتمرات  ديدعال قيمعلى نفس النهج أ  و  

 البيئي تعليملإلى االحاجة  فيلتركيز المتزايد ا ا ظهوركان من نتائجهفبه،  ةللمواقف البيئية المحيط

وكان شعاره القمة (2112)ومؤتمر جوهانسبيرغ عام ؛ وسع للبيئةأفهم كذلك الستجابة للمخاطر البيئية و وا

شراك المواطنين بنشر  العالمية للتنمية البيئية المستدامة وأهم ما صدر عن المؤتمر حماية الموارد البيئية وا 

 .(Reddy ,2100) الشبابالوعي البيئي ووضع القوانين الخاصة والتركيز على فئة 

 2102)ألمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي ع قد في ريو دي جانيروا مؤتمر أهمها منو 

مواجهة التحديات الجديدة الشاملة وااللتزام بالتنمية  قضاياه الرئيسةوالذي كان من أهم  (0992، 2112،

 (.2104خضر)التركاوي،واالتجاه نحو االقتصاد األ المستدامة

 قال إذ   ستخدام الموارد البيئية المحيطة بناإفي  ف سراإلعدم ا إلى ايض  أالسنة النبوية  دعتقد و      

أ  فقال:  -صلَّى اهلل  عليِه وسلَّم  -النبيَّ  د ؟ قال: أفي ما هذا السَّرف  يا سع"حين مرَّ بسعٍد وهو يتوض 

ن كنت  على إماطة كما أن  (،3292 سلسلة األحاديث الصحيحة) "نه ِر جارٍ  الوضوِء سرٌف، قال: نعم وا 

العامة، والحد من تلوث المياه، وتجنب قطع والحفاظ على نظافة الشوارع واألماكن  األذى عن الطريق

 وغيرها منعليها  والمحافظة األشجارزراعة و ، عدم اإلفساد باألرض الرفق بالحيوانات،و  ،األشجار

المحيطة  بيئيةللموارد الاالستدامة و  في الحفاظ على البيئة بشكل كبيرو  جعتش كلهاالسلوكيات النبوية 

 .(2106)خنفر، بنا

 
 ،منون) ودراسة (2106، السيف)ودراسة  (2106، البركات)مثل دراسة نتائج عدة دراسات  دل توقد     

تائج ظهرت نأكما و  ،في المجال البيئيقبل الخدمة  ينإعداد المعلمج مبرافي ضعف وجود  على( 2108
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من دماج المواضيع البيئية ضوقلة في إ لمعلم أثناء الخدمةلبرامج التدريب في قصور  وجودالدراسات 

ي تفعيل وكذلك قلة فالعلوم كتب بيئي في المدخل التدريس أهمية وجود ضعف في و ،  المناهج الدراسية

 .الت البيئيةكمواجهة المشدور كل من المعلم والكتاب المدرسي والبيئة المدرسية في 

 
للتعليم  ستراتيجيات وطنيةإ وضعل ظهرت عدة محاوالتأما بالنسبة للوضع البيئي في األردن فقد      

من التعليم سواء دراج قضايا البيئة ضإكيد على أالتكذلك و  ،والتوعية البيئية من خالل وزارة التربية والتعليم

 حاوالتكما ظهرت م، كسابه ممارسات ايجابية نحو البيئة ا  و  المواطنسلوك و الجامعي لتعديل أالمدرسي 

جاد الحلول لها يخاصة بالتنمية المستدامة تتمثل في التعامل مع القضايا البيئية المختلفة وا  تبني مبادئ ل

 تثقيفية يميةوالسعي في تأسيس سياسات تعل على سلوكيات المواطن وتحسين الواقع بالبالدمن خالل التأثير 

 ذلك كله من ق اإنطال من الهوية الوطنية. اها جزء  ر الق البيئية بالمجتمع ككل باعتبار األخيتقوم على تطو 

هتمام إللمواكبة اوكذلك نشر الوعي البيئي  في دور كتب العلوم للكشف عنالحالية الدراسة  جاءت

 .بين أفراد المجتمعي يئالعالمي بنشر الوعي الب

 مشكلة الدراسة

 اعاني منهت التي كالتالمشببباألمر الذي يتسبببببب بتراكم الوعي البيئي  قلة مناالردنية تعاني المجتمعات 

الموارد  الحفاظ على وقوف عندها لكي نضبببببببببمنالتاج تح التي تحدياتال من اكثير   كلأن هناكما ، لبيئةا

ب كت و، ةالمدرسببببببببية بصببببببببورة عامتمثل المناهج و  .بالتالي الحد من تلوثها واسبببببببتنزاف مواردهاو  ،ةالبيئي

ن خالل مالالزم للطلبة، سببببباسبببببية ومهمة في توفير المعرفة والوعي البيئي أداة أ ،لوم بصببببورة خاصبببببةالع

 مواجهةالتالي وب ،معها يتسببببنى للطلبة التعامل السببببليم بحيثبالمنهج  هاومسبببببباتط مشبببكالت العصببببر رب
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ة ومسبببتوياتهم عمار الطلبألختيار المفاهيم البيئية المناسببببة االمتعلقة بها، كما وال بد من المتغيرات  كافة

 سلوكيات شكيلتوتسهم في  ،لبيئة المحيطةجيد في الوعي  التي سبتؤدي وتنوع النشباطات البيئية العقلية

 .كيفية التعامل السليم مع البيئةنحو  من قبلهم تجاهات ايجابيةاوبناء  الطلبة

 
( ودراسة 2106طيب ودراسة )( 2103)قرواني، مثل دراسة الحديثة  الدراسات بينت وقد      

 ة،يعلى ترسيخ القيم البيئية وحماية الموارد البيئ ال تركزبشكل عام  المدرسيةمناهج ال أن( 2109)جاسم،

تفعيل دور المدارس في نشر الوعي  األمر الذي يدعو إلى ضرورةفي الوعي البيئي  اك ضعف  هناوأن 

جراء المزيد من ا  ة و بأهمية البيئ لبةدراج مقرر للتربية البيئية لجميع المراحل الدراسية لتوعية الطا  و  البيئي،

كما  ،لطلبة متفاعلين بشكل أكبر، والعمل على ربط الجانب النظري مع التطبيقي مما يجعل االدراسات

ثمار مواردها ستاالبيئة و همية أمن خالل تنمية الحس بالكتب المدرسية يمكن توظيف الوعي البيئي في 

هتمام إلا وكذلك ،المشكالت البيئية والسعي لحلها إلىوالعمل على تنمية مهارات التفكير العلمي والتعرف 

حسب العلوم  بلكتوبالنسبة  .الدراسيج امنهلل اوداعم   امهم   اعتبارها جزء  امنهجية بالال البيئية نشطةألبا

ظة على همية المحافأيجابا في تعزيز الوعي البيئي و إن تدريس العلوم يسهم فإ (2106 ،بركاتال)دراسة 

العلوم  هتمام بالمداخل القائمة على البيئة وتطويرها وتدريسإلكيد على ضرورة اأالبيئة بجميع مكوناتها والت

 .بحيث يصل الطلبة أعلى درجات الوعي البيئي 

ودراسة  ،(2100دراسة )البنا، و ، (2119دراسة )قادر، مثل  الدراسات عديد منالوقد أوصت         

المناهج المدرسية في جميع المراحل بالبيئية  الموضوعاتدمج و ين ضرورة تضمب( 2103ت، ياداز ال)

عنى بالبيئة ووضعها ضمن ساسية وتكثيف المواد التي ت  ألالدراسية خصوصا المرحلة ا
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مين على رفع تركيز المعلو  ،تشريعات للمخالفات البيئيةضرورة تطوير و  ،وتطوير المعلمين إعداد  مناهج

  .الطلبةمستوى الوعي البيئي لدى 

 
 خاطئة تجاه البيئة بسبب قلةالسلوكية النماط األ بعض نتشارا الحظت معلمة عملي من خالل و       

من رسية و المدكتب لاهتمام إلى ضرورة مر الذي يدعو إألا، ألساسيةفي الصفوف ا وخاصة الوعي البيئي

كتب  يهؤدتأن  رضيفت ذيلا وريلمحا دورلا نم مغربالو فيها، البيئيالوعي دراج بإ، ضمنها كتب العلوم

 ميهت ذيلا يسئيرلا لحقلتعد ا العلومادة مأن  رعتباإ على الطلبة، دىل لبيئيا عيولا سيخرت في  العلوم

أصبح من الضروري الحاجة  فإنه، فيها شيعي لتيا لبيئةا مع وتفاعله تهطنشأ ثحي نم نإلنساا سةدارب

ة   سةراد يأ علىورلعثا ميت لم إذ  ، في المدارس المتعلقة بالوعي البيئيوالمشكالت القضايا دراسة الم لح 

 يعولا دور كتب العلوم بنشر بالبحث تناولتفي االردن بشكل خاص  ةثلباحا فةرمع دودح في سابقة

 ةالحالي كله جاءت الدراسة أجل ذلك من. و وجهة نظر المعلمين منساسية لدى طلبة المرحلة األ لبيئيا

 دى الطلبةلدور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي  إلىفي محاولة التعرف 

 .من وجهة نظر المعلمين

 :هدف الدراسة وأسئلتها

وعي البيئي ال في نشرفي مرحلة التعليم األساسي العلوم  كتبدور عرف ت إلى تهدف الدراسة الحالية   

  اإلجابة عن األسئلة اآلتية: من خالل في لواء وادي السير وجهة نظر المعلمينمن  لدى الطلبة
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من  لطلبةلدى ا وعي البيئينشر الفي في مرحلة التعليم األساسي  كتب العلوم دورما  السؤال األول:

 ؟وجهة نظر المعلمين

ختالف يئي بإنشر الوعي الب ساسي فييختلف دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األهل : نيالسؤال الثا

 ؟)ذكر، أنثى( المعلمين  جنس

ختالف اساسي في نشر الوعي البيئي بيختلف دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األهل : لثالسؤال الثا

( سنوات 01سنوات، ) (01أقل من) –( سنوات 5( سنوات ،)5)أقل من )للمعلمين  الخبرة التدريسية

 فأكثر( ؟

ختالف ائي بي البيساسي في نشر الوعيختلف دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األهل : رابعالسؤال ال

 ؟)بكالوريس، دراسات عليا( للمعلمين  العلمي المؤهل

 أهمية الدراسة:

 : جانبين همافي تكمن أهمية الدراسة الحالية 

  النظريةهمية ألاأوال: 

 حمايتها. بل س  العربي، والمحلي المتزايد بمجال البيئة و و هتمام الدولي، إستجابة الدراسة الحالية لإل 

 ي أل امرجع  ان تكون تسهم الدراسة الحالية في تقديم تصور لدراسات الحقة و  من المؤمل أن

 في المستقبل. الوعي البيئيعملية تطوير تهتم ب
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  تصياوبت روجلخا، و  وعي البيئيبال لمتعلقةا يةوبرلتا مجار لبامن المتوقع تحسببببببببببببببين وتطوير 

 المدارس. في وعي البيئيلل نامجربم يدتق في مالسهاا شأنها  نم تحارمقتو

 .تؤكد على أهمية الوعي البيئي لكونه ضرورة ملحة للمحافظة على حياة الفرد 

  الوعي البيئيحول مدى  من المعلومات والمعارف قاعدةتوفير  . 

 همية العملية ألاثانيا: 

  ضمن المناهج الوعي البيئي إلى ضرورة تضمين  المناهج خططيممن المؤمل أن توجه

 .المدرسية

  بهدف  ةلما لمادة العلوم من ارتباط كبير بالبيئللوعي البيئي  كتب العلومتوجيه انتباه مؤلفين

  .عليها  االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والمحافظة

  الصفية والالصفية بكتب العلومالتأكيد على أهمية إدراج األنشطة من المؤمل . 

  هم يمية لتمكينالعلوم التقنية والتعل لعقد دورات تدريبية تزيد من كفايات معلمي المشرفينقد توجه

 . من نشر الوعي البيئي 

  الوعي  كوناسية سألالمرحلة ا طلبةبيئية وبرامج تعليمية تستهدف ستراتيجيات إتبني مل لمؤ امن

 وطنه.ئة تقبله شخصا محافظا على بيفي صقل شخصية الطالب ليصبح في مس االبيئي أساسي  

  لدى الطلبة وكشف الوعي البيئي لديهمهمية تعزيز الوعي البيئي أللفت انتباه المعلمين . 

 حدود الدراسة

 الدراسة الحالية باآلتي:حددت 
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 . الدراسة على معلمي العلوم في  مرحلة التعليم األساسي قتصرتا الحدود البشرية:

لواء  /ساسية الحكومية في محافظة العاصمة عماناأل المدارسالدراسة على  قتصرتاالحدود المكانية: 

 وادي السير.

 .2121/2120 الدراسيمن العام  ولاألالدراسي الفصل  تم تطبيق الدراسة فيالحدود الزمانية:  

من ردنية المقرة من قبل وزارة التربية والتعليم األ: اقتصرت الدراسة على كتب العلوم الموضوعيةالحدود 

 الصف االول الى الصف الثامن .

 محددات الدراسة

ذ ستجابة أفراد عينتها، وبطبيعة أدواتها ومتغيراتها، إانتائج الدراسة الحالية بمجتمعها، ودرجة  تحددت 

الحالية على المجتمعات المشابهة لمجتمعها، في ضوء صدق أداة الدراسة  يمكن تعميم نتائج الدراسة

 وثباتها.

 مصطلحات الدراسة

صف األول ساسية الممتدة من الألهي الكتب المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم للمرحلة ا :كتب العلوم

 (.2121،التربية والتعليميسها بالمدارس الحكومية والخاصة )وزارة ، ويتم تدر ثامنالى الصف ال

سنوات من الصف األول الى الصف  01مدتها الزامية من التعليم مرحلة هي  :ساسيةألمرحلة التعليم ا

 (.2121،)وزارة التربية والتعليمفي المدارس الحكومية  امجاني  العاشر، ويكون التعليم األساسي 

قرى و  على عدة مدنقع في الجزء الغربي من العاصمة عمان تشتمل ي داريإهو تقسيم  لواء وادي السير:

مير راشد، الجندويل، الكرسي، لد، أم اذينة، الروابي، ضاحية األالبمناطق وادي السير وهي  حياءوأ
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 بوأ البصة، عراق االمير،سود، أم األ ،الصويفية، البيادر، الرونق، وادي السير البلد، حي الصنوبر

ام  الطبقة، الدبة،دي الشتا، ، واااللمانية، الرجاحة، الحامدية، الثغرة، البحاث ،حي الينابيع السوس،

 (.2121)وزارة الداخلية، ومرج الحمام وبدر الجديدة نجاصة

إكتسببببببباب األفراد المعرفة والدراية بالمكونات والقضبببببببايا البيئية، وفهم العالقة التبادلية بين  :الوعي البيئي

المشببببببببببببببباكببل البيئيببة ومحبباولببة منعهببا، وتجنببب حببدوث الكوارث البيئيببة قبببل  إلىالفرد والبيئيببة، والتعرف 

 (. 2106وقوعها)خنفر،

باألفراد من مشكالت بيئية حيط ي م بماهتمالية واالو إيجاد شعور بالمسؤ  ا:يً جرائإيعرف الوعي البيئي 

شراكهم في وسلوكياتهم نحو البيئة ر اتجاهاتهم يوتغي الحلول البيئية المناسبة وقيس من خالل االجابة وا 

 عن اسئلة االستبانة التي استخدمتها الباحثة.

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

ول األدب تناو  ،بموضوع الدراسةالمرتبطة تناول هذا الفصل األدب النظري والدراسات السابقة           

الموضوعات التالية:المناهج المدرسية بشكل عام ومنهاج العلوم بشكل خاص، التربية البيئية،  النظري

 .الوعي البيئي )أهدافه، أنواعه، مراحله، مجاالته، مكوناته(

 : دب النظرياأل المحور األول: 

و أالطريق و الوسيلة لتحقيق األهداف المرسومة  م مرتكزات العملية التعليمية، فهيتعد المناهج أه      

طلبة فكار التي يدرسها الألالمفاهيم والحقائق وا من مجموعة كذلك هيو  ،سلوب المتبع لعمل االشياءاأل

كوسيلة  هجالمنا مدروسة ، وتستخدم خططومبنية وفق مؤسسات التعليم معدة من قبل بصورة مواد دراسية 

المحصلة ب تصلمجموعة من العمليات  امن خالله يتمله مدخالت  الل نظاممن خداف هتربوية لتحقيق األ

طعيمة )ة مجتمعهم وبيئتهم طلبة معدين بمستوى متميز لخدم تقوم على إيجادمخرجات  إلى

 .(2118،خرونآو 

التطور لك كذ ، التكنولوجي وأهمها التطور المعرفي ثر بعدة عوامل منأتطور مفهوم المنهج وت لقدو      

ن تعددجتماعية إلالمفاهيم افي   ،رسيطور المنهج المدإلى ت دىأهذا المجال  فيالبحوث  والتربوية ، وا 

لكل مادة كتاب ومعلم  أن يأ ،مفهوم المنهج كمجموعة من المواد الدراسية المنفصلة بداية   ظهر حيث

ن كان ن هذا المفهومأتبين و  ،وحصة قييمه على تمد في تبشكل منفصل ويع يركز على المادة الدراسية وا 
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بداعاتهم وقدرتهم على التميول الطلبة  بهذا األسلوب يهمل مدى قدرة الطالب على التذكر، فإنه فكير وا 

ائمة على القللمتعلم و  ةبعد ذلك مفهوم المنهج كمجموعة من الخبرات التعليمية الموجهالنقدي، ليأتي 

وجدانية لمعرفية والبالجوانب ا المتعلقة براتالطلبة من مختلف الخن ما يتعلمه أي ألخبرة والنشاط، ا

نشطة ألامن جموعة مكالمنهج ثم جاء مفهوم وغير مباشر بالبيئة التعليمية ، ثر بشكل مباشر والمهارية تتأ

 (.2108والخبرات تقدمها المدرسة من خالل المعلمين للطلبة )السر، 

 منهاج العلوم

ال المعرفة يصإلالمطلوبة  المناهج ضمن أهمالعلوم في المؤسسات التعليمية  منهاج تدريس د  ع  ي         

المعلومات والقدرة زيادة بي وتتغير المناهج وتتطور تبعا لتطور العصر الحالي والثورات العلمية فللطلبة، 

ى والحصول عل ،كالتوالبحث عن الحلول للمش ،ثل التقصيعلى تدريب الطلبة على عدة مهارات م

صول للحلول للو ستخدام أكثر من وسيلة ا  و  ،حةؤالت من خالل أساليب التعلم الصحيابات لبعض التسااإلج

 (.2106،)العمريهو من أهم ما يهدف إليه منهاج العلوم المطلوبة 

القيم ، جتماعي يرتبط باثر أبحاث و أفكار و أن يعكس القيم العلمية من أالعلوم يجب  مادة تعليمو         

 لبداع وعرض مادة العلوم بطريقة توسع مداخإلالعلوم تشجيع الطلبة على التقصي وا مادة وعلى معلم

توفير و تمكين الطلبة من إستخدام األجهزة واألدوات بمهارة وكفاءة  الطلبة وتخيالتهم وتصوراتهم ، و

إن  .وار المدرسةسأخارج الطلبة ن يمتد تعليم أو ، الداخليةالبيئة الصفية  تحسينو  ات بشكل دائمالمختبر 

المدرسية  حدائق الحيوانات والرحالتو المتاحف،  مثل زيارةالفعال  التعلم مالبيئة المحيطة بالطلبة تكسبه

ة وبناء لعينات والمناقشمالحظات وجمع االيقوم الطلبة من خاللها بالتقصي وتكوين بحيث  التعليمية

 لىإحتاج يتحضير المشاريع العلمية  كما أن، لتعلمها م من المواد التي تحتاج لوقت كافٍ العلو ف ؛المفاهيم



05 

 

نماط التعلم ستفادة من أالسئلة واألتوجيه ا في ستخدام الحواسابتنظيم وتسلسل المادة العلمية ال وقت من

 (.2112)زيتون،التحليلي و الشفوي والكتابي السمعي، البصري، و 

  ودورها في كتب العلوم التربية البيئية

مية المهارات الالزمة لفهم ى تنإلالتي تهدف و  البيئية لقيم والمفاهيمكتساب االفرد الالتربية البيئية  ِعدت       

المعلومات  رسغتعمل على  خاللهامن  إذ  ة، نسان ببيئته الطبيعية المحيطإلوتقدير العالقات التي تربط ا

علقة بحماية المسائل المتن أللسلوك بشخاذ القرارات وتحمل المسؤولية ووضع قانون اتوالمعارف المتعلقة ب

ا في تطوير طار البيئي ودور التكنولوجيإلنسان باإل، وقد تم حديثا التركيز على ضرورة فهم عالقة االبيئة

نسان والبيئة، كما وتكمن أهمية التربية البيئية عندما تأخذ موقعا في كافة المراحل المدرسية إلالعالقة بين ا

ول التربية البيئية الى منهج تدريسي مهم قادر على تنشئة أجيال تعي المفاهيم والجامعية  بحيث تتح

البيئية وقادرة على تطبيقها بحيث تحدث تغييرات جذرية في طرق التفكير والسلوك البيئي الناضج 

حيطة بما مهتمام بالبيئة الالوالم كتسب منذ الصغر مما يؤدي دوره بشكل فاعل ويسهم في الحفاظ وا

 (.2102، وآخرون ه من كائنات حية وموارد طبيعية )الدبوبيتحتوي

هم بداع والخيال والحماس للطلبة ومشاركتإلطالق العنان لا  و كتب العلوم في  ةالبيئي دمج التربيةإن    

تصالهم مع العالم الخارجي لرؤية اللتعلم واللعب خارج الصف و  أمامهم تاحة المجالإ من خاللبفاعلية 

ع البناء ويشج كير الناقدتعزيز التف يسهم في قتصادية والسياسيةالوالبيئية وا جتماعيةإلالقضايا االترابط بين 

الخاصة  تخاذ القراراتاهم في ايسو  ،الطبيعية الطلبة على البحث والتحقيق في كيفية حدوث الظواهر

نشطة أللمواد باباقي ايجابية،  كما أن دمج العلوم مع إعلى صنع قرارات  اقادر   ز جيال  بالتالي يعز بالبيئة و 
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تحسين تخاذ قرارات لابالمجتمع و  طلبةمشاركة ال مثل، نماط حياة صحيةأ كتسابا ع علىشجيالمختلفة 

 .Project learning tree,2016))البيئة ومعالجة القضايا البيئية 

 الوعي البيئي

سواء  بها هأثر وت نسان بالبيئةإلثير اأفتف السنين، آلخالل االبيئة االستفادة من نسان إلا استطاع     

نسان إلا فكلما زادت قدرات ،نشطة والسلوكيات التي يقوم بهاألسيكون من خالل ا اسلبي   أم ايجابي  إأكان 

 ستفادةارغم ، و رد البيئة وتسخيرها لمصلحتهستغالل موااالعلمية والتكنولوجية زادت معه القدرة على 

ر ضارة اردها تعتبستنزاف مو امن السلوكيات واألنشطة القائمة على  امن البيئة، إال أن كثير  اإلنسان 

ضروري ال منفي التوازن البيئي، والذي معه  لخللا حداثإ كل سلبي على حياته من خاللبش وتنعكس 

  .(2102خرون،آي و بنسان حول البيئة )الدبو إللإيصال الوعي وجود أهمية في 

 لية نحو نشاطات معينة بهدف توضيح مفهوم بيئيو هتمام وشعور بالمسؤ إد وجِ الوعي البيئي ي   إن      

(، وتكمن 2102يجاد الحلول المناسبة للمشكالت البيئية )قرواني، إلتجاهات البالتالي تغير او معين 

غير ت  يث ، بحكتسابهم المعرفة افراد والجماعات و أليجاد الوعي عند اإأهمية ودور التوعية البيئية في 

ايا البيئية متابعة القضو خطار البيئية ألتحديد المشكلة ومنع امن خالل نحو البيئة  يةالسلوكتجاهات الا

 (.2101وتحقيق التنمية المستدامة )الشعيلي،  بهاالمرتبطة بالتطور دون المساس 

ية مع الجوانب وتتفاعل هذه العمل ،حياته اليوميةنسان في إلعملية عقلية يمارسها االبيئي الوعي  ي عدو     

تتطلب بذل  بحيث  يجابي مع البيئة المحيطة به،إلل انسان وتستهدف التعامجتماعية لإلالالشخصية وا

وهنالك  .لية الكاملة نحو تحسين البيئة و حساس بالمسؤ إلالجهود والمشاركة في حل المشكالت البيئية وا
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فراد أعالم، إلسرة، وسائل األ  ا ات التنشئة البيئية، دور: عملي أهمها البيئيعدة عوامل تؤثر على الوعي 

 (.2112)المولى، جتماعية إلقتصادية والسياسية وااإل والبيئة ج التعليمية المناهالمجتمع ككل ، 

عانيها تخطار التي أل  جراء البحوث والدراسبببات التي تحد من اإ وقد أدى تزايد المشبببكالت البيئية الى     

ن بالبيئة انسببببإلتشببببريعات تنظم عالقة افرض قوانين و  بعد ذلك إلى بعض الدول الذي دعا، األمر البيئة

ركة بين األفراد مشتمسؤولية  الوعي البيئي أصبحو  ستخدام،سبتنزاف وسوء اإلالمنع تعرضبها لوت لتحميها

ية نماط سببلوكية تدل على المسببؤولأنتهاج ايسبباعد على الذي لتزام والحس العالي العلى ا والمجتمع تقوم

 (.2102)الطنطاوي،  ضرارألتجاه البيئة وصيانتها من ا

رة مباشببرة لى البيئة بصببو نسببان بشببكل عام وتأثيره عأهمية الوعي البيئي بسبببب نشبباط اإل زدادتوا       

ر موضبوع الحاجة لتثقيف األفراد بتحسبين ممارساتهم الخاطئة نحو البيئة للمحافظة على ديمومة ثامما أ

الموارد الطبيعية إلحداث فرق واضبببببببح من خالل غرس القيم المرتبطة بالوعي البيئي وجعل الطلبة أكثر 

 همتجاهاتار ييي تغبالتالو  ،للطلبةفي إكسببببببببببببباب المعرفة البيئية  يتمثل دور الوعي البيئي  أي أنإدراك ا. 

 في إطار الشعور بالمسؤولية.     لديهمنحو البيئة، وتنمية الحس اإليجابي  هموسلوكيات

 هداف الوعي البيئيأ  

تكوين  من خاللطلبة فهم المشبببببكالت البيئية لدى ال على المسببببباعدة في لوعي البيئيا أهدافتكمن     

الحد من و  ،الحث على المشبببببببببببببباركةو  ،لطلبةالبيئة لدى اغرس القيم البيئية الهادفة لحماية و ، معرفة بيئية

امل مع يجابي في التعتعزيز السببببببببببببببلوك اإلو طلبة.دى اللخالقيات بيئية أوتطوير  ،المشببببببببببببببكالت البيئية

 .(2119)ربيع ، الطلبةعناصر البيئة عند 
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كسببابهم الحس بتوعية الطلبة بمختلف القضببايا البيئية في الوعي البيئي كما يسببهم        الوعي البيئي وا 

وتنمية  ،والمشبببببباركة الفعالة في حل القضببببببايا والمشببببببكالت البيئية المحافظة على البيئةعلى وتشببببببجيعهم 

كتسبببابهم الخبرات البيئية المعلومات واإلتجاهات اإليجابية لدى الطلبة والقوانين  ، والتأكيد على األنظمةوا 

تفعيل وتنفيذ  ، من خالللتحلي بالقيم والمبادئ البيئيةاعلى لبة التوجيهات لمساعدة الطمن خالل  البيئية

رتبطت أهداف الوعي البيئي بالدور في او  (.2112عببدون،أبو )طط واإلسببببببببببببببتراتيجيبات لحمبايبة البيئبة الخ

همها الحث على الحد من المشببكالت ومن أ(، 2111حمد، أمواجهة المشببكالت البيئية من وجهة نظر )

 .معارف بيئية لجميع فئات المجتمع، وغرس القيم البيئية المفيدةالبيئية، وتكوين 

 مجاالت الوعي البيئي

 :(2112سعود،ال)يها إلكما أشار  ا في عدة مجاالت أساسي  يكون عامال  ن أيمكن للوعي البيئي 

 يئة، وتنمية مشببكالت الب إلىلمين للتعرف فراد المتعلمين وغير المتعأللفراد سببواء ألمجال تعليم ا

 لية تجاه بيئتهم والمحافظة عليها.و هم ومساعدة األفراد باإلحساس بالمسؤ إدراك

 تنمية روح ل التثقيفيةجتمباعيبة المهنيبة بحكم عملهم من خالل البدورات التدريبية إلمجبال الفئبات ا

 .المشاركة في األنشطة البيئية للتقليل من اآلثار البيئية السلبية 

 سبببيةدراج المواضبببيع البيئية في المناهج المدر ا  التربية البيئية و عن طريق  مجال التعليم المدرسبببي 

كافة ل جتماعية نحو البيئة وحمايتهالية االو واألنشببببببببطة المدرسبببببببببية التي تنمي الشبببببببببعور بالمسبببببببببؤ 

 الثانوي(.و  ساسيةأل) ا المراحل الدراسية
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  حاضبببببببببرات عن الوعي البيئي الندوات والم ،عمل الدوراتمن خالل مجال التعليم غير النظامي

ي، مثل النواد لكافة القطاعات خارج المؤسبببببببسبببببببات التعليميةومشبببببببكالته وطرق المحافظة عليه، 

 منظمات المجتمع المدني. كافةالمتاحف، الجمعيات، المساجد و 

 مكونات الوعي البيئي

لوعي ا حلقات متصبببببببلة ومنفصبببببببلة في نفس الوقت مسبببببببؤولة عنفي ثالث  تتمثل مكونات الوعي البيئي

يط خالل الكتب المدرسية وتطويرها بما يالئم الوضع البيئي المح ودمجها منالثقافة البيئية وهي  ،البيئي

مناقشات وال ،، وتدريب المعلمين ضمن برامج توعوية بالقضايا البيئيةلية الطلبة نحو البيئةو وتحديد مسبؤ 

يجاد وعي عالٍ ال على عدة مستويات سواء محلية أو دولية واإلستفادة من الندوات والمؤتمرات  مفتوحة، وا 

مراحل التعليم ووجود ب يئي المتصلبالتربية والتعليم ال :والمكون الثاني ،والكتب والنشرات التوعوية البيئية

إسبببببببببببببتخدام ب ةالبيئية المختلف تكالرة على التعامل مع المشببببببببببببب، والقد هداف للمناهج التعليميةألتكامل با

 .(2101)الطائي ومحسن ، أساليب متعددة

داة فعالة لنشببببببببر الوعي البيئي من خالل التخطيط الصببببببببحيح ونشببببببببر الفهم أعالم البيئي وهو إلا وأخيرا 

يصببببببال المعلومة والتثقيف للجميع السببببببليم للقضببببببايا البيئية المعاصببببببرة المجتمع  والوصببببببول لكافة أفراد ،وا 

بأسبببباليب متنوعة  بيئةلفكار مفيدة لأوطرح وترسببببيخ قيم ومفاهيم بيئية، بدورها التكاملي الشببببامل التوعوي 

 (.2106)خنفر،  البيئية تكالهتمام نحو المشوتوجيه االالمقروءة والمسموعة والمرئية، 

 مراحل تنمية الوعي البيئي

 .(2101)ظفر،مراحل اآلتية كما صنفها باللطلبة ا لدى بيئيالعي الو  تنميةمراحل تمر  
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 ديد دقيق للفهم يتم تح المشكالت التي تتصل بالبيئة حيث إلىمرحلة التعرف  :المرحلة التمهيدية

طلبة، الن كل األنشببببببببببببببطة التي يقوم بها الطلبة تؤثر إما ة للالمتعلق بالبيئ والمعرفبة والسببببببببببببببلوك

 بطريقة إيجابية تنفع البيئة أو سلبية تضر بها.

  :كتسبببببببببباب المعرفة البيئية مثل معرفة المشببببببببببكالت البيئية، أسبببببببببببابها اهي مرحلة مرحلة التكوين

ارة الدافعية للمتعلمين لتحديد المداخل الضببببببببرورية والوصببببببببول للحلول لحماية البيئة من خالل إث

 .للوعي البيئي

 علم، لتكوين التثر أكيد على أشببببببببببببببكل فعلي للتمرحلة التطبيق : تطبيق ما تم تعلمه من مفاهيم ب

اتجاهات إيجابية تسببببببببببببباعدهم على تحسبببببببببببببين البيئة والحفاظ على مواردها، وتنمية اإلحسببببببببببببباس 

 بالمسؤولية تجاه البيئة لبناء القيم واألخالق.

 إثراء مببا تم تعلمببة سبببببببببببببببابقببا من خالل التببأكيببد على حببل المشببببببببببببببكالت البيئيببة  رحلببة التثبيببتم :

 . ستهالكالترشيد اة و والمحافظة على الموارد الطبيعي

  مرحلة المتابعة : التخطيط ألنشطة جديدة بهدف ممارسة ما تم تعلمه، بحيث تتضمن الخطط

 مواقف تساعد الطلبة على تطبيق وتهيئة إجراءات لحل المشكالت ووضع جداول زمنية ومكانية

 ما تم تعلمه.

 التحديات التي تواجه الوعي البيئي

 ى سالمته من خالل وجود إحساسما يحيط اإلنسان ويحافظ عليعد اإلدراك بالوعي البيئي للتعامل مع 

نحو البيئة حيث يتحقق من خالل تعاون جميع مكونات المجتمع للوصول للتوازن البيئي من أفراد  عالٍ 

التنشئة و  في غرس القيم فعاال   اومؤسسات حكومية وخاصة لتحقيق سالمة البيئة، كما أن لأل سرة دور  
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 لبيئةبعض أفراد المجتمع ال يهتمون بافإن ة الفرد منذ الصغر، لكن لألسف بشخصي ترتبط السليمة 

مراض وتلوث األالخاطئة مع البيئة التي تسبب نشر وساخ والممارسات النفايات واأل هيكثير وسالمتها و 

ويكون  ،منها البيئية الكثيرة التي تحتم علينا الحد تكالالمشختالل التوازن البيئي البيئة واختالف المناخ وا

يد عالم والمؤسسات التعليمية وتشدووسائل اإل سرةألمن ا بتداء  إذلك من خالل تحقيق وعي بيئي شامل 

مان نظمة لحماية البيئة ورفع مستوى الوعي لضالقوانين على المخالفين ووضع المزيد من التشريعات واأل

 (.2102)الشلبي،حياة مشرقة للمستقبل 

 ذات الصلة : السابقة تالدراسا المحور الثاني:

ة والتعقيب عليها وتحديد موقع الدراسة الحالي ذات الصلة بموضوع الدراسةالسابقة الدراسات  تناول تم

 هما:تم تقسيمها الى محورين و  ،منها

 في المواد الدراسية. الوعي البيئي والتربية البيئيةالدراسات التي تناولت : لواأل  المحور

نشطة في التربية البيئية على زيادة الوعي أ  ستخدام الى معرفة أثر إ( 2116دراسة النتشة)هدفت 

تكونت و ساسي في المدارس الحكومية محافظة القدس، البيئي والصحة البيئية لطلبة الصف السادس األ

ختيار شعبتين من كل اوتم  ،ذكورال من (61) ناث واإل من (60منهم )ا طالب   (020) عينة الدراسة من

 ئنات الحيةثناء دراستهم لوحدة الكاأنشطة في التربية البيئية ألا ودرستحداهما تجريبية إختيرت امدرسة 

 الدراسة متستخدانشطة لنفس الوحدة بالطريقة التقليدية، ألا الدقيقة ، بينما درست المجموعة الضابطة

نشطة أو  ،ئيةختبار تحصيلي في التربية البيإدوات لهذه الدراسة وهي أ تم تصميم ثالثو ، المنهج التجريبي

 ةلمجموعاالنتائج تفوق المجموعة التجريبية على  وأظهرت ،يئية، والمقابلة مع عينة الدراسةفي التربية الب
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 هاق بعد تنفيذعمدراك التلوث البيئي وأصبح لديهم فهم أا  د في فهم و نشطة زاألن استخدام ا، أي أةالضابط

 .نشطة التربية البيئية أل

، اسم العوامل المساهمة في الوعي البيئي بين النيلى تقيإ( (Ziadat,2010كما هدفت دراسة 

ة، ستبانة في أغلب المدن الرئيسياوقد تم توزيع  ،ردناأل   جنوب في فرد( 2111من) الدراسة عينةوتكونت 

، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية المسحي وأ ستخدم المنهج الوصفي

(α=0.05 ) في مستوى الوعي البيئي ولصالح اإلناث، كما توصلت الى أن الوعي البيئي في مدينة العقبة

ي درجة ف اأن مستوى التعليم كان دوره هام   كذلككبر من غيرها من المدن ، وتبين أردن كان جنوب األ

 عمرية األكبر.ئة الختالف الفما تأثر الوعي البيئي بالصالح المتعلمين، وك اي وكان واضح  الوعي البيئ

 Nkambwe,Essilfie and Nomalang,2012) أما دراسة كامبوي وميسيلفي ونومالنج )       

وتسوانا، بدراج التربية البيئية في المناهج الدراسية في وير التعليم في المدارس من خالل إطهدفت إلى ت

( مدرسة، واستخدمت المنهج الوصفي 06ودور المعلمين في التربية البيئية وحيث تم توزيع استبانة على )

ة التركيز على وضرور  المسحي، وبينت النتائج أن دور المعلمين كان محدودا في التثقيف البيئي للطلبة،

 .المدارسدور المعلمين من خالل إجراء التعديالت على مفهوم البيئية في 

دفت إلى التعرف على مدى وعي الدارسين بالمدارس المتوسطة هفقد  (2102)أما دراسة المهنا     

كذلك أهم سبل المحافظة على البيئة، و  إلىوالتعرف   ،في مدينة الرياض والثانوية بالمشكالت البيئية

حي، المنهج الوصفي المسالدراسة  تعي البيئي لدى الدارسين، واستخدمسبل تعزيز الو  إلىالتعرف 

ا: أن لنتائج منه الدراسة دارسا ، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت( 341)من وتكونت العينة 
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وعي الدارسين بالمشكالت البيئية بمدينة الرياض كان بدرجة متوسطة، وأن من سبل تعزيز الوعي البيئي 

ا المقررات الدراسية، واستغالل األنشطة المدرسية وتفعيلهضم الموضوعات البيئية ضمن و لدى الدارسين: 

 .وربطها بالموضوعات التي تتناول البيئة، واالستفادة من اإلذاعة والمكتبة المدرسية في هذا الشأن

ستوى الوعي البيئي لدى معلمي الدراسات الكشف عن مالى ( 2103)دراسة الزيادات هدفت و      

( معلم ا، وتم إعداد 02من )عينة الدراسة تكونت  وعالقته ببعض المتغيرات، ،في األ ردن جتماعيةالا

يقل ئي النتائج أن مستوى الوعي البي بينتالمنهج الوصفي المسحي، و  ستخدمي البيئي، وااس للوعمقي

ختالف التخصص وكان لصالح تخصص الجغرافيا، وتوصلت ايختلف بعن المستوى المقبول تربوي ا و 

 تالف الجنس وعدد سنوات الخبرة.ختوى الوعي البيئي ال يختلف بإالدراسة أن مس

تجاهات البيئية لطلبة كليات لتعرف على االالى اهدفت فقد ( 2104أما دراسة المبارك وآخرون )      

دى الطلبة، ، وتعميم مفهوم الوعي البيئي لفي جامعة بخت الرضا في السودانالتربية نحو التربية البيئية 

( طالب ا 692الستبانة كأداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )او ، المسحي إستخدام المنهج الوصفيوتم 

ربية تجاهات البيئية يجب نشر الوعي البيئي مع تضمين التإلكتساب االأنه وكانت نتائج الدراسة  وطالبة،

 لمختلفة.ا البيئية االبيئية في مناهج التعليم بصورة أفضل مما هو عليه وتوفير مفاهيم القضاي

فاعلية برنامج تعليمي لتنمية الوعي بالسلوكيات البيئية لدى  مدى (2106) دراسة الهاشمكما بينت      

 (41)ن ة موتكونت العين ،تجريبيالالمنهج شبه  ت الدراسةاستخدم ،المرحلة االبتدائية بالكويت طلبة

ة من ضابطالمجموعة ال ا يمثلونطالب   (08)و ،تجريبيةالمجموعة يمثلون ال ولىمن المدرسة األ اطالب  

مجموعة التجريبية على ال اوتطبيقه يهدف لتنمية المفاهيم البيئيةوقد تم تصميم برنامج ثانية، الالمدرسة 
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جود برنامج لو  اك أثر  هنا أنالدراسة لها توصلت كانت النتائج التي و  ،وعمل اختبار بعدي للمجموعتين

فة البيئية ساسية في تكوين المعر أالتربية البيئية على الطلبة في المرحلة االبتدائية وهي مرحلة مهمة و 

ة بحماية البيئ ى القيم التي تتعلقنشطة علألثير اأويتطور لديهم الفهم وت ،وتشكيل السلوكيات البيئية

 .لى تحقيقهإئية والسلوكيات البيئية وهذا ما تسعى برامج التربية البي

( عن دور المدرسة االبتدائية في نشر الوعي البيئي 2102وبينت دراسة جرماس ورودريقوس ومالفي)

االنشطة بالمائي للطلبة في البرازيل، طبقت ورشات عمل والمالحظة المباشرة وتوزيع استبانة قبل االشتراك 

من الصف السادس والسابع والثامن في  ( طالب ا019واستبانة بعدية ، حيث تكونت عينة الدراسة من )

المدارس الحكومية البرازيلية ، وتوصلت النتائج الى اكتساب الطلبة للمهارات والمعارف والقيم الداعمة 

 يد على االهتمام بالبيئة داخل المدرسة .ضا التأكبيئة والحفاظ عليها ، وأيلل

 الوعي البيئيو كتب العلوم  تتناولالدراسات التي : لمحور الثانيا

إلى الكشف عن مستوى وعي معلمي العلوم في المرحلة االبتدائية (  2118هدفت دراسة العمري )  

متها، ومعرفة البيئة وسال صحةبالوضع البيئي العالمي، والوعي بمشكلة التلوث البيئي، والوعي بأهمية 

داللة الفروق في مستوى الوعي تبعا لمتغيرات الوضع العملي الحالي والخبرة، وتكونت عينة الدراسة من 

معلما لمادة العلوم في مدينة تبوك، طبق عليهم استبانة لقياس مستوى الثقافة البيئية في ثالثة  (90)

ئة وعي بمشكلة التلوث البيئي، والوعي بأهمية صحة البيالوعي بالوضع البيئي العالمي، وال ، هيمجاالت

بيئي الوعي بالوضع المستوى  أظهرت النتائج أنوقد  ،المنهج الوصفيالدراسة واستخدمت  ،وسالمتها

لبيئي افي حين كان مستوى الوعي بالتلوث  ،اوسالمتها كان منخفض  صحة البيئة العالمي، والوعي بأهمية 
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مستوى الوعي على المجاالت الثالثة لدى  في( α=0.05)كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية  ا،مرتفع  

 .استجابات العينة ترجع إلى الوضع العملي وعدد سنوات الخبرة

واقع استخدام المدخل البيئي في تدريس دراسة هدفت الى التعرف على ( 2106)السيف جرى وأ      

ريق ، عن طفي السعودية الثانوية م الطبيعية في المرحلةو ت العلام من وجهة نظر معلمي ومعلمو العل

عقد مقارنة بين معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية واستخدامه، ومدى تأثير نوع المقرر الدراسي لعينة 

، دارةاإلو  ،الكتاب المدرسي ،المتعلم ،محاور وهي المعلم ةربعلها أستبانة ا ، وكانت أداة الدراسةالدراسة

 ،المنهج الوصفيالدراسة واستخدمت  ،ومعلمة ا( معلم  20عينة مكونة من )ستبانة على تطبيق االوتم 

ستخدام المدخل البيئي في تدريس العلوم لما له من أثر في ربط الأهمية  نتائجها وجودرز أبكان من و 

هداف أ مدخل البيئي كأسلوب تدريس ولتحقيقالبيئية ، ودعم الكتب المدرسية الالطالب بحياته اليومية و 

 قلة البرامج التربوية وورش العمل للمعلمين والمعلمات. ، كما بينت نتائج الدراسةالمادة

فاعليبة برنبامج قبائم علبى الكشف عن  لىإهدفت والتي  (2106)دراسبة البركبات والوديبان، أما      

 الدراسة دواتأ إعداد تم ،ردنفي األ طفالاألي تعزيز الوعي البيئي لدى المبدخل البيئبي لتدريس العلوم ف

 طفال   (61) سة منالدرا عينة تكونتو  والمقابلة شبه المقننة، تجريبي تدريسي برنامج على اشتملتبحيث 

، ا من خالل البرنامج التدريسي( طفال تعلمو 31تكونت من ) تجريبية ، مجموعةنتم تقسيمهم لمجموعتي

المنهج شبه الدراسة  ستخدمتاو ، ( طفل تعلموا بالطريقة االعتيادية31والثانية ضابطة تكونت من)

 ىية علالمتوسطات الحساب ىجريبية حققوا أعلأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد المجموعة التو  ،التجريبي

المجموعة  ، لصالح وعتينائيا  بين المجمصدال إح قد فر وجو ما أظهرت النتائج ك، الوعي البيئيس مقيا
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فراد أالتجريبية التي تلقت التعليم من خالل البرنامج القائم على المدخل البيئي مع وجود وعي بيئي لدى 

 الدراسة.

اء ستقصأثر استخدام استراتيجية تدمج اال معرفة( التي هدفت ل2106وح )وبينت دراسة المبح       

( طالبة تم 29) ، حيث كانت العينةبغزة لدى طالبات الصف السادس يالعلمي في تنمية الوعي البيئ

( طالبة، وتم استخدام المنهج شبه 02مجموعة تجريبية )( طالبة، و 32ابطة )ض تقسيمهم لمجموعة

جود و ختبار المعرفة البيئية ومقياس الممارسات البيئية، وأظهرت النتائج التجريبي، واستخدمت الدراسة ا

ختبار المعرفة البيئية لصالح طالبات المجموعة التجريبية، و وجود فروق إحصائية في افروق ذات داللة 

 لصالح طالبات المجموعة التجريبية.ذات داللة إحصائية في مقياس الممارسات البيئية 

مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط طلبة لى الكشف عن إ( 2106) اريهدفت دراسة فو        

لمنهج االدراسة  تمستخداو  ،في محافظة جنينوجهة نظر المعلمين المرحلة األساسية في التعليم من 

زعت على و وتصميم استبانة توزعت على ثالثة مجاالت للتحليل  عدة نماذجم عمل وت، المسحي الوصفي

الثامن في سابع، و السادس، السون الصفوف ( معلما ومعلمة يدر  40المعلمين حيث كانت العينة )

وى كتب العلوم لمجال المحتمساهمة لمحافظة جنين، وأظهرت النتائج تدني مستوى ، المدارس الحكومية

وجد أظهرت النتائج أنه ال ت ، وكماواألنشطة، وارتفاع مستوى مساهمة الرسوم واألشكال في كتب العلوم

والمؤهل العلمي وسنوات  الجنس اتفروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

 . الخبرة
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 موقع الدراسة الحالية /  التعقيب على الدراسات السابقة

 :من حيث الهدف 

 ( 2106، ودراسة فاري )(2106)السيف (، ودراسة 2118) العمري دراسة تشابهت الدراسة مع    

من وجهة نظر  مو العل واقع استخدام المدخل البيئي في تدريس( في 2106)دراسبة البركبات والوديبانو 

(، 2106ودراسة المبحوح ) (،2103ودراسة الزيادات ) ،(2116النتشة)دراسة المعلمين. واختلفت مع 

 .دائيةلدى تالميذ المرحلة االبت ستخدام برنامج تعليمي لتنمية الوعي البيئيإ في (2106الهاشم ) ودراسة

 (2104ن )دراسة المبارك وآخري، و )  (Ziadat,2010ودراسة ،(2102المهنا ) كما اختلفت مع دراسة

 .سبل تعزيز الوعي البيئي إلىعرف وعي بالمشكالت البيئية، ، وكذلك التالمدى  تتناولالتي 

 من حيث المنهج :

دراسبببببببببة و  ،)  (Ziadat,2010ودراسبببببببببة ،(2118) العمري دراسبببببببببةمع  تشبببببببببابهت هذه الدراسبببببببببة       

 (،2106ودراسببببة فاري )(، 2104ن )دراسببببة المبارك وآخري(، 2103ودراسببببة الزيادات ) ،(2102المهنا)

 ،(2116النتشببببة ) دراسببببةمع  في المنهج المسببببتخدمختلفت او  .المنهج الوصببببفي )المسببببحي( تسببببتخدماو 

 ودارسة(، 2106، ودراسة المبحوح )(2106)السيف  دراسةو  (،2106) البركبببببببببببببببات والوديببببببببببببببباندراسة و 

 .المنهج شبه التجريبي التي استخدمت ،(2106)الهاشم 

  من حيث أداة الدراسة:

 ،(2102المهنببببببببببا ) دراسببببببببببة و ،(2118) العمببببببببببري دراسببببببببببة مببببببببببع الدراسببببببببببة الحاليببببببببببةتشببببببببببابهت         

السببببببببببببيف ودراسببببببببببببة  (،2104) ندراسببببببببببببة المببببببببببببارك وآخببببببببببببريو  ،) (Ziadat,2010ودراسببببببببببببة ودراسبببببببببببة 
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. أداة لجمببببببببع المعلومبببببببباتكبببببببب االسببببببببتبانةأداة الدراسببببببببة وهببببببببي فببببببببي  (،2106دراسببببببببة فبببببببباري ) ،(2106)

دوات أ تصببببببميم ثببببببالث التببببببي قامببببببت علببببببى (2116دراسببببببة النتشببببببة )مببببببن حيببببببث األداة مببببببع ختلفببببببت او 

والمقابلبببببببة مبببببببع عينبببببببة ، نشبببببببطة فبببببببي التربيبببببببة البيئيبببببببةأختببببببببار تحصبببببببيلي فبببببببي التربيبببببببة البيئيبببببببة و اوهبببببببي 

ختببببببببببببار ا تاسبببببببببببتخدمالتبببببببببببي ( 2106ودراسبببببببببببة المبحبببببببببببوح )(، 2103ودراسبببببببببببة الزيبببببببببببادات )، الدراسببببببببببة

 البركبببببببببات والوديببببببببباندراسببببببببة  ختلفببببببببت مببببببببع ا كمببببببببا ،البيئيببببببببةالممارسببببببببات المعرفببببببببة البيئيببببببببة ومقيبببببببباس 

 هتبببببم تصبببببميم تدريسبببببيبرنبببببامج  ىعلببببب فبببببي أدواتهبببببااشبببببتملت التبببببي ( 2106الهاشبببببم ) ودراسبببببة ،(2106)

 . عند الطلبةلتنمية المفاهيم البيئية 

 من حيث العينة:

 ،(2106فاري)ودراسة  ،( 2118) العمري مع دراسة من حيث العينةتشابهت الدراسة الحالية           

مع  عينةال في ختلفتافي حين  كعينة للدراسة. معلمينعتمادها على الافي  (2106)السيف ودراسة 

ودراسة الزيادات  ،(2116النتشة) راسةود ،الثانوية المرحلة لبةستخدمت طاالتي  (2102المهنا )دراسة 

( والتي 2106) البركبات والوديبان، ودراسة (2106الهاشم ) ودراسة (،2106المبحوح )ودراسة (، 2103)

دراسة و  ،امة الناسمن عالتي كانت عينتها ( ,Ziadat (2010ودراسة بتدائية،إلطلبة المرحلة ا إستخدمت

 طلبة كليات التربية.وكانت عينتها ( 2104ن )المبارك وآخري

هجية عينة الدراسة، ومن تحديدالدراسات السابقة في إعداد األدب النظري و الدراسة الحالية من  تدفاتسوا 

 وتفسيرها.ومناقشتها النتائج ستعراض استبانة، و االتطوير الدراسة، وكيفية 
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حدود  في –من الدراسات القليلة في األردن  وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بكونها: 

لدى ي نشر الوعي البيئ في ساسيكتب العلوم في مرحلة التعليم األ دور تكشف عنالتي  - علم الباحثة

 لة األساسيةالمرحمعلمي القليلة أيضا  التي تناولت  ، وكونها من الدراساتالمعلمين  وجهة نظر الطلبة من

في  عي البيئيبالو ي عملية تطوير تهتم وألاسات الحقة تقديم تصور لدر في  تصبح مرجعا يسهم بحيث

.المستقبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

ا لمنهج الدراسببببة، ومجتمعها، وعينتالحالي الفصببببل  تناول تحقق لاجراءات إها، إضببببافة إلى عرضبببب 

 الدراسبببببببة، واألسببببببباليب اإلحصبببببببائية المناسببببببببة في معالجة البيانات جراءاتا  و من صبببببببدق األداة وثباتها، 

 . هاوتحليل

 منهج الدراسة

ي دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساس إلى فعر  ت  البهدف المسبحي /م المنهج الوصبفي اسبتخداتم  

تحقيق ، و طبيعة الدراسبببببببة وذلك لمناسببببببببة ،المعلمينفي نشبببببببر الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظر 

 أهدافها.

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسببببة من جميع معلمي العلوم في مرحلة التعليم األسبببباسببببي في المدارس الحكومية في  

معلم ا  (061)  همعدد البالغو (، 2121/2120) الدراسببببببببي للعام وادي السببببببببيرالعاصببببببببمة عمان / لواء 

مديرية  حصببببائيات)إ .((0) ملحق) للذكور( مدرسببببة 20( مدرسببببة لإلناث و )00موزعين بين )، ومعلمة

 ذلك: ( يوضحان 2(،)0) والشكالن( 0الجدول )و  ،تربية والتعليم للواء وادي السير(ال
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 (1الجدول )

 لجنس والمدارساحسب  توزيع أفراد مجتمع الدراسة في لواء وادي السير في العاصمة عمان

 العدد الكلي إناث ذكور الجنس
62 93 061 

 68 00 20 المدارس

 

 

 
 (1الشكل )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة في لواء وادي السير حسب المعلمين والمعلمات

 

42%

58%

ذكور إناث
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 (2الشكل )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة في لواء وادي السير حسب المدارس

 

 أما نسبة الذكور فكانت ،(%48) اإلناثنسبة ( أن 2( و )0)ين( والشكل0الجدول )من ن بيتي

  (.%34)الذكور  مدارسما نسبة أ ، (%64) ومن حيث المدارس كانت نسبة مدارس اإلناث ،(02%)

 عينة الدراسة: 

ختيارهم بالطريقة العشبببببببوائية اتم ، ( معلم ا ومعلمة لمادة العلوم 003) عينة الدراسبببببببة من  تتكون

 .((2ملحق ))(Krejcie & Morgan, 1970 ) كريجسببي ومورجانجداول  بعد الرجوع الى  ،البسببيطة

 ( خبرة التدريسببببببية، المؤهل العلمي) الجنس، ال راسبببببة حسبببببب المتغيرات وهيكما تم توزيع أفراد عينة الد

 .(2الجدول )كما يتضح من 

 

 

35%

65%

ذكور إناث
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 (2الجدول )

 هامتغيراتعينة الدراسة حسب  توزيع أفراد

 المئويةالنسبة  التكرار الفئة المتغير

 %0300 09 ذكور الجنس

 %4606 60 إناث

 %011 003 المجموع

 %0202 21 سنوات 4أقل من  الخبرة التدريسية

 01أقل من  –سنوات  4
 سنوات

39 3004% 

 %0208 40 سنوات فأكثر 01

 %011 003 المجموع

 %2003 80 بكالوريس المؤهل العلمي

 %2402 29 دراسات عليا

 %011 003 لمجموعا

 

في حين بلغت  نسبببببببببة اإلناث ، الذكور ( من عينة الدراسببببببببة من%0300) أن  (2بين الجدول )ي

سببنوات فأكثر  (01)للمعلمين الذين خدمتهم ة، كانت أعلى نسبببة يومن حيث الخبرة التدريسبب (،4606%)

 سببببببببببنوات( وبنسبببببببببببة 01أقل من  –سببببببببببنوات  4الذين خدمتهم ) نالمعلمو  وحل ثاني ا ،(%0208) لغتوب

سبببببة للمؤهل (. أما بالن%0202سببببنوات فأقل ( وبنسبببببة ) 4ن الذين خدمتهم )ا المعلمو ، وأخير  (3004%)

ن المعلمو (، تالها %2003س وبلغت )و أعلى نسبببة للمعلمين الحاصببلين على البكالوري تكانفقد العلمي 

 (. %2402دراسات العليا بنسبة )الالحاصلون على 
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متغيرات حسببببببب بالرسببببببم البياني الدراسبببببة عينة فراد أ توزيع( نسببببببب 4( و)0) ، (3شببببببكال )ألاوتوضبببببح 

 .الخبرة التدريسية والمؤهل العلميو نس، الج

 

 (3الشكل )

 الجنسمتغير  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب

 

 

 (4الشكل)

 الخبرة التدريسيةمتغير  فراد الدراسة حسبأتوزيع 

43%

57%

ذكور إناث

18%

34%

48%

سنوات5أقل من  سنوات10أقل من –سنوات 5 سنوات فأكثر10
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 (5الشكل)

 المؤهل العلميمتغير فراد الدراسة حسب أتوزيع 

 : أداة الدراسة

 لدراسبات السبابقة ذات الصبلة بموضِوع الدراسةواطالع على األدب التربوي إللتحقيق هدف الدراسبة تم ا 

(، ودراسبببة الهاشبببم 2106( ودراسبببة البركات والوديان)2102المهنا)دراسبببة ( و 2118دراسبببة العمري)مثل 

في ضببببببببببببببوء ذلببك تم تطوير أداة و ، (2106، ودراسبببببببببببببببة فبباري )(2106)السببببببببببببببيف ( ودراسبببببببببببببببة 2106)

لدى  بيئيفي نشر الوعي الالعلوم في مرحلة التعليم األساسي  دور كتب  للكشف عنالدراسة)االستبانة( 

(. (3ملحق ))( فقرة 32ولية على )ألسببببتبانة في صببببورتها االوتكونت ا ،معلمينالالطلبة من وجهة نظر 

 ستبانة:االوتم إتباع الخطوات اآلتية في تطوير 

 التي تناولت الوعي البيئي. لدراسات السابقةقراءة األدب التربوي وا 

 ستبانة.لفقرات التي ينبغي تضمينها في االتحديد ا 

 تبانة في صورتها األوليةسوضع اال. 

74%

26%

بكالوريس دراسات عليا
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 )4د ا )جكبير ) سبببببتبانة وفقا لمقياس ليكرت الخماسبببببي الفراد عينة الدراسبببببة على اأجابات إكما وزعت  

 .تان(، قليل جد ا )درجة واحدة(()درج درجات، قليل (3) ( درجات، متوسط0درجات، كبير)

 

 صدق أداة الدراسة:

 : بطريقتين هما، ةدااألمن صدق تحقق تم ال

 المحتوىصدق :  والأ

ناهج المالمتخصببببصببببين في محكمين المجموعة من سببببتبانة بصببببورِتها األولية على الا عرضتم         

إلى تَّعرف البهبببدف  .((4))ملحق( محكمين 01وعبببددهم ) الخبرةوطرائق التبببدريس، من ذوي الكفببباءة و 

للغرض الذي وضبعت من أجله، وسبالمة صبياغتها ووضوح معانيها من سبتبانة اال فقرات مدى مالءمة 

جراء أي تعبديبل ووضببببببببببببببوح الفقرات، النباحيبة اللغويبة،  مالحظات وتم األخذ بضببببببببببببببافبة. اإلحبذف أو ببالوا 

، ومعالجة بقية ( فأكثر%81ى نسبببببة موافقة )اإلبقاء على الفقرات التي حصببببلت علو  ،آرائهمو  المحكمين

تبانة سببببوفي ضببببوء ذلك تم تطوير اال ،الفقرات بالتعديل أو إعادة الصببببياغة أو الحذف أو إضببببافة فقرات

ستبانة إلكترونيا لتسهيل وتم تصبميم اال .((0)ملحق) ( فقرة31كونة من )وأصببحت م ،بصبورتها النهائية

 توزيعها على أفراد عينة الدراسة.

يقها طببتستبانة، لال تساق الداخليالاصدق تحقق من تم ال (االتساق الداخليالبناء )صدق صدق  :انًياث

وتم حسبببببببباب معامل  مة،ومعل معلم ا( 26خارج عينة الدراسببببببببة مكونة من )سببببببببتطالعية من اعلى عينة 

 (.6والشكل )( 3الجدول )كما يوضح  الكلية،بين درجة كل فقرة والدرجة بيرسون رتباط ا
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 (3لجدول )ا

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية

 

 
 (6)الشكل 

 والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة
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الفقرات

لكل فقرة معامل االرتباط

 معامل اإلرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 1028 9 1083 17 1084 25 1082 
2 1082 10 1084 18 1086 26 1083 
3 1081 11 1062 19 1083 27 1080 
4 1088 12 1006 20 1083 28 1080 
5 1082 13 1081 21 1088 29 1082 
6 1088 14 1082 22 1082 30 1083 
2 1082 15 1082 23 1028   
8 1029 16 1081 24 1091   
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سبببببببتبانة والدرجة الكلية كانت ( أن قيم معامالت االرتباط بين فقرات اال6( والشببببببكل)3تبين من الجدول )

ى تمتع ا يشببير إلم  إحصببائي ا، مة ( وهي قيم مقبول1091 – 1006مرتفعة ودالة إحصببائي ا، وتراوحت بين )

 ستبانة بدرجة مناسبة من الصدق.اال

 ثبات أداة الدراسة: 

من  معلم ا ومعلمة( 26سبببتطالعية مكونة من )اتطبيقها على عينة ب سبببتبانة(،األداة )االمن ثباِت تحقق تم ال

سببببتبانة لال( Cronbach-Alpha) باسببببتخدام معامل كرونباخ ألفاتم حسبببباب الثبات و عينة الدراسببببة،  خارج

سببببببببتبانة في اإلجابة عن أسببببببببئلة الدراسببببببببة، تعبر عن صببببببببالحية اال مرتفعة ةوهي قيم(، 1098غ )وبلالكلية، 

 تها للتطبيق على عينة الدراسة.يلبوقا

 المعالجة اإلحصائية: 

 إلىف للتعر  ةالمعياري ةالمتوسببببطات الحسببببابية واالنحرافسببببتخدام لإلجابة عن السببببؤال األول تم ا 

 استجابات أفراد العينة على كل فقرة من الفقرات.

 اسببببببببببببتخدام تم اوالرابع  الثاني ينلإلجابة عن السببببببببببببؤال( ختبارt- test لمعرفة داللة الفروق في )

 ي الجنس والمؤهل العلمي.متغير 

 سبببببببببتخدام ابة عن السبببببببببؤال الثالث تم الإلجا( ختبار تحليل التباين األحاديANOVA لمعرفة )

 .الخبرة التدريسية الفروق في متغيرداللة 

  إسببببببببببتخدام(معامل ارتباط بيرسببببببببببونPearson Correlation للتحقق من صببببببببببدق االتسبببببببببباق )

 الداخلي.
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  أ –معامل كرونباخ إستخدام( لفاCronbach’s Alphaللتحقق من ثبات االستبان ). ة 

 عتماد على المعادلة اآلتية:حديد طول الفئة، تم االتول 

 0033 =0/3= (3)(/0- 4)  = (/ عدد المستويات الحد األدنى –الحد األعلى طول الفئة = )

ة كما ستبانة المتوسطات الحسابيفراد عينة الدراسة، على فقرات االستجابة أاعتمد في تحديد اوقد 

 (.0) الجدوليوضحها 

 (4الجدول )

 االستبانةفقرات على ستجابات أفراد العينة الحكم على متوسطات معيار ا
 درجةال المتوسط الحسابي

 قليلة  0011-2033

 متوسطة 2030-3062

 كبيرة 3068-4011

 
 متغيرات الدراسة:

 الجنس وله مستويان: ) ذكر وأنثى(.

 (01أقل من) –( سببببببببنوات 5( سببببببببنوات ،)5)أقل من ) ، وهي :الخبرة التدريسببببببببية ولها ثالثة مسببببببببتويات

 .( سنوات فأكثر(01سنوات، )

 ، وهي: )بكالوريس ، دراسات عليا(.المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات 
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 إجراءات الدراسة:

 :الخطوات اآلتيةتم القيام بتنفيذ الدراسة ل

  سئلتها والهدف منها.أتحديد مشكلة الدراسة و 

 بالوعي البيئيذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة  طالع علىإلا . 

  بصورتها األوليةستبانة( الا )أداة الدراسة تطوير. 

 األولية. بصورتها ةستبانواصل مع المحكمين لتحكيم االالت 

  ستبانة وثباتها.االالتحقق من صدق 

 خذ حيث تم مراجعة مديرية التربية والتعليم لواء وادي السبببببببببببير ال ة الكليتحديد مجتمع الدراسببببببببببب

 .الممثلة، واختيار عينتها تخصص العلوم اعداد المعلمين والمعلمات 

  الحصبببببببببول على كتاب تسبببببببببهيل مهمة ، من جامعة الشبببببببببرق األوسبببببببببط الى وزارة التربية والتعليم

األردنية، من أجل الحصبببببببول على موافقة مديرية التربية والمدارس التي سبببببببيتم تطبيق الدراسبببببببة 

 ((6) ملحقعليهم، ) ستبانةاالتطبيق بفيها، 

 روس جمع البيانات بسبب الظروف الحالية  نتيجة انتشار في يلسهتستبانة الكتروني ا لالتصبميم ا

 كورونا.

 لواء وادي السيروالتواصل مع بعض مدراء المدارس ضمن  هلاالستعانة باألصدقاء واأل  



40 

 

ن عينة كبر عدد ملتعليم لواء وادي السببببير للوصببببول ألموظفين من مديرية التربية وا والتواصببببل مع 

 الدراسة المعلمين والمعلمات.

  على معلمي مادة العلوم في المرحلة األسباسية في مدارس لواء وادي السير من  سبتبانةاالتوزيع

 . mail)-(Eوعبر  (Facebook )ومجموعات  (WhatsApp) خالل مجموعات

  احاسوبي  ستبانات، ثم تفريغ البيانات االجمع. 

 اإحصائي ا ب هاوتحليلالبيانات عالجة م ( ستخدام برنامجSPSS.) 

 والمقترحات.التوصيات ب روجتفسيرها ومناقشتها،والخو  وعرضها،النتائج  ستخراجإ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 لفصل الرابعا

 نتائج الدراسة

 :  كما يأتي الدراسةاإلجابة عن أسئلة تناول هذا الفصل 

عي البيئي و نشر الفي دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األسباسبي ما  :ولالسؤؤال األ المتعلقة بالنتائج 

 ؟من وجهة نظر المعلمينلدى الطلبة 

 قراتفلجميع والرتب  ةالمعياري اتنحرافلإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واال

 .(2والشكل )( 5الجدول)ستبانة الكلية، ويتضح ذلك من االستبانة واال

 (5جدول )ال

 ستبانة الكليةاالستبانة، واال فقراتوالرتب ل ةنحرافات المعياريالمتوسطات الحسابية واال 
رقم 
 الفقرة الرتب الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة ال المعياري

 ةمتوسط 0.12 2.00 تشتمل كتب العلوم على موضوعات تتناول الوعي البيئي. 0 02

20 2 
كتب العلوم دورا مهما في ترسيخ الوعي البيئي عند  ؤديت

 الطلبة.
 متوسطة 0.00 2.22

 متوسطة 0.01 2.20 يوجد ترابط في الموضوعات البيئية لكتب العلوم 2 00

22 4 
ة لدى ي والشعور بالمسؤوليتضمن كتب العلوم تنمية الوعي البيئ

 .الطلبة
 متوسطة 0.01 1..2

02 5 
حو علوم السلوك اإليجابي نالموضوعات البيئية في كتب التعزز 
 .البيئة

 متوسطة 0.02 1..2

 متوسطة 0.02 5..2 تساهم كتب العلوم في التوعية عن المشكالت البيئية. . .2

21 2 
كتب العلوم تساعد الطلبة على توجيههم نحو الوعي البيئي 

 بالشكل المطلوب.
 متوسطة 0.01 4..2
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0. 1 
البيئية من خالل عرض محتوى تزيد كتب العلوم من التنشئة 

 .الكتب
 متوسطة 0.11 5..2

2 2 
تراعي المواضيع والمفاهيم البيئية في كتاب العلوم مستوى عمر 

 ةمتوسط 0.12 4..2 الطلبة .

 متوسطة 0.00 2..2 تساعد كتب العلوم على تعديل سلوك الطلبة نحو الوعي البيئي. 01 24
 ةمتوسط .0.0 2..2 .تتضمن أهداف كتب العلوم نشر الوعي البيئي 00 .
 متوسطة 0.12 1..2 يهتم الطلبة بالبيئة والمحافظة عليها من خالل كتب العلوم . 02 21

21 02 
تؤهل المواضيع البيئية في كتب العلوم للطلبة الفهم والوعي 

 .بأهمية البيئة المحافظة عليها
 متوسطة 0.02 1..2

 ةمتوسط .0.1 1..2 تركز كتب العلوم على أساسيات الوعي البيئي. 02 2
 متوسطة 0.24 2.52 .سهم  كتب العلوم في غرس القيم البيئية للطلبةت 05 22

02 0. 
يسهم التعامل مع القضايا البيئية ضمن كتب العلوم في إيجاد 

 الحلول البيئية.
 متوسطة .0.1 2.51

01 02 
تنمية الوعي الوقائي لمنع حدوث تعمل كتب العلوم على 

 المشكالت البيئية .
 متوسطة 0.12 2.51

 متوسطة 0.01 2.52 بيئةات الضارة باليتسهم كتب العلوم في تغيير أنماط السلوك 01 22
 متوسطة 0.15 2.52 تحقق كتب العلوم األهداف المتصلة بالوعي البيئي . 02 25
 متوسطة 0.02 2.52 تها.بالبيئة ليكون قادر ا على حماييدرك الطلبة المفاهيم المتعلقة  21 05

2 20 
يعد ضعف وجود موضوعات الوعي البيئي بكتب العلوم مشكلة 

 أساسية.
 ةمتوسط 0.04 .2.5

02 22 
كتب العلوم على العديد من الصور واألشكال التوضيحية  يتحتو 

 متوسطة 0.05 2.54 الخاصة بالوعي البيئي.

22 22 
العلوم الطلبة على البحث والتقصي حول القضايا تشجع كتب 

 المرتبطة بالبيئة.
 متوسطة 0.02 2.52

5 24 
تحتوي كتب العلوم على الخبرات التعليمية المتعلقة بالوعي 

 البيئي.
 متوسطة 0.12 2.50

 متوسطة 0.22 .2.4 مل كتب العلوم على أنشطة بيئية صفية والصفية.تتش 25 04

1 2. 
العلوم على األنشطة البيئية التي تساعد في زيادة تشتمل كتب 

 الوعي البيئي عند الطلبة.
 متوسطة 0.02 .2.4

 متوسطة 0.00 2.44 تتضمن كتب العلوم مفردات كافية عن الوعي البيئي. 22 0
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2 21 
توافر ضمن كتب العلوم األنشطة العملية التي تحتاج المختبرات 

 البيئي. واألدوات التي تسهم في ترسيخ الوعي
 متوسطة 0.01 2.40

 متوسطة .0.2 2.24 تتناول كتب العلوم قضايا الوعي البيئي المحلية والعالمية. 22 01

نشر الوعي وم لتوجد كفاية بالمحتوى البيئي المتضمن بكتب العل 21 4
 .البيئي لدى الطلبة

 قليلة .0.0 2.20

 متوسطة 1.25 2.52 داة الكليةألا
 

متوسط الحسابي لدور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي ال( أن 4يبين الجدول)

بدرجة و (، 1094ري )نحراف معيااو  ،(9204البيئي من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير بلغ )

 (. متوسطة)

 
المرتبة األولى ب "مل كتب العلوم على موضوعات تتناول الوعي البيئيتتشلفقرة التي تنص على " وجاءت ا

ها الفقرة التي تنص )متوسطة(، تلت(، وبدرجة 0013اف معياري )نحر ا(، و 3000متوسط حسابي )بأعلى 

(، 2023" بمتوسط حسابي )كتب العلوم دورا مهما في ترسيخ الوعي البيئي عند الطلبة تؤدي على "

ط الفقرة التي تنص على " يوجد تراب المرتبة الثالثةب توجاء)متوسطة(، بدرجة(، 0000نحراف معياري )او 

ة بدرجو (، 0008انحراف معياري)(، و 2020في الموضوعات البيئية لكتب العلوم" بمتوسط حسابي )

 .)متوسطة(

 
حلية تتناول كتب العلوم قضايا الوعي البيئي المخيرة الفقرة التي تنص على "ألبالمرتبة قبل ا تحلو  

بالمرتبة  تجاء(، و متوسطةبدرجة )و (، 0026نحراف معياري)ا(، و 2030" بمتوسط حسابي )والعالمية
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ئي توجد كفاية بالمحتوى البيئي المتضمن بكتب العلوم لنشر الوعي البي األخيرة الفقرة التي تنص على "

 )قليلة(. بدرجةو (، 0006نحراف معياري )ا(، و 03.2" بمتوسط حسابي )لدى الطلبة

 

 
 (7الشكل )

 لفقرات االستبانة مرتبة تصاعدي ا ةالحسابي اتالمتوسط

متوسط الحسابي ( بأقل 0حيث جاءت الفقرة ) تصاعدي استبانة االفقرات ( ترتيب 2الشكل) ي ظهر     

 (.3000)متوسط حسابي  ( بأعلى02بينما جاءت الفقرة ) ،(2030)

اسي في نشر سفي مرحلة التعليم األيختلف دور كتب العلوم هل : نيالسؤال الثاالنتائج المتعلقة ب

 )ذكر، أنثى(. الوعي البيئي بإختالف الجنس
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جود فروق و  أظهرت والتي حرافات المعياريةنالالمتوسطات الحسابية وا حسابلإلجابة عن هذا السؤال تم 

-tختبار )استخدام المتغير الجنس تم تبع ا داللة الفروق  وللكشف عن، بين هذه المتوسطات ظاهرية

test)  عند مستوى الداللة(α=0.05)، ( يوضح ذلك.والجدول ).  

 (6جدول )ال

 دور كتب العلوم نشر الوعي البيئي تبًعا لمتغير الجنس( لداللة الفروق في t-testنتائج اختبار) 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 .1110 000 20202 .620 0092 09 ذكر

 .980 3014 60 نثىأ

 

ي ساسألكتب العلوم في مرحلة التعليم الدور ( α=0.05)داللة إحصائية  ذي فرق وجود( .يبين الجدول )

اإلناث،  وقد كان الفرق لصالحعزى لمتغير الجنس، يفي نشر الوعي البيئي في مدارس لواء وادي السير 

 ستجاباتهم أعلى مقارنة بالمتوسط الحسابي لعينة الذكور.الحيث كان المتوسط الحسابي 

الوعي  علوم في مرحلة التعليم األساسي في نشريختلف دور كتب الهل : لثالسؤال الثاالنتائج المتعلقة ب

( 01سنوات، ) (01أقل من) –( سنوات 5( سنوات ،)5)أقل من ) الخبرة التدريسيةختالف البيئي با

 ؟سنوات فأكثر( 

ي دور كتب العلوم فل نحرافات المعياريةالالمتوسطات الحسابية والإلجابة عن هذا السؤال تم حساب 

( 2والجدول ) ،الخبرة التدريسيةتبع ا لمتغير لدى الطلبة ساسي في نشر الوعي البيئي ألمرحلة التعليم ا

  .يوضح ذلك
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 (7جدول )ال

 في نشر الوعي البيئي تبًعا لمتغيركتب العلوم  دورل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 الخبرة التدريسية 

 نحراف المعياريإل ا المتوسط الحسابي العدد سنوات الخبرة

 0.00 2.11 21 سنوات (5)أقل من 

 1.15 2.44 22 سنوات(01قل من)أ –سنوات  (5)

 1.25 2.51 54 سنوات فأكثر (01)

 1.25 2.51 002 الكلي

 
وعي ساسي في نشر الكتب العلوم في مرحلة التعليم األ لدورن المتوسطات الحسابية أ( 2يبين الجدول)

راوحت ت تبع ا لمتغير الخبرة التدريسيةر لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السيالبيئي 

(، 1094) نحراف معياريا( ب2048لخبرة التدريسية )لوجاء المتوسط الحسابي الكلي  (،2088 -2000بين )

طات ذا كانت الفروق بين المتوستحديد فيما إلو ، تقترب من بعضها الحسابية ويالحظ أن المتوسطات

تحليل التباين األحادي  ستخداما( تم α= 0.05)  الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

(ANOVA( والجدول ،)يوضح ذلك8 ). 

 (8الجدول)

 ةالخبرة التدريسيلمتغير  تبًعاكتب العلوم  في دور الفروق داللةمعرفة ( لANOVAختبار ) انتائج 

 ى الداللةمستو  قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 1020 0000 0.31 2 2049 بين المجموعات

 1091 001 99001 داخل المجموعات

  002 010069 المجموع
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دور كتب ( في α=0.05عند مستوى الداللة ) فروق ذات داللة إحصائية عدم وجود( 8يبين الجدول )

الخبرة تغير مل في مدارس لواء وادي السير تعزى ساسي في نشر الوعي البيئيألالعلوم في مرحلة التعليم ا

 .التدريسيةخبرة المعلمين بإختالف أي أن دور كتب العلوم ال يختلف ، التدريسية

عي كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الو  يختلف دورهل : رابعالالسؤال النتائج المتعلقة ب

 ؟)بكالوريس، دراسات عليا(  العلمي ختالف المؤهلالبيئي با

وق ولمعرفة داللة الفر  واالنحرافات المعيارية المتوسببببطات الحسببببابيةحسبببباب لإلجابة عن هذا السببببؤال تم 

( 2والجدول ) .(t-test) اربختتم اسببببببتخدام ا ،المؤهل العلميتبع ا لمتغير بين المتوسببببببطات الحسبببببببابية 

 يوضح ذلك.

 (9جدول )ال

 تبًعا لمتغيرنشر الوعي البيئي كتب العلوم في  دور( لداللة الفروق لt-testختبار) انتائج 

 المؤهل العلمي 

 الداللة مستوى درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 1.15 000 1.01 1.24 2.51 14 بكالوريس

 0.11 0..2 22 دراسات عليا

 

( في دور كتب العلوم في α=0.05عدم وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة) (2)الجدول  يبين

ات جاءت المتوسطساسي في نشر الوعي البيئي يعزى الى المؤهل العلمي، حيث ألمرحلة التعليم ا

كتب  ليا، أي أن دورعدراسات مؤهل لالمتوسطات الحسابية مع  ةمتقارب سو البكالوريلمؤهل  ةالحسابي

 العلوم ال يختلف بإختالف المؤهل العلمي.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج

 نتائجوء التوصيات المقترحة في ض ليها الدراسة وكذلكالنتائج التي توصلت إ مناقشةهذا الفصبل  تناول

 الدراسة على النحو اآلتي:

 ول: أل السؤال االمتعلقة بنتائج المناقشة 

ر من وجهة نظ لدى الطلبة دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األسؤؤؤؤاسؤؤؤؤي في نشؤؤؤؤر الوعي البيئيما 

 ؟المعلمين

دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي من وجهة نظر بينت النتائج أن       

نحراف باو ( 2048المتوسط الحسابي الكلي )بدرجة متوسطة، حيث بلغ  جاءفي لواء وادي السير  المعلمين

 وجاءت جميع الفقرات بدرجة متوسطة عدا فقرة واحدة جاءت بدرجة قليلة. (.1094معياري )

ويمكن تفسير ذلك بعدم كفاية محتوى الوعي البيئي في كتب العلوم واألنشطة المساندة، وهذا        

همية في نشر الوعي البيئي وامتداد أثره في حياة الطلبة أيتطلب ادراج الموضوعات البيئية لما لها من 

دى الطلبة الفهم يتطور لالبيئية، بحيث السلوكيات و مهمة في تكوين المعرفة  مية، فالمرحلة األساسيةاليو 

   .كتب العلوم الى تحقيقهوهذا ما يجب أن تسعى ة للقيم التي تتعلق بحماية البيئالواضح 

ئي الرعاية البي ادراك المعلمين وقناعاتهم بأن كتب العلوم ال تولي موضوع الوعي لىإقد يعزى ذلك و     

ائمين على ر الذي يدعو القالمطلوبة، وال تتضمن المفاهيم والمفردات البيئية التي يحتاجها الطلبة، األم
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ثرائها بمزيد من األنشطة الصفية والالصفية التي تسهم في نشر الوعي البيئي بين الطلبة، إلى إالكتب 

 وترسيخ مفاهيم الوعي البيئي لديهم.

سببببتخدام المدخل البيئي اأهمية  علىلى التأكيد إ( 2106)البركات دراسببببة لدراسببببات كوذهبت بعض ا    

 تشببببببببببببببة. كمببا بينبت دراسببببببببببببببة النطلببةى الدي لبفي تعزيز الوعي البيئلوم لمبا لببه من أثر الع كتببب لتبدريس

 لطلبةى اوأصبببح لد د في فهم مخاطر التلوث البيئيزاخالل مادة العلوم نشبطة ألسبتخدام اان ( أ2116)

  .نشطة التربية البيئيةأ مهعمق بعد تنفيذفهم أ

ن وعي الدارسين بالمشكالت ى أإلتوصلت التي ( 2102)دراسبة المهنانتيجة  وتتفق هذه النتيجة مع    

بدرجة متوسببطة، وأن من سبببل تعزيز الوعي البيئي لدى الدارسببين ضببم الموضببوعات البيئية جاء البيئية 

سبببببتغالل األنشبببببطة المدرسبببببية وتفعيلها وربطها بالموضبببببوعات التي تتناول اضبببببمن المقررات الدراسبببببية، و 

ر تعليم الوعي البيئي للمرحلة االبتدائية لتنمية السبببلوكيات أث( التي بينت 2106ودراسبببة الهاشبببم ). البيئة

طة االنشببببالمفردات والمعلومات والسببببلوكيات البيئية وتطبيق  اسببببتعداد الطلبة لتعلم و ،البيئية لدى الطلبة

 .المتوفرة ضمن كتب العلوم

 مسببببببتوى الوعي أنالتي توصببببببلت إلى  (2118العمري )واختلفت نتيجة الدراسببببببة الحالية مع دراسببببببة    

 بالوضع البيئي العالمي، والوعي بأهمية صحة البيئة وسالمتها كان بتدائيةإلمعلمي العلوم في المرحلة ال

ا.   منخفض 

أعلى  ت على" حصلالوعي البيئي تتناول موضوعات كتب العلوم  تشتمل وبينت النتائج أن الفقرة "   

ذلك إلى أن غالبية المعلمين وبدرجة متوسطة ويعزى  (،0013(، وانحراف معياري )3000متوسط حسابي )
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 يئي لدىنشر الوعي البفي بدرجة متوسطة  سهموت ،امحلي  ة يبيئتعالج قضايا كتب العلوم أن ن مدركو 

 يئي يستفيدونترفد الطلبة بمخزون ببمضاعفة الجهود، وتنوع األنشطة الصفية التي  يرغبونلكنهم ، لطلبةا

 .منه في معالجة القضايا البيئية التي تواجههم في المجتمع

الوعي البيئي  كتب العلوم لنشبببرب" توجد كفاية بالمحتوى البيئي المتضبببمن  نتائج أن الفقرةالينت وب      

 (1094( وانحراف معياري)2048بمتوسببببببببببط حسببببببببببابي ) درجة الموافقة األقللدى الطلبة" حصببببببببببلت على 

عام عف وجود ضببببلمعلمين في لواء وادي السببببير مدركون لغالبية ا إنَّ بيمكن تفسببببير ذلك  .وبدرجة قليلة

يئي ؤثر على التنشبببببئة البيئية للطلبة ألن المحتوى البفي نشبببببر الوعي البيئي، وهذا يضبببببمن كتب العلوم 

تدني مسبببتوى التي بينت ( 2106الفاري )دراسبببة  تفق معوهذا ي. الكتب قليل وغير كافٍ ب موضبببوعاتوال

  .نشطةألمساهمة كتب العلوم بسبب قلة المحتوى وا

 :السؤال الثانيمناقشة النتائج المتعلقة ب

نس ختالف الجاسؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤي في نشؤؤؤؤؤر الوعي البيئي بيختلف دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األهل  

 أنثى(؟)ذكر ، 

 ساسيألكتب العلوم في مرحلة التعليم ادور في ( α=0.05)داللة إحصائية  يذفرق  وجودبينت النتائج 

لمتغير  عزىيفي مدارس لواء وادي السير  نى الطلبة من وجهة نظر المعلميلد في نشر الوعي البيئي

  ولصالح المعلمات. الجنس
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بة غموضوع الوعي البيئي ور ل اتجاهات ايجابيةلديهم عموما ناث إلأن المعلمات ا يعزى ذلك الىوقد 

وهذا ، يئيةتجاه البيئة والقضايا البباالضافة الى دور المعلمات  بنشر الوعي البيئي  اوضحناث بدرجة إلا

 الوعي البيئي. في نشر كتب العلوم في تفعيل دور  على أدوارهنَّ ينعكس 

 بيئية، وتسعىوالسلوكيات ال بالمعتقداتناث واالهتمام إلا على التنشئة االجتماعية تؤثر أنَّ بيفسر ذلك و  

وخالل عملها مما يزيد من تكوين الخبرات بالمشكالت  ،االناث لفرض سلوك بيئي داخل المنزل وخارجه

 والقضايا البيئية. 

الذي توصلت الى وجود فروق دالة احصائي ا بمستوى  (,Ziadat (2010مع دراسة هذه النتيجة  وتتفق 

الموضوعات ب واتصالهننشطة البيئية كثر فاعلية باأللصالح اإلناث يعزى لكون اإلناث أ البيئي الوعي

 البيئية.

أن القيم غير دالة إحصائيا  التي بينت (2102نتيجة دراسة زيادات ) معت نتيجة الدراسة الحالية ختلفوا 

ن والمعلمات خضعوا لنفس التأهيل أثناء الخدمة فالمعلمو  ختالف الجنسالختالف يعود ايوجد  أي ال

( التي أظهرت عدم وجود .210نتيجة دراسة فاري ) معكما تختلف  .المؤثرات الخارجية لديهم توتشابه

فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر المعلمين في مدى مساهمة كتب العلوم العامة في انخراط 

  .عزى لمتغير الجنسلوم للمرحلة األساسية في التعلم ت  الطلبة في كتب الع

 :لثالثاالسؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

لخبرة اختالف اسي في نشر الوعي البيئي باسكتب العلوم في مرحلة التعليم األ يختلف دورهل  

 ؟( سنوات فأكثر( 22( سنوات، )22أقل من) –( سنوات 5( سنوات ،)5)أقل من ) التدريسية
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كتب العلوم في مرحلة التعليم  في دور( α=0.05)النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينت 

 .ريسيةالخبرة التد تعزى لمتغير في لواء وادي السيرلدى الطلبة  ساسي في نشر الوعي البيئياأل

 
 ات خبرةعدد سنو بغض النظر عن ، بنشر الوعي البيئي دور كتب العلوماهمية يعزى سبب ذلك الى  و

تهم التدريسية خبر إضافة الى أن كافة المعلمين يسعون جاهدين لنشر الوعي البيئي سواء كانت ، المعلمين

ت تشابه بدرجة عالية حتى الدوراى أن تأسيس المعلمين قبل الخدمة تطويلة أو قصيرة، وقد تعزى إل

 لتدريسية. تهم ااالتوعوية والتثقيفية واحدة للمعلمين، بصرف النظر عن خبر التدريبية والمحاضرات 

ظرهم ألهمية وجهة ن حوللدى المعلمين لم يشكل أي تأثير  عدد سنوات الخبرة التدريسيةأن ب ويفسر ذلك 

فس أن كل أفراد عينة الدراسة يدرسون ن ةخاص  ، دور كتب العلوم بنشر الوعي البيئي للمرحلة األساسية

ف مختلفة من خبرات تعليمية ومعار المؤثرات المحيطة التي تسهم في تكوين الوعي البيئي و  كتاب العلوم

 ية.هي واحدة لكافة المعلمين بغض النظر عن خبرتهم التدريس القضايا البيئيةب تتصلودورات تدريبية 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية التي توصلت إلى  (.210)دراسة فاري  النتيجة مع هذه تتفق

العلوم  يعلل السبب أن كتبو  ،دور كتب العلوم للطلبة بخبرة المعلم حيث ال يتأثر لمتغير الخبرة التدريسية

 خبرة تدريسية كبيرة أو خبرة قليلة، و حتى يذو  امجاالتها متعارف عليها من قبل المعلمين سواء كانو 

جدد تسعى وزارة التربية لدعم خبرتهم بالدورات المكثفة والمتخصصة تجعلهم على دراية عالية المعلمين ال

أن ( التي كشفت عن 2102دراسة زيادات ) وتتفق مع صحاب الخبرة الطويلة.أالمعلمين  تماشون معيو 

أي أن  ،يةسختالف الخبرة التدرياال يختلف بالذي مستوى الوعي البيئي لمعلمي الدراسات االجتماعية 

 تشابه بغض النظر عن سنوات الخبرة. مستوى الوعي البيئي م
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مستوى وعي معلمي أن عن  تكشفالتي  (2118العمري )دارسة مع  الحالية الدراسةنتيجة ختلفت او 

 .برة التدريسيةخلا ختالفايختلف ب العلوم في المرحلة االبتدائية بالوضع البيئي العالمي،

 : رابعالسؤال الالمتعلقة بمناقشة النتائج 

ؤهل ختالف المساسي في نشر الوعي البيئي باأليختلف دور كتب العلوم في مرحلة التعليم اهل  

 ؟)البكالوريس، دراسات عليا( العلمي

كتب العلوم في مرحلة التعليم  في دور( α=0.05)النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بينت 

 .يالمؤهل العلم تعزى لمتغير في لواء وادي السير لدى الطلبة البيئيساسي في نشر الوعي ألا

ؤدون يس أو شهادة الدراسات العليا و شهادة البكالوري الحاصلين على ينلى أن المعلميعزى سبب ذلك إ 

نفس الدور ونفس الواجب، أي أن المؤهل العلمي الذي يحمله المعلم يعزز المجال التدريسي لكتب العلوم 

لي فإن مستوى المؤهل بالتاهمية نشر الوعي البيئي ألال يتغير رأيه بالنسبة في نشر الوعي البيئي و  ودورها

ب العلوم المواضيع البيئية ضمن كتف ،العلمي ال يؤثر في طبيعة دور كتب العلوم بنشر الوعي البيئي

مما يسهل فهمها  طةمترابالوعي البيئي والفهم والتوجيه ضمن مواضيع  يهتم بتقديمها المعلم بصورة ترسخ

 .لطلبةوتطبيقها من قبل ا

رداتها بغض يس المختلفة ومفتركيز المعلمين كان على محتوى المادة وطرق التدر  أنَّ بذلك  وتفسر الباحثة

 للطلبة. وواضح ميسر تقديم المادة بشكلهو  فكان اهتمام المعلمين ،العلمي معن مؤهلهالنظر 
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ال يوجد فروق ذات داللة أظهرت النتائج أنه  التي( 2106دراسة فاري) نتيجة مع وتتفق هذه النتيجة

من وجهة نظر ساسية ألنخراط الطلبة في التعلم لكتب المرحلة اافي مستوى ( α=0.05)إحصائية 

 .ر المؤهل العلميالمعلمين يعزى لمتغي

 
مستوى التعليم كان التي توصلت الى أن  ،)  (Ziadat,2010تختلف نتيجة هذه الدراسة مع دراسة و 

 .المؤهل العلمي عزى لمتغيراختالف ي يوجد وأنه ،دوره هام في درجة الوعي البيئي

 :التوصيات 

 -:التالية ، يمكن تقديم التوصياتنتائج الدراسة في ضوء 

  الوعي البيئي.نشر تطوير كتب العلوم للمرحلة األساسية والتركيز على مواضيع 

  نشطة صفية وال صفية واستخدامأعمل على خالل حصص العلوم تشجيع المعلمين والمعلمات 

 . الوعي البيئي التي تزيد منالصور واألشكال التوضيحية 

 ث المختبرات المدرسية بحي تطبيق المفاهيم والمعارف من خالل حصص العلوم واالستفادة من

 تضمن نشر الوعي البيئي بصورة أكبر.

 كتب مين تضجميع المراحل الدارسية من خالل لالبيئي  تفعيل دور كتب العلوم في نشر الوعي

 العلوم الموضوعات والخبرات التعليمية المتعلقة بالوعي البيئي.

 لقضايا المرتبطة حث باالتقصي والب من خالللطلبة تشجيع كتب العلوم تنمية الشعور بالمسؤولية ل

 بالبيئة .
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 : المقترحات

  ضعف الوعي البيئي .مسببات إجراء دراسة مسحية للكشف عن 

 تجاهات الطلبة نحو الوعي البيئي .إجراء دراسة مماثلة تنمي ا  

 عديد من الموضوعات البيئية بشكل واضح ومحدد.بتدائية تحتوي على تصميم كتب ا 

  . فاعلية برنامج لتنمية الوعي الوقائي للطلبة حول المشكالت البيئية للمرحلة األساسية 

 ئة البيئية ثرها على التنشأين العالقة بين تعزيز الموضوعات البيئية و رتباطية تبإجراء دراسة ا

 للطلبة.

 .تحليل محتوى كتب العلوم للكشف عن دورها في نشر الوعي البيئي للطلبة للمرحلة األساسية 
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   المراجع العربية

      .3292 سلسلة األحاديث الصحيحةلسنة النبوية الشريفة ، ا  

(. برامج التوعية والتثقيف البيئي و أثرها في حماية البيئة من 2112أبو عبدون، عديسان إبراهيم، ) 
 02التكنولوجيا،  للعلومعجمان  جامعة .مجلة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجياالتلوث. 

(0 ،)023-082. 

    لدى الوعي البيئي والتلفزيون في نشر يودطفال في الرادور برامج األ(. 2111أحمد، ناهد عامر)
   جامعة عين ،(رسالة ماجستير غير منشورة) ة ميدانيةي. دراسة تحليلطفال في مصراأل

 شمس، القاهرة.

 لوعيال البيئي لتدريس العلوم في تعزيز فاعلية برنامج قائم على المدخ .(2106الوديان ) البركات، هناء
 . 321-313 ،(3) 02 ،التربويةردنية في العلوم ال المجلة ا .طفالاأل البيئي لدى

في قطاع  مستوى الوعي بمخاطر التلوث البيئي لدى معلمي المرحلة األساسية.(2100)البنا، إياد، 
 غزة فلسطين. ، الجامعة اإلسالمية،(رسالة ماجستير غير منشورة) .غزة

مجلة جامعة .(. دور المؤتمرات الدولية في رسم السياسات البيئية العالمية 2104التركاوي، عمار )
  .106(،2) 31، والقانونية يةدمشق للعلوم االقتصاد

دار الحامد  :عمان.التربية البيئية والوعي البيئي(. 2106) راضي، خنفر، عايد راضي خنفر، أسماء
 .للنشر والتوزيع

 ،3الطبعة  .نسان والبيئةإل ا(. 2102) وخمش، حنان وبدوي، علي و منصور، عصام عبداهللالدبوبي، 
 .للنشر دار مأمون :عمان

: دار . عمانالتربية البيئية. (2119ربيع، احمد محمد ) ربيع، هادي مشعان و ربيع، عادل مشعان و
 .عالم الثقافة للنشر والتوزيع
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ي األردن الوعي البيئي لدى معلمي الدراسات االجتماعية فمستوى  .(2103)ماهر مفلح ، الزيادات
، عمان ،الجامعة األردنية ، (غير منشورة رسالة ماجستير). وعالقته ببعض المتغيرات

 .ردناأل

: دار عمان ولى،الطبعة األ.النظرية البنائية واستراتيجية تدريس العلوم (.2112زيتون، عايش محمود)
 الشروق للنشر.

: دار . عماناالتجاهات العالمية المعاصرة في منهاج العلوم وتدريسها(.2101محمود)عايش  زيتون،
 .للنشرالشروق 

 غزة، فلسطين.قصى، جامعة األ. أساسيات المناهج التعليمية(. 2108خميس )السر، خالد 

الحافظ دار ومكتبة  :، عمان2 ط ،. دراسة في التربية البيئيةاالنسان والبيئة(. 2112السعود، راتب)
 .للنشر والتوزيع

  م من وجهة نظرو تدريس العل يدخل البيئي فالمواقع استخدام  (.2106اهلل)ن بن عبدامليس ،السيف
  المجلة الدولية التربوية،  الثانويةمرحلة ال يم الطبيعية فو ت العلاومعلمعلمي م

 (.3) 4 السعودية، ،المتخصصة     

  مستوى الوعي بالتغيرات المناخية لدى الطلبة المتعلمين في . (2101)حمد أالربعاني،  ،الشعيلي، علي
جلة الم. تخصصي العلوم والدراسات االجتماعية بكلية التربية جامعة السلطان قابوس

                                                                                      .280-269 ،(0) 6، في العلوم التربوية ردنيةاأل 

  : المؤسسة طرابلس، 0الطبعة .  التربية البيئية(.2101) عبد العلي، محسن و ياد عاشورإ الطائي،
 للكتاب. الحديثة

أسس بناؤه  المنهج المدرسي المعاصر (.2118) ، عبد الحليم، أحمد المهديرشدي أحمد ،طعيمة
 .و التوزيع للنشر المسيرة دار :0الطبعة  .تطويره تنظيماته

 .المصريةنجو مكتبة األمصر، ، 0الطبعة .مدخل للتربية البيئية. (2102عفت مصطفى ) ،الطنطاوي
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    وممجلة العل .التربية البيئية في مرحلة التعليم األساسي بالوطن العربي(. 2106ة )يحفت طويل،
 .091-022 ، 22 )الجزائر(، محمد خضير بسكرة جامعة. نسانية واالجتماعية اإل 

 ستيرماج  رسالة ).دور المناهج الدراسية في تنمية قيم الحفاظ على البيئة(. 2106طيب، سمية أحمد )
 ،جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، الجزائر.غير منشورة(

-5) طفالمية الوعي البيئي لدى عينة من األتنطفال في أثر االلتحاق برياض األ(. 2101ظفر، سمية)
امعة أم القرى،             ج، (رسالة ماجستير غير منشورة).( سنوات بمدينة مكة المكرمة6

 .السعودية

 .السعودية .والرياضيات وجيا التعلم، والتعليم في العلومتكنول(. 2106)عبداهلل  ،العمري
 

بالمرحلة االبتدائية في مدينة  البيئية لدى معلمي العلوممستوى الثقافة  ،(2118)العمري، عزيز، 
، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية (رسالة ماجستير غير منشورة). تبوك

 .السعودية

م التعل يساسية فلعامة في انخراط طلبة المرحلة األمدى مساهمة كتب العلوم ا(، 2106حمد )فاري، ا
، نابلس، غير منشورة( رسالة ماجستير ).من وجهة نظر المعلمين في محافظة جنين

 .فلسطين

 .التربية والوعي البيئي وأثر الضريبة في الحد من التلوث البيئي. (2119 )محسن محمد أمين ، ،قادر
 .، األكاديمية العربية في الدنماركغير منشورة( رسالة ماجستير )

دور المدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة المدارس في .  (2103)، خالد قرواني
، (0) 0، مجلة جامعة القدس ،محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

299-341. 
 

(.إتجاهات طالب كليات التربية 2104صم األمين،وديومة، علم الهدى)المبارك، عبد الصادق، واأل
 .26-0450، مجلة بخت الرضا العلميةالرضا نحو البيئة .  بختبجامعة 



    60 
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 .التربية، الرياض، المملكة العربية التربية، قسم

 مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية التربية في ضوء بعض المتغيرات .( 2119)المولى، مارب محمد 
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 ( 1ملحق )
 ومية في لواء وادي السيرقائمة المدارس الحك
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 (2ملحق )

 (Krejcie & Morgan, 1970 ).  جداول كريجسي ومورجان
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 ملحق )3(
 االستبانة بصورتها األ ولية

 

 

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تعد الباحثة دراسة بعنوان " دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي لدى 
الطلبة من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير" وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة 

 الماجستير في تخصص المناهج وطرائق التدريس من جامعة الشرق األوسط .
 

وتحقيقا لهدف الدراسة تم تطوير استمارة االستبيان وقد تم اختياركم لمسماكم الوظيفي وخبرتكم في 
تحكيم هذه االستبانة راجية تعاونكم علما بأن مساهمتكم الكريمة ستساعد الباحثة في الوصول الى 

 الصورة النهائية لالستبانة.
 وتفضلو ا بقبول وافر االحترام والتقدير

 
 بيانات المحكم

 
 االسم:
 الرتبة:

 الجامعة:
 التخصص:

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ha8cDiFP&id=27CFFACA47A7CE15D13D8B108D81223F4B458A80&thid=OIP.ha8cDiFPE4gsmFbWvDLc_wEjDW&mediaurl=http://www.jfranews.com.jo/assets/2017-05-21/images/174863_18_1495363080.jpg&exph=300&expw=409&q=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86&simid=608028879752791895&selectedIndex=202
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 القسم األول : البيانات الديموغرافية

 

أرجو التكرم باالجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )    ( في المكان المناسب :   

 الجنس : .1

 ذكر          

 انثى         

 

 : الخبرة التدريسية .2

سنوات 5أقل من                        

سنوات 01أقل من  –سنوات  5                       

سنوات فأكثر 01                       

 

 :المؤهل العلمي .3

 سوبكالوري      

 دراسات عليا         
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 (4ملحق )

 االستبانة بصورتها النهائية 

 

 

 أخي المعلم، أختي المعلمة ...
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تعد الباحثة دراسة بعنوان " دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي لدى 
الطلبة من وجهة نظر المعلمين في لواء وادي السير" وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة 

 الماجستير في تخصص المناهج وطرائق التدريس من جامعة الشرق األوسط .
 

وتحقيقا لهدف الدراسة تم تطوير استمارة االستبيان وقد تم اختياركم لمسماكم الوظيفي وخبرتكم في 
تدريس العلو م في مرحلة التعليم األساسي، يرجى التعاون في االجابة عن كافة االسئلة الموجودة فيها 
ا بأن مساهمتكم الكريمة في اإلجابة عن هذه االسئلة ستساعد الباحثة في التوصل الى النتائج  علم 
العلمية المرجوة و ونلفت انتباهكم الى أن المعلومات سوف تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

 وبالتالي نرجو منكم اإلجابة بدقة وحياد.
 وتفضلو ا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

 
 
  المشرف: الدكتور عثمان ناصر منصور

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ha8cDiFP&id=27CFFACA47A7CE15D13D8B108D81223F4B458A80&thid=OIP.ha8cDiFPE4gsmFbWvDLc_wEjDW&mediaurl=http://www.jfranews.com.jo/assets/2017-05-21/images/174863_18_1495363080.jpg&exph=300&expw=409&q=%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d8%b3%d8%b7+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%86&simid=608028879752791895&selectedIndex=202
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القسم الثاني: استبانة دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي 
 لدى الطلبة من وجهة نظر المعلمين

التعديالت 
 المقترحة

الصياغة 
 اللغوية

  العبارات مالئمة الفقرة وضوح الفقرة

غير  
 سليمة

غير  سليمة
 واضحة

غير  واضحة
 مالئمة

 

 مالئمة

  

يتضمن كتب العلوم        
مفردات كافية عن 

 الوعي البيئي .

0 

تساهم كتب العلوم في        
التوعية عن 

 المشكالت البيئية.

2 

تركز كتب العلوم        
على أساسيات الوعي 

 البيئي

3 

كتب العلوم تساعد        
الطلبة على توجيههم 
نحو الوعي البيئي 
 بالشكل المطلوب .

0 

تشتمل كتب العلوم        
على موضوعات 

 تتناول الوعي البيئي.

4 

تحتوي كتب العلوم        
على الخبرات 

التعليمية المتعلقة 
 بالوعي البيئي .

6 

تراعي المواضيع        
والمفاهيم  البيئية في 
كتاب العلوم مستوى 

 عمر الطلبة.

2 
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 الباحثة : دانا عزالدين اسحاقات
 القسم األول : البيانات الديموغرافية

توجد كفاية بالمحتوى        
البيئي المتضمن 

بكتب العلوم لنشر 
الوعي البيئي لدى 

 الطلبة .

8 

 تضمن كتب العلوم        
تنمية الوعي البيئي 
والشعور بالمسؤ و لية 

 لدى الطلبة.

9 

يهتم الطلبة بالبيئة        
والمحافظة عليها من 
 خالل كتب العلوم .

01 

تشتمل كتب العلوم        
على األنشطة البيئية 
التي تساعد في زيادة 
الوعي البيئي عند 

 الطلبة.

00 

تتضمن أهداف كتب        
العلوم نشر الوعي 

 البيئي.

02 

تحتوي كتب العلوم        
على العديد من 
الصور واألشكال 

التوضيحية الخاصة 
 بالوعي البيئي

03 

يسهم التعامل مع        
القضايا البيئية ضمن 
كتب العلوم في إيجاد 

 الحلول البيئية.

00 
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تشتمل كتب العلوم        
على أنشطة بيئية 
 صفية والصفية

04 

تعمل كتب العلوم        
على تنمية الوعي 

الوقائي لمنع حدوث 
 المشكالت البيئية 

06 

يوجد ترابط في        
الموضوعات البيئية 

 لكتب العلوم .

02 

تساعد كتب العلوم        
على تعديل سلوك 
الطلبة نحو الوعي 

 البيئي .

08 

تزيد كتب العلوم من        
التنشئة البيئية من 

خالل عرض محتوى 
 الكتب . 

09 

تسهم كتب العلوم في        
تغيير أنماط 

السلوكيات الضارة 
 بالبيئة .

21 

تتناول كتب العلوم        
قضايا الوعي البيئي 
 المحلية والعالمية .

22 

يعد ضعف وجود        
موضوعات الوعي 
البيئي بكتب العلوم 
 مشكلة أساسية. 

23 

تعزز الموضوعات        
البيئية في كتب العلوم 

20 
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السلوك اإليجابي نحو 
 البيئة .

تسهم  كتب العلوم في        
غرس القيم البيئية 

 للطلبة .

24 

تؤدي كتب العلوم دورا        
مهما في ترسيخ 
الوعي البيئي عند 

 الطلبة.

22 

تشجع كتب العلوم        
الطلبة على البحث 

والتقصي حول 
القضايا المرتبطة 

 بالبيئة.

28 

يتوافر ضمن كتب        
العلوم االنشطة 

العملية التي تحتاج 
المختبرات واألدوات 

التي تسهم في ترسيخ 
 الوعي البيئي .

29 

تؤهل المواضيع البيئية        
في كتب العلوم 
المتعلمين للفهم 

والوعي بأهمية البيئة 
 المحافظة عليها.

31 

يدرك الطلبة المفاهيم        
المتعلقة بالبيئة ليكون 
 قادر ا على حمايتها .

30 

تحقق كتب العلوم        
األهداف المتصلة 

 بالوعي البيئي

32 
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  أرجو التكرم باالجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )    ( في المكان المناسب :
 الجنس : .4

 ذكر          
 انثى         

 
 الخبرة التدريسية : .5

                      أقل من 4 سنوات
                      4 سنوات – أقل من 01 سنوات

                      01 سنوات فأكثر
 

 المؤهل العلمي: .6

 سو بكالوري      
 دراسات عليا         
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ستبانة دور كتب العلوم في مرحلة التعليم األساسي في نشر الوعي البيئي لدى الطلبة االقسم الثاني: 

 من وجهة نظر المعلمين

 

كبير  العبارة الرقم
 جدا

 

قليل  قليل متوسط كبير
 جًدا

      تتضمن كتب العلوم مفردات كافية عن الوعي البيئي . 0
يعد ضعف وجود موضوعات الوعي البيئي بكتب العلوم  2

 مشكلة أساسية.
     

      تركز كتب العلوم على أساسيات الوعي البيئي. 3
كفاية بالمحتوى البيئي المتضمن بكتب العلوم لنشر توجد  0

 الطلبة .الوعي البيئي لدى 
     

تحتوي كتب العلوم على الخبرات التعليمية المتعلقة بالوعي  4
 البيئي.

     

      .تتضمن أهداف كتب العلوم نشر الوعي البيئي 6
تراعي المواضيع والمفاهيم البيئية في كتاب العلوم مستوى  2

 عمر الطلبة .
     

د في تساعتشتمل كتب العلوم على األنشطة البيئية التي  8
 زيادة الوعي البيئي عند الطلبة.

     

توافر ضمن كتب العلوم األنشطة العملية التي تحتاج  9
 المختبرات واألدوات التي تسهم في ترسيخ الوعي البيئي.

     

      .تتناول كتب العلوم قضايا الوعي البيئي المحلية والعالمية 01
      لكتب العلوميوجد ترابط في الموضوعات البيئية  00
      ي.الوعي البيئتتناول تشتمل كتب العلوم على موضوعات  02
كتب العلوم على العديد من الصور واألشكال  تحتوي 03

 التوضيحية الخاصة بالوعي البيئي.
     

      مل كتب العلوم على أنشطة بيئية صفية والصفية.تتش 00
بالبيئة ليكون قادر ا على يدرك الطلبة المفاهيم المتعلقة  04

 .حمايتها
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تزيد كتب العلوم من التنشئة البيئية من خالل عرض محتوى  06
 الكتب .

     

تعزز الموضوعات البيئية في كتب العلوم السلوك اإليجابي  02
 نحو البيئة .

     

تعمل كتب العلوم على تنمية الوعي الوقائي لمنع حدوث  08
 المشكالت البيئية .

     

يسهم التعامل مع القضايا البيئية ضمن كتب العلوم في إيجاد  09
 الحلول البيئية.

     

تؤهل المواضيع البيئية في كتب العلوم للطلبة الفهم والوعي  21
 بأهمية البيئة المحافظة عليها.

     

كتب العلوم دورا مهما في ترسيخ الوعي البيئي عند  تؤدي  20
 الطلبة.

     

تشجع كتب العلوم الطلبة على البحث والتقصي حول القضايا  22
 المرتبطة بالبيئة.

     

      تسهم  كتب العلوم في غرس القيم البيئية للطلبة . 23
تساعد كتب العلوم على تعديل سلوك الطلبة نحو الوعي  20

 .البيئي
     

      تحقق كتب العلوم األهداف المتصلة بالوعي البيئي . 24
      تساهم كتب العلوم في التوعية عن المشكالت البيئية. 26
تضمن كتب العلوم تنمية الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية  22

 .لدى الطلبة
     

      يهتم الطلبة بالبيئة والمحافظة عليها من خالل كتب العلوم . 28
      بالبيئة ات الضارةيتسهم كتب العلوم في تغيير أنماط السلوك 29
كتب العلوم تساعد الطلبة على توجيههم نحو الوعي البيئي  31

 بالشكل المطلوب
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 (5ملحق )

 حسب الترتيب الرتب سماء السادة المحكمينأ

 مكان العمل التخصص سماء المحكمينأ 

 الشرق االوسطجامعة  ق التدريسمناهج وطر  شلبيهام إلد. أ. 1

 اليرموكجامعة  ساليب تدريسهاأمناهج العلوم و  خطايبةعبداهلل  د.أ. 2

مديرية  /مشرفة فيزياء  قياس وتقويم /علم نفس تربوي سراء الخطيباد.  3
ي لواء واد التربية والتعليم
 السير

 عمان العربيةجامعة  وطرقها مناهج تدريس العلوم جهاد مومني .د 0
مير حمزة ألا مديرة مدرسة إدارة تربوية دينا بزادوغ .د 4

للمرحلة  بن الحسين
 االساسية

 وسط سابقاأللشرق اجامعة ا ق التدريسمناهج وطر  . فواز شحادةد 6
 وسطألالشرق اجامعة  ق التدريسمناهج وطر  محمد سمكري .د 2
 التربية والتعليم لواء مديرية شراف التربويرئيسة قسم اإل هبة العفيشات. د 8

 وادي السير
معلمة لغة عربية للمرحلة  مناهج وطرق التدريسماجستير  مها حرب 9

مدرسة األكاديمية  االبتدائية
 الدولية

م أعلوم بمدرسة معلمة  / علومدبلوم عالٍ  ريما فليحات 01
 القرى
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  (6ملحق )
 كتاب تسهيل المهمة من الجامعة
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 (2ملحق )

 ردنية بالموافقة على عنوان الرسالةكتاب من الجامعة األ  

 


