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  دلصستملا
لتنمية البيئية  فى تدريس مقرر التربية "CSCT" أنموذجاستخداـ عنواف البحث: 

  الوعى والمسئولية البيئية لدى طبلب كمية التربية
 CSCT أنموذجالمسئولية البيئية و الوعى البيئى باستخداـ  تنمية إلى ىدؼ البحث

استخداـ المنيج شبة و لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية. فى تدريس مقرر التربية البيئية 
المجموعتيف المتكافئتيف إحداىما تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة أثر العامؿ  ذو تجريبيال

في التدريس( عمى العامؿ التابع )المسئولية البيئية  CSCT)استخداـ أنموذج  المستقؿ
مف طبلب الفرقة الثالثة تعميـ أساسى بكمية عينة البحث  اراختي، وقد تـ  (والوعى البيئي

دراسات شعبتى ) مجموعة تجريبية( طالب 87) إلى مجموعتيف ـقسنوتالجديد التربية بالوادى 
قدـ البحث أداتيف و  .شعبة لغة عربية مجموعة ضابطة( طالب 201)  –(إجتماعية وعموـ

وتـ مقارنة متوسطات ،  مقياس المسئولية البيئية ومقياس الوعى البيئى : بحثيتيف ىما
 نمونت أىـ نتائج البحث ىو وجود دالئؿ تشير إلى ، و كاالمجموعتيف التجريبية والضابطة

فى  CSCTأنموذج لدى العينة التجريبية التى استخدـ المسئولية البيئية والوعى البيئي 
وتـ استعراض النتائج بالتفصيؿ  وكذلؾ تقديـ مقترحات ليا  تدريس مقرر التربية البيئية

 لدراسات مستقبمية.
 

  الكممات المفتاحية:
 .المسئولية البيئية ، الوعى البيئى،  CSCT أنموذج  
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Research Title:  "Using the CSCT Model in Teaching the 

Environmental Education Course to Develop Awareness and 

Environmental Responsibility among Students of the College of 

Education" 
 

Abstract 

 

The aim of the research is to develop environmental responsibility and 

awareness of the environment, by using the CSCT model to teach 

environmental education course for third year students at the College of 

Education. And use of the semi-experimental curriculum with two equivalents 

groups, one experimental and one control, to study the effect of the 

independent factor (using the CSCT model in teaching) on the dependent factor 

(environmental responsibility and environmental awareness). The research 

sample was chosen from the third year students, basic education at the Faculty 

of Education in the New Valley, and it is divided into two groups (98), an 

experimental group, two divisions (Social Studies and Sciences) - (102), as  

control group student, an Arabic language division. The research presented two 

research tools: the environmental responsibility scale and the environmental 

awareness scale, The most important results of the research were the presence 

of evidence indicating the growth of environmental responsibility and 

environmental awareness among the experimental sample who used the CSCT 

model in teaching the environmental education course for it. The results were 

reviewed in detail as well as proposals for future studies. 

Keywords: 

 CSCT Model, Environmental Responsibility, Environmental 

Awareness. 
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 :مكدم٘
،  بالعالـ أحدثت تغيرات كبرىالتى تكنولوجيا الجديدة اآلف فى عصر الاإلنساف يعيش 

قباليـاتيإحتياج البشر وتزايدأعداد  تضاعؼمع  ولكف ياة ، مى التكنولوجيا لتسييؿ الحع ـ، وا 
أصبح لدى اإلنساف وسائؿ حديثة ومتطورة، زادت مف مقدرتو عمى التحكـ في ظروؼ البيئة 

نساف في استغبلؿ الموارد دوف اإللتفات إلى توازف البيئة تغبلؿ مواردىا، وزاد اإل وفي اس
حتياجات الكائنات األخرى التي تعيش عمى األرض، حتى برز العديد مف المشكبلت التي وا  

، والتي أحالت أجزاء كبيرة ومتعددة مف الكرة األرضية إلى بيئة مموثة، تكاد  تنذر بأخطار كبيرة
ياة شتى أنواع األحياء، وفى كثير مف المناطؽ تتردى أحواؿ البيئة إلى درجة ال تصمح لح

 ميددة بالخطر. أصبحت فييا حياة اإلنساف
 ؾلذ في يسئيرلا بلسبوا ،ماتياومقو لبيئةا ىردت فم اً ر ر متضو اً ر متأث صبحأفالكؿ 

 عمى عيولا ؾلذ رتأثي دىمو ، دار ألفا دىل لبيئيا عيولا تختبلفاا في فيكم وتلتفاا
 (Rivard, 2003) الحياتية ـكياتيوسم

ىو المحافظة عمى التوازف  ولتجنب مخاطر ىذه المشكبلت فإف الطريؽ األمثؿ
، ولكي نحافظ عمى التوازف البيئي يجب أف نوقؼ التدخؿ الجائر لئلنساف في األنظمة البيئي

 نا نحوىا.تجاىاتر الذي نقوـ بو بالنسبة لمبيئة وا  البيئية. ونعيد النظر في الدو 
 ؾتم حؿ في دةلممساع بيةرلتا لىإ جووبالت لبيئيا لمجاؿا فيف لمختصيا فعد مما    

 لبيئةا ونح ـعييوو دار ألفا تتجاىاإ فتحسي خبلؿ فم ؾلوذ ،تيادح فم ؼلتخفيوا  تلمشكبلا
(Reddy, Purushottam, Reddy, 2007)  ف أية إجراءات تتخذ لحماية البيئة أل

ؿ عف ظيور ىذه عتباره المسؤإنساف، بية مشكمتيا ينبغي أف تبدأ باأل والمحافظة عمييا ومواج
تربية  نساف، ومف ىنا تأتي أىمية تربية اإل  ت وذلؾ نتيجة سموكو السمبي تجاه بيئتوالمشكبل

يا أسس التفاعؿ الصحيح مع بيئتو ويقتنع بأىمية المحافظة عمييا ويسمؾ لبيئية ليفيـ مف خبل 
 تلمشكبلا َّأف  (Rivard, 2003) ريفارد وىذا ما يؤكد عميو .جاىياالسموؾ البيئي المناسب ت

خبلؿ التشريعات فقط  فم معيا لتعامؿوا يمياظتن بيصع لتيا لمتشابكةا تلمشكبلا فم دتع لبيئيةا
 ـلمتفيا فإلنساا تنشئة فحس في فيكم حمايتياو لبيئةا عمى ةظلمحافوا جيتياوالم ألمثؿا لحؿاو 

يًا عاليًا يكوف ، ألف المتعمـ الذى لديو وعيًا بيئراطخأ فم ىادديتي ماو ،فياظرول درؾلموا ،لبيئتو
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تباع اإلجراءات الواعية التى تسيـ فى حماية البيئة وحؿ مشكبلتيا أكثر حرصًا عمى إ
(Piekarski, W. et al, 2016, 734). 

مف مما يعني تضميف البعد البيئي ض، وقد نادى الجميع بضرورة توجيو التربية بيئياً 
أىداؼ مؤسساتنا التعميمية. وعميو فقد أدخمت العديد مف دوؿ العالـ برامج نظامية في التربية البيئية 

مف ىذه الدوؿ  في كافة المراحؿ التعميمية مف أجؿ المحافظة عمى البيئة المحمية ومقوماتيا، إدراكاً 
لية سؤ عمييـ م بأف الشباب شريحة ىامة في المجتمع وىـ صناع القرار في المستقبؿ وتقع

عبد ) يجابي لدييـ تجاه البيئةا يعزز أنماط التفكير والسموؾ اإلحماية البيئة والحفاظ عمييا مم
 .(1022، السبلـ موسى، كوثر عبود

تتعمؽ بالتربية ىتماماتيـ وجيودىـ مؤخرًا في موضوعات ولقد ركز الكثير مف التربوييف إ      
التربية البيئية تسيـ في نشر الثقافة البيئية وبالتالي زيادة  ، إذ أف البيئية أو الثقافة البيئية

 يجابية نحو صحة البيئة وسبلمتيا.إلديو سموكات الوعي البيئي لدى اإلنساف مما يولد 
ات التي تمكنو مف اإلتجاىعارؼ والميارات و مفالتربية البيئية تكسب الفرد المتعمـ ال

مؿ معيا وتعزيزىا لمعيش بسبلـ عمى كوكب األرض، فيـ وتقدير النظـ البيئية بكميتيا، والع
كما أنيا تيدؼ إلى إعداد مواطنيف لدييـ المعرفة بالمشكبلت البيئية، وعمى وعي 

تجاه وكذلؾ المشاركة بفعالية لمعمؿ  باالستراتيجيات البلـز إتباعيا لمتعامؿ مع تمؾ المشكبلت
 لتيا لتعميميةا لعمميةا بأنيا دةتحلما ـألما فيارتعو (.Fisman, 2005)إيجاد الحموؿ ليا 

 فةربالمع ـىديزوتو بيا لمتعمقةا تلمشكبلوا بالبيئة فنيواطلما عيو تنمية لىإ دؼتي
 رةلمعاصا تلمشكبلا حؿ تجاه لجماعيةوا يةردلفا ليةولمسئا تحمؿو تتجاىاإلوا تار لمياوا
 .(Singh, 2013) دةيدج بيئية تمشكبل وريظ منع عمى لعمؿوا

ىتماـ بطمبة الجامعات مف خبلؿ تزويدىـ بالمعارؼ ؽ، كاف لزامًا اإلما سب في ضوء      
البيئية وما يتعمؽ بالمشكبلت البيئية واستراتيجيات مواجيتيا والحد منيا كي يكوف لدييـ 

لمناىج ف اإفـ بشكؿ عاوتجاىات. ا  ا المجاؿ وما يتعمؽ بيا مف قيـ و الكفايات المعرفية في ىذ
 بيةرلتداؼ اتسميتيا بأىف لتي يمكوا، داؼألىف اجممة مؽ عمى تحقيز كرتد أف سية البدارلا
 ,Pennyكة)رلمشات، واكياولسمت واار لميات، اتجاىاإل، افةرلمع، اعيولاىي: ولبيئية ا

2013 .)  
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أف ىناؾ نقصًا في عدد المعمميف  وىىعف حقيقة ميمة  ت بعض الدراساتكشف
المعمومات البيئية تشكؿ مكونًا وكمنا نعمـ أف  بفعالية، المؤىميف والمدربيف لتنفيذ التربية البيئية

الذى يظير سموكيات صديقة لمبيئة  كما أف المعمـ ات نحو البيئة،اإلتجاىرئيسًا مف مكونات 
 .(252، 1026إيناس محمد، فوقيو رجب، ) يمكنو رفع مستوى الوعى  لدى األجياؿ الجديدة

ت عمى ضرورة رفع مستوى الوعى كما أف ىناؾ العديد مف الدراسات التى أكد
(، )عمى 1026(، )عمياء عيسى ، 1026والمسئولية البيئية ) إيناس محمد وفوقيو رجب، 

( 1026(، )محمد عبد الرازؽ،1027( ، )منى فيصؿ و سماح فاروؽ، 1027محى الديف،
 ,Hyeon et. al)، (Kaplan ,200)، (Mei,N. et. al,2016)(، 1007،)آماؿ سعيد ،

2010)  
ذا كانت رسالة أى جامعة إعداد الكوادر القادرة عمى مواجية اح ياجات وتحديات توا 

وقضايا المجتمع ومشكبلتو البيئية لذا وجب عمينا إعادة النظر فى برامج اإلعداد/ والتدريب 
المينى لممعمميف بما يشممو مف تعميـ وتدريب تقنى ومينى لرفع كفاءاتيـ بالتخطيط لدمج 

 ,.Pauw et al)أجؿ التنمية المستدامة فى برامجيـ التعميمية والتدريبية مدخؿ التعمـ مف 

ات العالمية لبرامج إعداد المعمـ تجاىد دوافع البحث الحالى استجابة لئل . وىذا يعد أح(2015
نموذج لرفع كفاءات المعمميف مف أجؿ التنمية المستدامة ك CSCT أنموذجلذا تـ اختيار  ؛

بيئة ، كما يمكف استخدامو لرفع كفاءة الطالب المعمـ  حتى يستطيع ات نحو الاإلتجاىكأحد 
 ربع كممات ىى:أل اختصار  نموذج عباره عفذا األ وى -التخرج -التأثير فى تبلميذه فيما بعد

Curriculum, sustainable development, Competence, Teacher 
training  وىو يعد  فاءات ، تدريب المعمميف، التنمية المستدامة ، الكالدراسى المنيجوتعنى

ديناميكي لتعميـ المعمميف الكفاءات مف أجؿ التنمية المستدامة، وصمـ لتقديـ نماذج  أنموذج
لمناىج تدريب المعمميف التي تبحث عف إمكانية دمج التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في 

 المناىج الدراسية.
وزراء البيئة التابعة لمجنة األمـ  استجابة لدعوة CSCT أنموذجو قد تـ تطوير 

إلدراج التعميـ مف أجؿ التنمية  1002( في عاـ UNECEالمتحدة االقتصادية ألوروبا )
( في المناىج ESD) Education for sustainable development   المستدامة

 .(Sleurs,2008, 25)الدراسية مف مرحمة ما قبؿ المدرسة إلى التعميـ العالي والكبار 
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الذى يعنى إدراؾ  تنمية الوعى البيئيىذا البحث لفى  CSCTواستخدـ ىذا األنموذج 
الطبلب لمعبلقات القائمة بيف اإلنساف والبيئة تأثيرًأ وتأثرًا، وما ينتج عف ذلؾ مف قضايا 
ومشكبلت بيئية ، وكيفية مواجيتو ليذه المشكبلت والوقاية منيا ، باألضافة إلى حسف 

بيئة ، ويكوف ىذا االدراؾ مصحوب برغبة ذاتية فى المشاركة الفعالة فى استغبلؿ موارد ال
 (.17، 1004تحسيف البيئة )عصاـ مصطفى قمر، 

 المسئولية البيئية التى ىىلتنمية ىذا البحث فى  CSCT وكذلؾ استخدـ أنموذج 
ـ فى ويؤثر إيجابًا عمى عناصر بيئتو المحيطة ويساى الفرد وبـ صحيح يقو  ؼأو تصر  ؿفع ؿك

 (.225، 1003)ممدوح عبد المجيد  حمايتيا والمحافظة عمييا
 األسساس باملصهل٘: 

ىناؾ العديد مف الدراسات التى أكدت عمى ضرورة رفع مستوى الوعى والمسئولية 
(، )عمى محى 1026(، )عمياء عيسى ، 1026البيئية ) إيناس محمد وفوقيو رجب، 

( ،)آماؿ 1026(، )محمد عبد الرازؽ،1027 ( ، )منى فيصؿ و سماح فاروؽ،1027الديف،
 (Hyeon et. al, 2010)، (Kaplan ,200)، (Mei,N. et. al,2016)(، 1007سعيد ،

مف ىنا تأتى ضرورة االىتماـ بتدريس موضوعات التربية البيئية بطريقة تساعد فى رفع 
 مستوى الوعى البيئى والمسئولية البيئية لدى المتعمميف

لطبلب الفرقة الثالثة تعميـ  تدريس مقرر التربية البيئيةباحثة الب قياـمف خبلؿ و 
أف موضوعات مقرر التربية البيئية تحتوى عمى  تحظال أساسى بكمية التربية بالوادى الجديد

تحتاج إلى إعادة تنظيـ حتى يستطيع الطالب استيعابيا بسيولة، ولذلؾ  ةمفاىيـ ومعارؼ كثير 
ض المفاىيـ والمعارؼ دوف إدراؾ العبلقات القائمة بينيا، فإف طرؽ التدريس التقميدية وعر 

تجعؿ المتعمـ غير قادر عمى ربط المعارؼ التى سبؽ لو تعمميا بالمعارؼ الجديدة التى 
 يتمقاىا. 

ـ كساب المتعمبية البيئية فرصة جيدة ليس فقط إل كما تعد موضوعات مقرر التر 
-الربط -التمخيص -عقمية مثؿ )التحميؿكسابو ميارات معارؼ تفيده فى المستقبؿ، بؿ وا  

االستنتاج( ومف خبلؿ تجميع مادة عممية عف تمؾ الموضوعات ومناقشتيا، وكذلؾ ميارات 
كسابيـ سموكيات وقيـ ( وكذلؾ إتصاؿاال  -اآلخرالرأى  إحتراـ-اجتماعية بيف الطبلب )التعاوف

 الحالى. تخاذ القرار وىى تعد كذلؾ مف دوافع البحثة وقدرة عمى إإيجابي
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ياجات وتحديات وقضايا المجتمع تومف أجؿ إعداد كوادر قادرة عمى مواجية اح
ومشكبلتو البيئية لذا وجب عمينا إعادة النظر فى برامج إعداد الطبلب المعمميف بما يشممو 
مف تعميـ وتدريب تقنى ومينى لرفع كفاءاتيـ بالتخطيط لدمج مدخؿ التعمـ مف أجؿ التنمية 

 برامجيـ التعميمية والتدريبية. المستدامة فى
 وتحددت مشكمة البحث فى التساؤؿ الرئيسي التالي:

الوعى البيئى فى تدريس مقرر التربية البيئية عمى تنمية  CSCT أنموذجما أثر استخداـ 
 والمسئولية البيئية لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية ؟ 

  أٍداف البشح:
فى تدريس مقرر التربية  "CSCT" نموذجأثر استخداـ  ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى 

 :البيئية عمى
 تنمية الوعى البيئى لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية.  -2
 المسئولية البيئية لدى طبلب الفرقة الثالثة بكمية التربية. تنمية -1

 : أٍنٔ٘ البشح
فى  CSCT أنموذجاستخداـ توجيو نظر القائميف عمى إعداد البرامج الدراسية بأىمية  -2

 .تدريس مقرر التربية البيئية ، وأىمية التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة
  يقدـ البحث أدوات قياس المسئولية البيئية والوعى البيئى ، ويمكف أف يستفاد منيا. -1

تزويد القائميف بتدريس مقرر التربية البيئية بدليؿ لتدريس الموضوعات باستخداـ  -2
 .CSCT أنموذج

  سدّد البشح:
وتقسيميـ إلى عينة مف طبلب الفرقة الثالثة تعميـ أساسى بكمية التربية بالوادى الجديد  -2

( 201)  –(دراسات إجتماعية وعمـوشعبتى ) مجموعة تجريبية( طالب 87) مجموعتيف
 .شعبة لغة عربية مجموعة ضابطةطالب 

( المقررعمى الفرقة الثالثة 1010/ 1028مقرر التربية البيئية لمفصؿ الدراسى الثانى) -1
 )تعميـ أساسى(.
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 لطبلب (1010/ 1028)لمعاـ الثاتى" بالفصؿ الدراسى مقرر التربية البيئية" تدريس  -2
، ومقارنتيا بالطريقة المعتادة لتدريس  CSCTباستخداـ أنموج  المجموعة التجريبية

 .لممجموعة الضابطة المقررنفس 

 1010/ 8/1فى الفترة مف الثانىالفصؿ الدراسى ب فى العاـ الدراسىالحالى ؽ البحث طب -3
ثـ تـ استكماؿ  ،قبؿ جائحة كورونا تـ التدريس المباشر ليـ  نياية التـرحتى 

 .لممجموعتيف المحاضرات ألكترونيا

 مصطلشات البشح:

  :CSCT أمنْذز

لرفع كفاءات المعمميف مف أجؿ التنمية المستدامة وىو اختصار أربع  أنموذجىو  
  :ىى كممات

Curriculum, sustainable development, Competence, Teacher 

training 

 نموذجصمـ ىذا األ المنيج ، التنمية المستدامة ، الكفاءات ، تدريب المعمميف ،  
 Education for sustainable   إلدراج التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة

development (ESD في المناىج الدراسية مف ) مرحمة ما قبؿ المدرسة إلى التعميـ
ديناميكي لتعميـ المعمميف الكفاءات مف أجؿ التنمية  أنموذجوىو يعد  ،العالي والكبار 

المستدامة، وصمـ لتقديـ نماذج لمناىج تدريب المعمميف التي تبحث عف إمكانية دمج التعميـ 
 .(Sleurs, 2008, 26 ) مف أجؿ التنمية المستدامة في المناىج الدراسية

 :Environmental Awareness الْعٙ البٔٝٙ 

 مفَْو الْعٕ البٕٔٝ  :

بو  ةالمحيط البيئة والتى تحدد عبلقتو بواسطة إدراؾ الفرد بالمعارؼ المتعمقة بالبيئة 
ليكوف قادر عمى حماية البيئة مف المشكبلت التى تواجييا ، وكذلؾ حماية نفسو مف تمؾ 

 .(215، 1027)عمى راشد، تعاقبة عمى ىذه األرضالمخاطر وحماية األجياؿ الم
ويعرؼ الوعى البيئي إجرائيًا:عمى أنو الدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى مقياس  

الوعى البيئي المصمـ فى ىذا البحث لقياس مدى إدراؾ الفرد لممعارؼ المتعمقة بالبيئة 
 ت والمخاطر.وعبلقتو بيا وىؿ ىو قادر عمى حمايتيا وحماية نفسو مف المشكبل



 .......................................................... " ىف تدريس مقرر الرتبية البيئيةCSCTاستخدام أمنوذج "

- 353 - 

 :Environmental Responsibility املسْٝلٔ٘ البٔٝٔ٘ 

ذا ىاكتساب  ـى البيئة ويتػممحافظة عملالفرد  وبـ الذي يقو  ؿالنشاط أو الفع ىو 
  (.46، 1026 )منيؿ صالح ، اتاإلتجاىت كالمعرفة و راض المتغيبع ؿخبل  فم ؾو مالس

لدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى وتعرؼ المسئولية البيئية إجرائيًا:عمى أنيا ا 
 ؾو مالسمقياس المسئولية البيئية المصمـ فى ىذا البحث لقياس قدرة الفرد عمى اكتساب 

 األنشطة و األفعاؿ التى يقـو بيا الفرد. ؿخبل  فملمحفاظ عمى البيئة 
 فسّض البشح:

ابطة درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والض يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطى -2
فى التطبيؽ البعدى لمقياس المسئولية البيئية ككؿ وفى أبعاده الفرعية كبًل عمى حده 

 لصالح المجموعة التجريبية.

بيف متوسطى درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة يوجد فرؽ داؿ إحصائيا  -1
 فى التطبيؽ البعدى لمقياس الوعى البيئي لصالح المجموعة التجريبية.

  ح:ميَر البش
،  CSCT أنموذجعتمد البحث الحالى عمى المنيج الوصفى: فى الدراسة النظرية حوؿ ا

، وفى إعداد أدوات البحث، واإلطبلع عمى الدراسات  الوعى البيئي ، و المسئولية البيئيةو 
المجموعتيف  استخداـ المنيج شبة التجريبي: ذوالسابقة التى تتناوؿ متغيرات البحث، كما 

 أنموذجالمستقؿ)استخداـ  المتغرإحداىما تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة أثر المتكافئتيف 
CSCT  ( مف خبلؿ )المسئولية البيئية والوعى البيئي ييفالتابع المتغييريففي التدريس( عمى

 .مقياس الوعى البيئي ومقياس المسئولية البيئية
 .لممجموعة األولى "التجريبية CSCT أنموذج التدريس باستخداـ -أ
التى استكممت الكترونًيا محاضرات  درست المجموعة الثانية "الضابطة" بالطريقة المعتادة-ب

 .بوربوينت
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  :جمنْع٘ البشح
مف طبلب الفرقة الثالثة تعميـ أساسى بكمية التربية بالوادى  تـ اختيار مجموعة 
إجتماعية  دراسات( طالب مجموعة تجريبية شعبتى )87وتقسيميـ إلى مجموعتيف )الجديد 
 .(شعبة )لغة عربية ( طالب مجموعة ضابطة201)  –وعموـ(

  املْاد التعلٔنٔ٘ ّأدّات البشح:
 : اآلتية مواد وأدوات البحثقامت الباحثة بإعداد 

 . CSCTالمصمـ باستخداـ نموذج مقرر التربية البيئيةدليؿ لممعمـ لتدريس  -2
 .لبيئياعي س الومقيا -1
 .يئيةمقياس المسئولية الب -2

 إدساٛات البشح:
االطبلع عمى األدبيات النظرية والبحوث السابقة إلعداد وكتابة اإلطار النظرى الخاص بمغيرات  -2

الوعى البيئى(، وكذلؾ االستفادة منيا فى إعداد -المسئولية البيئية  -CSCT أنموذجالبحث )
 البيئى(.مقياس الوعى  –أدوات البحث المتمثمة فى ) مقياس المسئولية البيئية 

عداد دليؿ المعمـ CSCT أنموذجإعادة صياغة مقرر التربية البيئية باستخداـ  -1 ، وا 
 لتتدريس بو.

جراء التعديبلت المقترحة. -2  إعداد أدوات البحث وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف، وا 
 عرض الدليؿ عمى المحكميف وتعديمو وفقا آلرائيـ لموصوؿ إلى الصورة النيائية. -3
 تطبلعية ألدوات البحث مف أجؿ تقنيتيا.التجربة االس -4
تحديد عينة البحث مف طبلب الفرقة الثالثة وتقسيميـ إلى مجموعتيف )مجموعة تجريبية  -5

 مجموعة ضابطة(. –
 التطبيؽ القبمى ألدوات البحث عمى مجموعتى البحث. -6
، والمجموعة الضابطة بالطريقة CSCT أنموذج التدريس لممجموعة التجريبية باستخداـ -7

 لمعتادة.ا
 التطبيؽ البعدى ألدوات البحث عمى مجموعتى البحث. -8
 رصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيًا ومناقشة النتائج وتفسيرىا. -20
 تقديـ التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج البحث. -22
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 اإلطاز اليظسٚ:
 :CSCT أمنْذز

ؤتمرات نظرًا ألىمية دور المعمميف فى العممية التعميمية فقد أوصت العديد مف الم
(، ومؤتمر الجامعة العربية 1003منيا مؤتمر الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس)

( 1023( ، والمؤتمر الدولى لممركز القومى لمبحوث التربوية والتنمية)1025المفتوحة )
قبؿ وأثناء الخدمة إلثراء ثقافتيـ  بضرورة االىتماـ بإعداد المعمميف وتدريبيـ وتنميتيـ مينياً 

تربوية والعممية مف خبلؿ خطة واضحة المعالـ، وتحسيف أدائيـ الذى ينعكس عمى المستوى ال
مستمر حوؿ النماذج الموجية  حوار األخيرة اآلونةفي لذا ظير  األكاديمى والميارى لمطبلب.

( أربعة أبعاد Krainer ,2003)يقدـ . حيث نحو المخرجات والكفاءات األساسية لممعمميف
والتي تساعد  -اإلجراء والتفكير واالستقبلؿ والنشر باستخداـ الشبكات  -ية لمكفاءة المين

شراؾ أولياء األمور والبيئة  اإلتجاهعمى فيـ  الفعمي لمزيد مف العمؿ الجماعي والمشاريع وا 
في مشروعيما البحثي التجريبي  Stern, 2006) &   (Streisslerالمدرسية ، كما وجد 

ميف النمساوييف في مجاؿ العمـو الطبيعية، أنو في مجاالت العمؿ حوؿ التطوير الميني لممعم
المختمفة لممعمميف ىناؾ حاجة إلى كفاءات مختمفة لمغاية. إف التفكير في تصرفات المعمـ ، 

والتفكير في مفيـو التعميـ ،  ،والتوجيو الواعي لتطويره الميني ، و "التفكير" في موقؼ العمؿ
 لمعمميف.ىي أيًضا مف سمات مينية ا

لرفع كفاءات المعمميف مف أجؿ التنمية المستدامة وىو  أنموذجىو  CSCT أنموذج
 ,Curriculum, sustainable developmentاختصار أربع كممات ىى: ) 

Competence, Teacher training)  ديناميكي لتعميـ المعمميف  أنموذجوىو يعد
يـ نماذج لمناىج تدريب المعمميف التي الكفاءات مف أجؿ التنمية المستدامة، وصمـ لتقد

 تبحث عف إمكانية دمج التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في المناىج الدراسية.
CSCT  المناىج ، التنمية المستدامة ، الكفاءات ، تدريب المعمميف( ، و قد  بالحالي ييتـ(

ألمـ المتحدة االقتصادية استجابة لدعوة وزراء البيئة التابعة لمجنة ا CSCTأنموذجتـ تطوير 
   إلدراج التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة 1002( في عاـ UNECEألوروبا )

Education for sustainable development (ESD في المناىج الدراسية مف )
 مرحمة ما قبؿ المدرسة إلى التعميـ العالي والكبار 
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 : نموذجوالشكؿ التالى يوضح ىذا األ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 البعد املَين )املجلح األشزم(:
أف نتجاوز فكرة المعمـ كمدرس. يجب عمينا أف نتصور المعمميف كأفراد لدييـ  يجب

 . ) المعمـ فى المجتمع( عبلقة ديناميكية مع طبلبيـ وزمبلئيـ والمجتمع ككؿ
تطور ضمف ىذه العبلقة الديناميكية ، نقوـ بتييئة الظروؼ التي تمكف التعمـ مف ال

والتقدـ في مجاؿ التنمية المستدامة. ىذا يعني أف المعمميف لـ يعدوا مجرد معمميف لممعرفة، 
بؿ ىـ أعضاء في مؤسسة ليا تركيز جماعي عمى الطريقة التي يتعمـ بيا جميع أعضائيا 
ويتطوروا ، ويشارؾ كؿ ىؤالء األشخاص في ديناميات مجتمع يسعى إلى مواجية قضايا 

، يحتاج المعمموف إلى  ) المعمـ فى المنظومة التعميمية( كؿ ىذه المستوياتى عماالستدامة. 
تفكير  ) المعرفة ،التالية  ، موضحة في المجاالت الخمسة ) المعمـ كفرد(كفاءات محددة 

 

المجتمع فى المعلم  

كفرد  المعلم  فى المعلم 

التعليمية المنظومة  

 التدريس

بالشبكات النشر  

الرؤية/التفكير  

 ال
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 ما سبؽ فيو فى حاجة إلى( . باإلضافة إلى األداء، األنفعاالت، األخبلؽ و القيـ، النظـ
 عامة.كفاءات 

  رمحس(:األجلح امل)لتعٔله مً أدل التينٔ٘ املستدام٘ العام٘ ل الهفاٛات
 ىناؾ ثبلث كفاءات عامة: 

 التدريس  -2
 التفكير / الرؤية -1
 الشبكات.ب النشر -2

التدريس ومبنى عميو  فىـ مف أجؿ التنمية المستدامة يحتاج إلى تركيز مختمؼ يالتعم
ائية ، الكتساب الكفاءات فيي تعد .لذا يتعيف عمى المعمميف اكتساب نظرة ثاقبة مف خبلؿ البن

 عممية ذاتية التوجيو ونشطة ، يمكف تعزيزىا ولكف ال يتـ إنشاؤىا. 
  :تصاؿاال 

تحتاج إلى تعزيز المزيد مف الحوار المتوازف بيف المعمميف : الكفاءة األولى  
لمعمموف والمتعمميف وبيف المتعمميف أنفسيـ. ىذا يعني أف المياـ التقميدية التي يقـو بيا ا

. إلى التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامةستتغير مع تطور  تصاؿمثؿ التدريس واإلرشاد واال 
جانب التواصؿ داخؿ المؤسسة التعميمية ، يعد نشر المشاريع أمرًا ميًما )المعارض والمسارح 
ء واألغاني وكتب التسمية ووسائؿ اإلعبلـ العامة وصفحات الويب ...( حتى تتـ دعوة اآلبا

 والمجتمع لممشاركة في ىذه العممية المدرسية.
ـ مف أجؿ التنمية المستدامة، ألف يتركز بدرجة أكبر عمى التعم :الكفاءة الثانية 

ـ مف أجؿ التنمية المستدامة يجب أف يأخذ في االعتبار التوجو المستقبمي وكذلؾ التوجو يالتعم
مف المياـ الميمة ألف الدور  المحمي والعالمي. تعد الرؤية وخمؽ وجيات نظر جديدة

كمنتج  األداءالتحويمي لمتعميـ يمثؿ مشكمة أساسية في مجاؿ التنمية المستدامة. سيتغير 
حدث، سيالمستقبمي سيأخذ بعيف االعتبار التفكير فيما  األداءلمتفكير والرؤية ، ألف ىذا 

اإلجرائي أداة فعالة  البحثويعد ويستخدـ ىذا كوسيمة لخمؽ حمواًل جديدة وأفكاًرا جديدة. 
 لتعزيز مثؿ ىذا التفكير والرؤية مف أجؿ تحسيف كفاءات المعمميف.
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التواصؿ مع شركاء آخريف يتطمب  ،ـ مف أجؿ التنمية المستدامة جيد مشترؾ يالتعم
تعد كفاءة النشر كما  تطمب خمؽ فرص التعمـ في المجتمع.يداخؿ المدرسة وخارجيا. و 
 ة بالتدريس(.الشبكى ميمة أيًضا )مقارن

 :منْذزكسأ األىنٔف 
تشير العبلقة بيف األبعاد المينية والكفاءات العامة إلى جميع المجموعات الممكنة. يجب 

عمى  .أف يعتبر المثمثاف قاببلف لمفؾ. الزوايا المقابمة ليا أقوى عبلقة مع بعضيا البعض
 سبيؿ المثاؿ:

 اصة في التدريس والتواصؿ عمى المعمـ في المؤسسة التعميمية إلى كفاءات خ يحتاج
 .ةالتعميمي واإلدارةمثؿ: مع الطبلب وزمبلءه المعمميف والقيادة  .مختمؼ المستويات

 وصياغة الرؤى  لمعمـ قادر عمى تكويف حتاجنبالتعمـ مف أجؿ التنمية المستدامة  لمقياـ
 عمى أساس األنشطة التأممية. 

 ، وىناؾ دائًما عبلقة بيف الثبلثة. تتطمب المعمـ والمؤسسة التعميمية جزء مف المجتمع 
االنفتاح والفيـ واإلجراءات التي تعتمد عمى الكفاءات  التنمية المستدامة التعمـ مف أجؿ

 .مثؿ التواصؿ والتعاوف والنشر
  يتمتع المعمـ بكفاءة تنظيـ وتعزيز التواصؿ أثناء التدريس مف خبلؿ التعاوف بيف

 .وياتالفصوؿ والطبلب عمى مختمؼ المست
ـ مف أجؿ التنمية المستدامة، يجب تطبيؽ جميع المجاالت يفي التدريس والتعم 

( عمى كؿ مف األبعاد ، األداءنظـ ، األنفعاالت ، األخبلؽ والقيـ لا الخمسة )المعرفة، تفكير
التعميـ مف أجؿ  أخيًرا ، يجب أف يكوف محتوى .المينية وتتعمؽ أيًضا بجميع الكفاءات العامة

تفرؽ منظمة كما  .مرتبًطا بالتطوير المستقبمي والسياؽ المحمي والعالمي ة المستدامةالتنمي
 بيف ثبلث فئات مف الكفاءات: (OECD ,2005التعاوف االقتصادي والتنمية )

 .الكفاءات الرئيسية لبلستخداـ التفاعمي لؤلدوات ، مثؿ المعرفة واإلعبلـ والموارد• 
  .كفاءات التصرؼ بشكؿ مستقؿ•  
 الكفاءات لمتفاعؿ داخؿ مجموعات غير متجانسة اجتماعيًا.• 

إلى ميارة تطبيؽ المعرفة حوؿ التنمية المستدامة  يشير مفيـو )"تشكيؿ الكفاءة"( 
والتعرؼ عمى المشاكؿ المتعمقة بالتنمية غير المستدامة. وىذا يعني، القدرة عمى استخبلص 
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واالجتماعية ، بناًء عمى تحميبلت الحاضر  استنتاجات حوؿ التطورات البيئية واالقتصادية
قادًرا أيًضا عمى المعمـ والدراسات حوؿ المستقبؿ؛ و مف ىذه االستنتاجات، يجب أف يكوف 

 اتخاذ القرارات التي يمكف تنفيذىا كفرد وكعضو في المجتمع.
" ، افتراضيف": أف مجموعة صغيرة مف الكفاءات الرئيسية كافية العمماء مف  يحذر 

 عفا عميو الزمف."ف اكتساب المعرفة الواسعة وأ"
أنو يمكف استخداـ الميارات الجديدة تمقائًيا في المكاف "الصحيح". يشير ىذا  :وثانًيا 

 موقؼالمكتسبة في موقؼ معيف ، إلى  الكفاءاتنقؿ كيؼ يمكننا قياس  إلى مشكمة النقؿ:
 آخر؟

 تينٔ٘ املستدام٘:مخس٘ ّدَات ىظس سْل الهفاٛات يف التعلٔه مً أدل ال
تركز المفاىيـ التربوية الموجية نحو الكفاءة عمى مخرجات العمميات التعميمية الطموحة  -2

بينما تركز المناىج الدراسية التقميدية والمناىج التعميمية عمى المدخبلت ، مما يعني 
 المحتويات والموضوعات ، والتي يجب عمى التبلميذ دراستيا. 

يجب تدريسو ، ولكف ما الذي يجب تعممو ، وما ىي قدراتو عمى سأؿ عما نينبغى أف ال  -1
أف  األفراد، وما ىي المفاىيـ واستراتيجيات حؿ المشكبلت التي كاف يجب عمى  األداء

التعمـ واكتساب المعرفة.  يكتسبوىا نتيجة لعممية التعمـ. اكتساب الكفاءات ال يشبو
 ." الجامدةة العممية ومنع تراكـ "المعرفة وبالتالي ، فإنو يساعد عمى التركيز عمى الكفاء

 نموذجكأساس أل و  .التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامةعند إعادة صياغة المناىج بمعنى  -2
والمعرفة  ،القدرات الذىنيةكفاءة العمؿ بجمع بيف ىى اللكفاءة: ا عتبرت CSCTالكفاءة 

 )المينية(مجاؿالالخاصة ب االستراتيجياتكذلؾ و ، والميارات المعرفية ،الخاصة بالمحتوى
والتوجيات التحفيزية وأنظمة التحكـ اإلرادية وتوجيات القيمة  والروتيف الفرعي ،والروتيف

 .االجتماعية في نظاـ معقد الشخصية والسموكيات
الكفاءات غير موجودة في حد ذاتيا ولكنيا ترتبط دائًما بمخرجات معينة مرغوبة. يمكف  -3

ققيا الفرد مف الوظيفي عند تحديد الكفاءات: النتيجة التي يحلممرء التركيز عمى النيج 
مينة معينة أو  ار أو طريقة في التصرؼ ، فيما يتعمؽ بمتطمباتبخبلؿ إجراء أو اخت

 دور اجتماعي أو مشروع شخصي )مثؿ القدرة عمى التعاوف(.
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لداخمية وتعريفو بالبنية االموجو نحو المتطمبات المينية  المدخؿ يجب الجمع بيف ىذا -4
، مثؿ "اليياكؿ العقمية الداخمية بمعنى القدرات أو التصرفات أو الموارد المدمجة  لمكفاءة

وىذا يشمؿ جميع المعرفة ،الميارات المعرفية والميارات العممية والمواقؼ  .في الفرد
. يمكف أف يساعد تحديد الييكؿ الداخمي لمكفاءة افع و والعواطؼ والقيـ واألخبلؽ ، والد

نشاء المياـ لتعمـ الكفاءة ، وتحديد في  تحديد المتطمبات األساسية الكتساب الكفاءة ، وا 
 شروط التعمـ البلزمة.

في فراغ  واال يتصرفاألفراد فاالعتبار تبعية سياؽ الكفاءة.  بعيفمف الميـ أف نأخذ  -5
 اجتماعي ، فالتحرؾ يحدث دائًما في مجاالت اجتماعية ثقافية محددة ومتنوعة. 

ـ يلمكفاءة يجب أف يتمتع المعمـ بكفاءات عديدة لمتعم CSCT ىالديناميك نموذجأل في ا
مواطنة في ال ساىـييكوف لممعمـ دور المثقؼ الذي أف  مثؿ مف أجؿ التنمية المستدامة

كفاءات تسمح ليـ بالتعامؿ مع التوتر بيف يجب تزويد المعمميف ب الذالفعالة وتنمية المجتمع ،
 واقع المرغوب فيو.الواقع الحالي وال

قضايا التنمية المستدامة دائما مثيرة ف. وقيمو  ومعتقداتتتأثر كفاءات المعمـ بشدة بكما 
المعمـ الذي يقتنع  :مثؿ وحدىا باألدلة العممية مساوتياة ال يمكف يلمجدؿ وتتضمف أحكاـ قيم

مى األرجح لف بأف تغير المناخ العالمي ىو ظاىرة طبيعية ال تتأثر باألنشطة البشرية ، ع
المحمي أو غيرىا مف األنشطة التي  12عمى المشاركة في جدوؿ أعماؿ القرف  هتبلميذ يشجع

التنمية تركز عمى الحد مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف. أو المعمـ الذي يعتقد أف تحديات 
ال يمكف حميا إال عمى مستوى عاٍؿ مف وضع السياسات، وبالتالي يعتقد أف  المستدامة

مف يحفز تبلميذه عمى ف، التنمية المستدامةالمواطنيف ليس ليـ دور يمعبونو في مناقشات 
، تنعكس قيـ ومعتقدات المعمميف بشدة في  التنمية المستدامةاتخاذ إجراءات لصالح 

 "فالمعمـ كشخص ىو جوىر التعميـ نفسو". شخصياتيـ وىوياتيـ.
ؿ تثير عموًما ردود فعؿ عاطفية قوية: ف قضايا التنمية المستدامة المثيرة لمجدما أك

الحفاظ عمى الطبيعة ومطوري المشاريع،  مدعيفبيف  الحادةيمكننا التفكير في المناقشات 
وبيف مؤيدي ومعارضي العولمة. ومف المحتـ أف يكوف لدى العديد مف الطبلب أيًضا آراء 

ىذه المخاوؼ  قوية حوؿ ىذا يجب عمى المعمميف مساعدة تبلميذىـ عمى التعامؿ مع
 . والمشاعر
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توضح األمثمة السابقة العبلقة بيف المعرفة والعمؿ. فمف خبلؿ العمؿ يتـ بناء معرفة 
  جديدة.
، ميارات جيدة في حؿ المشكبلت فحسبقضايا التنمية المستدامة معقدة ألنيا ال تتطمب و 

لمعرفة، كما بؿ تتطمب أيًضا مستويات عالية مف الخبرة في مجموعة واسعة مف مجاالت ا
تتطمب إيجاد طرؽ لحموؿ ممكنة ويتضمف حؿ المشكبلت القدرة عمى تحديد األبعاد البيئية 
واالقتصادية لممشكمة. يرتبط ىذا الجانب مف المعرفة بالتفكير المنظـ، وىو ما ينعكس غالًبا 

 التخصصات. ةفي محاوالت تدريس متعدد
 CSCT أنموذجالمرتبطة بلمكفاءات مجاالت خمسة ىناؾ 

تفكير  –التنمية المستدامة "المعرفة التعمـ مف أجؿ تتناوؿ موضوع ىناؾ خمس فئات مرتبطة ب
 ."  سنتناوؿ كؿ منيا بشئ مف التفصيؿالقيـ –المنظورات  -الميارات  - النظـ

 ٘املعسفاجملال األّل: 
يات والعمم والحقائؽ: معرفة المفاىيـ ىى لمعرفة مف أجؿ التنمية المستدامةا 

المستقبؿ( وكذلؾ  -الحاضر -يجب أف ترتبط المعرفة بالوقت )الماضيكما . تبطة بياالمر 
 (بيف أو متعددة)وىي مشتركة  يجب أف تأخذ في االعتبار األبعاد المكانية )المحمية/العالمية(

خذ في مع األحياة، الفي  ةخبر كؿ طور مع تالمعرفة مف قبؿ كؿ فرد وت يتـ بناءو  التخصصات.
ربط أستمرارية جدوى معرفتنا تحدد جودتيا. اليـو يجب / ف االجتماعي لممعرفة ييكؿاالعتبار ال

 بعد اآلف. البيئة لف يتـ استغبلؿ المعرفة بالمسئولية عف البيئة وأنو
 املعسف٘

 .سيمة )غير معقده( تعتبر المعرفة مف قبؿ كؿ مف المعمـ والمتعمـ • 
تقاف مجاؿالتركيز في تدريب المعمميف عمى الخبرة الت•   . معرفةال قنية وا 
 )مخرجات( يعتمد المنيج عمى مجموعة مف الممارسات التي تؤدي إلى تأثيرات تعميمية• 

 قابمة لمقياس. 
يعتبر المعمميف كأفراد قادريف عمى التعامؿ بشكؿ نقدي مع الواقع الحالي ولدييـ الرغبة في  •

 و.تحسين
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 الهفاٛات الفسعٔ٘

لذا تعمؽ بتبلميذىـ، تجاه المدرسة والمجتمع التعميمي. ت سئولياتيقع عمى عاتؽ المعممميف م
 التربوي: تمت صياغة الكفاءات والكفاءات الفرعية فيما يتعمؽ بمعرفة المحتوى

 :لعنلٔات التعله ننْدُاملعله أ(
 . التنمية المستدامةقضايا و تحديات المرتبطة بالمعمـ قادر عمى اكتساب المعرفة • 
ووثائؽ  التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامةو  التنمية المستدامةمفاىيـ يعرؼ المعمـ • 

التعميـ مف أجؿ التنمية و  بالتنمية المستدامةالسياسة الوطنية والدولية المتعمقة 
 . المستدامة

الناقد لمتراث الثقافي وقادر عمى التفكير  التى تعتبر نتيجةيستطيع المعمـ تقييـ المعرفة • 
 فييا.

 واآلراء.  الحقيقيةيع المعمـ مساعدة الطبلب عمى التمييز بيف المعرفة يستط• 
تطور نمية المستدامة ، مع مراعاة يستطيع المعمـ اختيار األىداؼ التعميمية مف أجؿ الت• 

 مطبلب ، والتنوع داخؿ مجموعة المتعمميف.لالسابقة  والمعرفة  النموحؿ امر 
محمًيا وعالمًيا وربط الجوانب ة بالتنمية المستدامة المرتبطمشكبلت اليمكف لممعمـ تحديد • 

 لمشكمة المعنية. با المحمية والعالمية 
 المعمـ قادر عمى خمؽ بيئة تعميمية قوية لتدريس قضايا التنمية المستدامة.• 

 املعله نعضْ يف املدزس٘ ّاجملتنع الرتبْٖب( 
مف أجؿ المساىمة في  المستدامة المرتبطة بالتنميةقضايا اليكتسب المعمـ معرفة كافية ب• 

 في المنيج المدرسي بأكممو. التنمية المستدامةبناء منيج يدمج 
 املعله نعضْ يف اجملتنع(ج
تعاوف مع المنظمات التي تعزز يالمعمـ قادر عمى إيجاد شركاء خارج مجتمع المدرسة و • 

 التنمية المستدامة.
 مف المحمية إلى العالمية .ترابط المجتمع واالقتصاد والبيئة الطبيعية، • 
 ليات والمشاركة والتعاوف(.لمواطنة واإلشراؼ )الحقوؽ والمسؤ ا• 
 ة.ادمات وحقوؽ األجياؿ القإحتياج• 
 التنوع )البيولوجي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي(.• 
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 نوعية الحياة واإلنصاؼ والعدالة.• 
 التنمية والقدرة االستيعابية.• 

 ظهري اليتفهاجملال الجاىٙ: 
أف تفيد بوجية نظر ىناؾ  نظـ.مالتعقيد والترابط في عالـ اليـو التفكير ال يتطمب

 المشكبلتليست كافية لتصور مستقبؿ مستداـ أو لحؿ  التحويمىالتفكير التحميمي والتفكير 
: البيولوجية والجغرافية واإليكولوجية ةنظمالحالية. يتـ التعامؿ مع أنواع مختمفة مف األ 

الجتماعية والنفسية ... بما في ذلؾ العبلقات المتبادلة في الزماف وااسية واالقتصادية ،والسي
 مشارؾ معيـ.ؤلرض" لحي "اللنظاـ اجزء مف  ؾبأن الوعىوالمكاف. إنو يعني 

يدور حوؿ اكتساب نظرة ثاقبة إلى فيـ الروابط والتفاعبلت بيف العناصر التي ظـ: تفكير الن
يدرؾ تفكير النظـ أف جميع أنظمة النشاط البشري أنظمة مفتوحة ؛  ،وتشكؿ "النظاـ" بأكمم

لذلؾ تتأثر البيئة التي توجد فييا. يقر تفكير النظـ بأف أي تغيير في منطقة ما مف نظاـ ما 
يمكف أف يؤثر سمًبا عمى منطقة أخرى مف النظاـ ؛ وبالتالي ، فيو يشجع التواصؿ التنظيمي 

 عمى جميع المستويات ... "
الًبا ما يستخدـ مصطمح "تفكير النظـ" كمرادؼ لمتفكير المتصؿ بالشبكات أو التفكير غ

جعؿ التغيير لىناؾ أربعة معايير أساسية لتفكير النظـ و  الشمولي أو حؿ المشكبلت المعقدة.
 (:Capra, 1998,p246نموذجًيا في التفكير)

 إلى الكؿ ، وىذا يعني أنماط التنظيـ. الجزءمف • 
 عناصر الفردية إلى العبلقات. مف ال•  
 مف اليياكؿ إلى العمميات.• 
 .مف الموضوعية إلى بناء الواقع مف قبؿ كؿ فرد•  

 ( ىي:Ossimitz ,2000 (األبعاد األربعة األساسية لتفكير النظـ وفًقا لػ
ثار غير التفكير العبلئقي: التفكير في حمقات التغذية المرتدة والعبلقات مع مراعاة األ • 
 لمباشرة )بما في ذلؾ التفكير مف وجيات نظر مختمفة(.ا
 عمى طوؿ الخط الزمني. التفكير الديناميكي: التفكير• 
 .وأثارىماشبكات النماذج: النمذجة و التفكير في • 
 اليدؼ: التصرؼ بطريقة منيجية.• 
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فيـ التصرؼ بطريقة مستدامة في عمى مساعدتنا فى يسيـ تفكير النظـ بعدة طرؽ 
حمي وعالمي. تفكير النظـ ىو أداة تربط المعرفة بسياؽ أكبر وتساعدنا عمى رؤيتيا سياؽ م

مفيد عندما  وىوواتخاذ القرارات واتخاذ اإلجراءات،  لبلتزافكأداة  ويعمؿبطريقة ديناميكية. 
 كوف مرتبطة بالقيـ واألخبلؽ. ي

عيوف  والقدرة عمى النظر مف خبلؿ، طمب تفكير النظـ تغيير وجيات النظر يت
اآلخريف ، األمر الذي يمكف أف يساعد في بناء التعاطؼ. مف خبلؿ نظرة منيجية لمعالـ ، 

ويساعد ، مما يساعد عمى بناء التعاطؼ. يمكف أف يتطور الشعور بأنؾ جزء مف نظاـ أكبر
كوف أكثر وعيًا بالحدود واالفتراضات التي نستخدميا لتحديد المشكبلت. إنو يدمج نعمى أف 
نع القرار واإلدارة التكيفية ، ويشجع عمى النظر في التأثيرات والعبلقات المتعددة عممية ص

ساعد يوالمتعددة التخصصات لحؿ المشكبلت. إنو  المتعاونة الطرؽويعزز بالتالي المزيد مف 
وبالطبيعة والعالـ األوسع مف  بالمكاف، وبالبشر اآلخريف ، تصاؿعمى استعادة الشعور باال 

قيقة أف كؿ شيء مرتبط بطريقة ما بكؿ شيء آخر. إنو يعترؼ أيًضا بتأثير خبلؿ إدراؾ ح
قيمنا وتصورنا الذاتي وتفسيراتنا لمعالـ ، وكذلؾ يساعدنا أيًضا عمى تقدير وجيات نظر 

 اآلخريف واكتشاؼ خصائص جديدة لؤلنظمة بأكمميا التي تنشأ مف تفاعؿ األجزاء الفردية.
نوعة مف األساليب لتعميـ وتسييؿ ميارات التفكير تتوفر اليـو بالفعؿ مجموعة مت

العميا مثؿ ألعاب المحاكاة ومحاكاة الكمبيوتر ورسـ مخططات التأثير والخرائط الذىنية وخرائط 
 المفاىيـ وما إلى ذلؾ.

ؽ التنظيـ الذاتي والمشاركة والتحقب تسمح، معينةتفكير النظـ طريقة عمؿ  يتطمب
 عبلقات القوة. مف
بشكؿ وثيؽ مع بعضيما البعض. البنائية ىي مجاؿ لتطبيؽ  بالبنائيةتفكير النظـ  يرتبطكما 

ـ والتعمـ ينظـ التفكير. وليذا السبب ، يمكف أف يساعد تفكير النظـ في تخطيط أنشطة التعم
 وتنظيميا.

  التفهري -املعله نفسد أ( 

تطبيقيا في مواقؼ و عمى  قادرو فيـ النماذج األساسية لنظرية النظـ قادر عمى المعمـ • 
 قضايا مختمفة.



 .......................................................... " ىف تدريس مقرر الرتبية البيئيةCSCTاستخدام أمنوذج "

- 365 - 

المعمـ قادر عمى التفكير في النماذج واألنماط ، والتعرؼ عمى األنماط والعبلقات في النظـ • 
خيالية والنظر إلييا في صنع القرار والتصرؼ. كؿ ىذا يتطمب ميارات  ، والتفكير فييا 

 .متطورة
فة ويدرؾ ما ىي الوظيفة التي لديو/ عمى دراية بأنو دائًما جزء مف أنظمة مختم المعمـ• 

تو وثقافتو وممارساتو نيفي المجتمع )أي يفيـ ب المنظومةوالدور الذي يمعبو / في ىذه 
جراءاتو الرسمية والقواعد والتوقعات غير الرسمية واألدوار ، بما في ذلؾ فيـ القوانيف  وا 

قواعد األخبلقية واألخبلؽ والموائح ، وكذلؾ أيًضا القواعد االجتماعية غير المكتوبة وال
 والبروتوكوؿ(.

 المعمـ -يمكف لممعمـ أف يقاوـ الميؿ إلى تبسيط المشكبلت والبحث عف حموؿ سريعة •  
 .كبرالسياؽ األ  وينظر إلىوالجدؿ  التناقضيحمؿ توتر 

 اتصالتدزٓس /  -يف املؤسس٘ التعلٔنٔ٘  املعلهب(  
عمى البحث عف العبلقات والتأثيرات المتعددة يعتمد العمؿ التربوي لممعمـ في كؿ مادة • 

يجاد طرؽ لشرحيا أو  والتفاعبلت مثؿ حمقات التغذية المرتدة أو الديناميات بمرور الوقت وا 
 (.ENSI, 2005, Quality Criteria for ESD-schools) .توضيحيا

)الزوايا المعمـ قادر عمى تشجيع الطبلب عمى النظر في القضايا مف وجيات نظر مختمفة •  
 واألبعاد( وكذلؾ عواقبيا عمى المدى القصير والطويؿ. 

المعمـ قادر عمى توجيو الطبلب لتطوير التعاطؼ مف خبلؿ التعرؼ عمى أنفسيـ مع  رالمعمم• 
التفاىـ البعض مما يساعد عمى تسييؿ  يـوىذا يعني تقدير وجيات نظر بعض .اآلخريف

 ز الخبلؼ.وتنمية التضامف بداًل مف الميؿ إلى تعزي
البيولوجي واالجتماعي والثقافي  -يستطيع المعمـ دعـ الطبلب في مواجية وتقدير التنوع •  
  .والنظر إلييا عمى أنيا "فرص" لتوسيع خيارات التغيير والتطوير -
المعمـ قادر عمى تعزيز رؤية الطالب حتى يتمكف إلى جانب استكشاؼ القضايا واالىتمامات، • 

 قتراح حموؿ مبتكرة تتطور داخؿ العبلقات ومف خبلليا.ال    التفكيرمف 
، في المعمـ قادر عمى توجيو الطبلب لمتعامؿ مع عبلقات القوة والمصالح المتضاربة• 

 المدرسة ، في المواقؼ المحمية ، بيف البمداف وبيف األجياؿ الحالية والمستقبمية.
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مف خبلؿ االختيار بيف الخيارات  المعمـ قادر عمى مساعدة الطبلب عمى اتخاذ إجراءات• 
المختمفة والتأمؿ في إمكاناتيـ الخاصة )نقاط القوة والتخصصات( وكذلؾ النتائج قصيرة 

. و يشجعيـ االىتمامات والمعايير واألىداؼ الفردية والمشتركة.بوطويمة األجؿ فيما يتعمؽ 
 عمى مراقبة النتائج مف خبلؿ تقديـ طرؽ مختمفة.

وعدـ االنزعاج  -والتعقيد  والشؾ المجيوؿمى تمكيف الطبلب مف مواجية المعمـ قادر ع•  
بتشجيع الطبلب عمى التفكير في أنفسيـ وبيئتيـ ، والبحث عف حموؿ  المعمـمنو. يقوـ 

في عممية  طبلبو ساعد عمى بناء إيمافي المعمـ ؼمختمفة ، واتخاذ القرارات لوضع الخطط 
 مشتركة يكوف فييا الجميع عنصرا.

 Tilburyبالمكاف واآلخريف والعالـ األوسع ) تصاؿيساعد المعمـ في استعادة الشعور باال •  
& Wortman  ،2004.) 

المعمـ قادر عمى تصور المدرسة كنظاـ حي ويحاوؿ العمؿ مع فريؽ المدرسة وفي الفصؿ •  
المشاركة  )مثؿ تشجيعالتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة وفًقا لرؤى تفكير النظـ في سياؽ 

 (. التعاونىوالتعمـ 
 الصبهات - اجملتنع يف املعله( ج
لتعميـ مف أجؿ المعمـ قادر عمى استخداـ الشبكات المحمية أو الدولية القائمة بحكمة •  

 افع وتبادؿ الخبرات ووجيات النظر.و الكتساب الد التنمية المستدامة
درًا قاف ىيكر وألفكادؿ اتباود توليلى رألخرس امدالامع  عمؿ مشاركات ٌلمعما يستطيع• 

، لمجتمعواعة راسلوالصناعية وا فيةرلحواية رلتجاؿ األعمااتو مع ء ذابالشيـ لقيااعمى 
 .بحث بشكؿ تعاونىمما يسمح بال

 يدرؾ المعمـ أف المدارس جزء مف النظـ المحمية والوطنية والعالمية.•  
تمع )عمى سبيؿ المثاؿ، المجتمع( المعمـ قادر عمى تحديد وتحميؿ عبلقات القوة في المج• 

 وفيـ أسبابيـ )االىتمامات، الدوافع ، إلخ( وكذلؾ استراتيجيات التعامؿ معيـ.
اث حدأل)اميذ لتبلؿ اعماؿ أخبل نم النظـ رتفكي وصيتولؽ طر نع يبحثأف لـ لمعا عمى•  

لحي او  لؤلباء...   يديولفااطع مقداء وألوا -البوربوينت -قديميةلتوض ارلعرض والمعاوا
 (.قًانطاسع وألت المجتمعاوا
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 :De Haanالهفاٛات مً أدل التينٔ٘ املستدام٘ اليت تتعلل بتفهري اليظه بْاسط٘ 
 .المستبصرالكفاءة في التفكير • 
 االختصاص في التفكير عف بعد في النماذج الفردية والثقافية.• 

 اجملال الجالح :األىفعاالت
 نفصؿم غيرتخاذ القرارات والتصرؼ بشكؿ التقييـ، ا التأمؿ،يرتبط التفكير،  

واأللتزاـ بيا التنمية المستدامة لمتعمـ مف أجؿ . لذلؾ ال غنى عف الكفاءة العاطفية المشاعرب
الشعور بالترابط مع العالـ أمر  دورًا رئيسًيا. االتعاطؼ والرحمة يمعبف. التى تتطمبيا العممياتوب

 المستدامة. لتنميةا لمتعميـ مف أجؿأساسي لمتحفيز الجوىري 
أنيا نقيض و  ،ر والسموؾ بشكؿ رئيسي كعامؿ مزعجمتأثيرات العاطفية عمى التفكينظر لي   كاف

في اآلونة األخيرة فقط ، تـ قبوؿ ببطء في العديد مف المجاالت العممية أف المكونات و العقؿ. 
 ,Ciompiة )العاطفية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالتفكير وأف ليا وظائؼ تنظيـ ودمج ميم

1999.)  
لذلؾ ليس مف المستغرب أف يتـ تجاىؿ تأثيرات العواطؼ في معظـ المفاىيـ 

عاطفية ميمة ، اعتبرت الجوانب الفي نياية الثمانينياتو  التفسيرية التقميدية لمسموؾ البيئي.
ـ النفس . حتى نماذج عمرا ما كانت موضوع البحث العممي. لكف المشاعر نادلموعي البيئي

 (.Kals et al. 2000)يئي أىممت ىذا الجانبالب
 العْاطف ّاملصاعس

العواطؼ والمشاعر كبلىما ظواىر مؤثرة. العاطفة التي نعيشيا ىي بداية سمسمة رد  
الفعؿ ، والتي تنتيي بالشعور. العواطؼ ىي أفعاؿ أو حركات مرئية في الغالب لآلخريف )عمى 

( ألف المشاعر يتعرؼ عمييا فقط الشخص سبيؿ المثاؿ في وجو الشخص ، صوتو ، سموكو
 الذي يتطور في مخو.

 الهفاٛٗ العاطفٔ٘ )الرناٛ العاطفٕ(
يفترض مفيـو الكفاءة العاطفية أف تكوف المشاعر جزًءا أساسًيا مما يجب أف يكوف  

 Arnold 2004, Otto) :عميو اإلنساف. عموما يتـ تضميف الجوانب الثبلثة التالية
2000) 
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 طؼ الفرد ومشاعره.فيـ عوا• 
 فيـ عواطؼ ومشاعر اآلخريف. • 
 القدرة عمى التعبير العاطفي ، أي القدرة عمى التعبير عف المشاعر بطريقة مجدية.• 

 (:J.H. Otto  ،2000) ما سبل ٓتضنً الرناٛ العاطفٕ باإلضاف٘ إىل
 . المشاعرتنظيـ • 
ط والتفكير وحؿ المشكبلت االستخداـ المثمر لممشاعر )عمى سبيؿ المثاؿ ، لمتخطي• 

 والتحفيز(.
أنؾ مع شخص ما التعاطؼ  يشعرؾ، شخص آخر التعاطؼ "مف أجؿ": طؼتعاال 

كاف التعاطؼ يستخدـ عموًما فيما يتعمؽ  " شخص أخر " بمعنى "الشعور كواحد معو"مع
رض أف نفتو بالبشر اآلخريف وليس مع الطبيعة. تغير ىذا اليـو مع تزايد قوة الحركة البيئية ، 

 بؿ الطبيعة برمتيا.  -التعاطؼ يمكف أف يشمؿ أيًضا غير البشر 
يبقى البشر بدوف ارتباط عاطفي غير مباليف تجاه كؿ ما :  التعمؽ العاطفي ، الترابط 

يحدث حوليـ. مثبل إذا لـ تتح لئلنساف فرصة تطوير ارتباط عاطفي بالطبيعة ، فمف يكوف 
 (. ,110Hüther, 2005قادًرا عمى تحمؿ المسؤلية )

لذلؾ يجب أف يتمثؿ أحد أىداؼ التعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة في إتاحة الفرص 
  لمطبلب لتطوير عبلقة عميقة وشعور بالترابط مع عالمنا والحياة.

إذا كاف الشخص غير قادر عمى الشعور بالرىبة والعجب ، وال يمكف أف يشعر 
والموسيقى والفف والطبيعة نفسيا، فسيعيشوف في بالبيجة في العالـ مف حولو ، في األدب 

بالعالـ المحيط بو ، فمف يتمكف  تصاؿصحراء روحية وثقافية داخمية. إذا لـ يستطع أحد اال 
 بشر وغيرىـ ممف يسكنونو.ممف رؤية الروابط في ذلؾ العالـ وسوؼ يفشؿ في فيمو ل

إنجمترا -مدارس في ماعدا ج المدرسية. في المناى نادرًا ما يتـ وصفو التعمؽ العاطفى
يتعمؽ باليوية  مثؿ ماالعناصر التالية: المعتقدات )التعمؽ العاطفى  يتضمفو  -وويمز
والغموض ، والشعور بالمشاعر مف السمو ، والبحث  بالرىبة، والعجب والشعور ،صية(الشخ

العبلقات عف المعنى والغرض ، والمعرفة الذاتية )األفكار ، والمشاعر ، والعواطؼ ...( ، و 
)اإلحساس بالمجتمع( واإلبداع )مثؿ التعبير عف المشاعر مف خبلؿ الفنوف( المشاعر 
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والعواطؼ )الشعور باالنتقاؿ ، األذى ...(. "ىذا النوع مف الروحانية مفتوح لمجميع وال يقتصر 
 .(SCAA, 1995, 4 ) الدينية أو التحوؿ إلى ديف معيف عمى تطوير المعتقدات

المشاعر. عف  ؿارتباًطا ال ينفص ويرتبط واألداءييـ ، اتخاذ القرارات التفكير، التق 
افعة وأيًضا القوة الد (Cornelius, 1996)تعد جزًءا أساسًيا مف عممية صنع القرار فالمشاعر

والتي يجب أخذىا في (Otto, 2000) و Arnold, 2004)والنظاـ األساسي لمتحفيز )
 .المستدامة التعمـ مف أجؿ التنميةاالعتبار في 

مسموؾ الوقائي. لذج انمأحد الأىمية المشاعر لمسموؾ البيئي في  كالسوصفت  
مشاعر الذنب ك) البيئية ليةئو بالمس المتعمقةو ، المتعمقة بالطبيعةوجدت أف األحكاـ العاطفية و 

لعمؿ مف أجؿ ، والمتعمقة بالبيئة ، والغضب مف عدـ كفاية الحماية البيئية(احوؿ عدـ كفاية 
، في حيف أف رد الفعؿ العاطفي تجاه الوعي بالخطر البيئي لو تأثير كبيربشكؿ تأثر ت لبيئةا

إليجابي لتجارب الطبيعة تأثير اىناؾ  كما أف (Kals & Schmitt, 1998)أقؿ إيجابية 
 عمى المواقؼ اإليجابية تجاه الطبيعة وعمى العمؿ بحماية الطبيعة والبيئة.  المتنوعة

  باألىفعاالت:ك٘ الهفاٛات املتعل
 التفهري -أ( املعله نفسد 

عف مشاعرىـ  لطرؽ واألساليب لمتعبيرعمى استخداـ اقادروف المعمموف  كوفأف ييجب •  
دارتيا وفي مجموعات )مثؿ إدارة الصراع( واستخداميا بشكؿ بناء لتحسيف المواقؼ في  وا 

 ا(.المدرسة والمجتمع )ثقافًيا ، بيئًيا ، اجتماعًيا ، اقتصاديً 
المعمموف أف العواطؼ ضرورية لحياتنا ويمكف أف ترتبط في كثير مف  درؾيجب أف ي•   

األحياف بالتجارب السابقة وتعتمد أيًضا عمى الثقافة المحيطة. يجب أف يكوف المعمموف 
مدركيف لتأثير العواطؼ عمى اإلدراؾ والحكـ والقرارات والتصرؼ في حياتيـ الخاصة 

 ة ذلؾ بالطريقة التي يدرسوف بيا.وحياة طبلبيـ ومراعا
يطور المعمموف كفاءات التعاطؼ وتنمية الوعي بالترابط مع العالـ / الحياة في المكاف •  

 والزماف.
 المعمموف عمى دراية بالمخاطر العاطفية لمييمنة )مثؿ عبلقات القوة(.• 
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 اتصالتدزٓس /  -يف املؤسس٘ التعلٔنٔ٘  املعلهب( 
ـ الدافع والميارات البلزمة في فريؽ المدرسة أو خارج المدرسة مف أجؿ المعمموف لديي•  

 التنمية المستدامة.
يجب أف يكوف المعمموف عمى دراية بالفرؽ بيف التعامؿ مع المشاعر داخؿ الفصؿ أو •  

 المنظمة المدرسية ومع المجتمع المحيط.
د لمتعبير عف مشاعره / المعمموف قادروف عمى خمؽ جو المدرسة بطريقة تسمح لكؿ واح• 

واإلسياـ في األفكار والمقترحات المبتكرة دوف خوؼ مف الفشؿ. ىذا ىو الشرط المسبؽ 
 لئلبداع والرؤية.

 مشاعر يخمؽ المعمموف مواقؼ تعميمية وجًوا مناسًبا حتى يتمكف طبلبيـ مف تطوير•  
حد سواء ، وتطوير مع اآلخريف وكذلؾ مع الطبيعة ككؿ في المكاف والزماف عمى  التعاطؼ

 .عور بالتضامف مع كؿ ما ىو موجودش
 ولية.ئعمموف كيفية تحفيز الممكية والمسيعرؼ الم•  
ى( اآلخر يساعد المعمموف الطبلب عمى تطوير الكفاءة العاطفية )إلى جانب الكفاءات •  

 وتخطيط اإلجراءات لتحقيؽ تأثير منتظـ إيجابي. التخاذ خيارات واعية
 دروف عمى التعبير عف مشاعرىـ دوف فرضيا عمى الطبلب.المعمموف قا•  
يكونوف مف أجزاء  ، أنشطة التبادؿ مع الطبلب الذيف قديجب أف تتضمف عمميات المشاركة•  

 ، ألف ذلؾ سيسيؿ العممية.أخرى مف العالـ
عند العمؿ مع المشاعر ، يجب عمى المعمميف التعامؿ مع قضايا حقيقية مرتبطة بحياة •  

 ب.الطبل
يدرؾ المعمموف أف المشاعر تتطور بقوة مف خبلؿ التجارب الحقيقية والتفاعؿ مع اآلخريف •  

 .مباشرتاً  لطالب إلى ىذه التجاربالوصوؿ وكذلؾ البيئة ، وبالتالي يخططوف 
تعمؽ تطة محددة )( مف خبلؿ أنشالصالحالمشاعر اإليجابية ) المعمميف تحفيز عمى يجب• 

في  الموقؼمشاعرىـ السمبية عمى محمؿ الجد عند مواجية  أخذن اً ولكف أيضبالطبيعة( ، 
حساسية تجاه وضع الطالب  المعمـ رطو ي أفيجب  والعجز( سالعالـ )مثؿ الشعور باليأ

حتياجو   اتو.ا 
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فى سيـ و نفأيجب عمى المعمميف تعزيز االنفتاح والثقة الذي يولد عممية تغيير إيجابي في •   
 طبلبيـ. 

 جملتنع( املعله يف اج
الفصؿ  داخؿاالىتمامات  يمختمف الطبلبحؿ النزاعات بيف  قادر عمى يجب أف يكوف المعمـ• 

 .ووخارج
  .المجتمع بطريقة بناءة فرادلآلباء وأل همشاعر عمى توصيؿ  المعمـ قادر• 

  األخالم ّالكٔهاجملال السابع :
توجو تصوراتنا وتفكيرنا والمعتقدات واالفتراضات ىي التي  اتاإلتجاىو المعايير والقيـ  
مف أجؿ الذى يؤدى لمتعمـ . كما أنيا تؤثر عمى مشاعرنا. المبدأ الرئيسي وأداءناوقراراتنا 

يتـ  ألجياؿ ، الجنس ، المجتمعات...(.)االجتماعية ، بيف ا" العدالة"التنمية المستدامة 
تنمية المستدامة البيف اإلنساف والطبيعة بشكؿ صريح فقط في بعض مفاىيـ  العدالةتضميف 

، الذي أوصت بو اليونسكو رسمًيا مف أجؿ التنمية المستدامة، مثااًل ميثاؽ األرضيعد "، و 
استثنائًيا إلعبلف المبادئ األخبلقية األساسية لبناء مجتمع عالمي عادؿ ومستداـ وسممي 

 لمقرف الحادي والعشريف.
 نفاٛات املعلنني املتعلك٘ بالكٔه ّاألخالم

موكنا الشخصي. تتأثر أو مواقؼ أو قناعات معينة تنعكس في س معتقداتىي : القيـ 
بمجموعة متنوعة مف العوامؿ مثؿ اإليديولوجيا والديف والجنس والطبقة والثقافة  ىذه العوامؿ

 والتجارب الشخصية لمحياة أو العقؿ ، وكميا تساعد في تشكيؿ تصوراتنا لمعالـ.
الرئيسية التي تيـ اإلنساف ، مف الديف إلى  ىي اتجاه نحو جميع المجاالت :القيـ 

 السياسة إلى الحياة االقتصادية واالجتماعية. إنيـ مركز مف أنت وماذا أنت.
 الكٔه هلا ثالخ خصاٜص مَن٘:

 .لمتغييرمقاومة شديدة الىى ( يتـ تطوير القيـ في وقت مبكر مف الحياة و 2
 .( تحدد القيـ ما ىو صحيح وما ىو خطأ 1 
أو غير صالحة ، إذا  صالحةمكف إثبات أف القيـ نفسيا صحيحة أو غير صحيحة ، ( ال ي2 

 مف الممكف إثبات صحة العبارة أو خطأ ، فبل يمكف أف تكوف قيمة.  
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 نٔف تستبط الكٔه باألخالم ، ّماذا ىعين باألخالم؟
ما حدد القيـ ، "فردًيا أو تنظيمًيا ، ت   تخصصكم  بالصواب القيـ ىي ما نحكـ عميو 

أف نتصرؼ و ىو صواب وما ىو خطأ ، وفعؿ ما ىو صواب أو خطأ ىو ما نعنيو باألخبلؽ. 
 .أخبلقىبشكؿ أخبلقي ىو أف نتصرؼ بطريقة تتفؽ مع ما ىو صواب أو 

،  القياسيةركز عمى الجوانب ت،  التعمـ مف أجؿ التنمية المستدامةفي : خبلؽاأل 
عالـ واآلخريف وما ىي القيـ األخبلقية التي وكيؼ نتصرؼ في العالـ ، وكيؼ نتصرؼ تجاه ال

تكمف وراء سموكنا. ويشمؿ ذلؾ مجاالت مثؿ الفمسفة والقانوف واالقتصاد والنظرية االجتماعية 
 والسياسية.
التي لدينا فيما يتعمؽ بمجموعة واسعة مف القضايا التي نواجييا في  :المعايير 

االجتماعية والسياسية  -ؼ المجاالت المجتمع والتي تؤثر عمى كيفية تصرفنا في مختم
واالقتصادية والدينية وما إلى ذلؾ. األحكاـ األخبلقية التي تحدد السموؾ الخاطئ والصحيح ، 

 مطموب داخؿ الثقافة. وغيرالمسموح بو وغير المسموح بو ، ما ىو مطموب 
 املعآري األساسٔ٘ لألخالقٔات:

موارد  ، وحمايةنب المعاناة واألضرار، وتج لحياة ، تقديس جميع األشياءاتقديس  
، ة بطريقة مماثمةتشابيمالشياء ومعالجة األالعاـ ،  الصالحلية عف الحياة األساسية ، والمسؤ 

 ، والرغبة في األداء ، والمساعدة في حاالت البؤس والتضامف والمشاركة.والتجارة العادلة 
ما الذي يستحؽ ، ولماذا المعتقدات ىي قناعات حوؿ ما نقـو بو ، و : المعتقدات 

 نقـو بو ، وما ىو التأثير.
تشير المواقؼ إلى حالة ذىنية معقدة تنطوي عمى معتقدات ومشاعر : اتاإلتجاى 

 أف العمؿ كاف ممتًعا"(. أتجاه""كاف لديو :ؿ ؼ لمتصرؼ بطرؽ معينة )مثوقيـ ومواق
تشكؿ عقبات أماـ خبرات  / نظريات ذاتية يمكف أفوجيات نظرتعتبر االفتراضات : االفتراضات

 التعمـ الجديدة.
 CSCTاملْقف يف إطاز 

معظـ النظريات تتعامؿ مع فترتبط القيـ والعواطؼ ارتباًطا وثيًقا ببعضيا البعض:  
 . والمشاعرىيكؿ نظاـ القيـ وليس مع العبلقة المتبادلة بيف القيـ 
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 إحتراـ: حوؿ القيـ أساًسايبنى التنمية المستدامة لتعمـ مف أجؿ ا :أىمية القيـ 
اآلخريف ، بما في ذلؾ األجياؿ الحالية والمستقبمية ، مف أجؿ االختبلؼ والتنوع ، والبيئة ، 

بالبيئة  ومدى ارتباطناوموارد الكوكب الذي نعيش فيو. يمّكننا التعميـ مف فيـ أنفسنا واآلخريف 
 .حتراـائـ لبناء اإلمثابة أساس د، وىذا الفيـ ببيعية واالجتماعية األوسع نطاًقاالط

مميف[ عمى أف ويساعد ]المتع، القيـ الدائمة عمى المنيج المدرسي  يقـويجب أف  
ينبغي أف تمؾ المناىج ليف و قادريف عمى المساىمة في مجتمع عادؿ. يكونوا مواطنيف مسؤ 

مة فييا ، وأف تضمف التزاميا بالتنمية المستدا وفعيشيلبيئات التي احتـر ا  وفيـ و  ىتطور وع
يـ متعملتدريب المعمميف  أثناءعمى المستوى الشخصي والمحمي والوطني والعالمي لذلؾ يتعيف 

القيـ والتفاوض بشأنيا وبناء قيـ عمى شتمؿ أنشطة المناىج تمف أجؿ التنمية المستدامة أف 
 جديدة.

 اخلاص٘ باملعله فٙ جمال الكٔه الهفاٛات
 املعله نفسدأ(

افتراضاتو وقيمو المتعمقة بالتنمية  مى توضيح معتقداتو/ًا عيجب أف يكوف المعمـ قادر •  
 المستدامة والتعميـ والتعمـ. 

معتقداتيـ وافتراضاتيـ مف  عف لمتسأوؿ وطبلبيكوف المعمـ قادرًا عمى تشجيع  يجب أف • 
 أجؿ توضيح تفكيرىـ.

المتعارضة  يجب أف يكوف المعمـ عمى دراية بالتوترات المجتمعية بما في ذلؾ المصالح•  
ات اإليجابية في المجتمع المتعمقة بالتنمية المستدامة والتعميـ ، حتى اإلتجاىوكذلؾ 

 . تصرفاتيـيتمكنوا مف توقع التغييرات وعواقب 
 والذي يدعـ ذلؾ ،  والتفكيريجب أف يكوف المعمـ قادًرا عمى تحميؿ البنية األساسية • 

 ار في المجتمع الذي يعيشوف فيو. ع القر السماح لكؿ الطبلب بالمشاركة في عمميات صن
 املعله يف املؤسس٘ التعلٔنٔ٘ب( 

  شغؿ وظائفيـ الخاصة. عمى طبلبو عند فرض قيمو/ آرائو الخاصةاليالمعمـ •  
في الحياة  ة التي تدعـ التنمية المستدامةوالكرام حتراـالمعمـ قادر عمى نمذجة قيـ اإل• 

 الشخصية. 
 حوؿ القضايا. متعددةب وجيات نظر استكإالمتعمميف عمى  مساعدة المعمـيستطيع • 
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 ومناقشتيا واختبارىا وتطبيقيا.  دراستيايمكف  حتىالمعمـ المعايير المفترضة  يوضيح •
 لمتنمية المستدامة.  نقديال الفيـالمعمـ مساعدة المتعمميف عمى تطوير يستطيع • 
 قشة قيميـ الخاصة. الطبلب ومنا تفسيراتيستطيع المعمـ التركيز عمى • 
 .ومواجية االختبلفات المعمـ قادر عمى توفير فرص لمطبلب لتقدير• 
اقعية واآلراء القائمة عمى لمتمييز بيف المعرفة الو  والمعمـ قادر عمى توفير الفرص لمطبلب• 

 .تستند إليياوالتحقيؽ في المعتقدات واالىتمامات التي  القيـ
بالقيـ  المرتبطةالتعميمية مواد وال/طرؽ التدريسمف لدى المعمـ معرفة حوؿ مجموعة • 

 المشروعبلتعمـ ا  -واقعىلتعمـ الا - ـ القائـ عمى البحث)ماذا ، كيؼ ، متى( أي: التعم
 .ةشقانممنتديات ال  -رادو األلعب   -

 املعله يف اجملتنع (ج

التركيز عمى مف خبلؿ ،والتفاىـ المتبادليف  حتراـيكوف المعمـ قادًرا عمى تحسيف اإل• 
 . الطبلب ومناقشة قيميـ الخاصة  تفسيرات

إلى إدراؾ أف القيـ ال يمكف تطبيقيا ببساطة ولكف يتـ تطويرىا مف خبلؿ  يحتاج المعمـ• 
 لسياؽ. خبلؿ ا ومفعممية مستمرة 

الحقوؽ  متضمنا، عمى التركيز عمى فيـ مفيـو المواطنة  يجب أف يكوف المعمـ قادر• 
 وطة بيا.ليات المنوالمسؤ 

المعمـ قادر عمى التعاوف إلحداث التغيير الييكمي أو المؤسسي داخؿ المجتمع بحيث •  
الذاتية الفردية لتعزيز  يجب أف تتجاوز التنمية و .السائديمكف دمج الجيود في التيار 

 االجتماعي الييكمي.  التغيير
والدولية ، والمنظمات المعمـ قادر عمى استخداـ إطار السياسات اإلقميمية والوطنية • 

، وتحديد التحديات  مشترؾ فيـوالشبكات غير الحكومية مف أجؿ التنمية المستدامة لبناء 
  .عامةجراءات إلتخطيط المف أجؿ  العاـلتزاـ وتعزيز اإل 

  اجملال اخلامس:األداٛ
المجاالت األربعة األخرى مع  كفاءاتجميع فييا تندمج  التىىو العممية،  األداء 

فالتنمية المستدامة . التنمية المستدامة مف أجؿوالمشاركة والتواصؿ  معنىعات ذات إبدا
 ع وتعاوف.يحتاج إلى ميارات عممية إضافية وقدرات وكفاءات في مجاؿ إدارة المشار ت
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األربعة جميعيا مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة الناجحة:  األداءيجب النظر في مستويات 
بتجربة المصالح المتعارضة  األداءاترسة، اإلقميمي والعالمي. تسمح الفرد ، الفصؿ / المد

والتغيير والمشاركة والتعمـ مف األخطاء والتآزر والنجاح. يمكف لجميعيـ زيادة الحافز لمزيد 
تسمح بتطبيؽ التضامف الذي  األداءاتالمستمر إذا تـ اختيارىـ بحكمة.  واألداءمف التعمـ 

 رحمة.نشأ مف خبلؿ التعاطؼ وال
 علٙ ثالث٘ مستْٓات خمتلف٘: تتعلل بَا اخلنس٘ ، نفاٛات الفٝاتمً ٍرِ  فٝ٘لهل ّ
 وتفكير المعمـ مرتبط بالتأمؿ والرؤية -المعمـ كفرد • 
 مرتبط بالتدريس والتواصؿ -المعمـ في المؤسسة التعميمية • 
 مرتبط بالتعاوف والتواصؿ -المعمـ في المجتمع • 

 داٛ:الهفاٛات املتعلك٘ باأل
دمج جميع اختصاصات المجاالت األربعة األخرى فييا يتـ التى ىو العممية :األداء 

مما يؤدي إلى إنشاء مشاريع ذات معنى.  التنمية المستدامةلتمكيف المشاركة والتواصؿ في 
مف خبلؿ العمؿ ، يجب أف نكوف قادريف عمى تطبيؽ المعرفة والتعامؿ مع تفكير النظـ 

اطؼ والوعي بالقيـ. يحتاج العمؿ بالتالي إلى ميارات عممية إضافية وقدرات والتعامؿ مع العو 
 وكفاءات في مجاؿ إدارة المشاريع والتعاوف.

 التعسٓف ّاملصطلشات األساسٔ٘
العمؿ في البيئة والتنمية المستدامة ىو عممية تنمية فردية واجتماعية تقوـ عمى  

تشمؿ اإلجراءات كعممية تعميمية دائًما  ولي.المشاركة المسؤلة. العمؿ لو غرض تعميمي وتح
 مشاركة الطبلب ، وتستيدؼ األنشطة حؿ مشكمة حقيقية قائمة.

 .للنتعلنني التينٔ٘ املستدام٘جيب أٌ ٓتٔح املْضْع املياسب للعنل مً أدل  
 .ممتمئ بالمصالح والتغييرات المتضاربة التنمية المستدامةتجربة أف • 
  .حتممةمناقشة التغييرات الم• 
  .إيجاد حموؿ عف طريؽ الخيارات المؤىمة• 
  التنمية المستدامةوالقياـ بالعمؿ مف أجؿ  التنمية المستدامةاالنخراط في • 
  التنمية المستدامة ألجؿالحصوؿ عمى خبرة في الكفاءة الذاتية • 
 التفكير في تصرفاتيـ نحو التنمية المستدامة • 
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 مؿ.اكتساب القدرة عمى تقييـ الع• 
 أّ التعله املْدُ حنْ العنل: األداٛتْدد تعسٓفات خمتلف٘ سْل 

أ( التعمـ عف طريؽ التعامؿ مع األسئمة المرتبة تعميمًيا ، أو ما يسمى بمشاكؿ "كما لو" 
 اليدؼ ىو عممية التعمـ نفسيا. 

ي ب( التعمـ عف طريؽ العمؿ مف خبلؿ التعامؿ مع القضايا والمشاكؿ القائمة. األىداؼ ى
 عممية التعمـ والخبرة التي يتمتع بيا الطبلب فيما يتعمؽ بالعمؿ الفعاؿ والفعالية الذاتية.

 ، ينصب التركيز عمى التعريؼ الثاني. CSCTفي مشروع 
 مت تْضٔح أمجل٘ علٙ ٍرا اليْع مً التعله املْدُ حنْ الطالب علٙ سبٔل املجال:

ال  -تخاذ إجراءات عممية واتخاذ القرارات دعو إلى اي عمـ مف أجؿ التنمية المستدامةتلا• 
يمكف لممدارس التحدث فقط عف المستقبؿ ولكف يجب أف تعمؿ مف أجؿ المستقبؿ. اليدؼ 

ىا في الرئيسي ىو فيـ كيفية عمؿ األشياء في الواقع مف أجؿ أف نكوف مستعديف لتغيير 
مى النتائج التي تـ مف الميـ لمغاية تقدير ىذا التغيير، ورعاية والحفاظ ع، المستقبؿ 

 الحصوؿ عمييا. 
إلى جانب ىذا النوع مف المعرفة" العقبلنية "، ىناؾ أيًضا ما يقر بمعرفة أف الطبلب • 

 يكتسبوف مف خبلؿ مشاركتيـ شخصًيا في حؿ مشكمة العالـ الحقيقي."
وتؤثر تعد مشاركة الطبلب أساسية ألف عممية التعميـ والتعمـ تتعامؿ مع حياتيـ ومستقبميـ • 

عمييـ. ومع ذلؾ ، فإف المشاركة ال تعني أف يقرروا كؿ شيء عف المشروع. النقطة 
الميمة ىي إتاحة مجاؿ لفرصة الطبلب الختيار المشاركة مع كوف المعمـ ىو الشخص 

 .المسؤوؿ عف الجودة الشاممة لمتعمـ 
 :التعاوفو  أحد المعايير الختيار الموضوعات ىو إمكانية العمؿ مف خبلؿ المشاركةو 
 المشاركة في المدارس: مع الطبلب وأولياء األمور وفريؽ المعمميف• 
مشاركة المدارس: مع الشركاء الخارجييف في المجتمع ، والشركات الخاصة ، والمدارس • 

 ى.اآلخر 
لمطبلب الذيف تتراوح بإعداد رس االمدبعض ـ و قبالمشاركة تاالىتماـ فى ظؿ ىذا  

يعمموا في الخارج في المجتمعات المحمية بتييئة طبلبيـ ل اعامً  24و  22أعمارىـ بيف 
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مف خبلؿ عمؿ شيء الطبلب  تعمـويتـ لتحقيؽ أىداؼ بيئية أو اجتماعية أو أىداؼ أخرى. 
 مفيد لممجتمع.

 املتعلك٘ باألداٛ الهفاٛات
 التفهري ّالسؤٓ٘ -املعله نفسد أ(

 أف: ينبغي كفردالمعمـ  
  .البديمة والحموؿ اإلبداعية الجديدة المستقبميةقود كوف قادًرا عمى تخيؿ العي• 
ذلؾ كوف قادًرا عمى عمؿ يأف ، و درؾ أف التنمية المستدامة في العالـ تدعو إلى التغييري• 

 "كعامؿ لمتغيير"  
  .ومبادئيا التنمية المستدامةمعرفة حوؿ ممارسة  لديويكوف • 
  .اقدأف التنمية المستدامة تتطمب التفكير الن يعرؼ• 
  .أف التنمية المستدامة تتطمب مسؤولية فردية واجتماعية يعرؼ• 
 .وخياراتو ىكوف قادًرا عمى التفكير الناقد في أسموب حياة الفردي• 
 .يكوف قادًرا عمى شرح موقفو ولديو شجاعة• 
 .عمى العمؿ في المشروع والمشكمة بطريقة موجية اً كوف قادر ي• 
  .تعامؿ مع الحجج المضادةيوأف  ىناؾ استمراريةكوف ي• 
  .ركاتاشمؽ و يعمى التواصؿ مف أجؿ إنشاء فر  قدري •
  .عممية التدريس مع المتعمميف فىدر عمى تقاسـ المسؤولية قي• 
 نظـ.معمى التفكير ال قدري• 

 اتصالتدزٓس /  -يف املؤسس٘ التعلٔنٔ٘  ب(املعله
 يجب أف يكوف المعمموف قادريف عمى: 

 يمة تعميمية ، ليس فقط كوسيمة لحؿ المشكبلت. اعتبار العمؿ كق• 
بحث عف إمكانيات/ فرص لعمميات التعمـ في العالـ الحقيقي ، وخاصة ىذه الموضوعات لا• 

التي تناسب العمؿ مف أجؿ التنمية المستدامة. تحديد الموضوعات ذات الصمة )المتعمميف 
وتقسيميا إلى خطوات لمعمؿ؛ والمجتمعات والمناىج( لمعمؿ مف أجؿ التنمية المستدامة 

 وصؼ الظروؼ في المجتمع التي يمكف أف تكوف السبب وراء العمؿ. 
 تنظيـ وتيسير العمؿ المحمي والعالمي كفرد ، في مجموعات صغيرة أو في المجتمعات.• 
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التنمية تجربة وجيات نظر مختمفة مف ب: تنظيـ اإلعدادات التي تسمح لممتعمميف • 
؛ تحديد العواقب واآلثار  التنمية المستدامةحموؿ مختمفة لموضوعات ؛ إليجاد المستدامة

 المباشرة وغير المباشرة لقراراتيـ وأفعاليـ. 
 تنظيـ اإلعدادات التي تسيؿ قدرة الطبلب عمى تجربة النجاح والفعالية الذاتية. • 
ممية العمؿ تنظيـ وتسييؿ تفكير المتعمميف الشامؿ عمى إمكانيات العمؿ المختمفة وعمى ع• 

  (.)فوؽ المعرفة
تنظيـ وتسييؿ عمميات الرؤية بيف المتعمميف كأساس لمعمؿ نحو االستدامة )تخيؿ مستقبؿ • 

 تشجيع التفكير النقدي.• أفضؿ / آخر(. 
 الصبهات -املعله يف اجملتنع (ج

 يجب أف يكوف المعمموف قادريف عمى: 
)الطبيعية واالجتماعية  مية المستدامةالتنتحميؿ ووصؼ المجتمع المحمي مف خبلؿ نماذج • 

 واالقتصادية(. 
 تحميؿ عبلقات القوة في المجتمعات المحمية )والعالمية(. • 
 التعامؿ مع المواقؼ السياسية ، والتفكير والتصرؼ بشكؿ استراتيجي. • 
قامة•   تسييؿ التواصؿ مف أجؿ العثور عمى المعرفة ذات الصمة مف أجؿ التنمية المستدامة وا 

 شراكات.
 :Environmental Awareness الْعٙ البٔٝٙ

القدرة عمى اكتساب المعرفة والفيـ مف  األفرادعرؼ الوعي البيئي بأنو تمكيف وي   
صالح، جماؿ الديف السميـ لمبيئة ومشكبلتيا، ووجود مشاعر وأحاسيس إيجابية نحوىا )

1002 ،81) . 
 خصاٜص الْعٙ البٔٝٙ: 

ينو ال يحتاج إلى مدرسة أو دور عباده أو أندية أو مراكز أو تنمية الوعى البيئى وتكو  -2
لو تأثير فى تنمية الوعى البيئى وتكوينو  وسائؿ إعبلـ، الف كؿ ما يحيط باإلنساف

 (263، 1003لدى الفرد.)إيماف محمد حسف، 
وجدانى(، ألف الوعى ىو  -ميارى -يتكوف الوعى البيئى مف ثبلث جوانب )معرفى -1

ات البيئية التى تحدد سموؾ اإلنساف وتصرفاتو نحو اإلتجاىتكويف الدرجة األولى ل
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البيئة عمى أف يكوف ىذا نابعًا مف وجوداف وضمير اإلنساف.)عصاـ مصطفى قمر، 
1004 ،17) 

إيجابيًا دائمًا تجاه البيئة، الضرورى أف يسمؾ اإلنساف سموكًا الوعى البيئى ليس مف  -2
مف ذلؾ فإنو يدخف، ألنو اليستطيع التحكـ  فيناؾ مف يدرؾ أخطار التدخيف وبالرغـ

 .(223، 1026) يوسؼ عقبل المرشد،  و ورغباتو التى تتحكـ فى تصرفاتوفى إرادت
فالمحافظة عمى البيئة وحؿ مشكبلتيا يبدأ مف تنمية الوعى البيئى لؤلطفاؿ ، الذى  

ية كعدـ قطع األشجار، والسموؾ اإليجابى وعدـ اإلضرار بموارد البيئة الطبيع اإلتجاهيؤدى إلى 
 .( 22، 1005) رشا السيد متولى، حيوانات والطيور مف جانب األطفاؿوحمايتيا، وصيد ال

ويعرؼ الوعى البيئى إجرائيًا بالدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب فى مقياس الوعى البيئى  
البيئة، وادراكو والتى تعبر عف ادراؾ الفرد لدوره فى مواجية البيئة والتعامؿ الجيد مع مكونات 

 والبيئة تأثيرًا و تأثرًا. نسافلمعبلقات القائمة بيف اإل 
لدوره في  فردبأف الوعي البيئي ىو إدراؾ ال( 22،  1006،منى جاد )كما تشير  

التعامؿ مع البيئة، ومساعدتيـ عمى معرفة البيئة ومشكبلتيا؛ أي أنو إدراؾ يقـو عمى المعرفة 
  .ة مف حيث أسبابيا وآثارىا ووسائميابالعبلقات والمشكبلت البيئي

بات ضرورة ممحة باعتباره ىدفًا  فرادوترى الباحثة أف تعزيز الوعي البيئي لدى األ 
رئيسًا لمتربية البيئية، ويعد مف أنجح الوسائؿ لحماية البيئة، حيث إف النقص في الوعي 

ؿ مف أبرزىا استغبلؿ ، لعالمشكبلت البيئية ظيور  حد األسباب الرئيسة فيأ عديالبيئي 
لمموارد الطبيعية عشوائيا وبشكؿ جائر عمى حساب التوازف البيئى دوف االىتماـ  نسافاإل 
، فحماية البيئة تبدأ مف توليد الوعي البيئي بيف المجتمعات بحيث ات األجياؿ القادمةإحتياجب

الناس مف إحداث  ينمو الوعي البيئي بيف األفراد ليصبح جزءًا مف أسموب حياتيـ، وىذا يمكف
 .جودة في طبيعة الحياة

 أٍداف الْعٙ البٔٝٙ:

وتكمف أىمية التوعية البيئية عند األفراد والجماعات باكسابيـ المعارؼ الخاصة  
بالبيئة التى يعيشوف فييا، ويمكف تحديد أىداؼ الوعى البيئى فى النقاط التالية:)عادؿ ربيع ، 

1008 ،51) 
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يارات التى تمـز لتحسيف البيئة والمحافظة عمييا لضماف تزويد الفرد بالمعارؼ والم -2
 تحقيؽ التنمية البيئية المستدامة.

 مف خبلؿ تقيؿ أثر التموثات عمى صحتو. نسافتحسيف نوعية المعيشة لئل  -1
عند تعاممو  نسافتطوير أخبلقيات التعامؿ مع البيئة لتصبح ىى الرقيب عمى اإل  -2

 معيا.
يجاد الحموؿ المناسبة ليا.مساعدة األفراد عمى مواجية الم -3  شكبلت البيئية وا 
 تفعيؿ دور المجتمع فى المشاركة باتخاذ القرار بمراعاة البيئة المتوافرة. -4
 تعزيز وتشجيع السموكيات األيجابية لدى األفراد فى التعامؿ مع عناصر البيئة. -5
 األىتماـ العالمى بالتوعية البيئية. -6

 :   Environmental Responsibility املسْٝلٔ٘ البٔٝٔ٘
مع تزايد حدة المشكمة البيئية نتيجة تفاقـ العديد مف المشكبلت البيئية التى صنعيا  

اإلنساف بسموكياتو وقراراتو غير الرشيدة نحو البيئة بجميع عناصرىا أضحى إعداد الفرد 
 المسئوؿ نحو بيئتو أمرًا ميمًا يجب أف تسيـ فيو جيات عديدة أىميا المؤسسة التعميمية

 وبالتحديد المناىج الدراسية.
 أّاًل: مفَْو املسْٝلٔ٘ البٔٝٔ٘

أنقسمت اآلراء حوؿ تعريؼ المسئولية البيئية فالفريؽ األوؿ: عرفيا بأنيا فيـ الفرد  
لمقضايا والمشكبلت البيئية مف جميع جوانبيا مع االىتماـ بالبحث عف حموؿ ليا والمشاركة 

 Kablan, 2000), (، 17، 1007أحمد ، فى التوصؿ ليذه الحموؿ.) نور الديف
48)((Hyeon, 2000, 18 

الفريؽ الثانى:عرفيا بأنيا التزاـ الفرد بالقياـ باألفعاؿ والقرارات الصحيحة نحو  
القضايا والمشكبلت البيئية بما يؤدى إلى المحافظة عمى البيئة وحمايتيا مف األضرار 

 ( 26، 1007ؿ، )إشراؽ ىائ (،62، 1006واألخطار.)مفيدة ىبلؿ، 
الفريؽ الثالث: عرفيا بأنيا التزاـ الفرد نحو البيئة مف خبلؿ ممارسة سموكيات رشيدة  

( ، )محمد 17، 1025تؤدى إلى الحفاظ عمى البيئة وصيانتيا مف األخطار.) يوسؼ أحمد،
تتطمب فيـ القضايا والمشكبلت : المسئولية البيئية أف مما سبؽ يتضح (44، 1020أحمد ، 
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ويؤدى ذلؾ الفيـ الصحيح إلى االلتزاـ ى المعارؼ البيئية المتعمقة بيا،ئية اعتمادا عمالبي
 بأفعاؿ وقرارات و سموكيات رشيدة تؤدى إلى حماية البيئية مف األضرار واألخطار.

 ثاىًٔا: عياصس املسْٝلٔ٘ البٔٝٔ٘

حددىا فى  تناولت األدبيات التربوية عناصر متنوعة لممسئولية البيئية منيا األوؿ: 
اإللماـ بالمفاىيـ البيئية، والوعى بالقضايا والمشكبلت البيئية والسموكيات اإليجابية نحو البيئة 

 ((Wack, 1994, 115(، 27، 1007نحو حماية عناصر البيئة. )إشراؽ ىائؿ،  اإلتجاهو 
قضايا البيئية الثانى: حددىا فى السموؾ البيئى اإليجابى، والقرارات البيئية السميمة، والوعى بال

، 1020( ، )محمد أحمد ، 78، 1006والمشاركة فى حؿ المشكبلت البيئية)مفيدة ىبلؿ، 
50 ) 

نحو حماية البيئة  اإلتجاهالثالث: حددىا فى اإللماـ بالمفاىيـ البيئية ، و أما  
 (، )20، 1007وصيانتيا، واتخاذ القرارات اإليجابية ، والسموؾ البيئى السميـ. )شمعة أحمد ،

  (61، 1022جميؿ أحمد ،
، واتخاذ قرارات بيئية عمى أىمية السموؾ البيئى المسئوؿرؤى  ةويبلحظ اتفاؽ الثبلث 

سميمة تسيـ فى حؿ مشكبلت البيئة، ويتطمب السموؾ البيئى المسئوؿ واتخاذ قرار سميـ 
يئية فى تكويف قاعدة معرفية قواميا المفاىيـ البيئية، حيث يساعد فيـ الفرد لممفاىيـ الب

تكويف وعى بيئى يدفعو إلى اتخاذ قرارت سميمة وسموكيات إيجابية لحماية البيئة مف األضرار 
 واألخطار.

 إعداد أداتا البشح:
 لبيئيا عيلْا سمقيا أّاًل:

بعد األطبلع عمى بعض المقايس المستخدمة فى الدراسات السابقة  
(، 1027)خالد العتيبى،(، 1024ودراسة )عبد اهلل سالـ،  (Alexander, 2012):مثؿ
 :وتحديد تـ تصميـ المقياس الحالى (1023ىزاع عبد الكريـ،(، )1026حسف عبد اهلل،)
اليدؼ مف المقياس: ييدؼ المقياس إلى قياس مستوى الوعى البيئي لدى طبلب كمية  (2

 التربية.
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 صياغة عبارات المقياس: تـ صياغة مفردات مقياس الوعى البيئى فى صورة ابداء رأى (1
معارض بشدة( وعددىـ –معارض  -إلى حد ما-موافؽ -وىؿ يمارسو ) موافؽ بشدة

 ( عبارة.210)
، (2)ضبط المقياس: تـ عرض المقياس فى صورتو المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف (2

( طالب مف كمية التربية بالفرقة الثالثة تعميـ 30كما تـ تطبيقو عمى مجموعة استطبلعية )
 اساسى. 

 ( عبارة و أرقاـ 50إلى ) (1)ميف إلى تقميؿ عدد العبارات وتـ تقميص المقياسأشار المحك
 47-45-43-27-22-22-17-21-4-2العبارات السمبية 

  (ثبات المقياس: تـ حساب ثبات المقياس بطريقة ألفاكرونباخ وجاءت قيمة اثبات
0.71.) 

 ضافة خمس دقائؽ ل متعميمات وبمغ تـ حساب الزمف بحساب الزمف المتوسط لممجموعة وا 
 ( دقيقة.54)
 

 ثاىًٔا: بياٛ مكٔاس املسْٝلٔ٘ البٔٝٔ٘:

(، 1023قبؿ بناء المقياس تـ االطبلع عمى بعض المقاييس مثؿ: )ىيا عبد العزيز،  
 ،(1007،نور الديف أحمد ابراىيـ) (،1002(،) صالح عبد اهلل، 1026)محمد عبد الرازؽ، 

(Alexander, 2012)   
ييدؼ المقياس إلى قياس مستوى المسئولية البيئية لدى طبلب  اليدؼ مف المقياس: (2

 كمية التربية.
تحديد أبعاد المقياس: تـ تحديد ثبلث أبعاد لمقياس المسئولية البيئية ىى: اإللماـ  (1

بالمعرفة البيئية المرتبطة بقضايا البيئة ، واتخاذ القرار البيئى السميـ، والسموؾ البيئى 
 البيئة. المسئوؿ المتعمؽ بقضايا

صياغة مفردات المقياس: تـ صياغة مفردات البعد األوؿ الخاص بالمعرفة البيئية مف نوع  (2
( مفردة، وتـ صياغة البعد الثانى الخاصة 10أسئمة االختيار مف متعدد وبمغ عددىـ )

( مفردة يتبعيا أربعة بدائؿ 14باتخاذ القرار فى صورة مواقؼ حياتية يمر بيا وبمغ عددىا)
وتـ صياغة البعد الثالث الخاص بالسموؾ البيئى  لطالب منيا األكثر صحة،يختار ا
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( 56ددىـ )نادرًا( وع -أحياناً  -عادتاً المسئوؿ فى صورة ابداء رأى لسموؾ وىؿ يمارسة )
 عبارة منيا عشر عبارات سمبية.

ضبط المقياس: تـ عرض المقياس فى صورتو المبدئية عمى مجموعة مف المحكميف، كما  (3
( طالب مف كمية التربية بالفرقة الثالثة تعميـ 30تـ تطبيقو عمى مجموعة استطبلعية )

 اساسى. 
 رفى وكذلؾ بمقياس اتخاذ أشار المحكميف بتعديؿ صياغة بعض البدائؿ بمقياس البعد المع

 القرار، تقميؿ عدد مفردات مقياس السموؾ البيئى، وتـ عمؿ التعديبلت المطموبة.
  األتساؽ الداخمى لممقياس: تـ حساب معامبلت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس بالدرجة

 (2الكمية كما ىو موضح فى الجدوؿ )
 (1جذوه )

 ثبىذرجخ اىنيُخ ىَقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخٍؼبٍو ارتجبط مو ثؼذ ٍن أثؼبد اىَقُبش 

 ٍستىي اىذالىخ ٍؼبٍو االرتجبط أثؼبد اىَقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخ

 اىَؼرفخ اىجُئُخ -1

 اتخبر اىقرار اىجُئٍ -2

 اىسىك اىجُئً اىَسئىه -3

2442 

2443 

24421 

 2421داه ػنذ 

 2421داه ػنذ 

 2421داه ػنذ 

 ألفاكرونباخ وجاءت قيمة اثبات)  ثبات المقياس: تـ حساب ثبات المقياس بطريقة
0.76) 

  ضافة خمس دقائؽ تـ حساب الزمف البلـز بحساب الزمف المتوسط لممجموعة وا 
 ( دقيقة.210لمتعميمات وبمغ الزمف البلـز )

 ( مفردة مف نمط 10: تكونت مف )(2)المسئولية البيئية الصورة النيائية لممقياس
( مفردة مف نمط االختيار مف متعدد 14، )االختيار مف متعدد لبعد المعرفة البيئية

( عبارة لبعد السموؾ البيئى المسئوؿ فى صورة ابداء 50لبعد اتخاذ القرار البيئى ، )
 نادرًا(.  -أحياناً  -رأى لسموؾ وىؿ يمارسة ) عادتاً 

  42 -36أرقاـ المفردات السمبية. 
 وضح جدوؿ وي .ويسبؽ كؿ مقياس فرعى صفحة تعميات موضح بيا طريقة األجابة

 ( توزيع المفرادات عمى أبعاد المقياس.1)
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 (2جذوه )

 تىزَغ اىَفرداد ػيً أثؼبد ٍقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخ

 اىذرجخ اىنيُخ ػذد اىَفرداد أرقبً اىؼجبراد أثؼبد اىَقُبش

 اىَؼرفخ اىجُئُخ

 اتخبر اىقرار اىجُئٍ

 اىسىك اىجُئً اىَسئىه

1-22 

21-45 

46-125 

22 

25 

62 

22 

25 

112 

 225 125 125 -1 اىَجَىع

 ضبط املتغريات قبل التذسب٘:
 التجريب بدء قبؿ ، لبيئياعي الو مقياسل التطبيؽ القبمى في الطبلب درجات رصد تـ -2

 والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ وتـ ، درجاتال واستخرجت
 :ذلؾ يوضح( 2)ؿوجدو ، (t) اختبار استخداـالتجربة بفي  البدء قبؿ

 (3جذوه )

 اىقجيٍ ىجُئٍاػٍ ش اىىٍقُب فٍ "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ واالنحرافبد اىَتىسطبد

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ اىَقُبش
األنحراف 

 اىَؼُبري

قَُخ 

 "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىىػً اىجُئٍ
 24412 224122 122 تجرَجُخ قجيً

 غُر داىخ 24132
 24222 214114 21 ضبثطخ قجيً

 ذات فروؽ وجود عدـ يعني وىذا إحصائياً  دالة غير "ت" قيمة أف الجدوؿ مف يتضح 
 في المجموعتيف تكافؤ يعني وىذا والضابطة التجريبية المجموعتيف بيف إحصائية داللة

 .لمقياس الوعى البيئيالقبمي التطبيؽ 
 بدء قبؿ ، ةمقياس المسئولية البيئيل التطبيؽ القبمى في الطبلب درجات رصد تـ كما-1 

في  البدء قبؿ والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ وتـ ، التجريب
  :ذلؾ يوضح( 3)وجدوؿ ، (t) اختبار استخداـالتجربة ب
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 (4جذوه )

 اىقجيٍ َقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخى "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ واالنحرافبد اىَتىسطبد

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ ااألثؼبد
األنحراف 

 اىَؼُبري

قَُخ 

 "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىَؼرفخ اىجُئُخ

تجرَجُخ 

 قجيً
122 2422 5426 

 غُر داىخ 2664

 5421 2431 21 ضبثطخ قجيً

اتخبر اىقرار 

 اىجُئً

تجرَجُخ 

 قجيً
122 6442 4436 

 غُر داىخ 2426

 4463 6431 21 ضبثطخ قجيً

ىسيىك اىجُئً ا

 اىَسئىه

تجرَجُخ 

 قجيً
122 2345 12446 

 غُر داىخ 2416

 2426 22415 21 ضبثطخ قجيً

 اىنيُخ اىذرجخ

تجرَجُخ 

 قجيً
122 31622 12622 

 غُر داىخ 2633

 12611 32624 21 ضبثطخ قجيً
 

 ذات فروؽ وجود عدـ يعني وىذا إحصائياً  دالة غير "ت" قيمة أف الجدوؿ مف يتضح 
 في المجموعتيف تكافؤ يعني وىذا ، والضابطة التجريبية المجموعتيف بيف إحصائية داللة

  .لمقياس المسئولية البيئيةالقبمي التطبيؽ 
 :ىتاٜر البشح

بيف متوسطى  اإحصائي داؿوجد فرؽ ي صحة الفرض األوؿ وينص عمى " ألحتبار مدى-2
بيؽ البعدى لمقياس المسئولية درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التط

 درجات رصد تـ"  .البيئية ككؿ وفى أبعاده الفرعية كبًل عمى حده لصالح المجموعة التجريبية
التدريس لممجموعة التجريبية  بعد ،مقياس المسئولية البيئيةل التطبيؽ البعدى في الطبلب

 ،ريقة المعتادة ، والتدريس لممجموعة الضابطة باستخداـ الط CSCT أنموذجباستخداـ 
 :ذلؾ يوضح( 4)وجدوؿ
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(5جذوه )  

 اىجؼذٌ ٍقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخ فٍ "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ واالنحرافبد اىَتىسطبد

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ األثؼبد
األنحراف 

 اىَؼُبري
 قَُخ "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىَؼرفخ اىجُئُخ

تجرَجُخ 

 ثؼذي
122 16443 5421 

5456 
 ػنذ داىخ

2421 
 5426 2422 21 ضبثطخ ثؼذي

اتخبر اىقرار 

 اىجُئً

تجرَجُخ 

 ثؼذي
122 12456 4423 

3645 
 ػنذ داىخ

2421 
 1446 8.52 21 ضبثطخ ثؼذي

اىسيىك اىجُئً 

 اىَسئىه

تجرَجُخ 

 ثؼذي
122 41452 2426 

1446 
 ػنذ داىخ

2421 
 6446 22.85 21 ضبثطخ ثؼذي

 اىنيُخ اىذرجخ

تجرَجُخ 

 ثؼذي
122 41452 12426 

6632 
 ػنذ داىخ

2421 
 5662 16412 21 ضبثطخ ثؼذي

 

( لصالح 0.02احصائيا عند مستوى ) يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ 
عمى نمو المسئولية  CSCT نموذجوىو ما يشير إلى التأثير األيجابى أل  المجموعة التجريبية

ة ، واتخاذ القرار البيئى، والسموؾ البيئى المسئوؿ، كما البيئية بأبعادىا الثبلثة: المفاىيـ البيئي
( وجاء متوسط نمو 37.5يتضح مف الجدوؿ أف متوسط نمو أبعاد المسئولية البيئية بمغ ) 

( ثـ بعد اتخاذ القرار البيئى 37.48األبعاد الفرعية كالتالى: بعد السموؾ البيئي المسئوؿ )
 ( وتشير ىذه النتيجة إلى صحة الفرض األوؿ.25.3المفاىيـ البيئية )( واخيرا بعد 26.45)
متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى والبعدى  كما تـ مقارنة -1

" لمقياس المسئولية البيئية ككؿ وفى أبعاده الفرعية كبًل عمى حده لصالح التطبيؽ البعدى
 ذلؾ يوضح( 5)جدوؿو 
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(6جذوه )    

ىيَجَىػخ  ٍقُبش اىَسئىىُخ اىجُئُخ فٍ "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ افبدواالنحر اىَتىسطبد

 اىتجرَجُخ

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ األثؼبد
األنحراف 

 اىَؼُبري

قَُخ 

 "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىَؼرفخ اىجُئُخ

تجرَجُخ 

 قجيً
122 2422 5426 

3661 
 ػنذ داىخ

تجرَجُخ  2421

 ثؼذي
21 16443 5421 

اتخبر اىقرار 

 اىجُئً

تجرَجُخ 

 قجيً
122 6442 4436 

3645 
 ػنذ داىخ

تجرَجُخ  2421

 ثؼذي
21 12456 4423 

اىسيىك اىجُئً 

 اىَسئىه

تجرَجُخ 

 قجيً
122 2345 12446 

564 
 ػنذ داىخ

تجرَجُخ  2421

 ثؼذي
21 41452 2426 

 اىنيُخ اىذرجخ

تجرَجُخ 

 قجيً
122 32622 12622 

6632 
 ػنذ داىخ

تجرَجُخ  2421

 ثؼذي
21 41452 12426 

 

( لصالح 0.02احصائيا عند مستوى ) يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فرؽ داؿ 
عمى نمو المسئولية  CSCT نموذجالتطبيؽ البعدى وىو ما يشير إلى التأثير األيجابى أل 

ما البيئية بأبعادىا الثبلثة: المفاىيـ البيئية ، واتخاذ القرار البيئى، والسموؾ البيئى المسئوؿ، ك
( وجاء متوسط نمو 37.5يتضح مف الجدوؿ أف متوسط نمو أبعاد المسئولية البيئية بمغ ) 

( ثـ بعد اتخاذ القرار البيئى 37.48األبعاد الفرعية كالتالى: بعد السموؾ البيئي المسئوؿ )
 .( 25.3( واخيرا بعد المفاىيـ البيئية )26.45)

كما  لممقياسلمدرجة الكمية   إَتب ٍرثغ حسبة خاله ٍن اىتأثُر تٌ حسبة حجٌمَب  
  :َيً
( 6( وىو طبقا لمجدوؿ المرجعى لحجـ التأثير جدوؿ)09284يتضح لنا أف حجـ التأثير ) 

 يعد تأثير كبير.
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(2جذوه )  

 اىتأثُر حجٌ ٍستىَبد ىتحذَذ اىَقترح اىَرجؼٍ اىجذوه

 اىَستخذٍخ األداح
 اىتأثُر حجٌ

 مجُر ٍتىسط صغُر

η2 2621 2626 2614 

تـ استخداـ معادلة الكسب المعدؿ لببلؾ المسئولية البيئية   CSCT أنموذجأثر لحساب و  
 :(22)جدوؿ ب ىوكما 

 (13جذوه )

 َخىجُئاىَسئىىُخ ا فً ٍقُبش نسجخ اىنست اىَؼذه ىيَجَىػخ اىتجرَجُخ

 ٍقُبش
ٍتىسط درجبد 

 اىتطجُق اىقجيٍ

ٍتىسط درجبد 

 اىتطجُق اىجؼذٌ
 اىنهبَخ اىؼظًَ

اىنست  نسجخ

 اىَؼذه

ٍقُبش اىَسئىىُخ 

 اىجُئُخ
21 222 225 1442 

كبير، ونسبة  المسئولية البيئيةيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف حجـ التأثير عمى نمو  
 المجموعة  طبلب تفوؽ يعزى أف يمكفقد و  كبيره مقياس المسئولية البيئيةلالكسب المعدؿ 

كفاءات ذاتية الذى اكسبيـ  CSCT نموذجأ استخداـفى  الضابطة المجموعة عمى التجريبية
 :مثؿ التوجيو ونشطة

 .عبلقة ديناميكية مع طبلبيـ وزمبلئيـ والمجتمع ككؿ المعمميف تكويف -
الحوار المتوازف بيف المعمميف والمتعمميف مساعدة الطبلب عمى اتخاذ : يتيح تصاؿاال  -

 .مكاناتيـ الخاصةإجراءات مف خبلؿ االختيار بيف الخيارات المختمفة والتأمؿ في إ
عف مشاعره / واإلسياـ في األفكار  سمح لكؿ واحد لمتعبيريالمعمـ قادر عمى خمؽ جو  -

 والمقترحات المبتكرة دوف خوؼ مف الفشؿ.
الدولية القائمة بحكمة لتعميـ مف أجؿ التنمية /ر عمى استخداـ الشبكات المحميةالمعمـ قاد -

 المستدامة.
 د.مف مواجية المجيوؿ والشؾ والتعقيالمعمـ قادر عمى تمكيف الطبلب  -
 يا.خمؽ بيئة تعميمية قوية لتدريسو  قضايا التنمية المستدامةيكتسب المعمـ معرفة كافية ب -
يمكف لممعمـ تحديد المشكبلت المرتبطة بالتنمية المستدامة محمًيا وعالمًيا وربط الجوانب  -

 .المحمية والعالمية  بالمشكمة المعنية
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ير النظـ يسيـ بعدة طرؽ فى مساعدتنا عمى فيـ التصرؼ بطريقة تفككما أف استخداـ  -
 مستدامة في سياؽ محمي وعالمي.

الحياة في وتنمية الوعي بالترابط مع العالـ/كفاءات التعاطؼ والتعاطؼ  يطور المعمـ  -
 المكاف والزماف.

تمد المعمموف أف العواطؼ ضرورية لحياتنا ويمكف أف ترتبط بالتجارب السابقة وتعدرؾ ي -
عمى اإلدراؾ والحكـ والقرارات والتصرؼ في حياتيـ  وتؤثرأيًضا عمى الثقافة المحيطة. 

 الخاصة وحياة طبلبيـ ومراعاة ذلؾ بالطريقة التي يدرسوف بيا.
 أنموذجادى كؿ ذلؾ لرفع نمو المسئولية البيئية لممجموعة التجريبية التى استخدمت  
CSCT.ت التى استخدمت استراتيجيات ونماذج متعددة وىذا يتفؽ مع الدراسا فى التدريس

( التى استخدمت مياـ تقصى 1026لرفع المسئولية البيئية مثؿ دراسة )محمد عبد الرازؽ، 
( التى استخدمت التعمـ 1025، الويب لرفع نمو المسئولية البيئية، ودراسة )يوسؼ أحمد
التى استخدمت الحقائب ( 1020الذاتى لتنمية المسئولية البيئية، ودراسة)محمد أحمد،
 التعميمية لتنمية ميارات اتخاذ القرار والمسئولية البيئية.

بيف متوسطى  اإحصائي داؿوجد فرؽ ي ألحتبار مدى صحة الفرض الثانى وينص عمى " -2
درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة فى التطبيؽ البعدى لمقياس الوعى 

مقياس ل التطبيؽ البعدى في الطبلب درجات رصد تـ" .البيئي لصالح المجموعة التجريبية
، والتدريس  CSCT أنموذجالتدريس لممجموعة التجريبية باستخداـ  بعد ،البيئيالوعى 

 :ذلؾ يوضح( 7)جدوؿو  ،لممجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة المعتادة 
 (1جذوه )

 ىجُئٍ اىجؼذٌفً ٍقُبش اىىػً ا "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ واالنحرافبد اىَتىسطبد

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فروؽ فى متوسطتى المجموعة التجريبية  
 أنموذجفى التطبيؽ البعدى لمقياس الوعى البيئى مما يشير إلى مدى فاعمية والضابطة 

CSCT .فى رفع الوعى البيئى لدى المجموعة التجريبية التى استخدمتو فى التدريس 

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ اىَقُبش
األنحراف 

 اىَؼُبري

قَُخ 

 "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىىػً اىجُئٍ
 14226 514422 122 تجرَجُخ ثؼذي

124111 
داىخ ػنذ 

 24225 214422 21 ضبثطخ ثؼذي 24221
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وىذا يتفؽ مع الدراسات التى استخدمت مداخؿ واستراتيجيات متنوعة لرفع الوعى  
رفع ( التى استخدمت الخرائط الذىنية ل1026،إيناس محمد وفوقيو رجب) البيئى مثؿ: دراسة

( التى استخدـ فييا 1028التموث البيئى، ودراسة )عمى محى الديف،  الوعى بمخاطر
 المحطات العممية لتنمية الوعى البيئى.

البيئى،  التى استخدمت المدخؿ البيئى لتعزيز الوعى(1025ودراسة)عمى أحمد،وىناء سرحاف،
( التى استخدمت الصؼ المقموب لتنمية 1025عبد العزيز السبيعى، خالد التركى ، و ودراسة )

 .الوعى البيئى
بيف متوسطى درجات طبلب المجموعة التجريبية فى التطبيقيف القبمى  كما تـ المقارنة -3

 :ذلؾ يوضح( 8)والجدوؿ ، "والبعدى لمقياس الوعى البيئي لصالح التطبيؽ البعدى.

 (2جذوه )

 فً ٍقُبش اىىػً اىجُئٍ اىجؼذٌ "د" وقَُخ اىَؼُبرَخ دواالنحرافب اىَتىسطبد

 اىَتىسط اىؼذد ٍجَىػخ اىَقُبش
األنحراف 

 اىَؼُبري

قَُخ 

 "د"

ٍستىي 

 اىذالىخ

 اىىػً اىجُئٍ
 24412 224122 122 تجرَجُخ قجيً

124222 
داىخ ػنذ 

 14226 514422 122 تجرَجُخ ثؼذي 2421

لمقياس الوعى لمدرجة الكمية   إَتب ٍرثغ حسبة خاله ٍن اىتأثُر وتٌ حسبة حجٌ 
  :البيئي

( 6( وىو طبقا لمجدوؿ المرجعى لحجـ التأثير جدوؿ)09324يتضح لنا أف حجـ التأثير )و  
 يعد تأثير كبير.

المعدؿ لببلؾ  الكسبخداـ معادلة تـ استالوعى البيئي عمى   CSCT أنموذجأثر لحساب و  
 (:20)جدوؿبكما 

 (12جذوه )

 ىجُئٍاػٍ اىى فً ٍقُبش اىَؼذه ىيَجَىػخ اىتجرَجُخ نسجخ اىنست

 ٍقُبش
ٍتىسط درجبد 

 ىتطجُق اىقجيٍ

ٍتىسط درجبد 

 اىتطجُق اىجؼذٌ

اىنهبَخ 

 اىؼظًَ

نسجخ اىنست 

 اىَؼذه

 1442 62 55 32 ىجُئٍاػٍ ش اىىٍقُب

وكذلؾ نسبة الكسب المعدؿ لمقياس  ،كبير يتضح أف حجـ التأثير لمقياس الوعى البيئى
 عى البيئىالو 
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الذى ساىـ فى رفع كفاءات   CSCT أنَىرجوقذ َرجغ رىل الستخذاً  ( 2.31نسبة كبيرة ) 
 معينو لدى المعمـ مثؿ:

لسموؾ الوقائي. ووجد أف ا وتحث عمىلسموؾ البيئي التى تشكؿ االمشاعر  تركيزه عمى  -
اـ العاطفية كبير ، وأيضا األحك بشكؿ تأثرتاألحكاـ العاطفية المتعمقة بالطبيعة ليا 

المرتبطة بالمسئولية )مثؿ مشاعر الذنب حوؿ عدـ كفاية البيئة ، والغضب مف عدـ كفاية 
رد الفعؿ العاطفي تجاه الوعي بالخطر  ولعمؿ مف أجؿ البيئة ، ا وكذلؾالحماية البيئية( 

 البيئي لو تأثير إيجابي عمى تجاه الطبيعة وعمى العمؿ بحماية الطبيعة والبيئة. 
والنظر  -البيولوجية واالجتماعية والثقافية  -في مواجية وتقدير االختبلفات  وبلبعـ طد  -

 إلييا عمى أنيا "فرص" لتوسيع خيارات التغيير والتطوير. 
والمصالح المتضاربة ، عمى سبيؿ المثاؿ: في  الطبلب لمتعامؿ مع عبلقات القوة وجوي -

 األجياؿ الحالية والمستقبمية.المدرسة ، في المواقؼ المحمية ، بيف البمداف وبيف 
المعمـ عمى دراية بأنو دائًما جزء مف أنظمة مختمفة ويدرؾ ما ىي الوظيفة التي لديو/  -

والدور الذي يمعبو / في ىذه المنظومة في المجتمع )أي يفيـ بنياتو وثقافتو وممارساتو 
جراءاتو الرسمية والقواعد والتوقعات غير الرسمية واألدوار التي تمع بيا داخمو، بما في وا 

ذلؾ فيـ القوانيف والموائح ، وكذلؾ أيًضا القواعد االجتماعية غير المكتوبة والقواعد 
 األخبلقية واألخبلؽ والبروتوكوؿ(.

لتطوير التعاطؼ مف خبلؿ تعريؼ أنفسيـ مع اآلخريف. وىذا يعني تقدير  ووجو طبلبي -
مية التضامف بداًل مف الميؿ وجيات نظر بعضنا البعض مما يساعد عمى تسييؿ فيـ وتن

 إلى تعزيز الخبلؼ.
 يولد عممية تغيير إيجابي في نفوسيـ.بانفسيـ فيذا النفتاح والثقة عمى ا ه لطبلبتعزيز   -
 :تعلٔل عاو علٙ ىتاٜر البشح 

o  أنموذج استخداـ يتضح مف نتائج البحث الحالى أف CSCT عمى نمو يجابى لو تأثير إ
الثبلثة: المفاىيـ البيئية ، واتخاذ القرار البيئى، والسموؾ البيئى المسئولية البيئية بأبعادىا 

لو  CSCTأف أنموذج لدى المجموعة التجريبية التى درست باستخدامو، كما  المسئوؿ
دور فى رفع الوعى البيئى لدى المجموعة التجريبية التى استخدمتو فى التدريس. وىذا 

لسموؾ البيئي التى تشكؿ االمشاعر  زه عمى يشير إلى أف ىذا األنموذج لو دور فى تركي
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لسموؾ الوقائي، وأيضا األحكاـ العاطفية المرتبطة بالمسئولية )مثؿ مشاعر ا وتحث عمى
لعمؿ مف ا وكذلؾالذنب حوؿ عدـ كفاية البيئة ، والغضب مف عدـ كفاية الحماية البيئية( 

لو تأثير إيجابي تجاه  رد الفعؿ العاطفي تجاه الوعي بالخطر البيئي وأجؿ البيئة ، 
 .الطبيعة وعمى العمؿ بحماية الطبيعة والبيئة

o :كما أنو يرفع كفاءات المعمميف مف حيث 
 .عبلقة ديناميكية مع طبلبيـ وزمبلئيـ والمجتمع ككؿ المعمـ تكويف -
الحوار المتوازف بيف المعمميف والمتعمميف مساعدة الطبلب عمى اتخاذ االتصاؿ: يتيح  -

 .ؿ االختيار بيف الخيارات المختمفة والتأمؿ في إمكاناتيـ الخاصةإجراءات مف خبل 
المبتكرة دوف خوؼ  عف مشاعره/ واإلسياـ في األفكار سمح لكؿ واحد لمتعبيريخمؽ جو  -

 مف الفشؿ.
 الدولية القائمة بحكمة لتعميـ مف أجؿ التنمية المستدامة./استخداـ الشبكات المحمية -

 التْصٔات ّاملكرتسات:
 نتائج البحث يمكف تقديـ التوصيات التالية: مف خبلؿ

 لرفع كفاءات المعمميف.CSCT تضميف برامج إعداد المعمـ بالمرحمة الجامعية أنموذج -
لتدريس CSCT عمى نمط الدليؿ الذى تـ تصميمو باستخداـ أنموذجمف الممكف السير  -

 مقرر التربية البيئية لتصميـ مقررات أخرى .
لرفع كفاءات المعمميف عمى اتخاذ قرارتيـ وحؿ CSCT جدراسة أثر استخداـ أنموذ -

 اإلبداعى لدييـ. المشكبلت، والتفكير
تقويـ بعض طبلب تـ التدريس ليـ بواسطة معمموف خصعوا لبرنامج معد باستخداـ  -

 .CSCT أنموذج
أنموذج تصميـ برنامج مقترح إلعداد المعمـ خبلؿ األربعة سنوات بالكمية باستخداـ  -

CSCT. 



 .......................................................... " ىف تدريس مقرر الرتبية البيئيةCSCTاستخدام أمنوذج "

- 403 - 

 دعاملسا

 أّاًل: املسادع العسبٔ٘: 

(: "فاعمية وحدة مقترحة فى التربية البيئية لتنمية الوعى البيئى والمفاىيم البيئية 2008آمال سعيد)
، 4، ع 11لطالبات األقسام العممية فى كمية التربية بابيا"، مجمة التربية العممية ، مج 

 230 -209ديسمبر، ص ص 
ية برنامج مقترح في التربية البيئية لتنمية الوعي والمسئولية البيئية معفا(:2008)إشراق ىائل عبد الجميل

جامعة تعز،  ،رسالة دكتوراه ،تجاه مشكمة االحتباس الحراري لدى طمبة كمية التربية تعز
 .اليمن

(: دور البرامج البيئية بالتمفزيون المحمى فى تنمية الوعى البيئى لدى 2004إيمان محمد حسن، )
 رسالة ماجستير ، معيد الدراسات العميا لمطفولة ، جامعة عين شمس المراىقين،

(: استخدام استراتيجية الخرائط الذىنية فى تدريس 2017إيناس محمد لطفى، فوقيو رجب عبد العزيز)
مقرر التربرية البيئية وأثرىا عمى تنمية ما وراء الفيم والوعى بمخاطر التموث البيئى لدى 

-161، أكتوبر، ص ص 10، ع 20مجمة التربية العممية ، المجمد  طمبة كمية التربية"،
208 
 : اإلعالم البيئى بين النظرية والتطبيق ، مركز األسكندرية لمكتاب، القاىرة2003جمال الدين صالح، 

(. "فاعممة برنامج في التربية البيئية لطالب كمية التربية بجامعة 2011جميل  محمود أحمد الخدري .)
 .اليمن لتنمية المسئولية البيئية .رسالة دكتوراه. جامعة عين شمسعمران ب

( مستوى الوعى البيئى لدى طمبة كمية التربية بجامعة جده فى ضوء 2017حسن عبد اهلل األسمرى)
 236-207، 192بعض المتغيرات. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع 

مية استاتيجية الصف المقموب فى تنمية التفكير الناقد ( فاع2016خالد التركى، وعبد العزيز السبيعى)
والوعى البيئى فى مقرر العموم لدى طالب الصف األول المتوسط فى المعاىد العممية، 

 186-166، 7، ع 5المجمة التربوية الدولية المتخصصة، مج 
ئى لدى الطالب ، ( دور المدرسة الثانوية بمدينة الرياض فى تنمية الوعى البي2018خالد العتيبى )

 ، أغسطس 8، ع 34مجمة كمية التربية بأسيوط، مج 
(: فعالية تضمين المفاىيم البيئية فى برنامج األطفال بإذاعة الدلتا عمى تنمية 2006رشا السيد متولى )

الوعى البيئى لدييم، رسالة ماجستير، معيد الدراسات والبحوث البيئية ،جامعة عين 
 شمس.

(. فاعمية برنامج مقترح في التربية البيئية قائـم عمى التعمم الذاتي لتنمية 2008. )شمعة أحمد الشقري
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التنور البيئي لدى الطالب المعممين في اليمن في ضوء بعض المعايير العالمية .رسالة 
 دكتوراه. جامعة أسيوط

مة دراسات اإلتجاىات البيئية لدى طمبة وطالبات جامعة الكويت،مج 2001اهلل جاسم،  صالح عبد
 تم سحبيا من 123-61،  102الخميج والجزيرة العربية، ع 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=1&Root=yes 
 جتمع العربى ،عمان(: التوعية البيئية، مكتبة الم2009عادل مشعان ربيع  )

(:  أثر دراسة مساق في التربية البيئية في اتجاىات 2013عبد السالم موسى ، كوثر عبود الحراحشى )
ع ،19المنارة، المج طمبة جامعة آل البيت نحو بعض القضايا المتعمقة بسالمة البيئة،

2 ،87-103 
موم التربوية وعالقتو ببعض المتغيرات، ( مستوى الوعى البيئى لدى طمبة كمية الع2015عبد اهلل سالم )

 314-299، 3، ع 42مجمة دراسات العموم التربوية ، مج 
(:  أثر دراسة مساق في التربية البيئية في اتجاىات طمبة جامعة آل البيت نحو 2013عبود الحراحشى )

 103-87، 2العدد  ،19المنارة، المجمد بعض القضايا المتعمقة بسالمة البيئة،
 (: األنشطة المدرسية والوعى البيئي ، دار السحاب، القاىرة. 2005قمر) عصام

( فاعمية برنامج قائم عمى المدخل البيئى لتدريس العموم فى 2016عمى أحمد بركات وىناء سرحان )
، 3، ع 12تعزيز الوعى البيئى لدى األطفال، المجمة األردنية فى العموم التربوية، مج 

303-320 
(: "تطبيق استراتيجية المحطات العممية فى تدريس العموم لتنمية الوعى 2018دين راشد )عمى محيى ال

العممية، المؤتمر العممي  لمتربية، الجمعية المصرية البيئى لدى تالميذ المرحمة االبتدائيى"
 -يونيو، دار المشاه 26 -25تحديات،  -العشرون، الثقافة البيئية و العممية، آفاق

 132 -121القاىرة، ص ص -كوبرى القبة 
فى تدريس مقرر  ESD(: " استخدام مدخل التعمم من أجل التنمية المستدامة 2017عمياءعمى عيسى )

عموم بيئية لتنمية مفاىيم االستدامة واتخاذ القرار األخالقى لدى الطالبة المعممة"، مجمة 
 .196-163، أغسطس، ص ص 8، ع 20مج ، التربية العممية 

لتنمية المسئولية البيئية لدى  (: " استخدام ميام تقصى الويب2017لرازق عبد الفتاح )محمد عبد ا
 .32-1، ديسمبر، 12، ع 20مج ، ، مجمة التربية العممية  طالب المرحمة الثانوية"

 ،رسالة ماجستير،تقويم المسئولية البيئية لدى تالميذ المرحمة ااألعدادية (، 2007)مفيدة ىالل إبراىيم. 
 .يد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمسمع

: فاعمية برنامج مقترح قائم عمى األنشطة التعميمية األثرائية في تنمية (2004)ممدوح محمد عبد المجيد 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/jgaps/homear.aspx?id=1&Root=yes
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المفاىيم والسموكيات البيئية وبعض العمميات العقمية لدى األطفال ما قبل المدرسة. مجمة 
 .137-116(، 4)7التربية العممية ، 

(: دور دور معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية 2017منيل صالح)
 غزة –المسئولية البيئية لدى طمبتيم وسبل تطويره، ماجستير،الجامعة األسالمية 

 : التربية البيئية فى الطفولة المبكرة ، دار المسيرة ، عمان2007منى عمى جاد ،
(: "إثراء مقرر األحياء فى ضوء أبعاد التنمية 2018اح فاروق المرسى )منى فيصل أحمد، سم

المستدامة وقضاياىا لتنمية ميارات التفكير المستقبمىوالمسئولية األجتماعية لطالب 
-123، ديسمبر، ص ص 12، ع11الصف األول الثانوى"، مجمة التربية العممية ، مج 

174 
ة برنامج لتنمية المسئولية البيئية لدى طالب المرحمة الثانوية فاعمي(، 2008)نور الدين أحمد ابراىيم 

معيد الدراسات البيئية، جامعة عين  ، رسالة ماجستير ،العامة في محافظة شمال سيناء 
 شمس
( الوعى البيئى وعالقتو بالتحصيل الدراسى لطالب جامعة الجوف بالمممكة 2014ىزاع عبد الكريم )

 354-301، 4، ع 24مية التربية جامعة األسكندرية ، مج العربية السعودية، مجمة ك
(، تطوير التعميم من أجل التنمية المستدامة فى المممكة العربية السعودية، 2014ىيا عبد العزيز ابراىيم)

 33-1،  44مجمة رسالة التربية وعمم النفس،ع 
الذاتى فى تنمية الوعى البيئى،  (: "تصور مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم2017يوسف عقال المرشد )

  356 -325(، 41، مج ) 2المجمة الدولية لمبحوث التربوية ،ع
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