
   

 

 

    

 كهُخ انتزثُخ       
     انًجهخ انتزثىَخ      

 ***            

 

العلوم ببملرحلتني املتوسطة والثبنوية  دراسة حتليلية لكتب
 ببململكة العربية السعودية يف ضوء مكونبت التنور البيئي

 

 

 

 إعداد   
 عادل رزق اهلل الذبيانيد/ 

 أستاذ المناىج وتعميم العموم المساعد
 جامعة الطائف-كمية التربية

  المممكة العربية السعودية
 
 

 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 115079 
 

 0202ًاجملمة الرتبوية ـ العدد  التاسع والسبعوُ  ـ   ٌوفىرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

 

 

   



 ......................................................... دراسة تحليلية لكتب العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 0721 - 

  :ومخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تضمين مكونات التنور البيئي في محتوى كتب 
السعودية. وقد استخدم الباحث المنيج الثانوية بالمممكة العربية و العموم بالمرحمتين المتوسطة 

اشتممت عمى  ،عداد بطاقة تحميل محتوىإحيث تم  ؛أسموب تحميل المحتوى اوتحديدً  ،الوصفي
. وأشارت ياوثبات وقد تم التأكد من صدق ىذه البطاقة ،متنور البيئية لمكونات رئيس ةست

ن الميول الوجدانية مكو منبالمرحمتين المتوسطة والثانوية  النتائج إلى خمو كتب العموم
تفاوت بين كتب العموم ، فقد توزعت بشكل مة. أما بقية المكونات الخمساالبيئية تمامً 
 اكثر مكونات التنور البيئي تكرارً ففي المرحمة المتوسطة، أشارت النتائج إلى أن أ ؛بالمرحمتين

يميو مكون المفاىيم المعرفية المتعمقة بالبيئة وأنظمة  ،246بتكرار  البيئيةىو مكون الميارات 
يميو مكون  ؛93ثم مكون المعرفة بالمشكالت والقضايا البيئية بتكرار  ،182األرض بتكرار 

ا مكون السموك البيئي وأخيرً  ،39المعرفة بالمفاىيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية بتكرار 
ب العموم في المرحمة الثانوية، فقد حظي مكون المفاىيم . أما بالنسبة لمحتوى كت19بتكرار 

يميو مكون المعرفة بالمشكالت والقضايا  ،81المعرفية المتعمقة بالبيئة وأنظمة األرض بتكرار 
ثم مكون المعرفة بالمفاىيم  ،18بتكرار  البيئيةثم مكون الميارات  ،48البيئية بتكرار 

مكون السموك البيئي بتكرار مرة واحدة  اوأخيرً  ،17رار االجتماعية والسياسية واالقتصادية بتك
 فقط.

 

؛ الميول البيئيةالتنور البيئي؛ المفاىيم المعرفية البيئية؛ الميارات  :الدالليةالكممات 
 الوجدانية البيئية؛ السموك البيئي.
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A Content Analysis of Environmental Literacy in the Middle and High 

School Science Curriculum 

Abstract:   

The purpose of this article was to examine the level of infusing the 

components of environmental literacy in the middle and high school science 

curriculum. A content analysis approach was employed to extract the six 

environmental literacy components using a coding sheet. Among these six 

components, the results showed that affective dispositions component was not 

given any attention in all analyzed science curriculum. For the reaming, the 

results indicated that the most frequently components addressed in the middle 

school curriculum were as follows: the environmental skills was addressed 

most frequently by (246), followed by the environmental knowledge of 

ecology and Earth systems by (182), and then knowledge of environmental 

problems and issues by (93), and knowledge of socio-political and economic 

aspects by (39), and finally environmental behavior by (19). In terms of the 

high school science curriculum, the results revealed that the most frequently 

component included was the environmental knowledge of ecology and Earth 

systems by (81), followed by knowledge of environmental problems and issues 

by (48), then environemntal skills by (18), and then knowledge of socio-

political and economic aspects by (17), and finally environmental behavior that 

was addressed only once. 

 

Key words: environmental literacy, environmental cognitive concepts, 

environmental skills, environmental affective dispostions, 

environmental behavior. 
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:ةـــاملكدو  

والتي كانت نتاج التفاعل بين أنشطة  ،البيئيةلمتزايد المضطرد في المشكالت  انظرً 
؛ تنبو Lange & Dewitte, 2019)؛ 2013اإلنسان وأنظمة البيئة )عياش وأبو سنينة،

من خالل عقد المؤتمرات الدولية  ؛العمماء ومناصرو البيئة إلى أىمية معالجة ىذه المشكالت
(Hungerford & Volk, 2005)، والتركيز  ،وكذلك من خالل تفعيل دور التربية البيئية

سيما الطالب في البرامج المجتمعية والنظامية في المراكز والمؤسسات  ال ،عمى مشاركة األفراد
والتي تزيد من مستوى وعييم وفيميم لمبيئة والمشكالت والقضايا المتعمقة بيا  ،التعميمية

(Clark et al., 2011; Sutherland, 2017 .) 
لدييم  ،ائية ىو إعداد أفراد مثقفين بيئيً وبما أن اليدف الرئيس من التربية البي
(، فقد Hungerford & Volk, 2005اتجاىات وميارات إيجابية نحو البيئة ومشكالتيا )

كانت أبرز توصيات العديد من الندوات والمؤتمرات الحكومية الدولية التي أقيمت حول البيئة 
الطبيعية. ومع ذلك وانين وتشريعات بيئية تيدف إلى حماية البيئة ومواردىا ضرورة سن ق ىي

من ىذه التشريعات والقوانين المتعمقة بالبيئة قد فشمت في تغيير سموك الفرد  انالحظ أن كثيرً 
 ،وذلك لقصور األنظمة التعميمية في تفعيل دورىا في نشر ثقافة الوعي البيئي ؛تجاه بيئتو

دراج التربية  أو حتى تصميم مناىج لمتربية  ،البيئية كمكون أساسي في المناىج الدراسيةوا 
مسؤواًل  اإيجابيً  اليتمثل الفرد سموكً  ؛البيئية بصورة مستقمة أو من خالل األنشطة الالصفية

 ;Clark et al., 2011; Loan & Carcea, 2013؛ 2013نحو بيئتو )مصطفى، 

Salata & Ostergren, 2010; Sterbuleac & Toma, 2020) ،ولردم ىذه الفجوة .
ينبغي أن تتظافر الجيود بين مشرعي القوانين واألنظمة البيئية وكذلك مطوري البرامج 

وكيفية  ،حد لمساعدة األفراد في فيم بيئتيم المحيطةالمعمل كفريق و  ؛تربوية والتعميميةال
وتعزيز ممارساتيم  ،بية نحوىاوتزويدىم بالمعارف والميارات واالتجاىات اإليجا ،التعامل معيا

 (. 2017؛ عوض، 2013البيئية )الزاوي، 
وقد بدأت منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة )اليونسكو( جيودىا في 

األمم المتحدة  ( من مؤتمر96نتيجة لتوصية رقم ) ؛البيئي ىتمام بالتربية البيئية والتنوراال
منظمة اليونسكو مع  تبدأوالذي أوصى عمى أن  ،المنعقد في مدينة ستوكيولم ،لمبيئة البشرية

يع أعضاء األمم وجم ،حكوميةال غيروكذلك المنظمات  ،مم المتحدةجميع المنظمات التابعة لأل
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. (Stapp, 1979) االتربية البيئية دوليً  بعمل أطر وتوجييات عامة لتطوير (149)المتحدة الــ
والتي شارك  ،قدت الكثير من الورش والندوات والمؤتمرات الحكوميةع  وفي ضوء ذلك، فقد 

وكذلك وفود وممثمي عدة دول مختمفة. وقد ركزت  ،فييا العديد من الخبراء ومناصري البيئة
الحكومي  المؤتمر اوتحديدً  ،مظمة اليونسكو توصيات المؤتمرات الدولية المنعقدة تحت

 م(، ومؤتمر 1987موسكو عام ) م(، ومؤتمر 1977المعروف بإعالن تبميسي )و  ،بتبميسي
المنعقد  ،20ريو + م(، وكذلك مؤتمر 1992المسمى بقمة األرض في عام )و ، ريودي جانير

التعميم في مجال  ية تفعيل دورم( عمى أىم 2012بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل عام )
دراج مفاىيم التربية البيئية في النظام التعميمي من خالل البرامج  ،التنمية المستدامة وا 

التعميمية والتدريبية والمناىج الدراسية التي تمبي احتياجات المجتمع في تحسين الوعي البيئي 
لذلك حرصت العديد من الدول عمى تطبيق ىذه  ؛(2012عمى جميع المستويات )قرواني، 

 يم في النظام التعميمي وبرامج التربية البيئية.بتضمين ىذه المفاى ؛التوصيات
التوصيات سمطت الضوء عمى أىمية إدراج مفاىيم التربية البيئية ىذه وبالرغم من أن 

زال ىنالك حاجة ماسة إلى توجيو الباحثين إلجراء  التنور البيئي في مناىج التعميم، إال أنو الو 
قوف عمى مدى تضمين ىذه المفاىيم والو  ،دراسات تربوية واجتماعية لتقييم الواقع

نفذ من والبرامج التوعوية التي ت   ،والممارسات البيئية بالمناىج الدراسية في التعميم النظامي
 ،، باإلضافة إلى قياس مدى فاعميتياغير الحكوميةمؤسسات الحكومية والمنظمات خالل ال

وانعكاسيا بصورة مباشرة عمى سموك األفراد تجاه البيئة ومواردىا الطبيعية في كثير من 
لموقوف عمى  الدراسة هىذ تا فييا المجتمع السعودي؛ لذلك سعبم ،المجتمعات العالمية

 طبيعة تناول مناىج التعميم في المممكة العربية السعودية لمفاىيم التربية البيئية.  
 :وشكمة الدراسة

إن المحافظة عمى الموارد الطبيعية ال تتحقق من خالل سن التشريعات والقوانين 
نما من خالل تفعيل دورالبيئي عمى تعديل  والتي تركز ،المؤسسات التعميمية ة فحسب، وا 

؛ عوض،  2019؛ اليندال،  2012؛ العياصرة،  2013)الزاوي،  هأو تغيير سموك الطالب 
دراج إي البيئة إلى التركيز عمى أىمية ماء والباحثين ومناصر (؛ مما حدا بكثير من العم2017

كسابيم ا  و  ،في توعية الطالب ميًما اكونيا تمعب دورً  ؛التربية البيئية في المناىج الدراسية
باتخاذ  ؛وتعزيز سموكيم تجاه البيئة ،يجابيةوغرس القيم واالتجاىات اإل ،المعارف والميارات
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  2013؛ قرواني،  2018مى مكوناتيا الطبيعية )عناجرة، قرارات تسعى لمحفاظ عمييا وع
Buckner & Russell, 2013; .) شارت الدراسات في العالم العربي إلى تدني أوقد

؛ 1997؛ المزروعي، 2001؛ الزىراني، 2015إبراىيم،مستوى الوعي البيئي لمطالب )
لى الباحثين إوالذي عزاه كثير من  ،(2013مصطفى، ؛ 1999جان، ؛ 2019اليندال، 

وتنميتيا لدى  ،عمى المفاىيم البيئية في التركيز ،مناىج العموم ا، وتحديدً قصور مناىج التعميم
 .(2019؛ اليندال، 1997)الرافعي،  الطالب

تم التركيز عمييا في اختبارات كثير من مكونات التنور البيئي قد لكون باإلضافة  
 Programme for International Studentكاالختبار الدولي  ؛الطالب الدولية

Assessment  المعروف باختبارPISA،  وكذلك اختباراتTIMSS، شاركت فيو  والتي
كونو يقيس المستوى العام  ؛وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية بنسبة كبيرة من طالبيا

ىـذا االختبار إلى انخفاض أشارت نتائج فقد لمطالب في عدة مجاالت في العموم والرياضيات، 
 ) في مجال العموم يم عمى معدالت دون المتوسط العاموحصول ،مستويات الطالب السعوديين

(OECD,2019a، بطة بالبيئة والوعي البيئي؛ عمى مفاىيم مرت ةالرئيس والذي تدور محاوره
العممية كما يشير والمرتبط بقياس الثقافة العموم  في بناء اختبارالمستخدم  اإلطارن حيث إ

(OECD, 2019b )( الموارد 2( الصحة والمرض، )1)عتمد عمى المحاور التالية: ا
والتخمص  ،يوالتوزيع السكان ،الصديقة لمبيئة: اإلجراءات مثل ،( الجودة البيئية3الطبيعية، )
تغيرات مثل:  ،( المخاطر4، )وفقدان التربة والبيئات ،والتموث ،والتنوع البيولوجي ،من النفايات

 ،والترسيب ،كل الساحميكالتآ ؛وتغيرات بطئية وتدريجية ،سيئوالطقس ال ،كالزالزل ؛سريعة
  ومخاطر تتعمق بالتغير المناخي(.

في تزويد الطالب بالمعارف والميارات الدراسية الذي تمعبو المناىج  وألىمية الدور
في مجال بد من توجيو البحوث والدراسات التربوية  كان ال(، 2013مصطفى، والقيم البيئية )

كتب مدى شمولية  وتعرف ،ىذه المناىج في مجال التربية البيئية تعميم العموم لمعرفة دور
 ى لتحقيق اليدف الرئيس من التنوروالتي تسع ،البيئي لمكونات التنور ياوتحقيق ،العموم
 .اإيجابيً  ابيئيً  اسموكً حول إعداد مواطنين يتمثمون  والذي يدور ،البيئي
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أي دراسة منيجية لتحميل كتب العموم المدرسية في  ت جر  وفي حدود عمم الباحث، لم 
الميول و الميارات، و المعرفة،  :امعً  ةالمجاالت األربع شتممت عمىاالسعودية المممكة العربية 

  .الوجدانية، والسموك البيئي
 :الغرض وَ الدراسة

ىو تحميل محتوى كتب العموم في المرحمتين المتوسطة  إن الغرض من ىذه الدراسة
البيئي في المجاالت األربعة )المعرفة،  عمى مدى تضمينيا لمكونات التنور والوقوف ،والثانوية

 ،لمتنور البيئي دم  إطار مفاىيميحيث است خ ؛السموك البيئي(و الميول الوجدانية، و الميارات، و 
 Simmonsالذي أعدتو  ،اإلطار المفاىيمي لمتنور البيئيوالذي ا ْعتمد فيو عمى الدمج بين 

 .Hollweg et al. (2011واإلطار المفاىيمي المطور من قبل ) ،(1995)
 :الدراسةأسئمة 

 التالي: السؤال الرئيس عنىذه الدراسة إلى اإلجابة  سعت
 تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية لمكونات التنور البيئي؟ ما مدى

 :األسئمة التاليةوينبثق من ىذا السؤال 
ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية في المممكة  .0

 البيئي؟ سعودية لممكونات المعرفية لمتنورالعربية ال
تب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية في المممكة ما مدى تضمين محتوى ك .1

 البيئي؟ لمتنور البيئيةلمكون الميارات  العربية السعودية
ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية في المممكة  .2

 البيئي؟ لمتنور البيئية ة لمكون الميول الوجدانيةالعربية السعودي
مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية في المممكة  ما .3

 البيئي؟  ودية لمكون السموك البيئي لمتنورالعربية السع
 :الدراسةأِىية 

 والتي تعد إحدى و،ومفاىيمالبيئي  لمكونات التنور اي تناوليف الدراسةتنبع أىمية  .0
 كاختبارات  ؛االختبارات الدوليةعمييا في  النقاط الميمة التي يتم التركيز

Programme for International Student Assessment  المعروفة
الدراسة الحالية قدم حيث ت ؛(TIMSS)  وكذلك اختبارات ، (PISA)باختبارات 



 ......................................................... دراسة تحليلية لكتب العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 0725 - 

المياري، و )المعرفي،  ةي في المجاالت األربعقائمة شاممة لمكونات التنور البيئ
والذي  ،المطور من قبل الباحثمن خالل اإلطار المفاىيمي  ؛السموكي(و الوجداني، و 

ويساعد الباحثين الميتمين بمجال التربية البيئية  ،ثراء المكتبة العربيةإقد يسيم في 
 في أبحاثيم المستقبمية. 

والتي تركز  ،2030كما تتماشى ىذه الدراسة مع رؤية المممكة العربية السعودية  .1
والحرص  ،المحافظة عمى الموارد البيئية الطبيعيةو  ،امةالتنمية المستدأىمية عمى 

والتي تنشأ من خالل  ،من خالل سموكيات األفراد ؛عمى تنميتيا عمى المدى الطويل
 وبرامج الوعي البيئي. ،البرامج التربوية والمناىج التعميمية

وكذلك البرامج التعميمية والتدريبية المقدمة من  ،مطوري مناىج العموم توجيو أنظار .2
 كاختبار ؛والمرتبطة بتحسين أداء الطالب في االختبارات الدولية ،قبل وزارة التعميم

PISA  ،الواردة في اإلطار وومكوناتالبيئي  دراج مفاىيم التنورإأىمية  إلى 
 في محتوى كتب العموم الدراسية. ياوتضمين ،المفاىيمي

غياب األبحاث التي تقيس بشكل شامل ومنظم مستوى التنور البيئي العام في ظل   .3
وكذلك أفراد المجتمع السعودي بمختمف األعمار  ،لدى الطالب في مراحل التعميم العام

(Althubyani,2019)في االستفادة من اإلطارذه الدراسة ، تكمن أىمية ى 
البيئي كدليل في إعداد دراسة  لشموليتو لجميع مكونات التنور ؛المفاىيمي المستخدم

البيئي لدى أفراد المجتمع  رفة المستوى العام لموعي والتنورتيدف إلى مع ،وطنية
 وغيرىم. ،وممارسين تربويين ،ومعممين ،من طالب ؛السعودي

 :الدراسةأِداف 

 ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن: 
 ثانوية لممكونات المعرفية لمتنورمدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمة المتوسطة وال .0

 البيئي.
 لمتنور البيئيةلمكون الميارات  مدى تضمين كتب العموم بالمرحمة المتوسطة والثانوية .1

 البيئي.
 البيئية ة لمكون الميول الوجدانيةمدى تضمين كتب العموم بالمرحمة المتوسطة والثانوي .2

 البيئي. لمتنور
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 نوية لمكون السموك البيئي لمتنوروسطة والثامدى تضمين كتب العموم بالمرحمة المت .3
 البيئي.

 :حدود الدراسة

 اقتصرت الدراسة الحالية عمى:
والمعتمدة في  ،م2019طبعة عام  حمة المتوسطةالمر جميع كتب العموم ب تحميل .0

 مدارس التعميم العام بالمممكة العربية السعودية.
والمعتمدة في  ،م2019عمم البيئة وعمم األرض )الجيولوجيا( طبعة عام  كتبتحميل   .1

 بالمممكة العربية السعودية.  -نظام المقررات-مدارس المرحمة الثانوية 
 40والتي تتكون من  ،الواردة في اإلطار المفاىيميالبيئي والمؤشرات  مكونات التنور .2

 .امؤشرً 
 :التعريفات اإلجرائية ملصطمحات الدراسة

  :التٍور البيئي

 ،والميول الوجدانية ،والميارات ،البيئي عمى أنو مجموعة من المعارف يعرف التنور  
المشكالت والقضايا البيئية  زواألنشطة البيئية المطموبة لتجاو  ،واالستراتيجيات ،والسموكيات

 .(Hungerford and Peyton, 1997) والعمل عمى تالفييا مستقباًل  ،الحالية
 ؛عمى أنو المفيوم الذي ينعكس عمى الطالب اجرائيً إويعرف الباحث التنور البيئي 

والمشكالت والقضايا  ،تعمقة بعمم البيئة وأنظمة األرضلتتكون لديو المفاىيم المعرفية الم
، والميول البيئيةوالميارات  ،والسياسية واالقتصادية البيئية االجتماعيةوالجوانب  ،البيئية

لممحافظة عمى مواردىا  ؛تجاه بيئتو اإيجابيً  االتي تجعمو يتمثل سموكً البيئية الوجدانية 
 الطبيعية.  

 :املكوٌات املعرفية

 وأفي ىذه الدراسة بأنيا جميع المعارف  اجرائيً إعرف الباحث المكونات المعرفية 
 ،الالزم توافرىا في كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية ،المفاىيم المرتبطة بعمم البيئة

وىي: المفاىيم المعرفية  ،وتشمل بالتحديد مكونات التنور البيئي المرتبطة بالمجال المعرفي
 ،مقة بالمشكالت والقضايا البيئيةالمفاىيم المعرفية المتعو  ،األرضالمتعمقة بعمم البيئة وأنظمة 

 المتعمقة بالجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية البيئية.المفاىيم المعرفية و 
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 :البيئيةاملّارات 

الالزمة الستقصاء المعمومات والبيانات حول المشكالت والقضايا  المياراتوىي 
التخاذ قرارات وحمول مرتبطة بيذه المشكالت والقضايا  يا؛وتقييم يا،وتركيب يا،وتحميم ،البيئية

Marcinkowski, 2004).) 
 الالزمفي ىذه الدراسة عمى أنيا تمك الميارات  البيئيةوقد عرف الباحث الميارات 

 ،ومواردىا الطبيعية ،ليتعامل بيا مع بيئتو ؛بحيث يكتسبيا الطالب ؛المناىجتوافرىا في 
 ،تحميل المشكالت والقضايا البيئيةوميارات  ،يةوتشمل ميارات تحديد المشكالت والقضايا البيئ

مع المعمومات وميارات ج ،والفرضياتوميارات تحديد المتغيرات وصياغة أسئمة البحث 
، وميارات تفسير النتائج البيانات البيئيةو وميارات تحميل المعمومات  ،والبيانات البيئية

 ة والبديمة.جراءات واألنشطة البيئية الرئيسوميارات التخطيط لتنفيذ اإل ،وعرضيا
 :البيئية امليوه الوجداٌية

واستجابتيم لممشكالت  ا،بكيفية تعامل األفراد وجدانيً  البيئية تعرف الميول الوجدانية
وتشتمل الميول الوجدانية عمى الحس البيئي، واالتجاىات نحو البيئة،  ،والقضايا البيئية

 Howlleg etوالمسؤولية الشخصية، والكفاءة الذاتية، والدافعية والميل التخاذ نشاط بيئي )

al., 2011). 
في ىذه الدراسة عمى أنيا جميع  ايً جرائإلباحث الميول الوجدانية البيئية عرف ا 

البيئي، والمواقف البيئية، والقيم الحس  أو كالتقدير ؛الوجداني العوامل المرتبطة بالشعور
اد أو األخالقية، والكفاءة الذاتية، والمسؤولية الشخصية، واالتجاىات نحو البيئة، واالستعد
 المرتبطالنية التخاذ قرارات بيئية، والقيم االجتماعية لمحساسية والقمق البيئي، والقمق البيئي 

 بالسموك البيئي.
 :السموك البيئي

عرف السموك البيئي عمى أنو أي ممارسة أو نشاط أو مشاركة ينتج من خالليا حل ي  
 . (Steg & Vlek,2009; Stern, 2000)أو محاولة لحل المشكالت والقضايا البيئية 

ا عمى أنو مجموعة من األنشطة جرائيً ، يعرف السموك البيئي إوفي ىذه الدراسة
ادية االقتصءات السموكيات واإلجراو اإلدارة البيئية،  والتي تشتمل عمى: ،والممارسات

 .  السموكيات واإلجراءات المدنية القانونيةو المشاركة،  اإلقناع وتحفيزو لممستيمكين، 
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 :اإلطار الٍظري والدراسات السابكة

 أواًل: اإلطار الٍظري

 :وفّوً التٍور البيئي

البيئي تم التطرق لو بشكل كبير في كثير من األبحاث التربوية  ن مصطمح التنورإ 
التي أولت البيئة ومواردىا  ،سيما في المجتمعات الغربية واالجتماعية المتعمقة بالبيئة، ال

ك إجماع عمى تعريف موحد وشامل ؛ ومع ذلك نجد أنو لم يكن ىنااكبيرً ا الطبيعية اىتمامً 
مما حدا بمنظمة اليونسكو  ؛((Disinger,2005ليتم تداولو عمى نطاق واسع  ؛لمتنور البيئي

 اتم االستشياد بو كثيرً  ،أكثر شمولية اوالذي أعطى تعريفً  ،(1976)نشر ميثاق بمغراد  إلى
دراكي حول البيئة و ال يركز عمى المجال المعرفي اإلكون ؛في األوساط العممية والبحثية

ليشمل التعميم حول جميع الميارات واالتجاىات والسموكيات البيئية  ؛بل يتجاوزىا ،فحسب
 المسؤولة لممحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية. 

، ولكن في األوساط التربوية ابيئي كثيرً ال الم العربي، تم طرق مصطمح التنوروفي الع
 ،كالتربية البيئية ؛ستخدم بشكل مترادف ومتداخل مع مصطمحات أخرىىـذا المفيوم قد ي  

 ةوتعريف كل منيا عمى حد ،فصل بينيالدرجة قد يصعب ال ،والثقافة البيئية أو الوعي البيئي
 ؛التي تشتمل عمييا ىذه المصطمحات وذلك الختالف األبعاد والمكونات ؛(2019)عوض، 

تركز بشكل أساسي عمى المعارف البيئية والميول من مصطمحات التنور البيئي  ارً كثين إحيث 
عرفت فقد  وعميو؛كالميارات والسموكيات البيئية. أخرى؛  وتيمل جوانب متعددة ،الوجدانية فقط

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ىذا المجال عمى أنو عبارة عن عممية يتم من خالليا 
 ليقدر ؛البيئيةاالتجاىات والقيم اإليجابية لديو وتتشكل  ،لفرد لمعديد من المعارفاكتساب ا

(. وبالرغم من 2013لرفع مستوى معيشتو )طويل،  ؛ويحافظ عمى مواردىا ،عالقتو بالبيئة
خدم عمى نطاق واسع، إال أنو ال يتماشى بشكل كمي مع التوجيات تعريف قد است  ىذا الكون 

ولم  ،التنور البيئي من خالل مجموعة من الصفات الواجب توافرىا تبرزوالتي  ،العالمية
 . اكر آنفً تقتصر فقط عمى المعرفة واالتجاىات والسموك كما ذ  

حيث  ؛السمات في األفراد و من الواجب توافر ىذه الصفات أووتشير الدراسات أن
 ؛واكتساب ميارات معرفية وميول وجدانية ،تشتمل عمى إدراك المشكالت البيئية من حوليم

 ,Hollweg et al., 2011; Hungerford)التخاذ اإلجراءات الالزمة لحل تمك المشكالت 
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Pyton,& Wilkie, 2005)  ؛ ولن تتوافر ىذه الصفات أو السمات إال من خالل المشاركة
 ,Mitchell, Krusekopf & Kerr)الفاعمة لألفراد في األنشطة البيئية المختمفة )

2015; Veselinovska & Osogovska, 2012  ولتمثيل ىذه المشاركة، اقترح . 
Hungerford & Volk (2005) ًمستويات من المتغيرات التي ةيتكون من ثالث ا،إطار 

سموك البيئي لألفراد تجاه بال اوثيقً  اكونيا ترتبط ارتباطً  ا؛تنطوي عمى تطوير المتنورين بيئيً 
 وىذه المستويات ىي: ،البيئة

 ،متغيرات مستوى الدخول )المرحمة األولية(: وىي المرحمة التي تتكون من بعض العوامل .1
توى ىو وأبرز ىذه العوامل في ىذا المس ،أو المتغيرات الالزمة لألفراد التخاذ القرارات

 .الحس أو الحساسية البيئية
 اعوامل أو متغيرات ترتبط ارتباطً  ةدفي ىذا المستوى تتكون عفمتغيرات مستوى الِمْمِكية:  .2

قضايا البيئية أىم ىذه ويعتبر متغير المعرفة بال ،بالسموك البيئي المسؤول اوثيقً 
  .المتغيرات

حيث  ؛في نفس الوقت اوحرجً  االتمكين: يعتبر ىذا المستوى ميمً  متغيرات مستوى .3
. ياأو حم يستطيع األفراد في ىذا المستوى تغيير العديد من المشكالت والقضايا البيئية

ويتكون ىذا المستوى من المتغيرات التالية: المعارف والميارات الالزمة الستخدام 
الكفاءة الذاتية، والنية في ممارسة أي نشاط و األنشطة واالستراتيجيات المتعمقة بالبيئة، 

 ه البيئة. إيجابي تجا
 :األطر املفاِيىية املتعمكة بالتٍور البيئي

ك محاوالت عديدة لتصميم بعض األطر المفاىيمية م كانت ىنا 1990منذ عام  
والتي تعكس التعاريف واألىداف والمخرجات الواردة  ىا،وتطوير المرتبطة بالتنور البيئي 
(. ولمخروج بتصور (Hollweg et al. 2011 1978,1977في مؤتمرات اليونسكو 

بتحديد النقاط  Simmons (1995)لمتنور البيئي، قامت  إطار حول تطويرشامل 
 عاريف والنماذج المرتبطة بالتنورمن خالل الت ؛المتفق عمييا في مجال التربية البيئية

تيتم بالبيئة، ومن ثم أعدت  والتي صدرت من أفراد واتحادات ومنظمات عالمية ،البيئي
ومن  ،من األبحاث والمشاريع المتعمقة بالتنور البيئي خدم في كثيرا ست   امفاىيميً  اإطارً 

 ،"التميز في التربية البيئيةأبرزىا مشروع معايير اتحاد شمال أمريكا لمتربية البيئية " 
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ا اإلطار ستة تضمن ىذ حيثمن ضمنيا المغة العربية.  ،لغات ةرجم إلى عدوالذي ت  
( المعارف االجتماعية السياسية، 2( المعارف البيئية، )1: )، ىيمتنور البيئيمجاالت ل

( المحددات اإلضافية لمسموك البيئي 5( الميارات، )4( المعرفة بالقضايا البيئية، )3)
 ( السموك البيئي المسؤول.6المسؤول، )

خدم بشكل واسع في العديد من الدراسات التربوية الجدير بالذكر أن ىذا اإلطار قد است  
وكذلك تمك الدراسات  ،سيما تمك التي اىتمت بقياس التنور البيئي لدى األفراد ال ،حول العالم

التي اىتمت بتحميل محتوى مناىج العموم في دول مختمفة لمعرفة مدى شموليتيا لعوامل 
 التنور البيئي.
في االختبارات  ليستخدم ؛م 2011في عام  إطار مفاىيمي ، تم تطويراومؤخرً 

 التنور التي حددت أ طر ،األعمال السابقة عمى ؤهحيث تم بنا ؛(PISA) اوتحديدً  ،الدولية
( 3( الميول الوجدانية، )2( المعرفة، )1):وقد تضمن ىذا اإلطار أربعة مجاالت ،البيئي

 (. (Hollweg et al.,2011( السموك 4الميارات، )
بأنو الفرد أو المواطن الذي يعمل بشكل منفرد  ائيً إن ىذا اإلطار قد عرف المتنور بي

 ؛لتنفيذ ىذه القرارات اعدً ويكون مست ،التخاذ القرارات المتعمقة بالبيئة ؛أو من خالل جماعات
قميميً  االمواطنة البيئية محميً  لتعزيز البيئي  متالكو لمكونات التنورامن بد  وال ا،وعالميً  اوا 
 . (Hollweg et al, 2011)مي الواردة في اإلطار المفاىي ةاألربع

من  استندت عمى دمج ك لالتنور البيئي المستخدمة في ىذه الدراسة  إن مكونات
 Simmons,1995 (Hollweg etمكونات التنور البيئي الواردة في األطر المفاىيمية )

al.,2011;منياوذلك لعدة أسباب ؛ ،: 
البيئي  المرتبطة بالتنور المتغيراتمن  واحتوائيما عمى كثير ،ين اإلطارينشمولية ىذ .1

المقدمة من قبل منظمات عالمية قد شاركت فييا  في التعاريف والنماذج والتقارير الواردة
 وأقرت بمخرجاتيا. ،المممكة العربية السعودية

في العديد من الدراسات المتعمقة  خدم بشكل كبيرقد است   Simmons (1995) إن إطار .2
البيئي لألفراد في العديد من المجتمعات حول  ورس مستوى التنلقيا ؛بالتربية البيئية

سرائيل ،ككوريا الجنوبية ؛العالم وتايوان  ،وتركيا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وا 
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(Marcinkowski et al, 2013)امفاىيميً  اميو فإن ىذا اإلطار قد أصبح إطارً ، وع 
 يتم تداولو في الدراسات التربوية واالجتماعية البيئية. ،شائع االستخدام اعالميً 

في األساس لكي يستخدم في تقييم  ؤهقد تم بنا Hollewg et al (2011) إن إطار  .3
عاية منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحت ر  PISAمستوى الطالب في اختبارات 

(OECD)،  والذي يركز  ،م 2018والتي شاركت فيو المممكة العربية السعودية عام
 عمى جوانب عديدة حول التنور البيئي.

يتضح أنو من خالل دمج ىذين اإلطارين السابقين، نستطيع أن نقف عمى  وعميو؛
فاىيم المتعمقة الم تين المتوسطة والثانوية عمى أبرزمدى شمولية مناىج العموم في المرحم

سواء من خالل إدراجيا في  ؛م بياووضع توصيات لمعمل عمى االىتما ،البيئي ة والتنوربالبيئ
 ،أو حتى من خالل الممارسات التدريسية داخل الصف الدراسي ،المناىج والبرامج التعميمية

والتي قد تنعكس عمى سموكيات الطالب الفعمية تجاه بيئتيم، وتطوير أدائيم في الجزء الخاص 
 بمجال العموم في االختبارات اإلقميمية والدولية.

 :ي يف املٍاِج الدراسيةالتٍور البيئ

البيئي بجميع مكوناتو ميمة ليس بالسيمة؛ بل إنيا عممية  تدريس التنورإن  
ويمتد  ،حجرة الصف الدراسي من خالل المناىج التعميمية منيبدأ تنفيذىا  ،تعميمية معقدة

ليتجاوز أسوار المدرسة من خالل تنفيذ البرامج البيئية المجتمعية المقدمة من بعض 
عداد طالب لدييم إو البيئي ى اليدف المنشود من التنورمؤسسات المجتمع المدني. وبما أن 

الت والقضايا التي تمكنيم من معالجة المشك ،المعارف البيئية والميارات والميول الوجدانية
مناىج ال بد من تطوير كان السيام في المحافظة عمى الموارد الطبيعية، واإل ،البيئية الممحة

التنور البيئي  من قيمة التي تعززو  ،قادرة عمى الوفاء بيذه المتطمبات ،عالية الجودة بمعايير
 لدى المتعممين. 
والتربية البيئي  المناىج التي تيتم بالتنور تطويرأن  McInnis (1972)وقد أشار 

ك تواصل واتصال مباشر ( أن يكون ىنا1: )، ىمابد أن تتسم بخاصيتين أساسيتين البيئية ال
بيئات تعمم تتيح لمطالب العمل بنجاح من  ( أن تتوافر2بين الطالب المتعمم وبيئة التعمم، )

( والجبان 2016خالل مشاركة جميع حواسو في العممية التعميمية. وقد بين الدوسري )
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البيئي في المناىج التعميمية يتم من  تربية البيئية والتنور( أن تضمين مفاىيم ال2000)
 خالل المداخل التالية:

ندماجي: يتسم ىـذا المدخل بتضمين المفاىيم البيئية في موضوعات كتب المدخل اال  .0
 وال يفرد ليا وحدات دراسية تفصيمية مستقمة. ،العموم

 ،الوحدات الدراسية: يتم بناء وحدات دراسية حول البيئة والموارد الطبيعية مدخل .1
 والمشكالت والقضايا المتعمقة بيا داخل المنيج أو الكتاب الدراسي. 

بحيث  ؛المدخل المستقل: يتم تضمين المفاىيم البيئية في ىذا المدخل بشكل مستقل .2
 ،شكالت والقضايا المرتبطة بيايتم بناء مناىج أو كتب دراسية تتعمق بالبيئة والم

 مستقل. وتقدم لمطالب كمنيج ومقرر
البيئي المعرفية والميارية والوجدانية وكذلك السموكية  وبال شك، فإن مكونات التنور

–سيما كتب العموم ال –تب المدرسية يا لدى المتعممين من خالل الكتيمكن تعزيزىا وتنمي
واألنشطة الالصفية المقامة خارج أسوار المدرسة من خالل تفعيل المنيج الخفي  اوأيضً  ،
(Nair, Jones, & White, 2002; Rickenson,2001; Duerden & Witt, 

2010). 

 : الدراسات السابكةاثاًٌي

 ال ،أجريت العديد من الدراسات التربوية التي تناولت تحميل محتوى الكتب الدراسية
لمعرفة  ؛المممكة العربية السعودية والعالم العربي سيما كتب العموم في مراحل التعميم العام في

ألبرز  االبيئي. يتناول ىذا الجزء عرضً  التربية البيئية ومكونات التنور مدى تضمينيا لمفاىيم
 تمك الدراسات المتعمقة بالدراسة الحالية.

ومدى تضمنيا  ،( إلى تحديد القضايا البيئية الممحة2001ىدفت دراسة الزىراني )
 حيث تم تحديد مجموعة من القضايا البيئية ؛موم بالمرحمة المتوسطة بالسعوديةفي كتب الع

لموقوف  ؛وقد تم تحميل كتب العموم بالمرحمة المتوسطة ،قضية( 34)في مجال البيئة  الممحة
راسة عمى مدى تضمين ىذه الكتب لمقضايا البيئية الممحة التي حددىا. وقد أشارت نتائج الد

 ( قضية قد تناولتيا كتب العموم بالمرحمة المتوسطة. 22إلى وجود )
( دراسة ىدفت إلى معرفة واقع التنور البيئي في محتوى 2009كما أجرى فتح اهلل )

مناىج العموم بجميع مراحل التعميم العام في المممكة العربية السعودية. وقد اعتمد في ىذه 
 ،البيئي في محتوى المناىج مؤشرات التنور لمكشف عن ؛ىالدراسة عمى أسموب تحميل المحتو 
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وقد تم بناء  ،مراحل التعميم العامبكافة كتب العموم جميع وقد اشتممت عينة الدراسة عمى 
التميز في التربية البيئية بطاقة التحميل في ضوء معايير التنور البيئي المدرجة في وثيقة 

 بشكل كبيروالتي ركزت  ،م2000بية البيئية في عام من رابطة أمريكا الشمالية لمتر  الصادرة
وقد أشارت النتائج إلى وجود نقص في محتوى كتب  .البيئية والميارية عمى المفاىيم المعرفية

 ة. من مكونات التنور البيئي الرئيس لمجموعة بالمراحل الثالثالعموم 
( فقد أجرى دراسة ىدفت إلى تحديد واقع التربية البيئية في 2009أما القحطاني )

كتب العموم لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية. وقد تم تحديد قائمة 
اشتممت عمى أربعة  حيث ؛جب تضمينيا في المقررات الدراسيةلجوانب التربية البيئية الوا

وحماية البيئة.  ،الموارد البيئيةو  ،ومشكالت التموث البيئي ،ة: النظام البيئيجوانب رئيس
ا في مقررات وتشير النتائج إلى أن جانب النظام البيئي كان أكثر جوانب التربية البيئية تضمينً 

ا وأخيرً  ،ثم الموارد البيئية ،العموم بالصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية، تاله حماية البيئة
 . مشكالت التموث البيئي

والتي تناولت القضايا البيئية المتضمنة في كتب  ،(2010وفي دراسة الوسيدي )
الجغرافيا بالمرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية، فقد تم إعداد قائمة بالقضايا البيئية 

لموقوف  ؛ومن ثم قام بتحميل ىذه الكتب ،الواجب تضمينيا في كتب الجغرافيا بالمرحمة الثانوية
مدى تناول ىذه الكتب لمقضايا البيئية المحددة. وقد أشارت النتائج إلى وجود ىذه عمى 

( %47.79نسبة )بو  ،( في كتب الجغرافيا بالصف الثالث الثانوي%48.52القضايا بنسبة )
( في كتب الجغرافيا %10.31ا بنسبة )وأخيرً  ،في كتب الجغرافيا بالصف الثاني الثانوي

 بالصف األول الثانوي. 
( فقد تناولت القيم البيئية المتضمنة في كتب العموم 2014ما دراسة البمطان )أ

حيث حمل محتوى كتب العموم باستخدام بطاقة  ؛بالسعودية لمصفوف العميا بالمرحمة االبتدائية
قيم و ئي، وىي: قيم الوعي واالنتماء البي ،اشتممت عمى خمسة مجاالت لمقيم البيئية ،تحميل

 ،والقيم الجمالية لمبيئة ،محافظة عمى توازن النظام البيئيقيم الالتموث و حماية البيئة من 
 توقيم المحافظة عمى الصحة. وقد أشارت النتائج إلى أن القيم الجمالية لمبيئة قد توافر 

، ثم %24.7نسبة ب، تالىا قيم المحافظة عمى توازن النظام البيئي %31بنسبة عالية بمغت 
ثم قيم حماية البيئة من التموث بنسبة  ،%22.5نسبة بيئي قيم الوعي واالنتماء الب
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وقد أشارت نتائج ىذه الدراسة . %7.1ا قيم المحافظة عمى الصحة بنسبة وأخيرً  ،14.6%
من ىذه القيم، وفي  ةبدرجة كبير  تإلى أن مقررات العموم لمصف السادس قد حظي اأيضً 

ضمنت نسبة قميمة من ىذه القيم البيئية المقابل فإن مقررات العموم لمصف الرابع االبتدائي 
 الخمس.

( دراسة ىدفت إلى معرفة مدى تضمين كتب العموم بالصف 2018أجرى عناجرة )
حيث تم إعداد قائمة تتضمن القيم البيئية الواجب  ؛س األساسي باألردن لمقيم البيئيةالخام

وىي:  ،ةتوزعت عمى أربعة مجاالت رئيس ،قيمة 24واشتممت عمى  ،تضمينيا في كتب العموم
 ،وقيم الجمال البيئي ،وقيم ترشيد السموك االستيالكي لموارد البيئة ،قيم المحافظة عمى البيئة

 371والقيم الصحية. وقد بينت نتائج الدراسة إلى أن مجموع التكرارات ليذه القيم بمغت 
 .ةربعتوزعت بشكل غير متوازن عمى مجاالت القيم األ  ا،تكرارً 

في تناول جميع مفاىيم  اورً ك قصاض الدراسات السابقة، نجد أن ىناومن خالل استعر 
)المعرفية، والميارية، والوجدانية، والسموكية( في دراسة  عةتربية البيئية في المجاالت األربال

واحدة بشكل تكاممي؛ حيث اقتصرت كل دراسة عمى مجال واحد أو مجالين فقط. فعمى سبيل 
والمشكالت  ،والموارد الطبيعية ،كالنظام البيئي ؛، نالحظ أن المفاىيم المعرفية البيئيةالمثال
، الزىراني؛ 2010؛ الوسيدي،2009والتموث البيئي ظيرت في دراسة )القحطاني، ،البيئية
والقيم البيئية وقيم  ،(2009( والميارات في دراسة )فتح اهلل، 2009؛ فتح اهلل، 2001

والسموك  ،(2014؛ البمطان،2018الوعي والجمال واالنتماء البيئي في دراسة )عناجرة، 
(.  لذلك ومن خالل ما تم عرضو، وفي حدود عمم الباحث، ال توجد 2014البيئي )البمطان، 

االت التنور البيئي في المجدراسة شاممة تناولت تحميل محتوى كتب العموم في ضوء مكونات 
 ؛ وىذا ما تنفرد بو الدراسة الحالية.امعً  عةاألرب

تقديم خمفية عامة حول التنور السابقة في الباحث من نتائج الدراسات  استفادوقد 
 ،ة )المعرفيةالرئيس عةلبيئية المرتبطة بالمجاالت األربحصر جميع المفاىيم اومحاولة  ،البيئي

دون  ،طر مفاىيمية تتضمن كل ىذه المفاىيمأواستخدام  ،والسموكية( ،والوجدانية ،والميارية
استفاد الباحث من قد ا، أيضً كما فعمت بعض الدراسات.  ،خرآالتركيز عمى مجال واحد دون 

جراءات المنيجية واال ،الدراسات السابقة في معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة ليذه الدراسة
كذلك استفاد الباحث من نتائج بيئية من ىذه العينة. واستخراج المفاىيم ال ،العينةفي تحديد 
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ىذه  سيما أن بعض نتائج ىذه الدراسات، الب تياومقارن ،الدراسات السابقة في تفسير نتائجو
وىي  ،وكذلك الثانوية ،توى مناىج العموم لممرحمة المتوسطةالدراسات قد تناولت تحميل مح

   محور ىذه الدراسة.

 :الدراسةوٍّجية 

والذي  ،(Content Analysis)ا ستخدم  في ىذه الدراسة أسموب تحميل المحتوى 
فرض استدالالت ي ،حيث يعرف عمى أنو أسموب بحثي ؛أحد أساليب المنيج الوصفي يعتبر

 ياوتحميم ىا،وتحديد ،من خالل دراسة الخصائص المحددة لممحتوى ؛وصادقة ةوتفسيرات ثابت
 ,Holsti, 1968; Krippendorffبشكل منيجي وموضوعي وكمي لغرض قياس المتغيرات 

عمى رصد الظواىر  ا. ولكون المنيج الوصفي التحميمي )تحميل المحتوى( قائمً ) (2004
لطبيعة ىذه الدراسة القائمة عمى رصد  ات المرتبطة ببعضيا، ونظرً ودراسة العالقا ىا،وتفسير 

ي محتوى كتب العموم، فإن أسموب تحميل المحتوى ىو األنسب مكونات التنور البيئي ف
 والمالئم ليذه الدراسة. 

 :عيٍة الدراسة

اشتممت عينة الدراسة عمى جميع كتب العموم بالمرحمة المتوسطة بالفصمين األول 
 ام. أيضً  2019التعميم بالمممكة العربية السعودية لعام  وزارةوالمطبوعة من قبل  ،والثاني

ن يدرسان في مدارس يوالمذ ،عمم البيئة وعمم األرض ابيكتاشتممت عينة الدراسة عمى 
والمطبوعة من قبل وزارة  ،بالمممكة العربية السعودية -نظام المقررات-المرحمة الثانوية 

 ؛طبيعة ىذه المقرراتل ؛م. وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل مقصود 2019التعميم لعام 
تشتمل عمى كثير من المفاىيم البيئية والوعي البيئي الواردة في اإلطار ينبغي أن ألنو 

( يوضح بعض الخصائص المرتبطة بعينة 1الجدول )و المفاىيمي المستخدم في ىذه الدراسة. 
 الدراسة.
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 ((1جذول 

 خصبئص ػُُخ انذراصخ يٍ كتت انؼهىو ثبنًزحهتٍُ انًتىصطخ وانخبَىَخ

 انًزحهخ
انكتبة وانصف 

 انذراصٍ
 ػذد انكتت

 ػذد انصفحبد فٍ انفصهٍُ
ػذد 

 انًىاضُغ
انذراصٍ  انطجؼخ

 األول

انذراصٍ 

 انخبٍَ

انتجبرة 

 انؼًهُخ

 انًتىصطخ

 28 124 228 220 3 ػهىو انصف األول

2019 

 27 115 216 218 3 ػهىو انصف انخبٍَ

 28 114 204 220 3 ػهىو انصف انخبنج

 خانخبَىَ

انجُئخ )انجزَبيج  ػهى

 انًشتزك(
2 176 38 13 

ػهى األرض )يضبر 

 انؼهىو انطجُؼُخ(

2 
252 85 19 

 115 2210  13           انًجًىع

 

 :اإلجراءات املتعمكة ظىع البياٌات وحتميمّا

 تصىيي أداة الدراسة: أواًل

 ؛وىي عبارة عن بطاقة تحميل ،تم تصميم األداة المستخدمة في ىذه الدراسة
وذلك من خالل رصد معدالت  ىا؛ورصد ،البيئي معمومات المتعمقة بمكونات التنورالستخراج ال

من المقررات المستخدمة في ىذه الدراسة. وإلعداد ىذه  ونات في كل مقررتكرار ىذه المك
 ,Marcinkowski et al البطاقة، تم االطالع عمى الدراسات السابقة واألدبيات ذات الصمة 

2013; Simmons,1995) (Hollweg et al., 2011;لى إطار إبيدف التوصل  ؛
-المياري-)المعرفي ةالبيئي في المجاالت األربع جميع مكونات التنور عمى فاىيمي يشتملم

السموكي(. وقد توصل الباحث إلى إعداد إطار مفاىيمي خاص بمكونات التنور -الوجداني
وكذلك اإلطار  ،Simmons (1995)مستمد من اإلطار المفاىيمي المصمم من قبل  ،البيئي

باحث قد عمد ولتذكير القارئ، فإن ال .Hollweg et al. (2011)المفاىيمي المطور من قبل 
 ،البيئي واحتوائيما عمى كثير من مكونات التنور ،لشموليتيما ؛طارينإلى استخدام ىذين اإل

ولكونيما قد استخدما عمى نطاق واسع في كثير من األبحاث والدراسات التربوية واالجتماعية 
 عمى مستوى العالم. 

تشمل كاًل من  ،ة خاصة بالتنور البيئي؛ فقد تم اعتماد ستة مكونات رئيسوبيذا
 وىي عمى النحو التالي: ،المجال المعرفي والمياري والوجداني والسموكي

 .متعمقة بعمم البيئة وأنظمة األرضلمعرفية ال. المفاىيم ا1 
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 ..  المفاىيم المعرفية المتعمقة بالمشكالت والقضايا البيئية2 
 .البيئية. المفاىيم المعرفية المتعمقة بالجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية 3 
 .البيئية. الميارات 4 
 .البيئية . الميول الوجدانية5 
 . السموك البيئي. 6 

مؤشرات إلى  ةة الستالبيئي الرئيس العموم، فقد ق سمت مكونات التنورولتحميل مناىج 
ة في اإلطار المفاىيمي إلى قد تم تحويل ىذه المكونات الرئيس(. و امؤشرً  38بمجموع كمي )

 بطاقة تحميل محتوى بصورتيا األولية. 
 صدق أداة الدراسة: اثاًٌي

تم عرض أداة الدراسة )بطاقة التحميل(  لمعرفة الصدق الظاىري وصدق المحتوى،
إلبداء الرأي حول شمولية القائمة عمى  ؛عمى مجموعة من الخبراء في مجال تعميم العموم

أو حذف بعض مكونات التنور  ،دمج أو ،من خالل إضافة ؛البيئي جميع مكونات التنور
وفيما يمي ىيمي. المفا البيئي، ومدى مناسبة صياغة العبارات ووضوحيا وتمثيميا لإلطار

 أبرز المالحظات والمقترحات الواردة من المحكمين:
 .البيئيةإضافة مؤشر "ميارات تفسير النتائج وعرضيا" تحت مكون الميارات  .0
" الرئيسة والبديمة إضافة مؤشر " ميارات التخطيط لتنفيذ اإلجراءات واألنشطة البيئية .1

 البيئية.تحت مكون الميارات 
مثل: " األسس الثقافية والدينية البيئية"،  ،المغوية تعديل بعض الصياغات .2

"اإلقناع وتحفيز المشاركة والسموكيات واإلجراءات االقتصادية لممستيمكين"، و"
 .البيئية"

إعادة صياغة فقد تم وبناء عمى ىذه المالحظات والمقترحات الواردة من المحكمين، 
 . اإلطار المفاىيمي وبطاقة التحميلة والمؤشرات الفرعية في بعض المكونات الرئيس

 ثبـــات أداة الدراسةا: ثالًج

 Testإعادة تطبيق االختبار أو التحميل )داة مـن خالل طريقة األ ثباتمن  التأكدتم 

retest)وبعد مرور  .العموم لمصف الثالث متوسط محتوى كتابحيث قام الباحث بتحميل  ؛
 قام شير، أعاد الباحث عممية التحميل مرة أخرى باستخدام بطاقة التحميل نفسيا، ومن ثم
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لى أن نسبة االتفاق كانت إالنتائج  أشارتحيث  ؛التحميمينحساب نسبة االتفاق بين ب
أن القيمة  Stemler (2004)؛ حيث أشار اوىي نسبة مرتفعة ومقبولة تمامً  ،(90%)

؛ وعمى إثر ىذه (%75)بد أن تكون مساوية أو أعمى من  المعتبرة لمحكم عمى ثبات األداة ال
 وأصبحت جاىزة لمتطبيق. ،النتائج تم التأكد من ثبات األداة

 بطاقة التحمينالٍّائية لإلطار املفاِيىي والصورة : ارابًع

وكذلك في جداول عرض نتائج أسئمة الدراسة في  ،(2كما ىو مبين في الجدول )
لمتنور ة مكونات رئيس ةقسم النتائج، فقد تكونت بطاقة التحميل بصورتيا النيائية من ست

مؤشرات(،  10) وأنظمة األرض المكون األول: المفاىيم المعرفية المتعمقة بعمم البيئة ؛البيئي
مؤشرات(،  4والمكون الثاني: المفاىيم المعرفية المتعمقة بالمشكالت والقضايا البيئية )

والمكون الثالث: المفاىيم المعرفية المتعمقة بالجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية 
: المكون الخامسمؤشرات(، و  7) البيئيةمؤشرات(، والمكون الرابع: الميارات  6) البيئية

مؤشرات(.  4ا المكون السادس: السموك البيئي )مؤشرات(، وأخيرً  9)البيئية  الميول الوجدانية
استخدمت التكرارات والنسب المئوية والترتيب لكل مؤشر في بطاقة  ولتحديد درجة التضمين

 التحميل.
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 ((2جذول 

 اإلطبر انًفبهًٍُ نًكىَبد انتُىر انجُئٍ
 األول: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثؼهى انجُئخ وأَظًخ األرض انًكىٌ

 .انغالف انًبئٍ، وانغالف انحُىٌو: انغالف انصخزٌ، وتزكُجهب تكىٍَ األرض 1
 .األَىاع وانضكبٌ وخصبئصهًب 2

 .انًىاطٍ وانجُئبد 3

 .انًكىَبد وانؼىايم انحُىَخ 4
 .انًكىَبد وانؼىايم انالحُىَخ 5
 ، وإنُهب، ويٍ خالنهب.انطبقخ يٍ انًجتًؼبد/ انجُئبدتذفق  6
 .دوراد انًىاد/ انجُىجُىكًُُبئُخ 7
 .حُبئُخاإلَكىنىجُخ وانًُبطق انُظى اإل 8
 .انتُىع انجُىنىجٍ 9

 .انًىارد انطجُؼُخ 10

 انًكىٌ انخبٍَ: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنًشكالد وانقضبَب انجُئُخ

1 
وجىدح انجُئخ وصحخ ثًجًىػخ واصؼخ يٍ انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ )فقذاٌ انتُىع انجُئٍ،  انًؼزفخ

انًخبطز وانكىارث انطجُؼُخ واصتخذاو األراضٍ وانضىاحم وانًُبِ وانًىارد انطجُؼُخ، وَضبٌ، اإل
 وانطقش انقبصٍ(.

 .يؼزفخ أصجبة انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ 2
 .وانقضبَب انجُئُخيؼزفخ آحبر انًشكالد  3
 .انًؼزفخ ثبنحهىل واالصتزاتُجُبد انجُئُخ انجذَهخ 4

 انًكىٌ انخبنج: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنجىاَت االجتًبػُخ وانضُبصُخ واالقتصبدَخ انجُئُخ

 .انتبرَخ 1
 .األصش االقتصبدَخ واإلَتبجُخ 2
 .أصش انًجتًغ وانهىَخ 3

 .انخقبفُخ وانذَُُخ انجُئُخ األصش 4

 .أصش انقىح وانضهطخ وانحكى 5
 .انتقُُخ 6

 انجُئُخانًكىٌ انزاثغ: انًهبراد 

 .يهبراد تحذَذ انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ 1
 .يهبراد تحهُم انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ 2
 .وصُبغخ أصئهخ انجحج وانفزضُبد ،يهبراد تحذَذ انًتغُزاد 3
 .جًغ انًؼهىيبد وانجُبَبد انجُئُخ يهبراد 4
 .يهبراد تحهُم انًؼهىيبد انجُبَبد انجُئُخ 5
 .يهبراد تفضُز انُتبئج وػزضهب 6
 َشطخ انجُئُخ انزئُضخ وانجذَهخ.يهبراد انتخطُظ نتُفُذ اإلجزاءاد واأل 7

 انجُئُخ انًكىٌ انخبيش: انًُىل انىجذاَُخ

 .انتقذَز أو انحش انجُئٍ 1
 .انًىاقف انجُئُخ 2
 .انقُى انجُئُخ 3
 .انتفكُز األخالقٍ 4
 .انكفبءح انذاتُخ 5
 .انًضؤونُخ انشخصُخ 6
 .االصتؼذاد/ انذافؼُخ/ انُُخ نهًشبركخ 7
 .انًؼبَُز/ انقُى االجتًبػُخ نهحضبصُخ وانقهق انجُئٍ 8
 .انقهق انجُئٍ 9

 انًكىٌ انضبدس: انضهىك انجُئٍ

 .انجُئُخ اإلدارح 1
 .انضهىكُبد واإلجزاءاد االقتصبدَخ نهًضتههكٍُ 2
 .اإلقُبع وتحفُز انًشبركخ انجُئُخ 3
 .انضهىكُبد واإلجزاءاد انًذَُخ انقبَىَُخ 4
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 ّاوأسس ضوابط عىمية التحمين: اخاوًس

 وىي كاآلتي: ،لضمان سالمة التحميل ؛من الضوابط واألسس تم وضع عدد
 ،التحميل محتوى جميع الفصول والمواضيع في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة شمل .0

والتي اشتممت  ،بالمرحمة الثانويةوكتاب عمم البيئة وكتاب عمم األرض )الجيولوجيا( 
 وكتب األنشطة في الفصمين الدراسيين األول والثاني.  ،عمى كتاب الطالب

ددت في اإلطار المفاىيمي التي ح   ،التحميل في ضوء قائمة مكونات التنور البيئي .1
 والتي تم تحويميا إلى بطاقة تحميل محتوى. ،لمكونات التنور البيئي

 .يل ليذه الدراسةاستخدمت الفقرة واألشكال والرسومات كوحدة تحم .2
ا عمى األىداف الواردة في بداية كل فصل ودرس من دروس اشتمل التحميل أيضً  .3

 العموم في عينة الدراسة.
 خطوات التحمين: اسادًس

 ،( تعيين ضوابط التحميل2( تحديد اليدف من التحميل، )1تكونت خطوات التحميل من: )
( التحقق 3وكذلك وحدة التحميل، ) ،وفئات التحميل ،والذي اشتمل عمى تحديد عينة التحميل

 ( تطبيق بطاقة التحميل كما يمي:4من الصدق والثبات، )
a.  )تسمسل  وتعرف ،قراءة متأنية ياوموضوعاتقراءة فصول كتب العموم )عينة الدراسة

 البيئي الواردة في بطاقة تحميل المحتوى.  وارتباطيا بمكونات التنور ،يعالمواض
b. قراءة محتوى كل وحدة بما فييا األىداف الواردة تحت كل موضوع قراءة متأنية، 

شكل ومعرفة مدى ارتباطيا ب ،واردة فيياالفقرات واألشكال والرسومات ال وتعرف
 البيئي الواردة في بطاقة تحميل المحتوى.  ضمني أو صريح بمكونات التنور

c.  تحميل كل وحدة من كتب العموم )عينة الدراسة( عمى حدة في بطاقة تحميل خاصة
وذلك بإعطاء تكرار واحد لكل مؤشر من المؤشرات الواردة في بطاقة  ؛بتمك الوحدة

 ل.التحمي
d.  التحقق من مدى تضمين كل كتاب من كتب العموم )عينة الدراسة( عمى

وذلك بتفريغ جميع بطائق التحميل لجميع الوحدات  ؛البيئي التنورمكونات/مؤشرات 
ات والنسب المئوية لكل مكون وحساب مجموع التكرار  ،لكل كتاب في بطاقة واحدة

 كما ىو مبين في جداول النتائج.  ،ومؤشر فرعي في بطاقة التحميل رئيس
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 :اإلجراءات اإلحصائية ملعاجلة البياٌات

والتي تمثل جميع ، ستخدمت التكرارات والنسب المئوية، االمعالجة البيانات إحصائيً 
 SPSS حصائييث تم استخدام برنامج التحميل اإلح ؛التنور البيئي في بطاقة التحميل مكونات

 .25صدار إ

 :ووٍاقشتّاالٍتائج 
 الٍتائج املتعمكة بالسؤاه األوها: أوًل

ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة نص السؤال األول عمى "
 والثانوية في المممكة العربية السعودية لممكونات المعرفية لمتنور البيئي؟" 

المكونات المئوية لجميع ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب  عنولإلجابة 
 (.4)و( 3)ولين كما يظير في الجد مكون المؤشرات المندرجة تحت كلالمعرفية و 

 (3)ذول ج

  انجُئٍ فٍ يحتىي كتت انؼهىو ثبنًزحهخ انًتىصطخ نهتُىر انًؼزفُخ ًكىَبدنهانتكزاراد وانُضت انًئىَخ  

 يكىَبد انتُىر انجُئٍ و

انتكزاراد  يتىصظانصف انخبنج  انصف انخبٍَ يتىصظ انصف األول يتىصظ

ػهً 

يضتىي 

 جًُغ انكتت

 انًجًىع
 انتزتُت

 انًجًىع
 انتزتُت

انتزت انًجًىع

 % انتكزار % انتكزار % انتكزار َت

  انًكىٌ األول: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثؼهى انجُئخ وأَظًخ األرض

1 

: انغالف وتزكُجهب ىٍَ األرضتك

 انًبئٍ،وانغالف  ،انصخزٌ

 .وانغالف انحُىٌ

54 36.9 1 0 0 - 4 44.4 1 58 

 74 - 0 0 3 3.7 1 2 24.6 36 .األَىاع وانضكبٌ وخصبئصهًب 2

 8 - 0 0 - 0 0 5 5.47 8 .انًىاطٍ وانجُئبد 3

 9 - 0 0 - 0 0 3 4.10 6 .انًكىَبد وانؼىايم انحُىَخ 4

 10 - 0 0 2 7.4 2 5 5.47 8 .انًكىَبد وانؼىايم انالحُىَخ 5

6 
تذفق انطبقخ يٍ انًجتًؼبد/ 

 ، وإنُهب، ويٍ خالنهب.انجُئبد
11 7.53 6 0 0 - 1 11 2 12 

 5 - 0 0 - 0 0 7 3.42 5 .دوراد انًىاد/ انجُىجُىكًُُبئُخ 7

8 
وانًُبطق َكىنىجُخ انُظى اإل

 .حُبئُخاإل
5 3.42 7 0 0 - 0 0 - 5 

 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 .انتُىع انجُىنىجٍ 9

 41 1 44 4 1 88.8 24 3 8.90 13 .انًىارد انطجُؼُخ 10

 182 - 100 9 - 100 27 - 100 146 انًجًىع

  انًكىٌ انخبٍَ: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنًشكالد وانقضبَب انجُئُخ

1 

 

انًؼزفخ ثًجًىػخ واصؼخ يٍ 

انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ )فقذاٌ 

وجىدح انجُئخ انتُىع انجُئٍ، 

اصتخذاو وَضبٌ، وصحخ اإل

األراضٍ وانضىاحم وانًُبِ 

انًخبطز ووانًىارد انطجُؼُخ، 

 صٍ(.انطجُؼُخ وانطقش انقب

9 32.1 2 11 33.3 1 10 31.2 2 30 

2 
يؼزفخ أصجبة انًشكالد وانقضبَب 

 .انجُئُخ
14 50 1 10 30.3 2 13 40.6 1 37 

3 
انًشكالد وانقضبَب يؼزفخ آحبر 

 .انجُئُخ
5 17.8 3 9 27.2 3 8 25 3 22 

4 
انًؼزفخ ثبنحهىل واالصتزاتُجُبد 

 .انجُئُخ انجذَهخ
0 0 - 3 9 4 1 3.12 4 4 

 93 - 100 32 - 100 33 - 100 28 انًجًىع



 ......................................................... دراسة تحليلية لكتب العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 0742 - 

 يكىَبد انتُىر انجُئٍ و

انتكزاراد  يتىصظانصف انخبنج  انصف انخبٍَ يتىصظ انصف األول يتىصظ

ػهً 

يضتىي 

 جًُغ انكتت

 انًجًىع
 انتزتُت

 انًجًىع
 انتزتُت

انتزت انًجًىع

 % انتكزار % انتكزار % انتكزار َت

  انًكىٌ انخبنج: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنجىاَت االجتًبػُخ وانضُبصُخ واالقتصبدَخ انجُئُخ

 5 - 0 0 2 20 1 4 4 1 .انتبرَخ 1

 4 - 0 0 - 0 0 3 16 4 .األصش االقتصبدَخ واإلَتبجُخ 2

 1 - 0 0 - 0 1 - 0 0 .أصش انًجتًغ وانهىَخ 3

 20 2 22.2 2 1 60 4 1 56 14 .األصش انخقبفُخ وانذَُُخ انجُئُخ 4

 1 - 0 0 - 0 0 3 4 1 .أصش انقىح وانضهطخ وانحكى 5

 14 1 77.7 7 2 20 2 2 20 5 .انتقُُخ 6

 39 - 100 9 - 100 5 - 100 25 انًجًىع

 

 (4)جذول 

 فٍ يحتىي كتبثٍ ػهى انجُئخ وػهى األرض ثبنًزحهخ انخبَىَخنهًكىَبد انًؼزفُخ نهتُىر انجُئٍ انتكزاراد وانُضت انًئىَخ 

 و
 يكىَبد انتُىر انجُئٍ

 

 كتبة ػهى انجُئخ

)انجزَبيج 

 انتزتُت انًشتزك(

 كتبة ػهى األرض

)يضبر انؼهىو 

 انتزتُت انطجُؼُخ(

انتكزاراد 

ػهً يضتىي 

 انًجًىع انًجًىع جًُغ انكتت

 % انتكزار % انتكزار

  انًكىٌ األول: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثؼهى انجُئخ وأَظًخ األرض

1 
انغالف ، و: انغالف انصخزٌهبتكىٍَ األرض وتزكُج

 .انحُىٌ انًبئٍ، وانغالف
1 2.6 9 33 76.7 1 34 

 7 -  0 2 18.4 7 .األَىاع وانضكبٌ وخصبئصهًب 2

 1 -  0 9 2.6 1 .انًىاطٍ وانجُئبد 3

 3 -  0 5 7.89 3 .انًكىَبد وانؼىايم انحُىَخ 4

 3 3 2.3 1 8 5.26 2 .انًكىَبد وانؼىايم انالحُىَخ 5

6 
ويٍ ُهب، وإن ،تذفق انطبقخ يٍ انًجتًؼبد/ انجُئبد

 هب.خالن
4 10.52 4 0 0 - 4 

 3 - 0 0 5 7.89 3 .دوراد انًىاد/ انجُىجُىكًُُبئُخ 7

 8 - 0 0 1 21 8 .حُبئُخوانًُبطق اإلَكىنىجُخ انُظى اإل 8

 6 - 0 0 3 15.78 6 .انتُىع انجُىنىجٍ 9

 12 2 20.9 9 7 7.89 3 .انًىارد انطجُؼُخ 10

 81 - 100 43 - 100 38 انًجًىع

  خانًكىٌ انخبٍَ: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنًشكالد وانقضبَب انجُئُ

1 

ثًجًىػخ واصؼخ يٍ انًشكالد وانقضبَب  انًؼزفخ

جىدح انجُئخ وصحخ وانجُئُخ )فقذاٌ انتُىع انجُئٍ، 

اصتخذاو األراضٍ وانضىاحم وانًُبِ وَضبٌ، اإل

انًخبطز انطجُؼُخ وانطقش ووانًىارد انطجُؼُخ، 

 انقبصٍ(.

9 75 1 17 43.5 1 26 

 10 2 23 9 2 8.33 1 .يؼزفخ أصجبة انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ 2

 10 2 23 9 2 8.33 1 .يؼزفخ آحبر انًشكالد وانقضبَب انجُئُخ 3

 5 3 10.25 4 2 8.33 1 .انًؼزفخ ثبنحهىل واالصتزاتُجُبد انجُئُخ انجذَهخ 4

 48 - 100 39 - 100 12 انًجًىع

  انخبنج: انًفبهُى انًؼزفُخ انًتؼهقخ ثبنجىاَت االجتًبػُخ وانضُبصُخ واالقتصبدَخ انجُئُخ انًكىٌ

 2 3 9 1 2 16.66 1 .انتبرَخ 1

 8 1 63.6 7 2 16.66 1 .األصش االقتصبدَخ واإلَتبجُخ 2

 1 - 0 0 2 16.66 1 .أصش انًجتًغ وانهىَخ 3

 3 2 18.1 2 2 16.66 1 .األصش انخقبفُخ وانذَُُخ انجُئُخ 4

 2 - 0 0 1 33.33 2 .أصش انقىح وانضهطخ وانحكى 5

 1 3 9 1 - 0 0 .انتقُُخ 6

 17 - 100 11 - 100 6 انًجًىع

المفاىيم المعرفية المتعمقة بعمم البيئة مكون  أن( 4والجدول ) ،(3يتضح من الجدول ) 
وفي كتب  ،مرة  182قد ظير في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة بتكرار بمغ  األرضوأنظمة 

يميو  ،ن مكونات التنور البيئي المعرفيةكأعمى مكون م 81العموم بالمرحمة الثانوية بتكرار 
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في جميع  مرة 93والذي تكرر  ،المفاىيم المعرفية المتعمقة بالمشكالت والقضايا البيئيةمكون 
مرة في كتب العموم بالمرحمة الثانوية. أما مكون  48و ،بالمرحمة المتوسطةكتب العموم 

فقد احتل  ،المفاىيم المعرفية المتعمقة بالجوانب االجتماعية والسياسية واالقتصادية البيئية
في جميع كتب العموم  اتكرارً  39ذ بمغ مجموع تكرار المؤشرات المندرجة تحتو إ ؛المرتبة الثالثة

 في كتب العموم بالمرحمة الثانوية.  اتكرارً  17و ،متوسطةبالمرحمة ال
 :املفاِيي املعرفية املتعمكة بعمي البيئة وأٌظىة األرض

المرتبة األولى  تتشير النتائج أن كتب العموم بالصف األول متوسط قد احتم  
يميو في الترتيب كتب العموم بالصف الثاني متوسط بمجموع  ،مرة 146بمجموع تكرارات بمغ 

الثانوية،  مرات. وفي المرحمة 9ا كتب العموم بالصف الثالث متوسط بمجموع وأخيرً  ،مرة 27
ثم  ،مرة 43كتب عمم األرض بالمرحمة الثانوية المرتبة األولى بمجموع تكرارات بمغ فقد احتمت 

وقد حظي مؤشر"األنواع والسكان وخصائصيما" مرة.  38كتب عمم البيئة بمجموع تكرارات 
 ومؤشر ،بالنسبة العظمى من مجموع تكرارات ىذا المكون في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة

" بالنسبة العظمى الغالف المائي، والغالف الحيويو : الغالف الصخري، ياوتركيب "تكوين األرض
  بالمرحمة الثانوية.ا في كتابي عمم البيئة وعمم األرض أيضً 

 :املفاِيي املعرفية املتعمكة باملشكالت والكضايا البيئية

المرتبة األولى بمجموع كتب العموم بالصف الثاني احتمت  إلى أن تشير النتائج  
يميو  ،مرة 32ثم كتب العموم بالصف الثالث متوسط بمجموع تكرارات  ،مرة 33تكرارات بمغ 

مرة. وفي المرحمة الثانوية، حصل كتاب  28محتوى كتب العموم لمصف األول متوسط بمجموع 
وقد حظي  مرة. 12ثم كتاب عمم البيئة بمجموع  ،39عمم األرض عمى المرتبة األولى بتكرار 

" بالنسبة العظمى من مجموع تكرارات ىذا  معرفة أسباب المشكالت والقضايا البيئية مؤشر"
"المعرفة بمجموعة واسعة من المشكالت  المكون في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة ومؤشر

  ا في كتابي عمم البيئة وعمم األرض بالمرحمة الثانوية." بالنسبة العظمى أيضً والقضايا البيئية
واالستراتيجيات البيئية "المعرفة بالحمول  يبنص من نكا ا فقدألقل المؤشرات تكرارً  أما بالنسبة

مرات  5و ،ةفي كتب العموم بالمرحمة المتوسط مرات 4لى تكراره إإذ تشير النتائج  ؛البديمة"
وتتماشى ىذه النتائج مع ما ورد في نتائج دراسات )فتح  في كتب العموم بالمرحمة الثانوية،

 (.2010؛ القحطاني، 2009اهلل، 
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 :املفاِيي املعرفية املتعمكة باجلواٌب االجتىاعية والسياسية واالقتصادية البيئية

المرتبة حصمت عمى محتوى كتب العموم بالصف األول متوسط أن  تشير النتائج  
يميو محتوى كتب العموم بالصف  ،مرة 25بمجموع تكرارات بمغ  في تضمين ىذا المكون األولى

 5متوسط بمجموع  الثانيكتب العموم بالصف  ثم ،مرات 9الثالث متوسط بمجموع تكرارات 
مرات في كتاب عمم  6ومرة في كتاب عمم األرض  11مرات. وفي الثانوية، تكررت المؤشرات 

  البيئة.
المندرجة تحت  غمب المؤشراتأج بالمكونين السابقين، نالحظ أن وبمقارنة النتائ 

كما يظير في كتب العموم لمصف الثاني والثالث  ،اجدً  ىذا المكون توافرت بنسب ضئيمة
كتابي عمم البيئة وعمم األرض بالمرحمة الثانوية. وىذه النتائج مقاربة في وكذلك  ،متوسط

 "األسس(. وفي المقابل فإن مؤشر2010؛ القحطاني، 2009لنتائج دراسات )فتح اهلل، 
 المؤشرات.  كلالثقافية والدينية البيئية" قد حظي بالنسبة العظمى من ىذه التكرارات من بين 

نحو  اىتماميميتضح من نتائج السؤال األول أن مطوري مناىج العموم قد ركزوا و  
مة لمعرفية المرتبطة بعمم البيئة وأنظسيما تمك المفاىيم ا ال؛ المجال المعرفي بشكل كبير

مع دراسة )فتح اهلل،  نتائجو وتتفق ،يشير إليو المكون المعرفي األول وىو ما ،األرض
 . (2010؛ القحطاني، 2009

وبالرغم من أىمية معرفة أكبر قدر ممكن من المشكالت البيئية أما بالنسبة لممكون الثاني، 
ن ىذه ، إال أالمحيطة الطالب ببيئةوالتي تكون مرتبطة  يا،وعرضاإلقميمية  والمحمية أ

ما مع  تتفقوىذه النتائج  ،بشكل أقل مقارنة بمؤشرات المكون األول ضمنتالمشكالت قد 
قم بعرض مشكالت البيئة كما يفي أن محتوى كتب العموم لم  ليو الدراسات السابقةتوصمت إ

والطقس  ،وجودة البيئة ،وتموث الماء ،كالمشكالت التي تتعمق بفقدان التنوع الحيوي ؛ينبغي
والموارد  استخدام األراضي والسواحل والمياةو  ،واستنزاف الموارد الطبيعية ،والتصحر ،القاسي
م المعرفية لممفاىيبالنسبة أما  (.2010؛ القحطاني،2010كدراسات )الوسيدي،  ؛الطبيعية

شح تضمين ىذه  كن تفسيرقتصادية البيئية، فيمسية واالجتماعية والسياالمتعمقة بالجوانب اال
والعموم  ،ككتب التاريخ ؛كونيا مفاىيم تبرز بدرجة كبيرة في كتب أخرىلى المفاىيم إ

 جتماعية. اإل
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فاىيم المعرفية اشتممت عمى بعض المالعموم قد بعض كتب  أنلى ذلك إلى أضف إ 
 ويمكن ،المعرفيةمن المكونات  اجدً  ك مناىج قد تطرقت لمؤشرات قميمةدون أخرى؛ بل ىنا

والذي ي ضمن المفاىيم البيئية في  ،عدم تبني المدخل المستقللى تفسير ىذه النتيجة إ
والسموكية( في مناىج أو مقررات مستقمة  ،والوجدانية ،والميارية ،)المعرفية ةالمجاالت األربع

ن مدخل الوحدات الدراسية ىو المدخل المتبع في تضمين إحيث  ؛منفردةقدم لمطالب بصورة ت  
وذلك من  ؛سيما في المرحمة المتوسطة ، اللعربية السعوديةالبيئية في المممكة ا المفاىيم
جتماعيات بشكل متفاوت بناء عمى طبيعة في كتب العموم واال دراج ىذه المفاىيمإخالل 

شح أن نالحظ فعمى سبيل المثال،  .رموضوعات المقر  طبيعة وكذلك ،المرحمة الدراسية
المعرفية المتعمقة بعمم البيئة وأنظمة تضمين كتب العموم في الصف الثالث متوسط لممفاىيم 

كونيا تركز في ىذه السنوات عمى مفاىيم مرتبطة بعموم  ،إلى طبيعة محتواىا يعود األرض
أجيزة ك ؛حياءوأخرى مرتبطة بعمم األ ،دول الدوريوالج ،والمحاليل ،كالمخاليط ؛الكيمياء

بنسبة  األرض قد ضمنكتاب عمم  نمحظ أننسان. وفي المقابل الدعامة والحركة في جسم اإل 
 ،عمم األرض لى طبيعة كتابوىذا يعود إ "" كمؤشر تراكيب األرض ؛كبيرة بعض المؤشرات
، فتح اهللنتائج دراسات ) معوىو مايتفق  ،عمى ىذا النوع من المفاىيم والذي يركز بشكل كبير

 (.2010القحطاني،  ؛2009
 الٍتائج املتعمكة بالسؤاه الجاٌي: اثاًٌي

ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة ينص السؤال الثاني عمى "
 لمتنور البيئي؟" البيئيةوالثانوية في المممكة العربية السعودية لمكون الميارات 

ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمكون الميارات  عنولإلجابة 
( 5) ينكما يظير في الجدول ،المتوسطة والثانوية تينحمالواردة في كتب العموم لممر  البيئية

 .(6و)
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 (5)جذول 

 فٍ يحتىي كتت انؼهىو ثبنًزحهخ انًتىصطخ نهتُىر انجُئٍ انجُئُخنًهبراد انتكزاراد وانُضت انًئىَخ نًكىٌ ا

 و
يكىَبد انتُىر 

 انجُئٍ

انتكزارا انصف انخبنج يتىصظ انصف انخبٍَ يتىصظ انصف األول يتىصظ

د ػهً 

يضتىي 

جًُغ 

 انكتت

 انًجًىع

 انتزتُت

 انًجًىع

 انتزتُت

 انًجًىع
انتزتُ

 % انتكزار % انتكزار % انتكزار ة

1 

يهبراد تحذَذ 

انًشكالد وانقضبَب 

 .انجُئُخ

1 .58 4 3 7.5 4 3 8.82 3 8 

2 

يهبراد تحهُم 

انًشكالد وانقضبَب 

 .انجُئُخ

1 .58 4 1 2.5 5 2 5.88 4 4 

3 

تحذَذ يهبراد 

 ،انًتغُزاد

وصُبغخ أصئهخ 

 .انجحج وانفزضُبد

28 16.2 4 11 27.5 1 8 23.5 1 

40 

 

 

4 
يهبراد جًغ 

 .انجُبَبد انجُئُخ
49 28.4 1 8 20 3 7 20.5 2 64 

5 
يهبراد تحهُم 

 .انجُبَبد انجُئُخ
48 27.9 2 8 20 3 7 20.5 2 63 

6 
يهبراد تفضُز 

 .انجُبَبد وػزضهب
45 26.1 3 9 22.5 2 7 20.5 2 56 

7 

يهبراد انتخطُظ 

جزاءاد نتُفُذ اإل

واألَشطخ انجُئُخ 

 .خ وانجذَهخانزئُض

0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 

 172 انًجًىع
10

0 
- 40 

10

0 
- 34 100 - 246 
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 (6)جذول 

 فٍ يحتىي كتبثٍ ػهى انجُئخ وػهى األرضنهتُىر انجُئٍ  انجُئُخنًكىٌ انًهبراد انتكزاراد وانُضت انًئىَخ 

 ثبنًزحهخ انخبَىَخ

 و
 يكىَبد انتُىر انجُئٍ

 

 كتبة ػهى انجُئخ

 )انجزَبيج انًشتزك(

 كتبة ػهى األرض

 )يضبر انؼهىو انطجُؼُخ(
انتكزاراد 

ػهً 

يضتىي 

 جًُغ انكتت

 انًجًىع
 انتزتُت

 انًجًىع
 انتزتُت

 % انتكزار % انتكزار

1 
يهبراد انًشكالد وانقضبَب 

 .انجُئُخ
0 - - 2 13.3 3 2 

2 
يهبراد تحهُم انًشكالد 

 .وانقضبَب انجُئُخ
0 - - 1 6.66 4 1 

3 

 ،يهبراد تحذَذ انًتغُزاد

وصُبغخ أصئهخ انجحج 

 .وانفزضُبد

0 - - 1 6.66 4 1 

 5 1 26.6 4 1 33.3 1 .يهبراد جًغ انجُبَبد انجُئُخ 4

 4 2 20 3 1 33.3 1 .يهبراد تحهُم انجُبَبد انجُئُخ 5

6 
يهبراد تفضُز انجُبَبد 

 .وػزضهب
1 33.3 1 3 20 2 4 

7 

يهبراد انتخطُظ نتُفُذ 

اإلجزاءاد واألَشطخ انجُئُخ 

 .انزئُضُخ وانجذَهخ

0 - - 1 6.66 4 1 

 18 - 100 15 - 100 3 انًجًىع

 
في جميع كتب العموم  مرة  246ىذه المؤشرات بمغ  تشير النتائج أن مجموع تكرار

 مرة في كتب العموم بالمرحمة الثانوية. 18و ،المتوسطةبالمرحمة 
(، نالحظ أن أبرز المؤشرات التي ضمنت في محتوى كتب 5بالرجوع إلى الجدول )

"ميارات جمع و ،العموم بالمرحمة المتوسطة كانت كالتالي: "ميارات تفسير البيانات وعرضيا"
البيئية". وقد اىتمت كتب العموم بالصف األول "ميارات تحميل البيانات و ،"البيانات البيئية

عمى عكس بقية كتب العموم بالمرحمة المتوسطة. وفي  ،بيذه المؤشرات متوسط بشكل كبير
ة والبديمة" جراءات واألنشطة البيئية الرئيسالمقابل، نالحظ أن مؤشر"ميارات التخطيط لتنفيذ اإل

 رحمة المتوسطة. في جميع كتب العموم بالم نيائًيالم يتم تضمينو 
( أنو قد تم تضمين الميارات 6أما بالنسبة لممرحمة الثانوية، فنالحظ في الجدول )

في كتاب عمم  من أصل سبعة مؤشرات فقط ة، فقد تم تضمين ثالثابشكل خجول جدً  البيئية
"ميارات و ،"ميارات تحميل البيانات البيئية"و ،"ميارات جمع البيانات البيئية" :وىي ،البيئة

فنالحظ أن جميع  ،تفسير البيانات وعرضيا" بتكرار واحد لكل منيم. أما في كتاب عمم األرض
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 ،"ميارات جمع البيانات البيئية" كانتحيث  ؛قد توافرت بنسب متفاوتة ةالسبعالمؤشرات 
وعرضيا" أبرز تمك المؤشرات "ميارات تفسير البيانات و ،"ميارات تحميل البيانات البيئية"و
 . اكرارً ت

والجدير بالذكر أن أغمب المؤشرات المندرجة تحت مكون الميارات قد تم التركيز 
 عمييا بشكل كبير في كتب النشاط فقط. 

ىذه النتائج إلى أن معظم األنشطة والتجارب في كتب العموم  تفسير إرجاع ويمكن
يل النتائج في تسجوينبغي عمى الطالب  ،اتفرض عمى الطالب اتباع خطوات معدة لو مسبقً 

تفق نتائج ىذه الدراسة بشكل كبير مع نتائج دراسة )فتح تو  ا،يضً أجداول معدة لو 
لى أن مناىج العموم ال تعطي فرصة لمطالب عمى تطوير ميارة إوالتي أشارت  ،( 2009اهلل،

زالت تركز  االستكشاف والتحميل. وىذا بدوره، يعكس المفيوم التقميدي في أن مناىج العموم ال
 Ballantyne and Packerالطالب. وقد أشار  عمى وليس ،عمى مركزية المعمم في التعميم

لى أن الطالب يميمون لمتعمم واكتساب ميارات واتجاىات بيئية من خالل األنشطة إ (2009)
 من األنشطة الموجية من قبل المعممين. الطالب وخبراتيم واختياراتيم أكثرالمتمركزة حول 

 الٍتائج املتعمكة بالسؤاه الجالحا: ثالًج

"ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة ينص السؤال الثالث عمى 
 لمتنور البيئي؟" البيئية والثانوية في المممكة العربية السعودية لمكون الميول الوجدانية

يول ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمكون الم عنولإلجابة 
 .مؤشرات فرعية ةوالذي يندرج تحتو تسع ،البيئيةالوجدانية 

أن جميع المؤشرات المندرجة  البيئي السابقة، يظير نات التنوروبالمقارنة ببقية مكو 
تفق ىذه تو  تحت ىذا المكون لم تتوافر في كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية.

لى الضعف الشديد في تضمين إوالتي أشارت  ،(2014الدراسة مع نتائج دراسة )البمطان، 
 .األخالقي والتفكير ،والقيم البيئية ،البيئي كالتقدير ؛بعض القيم الوجدانية في كتب العموم

يختمف عن مكونات البيئية لوجدانية أن مكون الميول ابويمكن تفسير ىذه النتائج  
وىو ما  ،تضمينو في أغمب الكتب الدراسية ن طبيعة ىذا المكون يصعبإحيث  ؛البيئي التنور

أن تعزيز ىذه المفاىيم يكون من خالل األنشطة  أشارت إليو بعض الدراسات التربوية في
المحيط الخارجي سيما تمك التي تكون في  ال ،المدرسة التي تقام خارج أسوار ،لالصفيةا
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((Outdoorوغيرىا من األماكن المعدة لمتنزه  ،والمنتزىات ،كالحدائق ؛(Duerden & 

Witt, 2010; Rikinson,2001). 

إال أنو قد يتم  ،ىتمام بيذا المكون في محتوى الكتب الدراسيةوبالرغم من عدم اال
التدريسية التي  واألدوار ،من خالل الممارسات التعميميةالتطرق إليو وتطويره لدى المتعممين 

 & ,Alvarez-Garcıa, Sureda-Negre))لتي تعزز ىذا الجانب وا ،نويقوم بيا المعمم

Comas-Forgas, 2018. 

 الٍتائج املتعمكة بالسؤاه الرابع: ارابًع

ما مدى تضمين محتوى كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة "ينص السؤال الرابع عمى 
 " البيئي؟والثانوية في المممكة العربية السعودية لمكون السموك البيئي لمتنور 

كما ىذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمكون السموك  عنولإلجابة 
 .(7الجدول )يظير في 

 (7)جذول 

 فٍ يحتىي كتت انؼهىو ثبنًزحهخ انًتىصطخنًكىٌ انضهىك انجُئٍ نهتُىر انجُئٍ انتكزاراد وانُضت انًئىَخ 

 و
يكىَبد انتُىر 

 انجُئٍ

انتكزاراد  انصف انخبنج يتىصظ انخبٍَ يتىصظانصف  انصف األول يتىصظ

ػهً يضتىي 

 جًُغ انكتت
 انًجًىع

 انتزتُت
انتزت انًجًىع

 َت

 انًجًىع
 انتزتُت

 % انتكزار % انتكزار % انتكزار

 17 - 0 0 1 80 4 1 92.8 13 .اإلدارح انجُئُخ 1

2 

انضهىكُبد 

واإلجزاءاد 

االقتصبدَخ 

 .نهًضتههكٍُ

1 7.14 2 1 20 2 0 0 - 
2 

 

3 
اإلقُبع وتحفُز 

 .انًشبركخ انجُئُخ
0 0 - 0 - - 0 0 - 0 

4 

انضهىكُبد 

واإلجزاءاد انًذَُخ 

 .انقبَىَُخ

0 0 - 0 - - 0 0 - 0 

 0 - 100 5 - 100 14 انًجًىع
10

0 
- 19 

 
 19 بمجموع بمغمؤشرات ىذا المكون قد تكررت بشكل مقتضب تشير النتائج أن 

في كتب العموم بالمرحمة  فقط تكرار واحدبو  ،في جميع كتب العموم بالمرحمة المتوسطة اتكرارً 
 5و ،مرة في كتب العموم بالصف األول متوسط 14حيث توزعت ىذه التكرارات إلى  ؛الثانوية

كتب العموم لمصف أما محتوى  . واحدة في كتب عمم األرض ةومر  ،مرات لمصف الثاني متوسط
بأي نسبة من ىذه  لم تحظ محتوى كتب عمم البيئة في المرحمة الثانويةو الثالث متوسط 

 . المؤشرات
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نالحظ أن مؤشري "اإلدارة البيئية" (، 7ومن خالل الجدول ) ،ففي المرحمة المتوسطة
ن تم اإلشارة إلييما بشكل اذمن الاقتصادية لممستيمكين" ىما الوحيدو"السموكيات واإلجراءات اال

بارز. فنالحظ أن مؤشر "اإلدارة البيئية" قد تكرر في كتاب العموم بالصف األول متوسط بنحو 
راءات ا مؤشر "السموكيات واإلجأم مرات فقط. 4بنحو وفي الصف الثاني متوسط  ،مرة 13

تكرر مرة واحدة فقط في كل من كتابي العموم لمصف األول  داالقتصادية لممستيمكين" فق
والثاني متوسط. ويمكن تفسير تضمين ىذين المؤشرين بشكل مقتضب في مناىج العموم 

مرية بالمرحمة المتوسطة إلى كون مثل ىذه السموكيات يمكن لمطالب في ىذه المرحمة الع
تنفيذىا بشكل سمس في المجتمع المحيط بو. وىذه النتائج متقاربة مع دراسات )الوسيدي، 

محتوى الكتب الدراسية  فتقاروالتي تشير إلى ا ،(2014؛ البمطان،2010؛ القحطاني، 2010
وغيرىا من  ،والتشجير ،كترشيد استيالك الطاقة والموارد الطبيعية ؛من ىذه السموكيات لكثير

مثل ىذه السموكيات أن  إلى  التي تشير ، (2018وتختمف مع دراسة )عناجرة،  ،السموكيات
 قد تضمنت بشكل ممحوظ في كتب العموم.
واحدة  والذي ظير مرة ،ستثناء مؤشر "اإلدارة البيئية"وبالنسبة لممرحمة الثانوية، با

بأي ت مكون السموك البيئي بقية المؤشرات المندرجة تح في كتب عمم األرض، لم تحظ
 . أبًداولم يتم تضمينيا  ،اىتمام

لى إالتي أشارت  ،وتختمف ىذه النتائج مع ما أوردتو نتائج بعض الدراسات السابقة
 ؛أن تحفيز المشاركة البيئية قد ضمن بشكل مرتفع في محتوى كتب العموم بالمرحمة المتوسطة

 ،أخرى إلى أن سموك األفراد تجاه البيئة دراساتأشارت  كما ،(2010كدراسة )القحطاني، 
في  قد ضمنت بشكل عال   ،رشيد االستيالكخرين عمى تا فيما يتعمق باإلقناع وحث اآلصوصً خ

 (. 2018كدراسة )عناجرة،  ؛كتب العموم
ويرى الباحث أنو بالرغم من أىمية تناول المكون السموكي وتعزيزه لدى المتعممين 

في تضمين ىذا المكون بشكل أكبر  اواضحً  غفاالً إالدراسية، إال أن ىناك  من خالل المناىج
زالوا يركزون  ىذه النتائج إلى أن مطوري المناىج ال تفسير إرجاع في مناىج العموم. ويمكن

 ،(2010؛ القحطاني، 2009تشير إليو دراسات )فتح اهلل،  وىو ما ،عمى الجانب المعرفي
 أن زيادة التركيز إلى والتي تشير ،واعتمادىم عمى الفكرة التقميدية السائدة في التربية البيئية



 ......................................................... دراسة تحليلية لكتب العلوم بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

- 0751 - 

 & Hungerfordعمى الجانب المعرفي سينعكس بشكل تمقائي عمى سموك المتعممين )

Volk, 2005.) 
 :ومخص الٍتائج

بالمرحمتين م بنسب متفاوتة في كتب العمو  توافرتإن مكونات التنور البيئي 
 ايعد أبرز المكونات تكرارً  البيئيةالنتائج إلى أن مكون الميارات  وتشير ،المتوسطة والثانوية

في كتب العموم بالمرحمة المتوسطة، بينما مكون المفاىيم المعرفية بعمم البيئة وأنظمة األرض 
أن مكون  اائج أيضً حمة الثانوية. وتبرز النتا في كتب العموم بالمر كان أبرز المكونات تضمينً 

 مش بشكل واضح في جميع محتوى كتب العموم بالمرحمتينالميول الوجدانية البيئية ى  
 . المتوسطة والثانوية

في كتب العموم بالمرحمتين المتوسطة والثانوية  قصوروبشكل عام يرى الباحث أن  
 عمييا متفق ةوجود إطار مفاىيمي أو قائم يكمن في عدمتضمين مكونات التنور البيئي 

باإلضافة إلى عدم وجود  ،وافرىا لدى طالب ىاتين المرحمتينالالزم ت ،مكونات التنور البيئيل
حتى  لسعودية عمى مستوى جميع المراحلمعايير وطنية لمناىج العموم في المممكة العربية ا

 .ىذه المحظة
 :التوصيات واملكرتحات

 :بــوصي الباحث بناًء عمى النتائج السابقة ي  
الميول  :مثل ،تضمينيايتم  التي لمو  ،عمى تضمين مكونات التنور البيئي أىمية زيادة التركيز .0

ونثرىا في جميع  ،البيئيةوبعض مؤشرات مكون الميارات  ،والسموكيات البيئية ،الوجدانية
ربطيا بالبيئة المحيطة و  ،الموضوعات في المناىج عمى شكل أنشطة أو معمومات إضافية

تضمينيا في وحدات تدريسية مستقمة مرتبطة فقط بالمفاىيم بكذلك عدم االكتفاء و  ،بالطالب
كاختبارات  ؛العممية البيئية مع ما يتماشى من المعايير الدولية المرتبطة باالختبارات الدولية

PISA. 
العموم في مراحل تعميمية  كتبتتناول تحميل محتوى  ،ضرورة القيام بأبحاث ودراسات مستقبمية .1

المفاىيمي  التنور البيئي الواردة في اإلطاروالوقوف عمى مدى تضمين مكونات  ،ختمفةم
 .اميدانيً معالجتيا ومن ثم  ،المستخدم في ىذه الدراسة؛ ومقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية
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من محتوى  اقد اختفى تمامً  البيئية ظير في نتائج ىذه الدراسة أن مكون الميول الوجدانية .2
ىذا المكون يمكن تعزيزه من خالل ن إوحيث  ؛بالمرحمتين المتوسطة والثانوية مكتب العمو 

ك ضرورة لذلك نرى أن ىنا المدرسة، خارج أسواراألنشطة والبرامج الالصفية والمجتمعية 
دراسات مستقبمية تتناول معرفة مدى تضمين األنشطة والبرامج التربوية والبيئية بلمقيام 

 ا جانب الميول الوجدانية.وخصوصً  ،مكونات التنور البيئي الالصفية والمجتمعية عمى
تمثمة في وزارة والم ،حث القائمين عمى برامج الوعي البيئي في المممكة العربية السعودية .3

)القطاع  غير الحكوميةوكذلك المنظمات البيئية  ،يمووزارة التربية والتعم ،عالمالبيئة ووزارة اإل
 ؛لتحديث برامجيم التوعوية ؛الخاص( عمى االستفادة من اإلطار المفاىيمي في ىذه الدراسة

الجانب بوعدم االكتفاء  ،لترتكز عمى جميع مكونات التنور البيئي الواردة في ىذا اإلطار
 المعرفي فقط.
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 :املراجع

 :العربيةبالمغة   :أواًل

عينة من طمبة جامعة بابل حول دور التربية والضريبة البيئية في الحد  (. رأي2015براهيم، نوران. )إ
 . 292-282( 13)7، مجمة الفرات لمعموم الزراعيةمن التموث البيئي. 

( لمصفوف McGrawhill(. القيم البيئية المتضمنة في كتب العموم المطورة )2014البمطان، إبراهيم. )
مجمة العموم العميا من المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية " دراسة تحميمية". 

 .732-667( 2)7، التربوية والنفسية
 . لبنان: دار الفكر المعاصر.التربية البيئية مشكالت وحمول(. 2000الجبان، رياض. )

(. واقع التربية البيئية في التعميم العام في المممكة العربية السعودية. 2016الدوسري، راشد بن ظافر. )
 . مسترجع من 420-391(: 2)172كمية التربية،  -مجمة التربية: جامعة األزهر 

https://search.mandumah.com/Record/771921 
(. التنور البيئي لدى طالبات كميات التربية لمبنات بالمممكة العربية 1997مود كمال. )الرافعي، محب مح

 . 63 - 31(، 2)20،التربية المعاصرة: رابطة التربية الحديثة .السعودية: دراسة تقويمية
الدراسية ودورها في التربية البيئية لطالب المرحمة االبتدائية:  (. المقررات2013الزاوي، انتصار. )

، بداعوا  كر فدراسة عمى مجموعة عشوائية من طالب الصف الخامس والسادس االبتدائي. 
(75)493 -514. 

فى كتب العموم لممرحمة  ومدى تضمينها المحميةالقضايا البيئية (. 2001الزهراني، سالم بخيت. )
. )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة( مكة العربية السعوديةالمتوسطة فى المم

 .http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7127.pdfمستردة من: 
المدرسين في محتوى مناهج عمم األحياء لممفهومات البيئية في  (. آراء2004العمارين، يحيي عوض. )

 .280-247( 2)20المرحمة الثانوية من التعميم األساسي، مجمة جامعة دمشق، 
 . األردن، دار أسامة لمنشر والتوزيع.التربية البيئية واستراتيجيات تدريسها(. 2012العياصرة، وليد. )

التربية البيئية في مقررات العموم لتالميذ الصفوف العميا واقع (. 2009القحطاني، سعد مشبب. )
. )رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة المكرمة(، مسترجع من: بالمرحمة االبتدائية

http://libback.uqu.edu.sa/html/7749.html 
(. التنوير البيئي لدى الطالب المعممين والطالبات المعممات في كمية العموم 1997المزروعي، حفيظ. )

 . مركز البحوث النفسية والتربوية، جامعة أم القرىالتطبيقية، مكة المكرمة. 

https://search.mandumah.com/Record/771921
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/futxt/7127.pdf
http://libback.uqu.edu.sa/html/7749.html
http://libback.uqu.edu.sa/html/7749.html
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(. دور مدارس المرحمة االبتدائية بدولة الكويت في التربية 2019، عمار. )والعجميالهندال، دالل؛ 
مجمة كمية التربية نظر المعممات فيها.  ةبيئي لدى الطالب من وجهالوعي ال البيئية ونشر

 .310-263( 1)105، بالزقازيق
القضايا البيئية المتضمنة في كتب الجغرافيا في المرحمة (. 2010. )عبد العزيزالوسيدي، خالد بن 

طيبة، المدينة المنورة(. مسترجع  . )رسالة ماجستير جامعةالثانوية بالمممكة العربية السعودية
 https://search.mandumah.com/Record/597130من 

واقع الثقافة البيئية لدى طالبات المرحمة الثانوية بالمنطقة الغربية في بعض (. 1998جان، خديجة. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم وم والدراسات العمميةالقضايا البيئية بمقررات العم

 القرى، المممكة العربية السعودية. 
دراسة ميدانية بمؤسسات التعميم -التربية البيئية ودورها في التنمية المستدامة (. 2013طويل، فتحية. )

 رة، الجزائر(.. )رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكالمتوسط بمدينة بسكرة
(. التنور البيئي في محتوى مناهج العموم بمراحل 2009فتح اهلل. ) عبد السالم، مندور عبد السالم

 -المجمة التربوية: جامعة الكويت التعميم العام بالمممكة العربية السعودية: دراسة تحميمية. 
. مسترجع من 286-215( ، 23)92، مجمس النشر العممي

https://search.mandumah.com/Record/36304  
(. القيم البيئية المتضمنة في محتوى كتاب العموم لمصف الخامس في األردن. 2018عناجرة، فواز. )

 .45-35( 3)7، المجمة الدولية التربوية المتخصصة
يع في (. أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة عمى توظيف المشار 2017عوض، أمل شاكر محمد. )

تنمية االتجاهات البيئية لدى طمبة كمية العموم التربوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية. 
 .-1( 2)41، كمية التربية -الدولية لألبحاث التربوية: جامعة اإلمارات العربية المتحدة المجمة 

  https://search.mandumah.com/Record/859349مسترجع من 39
(. مستوى الوعي البيئي واالتجاهات البيئية في ضوء بعض 2019محمد. ) عوض، أمل شاكر

 -دراسات  .المتغيرات لدى طمبة كمية العموم التربوية واآلداب التابعة لوكالة الغوث الدولية
مسترجع  840. -821 ،  (1)46، عمادة البحث العممي -العموم التربوية: الجامعة األردنية 

 https://search.mandumah.com/Record/948514 من
بي في تنمية الثقافة (. فاعمية برنامج تدري2013. )عبد الجواد، عودة وأبو سنينةعياش، آمال نجاتي؛ 
تجاهات اإليجابية نحو البيئة لدى طالبات كمية العموم التربوية واآلداب التابعة لوكالة البيئية واال

عمادة -مجمة البمقاء لمبحوث والدراسات: جامعة عمان األهمية الغوث الدولية األردن. 

https://search.mandumah.com/Record/597130
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. مسترجع من 192-157(، 2)16، الدراسات العميا والبحث العممي
https://search.mandumah.com/Record/690407 

المدارس في محافظة  (. دور المدراس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طمبة2012قرواني، خالد. )
 .350-299( 4)1، مجمة جامعة القدس المفتوحةنظر المعممين والمعممات فيها.  ةفيت من وجهسم
(. التربية البيئية وأثرها عمى التنمية في دولة الكويت في ضوء 2013. )عبد المنعممصطفى، 

 (، الكويت.75، )العدد مجمة بيئتنا، الهيئة العامة لمبيئةاستراتيجية الهيئة العامة لمبيئة. 
  ثاٌيًا: املراجع االجٍبية: 
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