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 وجهة من العلىم تدريس يف البيئي املدخل استخدام واقع
 املرحلة يف الطبيعية العلىم ومعلمبت معلمي نظر

 الثبنىية
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع استخدام  _الممخص

المدخل البيئي في تدريس العموم، من وجية نظر معممي ومعممات 
العموم الطبيعية في المرحمة الثانوية، عن طريق عقد مقارنة بين 
معممي ومعممات المرحمة الثانوية في استخدامو، ومدى تأثير نوع 

ى ذلك. وقد أعد الباحث استبانة المقرر الدراسي لعينة الدراسة عم
( محاور ىي: المعمم، والمتعمم، والكتاب المدرسي، 4مكونة من )

دارة التربية والتعميم، والمدرسة( . بعد التحقق من صدقيا )والوزارة، وا 
(. ثم طبقت عمى جميع معممي ومعممات 0888) وثباتيا، الذي بمغ

والتعميم بمحافظة الزلفي، العموم في المرحمة الثانوية في إدارة التربية 
( معممًا ومعممة. وكان من أبرز نتائجيا: أىمية 74والبالغ عددىم )

استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم، لما لو من أثر في ربط 
الطالب بحياتو اليومية وبيئتو. ودعم الكتاب المدرسي لممدخل البيئي 

العممية. وقمة كأسموب تدريس، ومساىمتو في تحقيق أىداف المادة 
م لممعممين والمعممات، في  البرامج التربوية، وورش العمل التي تُقدَّ
المدخل البيئي لتدريس العموم. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية لصالح عينة المعممين في استخدام المدخل البيئي 

نة في تدريس العموم. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لعي
الدراسة، تُعزى لنوع المقرر الدراسي في استخدام المدخل البيئي. وقد 
أوصت الدراسة بتكثيف الجيود لتوظيف استخدام المدخل البيئي في 
تدريس العموم، وتوفير البيئة التعميمية واألدوات والمعامل الالزمة؛ لما 

يجابيًا لو من أثر كبير في ربط المتعمم بحياتو اليومية، وجعمو محورًا إ
 .في مجتمعو

: المدخل البيئي، المرحمة الثانوية، العموم الطبيعية، الكممات المفتاحية
 .المعمم، المعممة

 المقدمة. 1
 يتسم ىذا العصر بالتقدم الصناعي والتكنولوجي الذي لم      

يسبق لو مثيل، وىذا التقدم لم يكن خيرًا بأكممو عمى البشرية، بل 
نتيجة زيادة النمو  اإلنسان والبيئة، كان لو آثار سمبية عمى

البشري والتموث والتصحر، وتشويو جمال البيئة، إذ تسيم مواد 
العموم وبشكل فعَّال في معالجة الكثير من القضايا والمشكالت 
التي تطرأ عمى البيئة؛ نظرًا الرتباط موضوعاتيا بالبيئة بمختمف 

وم، من فروعيا، فقد ظيرت اتجاىات حديثة في تدريس العم
، الذي (Environmental Approach) أىميا المدخل البيئي

يؤكِّد عمى اإليجابية والتزاوج بين الدارسات البيئية بجمع 
المعمومات عن الظواىر الطبيعية، ويتخذ من البيئة معماًل كبيرًا، 
وقد يكتفى في الدراسة البيئية بجمع المعمومات عن الظواىر 

يتعدى ذلك إلى القيام بعمميات عقمية الطبيعية أو البشرية، وقد 
عطاء التفسيرات، وتحميل واستنتاج بعض  تقوم عمى اإلدراك وا 
الحقائق، بما يسيم في إمكانية وصول المتعمم إلى التحميل، 

واقتراح بعض الحمول العممية لبعض  والتصنيف، والتفسير،
 ].1المشكالت البيئية ]

يس مناىج العموم وتبرز أىمية المدخل البيئي في تدر      
بوصفو أحد المداخل الرئيسة التي تيتم باستخدام موارد البيئة 

في قمب البيئة، والبيئة في قمب  وموجعل دراسة العمالمتاحة، 
العموم، واكتساب المتعممين السموك البيئي القويم وتكوين 
االتجاىات اإليجابية نحو البيئة، وتنمية الموارد المناسبة لمبيئة 

[2.[ 
وتدريس العموم الناجح ىو الذي يصل بالمتعمم لفيم العمم      

كبناء معرفي منظم، أمكن التوصل إليو بطرائق موضوعية تعتمد 
عمى القياس، والمالحظة، والتجريب، والتفكير المنطقي. 
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واستخدام المدخل البيئي في تدريس العموم يتيح الفرص 
ة العديد من لممتعممين لفيم ما يحيط بيم في البيئة، وممارس

األنشطة الحياتية البيئية حتى يكتسبوا فيًما شاماًل لمبيئة، وأن 
يكون ليم دور إيجابي في المجتمع الذي يعيشون فيو؛ بواسطة 
تنمية الجوانب الوجدانية نحو القضايا البيئية وأبعادىا المختمفة 

[ عمى أىميتو من أجل 3[. كما يؤكد سمعان وعبدالممك ]2]
لبيئي والمشاركة البيئية واالىتمام البيئي لممتعممين، تزويد الفيم ا

وتقييم السموكيات الخاطئة الموجية نحو البيئة، ومن أىم مزايا 
[، بأنَّو يجعل المتعمم محورًا 4المدخل البيئي، كما يذكر صبري ]

لمعممية التعميمية، كما يشجع عمى المشاركة الفاعمة في مجريات 
متعمم اكتشاف الخبرات والمعمومات الموقف التعميمي، ويتيح لم

البيئية بنفسو، كما يتجاوز بالمتعمم حدود التعمم داخل حجرات 
الدراسة إلى التعمم خارج جدران المدرسة، ويعمل عمى الربط بين 
الخبرات التي يكتسبيا المتعمم داخل المدرسة، وواقع حياتو 

قصاء اليومية خارج المدرسة. كما يتيح تدريب المتعمم عمى است
القضايا والمشكالت البيئية، وُيضفي المتعة والتشويق عمى عممية 
التعميم والتعمم، كما يشجع أيًضا المتعمم عمى التعمم التعاوني 

 .والعمل بروح الفريق الواحد
وتنعكس فاعمية المدخل البيئي عمى المتعمم بواسطة تحقيقو      

نمو لألىداف المرجوة من تدريس العموم، كما يسيم في 
المتعممين بدنًيا واجتماعًيا وذىنًيا، ويؤدِّي إلى تغذية راجعة تتسم 
بالتنوع والثراء، لموصول إلى مستويات التعميم والتجريد بسيولة 

[1.[ 
وُتعرِّف الموسوعة العربية لمصطمحات التربية وتكنولوجيا      

التعميم، المدخل البيئي بأنَّو: "أحد مداخل التدريس التي ظيرت 
د فعٍل ضروري لتفاقم مشكالت البيئة، واستنزاف اإلنسان كر 

لمواردىا؛ إذ يركز عمى ربط عممية التدريس لمقررات العموم 
وغيرىا من المقررات بمشكالت البيئة وقضاياىا، ودور اإلنسان 
في الحد منيا، والعمل عمى حميا، كما يركز عمى دور مؤسسات 

سياميا في حلِّ  [. 4مشكالت البيئة ] التعميم في خدمة البيئة وا 
ويقوم المدخل البيئي عمى دعائم ثالث تتمثل في: محور 

المشكالت البيئية، ومحور المفاىيم البيئية، ومحور التطبيقات 
 ].1البيئية ]

وتأكيدًا الىتمام المممكة العربية السعودية بالبيئة والمحافظة      
عمييا صدر النظام العام لمبيئة بموجب مرسوم ممكي في عام 

ه، الذي يتضمن المحافظة عمى البيئة وحمايتيا من 1422
التموث، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى األفراد عن طريق 

[. ومع 5ىج التعميمية ]تضمين المفاىيم والقضايا البيئية في المنا
ىذه الجيود إال أن الدراسات دلَّت عمى أنَّيا لم تأخذ حقيا في 
المناىج التعميمية، خصوًصا في المراحل التعميمية الثالث كما 

[ التي ىدفت لمتعرف عمى 6أشارت الدراسات كدراسة الطناوي ]
المفاىيم واالتجاىات البيئية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة 

مكة العربية السعودية؛ إلى عدم احتواء كتب العموم عمى بالمم
[ التي ىدفت لمتعرف عمى 7مفاىيم بيئية كافية. ودراسة الفالح ]

شمولية كتب العموم في جميع مراحل التعميم العام لممشكالت 
البيئية، وأظيرت نتائجيا أنَّ التطرق لممشكالت البيئية كان قمياًل 

[ إلى أنَّ محتوى كتب 8ة التركي ]جدًا. كما أظيرت نتائج دراس
األحياء بالمرحمة الثانوية تناولت بعض القضايا البيئية ولكن 

ا نتائج دراسة الديحان ] فأوضحت  [9بصورة مختصرة ومجزأة. أمَّ
بأنَّ تناول المناىج الدراسية لممرحمة الثانوية لجوانب التربية 

المرحمة  البيئية بالمممكة، لم تشغل مساحة مناسبة في مناىج
[ في دراستو المعنونة بالتنور البيئي 10الثانوية. ويذكر فتح اهلل ]

في محتوى مناىج العموم بمراحل التعميم العام بالمممكة، إلى أنَّ 
تضمين مكونات أبعاد التنور البيئي في مناىج العموم بالمرحمة 
الثانوية والمتوسطة متدٍن بصورة عامة، كما أنَّ محتوى مناىج 

م ال يسيم في اكتساب المتعممين لمقيم واالتجاىات البيئية العمو 
[ التي 5اإليجابية، كما وافقت الدراسات السابقة دراسة صديق ]

أظيرت نتائجيا بأنَّ ىناك ضعفًا في محتوى كتب العموم بمراحل 
التعميم العام بالمممكة، بتناوليا لمقضايا والمشكالت البيئية 

يا والمجتمع في محتوى كتب المرحمة المرتبطة بالعمم والتكنولوج
% فقط. وقد ركزت 683كتابًا(، إذ وصمت النسبة  15الثانوية )

ىذه الدراسات عمى مناىج العموم السابقة بخالف مناىج العموم 



532016
 

484 

، سابقةاىج الالحالية التي يؤمل منيا أن تكون تالفت عيوب المن
وساىمت بشكل أكبر في تفعيل مداخل تدريس العموم ومنيا 

[، أنَّ العممية 11المدخل البيئي. وأخيرًا وكما تذكر الشامان ]
التربوية تفتقر لممربي المتخصص بيئيًا والمعدُّ لذلك؛ والذي 
يستطيع إحداث تغيير في سموك المتعممين، وتغيير اتجاىيم نحو 
البيئة تغييرًا إيجابيًا مما يساعد عمى المحافظة عمى البيئة 

 .واستمراريتيا
 :عمم التي يتيحيا المدخل البيئي لدارسي العمومنواتج الت

 :لممدخل البيئي دور في تنمية بعض من نواتج التعمم، من أىميا
أواًل: نواتج التعمم المعرفية: يتيح المدخل البيئي لممتعمم اكتساب 
معمومات بيئية جديدة، كالحقائق، والمفاىيم، والمبادئ، والقوانين 

ى فيم العالقات المتبادلة بين [. كما يساعد المتعممين عم4]
اإلنسان وعناصر البيئة الموجودة، بواسطة إكسابيم المعمومات 
 والمعارف البيئية ومشكالتيا التي تساعد في استدامة البيئة

[12.[ 
 ]:4ثانيًا: نواتج التعمم الميارية: ومن أىميا ما يذكره صبري ]

ة العديد من الميارات العقمية: يسيم المدخل البيئي في تنمي - أ
الميارات العقمية لدى المتعمم كميارة المالحظة والتصنيف 

 .واالستدالل والتنبؤ، وميارة حل المشكمة، وميارة اتخاذ القرار
الميارات العممية: يساعد المدخل البيئي المتعمم عمى  -ب

اكتساب وتنمية بعض الميارات العممية، كميارة صيانة لموارد 
ميا، التي تؤدِّي لبناء سموك بيئي صحيح البيئية وترشيد استخدا

 .لدى األفراد
الميارات االجتماعية: يسيم المدخل البيئي في اكتساب  -ج 

المتعمم لميارات اجتماعية أىميا: ميارة التعاون، والعمل بروح 
الفريق الواحد، والقدرة عمى تنظيم نشاط أو ندوة ليا عالقة ببيئة 

 .المتعمم
 :الوجدانية، ومن أىمياثالثًا: نواتج التعمم 

الوعي البيئي: ويمثل أول نواتج التعمم الوجدانية لممدخل  -أ
البيئي وىدًفا من أىداف التربية البيئية، ويعرَّف الوعي البيئي 

 بأنَّو" مساعدة األفراد والجماعات عمى اكتساب الوعي بقضايا 

 ].13] البيئة من جميع جوانبيا والمشكالت المرتبطة بيا"
االتجاىات البيئية: وىي ثاني نواتج التعمم الوجداني التي  -ب 

يستيدفيا المدخل البيئي وينمييا لدى المتعمم، ويعرِّف ياسين 
[ االتجاه البيئي بأنَّو "الموقف الذي يتخذه الطالب تجاه بيئتو 12]

الطبيعية من حيث استشعاره لمشكالتيا، واستعداده لإلسيام في 
وتطوير ظروف البيئة عمى نحو أفضل".  حلِّ ىذه المشكالت،

[، والتي ىدفت لمتعرف 14وىذا ما أوضحتو دراسة الرافعي ]
عمى أثر استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم في المرحمة 
اإلعدادية عمى تحصيل التالميذ واتجاىاتيم نحو البيئة، وقد 

عة بيَّنت نتائجيا وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجمو 
[ 2التجريبية في االتجاه البيئي. كما أظيرت نتائج دراسة عمي ]

إلى تفوق المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيم البيئية، 
واختبار عمميات العمم األساسية والتكاممية، وفي االتجاه نحو 
التنوع والتكيف البيئي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، 

لمدخل البيئي في تدريس العموم بواسطة دراسة أثر استخدام ا
عمى تنمية المفاىيم البيئية، وميارات عمميات العمم واالتجاه نحو 
التنوع والتكيف البيئي. كما تتوافق ىذه الدراسات مع دراسة 

[، التي ىدفت إلى دراسة "أثر استخدام المدخل 15العمارين ]
 البيئي في تدريس العموم في تدريس عمم األحياء لطمبة الصف
الثامن، من التعمم األساسي عمى تنمية اتجاىاتيم نحو البيئة" 
والتي توصمت إلى فاعمية استخدام المدخل البيئي عمى 

 .االتجاىات البيئية لممجموعة التجريبية
القيم البيئية: وُتعدُّ من أرقى القيم التي يسيم المدخل البيئي  -ج 

في منظومة الفرد في بنائيا لدى المتعمم، إذ تمثل مستوى متقدمًا 
الوجدانية، وتؤثر عمى السموك البيئي لممتعمم بصورة أقوى من 
االتجاه البيئي، وُيقصد بيا ُجممة األحكام والمعايير التي تحكم 

 ].4] سموك الفرد وممارساتو البيئية
السموك البيئي )نواتج(: ويمثِّل غاية نواتج التعمم التربوية  -د 

البيئي، إذ يتطمب اكتساب المتعمم التي يسعى لتحقيقيا المدخل 
 ].4لنمط سوك بيئي صحيح وتعدل ما لديو من نمط خاطئ ]

 التنور البيئي )نواتج(: ويمثِّل قمة نواتج التعمم لممدخل  -ىـ 
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 [10البيئي الذي يمكن أن يحققو لدى المتعمم، ويعرفو فتح اهلل ]
ى أنَّ بأنَّو: "كل ما يقدَّم من معارف عممية ومواقف تؤكِّد عم

السموك البيئي يشمل طريقة لمتفكير، وتدعو لالنخراط في 
استقصاءات يستخدم فييا المتعمم معرفتو وفكره ومياراتو في 
معالجة مشكالت المتصمة بحياتو الشخصية، وحياة مجتمعو 

[، إلى أىمية تضمين 16وبيئتو". وقد أشارت دراسة الرافعي ]
بيئي. كما أشارت دراسة مناىج التعميم العام لعناصر التنور ال

[ الفتقار مناىج العموم لممرحمة االبتدائية، 10فتح اهلل ]
ه 1426/1427والمتوسطة، والثانوية في طبعتيا لمعام الدراسي 

لممكونات الرئيسة لمتنور البيئي. وُيعدُّ التنور البيئي ىدًفا من 
[؛ ولتتحقق األىداف المنشودة من 17أىداف تدريس العموم ]

[، ال بدَّ أن 18البيئية في التعميم كما يذكر الشعيمي ] التربية
نركز عمى دور المعمم في نجاحيا؛ ألنَّو تقع عمى عاتقو مسؤولية 
إعداد جيل واٍع بيئًيا؛ ومن ذلك استخدام معممي العموم ألساليب 
تربوية تستثير الوعي لدى المتعممين؛ إلكسابيم معرفة متعمقة 

القتصادية واالجتماعية، التي تحكم بالنظم البيئية والعوامل ا
العالقة بين اإلنسان والبيئة. ولتحقق التربية البيئية أىدافيا يجب 

تدريس مادة العموم االىتمام بإعداد وتدريب المعمم؛ ليقوم ب
[، بوصفو من المداخل الرئيسة في 19] باستخدام المدخل البيئي

وتنمية مفاىيميا،  العموم الذي ييتم باستخدام موارد البيئة المتاحة
كما يتيح لمطالب فرص التعمم لفيم كلِّ ما يحيط بيم في البيئة 
وممارسة العديد من األنشطة الحياتية البيئية، ليكون ليم دوًرا 

 ].2إيجابًيا في المجتمع الذي يعيشون فيو ]
 مشكمة الدراسة. 2

من أىم القضايا التي تواجييا المممكة العربية السعودية      
ية البيئة والمحافظة عمييا؛ نظرًا لمتطور الصناعي، حما

والعمراني، والنمو السكاني المتزايد الذي تمرُّ بو المممكة، ومن 
أىم ما سعت إلييا الدولة لمحفاظ عمى البيئة محاولة نشر الوعي 
بين أفراد المجتمع، إذ أصبح ىدًفا من أىداف التربية العممية 

العموم في كافة المراحل التعميمية، بالمممكة تسعى لتحقيقو مناىج 
[، وقد دلَّت نتائج الدراسات 5ومن بينيا مراحل التعميم العام ]

[، إلى تدني نسبة المحتوى في تناول القضايا 8كدراسة التركي ]
والمشكالت التي ليا أبعاد اجتماعية وبيئية في كتب المرحمتين 

محتوى كتب  [ إلى أنَّ 20المتوسطة والثانوية. ودراسة الخالدي ]
األحياء والكيمياء في المرحمة الثانوية لم يتعرض لممشكالت 
البيئية الميمة مثل: االنقراض، ونقص المياه العذبة واالستنزاف، 

[ أنَّ التربية البيئة لم تشغل 9كما أوضحت دراسة الديحان ]
مساحة مناسبة في مناىج العموم بالمرحمة الثانوية في المممكة، 

[ بأنَّ ىناك قصورًا في 21أيًضا دراسة صديق ]كما أكَّدت 
إكساب برامج إعداد المعممين لممفاىيم والمبادئ والمعمومات 
المرتبطة بالبيئة، والذي ينعكس بدوره عمى المعمم الذي يعدُّ 
العامل األساس في نجاح التربية البيئية وتحقيق أىدافيا؛ ألنَّ 

ا يمكِّنو من توصيميا معرفة المعمم بقضايا البيئة بجميع جوانبي
كما أكدت دراسة الشامان  [.22لتالميذه بصورة مبسطة وشيقة ]

فتقار العممية التربوية لممربي المتخصص والمعد إعداًدا ال[ 11]
بيئًيا، الذي يستطيع أن يمفت انتباه التالميذ نحو المشكالت 
حداث تغيير في سموكياتيم وتغيير  البيئية والتصدي ليا، وا 

السمبي نحو البيئة إلى اتجاه إيجابي يساعد عمى االتجاه 
المقابالت  ذلكالبيئة وصيانتيا. كما تؤكِّد  المحافظة عمى

الميدانية لمعممي العموم الطبيعية في المرحمة الثانوية أثناء عمل 
ىمية استخدام المدخل البيئي ألالباحث كمشرٍف لمادة العموم، و 

ن تنمية المفاىيم البيئية في تعميم العموم، الذي يتيح لممتعممي
[. والدمج بين الدراسات البيئية 2المتصمة بقضايا البيئة ]

والمعممية؛ وصواًل بالمتعمم لمرحمة التحقق العممي والتحميل، 
والتفسير، والتصنيف، واقتراح بعض الحمول العممية لبعض 

[، الرتباطو بالتوجيات الحديثة كما يذكر 23مشكالت البيئة ]
مناىج وبرامج العموم، بداية من عموم الواقع، ومرورًا [ ب4صبري ]

؛ ولمعرفة مدى مساىمة مناىج (STS) بعموم المستقبل، وعموم
التي تمَّ ترجمتيا وموائمتيا من سمسمة ماكروىل  -العموم الحالية 

جاءت المدخل البيئي في تدريس العموم. في تفعيل  - األمريكية
خدام المدخل البيئي في ىذه الدراسة لمتعرف عمى: واقع است

 تدريس العموم من وجية نظر معممي ومعممات العموم الطبيعية
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 .في المرحمة الثانوية
 أسئمة الدراسةأ. 
ما واقع استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم الطبيعة  -1

  من وجية نظر معممي ومعممات المرحمة الثانوية؟
 ≥ α)مستوىىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -2

بين متوسطي درجات كلٍّ من معممي ومعممات العموم  (0.05
 .الطبيعية في استخدام المدخل البيئي

 ≥ α)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -3
بين أفراد عينة الدراسة في استخدام المدخل البيئي ُتعزى  (0.05

 .لتأثير نوع المقرر الدراسي
 أهداف الدراسةب. 

 :الدراسة لمتعرف عمىتيدف 
واقع استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم من وجية نظر 
معممي ومعممات العموم الطبيعية لممرحمة الثانوية، ويتفرع من 

 :ىذا اليدف، األىداف اآلتية
التعرف عمى واقع استخدام معممي ومعممات العموم الطبيعية  –أ

ريق دعم الكتاب في المرحمة الثانوية لممدخل البيئي، عن ط
المدرسي والنظام التعميمي )الوزارة، إدارة التربية والتعميم، 
المدرسة( لممعمم والمعممة؛ لتوظيف المدخل البيئي في تدريس 

 .مواد العموم الطبيعية
معرفة أثر متغير الجنس عمى استخدام المدخل البيئي في  –ب

 .تدريس العموم الطبيعية
قرر الدراسي في استخدام المدخل التعرف عمى تأثير نوع الم –ج

 .البيئي في تدريس العموم الطبيعية
 أهمية الدراسةج. 

 :تكمن أىمية الدراسة في اآلتي
معرفة واقع استخدام المدخل البيئي كمدخٍل من مداخل تعميم  -أ

العموم الطبيعية، والذي لو األثر الكبير في تفعيل قضايا البيئة 
اليومية، ليعرف كيف يتعامل معيا؟ ومشكالتيا في حياة المتعمم 

ويستثمرىا االستثمار األمثل؛ وليكون عضًوا فاعاًل في بيئتو 
 .ومجتمعو الذي يعيش فيو

قد تفيد نتائج الدراسة، الميدان التربوي في معرفة واقع  -ب
استخدام المدخل البيئي، كمدخل من مداخل تدريس العموم 

 .الطبيعية
 مصطمحات الدراسةد. 

أحد مداخل التدريس [ المدخل البيئي بأنَّو "4صبري ]ُيعرِّف      
التي ظيرت كرد فعل ضروري لتفاقم مشكالت البيئة، واستنزاف 
اإلنسان لمواردىا حيث يركز عمى ربط عممية التدريس لمقررات 
العموم وغيرىا من المقررات بمشكالت البيئة وقضاياىا، ودور 

 ."مى حميااإلنسان في الحدِّ منيا، والعمل ع
وُيعرَّف إجرائًيا بأنَّو: "أحد مداخل التدريس الذي يستخدم في      

تدريس العموم الطبيعية لمعرفة واقع مساىمة المعمم، والكتاب 
المدرسي، والبيئة المدرسية، في تفعيل استخدام ىذا المدخل، 
وقياس أثر المدخل البيئي عمى المتعمم في بناء القيم وزيادة 

 ". ي، وربطو بحياتو اليومية، وبناء المعرفة العمميةالوعي البيئ
 حدود الدراسةه. 

الحدود الموضوعية: معرفة واقع استخدام المدخل البيئي في 
تدريس العموم من وجية نظر معممي ومعممات العموم الطبيعية 

 .لممرحمة الثانوية
الحدود البشرية: معممي ومعممات العموم الطبيعية في المرحمة 
الثانوية )أحياء، فيزياء، كيمياء، عمم أرض، عمم البيئة( في تعميم 

 .الزلفي
الحدود الزمانية: تم تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي 

 .ىـ1435/1436األول لعام 
الحدود المكانية: طبقت ىذه الدراسة في المدارس الثانوية التابعة 

 .إلدارة التعميم بمحافظة الزلفي
 إلجراءاتالطريقة وا. 3

 الدراسة منهجأ. 
استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي الذي ُيعنى بتحديد     

الحالة الراىنة لموضوع الدراسة وفق متغيراتيا المستيدفة، ويعد 
ىذا المنيج مناسبًا لإلجابة عمى أسئمة ىذه الدراسة لمعرفة واقع 

 استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم وفقا آلراء معممي 



 

487 

 .ومعممات المرحمة الثانوية
 مجتمع الدراسة وعينتها. ب

تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات العموم      
لممرحمة الثانوية )فيزياء، كيمياء، أحياء، عمم األرض، عمم 

معممًا  74البيئة(، بإدارة تعميم محافظة الزلفي، وعددىم )
[. وقد 24ىـ ]1435/1436ومعممة(، لمفصل الدراسي األول 

ميع المعممين والمعممات، وقد أجاب عمى تكونت العينة من ج
من  87883( معممًا ومعممة، بنسبة قدرىا 65ىذه االستبانة )
 .المجتمع األصمي

 أداة الدراسةج. 
 :ُأِعدَّت االستبانة وفق المراحل اآلتية

مراجعة أدبيات الموضوع، وبعضًا من الدراسات ذات العالقة  –أ
بيئي كمدخٍل من مداخل بالمدخل البيئي التي تناولت المدخل ال

 .تدريس العموم
 بناء االستبانة في صورتيا األولية مكونة من أربعة محاور  -ب

دارة التعميم  ىي: المعمم، والطالب، والكتاب المدرسي، والوزارة وا 
عبارة، واستخدم فييا مقياس  27والمدرسة، وتتكون إجمااًل من 

 .ليكرت الخماسي لإلجابة عمى فقرات االستبانة
لحساب صدق األداة ُعِرَضت االستبانة عمى مجموعة من  -ج

المحكمين: أربعة من أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية في 
مسار التربية العممية، إضافة إلى سبعة من طالب الدكتوراه في 

 .تخصص المناىج وطرق تدريس العموم
 ُأعيَدت صياغة بعض فقرات االستبانة، وُحِذَف بعضيا، بناءً  –د

 24عمى آراء المحكمين؛ ليصبح عدد فقرات االستبانة النيائي 
 فقرة.
حساب ثبات االستبانة بطريقة االتساق الداخمي، وذلك  -ه

بقياس معامل ألفا كرونباخ الستجابات أفراد العينة االستطالعية، 
(، وىذا يعني تمتع األداة 0.941 – 0.741إذ تراوح بين )

ألغراض الدراسة. ويبين الجدول بدرجة عالية تبرر استخداميا 
 :( معامل االتساق الداخمي لكلِّ من محاور االستبانة1رقم )

 1جدول 
 المحور عدد الفقرات نسبة معامل ألفا كرونباخ

 المعمم 3 08741
 الطالب 10 08914
 الكتاب المدرسي 5 08766
 التربية والتعميم، المدرسة.الوزارة، إدارة  6 08831
 اإلجمالي 24 08882

لتصحيح الدراسة اعتمد الباحث المعيار اآلتي لتفسير  -ـو
 :النتائج

يشير إلى درجة  2870المتوسط الحسابي ألقل من  -
 (.)منخفضة

 387وأقل من  2871المتوسط الحسابي الذي يقع ما بين  -
 (.درجة )متوسطةيشير إلى 

يشير إلى  5و  3871المتوسط الحسابي الذي يقع ما بين  -
 (.درجة )مرتفعة

 

 نتائج ومناقشتها. ال4
أواًل: النتائج المتعمقة بالسؤال األول: ما مدى استخدام المدخل 
البيئي في تدريس العموم الطبيعة من وجية نظر معممي 

 ومعممات المرحمة الثانوية؟
عمى ىذا السؤال، وتمثمت اإلجابة في استخراج أجابت الدراسة 

النسب المئوية والتكرارات، لتقديرات أفراد عينة الدراسة لكلِّ فقرة 
( نتائج ىذا 5-2من فقرات محاور االستبانة. وتبين الجداول )

 :التحميل
 :أ/ محور المعمم
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 2 جدول

 النسب المئوية والتكرارات لمحور المعمم 
أوافق   العبارة م

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة
 الرتبة المتوسط
 الحسابي

أرى أىمية استخدام المدخل البيئي في  1
 مواضيع المقرر الدراسي.

النسبة 
 المئوية

3388 4787 1385 185 381 4808 1 

 2 1 9 31 22 التكرارات
سبق أن َدَرْسُت المدخل البيئي في المرحمة  2

 الجامعية أو في الدبموم التربوي.
النسبة 
 المئوية

982 2982 1088 2486 2682 2871 2 

 17 16 7 19 6 التكرارات
تعرفت عمى المدخل البيئي عن طريق البرامج  3

 التدريبية، وورش العمل.
النسبة 
 المئوية

185 2381 2185 3584 1885 2854 3 

 12 23 14 15 1 التكرارات
( أنَّ العبارة األولى المتعمقة برأي 2يتضح من الجدول رقم )     

المعمم حول أىمية استخدام المدخل البيئي جاءت بمتوسط 
(، وىذا يدل عمى اعتقاد 3871حسابي مرتفع أكبر من )

المعممين بأىمية استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم 
ثانية التي الطبيعية. بينما وصل المتوسط الحسابي لمعبارة ال

تناولت مدى دراسة المعمم لممدخل البيئي في المرحمة الجامعية 
(، ويتضح من ىذا أنَّ ىناك 2870أو الدبموم التربوي إلى )

تقصيرًا في تدريس المدخل البيئي في المرحمة الجامعية أو 
[ إلى أنَّ التنور 14الدبموم التربوي، إذ تشير دراسة الرافعي ]

مية التربية يقلُّ عن حدِّ الكفاية عمى اختبار البيئي لدى طالبات ك

التنور البيئي. كما كان المتوسط الحسابي لمعبارة الثالثة التي 
تناولت مدى معرفة المعمم لممدخل البيئي بواسطة البرامج 

( وىذا 287) التدريبية أو ورش العمل منخفضًا بمتوسط أقل من
دمة لممعممين يدل عمى خمل كبير في البرامج التدريبية المق

والمعممات، األمر الذي يجب عمى الجيات ذات العالقة االىتمام 
بتقديم البرامج التدريبية وورش العمل ذات الصمة بمداخل تدريس 
العموم، وخصوصًا المدخل البيئي. وتتوافق ىذه النتائج مع دراسة 

التي أكَّدت فييا افتقار العممية التربوية لممربي  [11الشامان ]
 .صص والمعّد بيئًياالمتخ

 :ب/ محور المتعمم
 3جدول 

 النسب المئوية والتكرارات لمحور المتعمم
أوافق   العبارة م

 بشدة 
ال  ال أوافق  محايد  أوافق

أوافق 
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

يسيم المدخل البيئي في ربط المتعمم بحياتو اليومية،  4
 وقضايا البيئة.

 1 4843 185 - 486 4185 5283 النسبة المئوية
 1 - 3 27 34 التكرارات

لممدخل البيئي دور في تنمية حب االستطالع لدى  5
 الطالب.

 2 4835 - - 1283 4080 4686 النسبة المئوية
 - - 8 26 31 التكرارات

 3 4834 - 185 682 4982 4381 النسبة المئوية المتعمم.يسيم المدخل البيئي في الوعي البيئي لدى  6
 - 1 4 32 28 التكرارات

 4 4832 - 381 982 4080 4787 النسبة المئوية ُيسيِّل المدخل البيئي إيصال المعمومة لممتعمم. 7
 - 2 6 26 31 التكرارات

 5 4828 - 185 1283 4381 4381 المئويةالنسبة  ينمي المدخل البيئي المعرفة العممية لدى المتعمم. 8
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( أن 3فيما يتعمق بمحور المتعمم يتضح من الجدول رقم )      
ىناك تقاربًا بين عبارات محور المتعمم، إذ جاءت بمتوسطات 

(. فقد جاءت العبارة المتعمقة بمدى 3871مرتفعة أعمى من )
مساىمة المدخل البيئي في ربط المتعمم بحياتو اليومية، وقضايا 

(، ثم جاءت بعدىا 4843البيئة بأعمى متوسط، حيث وصل إلى )
عبارة دور المدخل البيئي في تنمية حبِّ االستطالع بمتوسط 

(، ثم تمتيا عبارة مدى مساىمة المدخل البيئي في الوعي 4835)
(، وجاءت بعدىا العبارة المتعمقة بمدى 4834البيئي بمتوسط )

مساىمة المدخل البيئي في ربط المتعمم بحياتو اليومية وقضايا 
(، وفي الرتبة الخامسة أتت عبارة تنمية 4832) البيئة بمتوسط

(، وجاءت عبارة 4828المدخل البيئي لممعرفة العممية بمتوسط )
مساىمة المدخل البيئي الكتساب المتعمم أنماطًا سموكية بيئية 

( جاءت عبارة دور 4817(، وبمتوسط )4824صحيحة بمتوسط )
ءت بعدىا المدخل البيئي في تنمية ميارة البحث العممي، وجا

العبارة المتعمقة بمدى مساىمة المدخل البيئي في ميارة البحث 
(، تمتيا عبارة مساىمة المدخل البيئي في 4812العممي بمتوسط )

(، وأخيًرا أتت العبارة 4806بناء القيم واالتجاىات بمتوسط )
المتعمقة بمدى تنمية المدخل البيئي لمميارات االجتماعية 

يعطي داللة عمى أىمية المدخل البيئي (. وىذا 4800بمتوسط )
في ربط المتعمم بحياتو اليومية، وقضايا البيئة، وتنميتو لميارة 
البحث العممي لدى المتعمم، وتسييمو إليصال المعمومة، 
ومساىمتو في بناء القيم واالتجاىات البيئية، والوعي البيئي، 

ع نتائج واكتسابو ألنماط سموكية صحيحة. وتتوافق ىذه النتائج م
[، 2[، ودراسة عمي ]25[، ودراسة ميدي ]23دراسة نصر ]

[، والتي أكَّدت نتائجيا عمى أىمية المدخل 15ودراسة العمارين ]
البيئي في تنمية المفاىيم البيئية، واالتجاىات نحو البيئة، وتنمية 

 .ميارات حلِّ المشكالت البيئية والوعي تجاىيا
 :ج/ محور الكتاب المدرسي

 النسب المئوية والتكرارات لمحور الكتاب المدرسي 4. جدول 

 - 1 8 28 28 التكرارات
يكسب المدخل البيئي المتعمم أنماطًا سموكية بيئية  9

 صحيحة.
 6 4824 - - 1088 5283 3689 النسبة المئوية
 - - 7 34 24 التكرارات

 7 4817 185 486 1088 4185 4185 المئويةالنسبة  ينمي المدخل البيئي ميارة البحث العممي لدى المتعمم. 10
 1 3 7 27 27 التكرارات

 8 4812 185 486 1584 3689 4185 النسبة المئوية ينمي المدخل البيئي ميارة البحث العممي لدى المتعمم. 11
 1 3 10 24 27 التكرارات

يسيم المدخل البيئي في بناء القيم واالتجاىات البيئية  12
 اإليجابية لدى المتعمم.

 9 4806 - 486 2080 4080 3584 النسبة المئوية
 - 3 13 26 23 التكرارات

ينمي المدخل البيئي الميارات االجتماعية لدى المتعمم  13
 مثل: ميارة التعاون، وميارة العمل الجماعي.

 10 4800 - 185 2682 4381 2982 النسبة المئوية
 - 1 17 28 19 التكرارات

أوافق   العبارة م
 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد  أوافق
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

 الرتبة

يسيم المدخل البيئي في تحقيق  14
 أىداف المادة العممية.

 1 3886 - 682 1885 5885 1689 النسب المئوية
 - 4 12 38 11 التكرارات

يربط الكتاب المدرسي المتعمم ببيئتو  15
 وحياتو اليومية.

 2 3882 - - 3584 4787 1689 النسب المئوية
 - - 23 31 11 التكرارات

يحتوي الكتاب المدرسي عمى العديد  16
 من المفاىيم البيئية.

 3 3843 185 1584 3283 4080 1088 النسب المئوية
 1 10 21 26 7 التكرارات

تتنوع قضايا البيئة ومشكالتيا في  17
 الكتاب المدرسي.

 4 3831 185 1689 3584 4185 486 النسب المئوية
 1 11 23 27 3 التكرارات

 5 3828 381 1689 3584 3885 682 النسب المئويةيدعم محتوى الكتاب المدرسي  18
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( والمتعمق بمحور الكتاب 4يتضح من الجدول رقم )      
المدرسي، أنَّ العبارتين )يربط الكتاب المدرسي المتعمم ببيئتو 
وحياتو اليومية(، و)يسيم المدخل البيئي في تحقيق أىداف المادة 

(. 3870المتوسط الحسابي ليما مرتفًعا أكبر من )العممية( كان 
ى العديد من بينما العبارات األخرى )يحتوي الكتاب المدرسي عم

ومشكالتيا في الكتاب  )تتنوع قضايا البيئةالمفاىيم البيئية( و
)يدعم محتوى الكتاب المدرسي المدخل البيئي المدرسي( و

لوقوعو ما بين كأسموب تدريس( كان المتوسط الحسابي متوسطًا 
(. وىذا يدل عمى ما يتمتع بو الكتاب المدرسي 3828و 3843)

من دعم المدخل البيئي لممتعمم وربطو بيئتو وحياتو اليومية، 
ودعمو كأسموب تدريس، ومساىمتو في تحقيق أىداف المادة 
العممية، وتنوعو في قضايا ومشكالت البيئة، وتضمينو لمعديد 

ىذا تطورًا في مناىج العموم الحالية  من المفاىيم البيئة، ويعد

والتي تمت ترجمتيا وموائمتيا مع البيئة المحمية من سمسمة 
امت ماكروىل األمريكية، بخالف الدراسات السابقة، التي ق

[، ودراسة 8كدراسة التركي ] سابقةدراساتيا عمى المناىج ال
[، التي 21[، ودراسة أخرى لصديق ]5[، وصديق ]20الخالدي ]

من ضمن نتائجيا عدم التعرض لممشكالت البيئية الميمة،  كان
وتدني تناول القضايا والمشكالت البيئية. وىذا يدل عمى ما 
تتمتع بو العموم الطبيعية من تطورات وتغيرات لمواكبة ما يستجد 
عمى الساحة العممية، وما يتعمق بمجتمع وبيئة المتعمم، وىذا ىو 

ف المناىج في السعي الجاد المؤمَّل من القائمين عمى تألي
لمتغيير والتطوير، الذي يجعل المتعمم محورًا أساسيًا في 

 .مساىمتو الفاعمة تجاه مجتمعو وبيئتو
 :د/ محور الوزارة، إدارة التربية والتعميم، المدرسة

 5جدول 
 ربية والتعميم، المدرسةالنسب المئوية والتكرارات لمحور الوزارة، إدارة الت 

أوافق    العبارة م
 بشدة 

ال أوافق  ال أوافق  محايد  أوافق
 بشدة 

 الرتبة المتوسط
 الحسابي

)حقيبة المعمم لألنشطة الصفية دور في تفعيل ل  19
 المدخل البيئي(.

النسب 
 المئوية

787 3689 3088 1388 1088 3817 1 

 7 9 20 24 5 التكرارات
ييتم مشرفو المواد الطبيعية بالمدخل البيئي في  20

 تدريس العموم الطبيعية ويؤكدون عمى استخدامو.
النسب 
 المئوية

1689 2682 2381 1885 1584 3811 2 

 10 12 15 17 11 التكرارات
تسييل وتشجيع وتنظيم الرحالت والزيارات العممية  21

 لربط المتعمم ببيئتو.
النسب 
 المئوية

1584 2185 1885 1882 2682 2882 3 

 17 12 12 14 10 التكرارات
تتوافر في المدرسة المعامل واألدوات التي تسيم  22

 في تفعيل المدخل البيئي.
النسب 
 المئوية

682 1885 3885 2185 1584 2878 4 

 10 14 25 12 4 التكرارات
من ُتعقد دورات تدريبية في المدخل البيئي كمدخل  23

 مداخل التدريس.
النسب 
 المئوية

682 2682 2080 3088 1689 2874 5 

 11 20 13 17 4 التكرارات
النسب  توزيع منشورات تعريفية بالمدخل البيئي. 24

 المئوية
982 1584 2486 2682 2486 2858 6 

 16 17 16 10 6 التكرارات
 )ييتم مشرفور في تفعيل المدخل البيئي(، ولألنشطة الصفية دو   )حقيبة المعممل ( أنَّ العبارات 5الجدول رقم )يتبين من      

 2 11 23 25 4 التكرارات المدخل البيئي كأسموب تدريس.
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 المواد الطبيعية بالمدخل البيئي في تدريس العموم الطبيعية،
ويؤكِّدون عمى استخدامو(، و)تسييل وتشجيع وتنظيم الرحالت  

و)تتوافر في المدرسة  والزيارات العممية؛ لربط المتعمم ببيئتو(،
)ُتعقد البيئي(، و المعامل واألدوات التي تسيم في تفعيل المدخل

دورات تدريبية في المدخل البيئي كمدخل من مداخل التدريس(، 
جاء المتوسط الحسابي ضمن المستوى المتوسط، إذ وقع ما بين 

 – 287) (، وىو ما بين المتوسط الحسابي3817 -2874)
توزيع منشورات تعريفية بالمدخل البيئي(، عبارة )(. بينما 387

(. 287(، وىو أقل من )2858جاءت بمتوسط منخفض وصل )
ويتبين مما سبق أنَّ المتوسطات الحسابية أقل من المتوقع 
وبخالف المحاور السابقة، وىو ما يجب عمى الجيات ذات 

ب، العالقة االىتمام بيا والعمل عمى توفيرىا وتييئة الجو المناس
فال بد من العمل عمى تشجيع وتنظيم الرحالت والزيارات 
العممية، التي ليا أثر كبير في تعريف المتعمم ببيئتو، وما يستجد 
فييا، وتثقيفو وتوعيتو بدور المؤسسات األخرى في حماية البيئة، 
األمر الذي يعود عمى األغمب بمساىمتو الفاعمة في المحافظة 

ا إيجابًيا فييا. كما يجب عمى الجيات عمى بيئتو، وأن يكون فردً 
المعنية بتوفير المواد واألدوات وتجييز المعامل لتفعيل استخدام 

المدخل البيئي، وىذا مما ال شك فيو، فيو تأثير كبير عمى 
المتعمم؛ ليصبح التعمم تعمًما ذا معنى، كما يسبب نقصيا في 

يراد تعممو  إحداث فجوة كبيرة بين محتوى المادة العممية وبين ما
ا بالنسبة لجانب الدورات المقدمة  بصورة مشوقة وجذابة. أمَّ
لممعممين والمعممات فيذه بمثابة المحفز والمطور فيم رأس 
العمل التربوي؛ لذا ال بدَّ من إدخال دورات تدريبية متخصصة 
في مداخل التدريس، خصوًصا المدخل البيئي، التي ينعكس 

عميمية وىو المتعمم. كما يجب أثرىا عمى محور العممية الت
بواسطة المنشورات  االىتمام بتثقيف المعممين والمعممات،

ح أىمية المدخل البيئي، لما ليا من أىمية في  التربوية التي توضِّ
 .التثقيف والتوعية، وتناقل الخبرات بين المعممين والمعممات

 :النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني
 (α ≤ 0.05) إحصائية عند مستوى ىل توجد فروق ذات داللة 

بين متوسطي درجات كلٍّ من معممي ومعممات العموم الطبيعية 
 .في استخدام المدخل البيئي
 :لإلجابة عمى ىذا التساؤل

أواًل/ تم استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري كما  
 (:6ىو موضح في الجدول رقم )

 6جدول 
 اختبار )ت( لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممعممين والمعممات في استخدام المدخل البيئي

 الخطأ في المتوسط االنحراف المعياري المتوسط العدد الجنس
 المعممات
 المعممون

36 
29 

3848 
3875 

11869 
12845 

1894 
2831 

( االختالف الظاىري بين 6يتضح من الجدول رقم )     
متوسطي عينتي المعممين والمعممات في صالح عينة المعممين، 

وىو أكبر من متوسط  3875إذ وصل متوسط عينة المعممين 
. ولمتأكد من داللة 3848عينة المعممات، الذي وصمت قيمتو 

الفروق بين المتوسطات تم استخدام اختبار )ت( لعينتين 
 (.7تقمتين كما ىو موضح في الجدول )مس

ثانيًا/ الجدول الخاص باختبار )ت( لداللة الفروق بين 
 :المتوسطات

 7جدول 
 نتائج اختبار )ت( لممقارنة بين متوسطات المعممين والمعممات في استخدام المدخل البيئي

 )ف( قيمة مستوى الداللة )ت( قيمة درجة الحرية مستوى الداللة تمتوسط الفروقا الفرق في الخطأ المعياري
38004 -6859 08032 63 -28195 0.005 08460 

(، 2819( أنَّ قيمة )ت( وصمت )7يتضح من الجدول رقم )
(، إذ إنَّ مستوى 0805وىي قيمة دالة عند مستوى الداللة )

(، وىي أقل من 08032الداللة المقترنة بيا وصمت قيمتيا )
(، مما يعني أنَّ ىناك فروًقا 0805مستوى الداللة المطموب )
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، وذلك جوىرية بين متوسطات عينتي المعممين والمعممات
لصالح عينة المعممين، وقد ترجع أسباب ذلك أنَّ عينة المدرسين 
تزداد لدييم عامل األقدمية في التدريس أكثر من المعممات، 
فضاًل إلى أنَّ طبيعة الرجل تختمف عن طبيعة المرأة، في قدرة 
الرجل عمى الحركة، والتنقل، والسفر، والزيارات، واستكشاف 

مع اآلخرين، مما قد يسيم في تفعيل  البيئة، وسيولة التواصل
 .استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم

 :إجابة السؤال الثالث

 (α ≤ 0.05) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
 بين أفراد عينة الدراسة، في استخدام المدخل البيئي ُتعزى لتأثير 

 نوع المقرر الدراسي؟
  اسُتخِدَم تحميل التباين األحاديلإلجابة عمى ىذا التساؤل، 

(ANOVA One Way) لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات ،
أفراد العينة ُتعزى لنوع المقرر الدراسي الذي اسُتخِدَم فيو المدخل 

 :( يوضح نتائج ىذا السؤال8البيئي. والجدول رقم )

 8جدول 
 لمفروق في إجابات أفراد الدراسة تعزى لنوع المقرر الدراسي تحميل التباين األحادي

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات داخل المجموعة
 بين المجموعة

 08460 08872 1348857 3 4048571 المجموع
984298491 61 154.582 

 988348062 64    
تحميل التباين أنَّ قيمة )ف( ( ل8يتضح من جدول رقم )     
لة ليا (، وىي قيمة غير دالة؛ ألنَّ مستوى الدال08872) بمغت
(، 0805(، وىي أعمى من مستوى الداللة المطموبة )0846) بمغ

مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينة 
ُتعزى لنوع المقرر الذي ُدرَِّس، وىذا يعكس دور مناىج العموم 
الحالية باختالفيا في تفعيل استخدام المدخل البيئي كمدخل 
لمتدريس، وربط الطالب بقضايا البيئية ومفاىيميا، بعكس مناىج 

[، ودراسة 8العموم السابقة والتي أثبتت الدراسات كدراسة التركي ]
[ إلى تدني نسبة المحتوى في 9لديحان ][، ودراسة ا20الخالدي ]

تناول القضايا البيئية، وقمة التعرض لممشكالت البيئية، وأنيا لم 
تشغل مساحة مناسبة في مناىج العموم بالمرحمة الثانوية في 

 .المممكة
 التوصيات. 5

في ضوء نتائج ىذه الدراسة، يمكن تقديم بعًضا من التوصيات، 
التي قد تساعد في تحسين استخدام المدخل البيئي في تدريس 
العموم، ودور كلٍّ من المعمم، والكتاب المدرسي، والبيئة المدرسية 
في تفعيمو، وجعمو محوًرا أساسًيا في تدريس العموم، مما قد يسيم 

 دريس، وذلك لمواجية التحديات التي في االرتقاء بعممية الت

 :يواجييا الطالب في بيئتو وحياتو اليومية. ومن أبرزىا
 .ضرورة تفعيل استخدام المدخل البيئي في التعميم الجامعي –أ

تفعيل البرامج تدريبية، وورش العمل، لممعممين والمعممات  -ب
في مداخل تعميم العموم، خصوًصا المدخل البيئي؛ لما لو من 

ثر كبير في ربط المتعمم بحياتو اليومية، وجعمو محوًرا إيجابًيا أ
 .في مجتمعو

تكثيف الجيود في توظيف استخدام المدخل البيئي في  -ج
 .المقررات الدراسية

أىمية توفير البيئة التعميمية واألدوات والمعامل الالزمة،  -د
وتوزيع المنشورات التعريفية بالمدخل البيئي، والتشجيع عمى 
تنظيم الرحالت والزيارات العممية؛ لتفعيل وتوظيف المدخل 

 .البيئي في تدريس العموم الطبيعية
 :المقترحات

القيام بدراسات مماثمة عمى مراحل تعميمية مختمفة، لمتأكد من  -أ
مدى استخدام المدخل البيئي في تدريس العموم كالمرحمة 

 المتوسطة واالبتدائية ومجتمعات أخرى.
 المراجع

 المراجع العربية أ.
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ABSTRACT_ The study aimed at identifying the reality of the usage of the environmental 

approach in teaching science from the teachers natural science perspective at secondary level and 

the comparison between the teachers of secondary education in terms of use, and the impact of the 

nature of the course on this Environmental Approach. The researcher prepared a questionnaire 

consisting of (4) fields: teacher, learner, school book, and (the ministry, the Directorate of 

Education, and the school). The researcher verified the validity and reliability of the 

questionnaire, where the result was (0.88). Then the same sample of questionnaire was applied to 

all science teachers in secondary schools in the Directorate of Education in Zulfi governorate. The 

total number was (74) teachers. The major results were: The importance of using the 

Environmental Approach in teaching science which in turn has many impacts and outcomes with 

reference to linking that to the daily life of students and his environment. The researcher believes 

in supporting the school textbooks of environmental approach as a method of teaching due to its 

contribution in achieving the goals of courses. Lack of educational programs and workshops 

which are provided for teachers in the environmental approach for teaching science. There are 

statistically significant observable differences in favor of a group of teachers using the 

environmental approach for teaching science. There are no statistically significant observable 

differences with regards to the quality of using the environmental approach in teaching science. 

The study recommended intensifying the efforts to employ the use of environmental approach in 

teaching science, and to provide a good educational environment and the necessary tools and 

labs; because of its significant impact in linking the learner's daily life, and make it a positive 

focus in his community. 

KEYWORD: The Environmental Approach , Secondary school, Natural sciences, teacher. 

 

 

 

 


