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 07707166092  جامعة بغجد/كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية
 مدتخمص البحث  

 البيئية التخبية مفاهيع ترحيح في  السجمج التعميع فاعمية قياس -1تيجؼ ىحه الجراسة الى         
 .                االندانية ـلمعمػ  رشج ابغ كمية في االوؿ الرف شمبة عشج
 كمية في االوؿ الرف شمبة عشج شمبة عشج البيئي الػعي تشسية في السجمج التعميع فاعمية قياس -2

واستخجمت  ،فخضيتيغ صفخيتيغ  صاغت البحث ىجفا ولتحقيق، االندانية لمعمػـ رشج ابغ التخبية
 ( فقخة اختبارية20خيخي بعجي يتكػف مغ )اختبار تحريمي تح بشاءقامت بو  ،تجخيبيالباحثة السشيج ال

. مغ اختيار مغ متعجد،  ببشاءو  وبعج التأكج مغ صجؽ االختبار وثباتو وإجخاء التحميل اإلحرائي الالـز
 التحميل وإجخاء وثباتو االختبار صجؽ مغ التأكج وبعج فقخة( 24) مغ تكػف مقياس الػعي البيئي الحي 

تفػؽ أضيخت الشتائج  ومجسػعة مغ الػسائل اإلحرائية الالزمة  استعسمت الباحثةو  الالـز اإلحرائي
كاف ليا األثخ الػاضح في  سجمجع اليأف التعم و السغمػشة السفاهيع ترحيح في السجسػعة التجخيبية

وفي ضػء الشتائج أوصت واقتخحت الباحثة جسمة .تشسية البيئي الػعي عشج شمبة السجسػعة التجخيبية
 حات.مغ التػصيات والسقتخ 

 التخبية البيئية، الػعي البيئي. ، التعميع السجمج، ترحيح السفاهيع :السفتاحية الكمسات
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Abstract: 

        This study aims to 1- measure the effectiveness of blended learning in 

correcting environmental education concepts among first-grade students at 

Ibn Rushd College for Human Sciences. 2- Measuring the effectiveness of 

blended learning in developing environmental awareness among students of 

the first grade at Ibn Rushd College of Education for Human Sciences. To 

achieve the research objective, the following was formulated: 

mailto:manal.mohammed@ircoedu.uobaghdad.edu.iq
mailto:manal.mohammed@ircoedu.uobaghdad.edu.iq


                                                                                                              
 
 

 244 منال دمحم ابراهيم .د.م.ا
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   3العدد 

  - There are no statistically significant differences at the significance level 

(0.05) between the average scores of the experimental group students who 

study according to the steps of blended learning, and the average scores of 

the control group students who study in the traditional way in correcting 

environmental education concepts. 

- There are no statistically significant differences at the significance level 

(0.05) between the average scores of the experimental group students who 

study according to the steps of blended learning, and the average scores of 

the control group students who study in the traditional way in correcting 

environmental education concepts. 

1- There is a statistically significant difference in the post achievement test, 

and this means that there is a statistically significant difference between the 

two research groups in correcting misconceptions and in favor of the 

experimental group at the level of significance (0.05). 

2- The mean scores of the experimental group students are greater than the 

average scores of the control group, and the calculated T value is statistically 

significant in favor of the experimental group, and thus the null hypothesis is 

rejected, and the alternative is accepted. This indicates that the blended 

learning had a clear impact on the development of environmental awareness 

among the students of the experimental group. 

In light of the results, the researcher recommended and suggested a number 

of recommendations and suggestions. 

Keywords: blended education, correcting concepts, environmental 

education, environmental awareness. 

 
 :التعريف بالبحثالفرل االول: 

 مذكمة البحث

الػقت الى دراسة العجيج مغ الستغيخات والطػاىخ الستعمقة بسجاؿ التعميع كػنو بخزت الحاجة في  
ياة وانصالقيا واخفافيا، وتشسية ما يسخ بو العالع باكسمو مغ الزغػشات سػاء كانت حعرب ال

ليا  سػاء كانت مجتسعة اـ متفخقة ، او صحية، او سياسية فكل ىحه السجاالتاجتساعيةاقترادية، او 
لمخخوج مغ  سسكشةلشخ وفَعاؿ في التعميع سمبًا كاف اـ ايجابًا، لحلظ يتصمب ايجاد الحمػؿ اتأثيخ مبا

العجيج مغ االزمات التي تتػاجج في أورقة السؤسدات التخبػية ،ومشيا عجـ قجرة تػاجج شمبة العمع في 
ع اعتساد احج التعميات السدؤولة عغ يلحا أتارت الج جامعات،مكتبات،..الخ( أماكغ تعمسيع) مجارس ،

انػاعو الشعميع السجمج الحي يػفخ بيئة تعميسية  ،انػاع التعميع غيخ السباشخ وىػ التعميع االلكتخوني
بيغ التعميع الرفي والتعميع االلكتخوني بإشكالو السختمفة داخل القاعات الجراسية خاصة ونحغ متػازنة 
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العالع برػرة شاممة لسجاالت الحياة كافة،  وزيادة االقباؿ عمييا مغ تقشيةنعير في ضل ثػرة تصبيقات 
ىحا شجع الباحثة بإجخاء الجراسة الحالية مغ خالؿ احداسيا بسذكمة كػف الباحثة تجريدية في إحجى 

 الجامعات العخاقية.

 أهسية البحث-
يتصمػػػب مػػغ القػػػائسيغ عمييػػا والعػػػامميغ فييػػػا التخبػيػػة فػػػي العػػالع صػػػعػبات عجيػػجة  السؤسدػػػات وتػاجػػ 

اب بع فػػػػي وضػػػػع الحمػػػػػؿ السشاسػػػػبة والسالئسػػػػة لحمحػػػػة ىػػػػحه الرػػػػعػبات والػقػػػػػؼ عمػػػػى االسػػػػاالسػػػػخا 
والسدببات ودراسػتيا بذػكل مػضػػعي لسدػاعجة الستعمسػيغ فػي مػاصػمة التصػػر والتقػجـ فػي  مجػاالت 

ػػػجد زمشيػػػة نحتػػػاج الػػػى تػػػػافخ الحمػػػػؿ الدػػػخيعة لمعجيػػػج  كافػػػة،ة الحيػػػا مػػػغ خاصػػػة ونحػػػغ نعػػػير فػػػي مت
تيػػة، ليػػػحا يقػػع عمػػػى عػػاتق السػػػخبيغ والقػػائسيغ فػػػي السؤسدػػات التخبػيػػػة كػنيػػا الجيػػػة السذػػكالت الحيا

السدػػػؤولة عػػػغ إعػػػجاد الكػػػػادر )السخخجػػػات( التػػػي سػػػػؼ تعسػػػل عمػػػى مػاصػػػمة التصػػػػر والتقػػػجـ، زمػػػغ 
الحي يسكغ االفادة مشو اال وىػ مجاؿ التقشيات التي انتذخت حالي اساليب التصػر الستػفخ في الػقت 

التعمسيػػػة والتعميسيػػػة واىسيػػػا التعمػػػيع السػػػجمج الػػػحي يسثػػػل  ومشيػػػا العسميػػػةع فػػػي بقػػػاع العالع.بذػػػكل واسػػػ
ضػػخورة باالنتقػػاؿ مػػغ اسػػاليب حجيثػػة وفعالػػة لتدػػاعج السعمسػػيغ والستعمسػػيغ مػػغ االبتعػػاد عػػغ التمقػػيغ 

خامج بػػ مػػغ خػػالؿالتعمػػيع االلكتخونػػي مػػع التعمػػيع الرػػفي  يشػػجمج هيػػوكػػػف التعمػػيع السػػجمج ىػػػ والحفػػ  
 التػاصل التقشي السختمفة.

كسا أف التعميع السجمج اسمػب لترسيع وتشفيح السقخرات التعميسيػة يجسػع بػيغ افزػل خرػائز        
كل مغ التعمع وجيًا لػجو والتعميع االلكتخوني عبخ التقشيات السختمفة، ىػ ال يحل محل ىحه االساليب 

 يجة اكثخ فاعمية لمستعمسيغ.بل يبشى كميسيا لتػفيخ تجخبة تعمع ججشفخدة الس
 يدػػعى التعمػػيع السػػجمج ذات الترػػسيع الجيػػج الػػى رفػػع فاعميػػة مػػايقـػ الذػػخز بشفدػػو )الشقػػاش،       
عغ شخيػػق امتداجػػو مػػع مػػا يقػػػـ بػػو عبػػخ شػػبكات عػػخوض جساعيػػة، تػاصػػل تقشػػي( السدػػتسخ، التفكيػػخ

ع مػػػغ التفرػػػيالت االندػػػانية يػػػحا الشػػػػع مػػػغ التعمػػػيلوبسػػػا انػػػو نحتػػػاج  (A.B.CT:2013:1)االنتخنػػػت 
مباشػػػخة وغيػػػخ مباشػػػخة فػػػي التػػػجريب عمػػػى أداء كػنػػػو يعسػػػل عمػػػى زيػػػادة التفاعػػػل برػػػػرة  واالجتساعيػػػة

لسيػػػارات اومػػػغ ىػػػحه  تعميسيػػػةلا ةافػػػة لتحقيػػػق أكبػػػخ إفػػػادة مػػػغ العسميػػػالسيػػػارات السعخهيػػػة بسزػػػاميشيا ك
التحريل العمسي وزيادة الػعي لػجى عمسية التي ليا عالقة في زيادة سفاهيع ل ترحيح بعسالسعخهية 

والتعػػاير معػػو فػػي مػاقػػف حياتػػو السختمفػػة لػػحا يتَعػػج مدػػألة ربػػ  العمػػع  الصالػػب الجػػامعي فػػي التعامػػل
والتعمع في الحياة اليػمية وتصبيػق قػانيشيػا امػخ فػي غايػة االىسيػة كػنػو مػغ اساسػيات التخبيػة الحجيثػة 

اقع حياة الفخد لتحقيق االىجاؼ التخبػية لمعسميػة التعميسيػة وىي رب  مبادئ وقػانيغ السفاهيع العمسية بػ 
ميسة التجريذ تحتع عمى القائسيغ اعادة صياغة وبمػرة العجيج مغ االفكار السػجػدة عشج الستعمع وىحا 
ما يدسى بترحيح السفاهيع التي يتكػػف مػغ شػقيغ االوؿ والثػاني العقػل وىػػ وعػاء االفكػار والسفػاهيع 



                                                                                                              
 
 

 246 منال دمحم ابراهيم .د.م.ا
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   3العدد 

خة في العقل عكذ الفكخة، أي انشا ال يسكششا وضع فكخة اجتساعية فػي عقػل اندػاف فال يسكغ وضع فك
 .انصػائي ألف ىحا االمخ لع يتشاسب مع الػقت

والبتَج لمسفاهيع اف تكػف مخجعية نسػذجية يسكغ اف يخجع ليا الستعمع حتى يسكغ قياسيا، إذ           
تػػاج الػػى اسػػاليب مقتشعػػة ، ومػػغ ىػػحه السفػػاهيع اف تحػػػيخ السفػػاهيع فػػي عقػلشػػا ومحاولػػة ترػػحيحيا تح

 خالعشرػػالتػػي ليػػا اىسيػػة كبيػػخة فػػي السجتسػػع ىػػي السفػػاهيع التخبيػػة البيئيػػة التػػي تعشػػى بكي يػػة تسكػػيغ 
البذػخي مػػغ إدارة سػمػكو والشطػػاـ البيئػي بيػػجؼ العػػير بصخيقػة صػػحيحة مػغ خػػالؿ زيػادة وعػػييع هيسػػا 

دػاىسة فػي تصػػيخ الخبػخات والسيػارات السصمػبػة فػي مػاجيػة يتعمق بالبيئة والتحػجيات التػي تػختب  والس
لتحسػل كػل مشػا مدػؤولية تمظ التحجيات والسعػقات كحلظ تعديد االدوار والجوافع التخاذ قخارات مالئسة 

   إحجاث التقجـ والتصػر السدتسخ.
 ػ:حث بالأىجاؼ  حجدتت :بحثأهجاف ال-

يع التخبية البيئية عشج شمبة الرف االوؿ في كمية مفاهفي ترحيح  قياس فاعمية التعميع السجمج  -1
                 ابغ رشج لمعمـػ االندانية.

عشج شمبة الرف االوؿ في كمية \غ عشج شمبةقياس فاعمية التعميع السجمج في تشسية الػعي البيئي  -2
 البحث صاغت األتية: يولتحقيق ىجف. التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية

شمبة ( بيغ متػس  درجات 0005ج فخوؽ ذات داللة احرائية عشج مدتػى داللة )ال تػج -  
،ومتػس  درجات شمبة السجسػعة السجسػعة التجخيبية الحيغ يجرسػف وفقا لخصػات التعميع السجمج 

 الحيغ يجرسػف بالصخيقة التقميجية في ترحيح مفاهيع التخبية البيئية. الزابصة
( بيغ متػس  درجات شمبة السجسػعة 0005عشج مدتػى داللة ) ئيةإحراداللة  ػجج فخؽ ذايال  -

 التجخيبية الحيغ يجرسػف وفقا لخصػات التعميع السجمج ،ومتػس  درجات شمبة السجسػعة الزابصة
 لػعي البيئي.افي تشسية  ةلصخيقة التقميجياالحيغ يجرسػف ب

 حجود البحث: -
 العمـػ التخبػية والشفدية/جامعة بغجاد شمبة الرف االوؿ /قدع الحجود البذخية: -1     
 .2020/2021العاـ الجراسي  الحجود الدمشية: -2     
 ريمي، مقياس الػعي البيئي.حالحجود العمسية: مفخدات مادة التخبية البيئية ،االختبار الت -3     
 مرطمحات البحث:-
 التعميم السجمج : -

تسج عمى مدج االساليب االعتيادية لمسجرس مع اسمػب تعمع يع " :  بأنو(2004) سالمعرفه      
شخيق الذبكة بيجؼ تحديغ وتصػيخ والبرخية عغ  ووسائل االيزاح الدسعية اإللكتخونيتعميع لا

 (.89: 2004)سالع ،.عسميتي التعمع والتعميع
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 :ترحيح السفاليم  -
سفاهيع بالجمج. او عمسي سميع لم التعخيف الشطخي :عسمية استبجاؿ الفيع الخاشئ لجى الصمبة بفيع -

 وذلظ مغ خالؿ االجابة التداؤالت . ، او االضافة التبجيل،
التعخيف االجخائي :ىػ اعادة صياغة السفيػـ القجيع ولكغ بذكل يشاسب العرخ اي استحجاثو  -

 معيشة يدتفاد مشيا الستعمع. ألغخاض
 الهعي البيئي : -
بالجقة والكفاية  ية التي تتدعمجسػعة مغ السعارؼ والسعمػمات البيئ( 2012) ياسين هفعر  -

 (.52: 2012،ياسيغيتساشى مع ثقافة الفخد والسجتسع)الحي  وباألسمػبوالحجاثة 
بالسدؤولية اتجاه البيئة والقياـ بجسيع السسارسات التي تداعج عمى  :ىػ الذعػر ف الشعري يالتعر  -

 رحيحة.حسايتيا والحفاظ عمييا ،وتػعية االخخيغ حػؿ السسارسات واستبجاليا بال
فػػػػي ػعي البيئػػػػي عمػػػػى مقيػػػػاس الػػػػ الصمبػػػػةالجرجػػػػة التػػػػي يحرػػػػل عمييػػػػا  التعريففففف االيرا ففففي

  البحث الحالي.
  اإلطار الشعري الفرل الثاني :

 اواًل:التعميم السجمج:
 :م السجمجيمقهمات نجاح التعم. 

 يا:عاتيا عشج التعامل مع التعمع السجمج، مشا خ ممجسػعة مغ السقػمات التي يشبغي  ىشاؾ    
 يحتاج إلى التػجيو. الحيمغ أىع عػامل نجاحيا التػاصل بيغ الستَجر ِّس والصالب التهاصل واإلرشاد: −
 تحجيج األدوار التي يقـػ بيا كل فخد.ويحتاج  العسل عمى شكل فريق −
يشبغي أف يداعج السجرس شالبو في اختيار الجمج  إشراك الطمبة في اختيار الجمج السشاسب: −

، بحيث يتأكج راتيعسا يقػـ الستَجر ِّس بجور السحفد لمستعمسيغ، إذ يداعج في تػضيف اختياالسشاسب، ك
 مغ أف الصالب السشاسب اختار الػسي  السشاسب لو لمػصػؿ إلى أقرى كفاءة.

 .إعادة إرسال السعمهمات مرا رً  −
 

  :لسفاليم الخاطئةاثانيًا: 
 ألخصاء الذائعة في تعمع السفاهيع ما يأتي:أف  أشكاؿ ا األخطاء الذا عة في تعمم السفاليم: -
فقج تبيغ أفَّ ىشاؾ عػجدًا مػغ الصمبػة الشقص في التعريف وفي الجاللة المفعية لمسفههم العمسّي:  .1

يخصئػػػف عشػػج تعخيػػف السفيػػػـ العمسػػي  أو عشػػج تحجيػػج داللتػػو المفطيػػة، وذلػػظ بػػأف يقترػػخوا عمػػى 
 األخخى التي تذكل السفيػـ.  خاصية واحجة أو أكثخ دوف ذكخ الخرائز السسيدة
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كػػػػأف يخمػػػػ  الصالػػػػب بػػػػيغ السفػػػػاهيع التػػػػي تتقػػػػارب  الخمففففن بففففين السفففففاليم الستقاربففففة باأللفففففا : .2
مرػػصمحاتيا مػػغ الشاحيػػة المفطيػػة، مثػػل نصػػاؽ الزػػغ  العػػالي شػػبو السػػجاري، ونصػػاؽ الزػػغ  

، ا ، األعاصػػيخ واضػػجاد األعاصػػيخ، االنقػػالب الذػػتػي  والرػػيفي  لخشػبػػة الشدػػبية العػػالي  القصبػػي 
 والخشػبة السصمقة، كدػؼ، خدػؼ، السفعػؿ بو، والسفعػؿ هيو. 

كػأف يخمػ  الصالػب بػيغ مفيػػمي السػج والجػدر،  الخمن بين السرطمحات الستقابمة ففي االلففا : .3
السزػػاؼ والسزػػاؼ  ،رالجػػار والسجػػخو  والصقػػذ والسشػػاخ، والخػػخائ  الصبيعيػػة والخػػخائ  البذػػخية،

 اليو. 
ويتسثػػل ىػػحا الخصػػأ السفػػاهيسي فػػي اعتسػػاد الصالػػب عمػػى إحػػجى الرػػفات  تعسففيم:التدففرف فففي ال .4

السػجػدة في كل ِّ األفخاد أو العشاصخ أو السػاقف الجاخمة ضػسغ السفيػػـ العمسػي وتعسيسيػا عمػى 
. )حيجر،   (.92:  1993مػاقف أخخى خارجة عغ نصاؽ السفيػـ األصمي 

 
 أساليب الكذف عن السفاليم السغمهطة : -
 وأف يػازف بيغ أداء زميمو و األفكار التي يصخحيا. اقذة الرفية:السش .1
 تكميف الصالب بالتعبيخ عغ السفاهيع السػجػدة عشجه حػؿ مػضػع معيغ مغ خالؿ الخسع. الرسم: .2
حيػػث تتكتػػب السفػػاهيع عمػػى بصاقػػات صػػغيخة، ويتصمػػب مػػغ الصالػػب تحجيػػج  تحميففل بشففاء السفهففهم: .3

عخيف لكل مفيػـ يػتع التعػخؼ عميػو، ثػع يصمػب مػغ الصالػب تختيػب السفاهيع التي يعخفيا، وإعصاء ت
السفاهيع عمى ورقة بصخيقة تبيغ مػا يفكػخ بػو عػغ تمػظ السفػاهيع وعػغ العالقػة بيشيػا، وتفدػيخ سػبب 

 القياـ بيحا التختيب.
يعصػػػى الصالػػػب مجسػعػػػة مػػػغ السفػػػاهيع، ويتصمػػػب مشػػػو تختيبيػػػا فػػػي شػػػبكة  الخريطفففة السفاليسيفففة: .4

 تخابصيا وعالقة بعزيا ببعس. مفاهيسية تػضح
وذلظ بدؤاؿ الصالب عغ مفيـػ معيغ والصمب مشو تفديخ سبب اختياره لإلجابة،  السقابمة الفردية: .5

 (92:2011.)امبػ سعيجي، وسميساف،ويتع ذلظ بسقابمة الصالب بذكل فخدي
 

                                                   : ثالثًا: الهعي البيئي
وحػخؽ  اسػتخخاجاالخيػخة إلػى  150خػالؿ الثػػرة الرػشاعية فػي االعػػاـ اؿ :سّية الهعي البيئيها

أشمقػت  مميارات األششاف مغ الػقػد األحفػػري لتػليػج الصاقػة، ىػحه األنػػاع مػغ السػػارد االحفػريػة
غازات تحبذ الحخارة كثاني أوكديج الكخبػف وىي مغ أىع أسباب تغيخ السشاخ، وتسكشت كسيػات 

الغػازات مػغ رفػع حػخارة الكػكػب مقارنػة بسدػػتػيات مػا قبػل الثػػرة الرػشاعية ونػتج عػغ ذلػػظ  ىػحه
الحػػخاري العػػالسي فػػي ارتفػػاعج بصػػيءج جػػجًا بػػجرجات الحػػخارة عمػػى مػػجى الدػػشػات  االحتبػػاس ضػػاىخة
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فػػػإف عػػػجـ اتخػػػاذ أيػػػة  ،ال نتػقػػػع حػػػجوث تغي ػػػخف فػػػػري ف فػػػي العػامػػػل الرػػػحية ، إذالثالثػػػيغ القادمػػػة
 ػؿ تغي خ السشاخ عمػى مػجى مئػة الدػشة القادمػة سػيتخؾ أثػخًا كبيػخًا عمػى حيػاة الكثيػخيغ،خصػات ح
معجالت السخض والػهيات الحي تدببو الطػاىخ الجػية الذجيجة كسػجات الحػخ  الزديادباإلضافة 

والجفاؼ وال يزانات، مغ السخجح أف يداىع تغي خ السشاخ في زيادة عػبء أمػخاض سػػء التغحيػة 
وتيػػػخة أمػػػخاض القمػػػب والجيػػػاز التشفدػػػي بدػػػبب  ارتفػػػاعوالعػػػجوى وغيخىػػػا، كسػػػا يتحتَسػػػل واإلسػػػياؿ 

التغي خات في نػعية اليػاء، وفي تػز ع بعس نػاقل السػخض. قػج يدػبب ىػحا كمػو عبئػًا كبيػخًا عمػى 
أدركػػػت كػػل دوؿ العػػػالع والسجتسعػػػات أىسي ػػػة نذػػخ الػػػػعي البيئػػػي بػػػيغ  الخػػجمات الرػػػحية ولػػػحلظ

قيف بو، لسا لػو مػغ انعكاسػات عمػى نػعي ػة الحيػاة التػي تػؤث خ برػػرة مباشػخة وغيػخ األفخاد، والت ث
 (79: 1993)عاشف،.مباشخة عمى اإلنداف، والحيػاف، والش بات

 :الهعي البيئي ادوار -
  وذلظ بالتشطيع والتشديق مع األجيدة السعشية إلمكانية القياـ باألنذصة التالية :تشعيسيدور :- 

 .بيغ السؤسدات الحكػمية واألىمية السعشية بحساية البيئة مغ التمػث التشديق والخب  – 
 تشذي  دور الحجخ الدراعي غيخ ذلظ. – 

  وذلػػػظ بالتػعيػػػة والتثقيػػػف والتػجيػػػو لمسسارسػػػات التػػػى يقػػػـػ بيػػػا االندػػػاف  :وتهييفففه تثكيففففيدور
لػى تصػػػيخ التعمػيع البيئػي ىػػ نطػاـ تعميسػي ييػجؼ إ لحسايػة بيئتػو مػغ التمػػث وذلػظ عػغ شخيػق

، والػحي مػغ خاللػو يحرػمػف عمػى فخاد السيتسػيغ بالبيئيػة وقزػاياىاالقجرات والسيارات البيئية لأل
السعخفة العمسية البيئية والتػجييات الرحيحة واكتداب السيارات الالزمػة لمعسػل بذػكل فػخدي أو 

ف حػػػجوث جسػػػاعي فػػػي حػػػل السذػػػكالت البيئيػػػة القائسػػػة والعسػػػل أيزػػػا قػػػجر اإلمكػػػاف لمحيمػلػػػة دو 
 .مذكالت بيئية ججيجة

 
 :أهجاف التعميم البيئي

التػعيػػة: مدػػاعجة األفػػخاد والجساعػػات فػػي اكتدػػاب الػػػعي والحػػذ البيئػػي فػػي التعامػػل مػػع  -1
 . األمػر والقزايا البيئية

السعخفة: مداعجة األفخاد والجساعات في اكتدػاب الخبػخات البيئيػة الستشػعػة والحرػػؿ عمػى  -2
 . (65: 2010ياسيغ،)ة حػؿ البيئية، مفاهيسيا ومذكالتياالسعمػمات األساسي

 تهاوايراء البحث مشهجية
تشاوؿ ىحا الفرل اإلجخاءات التي اعتسجت عمييا الباحثة مغ اجل الػصػؿ الى تحقيق أىجاؼ 
البحث، وتتزسغ ىحه اإلجخاءات تحجيج مجتسع البحث واختيار عيشتو وأداة البحث السدتخجمة وشخيقة 
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ات واستخخاج صجؽ األداة وثباتيا ، فزال عغ الػسائل اإلحرائية السدتخجمة ، وهيسا جسع السعمػم
 يأتي تفريل لتمظ اإلجخاءات : 

  :تحقيػق غػخض ول مػضػع الجراسػة،السشيج التجخيبي السشيج السشاسب مع شبيعة  يعجمشهج البحث
يج البحػػػػث ضػػػػاىخة مػضػػػػػع الجراسػػػػة، وقػػػػج تزػػػػسغ مػػػػش ومالحطػػػػة التغيػػػػخات الشاتجػػػػة فػػػػي، اىػػػػجفي

 االجخاءات االتية:
يعػخَّؼ الترػسيع التجخيبػي بانػو بخنػامج عسػل يػتع مػغ خاللػو القيػاـ بػإجخاءات  : الترسيم التجريبفي:أوالً 

تشفيػػح التجخبػػة وتخصػػي  لمطػػخوؼ والعػامػػل السحيصػػة بالتجخبػػة حتػػى يػػتسكغ الباحػػث مالحطتيػػا واختبػػار 
. )حسػػدة واخػػخوف لستغيػػخ السدػػتقل والستغيػػخات التابعػػةالفػػخوؽ لمتػصػػل الػػى نتػػائج دقيقػػة حػػػؿ العالقػػة بػػيغ ا

يزػع  إذالزػب  الجدئػي،  يالترػسيع التجخيبػي ذ تػع اتبػاعؼ البحث اىجا تحقيق  ولغخض (63:  2016،
 ػضح ذلظ:( ي1لبعجي فق  ، و شكل )اذات االختبار  ةالزابص التجخيبية السجسػعة

 (1شكل )
 الترسيم التجريبي لمبحث

 تسع البحث  وعيشته:  ثانيًا: مج
يقرج بسجتسع البحث العشاصػخ ذات العالقػة بسذػكمة الجراسػة جسيعيػا التػي يدػعى  :أ / مجتسع البحث

ويذػػتسل مجتسػػع ىػػحا البحػػث (و 217: 2011)عبففاسو ورخففرونو الباحػػث إلػػى أف يعسػػع عمييػػا نتػػائج الجراسػػة.
باقدػاميا  بغجاد لمعػاـ الجراسػي/جامعة كمية التخبية ابغ رشج لمعمـػ االندانية  الرف االوؿ مبة عمى ش

 ـ.  2020/2021 ( شالبًا وشالبة لمعمع الجراسي9211الدبعة والبالغ عجدىع )
قدػػع  مػػغالرػػف األوؿ  مبػػةمػػغ ش قرػػجيةاختػػارت الباحثػػة عيشػػة البحػػث برػػػرة  ب / عيشففة البحففث :

 بغػػجاد .إذ يػجػػج شػػعبتيغ فقػػ مية التخبيػػة ابػػغ رشػػج لمعمػػـػ االندػػانية/جامعة العمػػـػ التخبػيػػة والشفدػػية/ك
( لتسثػػػػل السجسػعػػػػة التجخيبيػػػػة، التػػػػي سػػػػػؼ تػػػػجرس بوبػػػػالتعييغ العذػػػػػائي اختػػػػارت الباحثػػػػة الذػػػػعبة )

 ىع فػػػػيبمػػػغ عػػػػجد إذ)الصخيقة التقميجيػػػػة(( الزػػػابصة  التػػػػي سػػػػؼ تػػػػجرس بػػػػأ(،والذػػػػعبة)التعمع السجمجبػػػػ)
 وشالبػػاً ( 43لسجسػعػػة التجخيبيػػة و)شالبػػة فػػي او  شالبػػاً  (43شالبػػة، بػاقػػع)شالبػػا و ( 86السجسػػػعتيغ )

 ( يػضح ذلظ.1، وججوؿ )شالبة في السجسػعة الزابصة،و 
 (1يجول )

 عيشة البحث 

 ر االختبا الستغير التابع الستغير السدتقل السجسهعة

 التعميم السجمج التجريبية
ترحيح السفاليم الخا ة لسفاليم  -

 التربية البيئية.
 تشسية الهعي البيئي. -
 

 اختبار تحريمي بعجي. -
 مكياس الهعي البيئي. -

 فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف الزابطة 



                                                                                                              
 
 

 251 منال دمحم ابراهيم .د.م.ا
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   3العدد 

 الطمبةعجد  السجسهعة
 43 التجخيبية
 43 الزابصة
 86 السجسػع
حخصػػت الباحثػػة قبػػل بػػجء التجخبػػة عمػػى أف تكػػافئ بػػيغ مجسػػػعتي ثالثففًا: تكففافم مجسففهعتي البحففث: 

ائيًا فػػي بعػػس الستغيػػخات التػػي أشػػارت السرػػادر والجراسػػات الدػػابقة أنيػػا تػػؤثخ فػػي نتػػائج البحػػث إحرػػ
 التجخبة، وىحه الستغيخات ىي: ػ 

 .العسخ الدمشي لمصالبات محدػبًا بالذيػر  -1
تحرػػػػيل ال فػػػػي متكافئػػػػة والزػػػػابصة التجخيبيػػػػة السجسػػػػػعتيغ ًافج  إذالتحرػػػػيل الجراسػػػػي لمػالػػػػجيغ.   -2

 .تالجراسي االباء واالميا
  .ةالحاتي ةكاديسيفعية األااختبار الج  -3
 لحكاءف ااختبار  -4
 السفاهيع السغمػشة. -5
 مػغ صػجؽ بعج التأكػجو  التخبية البيئيةعجت الباحثة اختبارًا تذخيريًا لسفاهيع أ  السفاليم السغمهطة: -

البحػث  عيشػةثػع شبقتػو عمػى ، مفػاهيع( 10عمػى ) و( فقػخة مػزعػ20تكػػف مػغ ).إذ وثباتو  االختبار
 .( يػضح ذلظ 2وججوؿ)(،  12/2020/  1فق )ا( السػ  ثالثاءيـػ ) ال في

 (2يجول )
و والشدب ( السحدهبة والججولية2مجسهعتي البحث وقيسة مربع )كا مبةلط غمهطةد اإليابات الرحيحة والسعج

 السئهية لإليابات السغمهطة
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لسف
ا

ميع 
سجا

ال
ت  

يابا
 اال
عجد

حة
رحي

ال
 

ت 
يابا

 اال
عجد

طة
غمه

الس
 

ير 
غ

حة
رحي

ال
 

 (2قيستا )كا
الشدب السئهية لإليابات 

 الججولية السحدهبة غير الرحيحة

البيئي النظام  

البيئي الوعي  

 14 28 مج ت
01148 3184 

 %33 مج ت

 %37 مج ض 15 27 مج ض

 التوازن

 البيئي

لبيئي المدخل  

 %71 مج ت 3184 01021 30 14 مج ت

 مج ض
12 28 

 %68 مج ض

ئةالبي حقوق  

 الغالف

 الجوي

 %39 مج ت 3184 01029 16 26 مج ت

 مج ض
25 17 

 %41 مج ض
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مجسػػػػعتي  مبػػػةاسػػػتعسمت الباحثػػػة أداة قيػػػاس مػحػػػجة لقيػػػاس الستغيػػػخ التػػػابع لػػػجى شأداة الكيفففاس:  .أ
ألغخاض البحػث شبػق  غمػشةالس التخبية البيئيةبارًا تذخيريًا لسفاهيع البحث، إذ أعجت الباحثة اخت

عمى مجسػعتي البحث )التجخيبية والزابصة( في وقػت واحػج واختبػارًا بعػجيًا لتعػخىؼ مػجى ترػحيح 
 السفاهيع السغمػشة وايزًا كاف مػحجًا عمى السجسػعتيغ.

س الطخوؼ التي مغ السسكػغ أف تػؤثخ حاولت الباحثة الديصخة عمى بع أثر اإليراءات التجريبية: .ب
 في سالمة سيخ التجخبة، وأىسيا: 

  ثالثػػاءكانػػت مػػجة التجخبػػة واحػػجة و متدػػاوية لسجسػػػعتي البحػػث، إذ بػػجأت يػػـػ المففففجة التجربففة:   .1
 (.        2021/  6/   24) خسيذ( وانتيت يـػ ال2020/  12/ 1)

خيبيػة والزػابصة( لزػساف عػجـ تػأثيخ ىػحا درست الباحثة بشفدػيا مجسػػعتي البحػث )التج السجرس: .2
العامػػل فػػي نتػػائج التجخبػػة، ومػػا يزػػيفو ىػػحا اإلجػػخاء مػػغ دقػػة عمػػى نتػػائج التجخبػػة، ألف تخرػػيز 
مجرسة لكل مجسػعة قػج يجعػل مػغ الرػعب رد  الشتػائج إلػى الستغيػخ السدػتقل، فقػج يعػدى جػدء مػغ 

البيئي التفاعل  

 االستقرار

 البيئي

 %42 مج ت 3184 21730 19 25 مج ت

 مج ض
11 31 

 %72 مج ض

البيئية الثقافة  %63 مج ت 3184 31016 27 17 مج ت 

 %77 مج ض 33 9 مج ض
البيئي النظام  

البيئي الوعي  

 %53 تمج  3184 11742 23 21 مج ت

 %37 ضمج  16 26 مج ض

 التوازن

 البيئي

لبيئي المدخل  

 %27 تمج  3184 01477 13 31 التجريبية

 مج ض
26 16 

 %36 ضمج 

البيئة حقوق  

 الغالف

 الجوي

 39 23 مج ت

11451 3184 

 %66 مج ت

 مج ض
34 45 

 %53 مج ض

البيئي التفاعل  

 راالستقرا

 البيئي

 12 22 مج ت

21111 3184 

 %78 مج ت 

 مج ض
12 23 

 %44 مج ض

البيئية الثقافة  مج ت 
33 15 

01566 3184 

 %30 مج ت

 %37 مج ض
 22 20 مج ض
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غ األخػخى أو صػفاتيا الذخرػية أو الفخؽ إلى تسكغ أو كفاية أحجى السجرسات مػغ السػادة أكثػخ مػ
 غيخ ذلظ مغ العػامل. 

مع مخاعاة التكافؤ  التخبية البيئيةدرَّست الباحثة أربع  حرز اسبػعيًا في مادة تهزيع الحرص:  .3
 ( يػضح ذلظ. 3، وججوؿ ) سحاضخاتفي أوقات ال

 
 (3يجول )

 مجسهعتي البحثبين  التقميجية وااللكترونية لسادة التربية البيئية سحاضراتالتهزيع 

 ةالسحاضر  السجسهعة اليهم
 ةالتقميجي

 سحاضرةال الداعة
 ةااللكتروني

 
 الثالثاء 

 - 8100 األول التجريبية
 - 8145 الثاني الزابطة

 
 الخسيس

 - 8100 األول الزابطة
 مداءً  2100 - - التجريبية

 
 خامدًا : مدتمزمات البحث: 

السػػادة العمسيػػة قبػػل البػػجء بتصبيػػق التجخبػػة التػػي سػػتجرس حػػجدت الباحثػػة  تحجيففج السففادة العمسيففة:  .1
بق قػػج َسػػلخيػػب جِّ خزػػع لمتَ تج ػؼ سػػ ةت مػَشػػغت يع  مَ فػػاهِّ مَ  عذػػخةخػػالؿ الفرػػل الجراسػػي االوؿ الستسثمػػة ب

البيئػػي،  التػػػازف  البيئػػي، الػػػعي البيئػػي، الشطػػاـوىي) ياَرػػخت شَ الػػحي  اربػػختالاتحجيػػجىا فػػي ضػػػء 
 االسػػػتقخار البيئػػػي، البيئػػػي، التفاعػػػل التفاعػػػل مػػػغ الجػػػػي، الغػػػالؼ البيئػػػة، حقػػػػؽ  البيئػػػي، السػػػجخل
اءات جػػػخ ي إِّ تِّ يػػػأَ  حدػػػب مفػػػخدات السقػػػخرة لمسػػػادة الجراسػػػية( البيئػػػي التمػػػػث ،البيئيػػػة ،الثقافػػػة البيئػػػي
 التجخبة:في  يالسذسػل ىاتحجيج

 (4يجول)
 البحث اعشج مجسهعت لسغمهطةايهضح السفاليم 

 
 ت

 
 السفههم

السغمهطة عجد االيابات 
 في السجسهعة الزابطة

 
 الشدبة السئهية

عجد االيابات السغمهطة 
 في السجسهعة التجريبية

 
 الشدبة السئهية

 %25 11 %35 15 الشعام البيئي  -1

 %28 12 %23 10 الهعي البيئي  -2
 %44 15 %39 17 لتهازن البيئيا  -3
 %42 18 %71 30 سجخل لبيئيال  -4

 %67 30 %66 27 حقهق البيئة  -5

 %60 28 %75 32 غالف الجهي ال  -6
 %15 7 %33 14 تفاعل البيئيال  -7
 %34 16 %38 16 ستقرار البيئياال  -8
 %31 14 %30 13 ثقافة البيئيةال  -9
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 %50 21 %37 16 التمهث البيئي  -10

فػػي ضػػػػء السحتػػػى السقػػػخر تزػػسشتيا الخصػػػ  اعػػجت أىػػجافًا سػػػمػكية  تحجيففج األهفففجاف الدفففمهكية: .2
( ىػجفًا سػمػكيًا مػزعػًا عمػى عػجد الخصػ  التجريدػية 100الىجاؼ الدػمػكية)،إذ بمغ عجد ا التجريدية

 اني.جوالجانب السياري ،والجانب الػج شسمت االىجاؼ الجانب السعخفي بسدتػاياتو الدتة،
 الػػعي ،البيئي الشطاـأعجت الباحث خصصًا تجريدية يػمية لسػضػعات) إعجاد الخطن التجريدية:  .3

، البيئػػػي التفاعػػػل مػػػغ ،الجػػػػي  الغػػػالؼ ، البيئػػػة حقػػػػؽ  ، لبيئػػػيا لسػػػجخلا، البيئػػػي التػػػػازف  ،البيئػػػي
 ا شمبػةسػيجر ي لتػي السػادة ا ممدمػة(البيئػي  التمػث ،البيئية  الثقافة، البيئي االستقخار ،البيئي التفاعل

( معتسػػػػجة عمػػػػى 2021 -2020لمعػػػػاـ الجراسػػػػي )نقدػػػػع العمػػػػـػ التخبػيػػػػة والشفدػػػػية رػػػػف األوؿ ال
( مشيػػا لمسجسػعػػة التجخيبيػػة 10( خصػػة تجريدػػية)20الدػػمػكية، و بمػػغ عػػجدىا ) السحتػػػى واألىػػجاؼ

( مشيػػا لمسجسػعػػة الزػػابصة عمػػى وفػػق الصخيقػػة 10عمػػى وفػػق انسػػػذج الػػتعمع ثشػػائي السػقػػف، و )
في مجاؿ التقميجية، وقج عخضت الباحثة نساذج تمظ الخص  عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والخبخاء 

 الالزمة.آرائيع واقتخاحاتيع أجخيت بعس التعجيالت  ، وفي ضػءتجريذالشخائق 
 :البحفث وات سادسًا:  أد

مػجى ترػحيح عمػى لتعػخؼ ا ات لغػخضبعػجي اً تتصمب تجخبة البحػث إعػجاد اختبػار  اواًل : االختبار البعجي:
 :تباراالخعجاد يجب اتباعيا في إ إجخاءات ىشالظ ِّ  السغمػشة، خبية البيئيةالتمفاهيع 

( فقػخات لكػل مفيػـػ مػغ 2)بػاقػع ( فقػخة مػزعػة 20تكػػف االختبػار مػغ )االختبفار:  صياغة فقرات .1
الخاضػػػعة لمترػػػحيح كػػػل فقػػػخة تقػػػيذ مدػػػتػى مػػػغ مدػػػتػيات السفيػػػػـ )التعخيػػػف،  عذػػػخةالسفػػػاهيع ال

 والتسييد، والتعسيع(.
 تػعلمتحقق مغ صجؽ االختبػار وجعمػو محققػًا لألىػجاؼ التػي صػسع مػغ أجميػا، فقػج  صجق االختبار .2

 تبػارالخافقػخات  عخضتع صجؽ السحتػى، إذ  ثانياً الرجؽ الطاىخي و اواًل  :نػعيغ  االعتساد عمى
مجػػاؿ القيػاس والتقػػيع والسشػػاىج مػغ الخبػخاء فػي  مجسػعػػةسدػتػيات الػحي تقيدػو كػػل فقػخة عمػى الو 

 . ضػئياوعجلت الفقخات في ، بجاء آرائيع، ألوشخائق التجريذ
عشػج حدػاب معامػل الرػعػبة لكػل فقػخة مػغ فقػخات االختبػار  :سفههلتهاأ ف  مدتهى صفعهبة الفقفرات و 

( وىػي بيػحا تعػج معػامالت صػعػبة مقبػلػة، إذ يذػيخ 0070 -0022وججت الباحثة أنيا تشحرػخ بػيغ )
( 0.80 – 0.20بمػػػـػ إلػػػى أف فقػػػخات االختبػػػار تعػػػج مقبػلػػػة إذا انحرػػػخت معػػػامالت صػػػعػبتيا بػػػيغ )

(Bloom,1971: p 168وليحا أب . )( يػضح ذلظ.10قت الباحثة عمى الفقخات جسيعيا، وججوؿ ) 
وبعج حداب قػػة تسييػد كػل فقػخة مػغ فقػخات االختبػار وجػجت الباحثػة أنيػا  مدتهى تسييز الفقرات: -ب

( فػػأكثخ 0030(، وتعػػج فقػػخات االختبػػار صػػالحة إذا كانػػت قػػػى تسييدىػػا )0042-0020تشحرػػخ بػػيغ ) 
 قت الباحثة عمى الفقخات جسيعيا( ، وليحا أب180: 2011)السي احي، 
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فعالية  وحدبتأجخت  الباحثة العسميات اإلحرائية الالزمة لحلظ،  :غمهطةسفعالية البجا ل ال  -ج 
                                        ( يػضح ذلظ.5( وججوؿ)0024– 100-) وكانتالبجائل الخاشئة لكل فقخة 

 التربية البيئية اطئة لفقرات اختبار مفاليملخ(معامالت فعالية البجا ل ا5يجول )

 السجاميع الفقرات
 الخاطئةالبجا ل  يةفعال عجد اإليابات لمبجا ل الخاطئة

 د ج ب أ د ج ب أ
  5 4 3 العميا 1

-0.08 -0.12  
-0.16 

  13 7 10 الجنيا
  3 3 4 العميا 2

-0.09 -0.11  
-0.14 

  9 7 10 الجنيا
عمياال 3   3 2 5 

 -0.17 -0.06 
-0.08 

  7 10 9 الجنيا
  4 3 5 العميا 4

-0.13  -0.1 
-0.08 

  9 8 12 الجنيا
  3 2 4 العميا 5

 -0.12 -0.1 
-0.24 

  8 6 15 الجنيا
  5 3 2 العميا 6

 -0.08 -0.08 
-0.02 

  9 7 3 الجنيا
  2 2 3 العميا 7

-0.24  -0.1 
-0.08 

  10 6 15 الجنيا
  2 5 3 العميا 8

-0.1 -0.1  
-0.14 

  10 6 6 الجنيا
  3 3 5 العميا 9

-0.06 -0.08  
-0.08 

  6 10 5 الجنيا
  4 7 3 العميا 10

-0.14  -0.16 
-0.04 

  12 9 10 الجنيا
  7 1 6 العميا 11

-0.12 -0.06  
-014 

  14 4 12 الجنيا
  5 1 3 العميا 12

-0.12 -0.06  
-0.08 

  8 4 9 الجنيا
  2 2 3 العميا 13

 -0.12 -0.07 
-0.08 

  8 5 7 الجنيا
  1 4 1 العميا 14

-0.1  -0.9 
-0.08 

  11 2 6 الجنيا

15 
  3 2 5 العميا

-0.08  -0.08 
-0.02 

  7 3 9 الجنيا

  1 -0.24 -0.1  -0.09 1 4 العميا 16
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  5 11 16 الجنيا

17 
  -0.1 -0.1 -0.12 1 4 2 العميا

 

  8 9 7 الجنيا

18 
  2 6 2 العميا

-0.06  -0.08 
-0.08 

  10 6 5 الجنيا

19 
  4 7 3 العميا

-0.14  -0.16 
-0.04 

  8 4 9 الجنيا

20 
  1 3 2 العميا

-0.24 -0.1  
-0.08 

  6 15 8 الجنيا

ترػحيح فقػخات االختبػار الػحي شبقتػو عمػى عيشػة التصبيػق االسػتصالعي البالغػة  تػع د ف ثبات االختبفار:
(، ويعػج معامػػل 0.79) لمثبػات الػحي بمػغ شالبػة، اسػتعسمت الباحػث معادلػة الفاكخونبػػاخو  شالبػاً  (100)

( فػػػأكثخ 0.67( إف السقيػػػاس يعػػػج جيػػػجًا إذ بمػػػغ معامػػػل ثباتػػػو )Hedges,1966ثبػػػات جيػػػجر اذ يػػػخى )
 (.67: 2002عالـ،)

بعػػج إنيػػاء اإلجػػخاءات اإلحرػػائية الستعمقػػة باالختبػػار وفقخاتػػو، أصػػبح  :الشها يففةاالختبففار صففهرة هففف فففف 
 مغ اختيار مغ متعجد.( فقخة 20االختبار برػرتو الشيائية يتكػف مغ )

عمػػػى اىػػػجاؼ الجراسػػػة  باالعتسػػػاد ػعي البيئػػػيالػػػ مقيػػػاس ةالباحثػػػَبشتػػػت   :ثانيفففًا: مكيفففاس الفففهعي البيئفففي
( فقػػػػخة 24، تكػػػػػف السقيػػػػاس مػػػػغ )الخبػػػػخاء والسخترػػػػيغ فػػػػي ىػػػػحا السجػػػػاؿ اآلراءومتغيخاتيػػػػا والخجػػػػػع 

( النػو غيػخ راضػي جػجاً ،  غيػخ راضػي محايج، راضي ، ،راضي ججاً بجائل ) خسدة سقياس الواستخجاـ 
( 1، 2، 3، 4، 5الترػحيح ) وتأخػحوتػػازف درجاتػو  وتخجاما لدػيػلة فيسػيعتبخ مغ اكثخ السقاييذ اسػ

 لمفقخات.
يغ في ( خبيخًا مغ الستخرر15عخض فقخات السقياس عمى ) تع :التحميل السشطقّي لفقرات السكياس -

، وشمب مشيع ابجاء رأييع في مجى صالحية فقخات السقياس مغ حيث العمػـ التخبػي ة والشفدية
، ولتحميل آراء الخبخاء عمى فقخات السقياس اعجت لقياسو وكحلظ مجى مالئستيا س مامالئستيا في قيا

عشجما تكػف قيسة مخبع ، وعجت كل فقخة صالحة ( لعيشة واحجة 2فقج تع استعسل اختبار مخبع كاي )كا
%( مغ آراء الخبخاء، في ضػء 80( وىي تػازي ندبة )0.05كاي السحدػبة دالة عشج مدتػى داللة )

 الخبخاء تبيغ اف الفقخات جسيعيا صالحة كػف كانت قيسة مخبع كاي دالة لجسيع الفقخات .  اراء
( 80البالغة )عمى مجسػعة مغ الصمبة و  لسقياساتع تصبيق  :التحميل االحرا ي لفقرات السكياس -

 -:تيةألَ السؤشخات ا ةالباحث استخخجت حيث تحميل فقخاتو احرائيا، لغخض شالبا وشالبةً 
 ى َأَقلت إل ةت جَ رَ مى دَ عَ أَ تختيب درجاتيع مغ و جابات الصمبة إِّ ح يرحتع ت :لمفقرات ةالتسييزي لقهةا – 1
أصبح مجسػع  احي، وبالتسييد شةً يِّ %( مغ مجسػع عَ 27دبة )ميا والجنيا بشالعت  لسجسػعتي واختيار، رجةت دَ 

 استخخاجغخض ول ،بًا وشالبةشال( 50) الجنياعة والسجسػ  ،وشالبةت  باً لشا( 54أفخاد السجسػعة العميا )
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لجاللة الفخوؽ بيغ  ةالتائي لعيشتيغ مدتقم االختبار وسيمة استعساؿتع  السقياس لفقخات ةييديالتس هالقػ 
( 0005، وتبيغ اف جسيع الفقخات دالة احرائيا عشج مدتػى داللة )لسجسػعة العميا والسجسػعة الجنياا

 التسيد بيغ االفخاد.مسا يذيخ الى اف السقياس لو القجرة عمى 
مغ ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية  ت الباحثةبحدلمتحقق مغ صجؽ فقخات السقياس  :صجق الفقرات – 2

ؿ ااستعستع ذلظ ق تحقيلغخض و  ، وشالبةً  شالبا( 86) إذ بمغت اإلحرائياجابة عيشة التحميل 
اف جسيع فقخات السقياس صادقة واتزح  ،اس ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية( لقيبيخسػف معامل ارتباط )

 .( 0.05اذ كانت قيسة معامل االرتباط لكل فقخة دالة احرائيا عشج مدتػى داللة )
عيشة الثبات  البالغة  لمتحقق مغ ثبات السقياس ، شتبَق السقياس عمى :ثبات السكياس  -ثانيا : 

عجة شخائق مغ الثبات  ةثالباح استعسمت،  تحقيقا  لحلظ شالبًا وشالبة مغ قدع التاريخ(  100)
  (6) كست مػضح في الججوؿ لمتعخؼ عميو وىي عمى الشحػ اآلتي

 (6) الججوؿ
  مكياس الهعي البيئي قيم معامالت ثبات

 التجز ة كرونباخ ألفا كياسال
 الشرفية

 االختبار اعادة

 0.88 0.82 0.79 الهعي البيئي

 الشر ية التجدئة وشخيقة نباخو كخ  األف قةبصخي الثبات معامل قيسة أف نالح  الدابق الججوؿ مغ
 .والثبات الرجؽ بسعاييخ يتسيدستبانة اال أف نقػؿ يجعمشا مسا وجيج، قػي  باإلعادة والثبات

بعج التحقق مغ صجؽ السقياس وثباتو، اصبح  : برهرته الشها يةالهعي البيئي مكياس   -
غيخ  راضي ،محايج، ،ي ججاً راضلمبجائل وىي ) خساسي ( فقخة وبتجرج24السقياس يتألف مغ )

، وبحلظ يحرل الصالب لمفقخات (1، 2، 3، 4، 5الترحيح ) تأخح (غيخ راضي ججاً ، راضي
( درجة واقل درجة يحرل 120ىي ) الػعي البيئي مقياساعمى درجة في االجابة عغ فقخات 

 ( درجة . 60( ، وبستػس  نطخي لمسقياس )24عمييا ىي )
 

عمى أفخاد عيشة البحث السكػنة  مغ  الػعي البيئيمقياس  ةاحثشبقت الب التطبيق الشها ي : -
( Google formبصخيقة التصبيق الكتخونيا عغ شخيق اعجاد فػرمة )  شالبا وشالبة( 86)

لعيشة الخاص بالرف االلكتخوني ساؿ الفػرمة الخاصة لمسقياس عمى الكخوب وتع ار لمسقياس 
  .الية وتع ترحيح االجابات الكتخونيامتت دقيقة (30)البحث وقج بمغت مجة التصبيق

 
  تطبيق التجربة  -
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 عجة.متغيخات ي البحث التجخيبية والزابصة في كافأت الباحثة بيغ مجسػعت -1
/  12/ 1)ثالثػاءالتجخيبية والزابصة يـػ  المجسػعتي البحث  مبةالباحثة التجخبة عمى ش شبقت   -2

ػرية زػػػػوحرػػػػة دراسػػػػية ح ،ةالزػػػػابص سجسػعػػػػةمل حزػػػػػرية ( بتػػػػجريذ حرػػػػتيغ أسػػػػبػعياً 2020
( 2021 -2020الجراسػػي ) لعػػاـواسػػتسخ التػػجريذ شػػػاؿ ا وحرػػة الكتخونيػػة لمسجسػعػػة التجخيبيػػة،

 (. 2021/ 6 / 24وانتيت التجخبة يـػ  الخسيذ )
/  29/6في وقت واحج يػػـ  الخسػيذ  السػافػق ) غسجسػعتيال افخادشبقت االختبار البعجي عمى    -3

 .( صباحًا 9( الداعة )2021
 (.1/7/2021مقياس الػعي البيئي يـػ الخسيذ السػافق ) تشبق -4

 
 االحرا ية االدواتثامشًا: 

 :لحداب(، SPSSاستعسمت الباحثة بخنامج التحميل االحرائي) 
لسعخفػػػة داللػػػة الفػػػخوؽ اإلحرػػػائية بػػػيغ مجسػػػػعتي البحػػػث عشػػػج التكػػػافؤ : ةلعيشتفففين مدفففتقم تف  1

 ختبار الجافعية االكاديسية الحاتية، الحكاء(.اإلحرائي في متغيخات )العسخ الدمشي، ا
 .( مربع كاي2ف  اختبار )كا 2
 لحداب معامالت صعػبة فقخات االختبار البعجي. صعهبة الفقرة: معاملف  3
 تسييدية لفقخات االختبار البعجي.لحداب معامالت القػة الف تسييز الفقرة:  4
الية البجائل السخصػءة لفقخات االختبار البعجي)االختيار إليجاد فع :غمهطةمعادلة فعالية البجا ل الس. 5

 مغ متعجد(.
 لحداب ثبات االختبار البعجي. : ف معادلة  الفا  ففف  كرونباخ  6

 
 

 عرض الشتا ج وتفديرها
يتزسغ ىحا الفرل عخضًا شاماًل لشتائج البحث التي تع التػصل إلييا بعج انتياء السعالجات 

 :ت البحث الحالياإلحرائية، ووفقًا لفخضيا
 عرض الشتا ج : -أواًل :

 الشتا ج الستعمقة بفرضية البحث االولى: - أ
 السرححة، السفاهيع عجد في السجسػعتيغ بيغ اإلحرائي الفخؽ  داللة لسعخفة 2كا معادلة باستعساؿ

 حخية وبجرجة( 3084) البالغة الججولية( 2كا) قيسة مغ أكبخ( 6058) السحدػبة( 2كا) قيسة اف تبيغ
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 لحا السغمػشة، السفاهيع ترحيح في تفػؽ السجسػعة التجخيبية يعشي وىحا( 0005)داللة ومدتػى ( 1)
 :ذلظ يػضح( 7)وججوؿ الرفخية الفخضية تخفس

 
 
 
 
 

 (7الججول )
 والزابطة التجريبية السجسهعتين في  والججولية السحدهبة( 2كا) وقيسة السرححة السفاليم عجد

ػػححت قػػج لسفػػاهيعا اف( 7)جػػجوؿ مػػغ يتزػػح  لػػجى مغمػشػػاً  وضمػػت التجخيبيػػة السجسػعػػة شمبػػة لػػجى صت
 .الزابصة السجسػعة شمبة

 :لثانيةا البحث بفرضية الستعمقة الشتا ج - ب
تع استخخاج الستػس  الحدابي واالنحخاؼ السعياري لصمبة مجسػعتي البحث، ولسعخفة اثخ التعميع 

( T-Testالبيانات إحرائيًا باستعساؿ ) في تحريل شمبة مجسػعتي البحث، تع معالجة سجمجال
 (.9استخخاج القيسة التائية السحدػبة، وأدرجت الشتائج في الججوؿ )

 (9الججول )
 الستهسن الحدابي واالنحراف السعياري والكيسة التا ية السحدهبة والججولية لسجسهعتي البحث.

 لستهسنا الطمبةعجد  السجسهعة
 حدابيلا

االنحراف 
 سعياري لا

ية در 
 الحرية

 مدتهى الجاللة الكيسة التا ية
 الججولية سحدهبةلا 

 577,7 38 ,84 43 التجريبية

84 325,6 000,2 

دالة إحرا يُا 
عشج مدتهى 

 05,0داللة 
 342,9 000,34 43 الزابطة

 

 السجسهعة

يشة
 الع

جم
ح

 

ات
ياب
 اال
عجد

 
حة
رحي

ال
 

الس
ت 
يابا

 اال
عجد

طة
غمه

ت  
يابا

 لإل
هية
لسئ
ة ا
دب
الش

الس
طة
غمه

 

درية  (2قيستا مربع كاي )كا
 الحرية

الجاللة 
االحرا ية عشج 

 مدتهى 

(0105) 

 الججولية السحدهبة

 %32 12 37 43 التجريبية
58 , 6 3184 1 

 دال احرا ياً 

 %68 25 17 43 الزابطة
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( أف متػس  درجات شمبة السجسػعة التجخيبية اكبخ مغ متػس  درجات 9ويتزح مغ الججوؿ )
رفس الفخضية وعميو يتع لرالح السجسػعة التجخيبية،  دالةجسػعة الزابصة، والقيسة التائية الس

البيئي الػعي عشج شمبة  ةتشسيكاف ليا األثخ الػاضح في  سجمجع اليالتعم . ومسا يجؿ عمى أفالرفخية
سغ ض تػعػية عغ البيئة توفيجيػىاالسجسػعة التجخيبية لسا ما كانت تعخضو الباحثة مغ بػستات 

 .انذصة عخض مادة )التخبية البيئية(
 
 
 باالتي استشتجتفي ضهء الشتا ج الدابقة فأن الباحثة  االستشتايات : -
شمبة الرف كبيخ في ترحيح السفاهيع السغمػشة عشج  لساىع بذك يع السجمجإف انسػذج التعم -1

 لصخيقة التقميجية.، وبحلظ فيػ أفزل مغ اػ عيشة البحث ػ فديةشفي قدع العمـػ التخبػية وال االوؿ

مغ  ة ىحا مغ ضسغ اجخاءات التعميع السجمج ساىستمفاهيسي إف استعساؿ انذصة تعميسية -2
 االعتساد عمى الصخيقة التقميجية.ب قياساً امكانية ترحيح السفاهيع السغمػشة 

 .مبتغاةنتائج  يداىع في تػافخعسمية التعميع بجاية  صمبةالسفاهيع السغمػشة لجى التذخيز  -3
  في ضهء الشتا ج الدابقة فأن الباحثة تهصي باالتي :  :صيات الته -
 و.وذلظ مغ خالؿ تػفيخ البيئة التعميسية السالئسة لتصبيق سجمجالتعميع الباالىتساـ  -1
 فادة مغ التقشيات الحجيثة .إلل  وحثيع  ةالتجريدي ليياةب اتجري-2
جامعات في اللسجمج عمى جػدة التعميع ا عقج الشجوات والمقاءات الجورية التي تخكدعمى  التاكيج-3

 لمصمبة .تو وبياف اىسي والسعاىج
 في يةالتجريد الييأةلحجوث تفاعل أكبخ بيغ الصمبة واعزاء لسجمج تفعيل أنطسة ادارة التعميع ا-4

 .السؤسدات التخبػية
 :السقترحات 

 جية نطخ تجريديييا.في الجامعات مغ و  سجمجتيجؼ إلى تقػيع جػدة التعميع ال .  اجخاء دراسة1
  ..  إجخاء دراسة مقارنة في التعميع اإللكتخوني بيغ السجارس الحكػمية والسجارس األىمية2
  .سجمج.  إجخاء دراسة عغ اتجاىات شمبة الجامعة نحػ التعميع ال3
  .السؤسدات التخبػية السعشيةفي  السجمج .  إجخاء دراسة عغ معػقات التعميع4

  :السرادر
 العمهم تجريس طرا ق(:2011) البمػشي، دمحم بغ وسميساف خسيذ، بغ عبجهللا ي،سعيج امبػ .1

 .االردف عساف، والتػزيع، لمشذخ السديخة دار ،2ط ،عسمية وتطبيقات مفاليم
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(: تحميل الترػرات البجيمة واسبػاب تكػنيا لجى تالميح ٨٩٩١زيتػف، كساؿ عبػج الحػسػيج )  .2
( ٢اني، السجمج )، السؤتسػخ لعمسي الثية لمتربية العسميةالجسعية السرر السخحمة االعجادية، 
 خاالسساعيمية، مر

 ،السعاصرة التربهية االتجاهات ضهء في العمهم تجريس(: 1993) حديغ المصيف عبج حيجر، .3
 .تعد والشذخ، لمصباعة الحادي دار

،  لسعاصرةالكياس والتقهيم و أساسياته وتطبيقاته واتجاهاته ا(. 2002صالح الجيغ. )،عالـ  .4
 دار الفكخ العخبي ، القاىخة ، مرخ.

 ،الجامعيين الطمبة لجى البيئي الهعي نذر في السحمية اإلذاعة دور (2010بػذراع) ،ياسيغ .5
 الجدائخ. قدشصيشة، مشتػري، جامعة االجتساع، عمع مشذػرة،قدع غيخ ماجدتيخ رسالة

 الحاج بجامعة ماجدتيخسالة ر  ،البيئي الهعي ونذر الججيج اإلعالم( 2012) كيحل  فتيحة، .6
 .الجدائخ ،باتشة ،لخزخ

 .القاىخة، ،1طالعخبي، الفكخ دار ،البيئة وقزايا العساني اإلعالم(1993)العبج عجلي، عاشف .7
 ،الخياض، مكتبة الخاشج تكشهلهييا التعميم والتعميم اإللكتروني( ، 2004) سالع احسج .8
 .،العخاؽالسعخفة كشػز ،التربهي  موالتقهي الكياس( 2011)كاضع عبج جعفخ السيَّاحي، .9

، دار الخضػاف مشاهج البحث في التربية وعمم الشفس (2016حسدة ، حسيج دمحم وأخخوف ) .10
 .لمشذخ والتػزيع ، عساف ، األردف

 


