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 الفصل األول

 : مقـــدمة البحث ( 1) 
أسةةةصال  ةةةشر الوفةةةر،  هىشوسةةةصل ههةةةش هسةةةين  ل ةةة  ال فةةة ش  هال سةةة    هةةة ن التربيةةة  إ

بصألىراد هالرقش بصألمم ل ك ص أن التربي  تع ش ت  ي  الفةرد ت  ية  مةصمن  متلصمنة  مةع ا يةا ال  ا ة  
يةةة  ل س جةةةش اص ةةة  ينةةةش الرهويةةة ل هالعةنيةةة ل هال وةةةفس ل هال فوةةةي ل هالات صييةةة ل هال  صليةةة ل ب 

ا لي  ن  صىًعص ل فوهل هل  ت عهل  ًً آخرل مع أا  إيفاد الفرد الصصلح إيفاًدا مصمًش متلصمًش مت ازًن
 سعيًفا ىش ويصته.

             اةة  مةةع أ ال ةةش م   يةة  مةةع  إلةةشنةم تعةةف التربيةة  قص ةةرق ينةةش  ةةة  ال عن مةةص  هال عرىةة  ى
ن ىةش بيةة    ىةراد سعيفةم ظ م  متلصمن  تسفف إلةش ب ةصأ أ ب  أ و ت لغف ل سوت يع ن الت وؤ به

  تتعةةفد موةةت ،صتسص مةةع بيةةة  يةةةالو فق تةةرب سم بسةةص خصةةصطل همت نوةص   هةة  تتوةم بصص  ةةي  مةةف 
 الوية  ال  ني  هالعصل ي .  إلش ال فرس الفص  ه 

ت ب  اهت  للم تعف التربي  م رد تنةيع درهال هوف  لن عن مص  هينش ال ص   اآلخر أسًضص
عنم مةةةع ب يةةة  أ ةةةو ت التربيةةة  ي نيةةة  ويةةةصق  ةةةت لالتربيةةة  ال ف بةةة  بصا وةةةصن الفةةةرد ب ر،ةةةة  تلصمنيةةة 

 .هييه بصل اقا ال ي س يط به ه،عيش ىيهخشلسص الفرد هت  ش 

ى  إيفاد  - ك ص  راهص ال  ت ا –تت    الع أ األكور  أن س   ال فرس ن همع ال اضح أ
موةة لي  إمةفاد ال  ت ةا بصلفصصةي   ال فرسة ك ةص تت  ة   بية لل فة ش  ب ر،ةة  إس صالفرد لي ااه ا

هلةة لال لبةةف أن  لهإوةةراز التةةةف  بةةت ىةة  مصتنةة  ا ا وةةه نةة  الو ةةصأق التةة  توةةصهم ىةة  ت ةة ،ر لال تلصم
ت ايةةةةه سةةةةن كه ىةةةة  ال صضةةةةر همةةةةؤفرق ىةةةة   لذا  قي ةةةة  ال صلةةةة ال عن مةةةةص  التةةةةش  فرسةةةةسص  لةةةة ن ت

يةةةع ا ا ةةة  ال يةةةصق التةةة  سعيفةةةسص داخةةة   لً م عةةة    صلةةة ىي وجةةة  أل س ةةة ن مةةةص  عن ةةةه لن هال وةةةتةو ل
 .أه خصراسص  ال فرس 

     وفظسةةةةةص هتوةةةةة يعسص ألن ال صلةةةةة إذ ل  سةةةةةم مةةةةةةفار ال عن مةةةةةص  ال  توةةةةةو  التةةةةة  سوةةةةةت يا 
 . (1)  بصل وو  لستصفامسص هت ويةسص قي   ه   ال عن مص ال صل قي تسص تل ن ضةين  إذ لم سعرف 

                                                 
ت ويةصته   الةصهرق   يصلم اللت     –تة ،م  تصط ه  –أسصليوه  –أسوه  –أهفاىه  –ىلري ووع ر،صن : التفر،س   (1)

 . 56ل ص  1999ال وع  الرابع  ل 
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  ينيسةةةةص التربيةةةة  هال  ةةةةصهل الفراسةةةةي  ال صليةةةة  قضةةةةصسص الويةةةةة  همةةةةع أهةةةةم الةضةةةةصسص التةةةةش تركةةةة
همفةة شتسصل أل سةةص تسةةفد ويةةصق اا وةةصن ينةةش األر ل ىي وجةةش ت ضةةيح ال فةةصهيم هالعشقةةص  ال عةةةفق 

 التش تربط اا وصن بويةتهل هتوصيف  ينش التعرف ينش مف شتسصل هونسص إذا هااسته.

الويةة  همفة شتسص م ةصًل معرىًيةص موةتةًشل  أه هقف كبر ال ف   و ل ضةرهرق ايتوةصر قضةصسص 
متض    ىش  ال  صل  هال  ةصهل ال  اة دق وصلًيةصل مةا ضةرهرق معصل تسةص مةع قوة  ال عن ةيع داخة  
و ةةرق الفراسةة  بصةة رق موصمةةرق أه بصةة رق ضةة  ي ل هذلةةال مةةع أاةة  ت  يةة  هيةةش ال ةةش  بصلةضةةصسص 

 .(1) الويةي  مع ا يا   اويسص هال ف ش  ال رتو   بسص

هطصقصته لي ة ن إ وةصً ص موةفًيص  (2)إن هظيف  التعنيم هش ب صأ اا وصن هت  ي  قفراته همسصراته 
هم تً ص ل همع فم ىإن موة لي  إيفاد هت  ي  ال  ارد الوفةر،  تةةا ينةش كصهة  التعنةيمل بصيتوةصر  سعةف 

هل ت ةف  هةة        الفةرد ل يةصق ال صضةر هال وةتةو  ه،   ةه مةةع ت ةيةش ت  ية  مةصمن  هموةتفام ل  
الت  ي  إل ىش ظ   ظص  تعني ش مت ي  سأخ  ب  س ية  التص ةيط السةتراتي ش ال عت ةف ينةش الةر   

 ال وتةوني  التش مع أه سص:
ت ف ةةةةف الةضةةةةصسص الويةيةةةة  همفةةةة شتسص هيشقةةةة  هةةةة ا بصلت  يةةةة  مةةةةع خةةةةشل ال عةةةةصرف ال صتنفةةةة           •

 هتأفير ذلال كنه ينش ال  ت ا هالوية . همص بي سص مع يشقص  ل همص  تم استصفامه ل
 التعرف ينش العشقص  ال توصدل  بيع اللصط ص  ال ي  هبعضسص. •

 التأفير ال توصدل بيع العن   هالتل  ل ايص هأفصره ص ىش ال  ت ا. •

 الت  ،ر ال وت ر لنتعنيم هت ف ف برام ه هأسصليوه. •

توةص  ال عن مةص  ال  صسةو  ك ص أن م صهل الر،صضيص  توةعش إلةش موةصيفق ال ةش  ينةش اك
ىةةةش م ةةةصل الفراسةةة  بصةةة رق هظيفيةةة ل ك ةةةص تع ةةة  ينةةةش إكوةةةصبسم الت صهةةةص  العن يةةة  ب ةةةص  ت صسةةة  

 هخصصطل    هم ال و ي  هالعةني  هال فعصلي  هالات صيي .

همةةةةةةع هةةةةةة ا ال   نةةةةةةش ىةةةةةةإن م ةةةةةةصهل الر،صضةةةةةةيص  بصل رونةةةةةة  اايفادسةةةةةة  تسةةةةةةفف إلةةةةةةش ت  يةةةةةة           
 هتع ،  مص  نش:

 .ى  ويصته الي مي  لن صل ل هت ظيفسصال فصهيم هال ص ن ص  الر،صضي   ىسم •

العشقةةةص  بةةةيع مةةةصدق الر،صضةةةيص  هال ةةة اد األخةةةر    ب ةةةص ت   ةةةه مةةةع م ا ةةةن  دراسةةةته  إدراك •
 لنر،صضيص  ىش ال راو  التصلي  ) العنيص ( .

                                                 
ت، رئس:ددا مس دد  اددسم ، ميجددف  ددت التيل ددا الئ ة ددا ل تظ دد   ال اددسمت    ددي ال  التيل ددا الئ ة ددا محمددص بددسلي :دد        (1)

 .41، ص1999ةون الئ ةا، القسهية، الوزراء، جهسز ش
 ، درا:ددا لح    ددا  م ددسها الظ ددول  الياس دد سص  ددت مصددي  لظددب الددص   ا ج ئ ددا مصددى ت دئددص ال ددم ف محمددص،    (2)

 .8، ص2008مقسرنا، 
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راتسم ت  يةة  الت ةةص  ااس ةةصبش   ةة  الر،صضةةيص  مةةع خةةشل موةةصيفتسم ينةةش الةةت  ع مةةع مسةةص •
 (.   مي  هت ظيفسص ىش م اق  ويصتي  )

( مع خشل إبراز التةف  هاا  صزا  التش وةةسص ال صةر، ن  ال لأ هال ت صأ ت  ي  ال  اط   ) •
 ىش م صل الر،صضيص  قفسً ص هوف ًبص ل هتأكيف ال  اط   هاليت از بسص.

ت ةةصد ينةة  الةة فس هوةة  يييةة  سةةني   مبةة  الفقةة  هال ظةةص  هالتوةةص  ات صهةةص  خنةيةة  هاات صاك •
 . (1) ال ف ش  ب ر،ة  ين ي 

إل أن أهفاف الر،صضيص  الوةصبة  ل تعتوةر قص ةرق مةع وية  أ سةص ل تتضة ع أهةفاًىص تةرتوط  
 بصلةضصسص الويةي  همف شتسص.

ك ةةةص أن الوصوةةة  ي ةةةفمص قةةةةص  بفراسةةة  اسةةةت شيي  موةةة ي  ىةةةةش كتةةة  الر،صضةةةيص  بصل رونةةةة  
 أل ف   هأدل  ال عنم ل ت    إلش مص  نش :اايفادس  ل هأسًضص كراسص  ا

 .ال صل قص ر ىش ت صهل الةضصسص الويةي  ال رتو   ب يصق  •
 ه ي  التعرف ينيسص. فرق ت صهل ال وت ففص  الويةي  هأ  •

  فرق التركي  ينش الةضصسص الويةي  ال رتو   بصلص   . •

رال م صىظةةة  بةةةوعع مةةةفا بعةةةع معن ةةة  الر،صضةةةيص  بصل رونةةة  اايفادسةةة داأ هب شوظةةة  أ
 تويع مص  ن : الةصهرق

 .يف  تعر  ال عن يع لنةضصسص الويةي  ي ف التص يط لنتفر،س •

  فرق تعر  ال عن يع ل عصل   الةضصسص الويةي . •
 تة   مة سل الر،صضةيص  بصل رونة  يف  ت  ع استراتي يص  التفر،س هتعفدهص هتوص  سص بتوص ع م •

تي ي  هاوةةفق تت بةة  ىةةش يةةر  بعةةع ا  ويةة  سعت ةةف معظةةم ال عن ةةيع ينةةش اسةةتر اايفادسةة 
 ال صتنف . هاأل ف   الت ويةص   فر،  ين  ال فصهيم الرطيو  فم و مبن   فم التاأل

خةة   ينةةش يصتةسةةص ت ةة ،ر ال ؤسوةة  التعني يةة  هالتعنةةيم أ ن هزارق التربيةة هةة ا بصاضةةصى  إلةةش أ
سةةصل همةةع ه ةةص تمصراصاةة دق  عيضةة صن ت وةةهمةةع فةةم  ب  يةةا مةةفخشتسص مةةا ت كيةةف اةة دق الع نيةةص 

عف ةف مةع ال سة د ىةش سةوي  ت ة ،ر هت وةيع ال ؤسوة  التعني ية   ه ة ل لن ة دق ل بصلال زارق قصمت 
 :همع أهم تنال ال س د مص  نش

                                                 

)1(  Steven, Chester(2007: Michigan Environmental Education Curriculum Support, Center 

for Science, Mathematics, and Environmental Education for K-12 Schools , 
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هالت  يةةة   عنمتسةةةي  همصراةةةص  الةةةايةةةفاد ال فةةةصطش الة ميةةة  لنتعنةةةيم تتضةةة ع م ةةةصل ال  ةةةصهل الفر إ  •
ع بي سم ال عن ةيع هتبةي  العصمنيع بصل يفان مدارق ال ت ي ق ما الت يي  بسص ال س ي  لن عنم هاا

 و .ق ها د معص ير تع   خشلسص ال ؤسه يتسص هضرهر لنع   خشلسص هأ 

 ةةصهل ىةةش ضةة أ ال عةةص ير ويةة  قصمةةت بإيةةفاد كتةة  دراسةةي  بةةصل رونتيع البتفاطيةة  ت ةة ،ر ال  •
يةةة  تضةةة يع   تةةةصل ال ةةةةررا  الفراسةةةي  هاللتةةة  هال ةةة اد التعنيهاايفادسةةة  همةةةع أهةةةم معةةةص ير إ

صرا  هات صهةص  ه سص الةضصسص الويةي  ب ص تتضة ع مةع مفةصهيم همسةم   ي  مع الةضصسص مع أ 
     الوية  التش سعيف ن ىيسص. ال ش س صبي  لف  إ

ن كص ةةةت ه ةةةصك بعةةةع الت ةةةفسص  هالصةةةع بص  ل عن ةةةيع ينةةةش ال ةةةةررا  ال ف ةةةفقل هإتةةةفر،  ا •
 ال رتو   ب  صل معصل   الةضصسص الويةي .

صسص ال رتو   بصل ص   مع الةضه رغم مص ت لي  ال زارق مع اس د ل ل ت ال ه صك العف ف إل أ 
سصسةي  تت نة  الت وةيع هالت ة ،رل همةع بي سةص الةضةصسص ىةش ال ة اد األ كةصدس   لن عن ةيعال س   هاأل

 لر،صضيص  س  ع معا اس  ىصيني  بر صمل تفر،و  ل عن  س صهل الو   ال صل  در مع ه ص الويةي . ه 
مةةةع خةةةةشل  داأ التفر،وةةة  لةةةف سم ينةةةش معصل ةةةة  الةضةةةصسص الويةيةةة  داخةةة  الصةةة خشلةةةه ت وةةةيع األ

التةةةش سةةةة   بسةةةص ال عنةةةم ينةةةش موةةةت   م ةةةصل  همعةةةص ير  فةة   هال  صرسةةةص  التفر،وةةةي  ال صتنفةةة  األ
 التفر،س ال يف.

 مشكلة البحث وتساؤالته: ( 2)

نةضصسص الويةي  ىش أداطسم صضيص  لتت ب  مف ن  الو   ال صل  ىش قص ر ت صهل معن ش الر،
التفر،وةةشل ك ةةص أمةةصر   تةةصطل الفراسةة  السةةت شيي  التةةش قةةص  بسةةص الوصوةة  ينةةش يي ةة  مةةع معن ةةش 

( معنةم ر،صضةيص  بةإدارق غةر  الةةصهرق التعني ية ل هىةش 30الر،صضيص  بصل رونة  اايفادسة  هق مسةص )
 لوؤال الرطيوش التصلش: م صهل  لنتصف  لس   ال ف ن  سي صهل الو   ال صلش اااصب  يع ا

" ماااا لاة بااااج مقتااااامم م ااااق  لادربااااج ضايض  ضلائية اااام ل   اااا ا ضل ب بااااج لاااائ  م  راااام  •
 ؟" ضلقةاضبات بالرقح ج ضإلةئضي ج 

 ه،تفرع يع ه ا التوص ل مص  ن :

         ينةةةةش  بصل رونةةةة  اايفادسةةةة  مةةةةص الةضةةةةصسص الويةيةةةة  التةةةة  س ةةةة  أن س ةةةة ن معن ةةةة  الر،صضةةةةيص   -1
 ؟ه،وتصفم  سص ىش التفر،س داخ  الفص   هي  بسص

           ل عنةةةةةةةم الر،صضةةةةةةةيص  بصل رونةةةةةةة  همفةةةةةةة شتسص داأ التفر،وةةةةةةة  لنةضةةةةةةةصسص الويةيةةةةةةة  مةةةةةةةص هاقةةةةةةةا األ -2
 ؟اايفادس  


