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 تطوير األمن البيئي بإستخدام الوسائط المتعددة ؛ وأثره على التفكير المستقبلي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  

 و رفاعى إبراهيم رفاعى مفيدة هالل إبراهيم هالل

 مصر. –المنوفية  –جامعة مدينة السادات  –د الدراسات والبحوث البيئية معه

 

  مقدمــــة
 

ألن "األمن البيئي هوالركيزة الوطنية اآلمنة التي يعيشها اإلنسان مطلب رئيسى الستقرار الحياة ؛  إن توفير األمن للبيئة

والتى تضم ديناميات الترابط بين الموارد الطبيعية من جهه والنسيج االجتماعي والمحرك االقتصادي للدولة من جهة أخرى 

  وذلك لتحقيق االستقرار المحلي واإلقليمي والدولى".

ومع إزدياد وتعقيد المشكالت  تي انعدام الطمأنينة واألمن اإلنساني من المشكالت التي تواجه اإلنسان في حياته اليوميةويأ

الغذائي، ( المجتمع شاع مؤخراً استخدام مصطلحات األمن التخصصي مثل األمن  المؤثرة على أمن اإلنسان وإستقرار

والثقافي ، والوطني، والصحي البيئي وغيرها للداللة على كل مطلب من والمائى، والبيئي واإلجتماعي ، واإلقتصادي ،

متطلبات األمن اإلنساني ككل بمعناه الشامل وكل حلقة من حلقاته المترابطة والمتداخلة فاألمن حماية من كل أخطار الجريمة 

 (.88:80/ ص ص 8002)صديق الطيب/كالجوع والمرض والبطالة والتلوث وغيرها.

بيئة هي مشكالتنا كبشر وحمايتها حماية للكائنات الحية وأمنها أمننا فنحن العنصر الفاعل في المحافظة على فمشكالت ال

البيئة ونحن وإياها نشكل منظومة حياتية تتفاعل فيما بينها بعالقة تأثير وتأثر ولذلك علينا ضبط نشاطاتنا بالحفاظ عليها إن 

  .(8:2/ص ص8002در ضرر وكوارث اليعلم مداها إال الله.)عزمي الحديدي/أردنا أن نجعلها دائرة آمنة كي التصبح مص

مجموعة من االستنتاجات  (  إلى92:87م/ص ص 8002نوال يونس وسلطان خليف /) وفى هذا السياق توصلت دراسة

الوعي البيئي تجاه  تدني -ميل القيادات اإلدارية إلى التقليل من أهمية التحديات البيئية إلى حد تجاهل احتوائها**- أهمها

لجوء القيادات اإلدارية إلى اعتماد مسالك روتينيه غيرهادفه في  -التحديات ومن ثم تعذر اإلحاطه بالمخاطر الناجمه عنها*

 .مواجهة التحديات البيئيه كتشكيل اللجان وعقد االجتماعات

جتماعية في بلورة مفهوم األمن دور الخدمة اال .Fukuda et al( 8002).،29م/ ص 8020وكذلك ذكر)عياد حسين /

اإلنساني أو البشري وقد انصب االهتمام على األمن اإلنساني نظُرا ألهمية مضمونه التنموي فى تبني إطاًرا مرجعيًا يجمع بين 

واألمن اإلنساني مع التركيز على قضية الخدمة االجتماعية بجانبيها العالجي والوقائي لحل  مفهومي الخدمة االجتماعية

مشكالت على الصعيد الفردي والجماعي من أجل توفير حالة من األمن الصحي أو االقتصادي أو النفسي أواألسري نتيجة ال

 تعقيد حالة الألمن للمجتمع إنسانياً.

ألعمق من ذلك بتعريفهم للظاهرة كأنها مجموعة عمليات حماية   (Amouyel Alexandera, 2006) –وذهبت 

، أي حماية اإلنسان من التهديدات الخطيرة سواء أكانت طبيعية أم -ية لبقاء اإلنسان والتنميةالحريات األساسية الضرور

مجتمعية مع تمكين األفراد والمجتمع من إمكانية تطوير قدراتهم لتحقيق خبراتهم بذاتهم بشكل يتوافق مع اإلعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان.

سة فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية الفهم ( فى درا3م/ص8022وقد ذكرت )كامليا الصافورى/

القرائى لدى طالب الصف الثانى اإلعدادي ؛ أن طالب الصف الثاني اإلعدادي لديهم الوعى الالمعرفي بإستراتيجيات القراءة 

لمرتبة الثانية، ثم تأتى فى المرتبة ، تليها إستراتيجيات دعم القراءة باخدام إستراتيجيات القراءة الكليةوأنهم يميلون أكثر إلست

 الثالثة إستراتيجيات حل المشكلة.

التصميم المرئى اآلمن لتحليل عيوب  ((Schultz, 2005 and Falk, 2007وفى سياق متصل ناقشت دراسة كل من 

( Visible Security Design-Analyzing Websites For User Flaws المواقع االلكترونية بالنسبة للمستخدم ( ) 

تعرف على وقد حاولت هذه الدراسة فحص وتحليل المواقع اإللكترونية لمعرفة تصميم أمن المواقع المرئية للمستخدم . لل

 .العيوب األمنية للتصميم

، وطبقت فى المعهد يم دليل لخدمات االنترنيت اآلمنةتقد (Bernard et al., 2006)وفى نفس السياق حاولت دراسة 

واستخدمت الدراسة آداة آلية لتحليل المواقع ثم قامت بالتأكد من ( بالواليات المتحدة األمريكية (NISTوالتقنية س القومى للمقايي

 ً  والتفكك العائلي، والمخدرات وأمن المواقع. واالنحراف، العيوب يدويا

 دمج حيث دي،البع التحليل طريقة الدراسة استخدمتWilliams, 2006) وفى سياق متصل ذكرت دراسة ويليامز)

 الطالب تحصيل التحليل واستهدف  (Allied health professions)دراسة، ٥٢من عليها المتحصل النتائج كافة- : التحليل

 بعد عن التعليم نماذج أكثر هما المتزامن والتعليم المفتوح التعليم أن أظهرت النتائجو الصحية المهن في بعد عن والتعليم

 ى برامج توعية للمعلمين وأولياء األمور لتوجيههم للتعامل السوى مع التالميذ واألبناء{.ودعت للعمل به ففاعلية، 

( التى استهدفت التعرف على أساليب المواجهة لدى طلبة المرحلة 9/ص 8002)محسن أبو مشايخ / دراسةوقد ذكرت 

يئة المدرسية، استكشاف أكثر الضغوط البيئة اإلعدادية، الضغوط البيئية المدرسية وماهية الضغوط وأنواعها، بناء مقياس الب

ألساسي تنتظم انتشارا لدى طالب الصف التاسع بقطاع غزة أن أساليب مواجهة الضغوط لدى طلبة الصف التاسع من التعليم ا

 .%23.2، وأدناها أسلوب السخرية بوزن نسبي %23.2روحاني الديني " بوزن نسبي " التكيف الفي سلم أعاله أسلوب

األعراض والمخاطر المرتبطة بقلق المستقبل  Canino , Glorisa )/  2004ناولت  دراسة )كانينو وجلورسيا /كما ت

حيث أوصت بدراسة  سة بعض الطرق المنهجية لعالج ذلك.واألكثر إنتشاراً لدى الشباب األسبان والالتين ؟ وتقترح الدرا

. وأن هناك حاالت أكتشفت لمراهقين قلق لدى االطفال والمراهقينوع البعض الحاالت المتعلقة بأدبيات علم النفس حول موض
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وفى سياق متصل \ يعانون من أعراض جسمية ومشكالت لدى األسبان والالتين أكثر من المشكالت العنصرية / والعرقية.

منية وتوصلت ( التى دعت لتطوير الذات ودورها في تنمية المهارات األ2:5م / ص ص 8007دراسة  )رياض الخليفة/ ذكرت

ً الكتساب لذات لتنمية المهارات األمنية هيار الى  أن أهم متطلبات تطوي ً وجسميا ً وعقليا ً ومعنويا : تهيئة المتدربين نفسيا

 المهارات األمنية المالئمة لطبيعة أعمالهم، وتوفير اإلمكانات الالزمة لبرامج التطوير الذاتي.

ن األنظمة البيئية تبقى عرضة للتهلكة، ومعها سبل العيش أ (25:28/ ص ص 8009)رجب السيد/وقد ذكرت دراسة 

لطريق إلى هدف لتجمعات بشرية كبيرة فى كل أنحاء العالم وما نتج عنه من فوضى أدت لمخاطر على األنظمة البيئية وتحديد ا

 . التنمية المستديمة

ً إلجراءات ( التى استهدفت معرفة مدى ت 23م/ص8007)فهد التويجري/ دراسةكما أكدت  وفر وسائل السالمة وتطبيقا

الوقاية التي تحد من حوادث الحريق في مختبرات مدارس البنين الحكومية بمدنية بريدة بمنطقة القصيم وقد توصلت لعدة نتائج 

وأن إجراءات  -*فرة بدرجة متوسطةأن وسائل السالمة متو -*ذا الجانب األمنى الهام حيث ذكرتتبرز القصور فى ه

أن تقوم إدارات التعليم بتخصيص المبالغ النقدية والمستلزمات -مةالوقائية مطبقة بدرجة قليلة. ومن أهم التوصيات:*السال

 الالزمة لسد النقص الحالي في متطلبات السالمة الوقائية إن كانت في مباني حكومية أوالمباني المستأجرة.

رة وضع برامج تراعى القضايا البيئية العالمية والمحلية وقد أوصت بضرو( 80م/ص8002/ )عبدالمنعم الرداديكدراسة 

خاصة التلوث اإلشعاعى والنووى ضمن إطار الكتب المدرسية وتخطيط برامج لزيارات ميدانية لوقوف التالميذ على حقيقة 

 Eysenck et al., 2006وإيزنك وآخرون دراسة التلوث والتعرف على النفايات الصلبة التى يمكن االستفادة بها. وقد اهتمت 

رغم إدراكنا أن المعرفة في مجال ما و بتنمية القدرة على مواجهة مشكالت الحياة  وتوفر النمو الصحى الجيد للشخصية ((

وكذلك  تشكل قاعدة أساسية للتفكير، وأن أنجح األشخاص في موضوع ما؛هوأكثر األشخاص معرفة ودراية بهذا الموضوع

والضغوط البيئية المدرسية في المرحلة اإلعدادية والقلق واالكتئاب وتأثيرهما  من حوادث الحريقاإلجراءات الوقائية التي تحد 

والمهارات العقلية وتشمل: القدرة على االبتكار التنبؤ بسلوك المخاطرة لدى المراهقين.  على الماضى والحاضر والمستقبل و

المستمر، إدراك العالقات، القدرة على التخطيط السليم، القدرة على  واإلبداع، القدرة على البحث والتجريب، القدرة على التعلم

  \كمهارات التفكير العليا والتوجه نحو المستقبل. التفكير الناقد

(( أن فاعلية استخدام االكتشاف فى تنمية بعض مهارات 2م/ص 8022)ابتسام سرحان /وفى سياق متصل ذكرت دراسة 

لطالب الصف األول الثانوى.أنه تم استخدام االكتشاف فى تنمية مهارات التفكير التالية: التفكير من خالل تدريس الكيمياء 

المقارنة، والتصنيف، وتقديم األدلة، وتحليل المنظور، واالستقراء، واالستنباط. كما أدى استخدام االكتشاف إلى نمو التحصيل 

التى استهدفت  (29م/ص 8002كرت دراسة )سعود البادرى /المعرفى بجانب تنمية مهارات التفكير. وأيضاً فى نفس السياق ذ

الكشف عن أثر استخدام الذكاءات المتعددة كمدخل لتحسين التحصيل والدافعية والميول فى القراءة للصف التاسع بمنطقة 

ً لصالح المجموعة التجري  الباطنة شمال بسلطنة عمان بمدرسة ابن سينا بية لمتغير أنها توصلت لوجود تحسن دال إحصائيا

التحصيل الدراسى بعد التطبيق البعدى لالختبار ومتغير الدافعية بعد التطبيق البعدى لمقياس الدافعية.وكذلك متغير الميول بعد 

التحقق من أثر برنامج تعليمي (3م/ص 8009سعاد جبر /التطبيق البعدى لمقياس الميول وفى سياق متصل استهدفت دراسة)

االنفعالي في تنمية مفهوم الذات ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.وقد تم بناء برنامج  مستند إلى نظرية الذكاء

تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي، وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط األداءالبعدي ألفراد 

 س مفهوم الذات وأبعاده الستة لصالح الطلبة الذين تعرضوا للبرنامج التعليمي.المجموعة التجريبية على العالمة الكلية لمقيا

: " هو أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم  يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب التعليم اإللكترونيوأن 

( 8020) ات السابقة كدراسة كالً من )الجريوي. كما أكدت البحوث العلمية والدراسة "والشبكة العالمية ووسائطهم المتعدد

( على أهمية توفر كفايات التعليم 8009( /والدايل ) 8009(, وأيضاً دراسة )كنساره ) 8002( / والنجدي ) 8003/المومني )

 تعددة .ومن هنا تبرز أهمية دراسة وإستخدام الوسائط الم .لكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الطالب المعلميناإل

(التى استهدفت فعالية برنامج قائم على التعليم االلكترونى فى تدريس التاريخ 8:2م/ ص  8028تامر عبدالله /كدراسة )

متمثالً فى أشارت النتائج لفعالية البرنامج المقترح لتنمية التخيل التاريخى والميل نحو المادة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية و

ويوصي البحث : اته على تنمية مهارات التخيل التاريخى ، وكذلك تنمية الميل نحو مادة التاريخ تطبيق وحدتين من وحد

 التاريخ بالمراحل الدراسية األخرى. مناهجعند تطوير  بحثباالستفادة من قائمة مهارات التخيل التاريخى التي وضعها ال

، أو مقرطة مقراطية فى تصور وتصميم المستقبلديأن زيادة المشاركة ال،  .Burbach et al(8005وقد ذكرت دراسة )

التفكير المستقبلى والتصرفات ذات التوجهات المستقبلية ، وإفساح المجال لعموم الناس لالشتراك فى اقتراح وتقييم الصور 

(  77:78م/ص ص 8020)مديحة فخرى/دراسة البديلة للمستقبل الذى سيؤثر فى حياتهم وحياة خلفهم وفى نفس السياق ذكرت 

اعتماداً على  التى استهدفت الدراسة تفعيل األدوار المستقبلية للجامعات المصرية لمواجهة الجرائم اإللكترونية لدي الطالب 

" وهو أحد مداخل التخطيط االستراتيجي، ويتكون من أربع خطوات، هي الوقوف علي عناصر القوة SOAR"مدخل 

Strong ثم الفرص ،Opportunitiesمول ، ثم المأAspiration وأخيرا النتائج ،Results حيث توصلت لعوائد مادية .

ً دراسة . بزيادة مصادر التمويل بالجامعات هدفت إلى التعرف علي (  التى 3:8م/ص ص 8028) سماح عبد الهادي/وأيضا

تر لتنمية بعض مهارات فعالية وحده في البيولوجى بمساعده مجموعة من األنشطة العلمية المصاحبة المعدة بواسطة الكمبيو

 .ى طالب الصف األول الثانوي العاماالستقصاء العلمي لد

إعداد برنامج لمهارات توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر ( التى استهدفت 5:8/ ص ص 8022ودراسة )نيفين فرج/كما ذكرت 

رض عدداً من التوصيات في تدريس الرياضيات، وقياس أثره على اكتساب وأداء معلمى المرحلة اإلعدادية لها وتم ع

والمقترحات من أهمها: االهتمام بتدريب المعلمين أثناء الخدمة على مهارات توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر في التدريس من 

ً خالل برامج معدة بحيث تركز على المستحدثات التكنولوجية الكمبيوترية ؛  وعالمياً إهتماماً  هذا وتشهد األوساط التربوية محليا

اً بتكنولوجيا التعليم ، وكذلك تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بهدف تطوير الواقع التربوي ورفع مستوي مخرجات متزايد

 .)2م/ص8020)زينب حسن/ . التعليم األمر الذي حمل في طياته حتمية تغيير ما يجري في النظام التعليمي
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 واستخدمت الجامعيين، للطالب بعد عن التعليم يف والتدريس بالوسائط) 8م/ ص8023) فوزية نصر/كما اهتمت دراسة

ً  إطاراً  البعدي التحليل هذا ويستخدم السابقة، التجريبية للدراسات النظرية على المبني البعدي التحليل منهج  الدراسات في نظريا

 الجامعيين. الطالب تحصيل على التقليدي التعليم مع بالمقارنة بعد عن التعليم آثار ببحث تقوم التي النوعية التحليلية التجريبية

وترى الباحثة أن عصر التغيرات العلمية والتكنولوجية قد فرض على المؤسسات التربوية والمربين مسئولية مهمة نحو 

إعداد الكوادر البشرية القادرة على التفكير السليم وإتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تحديات المستقبل بما يحمله من أعباء 

ألن العالم أصبح أكثر تعقيداً من أى وقت  ت معقدة ،ومن ثم فإن تعليم مهارات التفكير قد أصبح من الحاجات الملحةومشكال

فثقافة التعصب واإلرهاب والتطرف مقرونة باألمية الثقافية والجهل تؤدى لنشر الفزع والخوف داخل البيئة والقضاء مضى ؛ 

فكري اليقل خطراً على األمن البيئي من تلوث الهواء وحرب المياه ؛ وعلى المؤسسات على األمن البيئي مما يعنى أن الظالم ال

التعليمية يقع العبء األكبر في تجديد الفكر وتنقيته حتى تعمل على نشر األمن بها..والسؤال الذي يطرح نفسه س:هل تستطيع 

عصب واإلرهاب والتطرف تجاه البيئة للمساعدة في المؤسسات التعليمية رفع مستوى الثقافة بالقدر الذي يساعد على نبذ الت

 ؟؟!….نشراألمن البيئي بالمجتمع ليعم فيه األمن واإلستقرار

 

 ــــثمشكلة البحـ

 
 -:حثة على اإلجابة لألسئلة التاليةوعلى ضوء ماسبق تسعى البا

لتفكير المستقبلى لدى تالميذ المرحلة مافاعلية وحدة مقترحة لتطوير األمن البيئى باستخدام الوسائط المتعددة وأثره على ا

 اإلعدادية ؟

 -: وتشعب عن هذا السؤال ؛ األسئلة الفرعية التالية

 (  ماهى عناصر األمن البيئى التى يمكن تنميتها خالل الوحدة المقنرحة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى؟2)

 .(  ماالتصور المقترح لوحدة " األمن البيئى" ؟8)

 التعليمية الالزمة لتنمية مفاهيم األمن البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟( ماالوسائط 3)

 .الوحدة المقترحة على تنمية التفكير المستقبلى لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟ ( ماأثر5)

لى التفكير المستقبلى لدى (  ما فعالية تدريس الوحدة  المقترحة لتطوير األمن البيئى بإستخدام الوسائط المتعددة ؛ وأثره  ع2)

 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟.

 

 أهداف البحــــــــث

الحالى  "تطوير األمن البيئى بإستخدام الوسائط المتعددة وأثره على التفكير المستقبلى لدى تالميذ  البحـــــــثيستهدف 

المرحلة اإلعدادية " بعمل وحدة مبتكرة لألمن البيئى وتقديمها فى الميدان بعد تقنينها وتجربتها على عينات مختلفة من التالميذ ) 

 -وتتحدد باآلتى :ذكــــور/ إنـــاث ( ؛ 

 لتعرف على مدى توافر األمن البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .ا (2)

 التحقق من تأثير الوسائط المتعددة فى تطوير األمن البيئى . (8)

 .ن والبنات فى تطوير األمن البيئىمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين البني (3)

 .األمن البيئىثره على التفكير المستقبلي فى معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين البنين والبنات فى أ (5)

 .لمرحلة اإلعدادية )بنين / بنات (التحقق من تأثير تطوير األمن البيئى على التفكير المستقبلي لدى تالميذ ا (2)

 : على بحثوقد اقتصرت حدود ال

 -حيث إقتصر البحث على مايأتى : -أوالً من حيث الموضوع  :

الوسائط المتعددة وأثره على التفكير المستقبلى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية"  ويحدد  "تطوير األمن البيئى بإستخدام (2)

الموضوع بعمل وحدة مقترحة لألمن البيئى قائمة على التفكير المستقبلى وذلك لقياس المنتج التربوى النهائى المتمثل فى 

 .س األمن البيئى بمحاوره المختلفةاستجابة التالميذ لمقيا

 .فأكثر لدى المحكمين %20تى تحظى باألمن البيئى المفاهيم  (8)

 -ثانياً من حيث منهج البحث :

 إستخدمت الباحثة لإلجابة على تساؤالت البحث الحالى وإختبارصحة فروضها

) أ ( المنهج الوصفى التحليلى لوصف وتحليل عناصر األمن البيئى ومدى توافرها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية )عينة 

  -سة ( ؛ وقد أستخدم فى :الدرا

 -( فى إعداد اإلطار النظرى للبحث وإشتمل على مابلى :2

الدراسات ذات  -دور المناهج الدراسية فى تنمية األمن البيئى–تحدياته الراهنة  -أنواعه -أهميته -األمن البيئى : مفهومه -

 الصلة باألمن البيئى .

الدراسات ذات  -أثر األمن البيئى على التفكير المستقبلى  –بلى لألمن البيئى دور الوسائط المتعددة فى تنمية التفكير المستق -

 الصلة بكل من) الوسائط المتعددة والتفكير المستقبلى(.
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وضع تصور مقترح لوحدة دراسية لألمن البيئى قائمة على التفكير المستقبلى من خالل مناهج العلوم لتالميذ الصف  (8

 الثانى اإلعدادى .

 ج التجريبى؛ وقد أسنخدم فى تطبيق أدوات البحث والتى تمثلت فى :) ب( المنه

** بناء وحدة دراسية " لألمن البيئى " في منهج العلوم لتدرس باستخدام الوسائط المتعددة وقياس أثرها فى تنمية بعض 

  -مهارات التفكير المستقبلى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى من خالل:

من البيئى " لقياس مدى توافر بعض عناصر األمن البيئى التي يمكن تنميتها خالل مناهج العلوم إختبار تحصيلى " لأل (2)

 لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً  .

للتفكير المستقبلى فى المشكالت البيئية من خالل عناصر وحدة األمن البيئى التى تم تدريسها خالل مناهج العلوم  مقياس (8)

 لصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً  .لتالميذ ا

 تالميذ الصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً.  بطاقة مالحظة لألمن البيئى بمحاوره على تطبيق  (3)

 

 -ثالثاً من حيث العينة :

 

السالم ع بمدرستى النقراشى ع بنين و -محافظة القاهرة  -إقتصر هذا البحث على بعض تالميذ الصف الثانى اإلعدادى -*

 ( تلميذ وتلميذة من المدرستين.800بنات بإدارة حدائق القبة التعليمية / وذلك من خالل عينة قوامها )

 البحـــــــث )جميعها من إعداد الباحثة (رابعاً من حيث أدوات 

 .وحدة عن األمن البيئى بمحاوره المختلفة  (2)

 .دليل المعلم لألمن البيئى بمحاوره المختلفة  (8)

 .تفكير المستقبلى بمحاوره المختلفة مقياس ال (3)

 .إختبار تحصيلى لوحدة األمن البيئى ويقتصرعلى المستويات المعرفية والفهم  (5)

 .بطاقة مالحظة لألمن البيئى بمحاوره المختلفة  (2)

 

  نتائج البحــــــــث 

 وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي: 

( فى القياسين القبلى والبعدى فى االختبار جموعة التجريبية )بنينأفراد الموجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات  (2

 التحصيلى لألمن البيئى لصالح القياس البعدى"

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (8

 بعدى"  .لالختبار التحصيلي لألمن البيئى لصالح القياس ال

بنين/ بنات( في القياس البعدي د المجموعتين التجريبيتين )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفرا (3

 لالختبار التحصيلي لألمن البيئى لصالح القياس البعدى للبنات".

ياسيين القبلي والبعدي ( في الق)بنين درجات أفراد المجموعة التجريبيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  (5

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى.

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (2

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى".

بنين/ بنات( في القياس البعدي أفراد المجموعتين التجريبيتين ) ت داللة إحصائية بين متوسطي درجاتوجود فروق ذا (8

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى للبنات ".

والبعدي ( في القياسيين القبلي )بنين أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (9

 لمقياس التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى.

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (2

 التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى. لمقياس

( في القياس البعدي بنين/ بنات) إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبيتين وجود فروق ذات داللة (7

 لمقياس التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى للبنات"

بلي المستق وجود عالقة إرتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجات تالميذ المرحلة اإلعدادية )بنين/بنات( فى التفكير (20

 .بيئى لصالح القياس البعدى للبناتفى األمن ال ودرجاتهم

 

 توصيـــات البحث

 اآلتية: في ضوء نتائج البحث ووفقاً لما قدمه من أدوات بحثية يقدم البحث التوصيات

 االستفادة من التصور المقترح لوحدة األمن البيئى فى العلوم  للصف الثانى من المرحلة اإلعدادية في تطوير منهج (2

 العلوم لتلك المرحلة في ضوء المعايير.
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االستفادة من االختبار التحصيلي المعد لقياس الجوانب المعرفية المتضمنة بالوحدة التجريبية في إعداد اختبارات مماثلة  (8

 لقياس نواتج التعلم المعرفية.

تجريبية في إعداد اختبارات مماثلة االستفادة من اختبار المهارات المعد لقياس الجوانب المهارية المتضمنة بالوحدة ال (3

 لقياس نواتج التعلم المهارية. 

االستفادة من مقياس التفكير المستقبلى لقياس جوانب التفكير المستقبلى المتضمنة بالوحدة التجريبية في إعداد اختبارات  (5

 مماثلة لقياس نواتج التعلم فى دراسات مستقبلية بيئية أخرى .

م في إرشاد المعلمين من خالل إعداد أدلة مماثلة مصممة باستراتيجيات حديثة في ضوء معايير االستفادة من دليل المعل (2

 محددة.

أن تحرص المدارس على تنمية األمن البيئى خالل األنشطة البيئية التى تحقق عناصر األمن البيئى لمساعدة الطالب  (8

 لها. على إدراك مشكالتهم البيئية واالجتماعية واالقتصادية ومحاولة ح

توعية التالميذ نحو مستقبلهم من خالل التعرف على إمكاناتهم الحقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط للمستقبل  الشخصى  (9

 أو البيئى على أسس سليمة بما يحقق التكامل والشمولية .

برامج التربية االستعانة بخبراء متخصصين في مجاالت التربية واالجتماع وعلم النفس والشريعة اإلسالمية لتطوير  (2

 األمنية.

 مقترحات البحث 

تطوير منهج العلوم  للصفوف )األول والثالث اإلعدادي( بإضافة وحدة األمن البيئى في منهج العلوم للمرحلة اإلعدادية  (2

 .ي ضوء قائمة معايير منهج العلومف

استراتيجيات حديثة للتدريس إعداد برامج تدريب المعلم على تدريس المناهج المطورة في ضوء المعايير واستخدام  (8

 .المتعددة لعرض وحدات بيئية أخرى مرتبطة بالوسائط

إجراء دراسات حول التفكير المستقبلى وعالقته بكل من األمن الصحى البيئى واألمن الثقافى البيئى والقتصادى البيئى  (3

 .القومى البيئى بفروعهم المختلفة واألمن اإلنسانى البيئى واألمن

للدعم اإلعالمي واإلنتاج الفني بالتشارك بين الجهات األمنية والتربوية لتكون مصادر حيوية لتوفير تأسيس مراكز  (5

 المواد الداعمة لبرامج التربية األمنية وأنشطتها.

تأليف وطباعة النشرات والمطويات والكتيبات التوعوية, والملصقات اإلعالمية التي تخاطب الطالب, وتتناسب مع  (2

  كرية مع المراحل التعليمية المختلفة.احتياجاتهم الف

 

 ـحثــع البـمراج

-أوالً المراجع العربية:  

فاعلية استخدام االكتشاف في وحدة من الكيمياء لتنمية بعض مهارات التفكير  م(8022ابتسام محمد كمال خليل سرحان ) (2

 معة عين شمس.جا –كلية التربية  –قسم المناهج وطرق تدريس  / لدي طالب الصف األول الثانوي

(: اتجاهات حديثة فى تعليم العلوم فى ضوء المعايير العالمية 8002أحمد النجدي، منى عبد الهادى ، وعلى راشد )  (8

 وتنمية التفكير والنظرية البنائية ، القاهرة ، دار لفكر العربى .

للكفايات التكنولوجية ومدى  ( :" مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى 8009إحسان محمد كنساره ) (3

 ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها "، مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

 –م( فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعدد في تنمية المهارات لدي الطالب المعلمين 8009رجب السيد عبدا لمجيد ) (5

 ير منشورة ، جامعة حلوان .رسالة دكتوراة غ

م ( رسالة ماجستير وقد استهدفت الدراسة معرفة: تطويرالذات ودورها في تنمية 8007رياض محمدعلي الخليفة ) (2

 .المهارات األمنية

م ( إستقصاء أثر طريقتي التعلم بالوسائط المتعددة التفاعلية والتعلم اإللكتروني  8020زينب محمد حسن خليفة ) (8

 ر اإلنترنت للطالبات المنتسبات بكلية التربية للبنات جامعة الملك فيصل باإلحساء/ الرياضالتشاركي عب

( : "مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين 8009سعد بن عبد الرحمن الدايل ) (9

 (8:2م/ ص  8028تامر عبدالله /) ثانيالعدد ال 9بالرياض "، مجلة كليات المعلمين ، العلوم التربوية ،مج 

رسالة دكتوراة استهدفت التحقق من أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي في  م (8009سعاد جبر سعيد ) (2

 تنمية مفهوم الذات ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.

عض استراتيجيات ما وراء المعرفه فى تنمية التحصيل ومهارات ( فاعليه ب8020سعود بن مبارك بن سالم البادرى ) (7

التفكير الناقد واالتجاه نحو الموضوعات المهنيه / رسالة دكتوراة غير منشورة / معهد البحوث والدراسات العربية / 

 جامعة الدول العربية / القاهرة

ه الكمبيوتر في تنميه بعض مهارات لية وحده في البيولوجى بمساعدافع م8028سماح محمود فتحي عبد الهادي (20

جهة البحث : جامعة عين شمس* كلية التربية * قسم المناهج  االستقصاء العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي العام

 .وطرق التدريس
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ات (المفاهيم األمنية فى مجال األمن الغذائى / قسم الندوات واللقاءات العلمية/ مركز الدراس8002صديق الطيب منير ) (22

 / المملكة العربية السعودية والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

( :" تقويم تجربة الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم 8020عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي ) (28

 قرى ، مكة المكرمة .اإللكتروني ) جسور ("، رسالة دكتوراه ،غير منشورة ، مناهج وطرق تريس ، جامعة أم ال

تصميم منهج نحو التربويين والمشرفينمين المعل على اتجاهات التعرف( 8002) الردادي سليمان بن المنعم عبد (23

 الرياضيات بالمرحلة المتوسطة تدريس في اإللكتروني استخدام التعليم الرياضيات عند

/ قسم الندوات واللقاءات العلمية/ مركز البيئى المفاهيم األمنية فى مجال األمن (2008)عزمي عبد الفتاح الحديدي (25

 / المملكة العربية السعودية الدراسات والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .( بغداد / العراق+ الخدمةاالجتماعية واآلمن اإلنساني )م8020) عيادحسين محمدعلي (22
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