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 واالتجاهات التحصيلمقرر مقترح في الفيزياء البيئية وأثره في تنمية 
 (1)والمسئولية البيئية لدى طلبة قسم الفيزياء بكليات التربية جامعة تعز.نحو الفيزياء 
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 ملخص البحث:
فىي تنميىة التحلىيا وااتجاهىاو نحىو   ُأجري هذا البحث بهدف بناء مقرر مقترح في الفيزياء البيئية، والتعرف على  أرىر     

الفيزيىىاء والموىىةولية البيئيىىة لىىدس  لبىىة اوىىك الفيزيىىاء ببليىىاو التربيىىة بجامعىىة تعىىز  بحيىىث ُيمبىى  ال لبىىة مىى  فهىىك الع اىىة بىىي  
و الفيزياء والبيئة، ويواعدهك عل  الحفاظ عل  مبوناو البيئة، ولتحقيق هذا الهىدف أعىد الباحرىا  مقىرر مقتىرح تبىو  مى  وى

  منىى  تىىك بنىىاء وحىىدتيب تقىىويك المجرجىىاو التعليميىىة   ذ وأوىىالي ،وحىىداو، وأمىىتما علىى  اوهىىداف والمحتىىوس و رائىىق التىىدري 
و البىة مى   لبىة الموىتوس   البىا   (07)مبونة مى   الواحدة،  ذ  بقتا عل  عينةالمجموعة  التجريبي ذامب  واوتجدك المنهج 

ك(، واىد تىك اجتيىار العينىة 0202/0200اوك الفيزياء ببليىة التربيىة بالتربىة فىي الفلىا الدراوىي اووا للعىاك الجىامعي  الرابع 
أدواو تىك التكبىد مى  لى حيتها  ةلتوافر ظىروف الت بيىق المناوىبة  ولمعرفىة أرىر الوحىدتي  أعىدو ر رىوذلك ب ريقة الدية، 

: اجتبىىار تحلىىيلي مىى  نىىور ااجتيىىار مىى  رتها النهائيىىة، وهىىذ  اودواولىىو لتحقيىىق الضىىرذ الىىذي أعىىدو وجلىى ، وألىىبحو ب
فقىرة، ومقيىا  الموىةولية البيئيىة، تبىو   (47)مقيا  ااتجاهاو نحو الفيزياء، تبو  م  فقرة، وبذا  (43)متعدد، تبو  م  

 حلىىائيا   البيانىىاو النهائيىىة وبعىىد ذلىىك تىىك تحليىىا تىىدري  الوحىىدتي  وبعىىد ، البىىدء ب بقىىو هىىذ  اودواو ابىىا و فقىىرة،  (70)مىى  
مفاهيك الفيزياء البيئية، وبذا تنمية ااتجاهاو نحو الفيزياء ونحىو الموىةولية البيئيىة تائج زيادة التحليا الدراوي بوأظهرو الن

 لدس أفراد العينة حوب ايمة حجك اورر  وعل  ضوء النتائج التي تك التولا  ليها ادمو عدد م  التولياو والمقترحاو  
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Effect of Proposed Course In Environmental Physics on Achievement Development and 

Attitude towards Physics and  Environmental Responsibility at Physics students in Faculties  

Education - University Taiz. 

Abstract: 
   This research aims at knowing of effective of proposed course in Environmental Physics, its 

effect in achievement development attitude towards Physics and Environmental responsibility 

at Physics students in Education faculties in Taiz University. To achieve of research 

Objective. for achieve this aim,  the researchers prepared proposed course includes the 

Objective, content teaching method, and evaluation styles. Accordingly, two units are 

constructed in Environmental Physics. These two units are applied by using pre- experimental 

design (one - group pretest- posttest design). 

  The sample was purposive sample consists of (70) Physics students, the forth Level in 

Education Faculty in Turba, in the first term of the Academic  year                                                    

(2010-2011). to know effectiveness of the two units, the researchers prepared three 

instruments:  

  Achievement test that consists of (34) items of multiple-choice type, Attitude scale towards 

the Physics that consists of (30) items. And Environmental responsibility scale that consists of 

(27) items.   

   This instruments are applied pre and post the teaching of the tow units, and the grouped data 

are collected and analyzed statistically.  

 The  results appeared the effectiveness of the tow units in increasing of achievement, attitude 

development towards the Physics, and Environmental responsibility , according to effect- size 

value. In the light of the finding of current research has provided an number of 

recommendations and suggestions. 
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 واالتجاهات التحصيلمقرر مقترح في الفيزياء البيئية وأثره في تنمية 

 والمسئولية البيئية لدى طلبة قسم الفيزياء بكليات التربية جامعة تعز.نحو الفيزياء 
  ة:ـالمقدم

، والىذي رافقى  المعرفىة مجىااوواانتمار الرقافي المتوارر فىي مجتلىف  ،المعرفي بااتوارالقر  الحادي والعمري  يتميز     
 هىابت ىوير برامجفقامو العديد م  دوا العالك ، انعب  ذلك عل  اهتماك والتحدياو في مجتلف الجوانب ،العديد م  التضيراو
 هىذا الت ىوير وجىاء ،لتضيىراو والتحىدياوالفيزياء، باوتجابة لتلىك امقرراو جميع مراحا التعليك، ومنها في  ومقرراتها الدراوية

التوىىعينياو مىى  القىىر  مىىهدو فتىىرة  امتىىدادا  لمىىا حىىدث فىىي القىىر  الماضىىي فىىي هىىذا ااتجىىا ،  ذللبىىرامج والمقىىرراو الدراوىىية 
وظهىىىىرو اتجاهىىىىاو واهتمامىىىىاو عالميىىىىة حديرىىىىة،  ،العىىىىالك أنحىىىىاءفىىىىي جميىىىىع  الفيزيىىىىاءفىىىىي مجىىىىاا تعلىىىىيك  نقلىىىىة نوعيىىىىةالعمىىىىري  

المجتلفىة، وتقىىديمها بلىورة ممىىواة، بمىا أنهىىا  هامت ىورة لتعلىىيك وتىدري  الفيزيىىاء تةبىد علىى  الىرب  بىي  موضىىوعاتوممىروعاو 
تةبد عل  اتجاذ البعد البيئي في المقرراو الدراوية، واتجاذ النظىرة البنائيىة بقاعىدة أواوىية فىي مجىاا تعلىيك الفيزيىاء، ودراوىة 

روعاو بىالنواحي الت بيقيىة بي  اإلنوا  والبيئة  فقد اهتمو بعذ هذ  التوجهاو والممىالقضايا ااجتماعية، والتكرير المتبادا 
بالبيئىىة، بينمىىا اهىىتك بعضىىها ااجىىر بىىيبراز النىىواحي اإلنوىىانية وااجتماعيىىة، والجهىىد البمىىري المبىىذوا لعلىىك  لهىىذا العلىىك، ولىىلت 

 ( 031، ص0220 فراج،  ،(Cho,2002,p1021-1022  الفيزياء
واىىىىىواني  الفيزيىىىىىاء بىىىىىي  مفىىىىاهيك  ربىىىىى  يبىىىىىو  هنىىىىاك  نىىىىى  مىىىى  اوفضىىىىىا أ ( أ(Dzelalija,2004,p4-6دزا ليجىىىىىا ويىىىىرس    
هىي ترابيىب متداجلىة مى  الظىواهر والقىواني  ، على  اعتبىار أ  الفيزيىاء البيئيىة نوعهىا بىا البيئىة مهمىا  موضوعاو وممب وو 

  حيوي المائي والجوي و المحي  الظمة متباملة بي  أنأنها  ، ع وةالبيئية لممب ووالعملياو وا ،الفيزيائية
لقضايا جارج وبناء  علي  في  رب  البيئة والتربية البيئية بالفيزياء وبالمقرراو اوجرس ُيعلك ال لبة المفاهيك والموضوعاو وا  

في لديهك معرفة العلمية ويةدي  ل  تعميق ال ،ورار هذا البو أيبمف لهك جانبا  م  والموتقبا، و  حياتهك العادية للحاضر
لديهك  وهذا التوج  يمأل فراغا  ويبما النقص،  الموئولية البيئيةااتجاهاو و وبالتالي زيادة الوعي بالرقافة و  ،مجااو أجرس

 ذ يمير مهنا  ( Aikenhead ,1998 ، واويماء مقرراو الفيزياء والقلور في المناهج والمقرراو الدراوية القائمة
 ل  أ  المقرراو الدراوية بمبا عاك، ومقرراو الفيزياء بمبا جاص، ببلياو التربية في اليم  تربز ( 01، ص0202 

عجز ع  مواببة الت وراو العلمية البيئي والحياتي المتعلق بها، وتعل  المادة المقررة بعيدا  ع  الجانب الت بيقي و 
ية في عملية تضمي  البعد البيئي فيها، اومر الذي يجعلها تتلف والتبنولوجية والبيئية، وا توابب الحدارة والتوجهاو العالم

وبذلك تلبح عاجزة ع  الوفاء بالضرذ الذي أعدو م  أجل ، والنتيجة أ  ال الب المعلك بقوك الفيزياء يتجرج  ،بالقلور
 وهو يفتقر  ل  العديد م  مفاهيك الفيزياء البيئية  

ا جدوس وي مقرر م  المقرراو مالك يب  وريق الللة  ل  أن   (021ص ،0222  يووفو  وحشويةبد با م     
حاجة ب ال الب المعلك لي   فويهدف  ل   عداد أجياا عل  درجة عالية م  المعرفة والوعي ؛وممب و المجتمعبحاجاو 

 ؛وتجريبية ،مهنيةمقرراو فيزيائية   ل حاجة بولبن   ،مقرراو وموضوعاو نظرية ع  الفيزياء لبي يتجرج عالك فيزيائي  ل 
(AAPT ,2009,p16). م  حول التي لبي يفهك الحياة والظواهر والبوارث ال بيعية 

(0) 
عدك التكبيد عل  ذلك يةدي   ذ أ  

موةولية تنمية عليهك تقع و  ،ف لبة اليوك هك معلمو الموتقبا، ووظيفتها في الحياة ، ل  وجود فجوة بي  تلك المقرراو
 عد المعلك اإلعداد الجيد الذي يةهل  للقياك بدور  عل  الوج  اوبمالهذا ابد م  أ  يُ  هك تب لمهاراو التفبير العلمي لدس 

 ( 093، ص 0222،  ابو ومرة، وآجرو 
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الفيزيىاء البيئيىة ل لبىة  البحوث والدراواو العربية واوجنبية التي توع   ل  تبن  بىرامج أو مقىرراو دراوىية فىي نظرا  لندرةو 
 ا البحىثهذ يجر أُ فقد   ع وة عل  أن  لك ُتجر دراوة عل  الموتوس المحلي في هذا الجلوص، اوك الفيزياء ببلياو التربية

بعىذ الجوانىب المعرفيىة والوجدانيىىة تنميىة بهىدف وذلىك  ،الفيزيىاءعلىىك بيئيىة مى  جى ا واضىايا بمحاولىة لتىدري  موضىوعاو 
 بدراوة هذا المقرر ذاو الللة 

 مشكلة البحث: 
وتعلىك هىذ  المىادة، جالىة تعلىيك  يمىضا بىالهك ممىب و  وم وري مناهج ومقرراو الفيزيىاء ،المعلمي عدد متزايد م  هناك    

ومنهىا  ،راواو في مجتلف الدواواد أظهرو عدة دوأ  ال لبة يجدو  لعوبة في تعلمها، وواء  في المدار  أو الجامعاو؛ 
؛ 0ص ،0220، القرنىىي؛ 031ص ، 0220، فىىراج؛ 99، ص0222عبىىد الوىى ك،   لىىعوباو تعلىىك الفيزيىىاء، بدراوىىةالىىيم  
  اومىر الىذي دفىع المىربي  (Paul,2010,p110 (؛ Board of Studies (NSW),2004,p6 (3 ، ص؛ 0990حيىدر، 

م  جفافها ولعوبة تعلمها، مما حىدا ببريىر مىنهك  لى  التربيىز على    ل  الوعي للبحث ع  حلوا عملية وأبرر فعالية، للحد
 مناهج، ومقرراو علمية، وت بيقية مرتب ة بالبيئة 

 ،جامعة تعىزبمعلك ببلياو التربية العداد ذاو الللة بيعل  بعذ محتوياو مقرراو الفيزياء  ري وم  ج ا ا  ر الباح   
بدرجىىة   المقىىرراو المعتمىىدة، وعىىدك تضىىمي  العديىىد مىى  مفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة لىىوحظ عىىدك وجىىود مقىىرر الفيزيىىاء البيئيىىة ضىىم

لىبعذ  ري وم  ناحية رانية م  ج ا حضىور البىاح ،م  ناحيةتةدي  ل  تحقيق أهدافها  ؛في محتوياو تلك المقرراوبافية 
والىور فىي  ،فىي الجانىب البيئىي هىكمفىي موىتوس فه لىوحظ أ  هنىاك تىد    ،الحلص أرناء التربية العملية ل لبة اوك الفيزياء

 ل  العديد م  مفاهيك الفيزياء البيئيىة التىي ؛ افتقارهك رب  المحتوس العلمي بالبيئة ، وضعف في ادرتهك عل التدريوي أدائهك
حىاا  ، وهذا مىا يعبوى  وااىعتواعدهك عل  عملية الرب ، م  من لق أنهك لك يجدوا ذلك الرب  أرناء دراوتهك لمقرراو الفيزياء

   تلك المقرراو، اومر الذي يمب  أ  ينعب  ولبا  عل  المجرجاو المرغوبة
ان  اىىا  مىى  أهميىىة  ،ومىى  هنىىا تبىىرز أهميىىة وجىىود مقىىرر فىىي الفيزيىىاء البيئيىىة لل لبىىة المعلمىىي  بقوىىك الفيزيىىاء ببليىىاو التربيىىة   

مىى  مواجهىىة موااىىف الحيىىاة اليوميىىة   البيئيىىة التىىي تمبىىنهك لممىىب ووالموضىىوعاو وا ،الفيزيائيىىةوالمبىىاد  الىىرب  بىىي  المفىىاهيك 
 لبىىة اوىىك ل اء مقىىرر فىىي الفيزيىىاء البيئيىىةا توجىىد دراوىىة اهتمىىو علىى  نحىىو مبامىىر فىىي  عىىداد أو بنىى ري وفىىي حىىدود علىىك البىىاح

   يهكلبيئية لدوالموئولية ا نحو الفيزياء وع   ل  تنمية المفاهيك وااتجاهاوت الفيزياء ببلياو التربية بجامعة تعز
 وم  هذا المن لق تتحدد ممبلة البحث الحالي في اإلجابة ع  الوةاا الرئي  التالي:   

والمسـئولية البيئيـة لـدى نحـو الفيزيـاء واالتجاهـات  التحصـيلأثـره فـي تنميـة مـا ما المقرر المقتـرح فـي الفيزيـاء البيئيـة و 
 طلبة قسم الفيزياء بكليات التربية جامعة تعز؟

 رق م  الوةاا الرئي  اووئلة الفرعية ااتية:وينب  
 ما اإل ار العاك للمقرر المقترح في الفيزياء البيئية ببلياو التربية بجامعة تعز؟ -0
 ما أرر المقرر المقترح في تنمية مفاهيك الفيزياء البيئية لدس  لبة اوك الفيزياء ببلياو التربية بجامعة تعز؟ -0
  اايجابية نحو الفيزياء لدس ال لبة أفراد العينة؟ما أرر المقرر المقترح في ابتواب ااتجاهاو  -3
 أفراد العينة؟ لبة الما أرر المقرر المقترح في تنمية الموئولية البيئية لدس  -9

 أهداف البحث:
نحىو  وااتجاهىاو التحلىياأرىر  فىي تنميىة والتعىرف على  مقرر مقترح في الفيزيىاء البيئيىة  يهدف البحث الحالي  ل   عداد   

  جامعة تعزفي والموئولية البيئية لدس  لبة اوك الفيزياء ببلياو التربية  الفيزياء
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 أهمية البحث:
 تتجل  أهمية البحث الحالي في أن :   
مدج   جديدا  لتنظيك محتواها إلظهىار  تباراوم وري برامج  عداد معلك الفيزياء ببلياو التربية عل   ،يواعد مج  ياد  -0

وأهىىداف  ها،وىىهك فىىي تحقيىىق أهىىداف تدريوىىيُ اىىد ممىىا  ،مىىادةهىىذ  الوارتبا هىىا بالبيئىىة للحىىد مىى  جفىىاف ولىىعوبة  ،وظيفىىة المىىادة
 التربية البيئية في آ  واحد 

ل لبىة اوىك الفيزيىاء ببليىاو التربيىة بجامعىة تعىز يمبى  ااوىتفادة منى  للمقرر المقترح فىي الفيزيىاء البيئيىة  ا  عام ا  يقدك   ار  -0
منىىىاهج  ووم ىىىور  معىىىدو،مىىى  وحداتىىى  ليوترمىىىد بهىىىا تفلىىىيليتي  وبنىىىاء وحىىىدتي  فىىىي  عىىىداد بىىىرامج أو مقىىىرراو أجىىىرس ممارلىىىة، 

 الفيزياء في التعليك العالي ومقرراو 
 ااتجاهىىىاو العلميىىىة وتنميىىىة الموىىىئولية البيئيىىىة، تمىىىاك بتنميىىىةنحىىىو ااه ببليىىىاو التربيىىىةوجىىى  نظىىىر أعضىىىاء هيئىىىة التىىىدري  ي -3

الفيزيائيىىة مواجهىىة تحىىدياو رىىورة العلىىوك  وا مى مبنىىتحتىى  ي  لبىىة بليىىاو التربيىىة باعتبارهمىا هىىدفي  رئيوىىي  يجىىب تحقيقهمىىا لىدس
 واضايا البيئة الحالية والموتقبلية 

 حدود البحث:
 ااتلر البحث عل  ما يلي:     

، وحىىداو دراوىىية و، يتضىىم  وىىلفيزيىىاء ببليىىاو التربيىىةر عىىاك للمقىىرر المقتىىرح فىىي الفيزيىىاء البيئيىىة ل لبىىة اوىىك ا عىىداد   ىىا -0
 ويمتما عل  اوهداف والمحتوس و رائق التدري  وأواليب التقويك 

، ج ا الفلا الدراوي اووا م  العىاك بجامعة تعز الداروي  في الموتوس الرابع بقوك الفيزياءبالتربة  لبة بلية التربية  -0
  البحثعينة مما يحد م  تعميك النتائج جارج مجتمع الوبحوب ك(، 0202/0200الجامعي  

م  وحداو المقرر المقترح ميدانيا  عل   "الملوراو الفيزيائية للبيئة" و " ةيالبيئالررواو المعدنية والموارد "  تجريب وحدتي -3
   والموئولية البيئيةنحو الفيزياء ااتجاهاو الفيزياء البيئية، وتنمية في تنمية مفاهيك  أررهما للتعرف عل  البحثعينة 

 أدوات البحث:
الفيزيىاء ااتجاهىاو نحىو  يمقياوى وعلى اجتبار تحليلي لمفاهيك الفيزياء البيئية عل  ر ث أدواو تمرلو باعتمد الباحرا     
  م   عدادهما الموئولية البيئيةو 

 البحث: فروض
 اجتبار لحة الفروذ ااتية: تكوتحقيق أهداف   ،أوئلة البحث  لإلجابة ع    
توجىىد فىىروق دالىىة  حلىىائيا  بىىي  متووىى ي درجىىاو ال لبىىة فىىي ااجتبىىار التحلىىيلي لمفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة ابىىا وبعىىد  ا -0

 دراوة الوحدتي  الدراويتي  المقترحتي  
ابا وبعد دراوىة الوحىدتي   الفيزياءبي  متوو ي درجاو ال لبة في مقيا  ااتجاهاو نحو ا توجد فروق دالة  حلائيا   -0

 المقترحتي  
ا توجىىىد فىىىروق دالىىىة  حلىىىائيا  بىىىي  متووىىى ي درجىىىاو ال لبىىىة فىىىي مقيىىىا  الموىىىئولية البيئيىىىة ابىىىا وبعىىىد دراوىىىة الوحىىىدتي   -3

 المقترحتي  
 منهج البحث:

 اوتجدك الباحرا  في مراحا البحث ما يلي:   
 أدواو البحث و  الوحدتي  المقترحتي و  ،المنهج الولفي في  عداد اإل ار النظري للمقرر المقترح -
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لتوافىىىق هىىذا التلىىميك مىىىع مىىا يهىىىدف  ليىى  البحىىىث بعىىدي(  -علىى  نظىىىاك المجموعىىة الواحىىدة  ابلىىىيالمىىنهج التجريبىىي القىىىائك  -
 الحالي  

 البحث:مصطلحات 
 ورد في البحث العديد م  المل لحاو يمب  تعريفها بما يلي:    
 المقرر المقترح: -1
والقضىايا ذاو  والمفىاهيك والموضىوعاوالمعلوماو م  الوحداو الدراوية تتضم  العديد م  بكن  مجموعة  جرائيا : ُيعرف     

اوهىىىداف ا   ويمىىىمببليىىىة التربيىىىة جىىى ا فلىىىا دراوىىىيفيزيىىىاء  لبىىىة الموىىىتوس الرابىىىع بقوىىىك الل تُىىىدر  ارتبىىىا  بالفيزيىىىاء والبيئىىىة
 واليب التقويك  أوالمحتوس و رائق التدري  و 

 الفيزياء البيئية: -7
ذاو ع اىىة بىىالظواهر  ائيىىةالفيزيوالعمليىىاو موضىىوعاو القىىواني  و العبىىارة عىى  " :بكنهىىا (Daniel,2003,p4) ُيعرفهىىا دانىىا    

   "واونظمة البيئية التي تةرر عل  نوعية ومبوناو البيئة
تنظىيك محتىوس علىك الفيزيىىاء بلىورة تتبامىا فيهىا المفىاهيك والمبىاد  الفيزيائيىة مىىع " :بكنهىا (092، ص0220  عرفهىا فىراجيُ    

 " المفاهيك والقضايا البيئية
هيك والقىىىواني  والمبىىىاد  والظىىىواهر الفيزيائيىىىة ذاو الع اىىىة بعنالىىىر البيئىىىة، وذاو  جرائيىىىا  بكنهىىىا: عبىىىارة عىىى  المفىىىا عىىىرفتُ و     

 ارتبا  مبامر بالحياة اليومية، بقلد فهك البيئة وحا ممب تها، ويتك تنظيمها وفقا  للع اة الموجودة بي  الفيزياء والبيئة 
 :التحصيل -4
الرىىرواو المعدنيىة والمىىوارد " فىي وحىدتي  للمفىاهيك والمعىارف المضىىمنة مقىدار اوىتيعاب ال الب/ال البىىةبكنىى   :ُيعىرف  جرائيىا    

فىي الموىتوياو المعىد لىذلك فىي ااجتبىار النهىائي وُيقا  بالدرجىة التىي يحلىلو  عليهىا  "الملوراو الفيزيائية للبيئة" و " ةيالبيئ
 ( التذبر، والفهك، والت بيق، والتقويكالمعرفية  

 :نحو الفيزياء االتجاهات -3
نزعىىة مبتوىىبة للفىىرد ل وىىتجابة ب ريقىىة متوىىقة عنىىدما " بكنهىىا:( Lohithakshan,2002,p31-32عرفهىىا لوهيرىىاك مىىا   يُ     

ا  أو لتبىوي  التهيئىة ل وىتجابة للفىرد عنىدما يواجى  موافى ا  وعا فيى يىا  وتتضىم  محتىوس معرف رابتة نوىبيا   وهيمعي   رار بموافيُ 
  ا "محدد ولوبا  
فيزيائيىىة أو ظىىاهرة حالىىة مىىعورية بامنىىة فىىي ذاو الفىىرد تجعلىى  يتجىىذ موافىىا  أو وىىلوبا  تجىىا  اضىىية  ا جرائيىىا : بكنهىىعىىرف تو     

، علىى  أ  يعتمىىد هىىذا المواىىف أو الوىىلوك معلومىىاو معرفيىىة لفيزيىىاء البيئيىىةلمقىىرر اتواجهىى  فىىي حياتىى  اليوميىىة أو أرنىىاء دراوىىت  
  نحو الفيزياءالدرجة التي يحلا عليها ال لبة في مقيا  ااتجاهاو ، وُيقا   جرائيا  في هذا البحث بووجدانية

 المسئولية البيئية: -5
ووعيى  بالبيئىة  ،محللة ااوتجاباو الدالة عل  ع اة الفىردبكنها: "( 9، ص0220عبد المويح، وفراج  عرفها با م  يُ     

ورعايتهىا  ،وايام  باوعماا الم ئمة لليانتهاة ومبوناتها واهتمام  الذاتي بضرورة المحافظة عل  البيئوممب تها  ،وأنظمتها
  "وع ج ممب تها

 جرائيىا : بكنهىا بىا المماروىاو والتلىرفاو اليوميىة اايجابيىة التىي يقىوك بهىا الفىرد أو الجماعىة تجىا  مبونىاو البيئىة ف عر تُ و    
قىا  بالدرجىة التىي يحلىا عليهىا ال لبىة مى  جى ا يتك ابتوابها م  ج ا ااتجاهىاو البيئيىة، ويمىارك فىي حمايىة البيئىة، وت  

 اوتجابتهك عل  مقيا  الموئولية البيئية 
 والدراسات السابقة:اإلطار النظري 

 أواًل: اإلطار النظري:
 هدف البحث الحالي  ويمب  تناوا ذلك عل  النحو ااتي:   لي يتناوا هذا الجزء اإل ار العاك الذي يوتند    
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  وأهمية تعليمها: البيئيةالفيزياء  -1

يهىدف  هىوو  وأبرر ارتبا ا  بالبيئة، يتعاما مع مبوناو البو  اوواوية، بون ة، يعلك الفيزياء هو أحد أبرر العلوك ال بيع    
فىىي العمليىىاو البيئيىىة لمناامىىة اضىىايا البيئىىة وتفوىىيرها ضىىم  الوىىياق البيئىىي،  اوانينهىىا لىى  تفوىىير الظىىواهر ال بيعيىىة وت بيىىق 

بينهىا لتوضىيح الوىلوك ال بيعىي، وجميىع أنىوار التفىاع و فيمىا الداجليىة  اوومعرفىة الع اى ،والنظريىاو ،ويهتك بدراوة القواني 
ج الظىىواهر الجالىىة بالضىىوء (  بمىىا أنىى  يعىىالBoard of Studies (NSW),2004,p7البىىو    مبونىىاو الموجىىودة فىىي

فض   ع  البمف اورلاد الجوية، بما في ذلك دراوة  ال بيعية،واللوو والبهرباء والحرارة، وغيرها م  الظواهر الفيزيائية 
الظىواهر والبىوارث الفيزيائيىة، بىالتنبة عى  حديرة فىي مجىاا اإلنىذار المببىر  تقنياووابتبار  ،لررواو اورذ المعدنية والنووية

بما أن   ( 1ص، 0220،  باما وآجرو لبيئية حرباو النجوك، وغير ذلك م  الظواهر الفيزيائية اودراوة  لزازا والبرابي ،با
فىي والحياتيىة وااجتماعيىة  ،ولى  العديىد مى  الت بيقىاو العمليىة ،التقنيىة فىي البيئىةالفيزيائيىة و تضيىراو العل  فهىك  اوفرادواعد ي

  Patriciah & Johnson ,2008)مجتلف مجااو الحياة  
وهذا الوو  ، علميةالفيزيائية و البتمافاو وااالبيئة هي الوو  الذي يحي  باإلنوا  وتظهر في  بافة النما او الحياتية و     

هىي بىا مىا يحىي  بالبىائ  الحىي مى  عوامىا بيئيىة  بيعيىة بالمىاء والهىواء و ؛ البيئةممب و غني بالمعلوماو المفيدة لمناامة 
 & Aminuddin). ، (01، ص0229،  اللىىانعوغيرهىىا  والوىىب  وال قىى  والُمنىىام وعوامىىا بيئيىىة بيولوجيىىة واجتماعيىىة

0thers ,2009) لىى  معلومىىاو حىىوا تلىىك العوامىىا أو الظىىواهر بهىىدف ترقيفىى  بيئيىىا  وتحويوىى  بالممىىب و  وال الىىب يحتىىاج 
بواب  مهاراو لحا الم هىذا الهىدف ا يمبى  تحقيقى  ك في حلهىا، و مب و البيئية أو اإلوهاالبيئية ورفع موتوا  ووعي  بذلك، وا 

التىي تهىدف  (009، ص0222م  ج ا دراوة البيئة ومبوناتها فحوب، با مى  جى ا التربيىة البيئيىة  بىاحم ، والجديىدي، 
مى   الفىرديتمرىا فىي تمبىي   يقىاظ الىوعي البيئىي الىذي   ل   عداد جيا وار  تجا  بيئت ، وتتمرا هذ  التربية فىي جىانبي  أولهمىا:

التىي تىةدي  لى  توجيى   ااتجاهىاوابتوىاب تنميىة القىيك و هىو القدرة عل  اجتيار التقنيىاو وت ويعهىا فىي جدمىة البيئىة، وااجىر 
لىى  تنميىىة   & Aminuddinبيئتىى   الموىىئولية البيئيىىة التىىي تعمىىا علىى  تحوىىي  الع اىىة بىىي  اإلنوىىا  و الوىىلوك البيئىىي وا 

Others, 2009, p52-56). 
لعىا مى   ،أهداف علك الفيزياء وأهداف التربية البيئية تتفقا  في برير م  الجوانبب   م   حظ أ  بناء  عل  ما وبق يُ و     

وأ  تحقيىىق هىىذا اارتبىىا  ولعىىا هىىذا ااتفىىاق يوىىتدعي ربىى  الفيزيىىاء بالبيئىىة، ، واارتبىىا  بىىالمجتمع ،والوااعيىىة ،أبرزهىىا الوظيفيىىة
إلظهىار ال بيعىة العلميىة وتكبيىد  ج ا تناوا المفىاهيك والقىواني  الفيزيائيىة مىع الموضىوعاو المرتب ىة بالبيئىةيمب  أ  يتك م  

لقىىد و   (99، ص0222 عبىىد الوىى ك، ، (020ص، 0220 الجلىىائص الوظيفيىىة وااجتماعيىىة والت بيقيىىة لبىىا منهىىا  فىىراج،
وتىىداجا ممىىب تها ظهىىرو  المجتلفىىةومىىع ت ىىور العلىىوك  ر،ألىىبحو التبامليىىة مىى  أهىىك الوىىماو المميىىزة لفىىرور العلىىك المعالىى

الىذي ظهىر بفىرر جديىد مى    (1ص، 0220 ، وآجىرو  ، بامىا منهىا الفيزيىاء البيئيىة العلوك التي يتجاذبها أبرىر مى  تجلىص
 -المتجىددة واال ااى يبامىا بىي  الفيزيىاء والبيئىة فىي حقىوا عديىدة، منهىا:والذي العلوك في العقود اوجيرة م  القر  العمري ، 

 اميبااىىىواني  الىىىدين -المموىىىية اإلمىىىعاعاوتحىىىوي و  -مراابىىىة الظىىىواهر ال بيعيىىىة -اللىىىحة البيئيىىىة -ال قىىى  وتضيىىىراو المنىىىام
، وغيرها، فعلك الفيزياء يمبى  أ  يىرتب  بالبيئىة وممىب تها متى  مىا تنىاوا المفىاهيك والقىواني  الفيزيائيىة المرتب ىة بتلىك الحرارية

 Dzelalija). تنظيمهىىا بمىىبا من قىىي يتلىىف بترتيىىب المفىىاهيك والموضىىوعاو ضىىم  الوىىياق البيئىىي الحقىىوا مىىع مراعىىاة

,2004,p5) 
مىى  أوىىرار  بمىىف لهىىك جانبىىا  بونهىىا ت ، لبىىة الجامعىىةلىىدس التربويىىة الفعالىىة فىىي التعلىىيك  الووىىائاعتبىىر الفيزيىىاء البيئيىىة مىى  تُ و    

(  092، ص0222وىىمرة، وآجىىرو ،  أبىىو مجتلفىىة فىىي مجىىااو لىىديهك، ةدي  لىى  تعميىىق المعرفىىة العلميىىة تىىو  مبونىىاو البيئىىة،
، ، وااهتمىىاك بدراوىىة الظىىواهر ال بيعيىىة جىىارج الضىى ف الجىىوي لىىألرذ بقاتىى ، والبمىىف عىى  الميىىا  الجوفيىىةمعرفىىة الجىىو و ب
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دور البيئىة  أيضىا  وهىذ  النظىرة جعلىو المهتمىي  ا يتجىاهلو    (Dzelalija,2004,p2)، وغيرهىا واوتبماف الفضىاء البىوني
رب  والتبامىىا بىىي  التوجىى  الىىذي ينىىادي بىىالوهىىذا يةبىىد  هىىا،تعتبىىر جىىوهرا  أواوىىيا  فىىي تعل مو  ،فىىي فهىىك البنيىىة الفيزيائيىىة واوىىتيعابها

ابىد أ  يظهىر فىي محتىوس مقىرراو وعليى  فىا  هىذا الىرب  والتبامىا   (093، ص0220  والىف، البيئيةو  المفاهيك الفيزيائية
مى  أجىا لبىي يحلىا ال الىب على  المعرفىة الفيزيائيىة فىي الوىياق البيئىي؛ ؛ التربيىة فىي الجامعىاو اليمنيىة في بليىاو الفيزياء

 ( 02، ص0229اللانع،   في حاضر  وموتقبل ي ،  عداد اإلنوا  الواعي بكهمية  بقاء البيئة مو نا  أمينا  عل
 بوىاب ال لبىة بهىدف  ؛والرئيوىة لتىدري  العلىوك والتربيىة العلميىة ،تعلىيك الفيزيىاء البيئيىة ألىبح مى  اوهىداف المهمىةلذلك ف   

 و  بهىا،ويتىكرر ونها تمبىنهك مى  اإلجابىة عى  التوىاةاو المتعلقىة بالعديىد مى  الظىواهر والقضىايا البيئيىة التىي يىدرب ،رقافة عامة
أوىباب عىدة تىدفع العديىد مى   وهناك ( 039، ص 0221، وآجرو   ابو ومرة، في حياتهك اليومية بعد يوك وهي تتبرر يوما  

 :مواعدة المتعلك عل  وهميتها في الفيزياء البيئية العلوك لتدري  معلمي
 في ويااهما ااجتماعية والفيزيائية والبيئية  قنيفهك الوااع البيئي والت ور الت -
 فهك التكرير المتبادا بي  الفيزياء والبيئة والمجتمع  -
   وتنمية الموئولية البيئية جاهاو نحو الفيزياءتنمية مهاراو التفبير واات -
   هاوجفاف تهاوالتجفيف م  لعوب الفيزياء اوتيعاب مادة -
التىي أو غيىر المبامىر  ،با  ذلك م  ج ا التفاعا المبامىر وواء   ،في البيئةال بيعية المجتلفة البرير م  الظواهر  دراك  -

  م  البيئة المحي ة بالمتعلك  والتي ما هي  ا جزءُ  ،تمملها مادة الفيزياء
ذا با  للفيزياء البيئية تلىك اوهميىة بالنوىبة للمىتعلك، فينهىا تىزداد أهميىة بالنوىبة للمعلىك، فهىي ترفىع مى  موىتوس ايجابيتى       وا 

واني  الفيزيائيىة وفاعليت  ان  اا  م  تعدد أدوار  وتنور مهام  في العملية التعليمية  فدور  ا يقتلر فق  بمعرفىة المفىاهيك والقى
نمىىىا يهىىىتك بفهىىىك  بيعىىىة علىىىك الفيزيىىىاء ،بمىىىا هىىىو وىىىائد اا  ،وت بيقاتهىىىا فىىىي حىىىا الموىىىائا ، ب ىىىرق تمبنىىى  مىىى  الممىىىاربة فىىىي وا 

توظيىف المعرفىة العلميىة يبو  لدي  فهك ووعي بيئي  ل  جانب اتجاهاو وولوك بيئىي رمىيد، ويوىع   لى  و  المجتمع بعق نية
،  تىىبعىى  تنميىىة ااتجاهىىاو لىىدس  ل امواجهىىة موااىىف المهنىىة ببونىى  موىىئو مىىر الىىذي يمبنىى  مىى  ، اوةيىىحىىا الممىىب و البيئل

وهذا ا يكتي  ا م  ج ا  مقرراو دراوية في بلياو التربية تتضم  البعد البيئي، وموجهة  وتضيير ولوبهك العلمي والبيئي،
الحىىالي  البحىىث  وىىعي لىىذلك ( 90، ص0222  عبىىد الوىى ك،، (002ص ، 0221،  ال نىىاوي باوهىىداف التربويىىة المروىىومة

   التربية البيئية م  ج ا تدري  علك الفيزياء أهدافتضمي  البعد البيئي في مقرراو الفيزياء بمحاولة لتحقيق   ل 

 الفيزياء وعالقتها بالبيئة وبمتطلبات المجتمع: -7
فالتضيراو الفيزيائية تحدث تضيراو في مجتلىف مجىااو  ،الللةُتعد الع اة بي  الفيزياء والبيئة وبمت لباو المجتمع وريقة    

التىي يتعىرذ لهىا  البيئيىةتحاوا تقديك الحلىوا للممىب و و  ؛وجدماو مجتلفة للمجتمع ،الحياة، فهي تتمرا في لورة منتجاو
والحاجىىة  ،وبيئيىىة واجتماعيىىةفالممىىبلة الواحىىدة غالبىىا  مىىا يبىىو  لهىىا عوامىىا فيزيائيىىة  ،مىىع البيئىىة هكالمجتمىىع بهىىدف تبىىيفأفىىراد 

وبحىا  ،والعبى  لىحيح ،وت بيقاتهىا التقنيىة ،لإلجابىة عى  أوىئلة تتعلىق بالعىالك ال بيعىي تىةدي  لى  ت ىوير المعرفىة الفيزيائيىة
 الفيزيائيىةالوضع اإلنواني الىذي تحىدث فيى  بافىة التضيىراو الذي يتمرا بفي المجتمع ، هذ  الممب و تتقدك المعرفة الفيزيائية

 ( 0،ص0999 عبد الو ك،  ( 012-013، ص0992 الجليلي، وآجرو ،  لبيئيةوا
بلىناعة اوجهىزة والمعىداو التىي لهىىا  ،البمىرية دمىةاووا: يتوجىى  لج قي ،فتىكرير الفيزيىاء على  المجتمىع والبيئىة يتجوىد بمى   

العما وتوفر الرجىاء وتحقىق رفاهيىة اإلنوىا  توها م  مكنها التي ، فائدة في الجوانب الزراعية وال بية واللناعية واإلنوانية
والتلىوث بكنواعى   ،يتجود بالضىرر الىذي يلحىق بىالمجتمع والبيئىة بكوىلحة الىدمار المىاما :في مجتلف مجااو الحياة، والراني

تكرير الفيزيىاء فهك م   مّب يت أ وال الب في حاجة  ل    نام في العالك واإلواءة  ل  الع اة بي  اإلنوا  والبيئةوتضيراو المُ 
تقىّيك ئيىة فىي البيئىة، رىك الفيزيابالت بيقىاو تتعلّىق التىي القضىايا تلىك تجىاذ القىراراو حىوا امهاراو وابتواب  في المجتمع والبيئة

 (  Board of Studies (NSW),2004,p6-15  المجتمعأفراد ت بيقاو عل  تلك ال تكريراو
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متىىى  مىىىا تنىىىاوا المفىىىاهيك والقىىىواني   ،ممىىىب و المجتمىىىعبالبيئىىىة و   يىىىرتب  بأو تعلمهىىىا يمبىىى  أتىىىدري  الفيزيىىىاء وعليىىى  فىىىا     
فال لبة يتعلمو  بمبا مناوب م  المقرراو التي تُبن  مى  منظىور  والظواهر الفيزيائية المرتب ة بالبيئة وبمت لباو المجتمع 

درابىىىىي ووجىىىىدا  & Edward)ني لىىىىديهك  بيئىىىي واجتمىىىىاعي وتىىىىرتب  بقضىىىىاياهك الحقيقيىىىىة حتىىىى  أنهىىىىا تتىىىىرك ارىىىىر نفوىىىي وا 

Richard,1999    يزيىىاء فىىي علىى  ذلىىك فقىىد تحىىوا اهتمىىاك البىىاحري  فىىي الفتىىرة اوجيىىرة فيمىىا يتعلىىق بكهىىداف تىىدري  الف وبنىىاء
والنظريىىاو الفيزيائيىىة ألىىبح اا   ،مرحلىىة التعلىىيك العىىالي فبعىىد أ  بىىا  الهىىدف اووا هىىو تىىدري  المفىىاهيك والحقىىائق والقىىواني 

ابىىد أ  يتحىىوا هىىذا  لىىذاوتلبيىىة م الىىب المجتمىىع   ،فىىي جدمىىة البيئىىةواوانينهىىا يىىدور حىىوا توظيىىف جوانىىب المعرفىىة الفيزيائيىىة 
ة بحيىىث يبىىرز الع اىىة بىىي  الفيزيىىاء والبيئىى الموجهىىة بيئيىىا   الدراوىىية فىىي بليىىاو التربيىىة والبىىرامجااهتمىىاك فىىي محتىىوس المقىىرراو 

،  ارنىىي التىىي تىىت ءك مىىع الوااىىع المعالىىر، ومت لبىىاو المرحلىىة الموىىتقبلية باإلضىىافة  لىى  بىىرامج البيئىىة المنفلىىلة والمجتمىىع،
ير م  الباحري  أ  الهدف الم لىق لهىذ  البىرامج هىو تنميىة الىوعي وااتجاهىاو نحىو البيئىة  رواد نااش الب  (02ص، 0220

مى  أبعىاد  ا  ُبعىدوهىذا ُيعىد توجيهها نحىو البيئىة يىةدي  لى  نمىو الوىلوك البيئىي لىدس الفىرد، فتنمية الجوانب المعرفية والوجدانية و 
، 0222، عبىىىىد الملىىىىكو   ل ىىىىف ه مىىىىا أمىىىىارو  ليىىىى  العديىىىىد مىىىى  الدراوىىىىاوو رئيوىىىىا  مىىىى  أهىىىىدافها وهىىىى ا  وهىىىىدف الرقافىىىة العلميىىىىة،

 Board of .Studies (NSW),2004,p16) (،  092ص
 المسئولية البيئية: -4
والعالمية اليىوك  ،   البيئة المحلية ل  Dzelalija ,2004,p4)  ، و دزا ليجا (002، ص0222  اللانعيمير با م     

ك العلمىي يوتمتع برمىار التقىدفهو  واضايا مجتلفة نتجو م  التفاعا والولوك الجا ئ لإلنوا  مع بيئت ، ،تتعرذ لممب و
وتوىىلية التلفىىاز  ،وىىتمتع بووىىائا النقىىا والموالىى و المجتلفىىة، حيىىث يولبنىى  ا يىىدفع رمىى  ذلىىك ،التقنيىىةو  وت بيقاتىى  الفيزيائيىىة
 ،عتىز برفىع المىىداج  لمجتلىف الملىىانعيو  ،ومبىرداو الهىىواء ،وىىتمتع بالبهربىاء، بمىا يألىىواو المووىيق و  ،وأجهىزة ااتلىااو

المجلفىاو والنفايىاو  يلقىيو  ،داو الحمىرية فىي الزراعىةيبرىر مى  اوىتجداك المبيى، و وتجدك اودوية ال بية الحديرة فىي العى جيو 
رىىر أالحياتيىىة بتجنىىب   حىىاوا تحوىىي  عاداتىىيا   ولبنىى مىى  المماروىىاو غيىىر اللىىحية   لىى  غيىىر ذلىىك    ،ب ىىرق غيىىر رمىىيدة

علىىى   بقىىىة   وأرىىىر  ،دراوىىىة تىىىكرير الضىىىازاو المتلىىىاعدة  لىىى  الضىىى ف الجىىىوي  ولىىىك يج ىىىر علىىى  بالىىى ،الضوضىىىاء واإلمىىىعاعاو
وبيفيىىة التعامىىا مىىع التلىىوث الىىذي يلىىيب  ،درك ج ىىورة التفجيىىراو النوويىىةيىىوا  ،والتجىىوف مىى  ااحتبىىا  الحىىراري ،وزو او

اومىىر الىىذي أدس  لىى  ظهىىور العديىىد مىى  ، حوىى  بيفيىىة الىىتعلك للمحافظىىة علىى  مبونىىاو البيئىىةيوا  ومكبلىى  وممىىرب ،اإلنوىىا  
  ( 22، ص0222،  الوعود، (010، ص0220، في أنظمة البيئة  والف اجت االممب و بمبا متزايد وحدوث 

وهىو الموىئوا اووا  ،وم  المتفق علي  أ  اإلنوا  هو الملدر اووا  لتفااك معظىك الممىب و التىي تعىاني منهىا البيئىة   
بينما البيئة بنظمهىا المجتلفىة توىير وفىق اىواني   ،م  ج ا التعليك ،م  من لق أ  الولوك البمري اابا للتضيير ،ع  حمايتها

  المج فىىي بيئيىىة مناوىىبة  اووىىلوب اومرىىا لحمايىىة البيئىىة يبمىى  فىىي تنمىىئة الفىىرد تنمىىئة يفىى لىىذلك ،رابتىىة غيىىر اابلىىة للتعىىديا
واوىية فىىي الربىائز او سحىد التىي ُتعىد  ،وا يمبى  تحقيىق ذلىك  ا مى  جى ا التربيىىة البيئيىة  (002، ص، 0222اوميىري، و 

عىىد الوعىىاء الحقيقىىي لتنميىىة تُ بالفيزيىىاء مجىىاا البيئىىة  فالمفىىاهيك والموضىىوعاو البيئىىة والمقىىرراو الدراوىىية ذاو اارتبىىا  بالبيئىىة 
عىىد النتىاج الحقيقىي للىىوعي البيئىي النامىئ عىى  وتُ  ،الموىئولية البيئيىة التىي تولىىف على  أنهىا االتىىزاك المجلىي أو ااجتمىاعي

(  وأفضىىا  ريقىىة للتعامىىا مىىع مبونىىاو 099ص ،0222 عبىىد الملىىك،و تجاهىىاو نحىىو البيئىىة  ل ىىف ه تضييىىر المعىىارف واا
وهىذا  عى   ريىق المقىرراو الدراوىية بجالىةوال لبىة  ،وموئولية بيئية لدس أفراد المجتمع بعامىة ايجابي البيئة هو جلق ولوك

   (Aminuddin & Others ,2009,p57  البيئةب مي ما يةبد  العديد م  المهت
الوىلوك البيئىي فجلق الولوك البيئي وتنمية الموئولية البيئية ُيعد هدفا  م  أهداف تدري  العلىوك والتربيىة العلميىة والبيئيىة  ف   
الموىىىئولية البيئيىىىة هىىىي وىىىمة علميىىىة تربويىىىة فىىىي حىىىي  أ  الىىىذي يبتوىىىب  عىىى   ريىىىق التربيىىىة،  ،مىىى  الوىىىلوك العىىىاك للفىىىرد جىىىزءُ 

لىىدس اوفىىراد، وهىىي محلىىلة ااوىىتجاباو الدالىىة علىى  ع اىىة الفىىرد ووعيىى   لموااىىفل ا  وتضييىىر  ا  وفهمىى واجتماعيىىة تت لىىب معرفىىة
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بووىىىائا مجتلفىىىة مرىىىا المةووىىىاو  ذلىىىكتنميىىىة  مىىى  الممبىىى و  وحىىىا ممىىىب تها  ،وايامىىى  باوعمىىىاا الم ئمىىىة للىىىيانتها ،بالبيئىىىة
   ((Aminuddin & Others 2009,p56، (9، ص0220وفراج،   عبد المويح التعليمية

البيئية بمدجا لترميد  والموئولية وتعتبر بلية التربية واحدة م  أهك المةوواو التي يوبا  ليها تحقيق الوعي وااتجاهاو   
معىىايير تعلىىيك العلىىوك  (  لىى  أ (Jonathan & Herbert ,2000تىى   ويمىىير جونارىىا  وهيربيىىرو وىىلوك اإلنوىىا  نحىىو بيئ

العديىىد مىى  المفىىاهيك والموضىىوعاو والقضىىايا المعلمىىي  ببليىىاو التربيىىة   عىىدادتتضىىم  بىىرامج  أ تةبىىد علىى   اومريبيىىة الو نيىىة
 ،لىىذلك فىىا  دمىىج الجوانىىب البيئيىىة بمىىبا متبامىىا فىىي المقىىرراو الدراوىىية وا  تربىىز علىى  الوىىلوك والموىىئولية البيئيىىة ، ةيىىالبيئ

ةدي  لى  رب هىا بوااىع حيىاة المجتمىع وذاو معنى  وجالة مقرراو الفيزياء يجعىا مى  معالجىة هىذ  الجوانىب اضىية وظيفيىة تى
  عند المتعلك 

 الدراسات السابقة:ثانيًا: 
وعليى  فقىد والبحوث العربية التي اهتمو بالبيئة والتربية البيئية وبمناهج الفيزياء بمبا عاك   ،جريو العديد م  الدراواوأُ     

 تك تقويك الدراواو الوابقة  ل  المحاور التالية:
 ومنها:  وموضوعات البيئة والتربية البيئة ،سات اهتمت بالربط بين مفاهيم المادة الدراسيةدرا -1
ومعرفىة أررهىا  ،اللىف اووا الرىانوي ةبىلالتي اوتهدفو ااتىرح وحىدة دراوىية فىي الفيزيىاء البيئيىة ل  (:0220 دراوة فراج  -أ

فعالية الوحدة في نمو المفىاهيك  هاونحو البيئة في ملر  واد أظهرو نتائج ،عل  تحليا المفاهيك وااتجاهاو نحو الفيزياء
ونحىو البيئىىة لىدس أفىراد عينىىة الدراوىة  وأولىىو بيعىادة النظىر فىىي تنظىيك محتىىوس منىاهج ومقىىرراو  ،وااتجاهىاو نحىو الفيزيىىاء
 اضىاياالرب  بىي  موضىوعاو الفيزيىاء و  في   ار ااهتماك بمبوناو واضايا البيئة م  ج ا المتعلمي الفيزياء ورب ها بحياة 

 البيئة 
التىي تناولىو بعىذ اونمى ة البيئيىة ذاو اارتبىا  بمفىاهيك درجىة (Jones & Others,2000) جىون  وآجىرو  دراوىة  -ب

ورة فىي ناجية لدس ت ميذ الحلقة الرانية م  التعليك اوواوي  وتوللو  لى  فعاليىة اونمى ة البيئيىة الم ىالحرارة والتضيراو المُ 
 ا الت ميذ وااتجاهاو البيئية يتنمية تحل

تن ىوي  ،التي هدفو  ل  تدري  موضور اإلمىعار وال ااىة النوويىة بمفهىوك أواوىي عىاك :(Watts,1997 وات  دراوة  -جى
وأجريىو على  معلمىي العلىوك فىي المرحلىة الرانويىة فىي  ،تحت  العديد م  المفىاهيك والموضىوعاو والقضىايا ااجتماعيىة والبيئيىة

بمفىىاهيك وحقىىائق أفىىراد العينىىة   لىى  تنميىىة وعىىي هىىاعىى   ريىىق الموديىىواو التعليميىىة  وأمىىارو نتائج ،البرازيىىا والمملبىىة المتحىىدة
د معلىىىك العلىىىوك وأولىىو  لىىى  تضىىىمي  بىىرامج  عىىىدا  باإلضىىافة  لىىى  تنميىىىة اتجاهىىاتهك نحىىىو البيئىىىة ،ال ااىىة النوويىىىة واإلمىىىعاعية

 الموضوعاو والقضايا ااجتماعية والبيئية ذاو اوهمية المحلية والعالمية  
فىي مىنهج البيميىاء العىاك لل لبىة معلمىي  مىدس تضىمي  البعىد البيئىيالتىي هىدفو  لى  معرفىة  :(Tinh ,1996 تنى  دراوىة  -د

 لىىى  التكبيىىىد علىىى  اضىىىايا العلىىىك والتقنيىىىة  هىىىدفوبمىىىا  ،العلىىىوك فىىىي التعلىىىيك اوواوىىىي فىىىي مدينىىىة هوتمىىىي فىىىي الجامعىىىة البنديىىىة
  النظىرة البيئيىة اىد تىىك ااهتمىاك بهىا فىي مىىنهج كوالمجتمىع مى  ابىا معلمىىي البيميىاء لىنف  المرحلىة فىىي فتنىاك  وبينىو النتىائج بىى

القضىايا و مى  ناحيىة وعىيهك بالمفىاهيك  ولىا  لوج ،يجىابي لىتعلك ال لبىة رر أ  هذا ااهتماك والتواجد با  ل  أو  ،البيمياء القائك
 ونحو البيئة   ،وتنمية اتجاهاتهك نحو البيمياء ،البيئية

 ، ومنها:دراسات اهتمت بمعرفة اثر المقررات البيئية على تنمية االتجاهات والمسئولية البيئية -7
التىي هىدفو  لى  تعزيىز الىوعي البيئىي بىي  اوفىراد وتحمىا  :((Aminuddin & Others ,2009  أمنودي  وآجري دراوة -أ

 لىى  أ  الفهىىك والىىوعي البيئىىي، وبىذا الموااىىف وااتجاهىىاو والمىىعور بالموىىئولية  هىانتائجأمىىارو الموىئولية البيئيىىة فىىي ماليزيىىا  و 
لىىىوعي البيئىىىي وأولىىىو  لىىى  تعزيىىىز ا  ويتضىىىح ذلىىىك مىىى  جىىى ا وىىىلوك ال ىىى ب ،لىىىي  بالدرجىىىة الم لوبىىىة لىىىدس الفىىىرد البيئيىىىة

  اماليزي في ةيواالدر والمقرراو مناهج الوالموئولية البيئية في 
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التي هدفو  ل  معرفىة فعاليىة وحىدة مقترحىة فىي علىك الفيزيىاء لللىف اووا الرىانوي تقىوك على   :(0223   براهيكدراوة  -ب
  وتولىلو  لى  فاعليىة الوحىدة فىي فىي ملىر نحىو البيئىة اوررهىا على  تنميىة ااتجاهىأو  ،والمجتمىع قنيىةالتفاعا بي  العلك والت

ربىى  موضىىوعاو مىىادة الفيزيىىاء بحيىىاة  ها  وبىىا  مىى  أهىىك تولىىياتأفىىراد العينىىة وتنميىىة ااتجاهىىاو البيئيىىة لىىدس تنميىىة التحلىىيا
 تجمع بي  الفيزياء والبيئة وااهتماك باونم ة التي  المتعلك،

وتنمية الموئولية  ،موتوس المماروة المهنية للجدمة ااجتماعيةمعرفة هدفو  ل  التي  :(0220  ومبروك دراوة بيومي -جى
مىى  جىى ا ت بيىىق برنىىامج التىىدجا المهنىىي للجدمىىة ااجتماعيىىة  ،بملىىر -جامعىىة الزاىىازيق-البيئيىىة لىىدس  لبىىة بليىىة التربيىىة 

مىىى  أهىىىك   أفىىراد العينىىىة، وبىىا وتولىىلو  لىىى  فعاليىىة البرنىىىامج فىىىي تنميىىة المىىىعور بالموىىةولية البيئيىىىة لىىىدس  والموىىئولية البيئيىىىة
 بالموضوعاو التي تنمي الموئولية البيئية   ،عل  اجت فها ،الدراوية لمقرراوتولياتها تضمي  المناهج وا

واىد تىك وضىع ، فىي ضىوء المىدجا البيئىي فنلنداتحوي  تعلك الفيزياء في  ل  هدفو  حيث :(Kalle ,2005  بيليدراوة  -د
تحو موم  دراواو  ،(2 -0م  لف   ةالفنلنديياء والبيئة في المرحلة اابتدائية في المدروة منهج يتضم  الفيزياء والبيم

ق تدريو  وأواليب تقويم   واد تك تجريب وحىدة مى  وحداتى  على  ائوهو منهج متباما ل  أهداف  ومحتوا  و ر  ،بيئية و بيعية
الىوعي وتعىديا الوىلوك البيئىي لىدس أفىراد   بوىابفىي   ل  فعاليىة المىنهج هاوتوللو نتائج اابتدائي،   ب اللف الواد 

 العينة 
 ومنها: دراسات اهتمت ببناء مقررات أو برامج لمعلمي العلوم لمساعدتهم على فهم القضايا والمشكالت البيئية -4
اللىلبة  ل  وضع برنامج مقترح لتنمية الىوعي بالتعامىا الوىليك مىع المجلفىاو واد هدفو  :(0222 دراوة وحش ويووف  -أ

 لىىى  فاعليىىىة  هىىىامىىى  جىىى ا منهجىىىي العلىىىوك والدراوىىىاو ااجتماعيىىىة لت ميىىىذ المرحلىىىة اابتدائيىىىة فىىىي ملىىىر  واىىىد أمىىىارو نتائج
 المعلىىك،أولىىو بت ىىوير بىىرامج  عىىداد و بكوىىاليب التعامىىا الوىىليك مىىع المجلفىىاو اللىىلبة  أفىىراد العينىىة البرنىىامج فىىي زيىىادة وعىىي 

على  اوىتجداك  هكعلى  تىدريبلقضايا البيئية التي تىواجههك فىي حيىاتهك اليوميىة، والعمىا هك عل  فهك الممب و وابحيث تواعد
 البعد البيئي في تعليك العلوك 

هىىىدفو  لىىى  التعىىىرف علىىى  فاعليىىىة برنىىىامج مقتىىىرح فىىىي التربيىىىة البيئيىىىة لتنميىىىة الىىىوعي التىىىي  :(0222  دراوىىىة الحبيمىىىي -ب
 لى  فاعليىة البرنىامج نتائجها لدس  لبة بلية التربية بجامعة تعز  وتوللو  والموئولية البيئية تجا  ممبلة ااحتبا  الحراري

ت ىوير بىرامج  عىداد وم  أهىك تولىياتها في تنمية الوعي والموئولية بممبلة ااحتبا  الحراري وااتجاهاو اايجابية نحوها، 
 البيئية  تهكموئولياتجاهاتهك و وتنمية ، بقضايا البيئة بةالمعلك ببلياو التربية بهدف توعية ال ل

هىىدفو  لىى  وضىىع مقىىرر مقتىىرح فىىي البيئىىة واللىىحة وتدريوىى  باوىىتجداك التىىي  :(0222 وعبىىد الملىىك  دراوىىة ل ىىف ه -جىىى
المىىىىعب اودبيىىىىة ببليىىىىاو التربيىىىىة  بىىىىة وىىىىتراتيجية التفبيىىىىر التمىىىىاربي لتنميىىىىة التحلىىىىيا والتفبيىىىىر النااىىىىد والموىىىىئولية البيئيىىىىة ل ل

  أفىراد العينىةا وتنميىة الموىئولية البيئيىة لىدس ي لى  فاعليىة المقىرر فىي زيىادة التحلى هىاأمىارو نتائجواىد  ملر ببااوماعلية 
بحيىث تبىرز الع اىة  ،مراعاة تدري  علوك البيئة بلورة متباملة ومتراب ىة مىع المقىرراو الدراوىية اوجىرس هاوم  أهك توليات

 ومحتوس تلك المقرراو  ،بي  البيئة
التىىي هىىدفو  لىى  معرفىىة فعاليىىة برنىىامج فىىي الفيزيىىاء النوويىىة فىىي تنميىىة القىىدراو اابتباريىىة لىىدس  :(0221 دراوىىة العجمىىي  -د

بهىىا  وتىىك ت بيىىق وحىىدة دراوىىية مىى  وحىىداو البرنىىامج علىى   البىىاو اواوىىاك العلميىىة ك البىىاو اواوىىاك العلميىىة ببليىىة التربيىىة ب
فىي الفيزيىاء النوويىة لىدس  التحلياموتوس عالية البرنامج في تحوي  عل  ف هاالموتوس الرابع ببلية التربية بابها  ودلو نتائج

  أفراد العينة
 تعقيب على الدراسات السابقة:

 ااتي:تبي  بمحاورها المجتلفة م  ج ا اوتعراذ الدراواو الوابقة     
ل ىىىك المفىىىاهيك وتنميىىىة أوضىىىحو معظىىىك الدراوىىىاو الوىىىابقة أرىىىر اوىىىتجداك وحىىىداو أو مقىىىرراو فىىىي الفيزيىىىاء البيئيىىىة علىىى  تع -0

 ااتجاهاو العلمية في مقرراو ومناهج الفيزياء 
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 فىىراج،  تنميىىة المفىىاهيك وااتجاهىىاو والموىىئولية البيئيىىةتعلىىك الفيزيىىاء البيئيىىة يىىةدي  لىى  أ  علىى  معظىىك الدراوىىاو  اتفقىىو -0
0220 ،)(Jones & Others,2000)،  Watts,1997)  

اضىىايا البيئىىة فىىي بافىىة البىىرامج والمقىىرراو الدراوىىية و مىى  مفىىاهيك مىى  الدراوىىاو  لىى  أ  تضىىمي  العديىىد العديىىد  أوضىىحو -3
  (Tinh ,1996البيئة وممب تها  نحو المادة، ونحو  ال لبة ير اتجاهاو ووعيييفي يترتب علي  تضظبمبا و 

مواببىىة الت ىىوراو العلميىىة والتقنيىىة التىىي أوضىىحو بعىىذ الدراوىىاو الىىور بىىرامج اإلعىىداد اوبىىاديمي لمعلىىك الفيزيىىاء عىى   -9
(،  ال نىاوي، 0222 رأو في مجاا علىك الفيزيىاء والتىي يتعىرذ لهىا ال الىب ويحتىاج  لى  معرفىة للتعامىا معهىا  الحبيمىي، 

 ( 0221(،  العجمي، 0221
المجىاا؛ لىذا تىكتي الحاجىة  فىي هىذادراوة في البيئة المحلية  ةجر أيوم  ج ا اوتعراذ الدراواو الوابقة تبي  أن  لك تُ     

إلجراء مرا هذا البحث بمحاولة ل وتجابة للتوجهاو العالمية المعالرة برب  الفيزياء بالبيئة وهو يضع بي  يىدي الموىئولي  
؛ لتض ية بعذ جوانب القلىور فىي مرىا هىذ  ل لبة اوك الفيزياء ببلياو التربية بجامعة تعزمقررا  مقترحا  في الفيزياء البيئية 

 لدراواو ا
 إجراءات البحث:

يعىىداد اإل ىىار العىىاك للمقىىرر يتنىىاوا هىىذا الجىىزء مىى  البحىىث الحىىالي الج ىىواو التفلىىيلية إلجىىراءاو البحىىث التىىي تمرلىىو ب    
جىىىراءاو  المقتىىىرح فىىىي الفيزيىىىاء البيئيىىىة، بمىىىا تنىىىاوا  عىىىداد الوحىىىدتي  الدراوىىىيتي  منىىى ، باإلضىىىافة  لىىى   عىىىداد أدواو البحىىىث، وا 

على  النحىو  تك هذا الجزء بمناامة النتائج المتحلا عليها، وم  رك التولياو والمقترحاو  ويمبى  تنىاوا ذلىكت بيقها، ويجت
 ااتي:

 أواًل: إعداد اإلطار العام للمقرر المقترح:
 :باإلجراءاو ااتية ا عند بناء المقرر المقترح ااك الباحر   
 مايلي:  عداد اإل ار العاك للمقرر المقترح م  ج ا  تبار -0
وحىداو دراوىية أو ااتجاهاو العالمية المعالرة التي اهتمىو ببنىاء و  ،اا  ر عل  اودبياو والدراواو والبحوث الوابقة -أ

 أو التربية البيئية البيئية مقرراو وبرامج في الفيزياء 
 والندواو والمراجع ذاو الللة بالفيزياء البيئية  ،اا  ر عل  تولياو المةتمراو -ب
 مقرراو الفيزياء وبرامج  عداد معلك الفيزياء ببلياو التربية بجامعة تعز ، ووااع دراوة الوااع البيئي في اليم  -جى
، وبىىذا المحتىىوس والجبىىراو واإلجرائيىىةللمقىىرر المقتىىرح فىىي الفيزيىىاء البيئيىىة تضىىم  اوهىىداف العامىىة  اللىىورة اووليىىة عىىداد  -0

ُتوهك في وأواليب التقويك التي  ،روومة، باإلضافة  ل   رائق التدري  واونم ة التعليميةالتعليمية بما يتفق مع اوهداف الم
 وتحقق اوهداف المروومة للمقرر  ،تنفذ المحتوس

وفىي  ،عرذ اللورة اوولية للمقرر المقترح عل  عدد م  المتجللي  في مجاا الفيزياء وعلوك البيئة في بلية العلىوك -3
مىىا تضىىمن  وذلىىك بهىىدف  بىىداء الىىرأي فىىي مىىدس مناوىىبة  ،والتربيىىة البيئيىىة فىىي بليىىة التربيىىة ،التىىدري  مجىىاا المنىىاهج و رائىىق

 تضمنو ااتي:التي  المحبمي  تك تعديا المقرر بمبونات  ولوا   ل  لورت  النهائيةآراء المقرر  وفي ضوء 
 األهداف العامة للمقرر المقترح: -أ

رىر منى  رياضىي وأ  المفىاهيك والموضىوعاو الىواردة فيى  تتنىاوا جانىب الىرب  بىي  الفيزيىاء رقافي تبميلي أبُيعد هذا المقرر    
  واىىد لهىىا فىىي مقىىرراو أجىىرس ال الىب الرمىىوز الرياضىىية واوىىتنتاج القىىواني  والمعىاداو علىى  اعتبىىار انىى  اىىد تعىىرذ أمىىاوالبيئىة 

وتنميىة ااتجاهىاو نحىو الفيزيىاء وتنميىة الموىئولية البيئيىة تمرا الهدف العىاك للمقىرر المقتىرح فىي تنميىة مفىاهيك الفيزيىاء البيئيىة 
 تىك تحديىد عىدد مى  اوهىداف العامىة للمقىرر المقتىرحوعلى  ضىوء ذلىك فقىد   لدس  لبة اوك الفيزياء ببلية التربية بجامعة تعىز

 يلي:، بما لجوانب المعرفية والوجدانية والمهاريةاوعي فيها أ  تتضم  رُ في الفيزياء البيئية، 
 المجال المعرفي: -(0 
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 عل  ابتواب المعلوماو والحقائق والمفاهيك اوواوية المناوبة في مجاا الفيزياء البيئية بما يمبنهك م :لبة مواعدة ال   
 وتفويرها وزيادة القدرة عل   جضاعها للقيا   ،فهك الحقائق والظواهر الفيزيائية المحي ة بالبيئة -
 ترير اضايا وممب و بيئية والعما عل  حلها أ  لتي م  مكنها فهك الت بيقاو الفيزيائية ا -
 التعرف عل  الممب و البيئية الناتجة ع  التقنياو الفيزيائية واإلوهاك في حلها أو منع حدورها  -
  فهك القضايا الفيزيائية والتقنية واوج اية والبيئية -
 والمجتمع اليمني بجالة  ،والمجتمع اإلنواني بعامة دراك الع اة الوظيفية بي  علك الفيزياء والبيئة  -
 ابتواب الحقائق والمفاهيك والمباد  والقواني  الفيزيائية ال زمة لحا الممب و البيئية والمجتمعية  -
 التعرف عل  بيفية اوترمار البيئة في تعلك الفيزياء  -
 ة م  ج ا  دجاا مفاهيك التعليك البيئي تعزيز العملية التعليمية في مقرراو الفيزياء ببلياو التربي -
 :المجال المهاري -(7) 

 وتمما: ،مواعدة ال لبة عل  ابتواب المهاراو المناوبة في مجاا الفيزياء البيئية بلورة وظيفية   
 المهاراو المرتب ة بالبحث والقراءة العلمية، واوتج ص اوفبار والنتائج م  الحقائق العلمية ع   ريق الم حظة    -
 مهاراو اتجاذ القراراو البيئية اللائبة لحماية البيئة م  التدهور  -
يجاد الحلوا المنا المهاراو -  وبة لها ال زمة لتمبينهك م  تحديد وتعريف الممب و البيئية وا 
 منها ما هو مناوب  اوتج ص ،د الملادر والمراجع والمج و في علك الفيزياء البيئيةيحدتمهاراو  -
 الولوبياو الوليمة نحو البيئة، أرناء التعاما معها في الموااف الحياتية اليومية مماروة  -
 مما يقلا م  تدهور واوتنزاف ررواو البيئة المحلية  ،مماروة ال لبة للولوبياو الرميدة -
 المجال الوجداني: -(4)

 ،مواعدة ال لبة عل  تنمية ااهتماماو وااتجاهاو والقيك العلميىة المرغوبىة لدراوىة علىك الفيزيىاء البيئيىة، بلىورة وظيفيىة    
 ومنها:

 مت  لإلنوا  ءمبوناتها وتوازنها وم تنمية أوج  التقدير نحو عظمة الجالق عز وجا في جلق  للبيئة و  -
 تقدير دور علك الفيزياء في معالجة الممب و البيئية الناتجة ع  التقنياو العلمية  -
 ابتواب ااتجاهاو اايجابية نحو علك الفيزياء وعلمائها  -
 المماربة اايجابية في حا الممب و الفيزيائية في البيئة والمجتمع  -
 لفيزياء في ت وير مجااو الحياة المجتلفة في المجتمع الوعي بكهمية ا -
 التروي في اتجاذ القراراو الوليمة نحو القضايا الفيزيائية والتقنية والبيئية  -
  دراك الع اة التباملية بي  الفيزياء والبيئة والمجتمع    -
 ية ابتواب مهاراو المماربة في الجمعياو العلمية والنوادي والمعارذ العلم -
 المعور بالموئولية تجا  ممب و واضايا البيئة المجتلفة  ء بدا -
 محتوى مقرر الفيزياء البيئية:  -ب

رئيوىىية، الهىىدف منهىىا اإلعىىداد اوبىىاديمي والمهنىىي والبيئىىي لل لبىىة وحىىداو دراوىىية  ووىىالمقتىىرح، تضىىم  محتىىوس المقىىرر      
 ويمب  تناوا المفاهيك والموضوعاو التي تتضمنها تلك الوحداو بما يلي: المعلمي  بقوك الفيزياء ببلية التربية بجامعة تعز  

 وتضك المفاهيك ااتية: .ةيالموارد البيئالثروات المعدنية و  -(1)
المىوارد اوىتنزاف  –اارىار الناجمىة عى  التعىدي   -التعىدي  -أمىاب  تواجىدها  -ابتماف المعاد  وأنواعها  -الموارد المعدنية 

دور الفيزيىىاء فىىي التقليىىا مىى   -البىىوارث ال بيعيىىة  -الفيزيىىاء والرىىرواو البيئيىىة -واو المعدنيىىة المجتلفىىة فىىي الىىيم البيئيىىة والرىىر 
دور الفيزيىىاء فىىي  نتىىاج  -الوىىجا  المموىىي -الج يىىا المموىىية  -ال ااىىة المموىىية -المىىم  –ال ااىىة  -البىىوارث ال بيعيىىة
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الممىىب و الناجمىىة عىى  احتىىراق  -اوىىتعمااو ال ااىىة  -(جىىوف اورذحىىرارة  -حربىىة المىىد والجىىزر  - الريىىاح  ال ااىىة مىى 
اومىىىا  النىىووي والىىىتجلص مىىى  النفايىىىاو  -اانمىىى ار النىىىووي –ال ااىىىة النوويىىة  -الواىىود وج ىىىورة النىىىواتج علىى  النظىىىاك البيئىىىي

  واإلوهاك في حلهاأزمة ال ااة في اليم   -النووية
العوالىف  -فيزيىاء الجىو - الر وبىة النوىبية -الضض  الجىوي -الض ف الجوي: وتضك المفاهيك ااتية .فيزياء الجوي -(7)

الوىعة  -الىديناميبا الحراريىة -فيزيىاء الجزيئىاو  –النظرية الحربيىة للضىازاو  - ظاهرة اانتقاا في الضازاو -البرق -الرعدية 
 -والتضيىىىراو فىىىي ال قىىى  نىىىام المُ  - الحىىىرارةارتفىىىار درجىىىة  -التضيىىىراو فىىىي ال قىىى  -الحراريىىىة وال ااىىىة المجزونىىىة فىىىي الضىىىاز

 ااحتبا  الحراري  - اورلاد الجوية
 - ااوىتداا على  وجىود الرقىوب الوىوداء - الرقىوب الوىوداء -تمىدد البىو  : وتضىك المفىاهيك ااتيىة .الفيزياء والكون -(4)
 حرب الفضاء  -اوامار اللناعية -حالة انعداك الوز  -البتلة والوز  الظاهري  - للجاذبية قانو  العاكال
 -دورة المىىىىاء علىىىى  وىىىى ح اورذ -تبجىىىىر المىىىىاء -فيزيىىىىاء المىىىىاء وتضىىىىك المفىىىىاهيك ااتيىىىىة:  .التربــــةالمــــاء و فيزيــــاء  -(3)

 ملىىادر المىىاء فىىي -حىىدوث الم ىىرو وىىحب ال - يىىا معالجىىة الم -المىىوارد المائيىىة واوىىته بها  -الجلىىائص الفيزيائيىىة للمىىاء
اإلمىىعار  –التربيىىب ال بيعىىي لضىى ف اورذ  - تجريىىف التربىىة -درجىىة حىىرارة التربىىة - لتربىىةا – الميىىا اوىىتنزاف  - ال بيعىىة
  التربةحماية  -اورضي

ملىادر تلىوث  -تلوث الهواء الجىوي -التلوث البيئي -مفهوك البيئة: وتضك المفاهيك ااتية .الملوثات الفيزيائية للبيئة -(5)
دور الفيزياء في حماية الهواء والماء والتربة م   –ملادر تلوث التربة  -ملادر تلوث الميا  -تلوث الميا   -الجويالهواء 
 -تلىىوث  بقىىة اووزو  – التلىىوث بالمفىىاع و النوويىىة -التلىىوث النىىووي –التلىىوث اإلمىىعاعي -التلىىوث الضوضىىائي -التلىىوث

التىىىىكريراو المجتلفىىىىة للتلىىىىوث  -مجىىىىا ر التلىىىىوث الفيزيىىىىائي -ا يوىىىىيملىىىىادر التلىىىىوث البهرومضن -التلىىىىوث البهرومضنا يوىىىىي
 م  التلوث  دور الفيزياء في حماية البيئة -البهرومضنا يوي

 - تلنيف البيئة -مبوناو النظاك البيئي -وتضك المفاهيك ااتية: مفهوك النظاك البيئي .التربية البيئيةالنظام البيئي و  -(6)
دور المعلىك  -اإلنوىا  وع اتى  بالبيئىة -أهداف التربية البيئية -مفهوك التربية البيئية  -واز  البيئياجت ا الت -التواز  البيئي

 حماية البيئة بالتمريعاو الجالة  -الموئولية البيئية  -حماية البيئة –في التربية البيئية 
 طرائق التدريس واألنشطة التعليمية المرتبطة بالمقرر المقترح:  -جـ
 باووىىىىلوبالمعلومىىىىاو الفيزيائيىىىىة متباملىىىىة مىىىىع المعلومىىىىاو البيئيىىىىة   ع ىىىىاءعلىىىى  للمقىىىىرر المقتىىىىرح  ريقىىىىة التىىىىدري  تعتمىىىىد    

على   لإلابىاالتمويق ال الب ، التعلك التعاونيو العلف الذهني و  الحوار والمناامةو  القللي وااوتقلائي وحا الممب و
التىي مى   والتقنيىاو والووىائا الموىاعدة، ااوىتعانة بالعديىد مى  اونمى ة بمىا يمبى   وا يتك تدريو  بال ريقة التقليديىةدراوت  
  تواعد عل  تحقيق أهداف المقررأ  مكنها 

 أساليب تقويم المقرر المقترح: -د
 ااتي: يمب  اوتجداك الوجدانيو المهاري و  تقويك الجانب المعرفيل م  اوواليب التي يمب  اوتجدامها  
 يتك اوتجداك اجتباراو التحليا واجتباراو التفبير بكنواعها المجتلفة لقيا  الجانب المعرفي  -
 لقيا  الجانب المهاري يتك اوتجداك اجتباراو اوداء العملي والم حظة المبامرة وعما التقارير والمماريع  -
  ي والموةولية البيئية وغيرها م  المقاي لقيا  الجانب الوجداني يتك اوتجداك مقايي  ااتجاهاو -

مـا التصـور المقتـرح لمقـرر الفيزيـاء وىةاا اووا للبحىث الىذي يىنص على  " الوبهذا اإلجراء تبو  اد تمو اإلجابة ع      
 والمسئولية البيئية لدى طلبة قسم الفيزياء بكليات التربية بجامعة تعز؟نحو الفيزياء واالتجاهات  التحصيلالبيئية لتنمية 

 :ن الدراسيتينثانيًا: إجراءات إعداد الوحدتي
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وبناء  عليى   في تحقيق ذلك  همارر تدريوأوالتعرف عل  تفليليتي   وحدتي لتحقيق هدف البحث فقد ت لب اومر  عداد     
لإلجىراءاو  وفقىا   وحىداو المقىرر،الملورىاو الفيزيائيىة للبيئىة " مى   " وحدةة " و يالبيئوالموارد  الررواو المعدنية"  ةوحد تك  عداد
 ااتية:

واونمىىى ة  ،اوهىىىداف، والمحتىىىوس والجبىىىراو التعليميىىىة، و رائىىىق التىىىدري  : عىىىداد اللىىىورة اووليىىىة للوحىىىدتي  متضىىىمنتي  -0
 ها والووائا التعليمية المواعدة لتنفيذ ما تضمنت  م  موضوعاو، باإلضافة  ل  أواليب التقويك المناوبة لتحقيق أهداف

 إلبىىداء، وذلىىك المحبمىىي  أنفوىىهك الىىذي  حبمىىوا اإل ىىار العىىاك للمقىىررعلىى   تزام  مىىع المقىىرر المقتىىرحبىىالعىىرذ الوحىىدتي   -0
، ومىىدس تكبيىىد الع اىىة والىىرب  بىىي  الفيزيىىاء والبيئىىة، وتىىك اوجىىذ وفىىراد العينىىةومىىدس مناوىىبتهما  تا ،هىك فىىي مىىا مىىملت  الوحىىدآرائ

 والولوا  ل  اللورة النهائية لهما  آرائهكفي ضوء  ،بالتعدي و المقترحة
أفىىراد لموىىتوس هما ومناوىىبة موضىىوعات م ءمىىة،معرفىىة مىىدس  لىى  هىىذ  الج ىىوة  ولتجريىىب ااوىىت  عي للوحىىدتي : هىىدفا -3

وتىك  -مى  غيىر عينىة البحىث -بقوىك الفيزيىاء  الرابىعو البىة مى   لبىة الموىتوس  ا   البى (00ا على   مى، حيىث تىك ت بيقهالعينة
التعىدي و مى  ابىا المحبمىي  تىك و ، وفي ضوء نتىائج التجربىة ااوىت  عية ا ومناامتهك فيما تضمنت  الوحدت ،الجلو  معهك

 تي جىىاهز  بلىىورتهما النهائيىىة ا ألىىبحو الوحىىدت اإلجىىراءعليىى  هىىذا  علىى  مىىا أوىىفر وبنىىاء   هما تعىىديا  فيىىف علىى  موضىىوعات
 بما يلي:اللورة النهائية ويمب  عرذ ما تضمنت    (9 للت بيق عل  عينة البحث

ـــد األهـــد -أ ـــةتحدي لوحىىىدتي  فىىىي المجىىىااو الر رىىىة: المعرفيىىىة، اتىىىك لىىىياغة اوهىىىداف اإلجرائيىىىة لموضىىىوعاو  :اف اإلجرائي
اإلجرائيىة البليىة اوهىداف عليى  فقىد بلىد عىدد  أ  تبىو  أبرىر تفلىي    وبنىاء   تهاوالمهارية، والوجدانية، واد روعي عند لياغ

  ( هدفا  في المجاا الوجداني02( هدفا  في المجاا المهاري، و 02( هدفا  في المجاا المعرفي، و 01، منها  هدفا   (29 
وتنظىيك تىك  عىداد حىددو التىي أهىداف المقىرر المقتىرح وأهىداف الوحىدتي  ضىوء  على  :إعداد المحتوى العلمي للوحدتين -ب

 بما يلي: والجبراو التعليميةالمحتوس 
 ( مفهوما  09ر رة موضوعاو و ة: واد تضمنو يالبيئالررواو المعدنية والموارد  الوحدة األولى:
هومىىا   وعنىىد تنظىىيك المحتىىوس والجبىىراو مف (02ر رىىة موضىىوعاو و الملورىىاو الفيزيائيىىة للبيئىىة: واىىد تضىىمنو  الوحــدة الثانيــة:

وتتابع  ،بحيث تتناوا الع اة بي  الفيزياء والبيئة ،ةالتنظيك المن قي والتولوا المفاهيمي للجبراو التعليميالتعليمية تك مراعاة 
 لبي تبو  ذاو معن  وأهمية بالنوبة لل لبة  المفاهيك فيما بينها

 وأساليب التقويم: تحديد طرائق التدريس -جـ
اوىىىتجداك  رائىىىق التىىىدري  واونمىىى ة  ، تىىىكولتنفيىىىذ موضىىىوعاو الوحىىىدتي  ،لتحقيىىىق اوهىىىداف الوىىىلوبية التىىىي تىىىك تحديىىىدها    

المحاضىىىرة  واىىىد تنوعىىىو  -العلىىىف الىىىذهني -الحىىىوار والمناامىىىة - بيئىىىيااوتقلىىىاء ال -التعليميىىىة ااتيىىىة: حىىىا الممىىىب و 
 اوىىىتجداك بمىىىا تىىىك مىىىابي  أنمىىى ة تمهيديىىىة وت بيقيىىىة، وجتاميىىىة  موضىىىوعاوال وتعىىىددو اونمىىى ة التعليميىىىة الموىىىتجدمة لتنفيىىىذ

الفيزيىاء مقيىا  ااتجاهىاو نحىو ، باإلضافة  ل  لي الموضوعي بموتويات  المجتلفة لقيا  الجوانب المعرفيةااجتبار التحلي
 لموضوعاو الواردة بالوحدتي  ل تهكبعد دراوابا و ومقيا  الموئولية البيئية لدس أفراد العينة 

 
 ًا: إعداد أدوات البحث:ثالث
والموىىئولية البيئيىىة، نحىىو الفيزيىىاء ومقياوىىي ااتجاهىىاو  ،تضىىمنو هىىذ  اودواو اجتبىىار تحلىىيلي لمفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة    

 وفيما يلي  جراءاو  عداد با أداة م  هذ  اودواو 

 إعداد االختبار التحصيلي لمفاهيم الفيزياء البيئية: -1
 تك ذلك في   ار اإلجراءاو ااتية:    
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الرىىرواو المعدنيىىة لمفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة المتىىوافرة فىىي وحىىدتي " عينىىة البحىىثايىىا  مىىدس تحلىىيا  هــدف مــن االختبــار:ال -أ
 ة" و " الملوراو الفيزيائية للبيئة" م  المقرر المقترح يالبيئوالموارد 

و اللىورة اووليىة ل جتبىار ، واىد تبونىليضو مفرداو ااجتبار عل  نم  ااجتيار م  متعدد إعداد مفردات االختبار: -ب
  ( فقرة92م   
فىىي لىىورت  اووليىىة علىى  مجموعىىة مىى  المحبمىىي  إلبىىداء الىىرأي مىى  حيىىث مىىدس  ااجتبىىار تىىك عىىرذ صــدق االختبــار: -جـــ

التعىدي و  وأجريىووالمضمو  العلمي لمفردات ، ومدس ممول  لمفاهيك الفيزياء البيئية الرئيوة المتضمنة بالوحدتي    ،اللحة
 راء المحبمي  أوء في ض

و البة مى   لبىة  ا  (  الب32 بق ااجتبار عل  عينة اوت  عية عموائية مبونة م    التجريب االستطالعي لالختبار: -د
واىىد  ،عىى   ريىىق التجزئىىة النلىىفيةذلىىك حوىىاب وتىىك  معامىىا ربىىاو ااجتبىىار بهىىدف حوىىاب ،الموىىتوس الرالىىث بقوىىك الفيزيىىاء
الىزم  الى زك لإلجابىة بمىا تىك حوىاب  وهي ايمة مناوبة  ،%(29حيث بلضو ايمت    ،بروا ( –اوتجدمو معادلة  ويبرما  

بعىد  ( دايقة، وبذلك ألبح ااجتبار التحليلي لالحا  للت بيق على  مجموعىة البحىث22 واد اوتضرق  ،ع  أوئلة ااجتبار
أو تمييىز غيىر بار  مىا لعىدك مناوىبتها، أو لعىدك لىحتها العلميىة أو ذاو لىعوبة م  اللورة اوولية ل جت فقرة،( 00حذف  
  مقبولة

فقىرة، ( 39تبىو  ااجتبىار فىي لىورت  النهائيىة بعىد  جىراء التعىدي و ال زمىة مى    :(5)إعداد الصورة النهائية لالختبـار -هـ
الموىىىتوياو المعرفيىىىة  التىىىذبر، والفهىىىك،  وتض ىىىي مقتىىىرحتي ،بحيىىىث تمىىىما مفىىىاهيك الفيزيىىىاء البيئيىىىة المتضىىىمنة فىىىي الوحىىىدتي  ال

ولىىفر درجىىة  ذا بانىىو  ،لىحيحة  جابىىة وأع يىىو درجىة واحىىدة لبىىا مفىردة مىى  مفىىرداو ااجتبىار تبىىو  ،والت بيىق، والتقىىويك(
  ( يبي  أهك البياناو اوواوية ل جتبار بلورت  النهائية0والجدوا  ة غير لحيحة   جاب

   ت التي يتضمنها االختبار وأرقام المفردات التي تقيسها واألهمية النسبية.الموضوعا (1جدول )
 اوهمية النوبية المجمور أرااك المفرداو التي تقيوها الموتوياو المعرفية

 77،55 0 47- 70 -74 -11-14 -11-1 تذبر
 71،31 17 76-73-77-10-15-13-1-6-3-7 فهك

 74،57 5 43-47-41-71-77-15-5-4 ت بيق
 76،30 1 44 -75-75-71-16-17-17-0-5 تقويك

 %177 43 المجمور
 :نحو الفيزياءإعداد مقياس االتجاهات  -0
فىىىي  بوىىىاب ال لبىىىة عينىىىة البحىىىث ااتجاهىىىاو الوحىىىدتي  المقتىىىرحتي  التعىىىرف علىىى  مىىىدس  وىىىهاك  الهـــدف مـــن المقيـــاس: -أ

  الفيزياءاإليجابية نحو 
، وتىك  عىداد مجموعىة نحىو الفيزيىاء تك اا  ر عل  عدد م  المقايي  الجالىة بااتجاهىاو صياغة مفردات المقياس: -ب

 ة( عبىارة موزعىة على  أربعى91مقيىا  بلىورت  اووليىة  الم  العباراو الموافيىة باوىتجداك  ريقىة ليبىرو الجماوىية  وتضىم  
 أبعاد هي:

  ة( مفرد00البعد اووا: ت بيقاو علك الفيزياء  وتضم    -
 ( مفردة 03  وتضم   دور علك الفيزياء في جدمة المجتمعالبعد الراني:  -
  ة( مفرد03وتضم   :  دراك الع اة بي  الفيزياء والبيئة  الرالثالبعد  -
 ( مفرداو 02  وتضم   القضايا الفيزيائية: الرابعالبعد  -
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عداد مفتاح لتلحيح   ،والهدف من  ،بما تك لياغة تعليماو المقيا       و ريقة اإلجابة علي ، وا 
للتكبد م  لدق المقيا  ُعرذ عل  مجموعىة مى  المحبمىي  وىبق تحبىيمهك اودواو الوىابقة، وذلىك  صدق المقياس: -جـ

ومدس انتماء با مفىردة لبىا بعىد مى  أبعىاد المقيىا ، ومىدس مناوىبة  ،بهدف  بداء الرأي حوا مدس مناوبة المفرداو واوبعاد
مى  المقيىا   الرابىعضىوء ااتراحىاتهك، حيىث تىك حىذف البعىد  فىي  واىد أجريىو التعىدي و المناوىبة عليى  وفراد العينة المقيا 
 المقيا  بقية أبعاد ( مفرداو م  1حذف  مع مفردات ، و " القضايا الفيزيائية وهو "
و البة م   لبة  ا  (  الب32عموائية مبونة م   عل  عينة اوت  عية المقيا   بق  لمقياس:لالتجربة االستطالعية  -د

ا  -غيىىر متكبىىد  -موافىىق  - موافىىق بمىىدةذي التىىدرج الجماوىىي لىىحح المقيىىا  ذلىىك بعىىد و  ،الموىىتوس الرالىىث بقوىىك الفيزيىىاء
(، 0، 0، 3، 9، 2وأع يىىو لبىىا اوىىتجابة منهىىا علىى  الترتيىىب فىىي حالىىة الفقىىراو الموجبىىة الىىدرجاو   ا أوافىىق بمىىدة( -أوافىىق

%( وهىي 12واوتجدمو معادلة ألفا برونبام، وبلضو ايمت   بهدف حواب رباو المقيا  في حالة العباراو الوالبة والعب  
 مقيا  لالحا  للت بيق ال( دايقة، وبذلك ألبح 92تبي  أ  الزم  ال زك لإلجابة ع  المقيا   بما  ايمة مناوبة

( مفىىردة موزعىىة علىى  اوبعىىاد الر رىىة للمقيىىا  32لنهائيىىة للمقيىىا  مىى   تبونىىو اللىىورة ا :(6)الصــورة النهائيــة للمقيــاس -هـــ
( يوضىح 0والجىدوا    ( درجىة022واد تحددو الدرجة النهائيىة للمقيىا  بىى  ،( عبارة الوالبة02 ، و( عبارة موجبة09منها  

 توزيع المفرداو عل  أبعاد المقيا  
 على األبعاد التي يقيس اتجاه الطلبة نحوها. الفيزياءنحو ( توزيع مفردات مقياس االتجاهات 7جدول )

 أبعاد المقياس
إجمالي  أرقام المفردات التي تقيسها

 السالبة الموجبة المفردات
 5 77 -15 -3 -4 71 -11- 5 – 1 تطبيقات علم الفيزياء.  -1
 17 70-75-77-10-16-17-7 11 -13 -17 -1 -5 .دور علم الفيزياء في خدمة المجتمع -7
 17 75 -76 -74 -15 -6 47 -73 -71 -14 -0 .إدراك العالقة بين الفيزياء والبيئة -4

 47 16 13 المجموع
 مقياس المسئولية البيئية: -4
فىي  ،عينىةأفىراد ال فىي تنميىة الموىئولية البيئيىة لىدسالوحىدتي  المقتىرحتي  التعىرف على  مىدس  وىهاك  الهدف من المقيـاس: -أ

 موئولية البيئية الذي تبنا  البحث للضوء التعريف اإلجرائي 
أو  أو وىىلوك العبىىاراو التىىي تعبىىر عىى  نمىىا  مفىىرداو المقيىىا  فىىي عىىدد مىى  ةتمىىو لىىياغ صــياغة مفــردات المقيــاس: -ب

التىالي:  الجماوىيوفقا  للتدرج  ،لها  ومدس مماروات ،وي لب م  ال الب بيا  مواف  م  هذا الولوك أو المواف معي مواف 
 :( مفردة موزعة عل  ر رة أبعاد30بلورت  اوولية   مقيا ال(  وتضم  أبدا   -نادرا   -أحيانا   -غالبا   - دائما  

 ( مفرداو  9وتضم    ،البعد اووا: ااهتماماو البيئية -
 ( مفردة 00وتضم    ،البعد الراني: الولوك البيئي -
 ( مفردة 00وتضم    ،الحفاظ عل  البيئة: المماربة في لثالبعد الرا -
بهىدف  اودواو الوىابقة، وذلىكعلى  على  مجموعىة مى  المحبمىي  وىبق تحبىيمهك  المقيىا  تىك عىرذ صـدق المقيـاس: -جـ

عىد مى  أبعىاد   واىد أوىفرو هىذ  الج ىوة عى  اوىتبعاد بُ لعينىة البحىث  بعىادأو  المقيا  معرفة آرائهك حوا مدس مناوبة مفرداو
ومىىا تبقىى  مىى  مفىىرداو هىىذا البعىىد أضىىيفو  لىى  البعىىدي  ااجىىىري ، المقيىىا  وهىىو " ااهتمامىىاو البيئيىىة" وعىىدد مىى  مفرداتىى ، 

 (، وأجذو م حظاتهك في ااعتبار أبدا   -أحيانا   -وتحويل   ل  مقيا  ر ري التدرج  دائما  
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وتك  التي  بقو عليها أدواو البحث،وت  عية ااعينة نف  ال  علالمقيا  تك تجريب  التجربة االستطالعية للمقياس: -د
بلىىد الىىزم  ، و %( ممىىا يىىدا علىى  مناوىىبت 22  وبلضىىو ايمتىى باوىىتجداك معادلىىة " الفىىا برونبىىام"  ربىىاو المقيىىا معامىىا  حوىىاب

  ( دايقة 32ال زك لإلجابة عل  عباراو المقيا   
( مفىىردة موجبىىة اىىدرو 09منهىىا   ،( مفىىردة01امىىتملو اللىىورة النهائيىىة للمقيىىا  علىى    :(0)لمقيــاسلالصــورة النهائيــة  -هـــ

( 20(  وبذلك تتحدد الدرجة النهائية للمقيا   3:  0( مفردة والبة ادرو درجاتها م   03بينما الى   ،(0:  3درجاتها بي   
( يبىىي  مفىىرداو 3والجىىدوا    جىىاهزا  للت بيىىقمقيىىا  الوبهىىذا اإلجىىراء ألىىبح  ،درجىىة، موزعىىة علىى  بعىىدي  مىى  أبعىىاد المقيىىا 

 مقيا  الموئولية البيئية بلورت  النهائية 
 ( مفردات وأبعاد مقياس المسئولية البيئية بصورته النهائية.4جدول )

 أبعاد مقياس م
 المجموع أرقام المفردات التي تقيسها

 السالبة الموجبة الكلي للمفردات

-11-17-0-6-5-4 14-1-5-3-7-1 السلوك البيئي. 1
17-13 13 

المشــاركة فــي الحفــاظ  7
 .على البيئة

15-10-11-77-71-
77-76-70 16-15-74-73-75 14 

 70 14 13 المقياس الكلي
 

 :مجتمع البحث وعينته: رابعاً 
(  البىا  و البىة 20ببليىة التربيىة بالتربىة البىالد عىددهك   موتوس الرابىع بقوىك الفيزيىاءتمرا مجتمع البحث م  جميع  لبة ال   

وتىىك ب ريقىىة الىىدية، جتيىىرو و البىىة أُ  (  البىىا  12مىى   البحىىث وتبونىىو عينىىة  ،(ك0202/0200والمقيىىدي  للعىىاك الجىىامعي  
ت بهك ئيىىة، وامىىاجتيىىار  لبىىة هىىذا الموىىتوس ونهىىك علىى  ومىىك التجىىرج، ويلىىزك اومىىر التكبىىد مىى   لمىىامهك بمفىىاهيك الفيزيىىاء البي

اتجاهاو نحو الفيزياء، وموىئولية نحىو البيئىة، عى وة على  ذلىك تمبيىنهك مى  عمليىة الىرب  والتبامىا بىي  مفىاهيك الفيزيىاء، مىع 
 الموضوعاو والقضايا البيئية، حت  يمبنهك م   بوابها   بهك، أرناء مزاولة مهنتهك التدريوية بعد التجرج ب رق مناوبة 

 
 

 أدوات البحث:سًا: تطبيق خام
اتجىىى   ،واانتهىىىاء مىىى   عىىىداد أدواو البحىىىث قىىىرر،مىىى  الم المقتىىىرحتي بعىىىد اانتهىىىاء مىىى   عىىىداد اللىىىورة النهائيىىىة للوحىىىدتي      

 إلجراءاو ت بيق أدواو البحث: ا  فيما يلي عرضو الباحرا   ل  الت بيق الميداني  
 ،ةيىلبحث معرفة أرىر المقىرر المقتىرح فىي الفيزيىاء البيئتمرا الهدف م  ت بيق أدواو ا الهدف من تطبيق أدوات البحث: -1

نحىىو الفيزيىىاء علىى  تنميىىة مفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة، وعلىى  تنميىىة ااتجاهىىاو  ،مىى  وحداتىى  مقتىىرحتي  مىى  جىى ا ت بيىىق وحىىدتي 
 والموئولية البيئية لدس أفراد عينة البحث 

وعة الواحدة مع القيىا  القبلىي والبعىدي ودواو منظاك المج كااوتجدتك لتحقيق هدف البحث  التصميم التجريبي للبحث: -7
 البحث 

فىىي بدايىىة الفلىىا الدراوىىي اووا مىى  العىىاك الجىىامعي الىىر ث تىىك ت بيىىق أدواو البحىىث  التطبيــق القبلــي ألدوات البحــث: -4 
يلىيب أفىراد العينىة، ك(، وذلك تجنبا  للملا الذي اىد 02/00/0202 ل   2جري الت بيق في اوياك م   أُ و  ،ك0202/0200
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والهىىىدف منهىىىا، بمىىىا تىىىك تلىىىحيح اودواو علىىى  ضىىىوء نمىىىوذج  ،واىىىد تىىىك التوضىىىيح بكهميىىىة الجديىىىة لإلجابىىىة عىىى  هىىىذ  اودواو
 النتائج  والتلحيح، ورلد

تىك تىدري  الوحىدتي  المقتىرحتي  على  عينىة البحىث مى  ابىا احىد اووىاتذة المتجللىي   تدريس الوحدتين المقتـرحتين: -3
  أوىىبوعيا ، ولمىىدة يبوااىىع وىىاعت عاو،( وىىا02تنفيىىذ  الك  واىىد اوىىتضرق 02/00/0202 لىى   02/00مىى  يىىوك  ءا  بىىد ،بالقوىىك
 م  موضوعاو محتواهما تزاك بما ورد في لتك ااحيث أوابيع،  جموة

الوحىدتي   عيىد ت بيىق أدواو البحىث على  نفى  العينىة، وذلىك بعىد اانتهىاء مى  تىدري أُ  التطبيق البعدي ألدوات البحث: -5
 رلد النتائج   اد تك تك تلحيح اودواو في ضوء نموذج التلحيح، و و ك(، 2/0/0200، 9، 3في اوياك  

اوىىتجدك اجتبىىار "و" لقيىىا  دالىىة الفىىروق بىىي  متووىى ي درجىىاو أفىىراد العينىىة ابىىا وبعىىد ت بيىىق  المعالجــة اإلحصــائية: -6
لعىىىرذ النتىىىائج  وذلىىىك تمهيىىىدا   ؛قىىىق مىىى  لىىىحة فىىىروذ البحىىىثالتحو بهىىىدف التحقىىىق مىىى  فعاليىىىة الوحىىىدتي ، أدواو البحىىىث، 

 ومناامتها  
 نتائج التي تك التولا  ليها عل  النحو التالي:التناوا تك  نتائج البحث ومناقشتها:سادسًا: 

 بعدي(، وهو اختبار صحة الفرض األول: –نتائج تطبيق االختبار )قبلي   -1
يىىنص الفىىرذ اووا علىى  أنىى  "ا توجىىد فىىروق دالىىة  حلىىائيا  بىىي  متووىى ي درجىىاو ال لبىىة عينىىة البحىىث فىىي ااجتبىىار    

 ،  واجتبار لحة هىذا الفىرذ تىك حوىاب المتووى او الحوىابية"التحليلي لمفاهيك الفيزياء البيئية ابا وبعد دراوة الوحدتي 
 ( يبي  هذ  النتائج 9وايك " و " والجدوا   ،واانحرافاو المعيارية

 .(07)ن= لقبلي والبعدي لالختبارالمتوسط واالنحراف المعياري وقيم "ت" لدرجات الطلبة في التطبيقين ا (3جدول )
المســــــــــــــــــتوي 
المعرفـــــــــــــــــــــي 

 لالختبار

الدرجة 
 الكلية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
مستوى  "ت"قيمة 

انحراف  متوسط الداللة
 معياري

انحراف  متوسط
 معياري

 7،71 77،77 7،15 5،31 7،11 7،14 0 تذكر
 7،71 77،61 1،77 0،34 1،11 7،11 17 فهم

 7،71 10،17 1،75 5،50 1،71 7،77 5 تطبيق
 7،71 10،76 1،51 6،61 1،73 7،06 1 تقويم

 7،71 45،54 4،16 75،17 7،43 1،11 43 االختبار ككل
( وجىىود فىىروق دالىة  حلىىائيا  بىىي  متووى او درجىىاو أفىراد العينىىة فىىي ااجتبىار التحلىىيلي القبلىىي 9يتضىح مىى  الجىدوا      

وبىىذلك   وبىىا موىىتوس مىى  موىىتويات  المعرفيىىة ،للىىالح الت بيىىق البعىىدي ل جتبىىار ببىىا (7،71)والبعىىدي عنىىد موىىتوس دالىىة 
" توجىىد فىىروق دالىىة  حلىىائيا  بىىي  متووىى ي درجىىاو ال لبىىة عينىىة  والمتمرىىا بىىىقبىىا الفىىرذ البىىديا رفذ الفىىرذ اللىىفري، ويُ ُيىى

للالح الت بيق البعدي"  وتمىير  المقترحتي البحث في ااجتبار التحليلي لمفاهيك الفيزياء البيئية ابا وبعد دراوة الوحدتي  
، وُتعىىد هىىذ  النتيجىىة أفىىراد العينىىة نمىىو مفىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىة لىىدس تحوىى  فىىي  لىى  االوحىىدتي  اىىد أدتىىبلتىىا هىىذ  النتيجىىة  لىى  أ  

 ايجابية في تنمية التحليا في جميع موتويات  
وب ريقة  ضافية للتكبد م  جىودة المقىرر المقتىرح لتحقيىق مىا أعىد وجلى ، تىك حوىاب نوىبة البوىب المعىدا لبليىك، ويوضىح   

 ي ( نتائج حواب نوبة البوب المعدا وفراد العينة في ااجتبار التحليل2الجدوا  
 ( نتائج نسبة الكسب المعدل لالختبار التحصيلي لمفاهيم الفيزياء البيئية.5جدول )

 الداللة نسبة الكسب المعدل الدرجة العظمى لالختبار المتوسط نوع التطبيق
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 1،11 قبلي
 مقبولة 1،11 43

 75،17 بعدي

 لى  فعاليىة المقىرر فىي زيىادة تحلىيا أفىراد ، ممىا تمىير (1،11)( أ  نوىبة البوىب المعىدا بلضىو 2يتضح مى  الجىدوا     
 العينة لمفاهيك الفيزياء البيئية 

 بعدي( وهو اختبار صحة الفرض الثاني: –)قبلي  نحو الفيزياءنتائج تطبيق مقياس االتجاهات  -7
فىي مقيىا   -عينىة البحىث -ا توجد فروق دالة  حلائيا  بىي  متووى ي درجىاو ال لبىة  ينص الفرذ الراني عل  أن  "    

تىىىك حوىىىاب المتووىىى او  ،ابىىىا وبعىىىد دراوىىىة الوحىىىدتي  المقتىىىرحتي "  واجتبىىىار لىىىحة هىىىذا الفىىىرذ الفيزيىىىاءااتجاهىىىاو نحىىىو 
  ( يبي  هذ  النتائج 2والجدوا   ،الحوابية واانحرافاو المعيارية وايك " و "

في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المتوسط واالنحراف المعياري وقيم "ت" لدرجات الطلبة عينة البحث  (6جدول )
 .(07. )ن=نحو الفيزياءاالتجاهات 

الدرجة  أبعاد المقياس
 الكلية

 التطبيق البعدي التطبيق القبلي
 قيمة
 "ت"

 مستوى
انحراف  متوسط الداللة

انحراف  متوسط معياري
 معياري

تطبيقــــــــــــات علــــــــــــم 
 7،71 5،60 4،47 47،04 3،45 75،75 37 .الفيزياء

علم الفيزياء في دور 
 7،71 15،11 3،74 35،43 5،17 45،15 67 .خدمة المجتمع

ــــــة بــــــين  إدراك العالق
 7،71 17،55 4،57 41،11 3،31 47،1 57 الفيزياء والبيئة.

 7،71 15،76 0،14 115،7 1،11 11،41 157 المقياس ككل
( وجىىود فىىروق دالىىة  حلىىائيا  بىىي  متووىى او درجىىاو أفىىراد العينىىة فىىي مقيىىا  ااتجاهىىاو القبلىىي 2يتضىىح مىى  الجىىدوا     

رفذ الفىىىرذ للىىىالح الت بيىىىق البعىىىدي وبعىىىاد المقيىىىا ، والمقيىىىا  ببىىىا  وبىىىذلك ُيىىى( 7،71)والبعىىىدي عنىىىد موىىىتوس دالىىىة 
 ي درجاو ال لبىة عينىة البحىث فىي مقيىا  " توجد فروق دالة  حلائيا  بي  متوو والمتمرا بىويقبا الفرذ البديا  ،اللفري

تحوىى  فىىي تنميىىة وبعىىد دراوىىة الوحىىدتي  للىىالح الت بيىىق البعىىدي"  وتمىىير هىىذ  النتيجىىة  لىى   ،ابىىا الفيزيىىاءااتجاهىىاو نحىىو 
 ااتجاهاو نحو الفيزياء 

 بعدي( وهو اختبار صحة الفرض الثالث: –نتائج تطبيق مقياس المسئولية البيئية )قبلي  -4
رذ الرالىىث علىى  أنىى  " ا توجىىد فىىروق دالىىة  حلىىائيا  بىىي  متووىى ي درجىىاو ال لبىىة عينىىة البحىىث فىىي مقيىىا  يىىنص الفىى   

الموىىىئولية البيئيىىىة ابىىىا وبعىىىد دراوىىىة الوحىىىدتي  المقتىىىرحتي "  واجتبىىىار لىىىحة هىىىذا الفىىىرذ تىىىك حوىىىاب المتووىىى او الحوىىىابية 
 ج ( يبي  هذ  النتائ1واانحرافاو المعيارية وايك " و " والجدوا  

المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لدرجات الطلبة عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس  (0جدول )
 (07المسئولية البيئية. )ن=

 أبعاد المقيا 
الدرجة 
 البلية

 الت بيق البعدي الت بيق القبلي
 "و"ايمة 

 موتوس
انحراف  متوو انحراف  متوو  الدالة
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 معياري معياري
 2،20 02،99 0،99 33،23 0،22 00،23 90  الولوك البيئي

الممىىىاربة فىىىي الحفىىىاظ 
 عل  البيئة

39 00،03 3،10 32،92 0،29 02،13 2،20 

 2،20 02،19 3،29 29،92 2،02 99،12 20 المقيا  ببا
( وجود فروق دالة  حلائيا  بي  متوو او درجاو أفراد العينة في مقيىا  الموىئولية البيئيىة القبلىي 1يتضح م  الجدوا     

رفذ الفىىىرذ   وبىىىذلك ُيىىىبعامىىىة المقيىىىا ، والمقيىىىا  لبعىىىدي ،للىىىالح الت بيىىىق البعىىىدي (7،71)والبعىىىدي عنىىىد موىىىتوس دالىىىة 
يا  بىىي  متووىى ي درجىىاو ال لبىىة عينىىة البحىىث فىىي " توجىىد فىىروق دالىىة  حلىىائ والمتمرىىا بىىى ،قبىىا الفىىرذ البىىدياويُ  ،اللىىفري

الوحىىدتي  اىىد بلتىىا الت بيىىق القبلىىي والبعىىدي لمقيىىا  الموىىئولية البيئيىىة للىىالح الت بيىىق البعىىدي"  وتمىىير هىىذ  النتيجىىة  لىى  أ  
  لدس أفراد العينة تنمية الموئولية البيئيةتحوي  موتوس في  اأوهمت

للتعىىىرف علىىى  حجىىىك تىىىكرير الوحىىىدتي  المقتىىىرحتي  علىىى  تنميىىىة مفىىىاهيك الفيزيىىىاء البيئيىىىة،  :الوحـــدتين المقتـــرحتين حجـــم تـــ ثير
)وااتجاهاو نحىو الفيزيىاء والموىئولية البيئيىة لىدس أفىراد عينىة البحىث تىك حوىاب مربىع أتيىا 

  والجىدوا (d)، وبىذلك ايمىة (2
 ( يوضح نتيجة ذلك  2 

( قيم )5جدول )
 (07)ن= المقترحتين.ار حجم ت ثير الوحدتين ( المقابلة لها، ومقدd( وقيمة )2

 " و"ايمة  المتضير التابع المتضير الموتقا
2

 
 ايمة

 d) 
حجك 
 اورر

الوحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدتا  
 المقترحتا 

 ببير 5،6 2،92 32،23   مفاهيك الفيزياء البيئيةتحليا 
 ببير 3،3 2،23 02،02 الفيزياء ااتجاهاو نحو 
 ببير 6،1 2،90 02،19  الموئولية البيئية

 ،مى  المقىرر المقتىرحتي وهىو الوحىدتي   ،( التي تعبىر عى  حجىك أرىر المتضيىر الموىتقاd( أ  ايمة  2يتضح م  الجدوا     
نحىىىو الفيزيىىىاء فىىىي حالىىىة مقياوىىي ااتجاهىىىاو  (6،1(، )3،3)( فىىىي حالىىة ااجتبىىىار التحلىىىيلي، بينمىىىا بلضىىو 5،6اىىد بلضىىىو  

  وهىذا يعنىي أ  تىدري  (7،5)، وهىي أببىر مى  ببيىر جىدا   وتمير هذ  القىيك أ  حجىك اورىرالترتيب  عل   ،والموئولية البيئية
فيىى   تىىك تدريوىىها لل لبىىة بمىىبا تتبامىىا الحيىىاة اليوميىىةمىى  جبىىراو مجتلفىىة و واضىىايا  ،مىى  موضىىوعاو ا ومىىا تضىىمنت ،الوحىدتي 
، اومىر الىذي مى  الىدور الىوظيفي والبيئىي لعلىك الفيزيىاء بمىا يبىرزاضىايا البيئيىة و  موضىوعاو ء معالفيزياوموضوعاو مفاهيك 
نحىىىو الفيزيىىىاء اايجابيىىىة  ابتوىىاب ااتجاهىىىاو باإلضىىىافة  لىىى  ،أفىىىراد العينىىة فىىىي تنميىىىة مفىىىاهيك الفيزيىىاء البيئيىىىة داىىىد وىىىاع مىىكن 

 ،(Watts,1997  (،023ص 0220 فىىراج،  الدراوىىاو الوىىابقةةبىىد  ت، وهىىذا مىىا مناوىىبةبدرجىىة لىىديهك الموىىئولية البيئيىىة و 

.(Miron ,2010)الثاني والثالث والرابع من أسئلة البحث. األسئلةه النتائج تتم اإلجابة عن وبهذ 
 مناقشة وتفسير النتائج: 

 نحىىىو الفيزيىىىاء ونحىىىو والنتىىىائج الجالىىىة بمقياوىىىي ااتجاهىىىاو ،تمىىىير النتىىىائج الجالىىىة بتحلىىىيا مفىىىاهيك الفيزيىىىاء البيئيىىىة    
ومىىىا  ،ة" و " الملورىىىاو الفيزيائيىىىة للبيئىىىة"يىىىالبيئ المىىىواردالرىىىرواو المعدنيىىىة و الموىىىئولية البيئيىىىة  لىىى  أ  دراوىىىة ال لبىىىة لوحىىىدتي " 

مى  موضىوعاو  ا باإلضىافة  لى  مىا تضىمنت ،ببيئىة ال لبىةو اء بموضوعاو واضىايا البيئىة الفيزيموضوعاو م  رب   ا تضمنت
ااحتبىا  الحىىراري و بقىة اووزو ، و  المتجىددة، اووملىادر ال ااىال ااىىة، هتمىاك بقضىية  وجىديرة باا ،واضىايا بيئيىة جديىدة

مى  الممىب و والقضىايا التىىي  (وغيرهىا، وتضيىراو المنىام، والبىوارث البيئيىة، واوىتنزاف المىوارد ال بيعيىىة، والتلىوث بكنواعى     
هك أبرىر وعيىا  ت، وجعلىمهىاعلى  فهبمىبا مناوىب د ال لبىة اد وىاع ؛جههك في حياتهك اليومية، وربما ا يجدو  تفويراو لهااتو 

علىى  فهىىك  هك، وتوظيفهىىا فىىي موااىىف الىىتعلك المجتلفىىة، بمىىا وىىاعدبهىىافىىي اوىىتجداك المعىىارف والمعلومىىاو الفيزيائيىىة المرتب ىىة 
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نحىو الفيزيىاء   لى  تنميىة ااتجاهىاو يىةدياومىر الىذي  ،الع اة بي  الفيزياء والبيئىة، وعلى  فهىك الوىلوك اايجىابي نحىو البيئىة
مرتفعىا ، وبىذا اىيك  (d)( أ  حجىك اورىر 2بمىا يتضىح مى  الجىدوا    بدرجىة مناوىبة الموئولية البيئية لدس أفراد العينة وتنمية

(
2)   
فىي ربى   هموأوىالتىي  ،ررائيىة لى  أ  اوىتجداك العديىد مى   رائىق التىدري  واونمى ة التعليميىة التعلميىة اإل يرجع ذلىكواد    

  اوررم  ج ا ايمة حجك بما يتضح  ،نتج عن  التولا لهذ  النتيجة للالح الت بيق البعديو  ،الفيزياء بالبيئة
وعل  الرغك م  عدك وجود دراوىاو وىابقة، فىي حىدود علىك البىاحري ، حىوا  عىداد مقىرر مقتىرح ممارىا فىي الىيم ،  ا أ      

 ؛0222، وعبىىد الملىىك ل ىىف ه الدراوىىاو العربيىىة واوجنبيىة نتىىائج مىىا تولىىلو  ليىى  بعىىذ مىىع  تتفىىق نتىائج البحىىث الحىىالي

Kalle  ،0222 ؛  0229وفىراج،  عبىد الموىيح؛ 0222، حوى ؛,Dzelalija 0229 ؛0220فىراج، ؛ Watts ،0991 ،)
، تنمية التحلىيا الدراوىيها ُتوهك في وأن ،ةيالبيئالفيزياء  ل  فعالية الوحداو والمقرراو أو البرامج الدراوية في  أماروالتي 

  الموئولية البيئية اايجابية نحو المادة ونحو وفي تنمية ااتجاهاو
 التوصيات والمقترحات:سابعًا: 

 يمب  تقديك التولياو والمقترحاو التالية: ،في ضوء ما تولا  لي  البحث م  نتائج    
ببليىىاو التربيىىة، وضىىرورة التكبيىىد فىىي محتواهىىا علىى  اضىىايا  الفيزيىىاء  عىىادة النظىىر فىىي تنظىىيك محتىىوس مقىىرراو  عىىداد معلىىك -0

للتضلىب على  لىعوبة دراوىة  اهىاورب ها بالحياة اليومية، واابتعىاد عى  اووىلوب النم ىي فىي تنظىيك محتو  البيئة في المجتمع،
 الفيزياء في مجتلف المراحا التعليمية 

الموىئولية و وااهتمىاك بتنميىة ااتجاهىاو  وتكريرها عل  المجتمىع،ها بالبيئة التربيز أرناء تدري  مقرراو الفيزياء عل  رب  -0
   ل  جانب ااهتماك بالجانب المعرفي  ،بقلد تعديا الولوك البيئي لدس المتعلمي  ،البيئية

أو تجللىىاو  ،أ  ت ىىرح موىىاااو متجللىىة فىىي مجىىاا تعلىىيك الفيزيىىاء البيئيىىةوالجامعىىاو اوجىىرس علىى  جامعىىة تعىىز  -3
 عية في هذا المجاا فر 
عل  المج  ي  بوزارة التربية والتعليك وضع وحداو دراوية ع  البيئىة والتربيىة البيئىة فىي منىاهج الفيزيىاء بىالتعليك العىاك؛  -9

 بهدف زيادة الوعي البيئي، وتنمية ااتجاهاو والموئولية البيئية لدس المتعلمي  بمراحا التعليك العاك 
 الحالي يقترح الباحرا   جراء دراواو:اوتبماا  للبحث  -2
 البيئية وأبعادها المجتلفة ك الفيزياء في ضوء مفهوك الوعي البيئي والموةولية تقويك برامج  عداد معل -
معرفة فعالية منهج مقترح في الفيزياء البيئية لتنميىة الىوعي البيئىي وتنميىة ااتجاهىاو نحىو الفيزيىاء ونحىو البيئىة لىدس  لبىة  -

 المرحلة الرانوية في الجمهورية اليمنية 
 مراجع البحث:

  :مراجع العربيةأواًل: ال
فاعليىىة وحىىدة مقترحىىة فىىي علىىك الفيزيىىاء لللىىف اووا الرىىانوي تقىىوك علىى  التفاعىىا بىىي  العلىىك : أمىىاني عبىىد العزيىىز ،(  بىىراهيك0

نمورة، بليىة التربيىة لبيئة  روالة ماجوتير غير موالتبنولوجيا والمجتمع وأررها عل  تنمية التفبير العلمي وااتجا  نحو ا
  0223، جامعة حلوا 

مجلىىة جامعىة القىىد  موىتوس الرقافىىة الفلبيىة لىىدس  لبىة بليىة العلىىوك فىي جامعىىة القىد   : وآجىىرو  أبىو وىمرة، محمىىود احمىد( 0
  302 -090ص، 0222(، 2، العدد المفتوحة لألبحاث والدراواو

مجلىىة جامعىىة  ج ىىة منهجيىىة لتعلىىيك الفلىىك وعلىىوك الفضىىاء فىىي المىىدار  والجامعىىاو الفلوىى ينية وآجىىرو :  محمىىود أبووىىمرة،( 3
  022-033ص، 0221 (،00العدد  ،والدراواو المفتوحة لألبحاث القد 

   0220، ، دار الفبر العربي، القاهرة0   الفيزياء الحيوية :وآجرو  ، أحمد فةادباما( 9
  0222،، دار البتب الو نية،  رابل ، ليبيا0  التربية البيئية  والجديدي، حو  محمد:د القادر ( باحم ، اللضير عب2
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المماروىىة المهنيىىة للجدمىىة ااجتماعيىىة وتنميىىة الموىىئولية البيئيىىة لىىدس  لبىىة جامعىىة : وىىحر فتحىىي ،( بيىىومي، محمىىد ومبىىروك2
  0220، (، الهيئة الملرية للبتاب29، العدد مجلة علك النف  الزاازيق 

فعاليىىة اوىىتجداك المىىدجا البيئىىي فىىي تىىدري  الفيزيىىاء بالمرحلىىة الرانويىىة فىىي تنميىىة الميىىوا نحىىو الفيزيىىاء : ياوىىر وىىيد ،حوىى ( 1
  0222، ، بلية التربية، جامعة عي  مم غير منمورة   روالة ماجوتيروالوعي بالمجا ر البيئية

وىىة ببليىىة التربيىىة تعىىز عىى  االتحىىاق بقوىىك الفيزيىىاء  أوىىباب عىىزوف ال ىى ب المتقىىدمي  للدرا: عبىىد الل يىىف حوىىي  ،حيىىدر( 2
"، ةس موىىىتقبلية للمنىىىىاهج فىىىي الىىىىو   العربىىىىيالمىىىةتمر العلمىىىىي الرالىىىث للجمعيىىىىة الملىىىرية للمنىىىىاهج و ىىىرق التىىىىدري  "ر 

  0092 -0002ص، 0990(، 3المجلد 
ة الىوعي والموىئولية البيئيىة تجىا  ممىبلة فاعليىة برنىامج مقتىرح فىي التربيىة البيئيىة لتنميى : مراق هائىا عبىد الجليىا ،( الحبيمي9

  0222، منمورة، بلية التربية جامعة تعز ااحتبا  الحراري لدس  لبة بلية التربية بجامعة تعز  روالة دبتورا  غير
الجمهوريىة ، وزارة التربيىة والتعلىيك، لىنعاء، 0   مناهج العلىوك العامىة وأوىاليب تدريوىها: جليا يووف وآجرو  ( الجليلي،02

  0992، اليمنية
  0222، ، دار حامد للنمر والتوزيع، عما  اورد 0   اإلنوا  والبيئة دراوة في التربية البيئة :راتب ،( الوعود00
"المىةتمر العلمىي جامعة ذمىار   موتوس المعلوماو البيئية لدس  لبة اواواك العلمية ببلية التربية ، محمد  براهيك:اللانع( 00

  009-002ص ، 0222 تعز اليم ، ةجامع ،للبيئة والموارد ال بيعية"الرالث 
  0229، ، مربز عبادي للدراواو والنمر، لنعاء9   التربية البيئية ل لبة الجامعاو: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى( ىىىىىىىىىىى03
 عىىىداد معلىىىك العلىىىوك للقىىىر  الحىىىادي  التربيىىىة  مقىىىرر مقتىىىرح فىىىي الرقافىىىة العلميىىىة ل ىىى ب بليىىىة :عفىىىو ملىىى ف  ،( ال نىىىاوي09

  019 -002ص ، 0221، المبتبة العلرية، المنلورة جمهورية ملر العربية، والعمري  دراواو ت بيقية
الىىىتعلك الىىىذاتي فىىىي تنميىىىة الىىىوعي البيئىىىي  برنىىىامج مقتىىىرح فىىىي التربيىىىة البيئيىىىة ل ىىى ب بليىىىاو التربيىىىة باوىىىوب: ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى( 02

، المبتبة العلىرية، المنلىورة جمهوريىة  عداد معلك العلوك للقر  الحادي والعمري  دراواو ت بيقيةوااتجاهاو البيئية  
  010 -020، ص0221، ملر العربية

اابتباريىة لىدس  البىاو اواوىاك العلميىة فاعلية برنامج في الفيزياء النووية في تنمية القدراو : لبن  حوي  رامد ،( العجمي02
، 0221(، 0(، العىىىىدد  02المجلىىىىد ، مجلىىىىة التربيىىىىة العلميىىىىةببليىىىىة التربيىىىىة بابهىىىىا  الجمعيىىىىة الملىىىىرية للتربيىىىىة العلميىىىىة، 

  022 -010ص
العلميىة،  ت ىوير تىدري  الفيزيىاء ل ى ب المرحلىة الرانويىة  الجمعيىة الملىرية للتربيىة: مل ف  عبىد الوى ك ،( عبد الو ك01

  012 – 20ص ، 0222(، 0(، العدد  3المجلد   مجلة التربية العلمية،
الجمعيىىىة ( ىىىىىىىىىىىىىىىىىى: ت ىىىوير مىىىنهج الفيزيىىىاء ل ىىى ب المرحلىىىة الرانويىىىة علىىى  ضىىىوء التفاعىىىا بىىىي  العلىىىك والتبنولوجيىىىا والمجتمىىىع  02

  33-0، ص0999،(3العدد  (، 0المجلد   مجلة التربية العلمية،الملرية للتربية العلمية، 
الىىىوعي بالمجىىىا ر البيئيىىىة لىىىدس بعىىىذ فئىىىاو المجتمىىىع وت ميىىىذ المرحلىىىة حامىىىد:  محوىىى ، فىىىراجو وىىىمعا   ،( عبىىىد الموىىىيح09

 (،2، المجلىد مجلة التربية العلميةاإلعدادية ومدس تناوا بتب العلوك لتك المجا ر  الجمعية الملرية للتربية العلمية، 
   91–0ص، 0220 (،3العدد  

وحىىىدة مقترحىىىة فىىىي الفيزيىىىاء البيئيىىىة ل ىىى ب اللىىىف اووا الرىىىانوي وأررهىىىا علىىى  تحلىىىيا المفىىىاهيك : محوىىى  حامىىىد، ( فىىىراج02
(، 02(، العىىدد 0، جامعىىة عىىي  مىىم ، الجىىزء  مجلىىة بليىىة التربيىة وعلىىك الىىنف وااتجاهىاو نحىىو الفيزيىىاء ونحىىو البيئىىة  

  010 -031ص، 0220
فاعلية برنامج مقترح لتعليك التفبير ااوتدالي وبعذ جوانب التعلك م  ج ا تدري  وحا الموىائا : زبيدة محمد ،( ارني00

"التربيىىىة الفيزيائيىىىة لىىىدس  ىىى ب اللىىىف اووا الرىىىانوي  الجمعيىىىة الملىىىرية للتربيىىىة العلميىىىة، المىىىةتمر العلمىىىي الوىىىاد ، 
  99-0ص، 0220 ،(0، المجلد العلمية ورقافة المجتمع"
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التفبيىر  مقرر مقترح في البيئة واللحة وتدريو  باوتجداك  وتراتيجية: لوري   ميا ،عبد الملكو  نادية ومعا  ،ل ف ه( 00
الجمعيىة الملىرية  التماربي لتنمية التحليا والتفبير النااىد والموىئولية البيئيىة ل ى ب المىعب اودبيىة ببليىاو التربيىة 
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 ( الصورة النهائية لالختبار التحصيلي7ملحق )
لطلبة المستوى الرابع بقسم الفيزياء  ة" ووحدة " الملوثات الفيزيائية للبيئة"يئالموارد البيالثروات المعدنية و وحدة " في 

 بكلية التربية بالتربة جامعة تعز.
 اسم الطالب/................   القسم/.............    المستوى/............. الكلية/............

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عزيزي طالب/طالبة: قسم الفيزياء المستوى الرابع السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..وبعد ،،   
الثروات المعدنية االختبار يهدف إلى قياس مدى فهمك لمفاهيم الفيزياء البيئية لما سبق دراسته في وحدة " هذا     
ل أربع إجابات، ااًل، يتبع كل سؤ ا( سؤ 43ة" ووحدة " الملوثات الفيزيائية للبيئة". ويتكون االختبار من )يموارد البيئالو 

 والمطلوب منك اختيار األصح، وعليك:
 أن تقرأ كل سؤال بعناية جيدة وال تترك أي سؤال بدون إجابة.  -1
 المخصص في ورقة اإلجابة.( أمام اإلجابة الصحيحة في المكان أن تضع عالمة ) -7
  .( دقيقة57داء االختبار )ألالوقت المسموح و ال تضع أكثر من إجابة للسؤال الواحد،  -4

 ( أمام االختيار الصحيح.لنموذج اإلجابة: ضع في ورقة اإلجابة عالمة ) مثال
 ...من أهم العوامل التي تؤدي إلى تغير الُمناخ -)*(
 الرياح واألعاصير. -االحتباس الحراري.                              )ب( -)أ(  

 تساقط األمطار الحمضية. -الزالزل والبراكين.                           )د( -)جـ(      
 د ج ب أ الســـــــــــــــــؤال

     إجابته الصحيحة (*السؤال الذي يحمل العالمة )
 الحظ أن الطالب قد حدد االختيار األول لإلجابة عن السؤال وهو )أ(.       
 

 الباحثان / د. سليمان عبده أحمد سعيد
 /د. أحمد عبده أحمد الحيدري
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 ورقة أسئلة االختبار
 :في ورقة اإلجابة تيةاآلالحرف الذي يدل على اإلجابة الصحيحة لكل عبارة من العبارات ( أمام عالمة )ضع 

 ...الطريقة عداالبيئية المعدنية كل ما سيرد ُتعد من الطرق الفيزيائية للبحث واالستكشاف عن الثروات  1
 الكيميائية. -)د(           اإلشعاعية.     -)جـ(      المغناطيسية.     -)ب(      الجيوفيزيائية.   -)أ(    

7 
 الغاز الطبيعي الجاف هو الغاز...

 .        غاز الميثان -)ب(                       .          الذي يتم إنتاجه من حقول الغاز الطبيعي -)أ(    
 مزيج من االيرسوالت.  -)د(                                   .  حقولالالذي ُينتج مع البترول من  -)جـ(    

4 
 منها هو...آلثار الناجمة عن التعدين أو التقليل لالحل المناسب 

 انش  المراكز الصحية في المناطق المعدنية. -)ب(                         التوقف عن التنقيب للمعادن. -)أ(     
 مما سبق.واحد ليس أي  –)د(        والبيئة. اإلنسانابتكار تقنيات فيزيائية تقي  -)جـ(    

3 
 تعمل على...عند سقوط أشعة الشمس على الخاليا الشمسية فإنها 

 . انش  ذبذبات كهرومغناطيسية فيها -)ب(          تحويل الطاقة الفوتونية للشمس إلى طاقة كهربائية. -)أ(     
 كل ما سبق صحيح. -)د(                             تولد فرق في الجهد عالي جدًا. -)جـ(     

5 

 ...في الجمهورية اليمنية فإن من أهم القرارات  التي ستتخذهاالطاقة والكهرباء لو أن لك سلطة القرار في وزارة 
 .هاواالستفادة من نتائج لفيزيائيةإنشاء مراكز لألبحاث ا -)أ(     
 الخاليا الشمسية لالستفادة من الطاقة الشمسية.توفير  -)ب(     
  بترشيد استهالك الكهرباء. توعية المواطنين -)جـ(     
 ار الكهربائي إلى المنازل والمرافق الحكومية بالمجان.توصيل التي -)د(     

6 
 الكوارث الطبيعية هي...

                 أرضية.ناتجة عن انزالقات وانهيارات  -)ب(                           .ظواهر فيزيائية طبيعية المنش  -)أ(     
 عمدًا أو سهوًا. اإلنسانناتجة عن تدخل  -)د(                   .      األعاصير والتيارات الدوامية -)جـ(     

0 

اًل في الدولة ئو تعاني اليمن من أزمة مالية، ومع هذا فهي بحاجة إلى استخدام كميات كبيرة من األوراق فإذا كنت مس
 ستسعى إلى...

 كمية قليلة ثم إعادة تدويرها.استيراد  -)ب(.                     األوراق من أشجار البيئة اليمنيةصناعة  -)أ(  
 استخدام الشرائح االلكترونية لحفظ المعلومات عوضًا عن األوراق.-)د( استيراد الكمية الكافية من األوراق.-)جـ( 

5 
 يزداد استهالك موارد الطاقة في اليمن لذلك ُينصح بـ ...

 رفع مستوى الوعي لدى األفراد. -)ب(                         االستعانة بموارد من الدول المجاورة.     -)أ(      
 خفض معدل النمو السكاني. -)د(                      االعتماد على الصناعات اليدوية.          -)جـ(      

1 
 ...أفضل حل لمشكلة الطاقة بدون إحداث تلوث في البيئة يستلزم

           .استخدام الغاز الطبيعي -(ب)                                    التوسع في بناء المفاعالت النووية. -)أ(      
 تخفيض معدالت التصنيع -)د(                                التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. -(جـ)     

17 
 .لذلك فاألمر.. ،ولحلها يمكن بناء مفاعل نووي ،يةائتعاني اليمن من أزمة في الطاقة الكهرب

 .غير مهم ألنه مكلف جداً  -)ب(                         ية. ائمهم لحل أزمة الطاقة الكهرب -)أ(      
 غير مهم الن الوضع االقتصادي متدٍن. -)د(                        .يتطلب إجراء دراسات حول ذلك -(ـ)ج      

 ...المتبادل بينالتجاذب  تنش  ظاهرة المد والجزر عن 11
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 )أ + ب(.كل من  -)د(      القمر والشمس.  -)ج(      .واألرضالشمس  -)ب(    .واألرضالقمر  -)أ(      

17 
 ...من وجهة نظري أنها من مزايا استخدام الطاقة النووية

 أسالك وأعمدة كهربائية.ال تحتاج إلى  -)ب(                     في أي مكان.نووي بناء مفاعل  يمكن -)أ(      
 جود مفاعل نووي. ال تشكل خطورة من و  -(د)                             .ةوغير ُمكٍلفة الثمن رخيص -(جـ)     

 هي طاقة حرارية ناتجة عن... األرضطاقة جوف  14
 البركانية. االنفجارات -)د(. األرضيةالتشققات -)جـ(. األرضالضغط في جوف -)ب( انحالل العناصر المشعة.-)أ( 

13 
 ...أهمهاعد من المشكالت الناجمة عن احتراق الوقود وخطورة النواتج على النظام البيئي لكن كل ما سيرد تُ 

 .تغير خريطة األحوال الجوية -)ب(             .                  إصابة اإلنسان بالعديد من اإلمراض -)أ(      
 االحتباس الحراري. -)د(                                .    والمياه والتربة تلوث الهواء -)جـ(      

15 
 المصدر الرئيسي النتشار الجسيمات العالقة بشكل عام في اليمن هو...

 .حركة النقل والمواصالت -)ب(                                       العواصف والزوابع.-)أ(      
  .محارق الطوب والمصانع على اختالفها -)د(                 الكسارات ومناشير األحجار.           -(ـ)ج      

 
 (7ملحق )تابع 

16 

 ...في اليمن البد من الناتج عن الهواتف المحمولةمن أجل اتخاذ قرار لمواجهة التلوث 
 .إصدار قرار يمنع استخدام أكثر من هاتف للفرد الواحد -)أ(      
 .موجات الهاتف المحمولللحماية من مختلفة استيراد وسائل  -)ب(      
 .الهواتف المحمولةمالية على مستوردي الضرائب زيادة ال -)جـ(      
 عبر وسائل اإلعالم المختلفة.باستخدام الهواتف المحمولة نشر الوعي  -)د(      

10 
 هو التلوث... عد من ملوثات المياه لكن أخطرهايُ كل ما سيرد 

 المخلفات الصلبة. –)د(         اإلشعاعي. -)جـ(       الحيوي )البيولوجي(.  -)ب(     الحراري.    -)أ(      

15 
 .لقياس كمية اإلشعاع الموجودة في المياه الجوفية في منطقتك يستلزم األمر تحليل..

 بعض العينات من المياه الجوفية. -)ب(                 األشجار واألتربة المحيطة بالمياه.               -)أ(       
 كل ما سبق صحيح. -)د(                            .الحيوانات التي تعيش في تلك المياه -)ج(       

 ..بــ عد من ملوثات التربة لكن أخطرها هو التلوثيُ كل ما سيرد  11
 المواد المشعة. -)د(   المبيدات الحشرية. -)جـ(  المخلفات والمواد الصلبة. -)ب( ألمطار الحمضية. ا -)أ(      

77 
 للتخلص من النفايات المختلفة في اليمن انسب طريقة لعمل ذلك هي...

عادة استخدامهاتدويرها  -(ب)                وضعها في خنادق ثم حرقها خارج المدن.  -)أ(        .وا 
     .دفنها في أعماق بعيدة تحت األرض -(د)                        وضعها في المزابل الخاصة بها. -(جـ)      

71 
 عد...تُ  يإن إعادة تدوير المخلفات المعدنية واستخدامها في اليمن من وجهة نظر 

 مضيعة للجهد والمال. -)ب(                                                  يجب القيام به. اً أمر  -)أ(      
  غير صحي. اً أمر  -)د(                     غير ضروري طالما واليمن غنية بالمعادن.    -)جـ(      

77 
 يزداد خطر التلوث النووي اإلشعاعي بفعل..... 

 . تسرب المواد المشعة -)ب(                                        .     النشاطات اإلشعاعية المختلفة -)أ(      
 .كل ماسبق صحيح -(د)                                            . التخلص من النفايات النووية -)ج(      
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 هو ما ُيعرف بمفهوم... .أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤدي إلى إحداث ضرر في مكونات البيئة 74
 ما سبق صحيح.م ليس أي -)د(     تلوث التربة.    -)جـ(        التلوث. -)ب(   تلوث الماء.   -)أ(      

 ...تعدد يزداد معدل التلوث بالنفايات الضارة في بالدنا بسبب 73
 الصناعات اليدوية. -)د(     الحديثة.الصناعات  -)جـ(   موارد الطاقة.  -)ب(  مواردها المعدنية.   -)أ(      

75 

 ...لو أن لك سلطة القرار للحد من التلوث البيئي في اليمن فإن أفضل إجراء ستتخذه هو
 إقامة محطات مراقبة ورصد دائم لقياس درجات تلوث الهواء. -)أ(      
 توعية المواطنين بحماية البيئة من التلوث. -)ب(      
 استيراد المواد الملوثة للبيئة.منع  -)جـ(      
 منع استخدام المبيدات واألسمدة الكيميائية على اختالفها. -)د(      

76 
 إن ذرة واحدة من ذرات الكلور بوسعها أن تحطم حوالي ...

       .نصف مليون ذرة أوزون -)ب(                                        نصف مليون جزيء أوزون. -)أ(      
 .مليون ذرة أوزون -)د(                          مليون جزيء أوزون.                    -)جـ(     

 
 (7ملحق )تابع 

70 

 .... ـداعـناتج عن االحتباس الحراري للكرة األرضية كل ما سيرد 
 إلى البشر. انتقالهاانتشار األوبئة واألمراض بين الحيوانات و  -)أ(     
 ارتفاع درجة حرارة األرض عن حرارة الفضاء الخارجي. -)ب(     
 لكرة األرضية.           اتغيرات ُمناخ  -)جـ(      
 استنزاف المياه وتبخرها إلى طبقات الجو العليا. -)د(      

75 

 ...المسئولينمكبرات الصوت في مناسبات عديدة وبالتالي فعلى  انتشارالحظ يُ  
 بالطريقة التي تروق لهم. أفراحهماس ليعبروا عن ترك الن -)أ(      
 القيام بتوعية المواطنين عن التلوث الضوضائي وخطورته. -)ب(     
 الحد من استخدام مكبرات الصوت لما تسببه من قلق. -)جـ(     
 عالية.ذات الشدة الالعمل على منع استيراد مكبرات الصوت  -)د(     

71 
 ...ينبغي مراعاتها عند استيراد المواد الطبية المشعةمن االعتبارات التي 

 دراسة األثر المحتمل لهذه المواد على البيئة والمجتمع.-)ب(    تدريب العاملين عليها مهما كلف األمر.   -)أ(     
 المواد.فرض ضرائب ورسوم جمركية على هذه -)د(     دراسة التكلفة االقتصادية الستيراد هذه المواد. -)ج(     

47 
 ...من التطبيقات السلمية في اكتشاف ظاهرة االنشطار النووي

 صناعة القنبلة الهيدروجينية.  -)ب(                         صناعة القنبلة الذرية.                       -)أ(     
 توليد الطاقة الكهربية. -د()                              تسيير الغواصات الحربية.              -)ج(    

41 
 أفضل طريقة للتخلص من النفايات النووية هي... 

 إلقائها في الفضاء الخارجي. -)ب(                                      إلقائها في الحمم البركانية. -)أ(     
 دفنها في أماكن بعيد من السكان. -)د(                    دفنها في أعماق بعيد من سطح األرض.  -)جـ(     

 ...عن طريقباإلشعاع وذلك يمكن حل مشكالت تلوث البيئة  47
 . توعية أفراد المجتمع بخطورة ذلك -)ب(                        .منع استيراد أجهزة تعمل باإلشعاع -)أ(      
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 تحقيق التكامل بين الفيزياء والبيئة. -)د(                .       إجراء التجارب النوويةالحد من  -)جـ(      

44 

أفضل قرار سوف ف ن الكهرومغناطيسي في البيئة اليمنية  التلوث بوزارة الطاقة والكهرباء وأردت التقليل من مسوالً لو كنت 
 تتخذه هو...

 ترك الناس يواكبون التقدم العلمي. -)ب(      ية.ائاألجهزة الكهرب وضع ضرائب مالية على مستوردي -)أ(     
 . دفن أسالك الكهرباء تحت األرض -)د(                 المجتمع.إنشاء مراكز تدريب لتوعية أفراد  -)جـ(     

 اخطر مكون من مكونات الهاتف المحمول هو... 43
 الميك. –)د(            السماعة.      –)جـ(                الشاشة.   –)ب(          البطارية.     -)أ(     
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 ( الصورة النهائية لمقياس االتجاهات نحو الفيزياء لطلبة قسم الفيزياء.4ملحق )
  القسم والمستوى/.............   اسم  الطالب/.................

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد ،،  طالبة قسم الفيزياء المستوى الرابع: /عزيزي طالب 

ة" ووحدة " يالموارد البيئالثروات المعدنية و مدى إسهام وحدة " بين يديك هو محاولة للتعرف على  الذيإن المقياس 
ا يلي بعض التعليمات التي تساعدك على وفيم .الفيزياءنحو  تنمية اتجاهاتك ومواقفكالتلوث الفيزيائي للبيئة " في 

 تسجيل استجاباتك التي تعبر عن اتجاهاتك:
( أمام كل مفردة في الخانة التي تعبر عن  ( مفردة، والمطلوب منك وضع عالمة )47المقياس يتكون من ) -1

 .ال أوافق بشدة( -ال أوافق -غير مت كد -موافق -)موافق بشدةاتجاهاتك نحو الفيزياء من بين استجابات خمس هي:  

الرجاء منك أن تعبر عن مواقفك واتجاهاتك في كل مفردة بدقة وبصراحة، علمًا ب نه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى  -7
  خاطئة.

 ال تترك أي مفردة دون أن تسجل استجابتك نحوها. -4

   ( دقيقة.37داء المقياس )ألالوقت المسموح  -3

 

 طريقة التعبير عن استجابتك التي توضح موقفك واتجاهاتك نحو الفيزياء مثال:المثال التالي يوضح لك 

موافق  العبارات
غير  موافق بشدة

 مت كد
 ال
 وافقأ

 الأوافق 
 بشدة

تتوافر الطاقة والموارد الطبيعية المختلفة في اليمن لذا ليس من 
 الضروري الحد من استهالكها.

     

 العبارة السابقة )ال يوافق بشدة( على االستنزاف في استهالكها.الحظ أن الطالب الذي أجاب عن 
 الباحثان / د. سليمان عبده أحمد سعيد
 /د. أحمد عبده أحمد الحيدري
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 مقياس االتجاهات نحو الفيزياء لطلبة قسم الفيزياء.عبارات 
 اإلجابة باراتــــــــــــــــــــــــــــالع م

االستمرار في دعم التطبيقات الفيزيائية في مجال الطب طالما أنها تسهم في تشخيص وعالج العديد من ينبغي  1
 األمراض.

 

  علم الفيزياء ال يهتم ببناء الحضارات المدنية بل يهتم بالمجاالت العسكرية والحربية. 7

4 
اإلنسان دون االهتمام بالدراسات النظرية في ينبغي أن تركز مقررات الفيزياء على الجوانب التطبيقية التي تفيد 

 الفيزياء.
 

  إن التقدم العلمي في العلوم الفيزيائية كفيل بإيجاد بدائل للطاقة، لذا فال خوف من استغالل الطاقة غير المتجددة. 3

كل فرد متابعتها تقدم الفضائيات من وقت إلى آخر برامج ترتبط باالكتشافات ذات عالقة بالفيزياء لذلك يجب على  5
 بغض النظر عن مستواه الثقافي.

 

  يتعرض علماء البيئة للكثير من األخطار عند دراسة البيئة لذلك ال أرغب أن أكون عالمًا في مجال البيئة. 6
  اإلضرار بالبيئة الناتجة عن األبحاث الفيزيائية في األسلحة والقنابل النووية ال يتحملها الفيزيائيون وحدهم. ةمسؤولي 0

إن العديد من التطبيقات الفيزيائية في مجال الطاقة والصناعة واالتصاالت وغيرها يستحق دعم المجتمع والحكومة  5
 لها.

 

على الدول إجراء المزيد من البحوث الفيزيائية لحل هذه ينبغي ، لذا ينذر بكوارث بيئية خطيرة الُمناخ التغير في 1
 المشكلة.

 

  كلما أزداد التقدم في مجال الفيزياء فإن ذلك يؤدي إلى حل العديد من المشكالت االجتماعية األكثر تعقيدًا. 17

ن هناك مواد يصعب إنتاجها على سطح األرض لذا يجب إجر  11 اء تجارب فيزيائية في الفضاء الخارجي إلنتاجها حتى وا 
 كان األمر مكلفًا.

 

  طالما أن هناك رغبة لدى أفراد المجتمع للدراسات اإلنسانية فال داعي للتشعب في التخصصات الفيزيائية. 17

المقررات الدراسية، يفضل إذا أرادت السياسة التعليمية في اليمن تضمين بعض المفاهيم والمشكالت البيئية في  14
 تضمينها في مقررات الفيزياء كونها أكثر ارتباطًا بالبيئة.

 

طالما أن المجتمع يستمتع بثمار علم الفيزياء في مختلف المجاالت ف نه من الضروري أن يتحمل اآلثار المترتبة  13
 على ذلك.

 

15 
مختلفة مكلفة قد ال تتناسب مع حجم األموال التي تنفق إن السعي المتزايد في التطبيقات الفيزيائية في مجاالت 

 عليها.
 

  له بعلم الفيزياء. ةإن ما يشهده المجتمع من تقدم وازدهار في مجال تقنية المعلومات ال عالق 16
  يمكن زيادة استخدام اإلشعاع في التشخيص وعالج أفراد المجتمع طالما ليس لها أي ضرر على المرضى. 10

الرغم من أن إجراء البحوث المتعلقة بالفضاء والذرة والنواة والجسيمات األولية في مجال الفيزياء قد يسبب في على  15
 إحداث كوارث بيئية إال إن ذلك ال ُيعد مبررًا لترك مثل هذه البحوث.

 

تجعل الفرد يشعر ب نه يعمل إجراء البحوث المتعلقة بقضايا بيئية واجتماعية ذات صلة بعلم الفيزياء من األمور التي  11
 أشياء ذات معنى.
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 ( الصورة النهائية لمقياس االتجاهات نحو الفيزياء.4تابع ملحق )
 اإلجابة باراتــــــــــــــــــــــــــــالع م
  على أفراد المجتمع استخدام المزيد من األجهزة الفيزيائية المنزلية طالما أنها تحقق رفاهيتهم. 77
  التقدم في مجال الفيزياء قد يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة إال أن التوقف عن ذلك قد يضر بالبيئة أكثر.  71
ناثتعقيم ذكور ينبغي استخدام اإلشعاع ل 77   بعض الحشرات للحد من تكاثرها وا 
  تلوث البيئة. يجب على حكومات الدول منع دعم األبحاث العلمية في مجال الفيزياء النووية ألنها تسهم في 74
  إن دراسة موضوعات وقضايا البيئة وربطها بالعلوم الفيزيائية تشجع على التفكير العلمي وزيادة الوعي البيئي. 73
  إن البحوث الفيزيائية التي تسعى إلى حل المشكالت االجتماعية قد تؤدي إلى إحداث مشكالت أخرى. 75

والنظريات والتطبيقات العلمية، أما موضوعات وقضايا البيئة فهناك علوم أخرى على مقررات الفيزياء أن تهتم باألسس  76
 تهتم بها.

 

استخدام األفراد للهاتف المحمول ُيعد ضرورة من ضرورة الحياة اليومية، بصرف النظر عن أضراره االجتماعية  70
 المحتملة في المستقبل.

 

بقسم الفيزياء على موضوعات وقضايا البيئة المحلية دون االهتمام ينبغي أن تهتم المقررات الدراسية التخصصية  75
 بالقضايا البيئية العالمية.

 

  إن فكرة إلقاء النفايات النووية في الفضاء الخارجي فكرة غير صحية، لذا ينبغي عدم التفكير  في مثل ذلك. 71
ن كانت ٌمكٍلفة.من المفيد حضور الندوات العلمية التي تتعلق بالفيزياء والبيئة 47   ، حتى وا 
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 .( الصورة النهائية لمقياس المسؤولية البيئية لطلبة قسم الفيزياء3ملحق )
  القسم والمستوى/.............   اسم  الطالب/.................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. وبعد ،، طالبة قسم الفيزياء المستوى الرابع: /عزيزي طالب 

بين يديك هو محاولة للتعرف على السلوك والمسؤلية نحو البيئة، وفيما يلي بعـض التعليمـات التـي  الذيإن المقياس    
 تساعدك على تسجيل استجاباتك التي تعبر عن سلوكك:

( أمام كل مفردة في الخانة التي تعبر عن سلوكك ( مفردة، والمطلوب منك وضع عالمة )70المقياس يتكون من ) -1
 ابدًا(.  –أحيانًا   –ومسؤليتك نحو البيئة من بين استجابات ثالث هي:  )دائمًا 

 بصراحة، علمًا ب نه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة.بر عن سلوكك تجاه كل مفردة الرجاء منك أن تع -7
 ال تترك أي مفردة دون أن تسجل استجابتك نحوها. -4

 ( دقيقة.46داء المقياس )ألالوقت المسموح  -3

 البيئية مثال : كالمثال التالي يوضح لك طريقة التعبير عن استجابتك التي توضح سلوكك ومسؤوليت 

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارات

    أنني ال أستطيع االستغناء عنه.إن للهاتف المحمول أثارًا سلبية على الصحة إال 

 الحظ أن الطالب الذي أجاب عن العبارة السابقة فانه يستخدم الهاتف المحمول قلياًل.
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 .مقياس المسئولية البيئيةعبارات ال

 اإلجابة العبــــــــــــارات م

ن كانت هذه زلهااألشجار من جانب منأنصح المواطنين بعدم إزالة  1   األشجار غير مثمرة وتجلب الحشرات.م حتى وا 
  ا.التلوث الناتج عنه للتقليل من المختلفة اب نواعهالهواتف المحمولة  توعية أفراد المجتمع بكيفية استخدامأسعى إلى  7
  أشارك في توعية المواطنين ب همية االقتصاد في استعمال وترشيد الموارد المائية في منطقتي.ال  4
  .عند شرائي لهاالخارج على المعلبات والمواد الغذائية واللحوم المستوردة من المكتوب  تاريخ الصالحيةبقراءة  أقوم 3
  ألنها التتعرض للفساد.المواد الحافظة أفضل شراء المعلبات المضاف إليها  5
  استخدم النكهات واألصباغ واأللوان بين األطعمة لما تتركه من رائحة ومذاق جميلين . 6

المولدات الكهربائية على اختالفها عند انقطاع التيار  الكهربائي  في منزلي لياًل أو نهارًا على الرغم مما تسببه  استخدم 0
  من تلوث.

 

  أتابع العديد من المؤتمرات التي تهتم بالموارد المعدنية بالبيئة بشكل عام والبيئة اليمنية بشكل خاص. 5

فرق الكشافة والمرشدات بعمل ندوات في التثقيف البيئي طالما وأنا مقتنع بالدور الذي تقوم أخصص جزًء من المال لدعم  1
 به تلك الفرق.

 

  جودة عالية رغم أنه يلوث البيئة.أفضل شراء األسمنت المصنوع بالطريقة الجافة ألنه ذو  17
  وقتي في قراءة الموضوعات والقضايا ذات االرتباط بالتلوث الفيزيائي للبيئة. أضيعال  11
  أركز على توعية نفسي وأفراد أسرتي للوقاية من اإلشعاع أكثر من تركيزي على األفراد اآلخرين. 17
  أحاول إرشاد المزارع عندما أراُه يشتري المبيدات الحشرية بالتقليل من استخدامها. 14
  استخدام الطاقة الكهربائية في منزلي.أحاول اإلكثار من  13
  أقوم بتنظيف الحي الذي اسكن فيه كجزء من مسئوليتي تجاه البيئة. 15
  انصح األفراد بشراء سيارات تعمل بالغاز بقصد التقليل من عوادمها التي تلوث الهواء في البيئة اليمنية. 16
  عند لقائي مع المسئولين في التربية. والقضايا البيئية في المقررات والمناهج الدراسيةتضمين المفاهيم ُاشدد على  10
  ألتزم بتطبيق قوانين حماية البيئة من التلوث التي تصدرها الدولة.ال  15
  أقوم بحمالت توعوية لألفراد بالحي الذي اسكنه عن الملوثات البيئية. 11

الكهربائية ولما تسببه من تلوث كهرومغناطيسي استخدام األجهزة التي تعمل بالمجاالت بترشيد  أقوم بتوعية المواطنين 77
 +.للفرد والبيئة

 

  أتابع العديد من البرامج التليفزيونية السيما تلك التي تهتم بقضايا البيئة. 71

البيئة اليمنية في المحافظة ائية في تشير إلى نضوب األحواض الماستفيد من مطالعة الصحف الرسمية والدراسات التي  77
 على ترشيد استخدام المياه في منزلي.

 

أرشده بوضعها في األماكن ال عندما أجد شخصًا يرمي بالمخلفات الصلبة في المياه أو في أماكن قريبة من المساكن  74
 المخصصة لها.

 

  اتركهم وش نهم طالما ذلك ُيعد سلوك شخصي.عندما أالحظ انتشار السلوكيات البيئية الخاطئة من قبل األفراد  73
  استخدم المبيدات الحشرية في منزلي للقضاء على البعوض حتى ال اعرض أفراد أسرتي آلثارها الضارة. 75
  أضرار قد تضر بالنائمين جواري.أغلق الهاتف المحمول لياًل في غرفة النوم لما تسببه من  76
  .مناسباتاألفراح والالصوت في أقوم بتوعية الناس بمخاطر التلوث الضوضائي عندما أشاهد مكبرات  70
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