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الفزوق تٍن الطالب الجامعٍٍن فً الذكاء الطثٍعً
حسة الجنس والتخصص :دراسح على طالب جامعح قناج السوٌس
مقدمة:
تعد قضية البيئة من أىم القضايا التي يعالجيا العمم في وقتنا الحاضر ،ألنيا تؤثر عمى حياة
اإلنسان ومستوى معيشتو ،وألن كثي ار من األنظمة العالمية اآلن تعد من منجزات العصر وليا

طابع الحداثة فقضية البيئة ليا نصيب من ىذا االىتمام ( .عبد المولى) 5003:

واذا كانت البيئة ىي المحيط المادى الذى يعيش فيو اإلنسان بما يشتمل عميو من ماء وىواء
وفضاء وتربو وكائنات حيو ومنشآت أقاميا إلشباع حاجاتو ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو من
بني البشر ،فإن أول ما يجب عمى اإلنسان تحقيقو حفاظاً عمى ىذه الحياة أن يفيم البيئة فيماً
صحيحاً بكل عناصرىا ومقوماتيا وتفاعالتيا المتبادلة ،ثم أن يقوم بعمل جماعي جاد لحمايتيا
وتحسينيا و أن يسعى لمحصول عمى رزقو وأن يمارس عالقاتو دون إتالف أوافساد والتنقيب فييا
عن الثروات الطبيعية وكذلك المناطق الصناعية والمراكز التجارية والمدارس والمعاىد
والطرق..الخ.
(امام)5002:

ومن ىنا كان اىتمام المشتغمين بعمم النفس بدراسة الذكاء ،الذي يمخص قدرات البشر وطاقاتيم
في التفاعل مع البيئة بكل ما تحتويو من عناصر اجتماعية أو طبيعية ،فبقدرما أودع الخالق في
األرض من أسرار ،أودع فى اإلنسان الحكمة والذكاء .فالذكاء في معناه العام ىو القدرة عمى
التوافق والتفاعل اإليجابي مع البيئة ،فنحن نقول عن الطفل ذكي عندما يسبق أقرانو في المغة،

فنقول ىذا دليل عمى الذكاء المغوي،واذا أحب الموسيقى ،وكان يردد األلحان التي يسمعيا بدقة،
قادر عمى حفظ توازنو ،فيذا دليل
نقول ىذا دليل عمى الذكاء الموسيقي ،واذا كان رشيق الحركة ًا
مقدر لمشاعر الغير ،فيذا دليل عمى الذكاء االجتماعي،واذا
ودودا ًا
عمى الذكاء المكاني ،واذا كان ً

كان يعرف ما يحتاج إليو ويطمبو ،وال يعرض نفسو لممشكالت ،فيذا دليل عمى الذكاء الشخصي.

بحث مستخمص من رسالة ماجستير في التربية تحت إشراف:
أ.م.د فوزي عزت عمى  ،د .طارق عمى محمود
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ىذا ما قدمو لنا العالم النفسي ىوارد جاردنر HawardGardenerفي نظريتو عن الذكاء
المتعدد،والذي يعنينا منيا الذكاء الثامن Naturalist intelligence..ذكاء التناغم مع الطبيعة،

وىي ترجمة متحررة تعكس وجية نظر جاردنر لمفيوم الذكاء الطبيعى (البيئى) ،حيث يوظف
اإلنسان حواسو ،وطاقاتو ،وذكاءه لفيم عناصر البيئة الطبيعية ،فيتعمق وعيو ببيئتو ،ويزداد فيمو
ليا،واقترًابا منيا ،وبدون ىذا الفيم والوعي واالقتراب يفقد اإلنسان إنسانيتو.
وقد اكتسب ىذا الذكاء الثامن قيمة مضاعفة نتيجة لممشكالت المعاصرة لمبيئة .فإذا كان

الذكاء في أساسو حل المشكالت ،والتوافق والتناغم مع البيئة بشكل عام ،فذكاء التناغم مع البيئة

الطبيعية يمكن اإلنسان من حل مشكالتيا( .األعسر)5005 :
مشكمة الدراسة:

نحن إذ نجد أنفسنا داخل األلفية الثالثة ونعانى ما نعانيو من تموث البيئة ليو شىء جد

خطير يحتاج إلى يقظة الضمير اإلنسانى ليكون أكثر تحض ار وانسانية بدال من الميث –إفسادا
فى األرض – وراء الرفاىية واإلستثمار الذى اليراعى األمان البيئى (حسن)5002:

وىناك عالقو تبادلية بين اإلنسان والبيئة تجعمنا نحاول المحافظة عمى مكوناتيا ونظافتيا

والكف عن تدميرىا؛ حتى نحافظ عمى التوازن البيئى بين الحيوان والشجر والماء والطبيعة
واإلنسان  ،وىذه العالقة ينبغى أن نحافظ عمييا دون إسراف أو تبذير وعدىا نعما من نعم اهلل
ودواميا يتم بالشكر وحب الحياه  ( .طو) 5003:

وبدأاإلىتمام بموضوع البيئة حديثا  ،وتحديدا منذ فترة التتعدى العقود الثالثة األخيرة من

القرن العشرين عندما استجابت العديد من الدول لدعوة األمم المتحدة لمؤتمر حول البيئة
ومشكالتيا  ،والذى انعقد فى مدينة استوكيولم فى السويد فى عام  ، 2755والذى دعا لحماية
البيئة لتحسين ظروف حياة اإلنسان  ،فالبيئة لمجميع ومشكالتيا تنعكس عمى الجميع.
(عطوى)2771:

وقد وجد مؤتمر ستوكيولم  2755أن التعميم البيئى ىو الطريق الوحيد إلى خمق وعى

أفضل وتفيم أكبر لمشكالت البيئة  ،ولذلك نص اعالنو عمى أن التعميم البيئى ينبغى أن يكون
تعميما مدى الحياة ،وأن يعد الفرد ويزوده بالميارات المطموب  ،ليقوم بدور بناء نحو تحسين
الحياة وحماية البيئة من خالل فيمو لممشكالت فى العالم المعاصر  .وأن يعمل عمى إشراك الفرد

فى حل ىذه المشكالت  ،وأن يشجع روح المبادرة ،واإلحساس بالمسؤلية ،والتعيد ببناء غد
أفضل(.نصار)2775:

،كذلك

اكدت

دراسات
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عديدة

عمى

أىمية

التعميم

البيئى

ومنيا(ثمما ،(Thelma,1979و (صبارينى وآخرين ،)2766:و (بدوى، )2767 :ثم(
االبراىيم ،)2777:و (عبد الحميم،)5004:وأخيرا(المعمولي )5004:

وعمى الرغم من تعدد الدراسات التى تؤكد عمى أىمية التعميم البيئى إال أن ىناك دراسات

أخرى مثل دراسة (الحناوى )2764:والتى يرى صاحبيا أن التعميم البيئي ال يخمق بالضرورة وعيا
بيئيا ؛ألنو الينمي بالضرورة اإلدراك الحسى ،فالطفل قد يتعمم فى المدرسة خصائص النباتات
والزىور المختمفة وأىميتيا ،ولكن بعد خروجو من المدرسة يبادر بإقتالع أول شجرة تصادفو ،حتى
لو كان يعرف أنيا نادره  ،ويرى أيضا أن التوعيو البيئية بمفيوميا العام تيدف إلى جعل
اإلنسان أكثر تفيما لمبيئة ولمكون الذى يعيش فيو  ،كما أنيا التيدف إلى تمقين المعمومات بقدر
ما تيدف إلى تغيير السموك.
كما أكد (خالد ) 2764:فى دراسة لو عمى أىمية اإلدراك البيئى وأكد أن التعميم عن طريق
اإلدراك البيئي :ىو تعمم مدى الحياة ألنو يظل مع المتعمم فى حياتو عمى العكس من التربية

البيئية  .كما أضافت بعض الدراسات أن ىناك بعض المراحل الدراسية اليوجد بيا تعميم بيئى
خاصة فى الجامعة ،حيث يقتصر تقديم التعميم البيئي عمى بعض الكميات العممية دون النظرية.
وعمى ذلك نجد أن ىناك اختالفا بين الدارسين في مجال البيئة عمى أىمية كل من
التعميم البيئي واإلدراك البيئي في النيوض بالبيئة وحل مشكالتيا ،وأثر كال من الجنس

والتخصص عمى الذكاء الطبيعى

وتتمخص مشكمة الدراسة فى التعرف عمى أثر متغيرى الجنس والتخصص عمى الذكاء الطبيعى
؛وذلك لندرة الدراسات واألبحاث التى تناولت ىذا الموضوع وذلك فى حدود عمم الباحثة.
تساؤالت البحث-:

 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية فى متوسطات درجات الذكورو االناث في الذكاء
الطبيعي؟
 -5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية فى متوسطات درجات التخصصات العممية واالدبية في
الذكاء الطبيعي؟

أىداف البحث -:

 -2تحديد الفروق في مكونات الذكاء الطبيعي لدى طالب المرحمة الجامعية من الذكور و
اإلناث.
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 -5تحديد الفروق في مكونات الذكاء الطبيعي لدى طالب المرحمة الجامعية في التخصصات
العممية واألدبية.
أىمية البحث-:

 -2تنمية الوعي لدى الطالب بأىمية تطوير عناصر البيئة الطبيعية وتنميتيا من خالل إثراء
المناىج الدراسية بمكونات الذكاء الطبيعي.

 -5محاولة إيجاد حمول لممشكالت البيئية الناتجة عن سوء استخدام موارد البيئة  ،وذلك من
خالل تطوير مكونات الذكاء الطبيعي .
 -1تنمية التواصل مع البيئة من خالل المشاركة الفعالة في االىتمام بقضايا البيئة المختمفة.
 -2تجنب تموث البيئة والحفاظ عمييا؛ لضمان الصحة العامة.

 -3تنفيذ المشروعات التي يتم من خالليا تنمية واثراء حياة اإلنسان في المجتمع.
 -4تطويع البيئة لتناسب حياة اإلنسان وكذا مساعدة األفراد عمى التوافق مع متطمبات وموارد
ومناخ البيئة المحيطة بيم.
مصطمحات البحث-:

 -2الذكاء الطبيعي Naturalist Intelligence

وتعرفو الباحثة عمى أنو:

" قدرة الفرد عمى التعرف عمى عناصر البيئة الطبيعية والتكيف معيا سواء باالستجابة ليا أو
بتعديميا بما يتواءم مع حياتو االجتماعية،واستشعاره لمشكالتيا واستعداده لممساىمة في حميا ،
ووعيو بدوره في المحافظة عمييا"،ويتكون الذكاء الطبيعي من المكونات التالية-:
أ-

-الحساسية البيئية Environmental Sensation

ويعرف عمى أنو:

قدرة الكائن الحي عمى اإلحساس ببيئتو والمشكالت التي تتعرض ليا ،وأيضا قدرتو عمى التفاعل
معيا بإيجابية وحبو لمظاىر الطبيعة فييا.
ب -اإلدراك والفيم البيئي Environmental Perception
وتتبنى الدراسة الحالية تعريف" (مخيمر)2770:

ويعرفو عمى أنو ":قدرة الفرد عمى التعامل بفاعمية مع المفردات والمعطيات البيئية الذي ينعكس

بدوره عمى كيفية تعاممو وتنظيمو لمبيئة التي يعيش فييا ".
ج -المالحظة البيئة Environmental Observation
ويمكن تعريفو عمى أنو:
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"قدرة الفرد عمى فحص الظواىر بعناية وانتباه بقصد معرفة أكثر لفيم الظواىر البيئية من حولو".
د-التصنيف البيئي

classification

Environmental

تتبنى الدراسة الحالية تعريف " (عيسى)5002:
"القدرة عمى تقسيم المخموقات الحية إلى مجموعات حسب درجة التشابو في الشكل أو التركيب".

ه -التواصل البيئي Environmental Communication
ويعرف عمى أنو:

" قدرة الفرد عمى المشاركة بفاعمية في البيئة المحيطة ووعيو بدوره في توعية من حولو بمشكالت

البيئة ومتابعة التطورات الحديثة فييا".
اإلطار النظري:
يبدأ تاريخ نظرية الذكاءات المتعددة بتاريخ العمل في مشروع اإلمكانيات البشرية وكان من
المتوقع إجراء البحث عمى طبيعة اإلمكانيات وتحديد أحسن طرقيا ،ثم تمقى "ىاورد جاردنر "

تكميفٌا بكتابة كتاب عما تم إق ارره كحقائق راسخة عن المعرفة اإلنسانية من خالل االكتشافات في
العموم البيولوجية والسموكية .وىذه ىي الطريقة التي صار عمييا البرنامج وأدت إلى ظيور نظرية
الذكاءات المتعددة التي وصفيا "جاردنر" في كتابو عام  2761وأطمق عميو"أطر العقل frames
"of mind

)(Shirly, 1996) . (fyodorova, 2005

أوال ما ىية الذكاءات المتعددة:

الذكاءات المتعددة عند جاردنر-:

يعرفيا "جاردنر ") (Gardener, 1993عمى أنيا :
"القدرة عمى حل المشكالت أو إنتاج جديد يتم تقييمو في واحد أو أكثر من األوضاع الثقافية".
ويرى جاردنر أيضا أنيا:
"قدرات بيولوجية ونفسية أو ىي مجموعة من الميارات التي تجعل الفرد قاد ار عمى حل المشكالت
في الحياة".

كما يشير(إدريس )5002:أن مفيوم الذكاءات المتعددة عند  Gardenerعبارة عن إمكانية
بيولوجية كما أنو نتاج لمتفاعالت التكوينية والعوامل البيئية  ،كما أن معظم األدوار التي تنجز في
ثقافتنا ىي مزيج من الذكاءات في معظم األحيان (.الشامي)5006:
الذكــــــــاء الطبيعي Naturalist Intelligence
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"ذكاء العالم بالتاريخ الطبيعي" ىكذا أطمق "جاردنر" ىذا المصطمح عمى ما يصفو العمماء
بالذكاء الطبيعي ،وعرفو عمى أنو القدرة

عمى التعرف وتصنيف النباتات والحيوانات

والموضوعات األخرى المرتبطة بالطبيعة  ،ومن أىميا

( عمم الحيوان -عمم الفمك – عمم النبات – عمم الجيولوجيا –الظواىر الطبيعية مثل المد والجزر
– البراكين –الزالزل ) وأكد جاردنر أنو يمكن تصميم العديد من الوسائل واإلستراتيجيات التعميمية
المرتبطة بيذا النوع مثل (:جمع أشياء العالم الطبيعي – مالحظة الطبيعة وتغيرات البيئة  -إجراء

تجارب في الطبيعة )( .حسين)5001:

وأكد "جاردنر" في كتابو عمى أن العالم الطبيعي يتمثل في الشخص الذي يتمتع بميارة
كبيرة في تطبيق " التصنيفات المقبولة والخاصة بالعشائر المختمفة تبعا ألجناسيا ؛وذلك في
الثقافات التي تخمو من العموم (الرسمية) أما داخل الثقافات التي تتضمن اتجاىا عمميا ،سنجد أن
العالم الطبيعي يتمثل في عالم األحياء الذي يتولى عمميتي اإلدراك والتصنيف لمفصائل وفقا

لمتصنيفات الشكمية المقبولة حسب أجناسيا  ،عمى سبيل المثال :ما قام بو العالم السويدي
 Carolus Linnaeusفي فترة القرن الثامن عشر من ابتكار التصنيف الخاص بالفصائل
النباتية .
وأضاف "جاردنر" أن كممة "عالم بالتاريخ الطبيعي" تشير في الثقافات الغربية مباشرة إلى

األشخاص ذوى المعرفة المكثفة بعمم األحياء  .وىنا يأتي إلى أذىاننا عالم البيئة Rachel
 ، Carsonوعمماء الطيور  ، Roger tory Peterson ، John Janesأيضا عمماء
آخرون ممن قاموا بدراسة الكائنات الدقيقة مثل ، Louis Agassiz ، Charles Darwin :
( Ernst mayrجاردنر)5005:
مفيوم الذكاء الطبيعي

تعددت المفاىيم التي وصفت الذكاء الطبيعي و منيا:
)2إينسوك))Eunsook, 2001

القدرة عمى إدراك وتصنيف العالم الطبيعي مثل (النباتات -الحيوانات-الصخور)
والمصنوعات اليدوية الثقافية .
وعرفو أيضا عمى أنو " القدرة عمى إدراك وتصنيف النباتات والمعادن والحيوانات التي تحتاج
البقاء أو التي تصارع من أجل البقاء .

( )5الجندي)5002:
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"القدرة عمى التعرف عمى عناصر الطبيعة من نباتات وحيوانات وأحجار وصخور".
 )1شان))Chan,.2005

"القدرة عمى مراقبة األنماط في الطبيعة  ،وتمييز وتصنيف األجسام وفيم الطبيعة".

 )2جنيفر()Jennifer, 2002
"القدرة عمى فيم رموز الطبيعة ؛الحترام توازنيا الدقيق ،مما يجعمنا أكثر قدرة عمى التواصل
في الحياة".
المؤشرات الدالة عمى وجود الذكاء الطبيعي:

يذكر "جاردنر " أنو يمكن معرفة الشخص الذي يتمتع بذكاء طبيعي مرتفع من خالل

المالحظة  .وفى الغالب يكون الشخص ذو الذكاء الطبيعي الذي :
 -2يشعر بالراحة الشديدة خارج الجدران .

 -5يختار أن يق أر كتب ويشاىد برامج عن الحيوانات والنظام البيئي.
 -1يغذى الكائنات الحية (النباتات والحيوانات).
 -2يتبع الظواىر الدورية مثل فصول السنة  ،أوجو القمر ،المناخ.
 -3يتعرف عمى األنماط ،األلوان ،التصنيفات .

 -4يستخدم حواسو بتمقائية في استكشاف البيئة.
 -5يالحظ بنوع من الصبر.
 -6يشعر بارتباط وعالقة واضحة بالطبيعة .

 -7يشعر بانجذاب نحو األماكن الطبيعية كالمحيطات  ،الغابات ،الصحارى
 - 20يريد أن يشاىد ويقدر جمال الطبيعة.
 - 22يفضل البيئة الطبيعية عمى البيئة التي تدخل فييا اإلنسان .
 -25يشعر باالنتعاش لزيارتو البيئات الطبيعية.
 -21يعرف دائما األشياء المحيطة بو.

 -22يستمتع بجمع الصخور ،المعادن ،أوراق الشجر ،الزىور ،القواقع  ،ريش الطيور،

الخ.
 -23يفضل الذىاب إلى حديقة الحيوان عن الذىاب إلى المالىي.
 -24يشارك في المشروعات التطوعية التي قد تفيد النباتات ،الحيوانات،مجارى المياه ،أو

كوكب األرض

 -25يقوم بزراعو النباتات ( حدائق ،صناديق النوافذ  ،النباتات المنزلية  ،األعشاب)
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 -26يقوم بابتكار أشغال ومشروعات من المواد الطبيعية ( المواد المجففة  ،القواقع
،األخشاب) ()Glock , 2008
األىمية التطبيقية لمذكاء الطبيعي في مجاالت الحياة:

أوال الذكاء الطبيعي في مجال العمل:

البيئة تمعب دو ار رئيسيا في تحديد سموك اإلنسان ،وسماتو ،وميولو ،واتجاىاتو
،واستعداداتو ،وقدراتو ،وفى توظيف ىذه القدرات ،بل إنيا إما أن تبعث عمى الصحة أو تسبب
دور ىاما وحيويا في حياتنا ،فإن كل سموك نأتيو
المرض والموت  .وان كنا نسمم بأن البيئة تمعب ا

يؤثر في البيئة أو يترتب عميو أث ار ما في البيئة .فقد وجد مجمس بحوث الصحة الصناعية في
بريطانيا أن الضوضاء ال تؤثر كثي ار عمى األعمال الحركية البسيطة ،ولكنيا تقمل من الكفاءة
اإلنتاجية في األعمال الصعبة المعقدة الن األعمال المعقدة تحتاج إلى درجو عاليو من التركيز .
(العيسوي)2767:
ثالثا الذكاء الطبيعي في مجال المدرسة:

ال تقل تنميو الذكاء الطبيعي في األىمية عن تدريس الرياضيات أو ميارات القراءة .فالبد

من توفير الفرصة لنمو ىذا الذكاء .وتتمثل مسؤوليتنا األولية في التأكد من أن كل األطفال لدييم
الفرصة الختبار النجاح  .البد من األخذ في االعتبار كافو األطفال والميارات التي يحتاجون إلى
تنميتيا وكافو الطرق التي يمكن من خالليا تقديم المنيج وكافو الذكاءات وذلك عند التخطيط
لمدروس وتنظيميا .

كما يؤكد توم ىور(" :)2774يقدم الذكاءالطبيعى طريقة أخرى لمساعدة الطالب عمى الفيم
والتعمم "  .فكما يتطمب العمل الناجح في مستقبل طالبنا أن يكونوا مممين بالحاسب اآللي ولذلك
قمنا بتفكيك حجرات الدراسة وتحويميا إلى معامل حاسب آلي لنتيح ليم ىذه الفرصة  .وبصورة
مشابية ،تتطمب جودة الحياة عمى ىذا الكوكب أن يكون لدى أطفالنا بعض الخبرة الطبيعية

.يجب أن نوفر أفضل الخبرات التعميمية ليذا الذكاء.

ويواجينا عممية تحديد المعالم العديدة لمتعمم والتعميم وفق المعايير .وتقوم الموضوعات واألفكار
البيئية بأحدث تكامل في المنيج بطرق تساعدنا عمى الوصول إلى ىذه األىداف .عمى سبيل
المثال، :التغير ،الدورات .االرتباطات جميعيا موضوعات تجعل المنيج يزدىر ويدور حول

النظام البيئي الذي تقع فيو المدرسة  .فالمدرسون الذين يعممون في شمال غرب المحيط اليادي
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يمكن أن يطوروا دراسات تكاممية حول النظام البيئي البحري ،مجارى المياه ،الغابات ،والحياة
المائية  .ويمكن أن يركز التعميم في الجنوب الغربي عمى الصحراء .

فمعرفة وفيم البيئة التي تعيش واالستفادة من ىذه المعرفة كحجرة دراسية ممتدة يعطى لمتعمم
معنى )Glock ,2008( .
رابعا الذكاء الطبيعي في مجال االقتصاد:
إن وجود الذكاء الطبيعي يؤثر في كافة أنماط الحياة والسيما االقتصاد فمن جراء عدم

االىتمام بالطبيعة يعانى اإلنسان من خسائر اقتصادية في الثروة الحيوانية؛نتيجة إصابة
الحيوانات بإمراض يسببيا التموث كيزال الحيوانات ونقص إدرارىا لمبن.كما أكدت بعض
اإلحصائيات أن ألمانيا-عمى سبيل المثال -تخسر سنوياٌ من أشجار الغابات ومن األخشاب

بسبب األمطار الحامضيو أكثر من  600مميون دوالر  ،إضافة إلى أكثر من  400مميون دوالر
قيمة خسائر المحاصيل الزراعية.وىناك خسائر أخرى كثيرة تتحمميا اقتصاديات الدول بسبب

حوادث التموث وانخفاض مدى الرؤية ،وتكاليف اإلضاءة الصناعية  .كما أكدت الدراسات
الحديثة أن نقص األوزون يؤثر بشكل غير مباشر في الطاقة اإلنتاجية لممحاصيل ،وفى الثروة
السمكية ،وبالتالي وجود خطر متزايد عمى إمددادت الغذاء بالنسبة لجميع سكان العالم ،خاصة
السكان الذين يعيشون في المناطق التي تعانى أصالٌ من المجاعة في دول العالم الثالث

باإلضافة إلى نقص قيمة اآلثار والممتمكات العقارية؛ بسبب وجودىا في بيئة مموثة وتأثرىا
بالمموثات( .السعدنى)5006 :
اكتشاف وتنمية الذكاء الطبيعي لدى األطفال

أوال اكتشاف الذكاء الطبيعي:

يمكن اكتشاف الذكاء الطبيعي لدى األطفال عن طريق مالحظو ما الذي يحبو الطفل وما

الذي يستمتع بعممو وتعممو كأن يحب :
 -2أن يكون خارج الجدران ويستمتع باألعمال التي تتم خارج فصول الدراسة التقميدية.
 -5يستمتع باالتصال باألشياء التي ليا عالقة بالطبيعة مثل الزىور ،الصخور.

تما بتعمم تفاصيمو الدقيقة.
 -1ان يكون مولعاٌ بتعمم شيء ما بعينو من الطبيعة ومي ٌ
 -2يستمتع بمالحظة االختالفات الغير ممحوظة في الطبيعة.
 -3فحص أي شيء يجده من الطبيعة.
 -4متحمس لمالحظة األنماط واألشياء من الطبيعة .
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عالما.
 -5يريد أن يكون ٌ

 -6يحب مشاىدة األحداث الطبيعية مثل :النجوم  ،القمر أو المد و يأخذ معمومات
تفصيمية لمتعمم عن ىذه األحداث.

 -7يحب الحيوانات ويحب تعمم المزيد عنيا .
ثانيا تنمية الذكاء الطبيعي لدى األطفال:

يمكن تنمية الذكاء الطبيعي لدى األطفال وذلك عن طريق تشجيع األطفال عمى :

 -2جمع األحجار ،األوراق ،األزىار .
 -5التعرف عمى أنواع األزىار واألشجار الموجودة في المنطقة المحيطة بة.
 -1تعمم أنواع االختالفات بين الحيوانات المختمفة .

 -2عمل األنشطة المختمفة خارج الجدران مثل الصيد  ،البستنة.
 -3مشاىده صور فوتوغرافية عن البيئة،قنوات االكتشافات العممية ،أو البرامج األخرى التي
تكشف أسرار الحياة البرية أو األسماك والحيوانات األخرى )Glock , 2008( .
الدراسات السابقة:

وبمراجعة أدبيات البحث تبين لمباحثة وجود بعض الدراسات التي تناولت بالدراسة موضوع الذكاء

الطبيعي ومنيا عمى سبيل المثال:

دراسة إينسوك((Eunsook, 2000
وتستكشف ىذه الدراسة الجانب اإلدراكي من المخ لمبيئة والتراث الفكري لدى األطفال ذوى

الذكاء البيئي ،حيث أجريت ىذه الدراسة في والية فموريدا ،حيث أشار إلى أن "جاردنر" وصف
الذكاء الطبيعي عمى أنو القدرة عمى إدراك والتعرف والتصنيف لعناصر الطبيعة المختمفة من
طيور وصخور وحيوانات  ،وأن ىذه العمميات عمميات توجد أساسا فى المخ فى جانب خاص

بالبيئة.
دراسة إينسوك((Eunsook, 2001
أجريت ىذه الدراسة في والية فموريدا  ،وقد ناقش فى ىذه الدراسة بعض القضايا منيا :
 -2االختالفات بين الجنسين في استكشاف الطبيعة .

 -5كيف يمكن لمبالغين أن يتجاوبوا مع األطفال األذكياء بيئيا.
 -1مدى تجاوب المعممين في بناء المناىج وتطويرىا.
 -2كيف يقوم معمم ماقبل المدرسة (الروضة) بمعالجة قضايا البيئة لألطفال.
ومن أىداف ىذه الدراسة:
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 -2مساعدة الطفل في مرحمة الطفولة المبكرة (الجنسين) عمى التعرف عمى االختالفات المتعممة
لدييم في الطبيعة .

 -5الترويج لكل من تطوير المعممين لممناىج وتطوير الثقافة البيئية لدييم.
دراسة (الباز)5004:
أجريت ىذه الدراسة في جميورية مصر العربية  ،وقد أكد عمى أىمية الذكاء الطبيعي في تعديل
أنماط التعمم وطرقو  ،حيث أكد أن أنماط التعمم التقميدية داخل الفصول الدراسية طرق غير جذابة
لمتعمم وأن التعمم خارج الجدران والذي يتيحو الذكاء الطبيعي وسية فعالة لمتعمم ،خصوصاٌ إذا ماتم

استخدام طرق البحث العممي .
دراسة (عبد العزيز)5007:

والتي ىدفت إلى تنمية الذكاء الطبيعي لدى طفل الروضة في جميورية مصر العربية
،وكانت من نتائجيا وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد تطبيق

البرنامج المعد لتنمية الذكاء الطبيعي لدى طفل الروضة.
دراسة يوساك )(Ucak,et.al 2001

وتيدف ىذه الدراسة أساسا إلى اختبار طريقة التعمم باستخدام الذكاءات المتعددة في تدريس
العموم ،وبين الطرق التقميدية في تدريسو .كانت عينو الدراسة تتكون من فصمين دراسيين بيما

 55تمميذ من تالميذ المرحمة االبتدائية في تركيا ،وكانت نتائج الدراسة تحقيق نتائج إيجابية
لطريقة التعمم باستخدام الذكاءات المتعددة الثمانية لممجموعة التجريبية
دراسة شان (Chan, 2003):

عينة الدراسة مكونة من 74مدرس من مدرسي المرحمة الثانوية في ىونج كونج ،وتحاول

الدراسة استكشاف مدى االتساق ما بين مدرسي المجموعة الضابطة ،والمجموعة
التجريبية(الذكاءات المتعددة) المذين أظيروا نتائج قوية فى الذكاء الشخصي  ،ونتائج ضعيفة في
الذكاء الحركي والبصري المكاني .
وكانت نتائج الدراسة التأكد من وجود تيار من حركة اإلصالح القائم لمدرسي ىونج كونج ونقص
فى برامج التدريب لممعممين فييا في أنواع الذكاء المختمفة ومن بينيا الذكاء البيئي

ودراسة دينج)(Denig, 2004

عن الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم والتي أكد فييا عمى عالقة الذكاءات المتعددة بأنماط
التعمم المختمفة في كولومبيا والسيما عالقة الذكاء البيئي (الطبيعي ) بالتعمم عن طريق التجربة
والمالحظة.
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وأيضا من بين ىذه الدراسات التي اىتمت بدراسة الذكاءات المتعددة عموما وأشارت إلى الذكاء
الطبيعي

دراسة ("السيد)5003:
أجريت الدراسة فى جميورية مصر العربية والتي أكد فييا عمى أن الذكاء الطبيعي ما ىو إال
ذكاء التعامل مع الطبيعة وأنو يظير جمياٌ واضحاٌ عند عمماء الطبيعة والميتمين بالبيئة والطبيعة.
ومن بين الدراسات التي أكدت عمى وجود الذكاءالطبيعى دراسة

دراسة (سرور)5002:

والتي أجريت أيضا في جميورية مصر العربية وأكد فييا عمى وجود الذكاء الطبيعي كنوع
من أنواع الذكاءات التي أوردىا "جاردنر"من ضمن مجموعة الذكاءات المتعددة وأكد في دراستو
عمى مبادئ نظرية "جاردنر" أن كل البشر يمتمكون كل أنواع الذكاءات بنسب متفاوتة  ،وأكد
أيضا عمى أنو يمكننا تحسين التعميم بمخاطبة الذكاءات المتعددة لدى التالميذ ،وأنو يمكن تعزيز

وتقوية الذكاءات المتعددة أو تجاىميا واضعافيا .
دراسة يون)(Yuen , 2005

وكانت عينة الدراسة تتكون من  156فرد في ىونج كونج ،وكانت نتائجيا وجود اختالفات
في ثماني أنواع من الذكاءات من بين عشرة ذكاءات من بينيا الذكاء الطبيعي وكان الرجال
أكثر قدرة وأعمى في درجات االختبار من اإلناث.
دراسة شان (Chan, 2005):
تفحص ىذه الدراسة العالقة بين اإلدراك الذاتي وخمس من طرق التعمم في عينة قواميا
 402طالب من فئة الطالب الموىوبين في الصين والمذين أبدوا قوة في كال من الذكاء الشخصي

والمغوي وقدر من الضعف فى الذكاء البيئي والجسمي الحركي .وأعطوا تفضيالت لبعض طرق
التدريس من بينيا طريقة المناقشة والمحاضرة والمناظرة .
وأظيرت نتائج الدراسة إيجاد خريطة جديدة لمتعمم بواسطة الذكاءات المتعددة وطريقة التعمم عن
طريق المناقشة..
دراسة فيزير وآخرون )(Visser,et.al ,2006

وتم فييا عمل اختبارات لقياس الذكاءات المتعددة في كندا ،وفييا كان االختبار في مجال

القدرة البيئية (الذكاء الطبيعي) ىو نفس اختبار العمميات العقمية الموجودة فى قائمة "جاردنر" ففي
االختبار األول طمب من المشاركين عمل مجموعات الختيار العمميات المحببة لدييم مثل
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التصنيف والوصف  ،و االختبار الثاني طمب من مجموعو المشاركين اختيار مجموعة من
المخططات المتداخمة في الدوائر والتي تمثل العالقات بين العناصر
دراسة سوامى)(Swami,et.al ,2006

كانت عينو الدراسة تتكون من  150فرد من البالغين في ماليزيا الذين لدييم قدر كبير من
تقدير الذات  ،كانت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة والذين يتمتعون بقدر كبير من تقدير الذات
أنيم أكثر قدرة في الذكاءات المتعددة خاصة (الذكاء المنطقي الرياضي ،والذكاء المكاني،الذكاء

الطبيعي) من آبائيم  ،ولكن ليس أكثر من رفقائيم  ،ووجدت الدراسة أيضا أن آباءىم أكثر قدرة
في الذكاءات المتعددة من أمياتيم .
دراسة نيتو)(Nito , 2006

وكانت عينو الدراسة تتكون من  270فرد في لندن وأكدت الدراسة أن عينو الرجال كانت
أكثر في درجات التقدير الذاتي من عينة النساء في الذكاء المكاني (الفضائي) ،الذكاء المنطقي

( الرياضي)  ،والذكاء الطبيعي  .وأكدت الدراسة أن التحميل العاممى ألىداف التقييم الذاتي لم
تدعم.
ودراسة ( الجندي ) 5004:
وتناولت الدراسة اإلسيام النسبي لمذكاءات المتعددة في التحصيل الدراسي لطالب كميو

التربية في جميورية مصر العربية والتي أشارت فييا إلى وجود بعض األبعاد لمذكاء
الطبيعة ىي :
 - 2قضاء الوقت في مالحظو الطبيعة .
-5تصنيف األشياء الطبيعية.

-1تفسير الظواىر الطبيعية والبيئية.
-2إجراء التجارب المعممية.

تعميق عمي اإلطار النظري والدارسات السابقة.
يتضححمنهححينض ؼححسبنض ح ن إلط ح زنض ٌظححس نوض دضزس ح تنض ح ننًححدز نض دضزس ح تنض تححتناٌ و ح ن
هتغيس نض جحٌ نوض تصصحبن دزضسحننفلحننييحيسنإ حتنهتغيحسنض جحٌ نسح ند ارسـة يـونن (Yuen ,
)2005والنا جححدنازضس ح تنض تو ح ن دزضسححننػاءححننض ححرب لنض ص يؼححتن تصصححبن"فححتنحححدوانػل حنن
ض حخححن"ن ححرض ينيمححتننض لححجنض لح تن دزضسححننض لححسوان ححيينض صححالنض جح هؼييينفححتنض ححرب لنض ص يؼححتن
ح بنض جٌ نوض تصصب.نوذ ينًظسضن ٌحدز نض دزضسح تنض تحتناٌ و ح نض وتغيحسيين دزضسحننوًظحسضن
أل ويننبلنهينض جٌ نوض تصصبنوػاءننبانهٌموح ن حرب لنض ص يؼحتن حر ينييحيسنض لحجنض لح تن
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ويتٌ ولنػاءننض جٌ نوض تصصبن رب لنض ص يؼت،نحيجنأبحدتند ارسـة يـونن((Yuen , 2005أىن
ض سج لنأونض رب زنأبخسنءدز نهينضإلً ثنفتنض تؼ هلن رب لنهغنض ص يؼحنن،وػلحذنذ حينيلح ولنض لحجن
ض ل تنض تأبدنهينصلنن رضنض لسبنهوينػدمنصلتهنوض تأبدنأيض نهينأ نض تصصص تنأبخسنءدز ن
ػلذنض تؼ هلنهغنض يئنن رب لنو لناؤحسنض دزضسننفتنض تؼ هلنهغنض ص يؼنن رب لنأمنالناؤحسنو ي ن م ن
ػاءنن مرضنض ٌ عنهينض رب ل.ن
فروض البحث:

يمكن صياغة فروض الدراسة الحالية والتي نيدف إلى اختبار صدقيا كما يمي :

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية في مكونات الذكاء الطبيعي بين الذكور واإلناث .

 -5توجد فروق ذات داللة إحصائية في مكونات الذكاء الطبيعي بين التخصصات العممية
واألدبية.
منيج البحث

يتبع البحث الحالي المنيج الوصفى0
عينة البحث:

بمغت عينة الدراسة األساسية  230طالب وطالبو من طالب الفرقتين الثالثة والرابعة من طالب
جامعة قناة السويس فرع السويس.وقد تم اختيار العينة بناء عمى ما ذكره (زىران  )2773:أن

مرحمة المراىقة المتأخرة أو مرحمة التعميم العالي التي تتراوح من سن ( ) 52-25عام تتضح فييا
مظاىر التطور نحو النضج اإلنفعالى حيث يتجو المراىق بسرعة نحو الثبات اإلنفعالى وتمثل

عينة الدراسة أربع كميات من كميات جامعة قناة السويس فرع السويس وىى( كمية التربية -كمية
العموم -كمية التجارة – كمية التعميم الصناعي).وبمغ عدد طالب العينة من كميو التربية ( )13
طالب وطالبة من الفرقتين الثالثة و الرابعة  ،ومن كميو العموم ( )14طالب وطالبة من الفرقتين
الثالثة والرابعة  ،ومن كمية التجارة ( ) 17طالب وطالبة من الفرقتين الثالثة و الرابعة .كمية التعميم

الصناعي ( )20طالب من الفرقتين الثالثة وال اربعة وتتراوح أعمار الطالب ما بين(.)52 -27
جدول ()2

عينة الدراسة (ن=)250
الكمية

الفرقة

الفرقة الثالثة
ذكور إناث

الفرقة الرابعة

المجموع

مجموع

ذكور

إناث

مجموع

كمية التربية

5

25

27

3

22

24

13

كمية العموم

7

25

52

5

21

23

14
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كمية التجارة
كمية التعميم
الصناعي

22

7

50

5

25

27

17

20

20

50

23

3

50

20

المجموع

60

50

230

متوسط عمر الطالب

27.55

27.55

27.52

االنحراف المعياري لعمر

.664

.664

.643

الطالب

أدواخ الثحث:
تمثمت أداة الدراسة من مقياس لمذكاء الطبيعي وىو مكون من ( )4اختبارات فرعية من إعداد
الباحثة ،وقد تم ذلك من خالل إتباع الخطوات واإلجراءات التالية:


تم إعداد االختبارات وذلك بالرجوع إلى كل مكون وتحميل الدراسات والقراءات النظرية

الخاصة بو و اإلطالع عمى بعض المقاييس التي تناولتو ،وكذلك عن طريق اإلطالع
عمى الدراسات التي تتعمق بمكونات الذكاء الطبيعي .وبمغ عدد العبارات الخاصة

باالختبار األول (الحساسية البيئية)( )20عبارات ،وعدد عبارات االختبار الثاني(اإلدراك
البيئي)(  ) 22عبارة  ،وبمغت العبارات الخاصة باالختبار الثالث(التصنيف البيئي)

( )25عبارة ،واالختبار الرابع (التواصل البيئي)( )20عبارات  ،وكان عدد عبارات
االختبار الخامس( المالحظة البيئية)( )21عبارة  ،وأخي ار كان عدد عبارات االختبار
السادس (الفيم البيئي) (25عباره).


وقامت الباحثة

واالستعانة بتعريفات في

بوضع تعريف إجرائي لبعض المكونات

دراسات سابقة لبعض المكونات األخرى ،ثم عرض العبارات الخاصة بكل مكون عمى

السادة المحكمين وىم عدد من الخبراء في مجال عمم النفس والمتخصصين في مجال
عمم النفس التربوي والصحة النفسية ببعض الجامعات المصرية ليبدوا آراءىم في مدى
عالقة ىذه العبارات بكل مكون من المكونات وكذلك مدى ارتباطيا بموضوع الدراسة
وبالمرحمة العمرية وبمغ عددىم من أعضاء ىيئة التدريس(  )22محكما.
جدول ()1
توزيع أفراد عينة الخبراء (ن = )24

الدرجة العممية

األساتذة

األساتذة المساعدين

المدرسين

المجموع

العدد

3

1

9

24
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بعد الحصول عمى اإلجابات تم تفريغ البيانات وحساب نسبة االتفاق باستخدام معادلة
كوبر  Cooperلنسبة االتفاق.

نتائج استطالع رأى الخبراء :

تم تحديد أىم العبارات التي تتصل بكل مكون من مكونات الذكاء الطبيعي  ،وتم أيضا حذف

بعض العبارات التي الترتبط ببعض المكونات  ،واضافة بعض العبارات التي اقترحيا السادة
المحكمين.
 -2مقياس الحساسية البيئية

أ :صدق االختبار :

لمتحقق من صدق االختبار في الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة عمى الطرق التالية:

صدق المضمون:

حيث تم عرض األداة في صورتيا األولية عمى عدد ( )22محكم من أعضاء ىيئة التدريس
ببعض الجامعات المصرية  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود ومالءمتيا لقياس المكون
المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذي تنتمي إليو ،باإلضافة إلى مدى
مناسبة البنود لممرحمة العمرية لعينة البحث الحالي ،وفى ضوء نتائج التحكيم تم تعديل صياغة
بعض العبارات ،و إضافة عبارتين تم االتفاق عمى ارتباطيما بالمكون موضوع الدراسة ،وتم ذلك
عن طريق وضع تعريف إجرائي لمبعد المراد قياسو ،وتراوحت قيمة كا ما بين(  25.1و )5.2

الصدق العاممى:

لمتحقق من الصدق العاممى لألداة في الدراسة الحالية تم استخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث

تم تحميل المصفوفة اإلرتباطية المستخرجة من استجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام
طريقة المكونات األساسية ليوتمنج وأديرت العوامل تدوي اٌر متعامداٌ بطريقة الفاريماكس Varimax

لكايزر Kaiser؛ لموقوف عمى التكوين العاممى لالختبار .

وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع بعض العبارات الدالة والتي تصل تشبعاتيا إلى  1 +تبعا

لما ذكره كال من(فؤاد أبو حطب ،آمال صادق  )2774من العبارات الخاصة باختبار الحساسية
البيئية ،وبناء عمى المعايير التحكيمية السابقة تم إضافة عبارتين بعد أن إتفق عمييا السادة
المحكمين،وفيما يمى التشبعات الجوىرية الدالة عمى كل عامل من عوامل االختبار ،والتي تم
االحتكام عمييا واعتباره صدقا عامميا لألداه.
جدول ()3
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التشبعات الدالة لممفردات الختبار الحساسية البيئية
(ن= )250

م

الرمز

العبارات

التشبعات

2

أشعر بالراحة عند النظر إلى الخضرة .

A1

.557

5

يروقني سماع صوت المطر.

A4

.330

1

أشعر بالضيق من رائحة التموث.

A5

.544

2

أشعر بالحزن عندما أجد البيئة تتموث.

A9

.444

3

احرص عمى تزيين المنزل بالنباتات الطبيعية.

A11

.532

4

أحب قضاء العطمة في أماكن ذات طبيعة خالبة.

A12

.263

يتضح من خالل الجدول أن جميع تشبعات العبارات دالة إحصائياٌ بما يشير إلى صدقيا ،وقد
تراوحت قيم التشبعات بين

(  ) .544 ،. 263وجميعيا موجبة ودالة أي إنو عامل وحيد

القطب  .وتم تسميتو( الحساسية البيئية ).
ب:ثبات االختبار :

تم حساب ثبات االختبار بأكثر من طريقة وىى :
-2إعادة االختبار:

وقد تم تطبيق االختبار واعادتو مره أخرى بفاصل زمني(  23يوما ) عمى عينو

(ن=  )40وقد تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 25عاماٌ بمتوسط حسابي قدرة ()26.45

وانحراف معياري قدرة ( ،) 2.062وبعد ذلك تم حساب معامل االرتباط (بيرسون ) بين درجات
األفراد في التطبيق األول والتطبيق الثاني لكل مجموعو عمى حده ثم التوصل إلى معامل ارتباط
دال عند مستوى.03وقدره ( ) .224بالنسبة لطالب جامعة قناة السويس مما يشير إلى توافر

شروط الثبات بالنسبة لممقياس.
-5طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينة (ن=  )40من طالب كمية العموم وبمغت قيمة
معامل ألفا لالختبار ككل

( . ) .251مما يشير إلى أن االختبار يتمتع بقدر من الثبات.
جدول ()4

قيم معامالت الثبات إلختبارالحساسيو البيئية والطرق المستخدمة في تقديرىا
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الطريقة  /قيم معامالت الثبات

م

المتغيرات

2

اختبار الحساسية البيئية

ألفا كرونباخ

إعادة االختبار

.251

.224

 -1مقياس اإلدراك البيئى

أ-صدق االختبار :

لمتحقق من صدق االختبار في الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة عمى الطرق التالية:

-2صدق المضمون :
حيث تم عرض األداه فى صورتيا األولية عمى عدد ( )22محكماٌ من أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات المصرية  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود مالءمتيا لقياس المكون
المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذى تنتمى إليو ،باإلضافو إلى مدى

مناسبة البنود لممرحمو العمريو لعينة البحث الحالى ،وفى ضوء نتائج التحكيم تم تعديل صياغة
بعض العبارات  ،وتراوحت قيمة كا بين ( 25.1و )5.2
-5الصدق العاممى:
لمتحقق من الصدق العاممى لألداه فى الدراسة الحالية تم إستخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث

تم تحميل المصفوفة اإلرتباطية المستخرجة من إستجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام
طريقة المكونات األساسية ليوتمنج وأديرت العوامل تدوي ار متعامداٌ بطريقة الفاريماكس Varimax

لكايزر  ،Kaiserلموقوف عمى التركيب العاممى لإلختبار .

وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع بعض العبارات الدالو والتى تصل تشبعاتيا إلى  1 +تبعا

لما ذكره كال من

(أبو حطب،صادق  )2774:من العبارات الخاصو بإختباراإلدراك البيئى،وبناء عمى المعايير
التحكيميو السابقو تم إضافة عبارة واحدة إتفق المحكمون فيما بينيم عمييا وأيضا تم إستبعاد
بعض العبارات الغير دالة ،وفيما يمى التشبعات الجوىرية الدالة عمى كل عامل من عوامل
اإلختبار والتى تم اإلحتكام عمييا واعتباره صدقاٌ عاممياٌ لألداه.
جدول( ) 5

التشبعات الدالو لممفردات إلختبار اإلدراك البيئي
(ن= )250

م

الرمز

العبارات
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التشبعات

2

أتابع باىتمام ما بنشر في وسائل اإلعالم عن قضايا

B5

.522

 5أحث زمالئي عمى الحفاظ عمى البيئة.

B6

.465

 1أحرص عمى أن يكون لي نشاط في مجال البيئة.

B8

.363

 2نشاط اإلنسان وقدرتو عمى العمل مرتبط بالتموث.

B9

.321

B10

.315

B12

.565

3

البيئة.

تغير مناخ األرض سوف يؤثر سمبا عمى حياه النباتات

والحيوانات.

 4المستويات الحالية لمتموث تغير مناخ األرض بصورة مبالغ فييا.

يتضح من خالل الجدول أن جميع تشبعات العبارات دالة إحصائيا بما يشير إلى صدقيا ،وقد
تراوحت قيم التشبعات بين

( ،.315

القطب .وتم تسميتو( اإلدراك البيئى).

 ).565وجميعيا موجبو ودالو أى إنو عامل وحيد

ب-ثبات اإلختبار :

تم حساب ثبات اإلختبار بأكثر من طريقة وىى :

-2إعادة اإلختبار:
وقد تم تطبيق اإلختبار واعادة مره أخرى بفاصل زمنى(  23يوما ) عمى عينو
(ن=  )40وقد تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 25عاماٌ بمتوسط حسابى قدره () 26.45

وانحراف معيارى قدره

(  ،)2.062وبعد ذلك تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات

األفراد فى التطبيق األول والتطبيق الثانى لكل مجموعة عمى حده ثم التوصل إلى معامل إرتباط

قدره () .423وىو دال عند مستوى الداللة  .02بالنسبو لطالب جامعة قناة السويس مما يشير
إلى توافر شروط الثبات بالنسبو لممقياس.
-5طريقة ألفا كرونباخ:

تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينو (ن=  )40من طالب كمية العموم وبمغت قيمة

معامل ألفا لإلختبار ككل (  ) .370مما يشير إلى أن اإلختبار يتمتع بقدر من الثبات.
جدول ()6

قيم معامالت الثبات الختبار اإلدراك البيئي والطرق المستخدمة في تقديرىا
المتغيرات

الطريقو  /قيم معامالت الثبات
ألفا كرونباخ
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إعادة اإلختبار

2

.370

اختبار اإلدراك البيئي

.423

 -3إختبار التصنيف البيئى

أ -صدق اإلختبار :

لمتحقق من صدق اإلختبارفى الدراسو الحاليو اعتمدت الباحثو عمى الطرق التالية:

-2صدق المضمون :
حيث تم عرض األداه فى صورتيا األولية عمى عدد ( )22محكماٌ من أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات المصريو (تخصص عمم نفس)  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود

مالءمتيا لقياس المكون المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذى تنتمى إليو

،باإلضافة إلى مدى مناسبة البنود لممرحمة العمرية لعينة البحث الحالى ،وفى ضوء نتائج التحكيم
تم تعديل صياغة بعض العبارات  ،وتم إضافة عبارتين تم اإلتفاق عمى إرتباطيما بالمكون،وتم
ذلك عن طريق وضع تعريف إجرائى لمبعد المراد قياسو وتراوحت قيمة كا بين(  25.1و ) 5.2
-5الصدق العاممى:

لمتحقق من الصدق العاممى لألداه فى الدراسو الحاليو تم إستخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث
تم تحميل المصفوفو اإلرتباطية المستخرجة من إستجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام

طريقة المكونات األساسية ليوتمنج وأديرت العوامل تدوي اٌر متعامداٌ بطريقة الفاريماكس Varimax

لكايزر  ،Kaiserلموقوف عمى التركيب العاممى لإلختبار .

وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع كل العبارات الخاصو بإختبارالتصنيف البيئى،وبناء عمى
المعايير التحكيميو السابقو لم يتم إضافة أو حذف أية عبارات ،وفيما يمى التشبعات الجوىريو

الدالو عمى كل عامل من عوامل اإلختبار والتى تم اإلحتكام عمييا واعتباره صدقا عامميا لألداه.
جدول()7

التشبعات الدالو لممفردات إلختبار التصنيف البيئي
(ن= )250

م

الرمز

العبارات

التشبعات

2

لدى القدره عمى تقسيم الحيوانات إلى حيوانات ضاره وحيوانات نافعو.

C1

.213

5

أستطيع التمييزبين الحيوانات ذوات الدم البارد و ذوات الدم الحار.

C2

.366
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1

أتمكن من التفرقو بين الحيوانات التى تؤكل والحيوانات التى التؤكل.

C3

.455

2

أعرف الحيوانات آكالت لحوم وآكالت حشرات.

C4

.366

3

لدى القدره عمى التمييزبين الحيوانات التى تتنفس بالرئتين والتى تتنفس بالخياشيم.

C5

.531

4

أستطيع تقسيم الحيوانات إلى حيوانات تمد وحيوانات تبيض.

C6

.507

5

أصنف النباتات عمى حسب درجو التشابو واإلختالف فى الشكل الظاىرى.

C7

.336

6

أعرف ما يميزالنباتات الصحراويو من النباتات المائيو.

C8

.370

7

أتمكن من التمييزبين النباتات التى تؤكل والنباتات التى تستخدم فى العطور.

C9

.355

20

لدى القدره عمى التفرقو بين النباتات ذات الفمقو الواحده وذات الفمقتين.

C10

.455

22

استطيع تقسيم الصخور من حيث أنواعيا (ناريو –رسوبيو –متحولو).

C11

377

25

من الممكن أن أقسم الحيوانات إلى فقاريات وال فقاريات.

C12

.272

يتضح من خالل الجدول أن جميع التشبعات لمعبارات عمى البعد األول دالو إحصائيا بما يشير
إلى صدقيا ،وقد تراوحت قيم التشبعات بين(  ) .531 ، .213وجميعيا موجبو ودالو أى أنو
عامل وحيد القطب  .وتم تسميتو( التصنيف البيئى
ب-ثبات اإلختبار :

تم حساب ثبات اإلختبار بأكثر من طريقة وىى :

-2إعادة اإلختبار:

وقد تم تطبيق اإلختبار واعادتو مره أخرى بفاصل زمنى(  25يوما ) عمى عينو
(ن=  )40وقد تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 25عاماٌ،

بمتوسط حسابى قدره (  ) 26.45وانحراف معيارى قدره (  ،) 2.062وبعد ذلك تم حساب

معامل اإلرتباط بين درجات األفراد فى التطبيق األول والتطبيق الثانى لكل مجموعو عمى حدة ثم
التوصل إلى معامل إرتباط قدره (  ).607بالنسبو لطالب جامعة قناة السويس مما يشير إلى

توافر شروط الثبات بالنسبو لممقياس.
-5طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينة (ن=  )40من طالب كمية العموم ،وبمغت قيمة

معامل ألفا لإلختبار ككل(  ) .571مما يشير إلى أن اإلختبار يتمتع بقدر من الثبات.
 -1طريقة التجزئة النصفية:
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تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات البنود الفردية ودرجات البنود الزوجية لكل عينة
 ،وبعد ذلك تم تصحيح معامالت إرتباط النصفين باستخدام معادلة سبيرمان براون وكان معامل

الثبات قدره ( .).526

جدول ()8

قيم معامالت الثبات الختبار التصنيف البيئى والطرق المستخدمة فى تقديرىا
م

المتغيرات

2

إختبار التصنيف البيئى

الطريقو  /قيم معامالت الثبات
ألفا كرونباخ

التجزئو النصفيو

إعادة اإلختبار

.571

.526

.607

 -4إختبار التواصل البيئى

أ -صدق اإلختبار :

لمتحقق من صدق اإلختبارفى الدراسة الحالية اعتمدت الباحثة عمى الطرق التالية:

-2صدق المضمون:
حيث تم عرض األداة فى صورتيا األولية عمى عدد ( )22محكماٌ من أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات المصرية  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود مالءمتيا لقياس المكون
المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذى تنتمى إليو ،باإلضافو إلى مدى
مناسبة البنود لممرحمة العمرية لعينة البحث الحالى ،وفى ضوء نتائج التحكيم تم تعديل صياغة

بعض العبارات ،وتم إضافة عبارة واحدة تم اإلتفاق عمى إرتباطيا بالمكون ،وتم ذلك عن طريق
وضع تعريف إجرائى لمبعد المراد قياسو ،وقد تراوحت قيمة كا بين( 21.0و )5.2

-5الصدق العاممى:

لمتحقق من الصدق العاممى لألداة فى الدراسة الحالية تم إستخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث
تم تحميل المصفوفة اإلرتباطية المستخرجة من إستجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام
طريقة المكونات األساسية ليوتمنج وأديرت العوامل تدوي اٌر متعامداٌ بطريقة الفاريماكس Varimax

لكايزر  ،Kaiserلموقوف عمى التركيب العاممى لإلختبار .

وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع كل العبارات الخاصة بإختبارالتواصل البيئى واضافة عبارة
إتفق عمييا الخبراء،وبناء عمى المعايير التحكيميو السابقو لم يتم إستبعاد أى من العبارات
المقترحة ،وفيما يمى التشبعات الجوىرية الدالو عمى كل عامل من عوامل اإلختبار والتى تم
اإلحتكام عمييا واعتباره صدقاٌ عامميا لألداه.
جدول ()9
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التشبعات الدالة لممفردات الختبار التواصل البيئي (ن= )250
م
2

الرمز التشبعات

العبارات

D1

.562

D2

.353

1

أحب المشاركو فى المشروعات القوميو لمحفاظ عمى البيئو.

D3

.521

2

أتتبع ما يمكن عممو لمتنبؤبحدوث الزالزل والبراكين فى العالم

D4

.573

3

أراقب ما يمكن عممو لمتغمب عمى تغيرات الطقس فى العالم من حولى.

D5

.522

4

ال أجد حرجا فى المشاركو فى تنظيف وتشجير الشوارع.

D6

.423

5

أرى أن المشاركو فى قوافل التوعيو لحمايو البيئو أمر مجدى.

D7

.425

6

أتابع التطورات العمميو الحديثو إكتشافات مثل( زياده أعداد الكواكب ).

D8

.555

7

أقوم بتعديل البيئو من حولى لألفضل كمما أتيحت لى الفرصو لذلك.

D9

.541

20

أقوم بتوعيو من حولى بضروره الحفاظ عمى البيئو.

D10

.450

22

أضع الفتات لنشر الوعى البيئى.

D11

.435

5

أسعى لممساىمو فى حل مشكالت البيئو.
أىتم بمعرفو كيفيو التغمب عمى أسباب إنقراض بعض

الحيوانات

يتضح من خالل الجدول أن جميع التشبعات لمعبارات عمى البعد األول دالو إحصائيا بما يشير
إلى صدقيا ،وقد تراوحت قيم التشبعات بين (  ) .562 ، .353وجميعيا موجبة ودالة أى إنو
عامل وحيد القطب  .وتم تسميتو(التواصل البيئي).
ب:-ثبات اإلختبار :

تم حساب ثبات اإلختبار بأكثر من طريقة وىى :
-2إعادة اإلختبار:
وقد تم تطبيق اإلختبار إعادتو مره أخرى بفاصل زمنى(  25يوما ) عمى عينو (ن=  )40وقد
تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 25عاماٌ بمتوسط حسابى قدره (  ) 26.45وانحراف معيارى

قدره (  ،)2.062وبعد ذلك تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات األفراد فى التطبيق األول
والتطبيق الثانى لكل مجموعو عمى حده ثم التوصل إلى معامل إرتباط دال عند مستوى .02وقدره

(  ) . 522بالنسبو لطالب جامعة قناة السويس مما يشير إلى توافر شروط الثبات بالنسبو
لممقياس.
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-5طريقة ألفا كرونباخ:
تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينة (ن=  )40من طالب كمية العموم ،وبمغت قيمة
معامل ألفا لإلختبار ككل

(  ).565وىو دال عند مستوى .02مما يشير إلى أن اإلختبار يتمتع بقدر من الثبات.
جدول ()20

قيم معامالت الثبات الختبار التواصل البيئى والطرق المستخدمة فى تقديرىا
م

المتغيرات

2

إختبار التواصل البيئى

الطريقو  /قيم معامالت الثبات
ألفا كرونباخ

إعادة اإلختبار

.565

.522

 -5اختبار المالحظة البيئيية
أ -صدق اإلختبار :

لمتحقق من صدق اإلختبارفى الدراسو الحاليو اعتمدت الباحثو عمى الطرق التاليو:

-2صدق المضمون :

حيث تم عرض األداه فى صورتيا األوليو عمى عدد ( )22محكماٌ من أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات المصرية  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود ومالءمتيا لقياس المكون
المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذى تنتمى إليو ،باإلضافو إلى مدى

مناسبة البنود لممرحمة العمرية لعينة البحث الحالى ،وفى ضوء نتائج التحكيم تم تعديل صياغة
بعض العبارات وحذف عبارتين ،كذلك تم إضافة بعض العبارات التى تم اإلتفاق عمييا وتم ذلك

عن طريق وضع تعريف إجرائى لمبعد المراد قياسو ،وتراوحت قيمة كا بين( 20.1و )5.2
-5الصدق العاممى:

لمتحقق من الصدق العاممى لألداه فى الدراسة الحالية تم إستخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث
تم تحميل المصفوفة اإلرتباطية المستخرجة من إستجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام

طريقة المكونات األساسية ليوتمنج وأديرت العوامل تدوي اٌر متعامداٌ بطريقة الفاريماكس Varimax

لكايزر  ،Kaiserلموقوف عمى التركيب العاممى لإلختبار .
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وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع كل العبارات الخاصة بإختبارالمالحظة البيئة بإستثناء العبارة
األولى،وبناء عمى المعايير التحكيمية السابقة تم إستبعاد عبارة واحدة غير دالة ،وفيما يمى

التشبعات الجوىرية الدالة عمى كل عامل من عوامل اإلختبار والتى تم اإلحتكام عمييا واعتباره
صدقا عامميا لألداه.
جدول( ) 22

التشبعات الدالو لممفردات إلختبار المالحظة البيئية
(ن= )250

م

الرمز التشبعات

العبارات

2

لدى القدره عمى مالحظة التغيرات الحادثة فى المناخ نتيجو التموث.

E2

.345

5

أستطيع مالحظو تباين مناقير بعض الطيور.

E3

.400

1

أستطيع الربط بين تسمم بعض الكائنات المائيو وتموث المياه .

E4

.325

2

أتتبع طرق المصانع فى التخمص من فضالتيا.

E5

.452

3

أتتبع نتائج حدوث المد والجزر فى البحار.

E6

.343

4

أراقب تغيرات المناخ وحالو الجو.

E7

.536

5

أتابع سموك بعض الحيوانات لمتعرف عمى بعض خصائصيا.

E8

.622

6

أدقق بعنايو فى درجات التشابو واإلختالف بين الكائنات الحيو.

E9

.550

7

اتتبع تطورنمو بعض الحيوانات لمعرفو أطوار حياتيا.

E10

.563

 20أستطيع ربط انتشار بعض األمراض بالتموث.

E11

.625

 22ىناك عالقو بين الظواىر المناخيو وارتفاع مستوى المياه فى البحار.

E12

.475

 25أتابع آثار حدوث ظاىره اإلحتباس الحرارى.

E13

.452

يتضح من خالل الجدول أن جميع التشبعات لمعبارات عمى البعد األول دالو إحصائيا بما يشير
إلى صدقيا ،وقد تراوحت قيم التشبعات بين(  ) .625 ، .343وجميعيا موجبة ودالة أى إنو
عامل وحيد القطب  .وتم تسميتو ( المالحظة البيئة)
ب-ثبات اإلختبار :

تم حساب ثبات اإلختبار بأكثر من طريقة وىى :

-2إعادة اإلختبار:

وقد تم تطبيق اإلختبار واعادتو مرة أخرى بفاصل زمنى(  25يوما ) عمى عينو
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(ن=  )40وقد تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 27عاماٌ بمتوسط حسابى قدره

(  ) 26.45وانحراف معيارى قدره ( ،)2.062وبعد ذلك تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات
األفراد فى التطبيق األول والتطبيق الثانى لكل مجموعة عمى حدة ثم التوصل إلى معامل إرتباط

دال عند مستوى  .02قدره (  ) .527بالنسبو لطالب جامعة قناة السويس مما يشير إلى توافر
شروط الثبات بالنسبو لممقياس.
-طريقة ألفا كرونباخ:

تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينو (ن=  )40من طالب كمية العموم ،وبمغت قيمة

معامل ألفا لإلختبار ككل(  ) .603مما يشير إلى أن اإلختبار يتمتع بقدر من الثبات.
 -1طريقة التجزئو النصفيو:
تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات البنود الفرديو ودرجات البنود الزوجيو لكل عينة  ،وبعد
ذلك تم تصحيح معامالت إرتباط النصفين باستخدام معادلة( سبيرمان براون) وكان معامل الثبات

قدره ( . ).651

جدول ()21

قيم معامالت الثبات الختبار المالحظة البيئية والطرق المستخدمة فى تقديرىا
م

المتغيرات

2

إختبار المالحظة البيئية

الطريقو  /قيم معامالت الثبات
ألفا كرونباخ

التجزئو النصفيو

إعادة اإلختبار

.603

.651

.527

-6اختبارالفيم البيئى
أ -صدق اإلختبار :

لمتحقق من صدق اإلختبارفى الدراسو الحاليو اعتمدت الباحثة عمى الطرق التالية:

-2صدق المضمون :

حيث تم عرض األداه فى صورتيا األولية عمى عدد ( )22محكماٌ من أعضاء ىيئة التدريس

ببعض الجامعات المصرية  ،وذلك لمحكم عمى مدى وضوح البنود ومالءمتيا لقياس المكون
المستيدف قياسو  ،وكذلك مدى مناسبة ىذه البنود لمبعد الذى تنتمى إليو ،باإلضافو إلى مدى
مناسبة البنود لممرحمة العمرية لعينة البحث الحالى ،وفى ضوء نتائج التحكيم تم تعديل صياغة

بعض العبارات  ،وتم ذلك عن طريق وضع تعريف إجرائى لمبعد المراد قياسو وقد تم حساب قيمة
كا التى تراوحت بين( 25.1و)21.0
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-5الصدق العاممى:
لمتحقق من الصدق العاممى لألداة فى الدراسة الحالية تم إستخدام أسموب التحميل العاممى ،حيث
تم تحميل المصفوفة اإلرتباطية المستخرجة من إستجابات العينة الكمية (ن= )230باستخدام

تدوير متعامداٌ بطريقة الفاريماكس
ٌا
طريقة المكونات األساسية "ليوتمنج" وأديرت العوامل
 Varimaxلكايزر  ،Kaiserلموقوف عمى التركيب العاممى لإلختبار .
وقد أسفر التحميل العاممى عن تشبع كل العبارات ماعدا عبارة واحدة واضافة ثالث عبارات إتفق

الخبراء عمييا،وبناء عمى المعايير التحكيميو السابقو تم إستبعاد عبارة واحدة من العبارات المقترحو

،وفيما يمى التشبعات الجوىريو الدالو عمى كل عامل من عوامل اإلختبار والتى تم اإلحتكام
عمييا واعتباره صدقا عامميا لألداه.

جدول ()23
التشبعات الدالو لممفردات إلختبار الفيم البيئي (ن= )250
م

العبارات

الرمز التشبعات

2

أستطيع تحديد المشكالت التى تتعرض ليا البيئو.

F1

.422

5

لدى القدره عمى التعرف عمى أسباب إنقراض بعض الحيوانات والطيور.

F2

.352

1

لدى القدره عمى تفسير تطور بعض الكائنات الحيو.

F3

.347

2

أستطيع فيم كيفيو حدوث توازن فى البيئو من حولى .

F4

.313

3

أتفيم مشكمو تموث اليواء وآثارىا السمبيو .

F5

.531

4

أتمكن من تحديد بعض مموثات التربو والماء .

F6

.434

5

أقوم بتفسير الظواىر الطبيعو فى البيئو من حولى .

F7

.502

6

أستطيع تفسير ظاىره المد والجزر.

F8

.370

7

أستطيع تحديد أسباب الخسوف والكسوف.

F9

.555

20

لدى القدره عمى تفسير حدوث ثقب األوزون.

F10

.521

22

أتمكن من اعطاء أمثمو لبعض السالسل الغذائيو البسيطو.

F11

.504
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يتضح من خالل الجدول أن جميع التشبعات لمعبارات عمى دالو إحصائيا بما يشير إلى صدقيا
،وقد تراوحت قيم التشبعات بين ( .531، .313
القطب .وتم تسميتو(الفيم البيئى).

) وجميعيا موجبو ودالو أى إنو عامل وحيد

ب-ثبات اإلختبار :

تم حساب ثبات اإلختبار بأكثر من طريقة وىى :

-2إعادة اإلختبار:
وقد تم تطبيق اإلختبار واعادة مره أخرى بفاصل زمنى(  25يوما ) عمى عينو
(ن=  )40وقد تراوحت أعمار الطالب بين ()52- 25عاماٌ بمتوسط حسابى قدره

(  ) 26.45وانحراف معيارى قدره(  ،)2.06وبعد ذلك تم حساب معامل اإلرتباط بين درجات

األفراد فى التطبيق األول والتطبيق الثانى لكل مجموعو عمى حده ثم التوصل إلى معامل إرتباط
دال عند مستوى .02و قدره (  ) .573بالنسبو لطالب جامعة قناة السويس مما يشير إلى توافر
شروط الثبات بالنسبو لممقياس.
-5طريقة ألفا كرونباخ:

تم حساب الثبات لممقياس بطريقة ألفا عمى عينو (ن=  )40من طالب كمية العموم وبمغت قيمة
معامل ألفا لإلختبار ككل(  ) .656وىو دال عند مستوى  .02مما يشير إلى أن اإلختبار يتمتع
بقدر من الثبات.
جدول ()22

قيم معامالت الثبات الختبار الفيم البيئى والطرق المستخدمة فى
تقديرىا
م

المتغيرات

2

إختبار الفيم البيئى

الطريقو  /قيم معامالت الثبات
ألفا كرونباخ

إعادة اإلختبار

.656

.573

نتائج البحث وتفسيرىا:

النتائج المتعمقو بالفرض االول وتفسيرىا

 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية فى مكونات الذكاء الطبيعي بين الذكور واالناث.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار"ت" ،والجدول (  ) 23يوضح النتائج التى تم
الحصول عمييا.
جدول ()25
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نتائج اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات

درجات الطالب من الجنسين فى مقياس الذكاء الطبيعى
(ن = )250

المتوسط اإل نحراف

اإلختبار

النوع

العدد

المالحظة

ذكور

42

57.51

البيئية

إناث

67

12.41

4.127

اإلدراك

ذكور

42

52.52

2.530

إناث

67

54.51

3.774

التواصل

ذكور

42

24.50

1.522

البيئي

إناث

67

25.45

1.352

التصنيف

ذكور

42

22.63

1.451

البيئي

إناث

67

23.24

1.320

الحساسية

ذكور

42

4.32

2.323

البيئية

إناث

67

4.10

2.354

والفيم

البيئي

الحسابى

المعيارى
3.424

قيمة "ت"
-5.155

-5.516-

مستوى

حجم

**.027

.01

الداللة

*.055

**.027 -5.153-

التأثير

.01

.01

-2.051-

.106

ـــ

715

.131

ــ

*دال عند مستوى .05

**دال عند مستوى.02.

يتضح من الجدول السابق جدول( ) 23أن قيمة "ت" دالو إحصائيا عند عند مستوى  .02فى
إختبارالمالحظو البيئو وكانت الفروق أيضا لصالح اإلناث وبحساب حجم التأثير وجد أنو ذو
تأثير (صغير ) حيث بمغت قيمتو (،).01ويمكن إرجاع النتائج الحاليو بوجود فروق بين الجنسين
لصالح اإلناث فى القدره عمى مالحظة البيئو إلى أن اإلناث تفوقن عمى الذكور في األعمال التي

تتطمب الدقة وايجاد التفاصيل والتعرف عمى االختالفات الدقيقة،وال سيما اإلختالفات البيئيو
ومالحظتيا كما إنو يمكن إرجاع النتائج الحالية إلى أن نمواإلناث الذىنى أكثر من الذكور فى
نفس المرحمو العمرية

وبالتالى فقدرتين عمى مالحظة الطبيعة أكثر إلنين أكثر توظيفا

لمعموماتين البيئية من الذكور.
*كما يتضح من خالل الجدول أن قيمة "ت" دالو إحصائيا
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.فى إختبار اإلدراك والفيم البيئى وكانت ىذه الفروق لصالح (اإلناث) وبحساب حجم التأثير
وجد أنو ذو تأثير ( صغير ) حيث بمغت قيمتو(  ، )0.01ويمكن إرجاع النتائج الحاليو

بوجود فروق بين الجنسين بين طالب المرحمو الجامعيو لصالح( اإلناث) فى إدراك البيئو
المحيطو إلى أن اإلناث أكثر قدره من الذكور فى إدراك البيئو المحيطو بيم وأكثرقدره عمى

التعامل بفاعميو مع المفردات والمعطيات البيئيو الذى ينعكس بدوره عمى كيفية تعاممين
وتنظيمين لمبيئو التى يعشن فييا.

كما أن اإلناث لديين قدره عمى التفاعل مع البيئو وىن أكثر تعاطفا معيا وذلك لطبيعة اإلناث
التى تتميز بالرقة والحساسية ويتضح تعاطف اإلناث مع البيئة عن طريق فيم مشكالتيا والتفاعل
معيا و تفسير الظواىر بيا وفيم طبيعة بعض الكائنات الحيو

وذلك إلرتباط اإلناث

أكثربالكائنات الحية وحبين لمطبيعة.
أيضا يتضح من خالل الجدول أن قيمة "ت" دالو إحصائيا عند مستوى الداللو  .03فى اختبار

التواصل البيئى.وأيضا ىى لصالح (اإلناث) وبحساب حجم التأثير وجد أنو ذا تأثير ( صغير)

حيث بمغت قيمتو( ، ) 0.01ويمكن إرجاع النتائج الحاليو بوجود فروق بين الجنسين بين طالب
المرحمة الجامعية لصالح( اإلناث ) إلى أن طبيعة شخصية اإلناث طبيعة حساسة لكل ما حولين
وال سيما حساسيتين تجاه البيئو وقضاياىا والتواصل معيا لمحاولة رفع قدر من الظمم الواقع

عمييا والنيوض بيا كما أن النضج المبكر لإلناث جعل لين قدره أكثر من غيرىن من أقرانين

من الذكور عمى المساىمة فى حل مشكالت البيئة والمشاركة فى قوافل التوعية وغيرىا من
األمور التى توحى بفيم البيئة والقدرة عمى التواصل معيا .
كما إنو يمكن إرجاع النتائج الحالية إلى ما أكده سيمفرمان(،) Silverman, 1986أن التفوق
والموىبة تظير لدى اإلناث في سن أصغر من الذكور .وعمى ذلك فاإلناث يستطعن توظيف

ميارتين فى اإلدراك والمالحظو والتواصل والفيم البيئى أكثر من الذكور.
ويتضح من الجدول أيضا أن قيمة "ت" غير دالو إحصائيا فى إختبارات
( الحساسيو البيئيو) و(التصنيف البيئى) ويمكن إرجاع ىذه النتائج إلى عدم وجود فروق بين
الجنسين لطالب المرحمو الجامعيو إلى أن طبيعة الدراسة فيما بين كال من الذكور واإلناث والتى

تتشابو وتتفق فى المضمون الكمى ،وربما إلن كال النوعين من طالب المرحمة الجامعية تتوافر
لدييم معارف ومعمومات عن تعمميم والتى تمكنيم من تصنيف البيئة والحساسية تجاىيا.
ويمكن إرجاع النتائج أيضا إلى طبيعةالقضايا واإلىتمامات والمواقف الحياتية لكال الجنسين والتى
إذ كانت مختمفة فى محتواىا إال إنيا تحتاج إلى الفحص الدقيق ،كما إن كالىما يمر بخبرات
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حياتيو وان كانت مختمفة إالإنيا تشكل فكره وتجعمو قاد ار عمى اإلحساس بالبيئو وحبو لطبيعتيا
وتصنيفيا.

وتختمف نتائج ىذة الدراسو مع دراسو جيمفورد ))Gifford, 1986
أجريت ىذه الدراسو فى كندا ،ودارت حول اإلختالفات الفرديو فى اإلتجاىات نحو البيئة بين
طمبو جامعة كولومبيا البريطانية  ،فقد أظيرت ىذه الدراسة أن الطمبة الذكور يمتمكون معمومات
بيئية أكثر من اإلناث ،إال أن اإلناث يظيرون تعاطفا أكبر مع البيئة من زمالئيم الذكور ،

وتعزو الدراسو ذلك إلى تمايز التنشئة اإلجتماعية لإلناث.

وتختمف نتائج الدراسة مع دراسة رشيد الحمد2762التى لم تظير فروقا بين الذكور واإلناث فى
الوعى البيئى والمعمومات البيئية.
وتختمف أيضا مع دراسة يون ) (Yuen , 2005الذى أكد فى دراستو أن الذكور أكثر قدرة من
اإلناث فى إختبارات الذكاء الطبيعى .
النتائج المتعمقو بالفرض الثاني وتفسيرىا
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية فى مكونات الذكاء الطبيعي بين التخصصات العممية

واالدبية.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار"ت" ،والجدول (  ) 24يوضح النتائج التى تم

الحصول عمييا
من اختبار "ت" لمفروق بين متوسطات درجات الطالب في التخصصات المختمفة فى مقياس
الذكاء الطبيعى
جدول ( ) 26
نتائج تحميل التباين أحادى اإلتجاه لمفروق

بين متوسطات درجات الطالب عمى مقياس الذكاء الطبيعى
(ن = )250

اإلختبار
المالحظو
البيئيو

مصدر

التباين
بين
المجموعات
داخل

المربعات

درجات
الحريو

متوسط

مجموع

543.747

1

66.434

3205.002

224

15.000
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المربعات

قيمة
"ف"

5.174

حجم

التأثير
ــ

المجموعات
الكمى
بين
اإلدراك

المجموعات

والفيم

داخل

البيئى

المجموعات
الكمى
بين

التواصل
البيئى

المجموعات
داخل
المجموعات
الكمى
بين

التصنيف
البيئى

المجموعات
داخل
المجموعات
الكمى
بين

الحساسيو
البيئيو

المجموعات
داخل

المجموعات
الكمى

3445.751

227

ــ

122.541

1

221.752

2027.555

224

55.513

2172.020

227

ــــــ

35.742

1

27.152

2711.574

224

21.523

2772.540

227

ــــــ

233.425

1

32.655

2532.335

224

22.775

2705.251

227

ــــــ

22.754

1

2.775

113.052

224

5.573

130.000

227

ــــــ

2.206

2.237

2.152

5.253

.04

ــ

.04

ــ

مناقشة النتائج المتعمقو بمتغير التخصصات وتفسيرىا :
يتضح من الجدول السابق جدول(  ) 52أن قيمة "ف" غير دالة إحصائيا فى إختبار كال من
الحساسيو البيئيو واإلدراك البيئى والتواصل البيئى والمالحظة البيئية  .ودالو إحصائيا فى
إختبارى التصنيف البيئى والفيم البيئى أى أنو توجد فروق بين متوسطات درجات طالب الكميات

األربعو ولمعرفة داللة واتجاه الفروق بين ىذه المتوسطات تم إجراء المقارنات المتعدده بطريقة
LSDكاآلتى:

جدول ( ) 27
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المقارنات المتعدده بين متوسطات درجات الكميات األربعو فى مقياس الذكاء الطبيعى
اإلختبار

الكميات
تعميم صناعى
تجاره

المالحظو البيئيو

عموم
تربيو
تجاره
عموم

تربيو
تربيو
عموم
تعميم صناعى
تجاره
عموم

اإلدراك
والفيم البيئى

تربيو
تجاره
عموم
تربيو
تربيو
عموم
تعميم صناعى
تجاره
عموم

التواصل البيئى

تربيو
تجاره
عموم

تربيو
تربيو
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فرق المتوسطات
.611
.725
5.224
.207
*1.557
*1.166
2.524
*1.045
.700
.2.152
*5.424
*1.745
.272
2.500
2.057
2.172
2.550
.252

عموم
تعميم صناعى
تجاره
عموم

تربيو
التصنيف البيئى

تجاره
عموم
تربيو
تربيو

عموم

تعميم صناعى
تجاره
عموم
تربيو
الحساسيو البيئيو

تجاره
عموم

تربيو
تربيو
عموم

.325
*5.201
.517

*2.642
.562
*5.425
.252
.375
.253
.254
.424
*.555

يتضح من الجدول ( ) 25أن الفروق بين متوسطات الطالب فى إختبارات الذكاء الطبيعى
كاآلتى:
أوالإختبار المالحظة البيئية:

وكانت نتائج الفروق بين التخصصات كاآلتى :

أنو التوجد فروق بين متوسطات درجات الطالب بين كمية التعميم الصناعى وكال من التربيو

والتجاره والعموم .
أما بالنسبو لمفروق بين كمية التجاره والكميات األخرى فكانت النتائج كما يمى:
التجاره و العموم غير دال .

التجاره والتربيو دال( لصالح التربيو ).
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وبالنسبو لمفروق بين كمية العموم والتربيو فى إختبار المالحظو البيئيو فيو دال لصالح (التربيو) .
ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى طبيعة المواد الثقافية التى يتمقاىا طالب كميو التربية وما تحويو

فى طياتيا من معمومات عن البيئة وطبيعتيا والتى تدعم لدى الطالب قدرتيم عمى مالحظة
البيئة ومراقبتيا.
ثانيا إختبار اإلدراك والفيم البيئى:

كمية التعميم الصناعى وكال من التجارة والتربية غير دال
التعميم الصناعى والعموم دال( لصالح التعميم الصناعى ).

كمية التجارة والعموم غير دال .

كمية التجارة والتربية دال (لصالح كمية التربية ).

كمية التربية والعموم دال( لصالح التربية).
ويتضح من خال ل نتائج الدراسة فى مكون اإلدراك و الفيم البيئى أيضا قدرة طالب كمية التربيو
عمى فيم البيئة أكثر من غيرىم من طالب الكميات األخرى من كميات التعميم الصناعى والتجارة
والعموم وىذا يوحى بمدى أىمية طبيعة مايدرسو طالب الكميو من مواد تعمل بصوره أو بأخرى

عمى تنمية واثراء وعى الطالب بطبيعة بيئتيم وقضاياىا المختمفة

وتتفق نتائج ىذه الدراسو مع دراسة (رشيد الحمد)2762حيث أشار إلى وجود فروق دالة إحصائيا
بين الكميات والتخصصات المختمفة.
ثالثاإختبار التواصل البيئى

واتضح من الجدول أنو التوجد فروق بين درحات الكميات األربعة فى إختبار التواصل البيئى .
ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى أن القدرة عمى التواصل مع البيئة التتطمب دراسة معينةولكنيا

تتطمب أكثر وعى من داخل الفرد بضرورة الحفاظ عمى البيئة وعدم التياون فى حل مشكالتيا
رابعا إختبار التصنيف البيئى :

أما فى إختبار التصنيف البيئى فقد تبين من الجدول أنو توجد فروق بين متوسطات الكميات

األربعة  ،ووجية ىذه الفروق فى كما يمى :
كمية التعميم الصناعى وكمية التجارة غير دال
كمية التعميم الصناعى والعموم دال (لصالح التعميم الصناعى).
كمية التعميم الصناعى والتربية غير دال .

والفروق بين كمية التجاره والعموم (دال لصالح التجارة) .
التجاره والتربيو غير دال .
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كمية التربيو والعموم دال (لصالح التربية) .
ويمكن تفسير ىذه النتيجة بوجود فروق بين التعميم الصناعى وكمية العموم لصالح التعميم
الصناعى وكان من المتوقع أن تكون النتيجة لصالح كمية العموم نظ ار لطبيعة ما يتمقونو من

معمومات عن البيئة ،إال أنو تبين أن طالب كمية التعميم الصناعى أغمبيم من المحافظات الريفيو
مثل محافظة الوادى الجديد وبنيا والبحيره وىذه الطبيعة الريفية تعمل عمى إكساب أفرادىا
معمومات بيئية عديدة السيما تصنيف النباتات والحيوانات والكائنات عموما  .كما إنو إتضح أن

أغمب طالب كمية العموم كانوا لتخصصات رياضية بحتو وال عالقة ألغمبيم بالعموم وعمم األحياء

.وبالتالى أثر ىذا كثير فى توجياتيم والمعمومات البيئيو المتوفره لدييم.
كما تشير نتائج الدراسو إلى:
وجود فروق بين كمية التجاره وكمية العموم لصالح التجارة
وذلك يمكن إرجاعو إلى أن طمبة كمية التجارة منيم العديد من الطالب الذين كانوا ينتمون إلى

التخصص العممى وباألخص المرتبط منو بعمم األحياء .

ويمكن إرجاع نتائج الدراسة بوجود فروق بين طمبة كمية العموم والتربيو لصالح كمية التربية إلى
طبيعة المواد الثقافية التى يتمقاىا طمبة كمية التربية والتى تسيم إلى حد كبير فى إثراء المعمومات
البيئية لدييم.
خامسا إختبار الحساسيو البيئيو:

كمية التعميم الصناعى وكال من  :التربيو و التجارة والعموم غير دال .

والتجارة  :والعموم غير دال
التجارة  :التربيو غير دال

العموم  :التربية دال( لصالح التربيو) .
ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى أن طالب كمية التربية عمى الرغم من إختالف التخصصات
الممتحقين بيا والتى فى أغمبيا تخصصات أدبية حيث كانت التخصصات (لغة عربية – فرنسى

– لغة إنجميزية – رياض أطفال –تربية فنية -رياضيات) إال أن طبيعة المواد التى يدرسونيا
والتى تتضمن بعض المواد الثقافية المرتبطو بالبيئة تؤثر فى طبيعتيم وتوجياتم إلى حد كبير.
يتضح من خالل الجدول أيضا أنو التوجد فروق بين متوسطات الطالب فى إختبار اإلدراك
البيئى .

ويمكن إرجاع ىذة النتيجة إلى أن طبيعة اإلدراك البيئى ال تتأثر بالتخصص األكاديمى وطبيعة

الدراسة التى يتمقاىا الطالب فى التخصصات المختمفة .
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أوال المراجع العربية-:

المراجع

-2اإلبراىيم ،بخيتو محمد ( :)2777طرق إدخال األنشطو الصفيو والالصفيو فى مجاالت
وزرة التربيو والتعميم.
التربيو البيئيو والصحيو والسكانيو والدوليو من وجية نظر إسالميو ،قطر  ،ا

-5األعسر ،صفاء (:)5005ذكاء التناغم مع البيئو الطبيعي بالنسبو لمطفل،مجمة خطوه ،العدد
.26
-1إدريس،عبد الفتاح عيسى ( :)5002تنميو بعض أنواع من الذكاءات المتعدده ،بحث مرجعى
مقدم الى المجنو العمميو الدائمو لعمم النفس التعميمى والتربيو ،كميو التربيو جامعو األزىر.

 -2إمام ،محمد محمد عبده (:)5002الحق فى سالمة الغذاء من التموث فى تشريعات البيئو
،كمية الشريعو والقانون،جامعة األزىر ،طنطا.
-3بدوى ،أبو بكر عابدين (:)2767مناىج التعميم الصناعى والبعد البيئ لدى طمبة جامعة
اليرموك ،جامعة الكويت،مجمة العموم اإلجتماعيو ،عدد خاص ص ص20.-52

-4الباز ،خالد صالح(  :)5004فاعمية برنامج العموم في المرحمة االبتدائية في التعميم ،المؤتمر
العممي
العاشر،تحديات ورؤى مستقبمية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.
 -5جاردنر،ىوارد ( :)5005الذكاء المتعدد لمقرن الحادى والعشرين  ،ترجمة عبد الحكم أحمد
الخزامى،دار الفجر لمنشر.

522

-6الجندي ،أمسية السيد و عبد المنعم ،جميمو (: )5004اإلسيام النسبى لمذكاءات المتعدده فى
التحصيل الدراسى لطالب كميو التربيو ،مجمو البحث فى التربيو وعمم النفس ،المجمد التاسع

عشر العددالرابع أبريل..

 -7حسن ،حسن أحمد ( :)5002التموث البيئى وأثره عمى النظام الحيوى والحد من آثاره ،دار
المعارف
 -20حسين ،محمد عبد اليادى ( :)5001قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعدده ،عمان،دار
الفكر.

 -22الحناوى ،عصام (: )2764نحو خطو قوميو لتنميو الوعى

البيئى ،بحث مقدم الى الندوه

المصريو األلمانيو لتنميو الوعى البيئى 27-26نوفمبر.
 -25خالد ،خالد عبد العزيز ( : )2764دور المنظمات غير الحكوميو فى نشر الوعى البيئى
بحث مقدم الى الندوه المصريو األلمانيو لتنميو الوعى البيئى  27- 26ص .21

 -21زىران ،حامد عبد السالم (:)2773عمم نفس النمو(الطفولو والمراىقو) ،ط، 3القاىرة ،عالم
الكتب
 -22سرور ،سعيد عبد الغنى ( : )5002أنماط التفكير وفق النموذج الشامل لممخ عند "نيد
ىيرمان "وعالقتيا بالذكاء المتعدد وأسموب

التعمم لدى المعممين قبل الخدمو،مجمو البحوث

النفسيو والتربويو  ،جامعو المنوفيو ،العدد الثالث .

 -23السعدنى ،عبد الرحمن محمد و عوده ،ثناء مميجى السيد ( :)5006التطورات الحديثو فى
عمم البيئو المشكالت والحمول العمميو،القاىره ،دار الكتاب الحديث.
السيد ،عمى أحمد السيد ( .)5003نظرية الذكاءات المتعدده وتطبيقاتيا فى مجال صعوبات

التعمم ،موقع أطفال الخميج.

 -24الشامى ،حمدان ممدوح ( :)5006الذكاءات المنعدده وتعمم الرياضيات  ،القاىره ،مكتبو
األنجمو المصريو
 -25صابريني ،محمد سعيد وآخرون( :)2766المعمومات البيئية لدى طمبة جامعة اليرموك
،مجمة العموم اإلجتماعية،جامعة اليرموك.

 -26طو،راضى عبد المجيد ( :)5003دور التربيو فى نشر الوعى البيئى بين طالب المدارس
والجامعات لمواجيو تحديات التموث البيئى " دراسو ميدانيو" ،مجمو كميو التربيو  ،جامعو الفيوم ،
العدد الثالث ص ص .252- 247
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 -27عبد الحميم ،سموى (: )5004برنامج لتنمية القيم البيئية لدى تالميذ التعميم األساسي من
خالل مناىج العموم ،رسالة دكتوراه منشورة.

-50عبد العزيز،والء محمد(:)5007فاعمية برنامج عن الظواىر الطبيعية لتنمية الذكاء الطبيعي
لدى أطفال الروضة ،رسالة ماجستير ،كمية الدراسات االنسانية ،جامعة االزىر.
 -52عبد المولى  ،محمود ( :)5003البيئو والتموث،اإلسكندريو ،مؤسسة شباب الجامعو.
 -55عطوى ،عبد اهلل ( :)2771اإلنسان والبيئو فى المجتمعات البدائيو الناميو والمتطوره
،بيروت ،مؤسسو عز الدين لمطباعو والنشر  ،ص .22

 -51عيسوى ،عبد الرحمن محمد ( :)2767عمم النفس المينى،القاىره  ،دار المعارف .
 -52عيسى ،إبراىيم سميمان (:)5002أسس عمم تصنيف الحشرات ،القاىره،دار الكتاب الحديث
 -53نهصيوسن،هلودنخضسن()0991ن:نازضسهن ؼضنض وتغيسضتنض وسا صه نن إلازضكنض يئذن دىن
ااهيرنض لل هنض خ ًيهنهيننض تؼليننضألس سذن،ج هؼننأسي ط
 -54معمولى ،ريمون (:)5004مناىج التربيةالبيئة،المعرفة والممارسة لدى المدرسين،دراسة
ميدانية في مدارس التعميم،األساسي /حمقة ثانية مدينة دمشق

 -55نصار ،سيام ( : )2775دور الصحافو فى التوعيو بمشكالت البيئو فى مصر ،مجمو كميو

اآلداب ،جامعو سوىاج  ،العدد الثانى عشر ص ص .553-551
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