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 اإلىداء

 "دتيػكال"اض ػب الناصع بالبيػكحي، إلى القمػؿ طمػدم ركحي ككػأى "دمػػكال"إلى ركح 

إلى مف  "إخكتي"، الحبيبو، إلى القمكب الطاىرة كالرقيقة كالنفكس البريئة إلى رياحيف حياتي

إلى الذيف يحممكف صبر كعايش مشكارم كمد يد العكف لي "زكجي"، إلى أساتذتي الكراـ، 

 شعمة الفكر كمصابيح الثقافة فيبددكف بشعاعيا ظممة ليمنا، كيعبدكف بنكرىا طريؽ نيارنا.

 إلى كؿ مرٍب سائر في درب اليدى

  ـػمػـ، أب أو معػمػـ أو متعػالػع

 

 ا الجيد المتواضعأىدي ىذ ييـ جميعاً إل

 

 الباحثة 

 آالء ناجي محمد اليشمموف
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 إلرار:



أقر أنا معد الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيؿ درجة الماجستير، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة، 

رجة عميا أم جزء منيا، لـ يقدـ لنيؿ أم دباستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه الدراسة، أك 

 ألم جامعة أك معيد آخر.

 

 

 ..................... التكقيع:

 آالء ناجي محمد اليشممكف 

 6102/  11 / 01 التاريخ:
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 :وعرفانشكر 



عمي بإتماـ ىذا العمؿ المتكاضع مع رجائي أف يتقبمو مني كيجعمو  أشكر اهلل مكالم كخالقي الذم َمف  

ال يشكر اهلل مف ال يشكر نا الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ: )خالصان لكجيو الكريـ. انطالقان مف قكؿ رسكل

يمانان بفضؿ االعتراؼ بالجميؿ كتقديـ الشكر كاالمتناف ألصحاب المعركؼ فإني أتقدـ  ،الناس( كا 

يؿ كالثناء العظيـ لكؿ مف ساعد في إتماـ ىذه الدراسة كأخص بالذكر أستاذم كمشرفي بالشكر الجز 

الفاضؿ الدكتكر عامر كنعاف عمى قبكلو اإلشراؼ عمى ىذا البحث كمتابعتو لو منذ الخطكات األكلى 

رشاد كساعد في إخراج ىذا العمؿ بيذه الصكرة، أسأؿ اهلل أف  ،كعمى منحي مف صدر كاسع كنصح كا 

جامعة القدس( التي شقت طريقان صعبان ) و عني خير الجزاء. كما كأتقدـ بالعرفاف كالتقدير لجامعتنايجزي

دارييف. كشكرم مكصكؿ  ةساتذحتى كصمت ىذه المكانة العالية بيف أصرحة العمـ رئاسة كعمادة كأ كا 

ة الماجستير، في مرحمة عمكـ األرض كالبيئة بأقساميا عميدان كأساتذة الذيف كاف ليـ فضؿ التدريس دائر ل

 -Sustainable Management of Available Water سمارتلمشركع كما كأتقدـ بالشكر 

Resources with Innovative Technologies (SMART) ُكؿ مف قبؿ الكزارة األلمانية مَ ، الم

ييؿ مسيرتيـ لمطمبة في سبيؿ تس عمى دعموكذلؾ مف خالؿ سمطة المياه الفمسطينية،  ،لمعمكـ كالتعميـ

كأصدقائي عمى تشجيعيـ كمساعدتيـ لي  التعميمية، كأخيران أتقدـ بالشكر الجزيؿ ألفراد عائمتي جميعان 

قت في إعداد ىذا البحث بالطريقة التي تخدـ العمـ فِ حتى أتممت بحثي ىذا. آمؿ مف اهلل أف أككف قد كُ 

 كالدارسيف كأف أناؿ رضى اهلل.

 كاهلُل كلي التكفيؽ

   الباحثة



 ج
 

 الملخص:



 مقرر، بيدؼ التعرؼ عمى دكر 6101لعاـ أجريت الدراسة في الفترة ما بيف أيمكؿ ككانكف األكؿ 

كالتعرؼ عمى مدل تناكؿ الصحة كالبيئة الفمسطيني بالتأثير عمى سمكؾ كاتجاىات الطمبة البيئي 

االستبانات ك  يالكصفي التحميمـ المنيج ااستخدتـ ، كلتحديد أىدافيا لمجكانب المعرفية البيئية مقررال

جراء البحث مع عينة عشكائية طبقية عنقكدية مف طمبة الصفيف إحيث تـ بحثية،  كاتكأدا تالمقابالك 

السابع كالعاشر األساسييف في محافظة الخميؿ، كما كأجريت مجمكعة مف المقابالت لبعض الطمبة 

ستبانة عمى معممي عمـك اتـ تكزيع ك  كما، ييفكأكلياء األمكر كمعممي الصحة كالبيئة كالمشرفيف التربك 

ستبانة أخرل لطمبة الصفيف السابع اعت زِ كُ ك الصحة كالبيئة لمصفيف السابع كالعاشر األساسييف، 

معممة، حيث قاـ جميعيـ ( معمـ ك 60( طالبة كطالبة، ك)0111) عت االستبانات عمىزِ كقد كُ كالعاشر، 

  .كثباتيا ستبانة بعد التأكد مف صدقيابتعبئة اال

( 60( استبانو مف الطمبة ك)536كبعد ذلؾ تـ جمعيا منيـ كقد بمغ عدد االستبانات المسترجعة )

إلى جياز الحاسكب لتحميؿ النتائج باستخداـ استبانو مف المعمميف، كبعد ذلؾ تـ إدخاؿ االستبانات 

 (.SPSSبرنامج التحميؿ اإلحصائي )

ت بيئية متنكعة كشاممة كقادرة عمى مفردايحتكم  الفمسطينيالصحة كالبيئة  مقررظيرت النتائج أف أ

الصحة كالبيئة عمى  مقررمف الممكف أف يؤثر بيف أنو تخريج الطمبة بمعرفة عممية جيدة، كما تَ  عمى

كما  ـ تأثير المعرفة عمى سمكؾ الطمبة،التي تدعك المقررة األنشطة تطبيؽ سمكؾ الطمبة في حاؿ تـ 

مف المعمميف المؤىميف  في تطبيؽ األنشطة المؤىميف عمميان أقؿ رالمعمميف غية  كأظيرت النتائج أف قدر 

 عمميان.



 د
 

الصحة كالبيئة بشكؿ يالئـ  مقررتدريب معممي الصحة كالبيئة عمى تدريس ب الدراسة كصتأكقد 

الطرؽ التدريسية الحديثة المناسبة كالتي تالئـ التطكر التكنكلكجي في الكسائؿ التعميمية المختمفة كطرؽ 

التربية  ىتماـ أصحاب القرار في كزارةاتكجيو تجاىات بيئية إيجابية عند الطمبة، كأيضا اجديدة لتنمية 

لصحة كالبيئة بشكؿ أفضؿ، بحيث تكفر ليا معمميف مدربيف ا قررىتماـ بمكالتعميـ في فمسطيف باال

 كمختصيف، مف أجؿ تخريج طالب قادريف عمى فيـ البيئة مف حكليـ ككيفية التعامؿ الصحيح معيا. 
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Abstract  

The study was conducted in the period between September and December 2015, in order to 

identify the role of the Palestinian curriculum in health and environment and its influence 

on the behavior and trends of the environmental students as well as to identify the 

curriculum's way in dealing with the environmental issues. In order to determine the 

objectives, descriptive and analytical approaches have been used. So questionnaires and 

interviews were conducted and the research has been done with a stratified random sample 

from seventh and tenth grades students in Hebron. On the other hand, series of interviews 

with parents, teachers of health and environment and with supervisors were conducted. The 

questionnaire was distributed to teachers of health and environmental sciences for seventh 

and tenth grades, and so the questionnaire was filled by seventh and tenth grades students. 

Applicants were (1,000) students (females and males), (21) teachers (females and males). 

All applicants have filled the questionnaire after a confirmation of its validity and 

reliability. 

On the next stage, the questionnaires were collected with (932) invalid copies from 

students and (21) invalid copies from teachers. After that the questionnaire's data were 

entered to computer for analyzing using statistical analysis software (SPSS). 



 و
 

The results showed that the Palestinian curriculum of health and environment contains 

diverse and inclusive environmental items which are capable to graduate environmentally 

well-educated students. In addition it is obvious that in case of applying the environmental 

planned activities practically the behavior of students will be surely influenced, keeping in 

mind that well qualified teachers are more capable of applying the planned activities than 

less qualified teachers. 

The study recommended the training of health and the environment teachers in order to 

teach health and the environment curriculum in a way which fits the modern teaching 

methods which keep up with the technological development in different educational 

methods and the new ways in the developing positive environmental attitudes for the 

students. Also, the study recommended to pay more attention from the decision-makers in 

the Ministry of Education in Palestine toward a better health and the environment 

curriculum, so trained teachers and specialists shall be hired so as to graduate students 

capable of understanding the environment around and how to deal with it. 
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 :الفصؿ األوؿ

 خمفية الدراسة

 

 :المقدمة 1.1

 

 نفجار المعرفي كالثقافي كما يترتب عميو مف الاتسـ العصر الحالي بالتقدـ العممي كالتكنكلكجي كا

 حتراؽالكآالت اتشار الصناعات انتبعيا مف  اكم ،مستحدثات كتطبيقات عممية كتكنكلكجية معقدة

تمكث بيئي  االمختمفة التي تقذؼ بمخمفاتيا السامة في اليكاء كالماء كالتربة مما نتج عنيالداخمي 

السكاف بدأ اإلنساف يشعر  كمع التقدـ اليائؿ في العمكـ كالتكنكلكجيا كتزايد عدد كمشاكؿ صحية.

عمى بيئتو كمف المتكقع أف ىذه نعكاسات السمبية لنشاطو كتقدمو العممي كالتكنكلكجي بأخطار اال

تزايد سكاف األرض بشكؿ تزداد بالمشكالت سكؼ تزداد نتيجة لمتقدـ المستمر في جكانب الحياة ك 

 .متعاظـ
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قضية البيئة بصكرة أكثر جدية  كلما أصبح التدىكر البيئي يشكؿ مصدران لمقمؽ بدأ التعامؿ مع

لى قضايا ساخنة تفرض إكلت البيئة كمشكالتيا، كمنيجية، حيث أنو خالؿ العقكد الثالثة األخيرة تح

نفسيا بإلحاح في كؿ مكاف مف العالـ، ال عمى المعنييف بشؤكف البيئة كالمتخصصيف فحسب، بؿ عمى 

كظركؼ حياتيـ، كمستكاىـ  نكا، بغض النظر عف مستكل معيشتيـجميع الناس أينما كجدكا كحيثما كا

 رران، مف تردم البيئة كمقكماتيا.متض ثران، كحتىمتأالكؿ أصبح كليذا كالثقافي.  التعميمي

المعنييف ميتميف بتداعيات المشكالت البيئية كيسعكف لمعالجتيا، مع أف ىؤالء  بيد أنو ليس جميع

يعرفكف أف مف يرغب بالعيش بأماف، كيسعى خيران لذريتو، مطالب بحماية البيئة كالعناية بيا يدان بيد مع 

 اآلخريف الذيف يشارككنو العيش فييا كالنشاط في ظميا. 

 مى تصرفات اإلنساف كسمككياتو نحككرغـ أىميتيا في التأثير ع كبالرغـ مف كجكد التشريعات كالقكانيف

كما يتككف لديو مف  ،ما لدل اإلنساف مف معمكمات كحقائؽ كبر بمقدارأإال أنيا تتأثر بدرجة  ،البيئة

حقؽ إال مف خالؿ كىذا ال يت ،فيي تسيـ في إعداد المكاطف اإليجابي نحك بيئتو ،جاىات كميكؿات

رعاية اليكنسكك مف قبؿ اجتماع دكلي حكؿ التربية البيئية في  ضع تعريؼ تحتحيث كُ  .التربية البيئية

لتربية البيئية ىي عممية إدراؾ القيـ كتكضيح ي: "االمناىج المدرسية الذم كضعتو لجنة التعميـ كما يم

اإلنساف  الميارات كالمكاقؼ الضركرية لفيـ كتقدير العالقات التي تربط ما بيف المفاىيـ بغية تطكير

ية رات كالصياغة الذاتاتخاذ القر ا، كتشمؿ أيضان التربية البيئية ممارسات كثقافتو كمحيطو البيكفيزيائي

 ."( 1989)اليونسكو، القضايا المتعمقة بنكعية البيئة سمككي بشأفلنظاـ 

نساف في التكازنات الطبيعية اإلرضية ميدد بالخطر بسبب تدخالت الحياة عمى الكرة األ مصير كما أف

حيث بدأت عالقة  شكاؿ الحياة المعركفة في الكقت الحاضر،أالتي تحدث منذ القدـ كتحددت بمكجبيا 
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اإلنساف ببيئتو كعالقة أم كائف آخر يستمد منيا قكتو كأسباب نمكه المادم كالفكرم كاألخالقي 

حسب مرحمة حياة اإلنساف فتدرجت مف  كتغيرت ىذه العالقة ،(2004 )السعود، كاالجتماعي كالركحي

 .( 2004)الشراح، الجمع كااللتقاط إلى الصيد كالقنص كثـ إلى الزراعة كأخيران التقدـ التكنكلكجي

كؿ ألنساف انساف منذ بدء الخميقة في صراع دائـ مع البيئة، فالبيئة المحيطة باإلف اإلأكىذا يدؿ عمى 

ف يتقي شر الرياح كالبراكيف كالزالزؿ كالحيكانات أكؿ ألا ككاف ىمو، كانت تمثؿ لو كؿ ماىك مجيكؿ

ية حتى يستطيع الحفاظ عمى بقائو. كلكف بعدىا انقمبت اآل ،ان بيا البيئة قديم المفترسة التي كانت تزخر

نتيجة  ،كؿ عميياصبح ىك مصدر الخطر األأنساف ما كانت البيئة ىي مصدر الخطر عمى اإل فبعد

نساف لمثركات الطبيعية كصراع اإل زاؼ المستمرنستالكزيادة عدد السكاف كا كتكنكلكجيان  تقدمو صناعيان 

 .المستمر مع الكائنات الضارة بو كلصراعو حتى مع بني جنسو

لمبشرية مما يترقبيا في المستقبؿ ان ف يكجيكا تحذير ألقد دفعت المشكالت البيئية عمماء العالـ كمفكريو 

رض سمكب تعامؿ البشر مع األأحداث تغيرات جذرية في إو البد مف أن خطار، مؤكديف عمىأمف 

 الذم يسيـ في تشخيص لى النظاـ التربكمإع العالمي منظار المجتأكاتجيت  كالحياة عمى سطحيا.

ر المنشكد يحداث التغيا  نساني، ك داة ىامة لضبط السمكؾ اإلأف التربية كذلؾ أل ؛زمة البيئيةكعالج األ

مجتمعنا العربي كالمجتمح ه لية تجاؤك عتبارنا مربيف مسامنا بحمِ البيئي كىذا يُ عادة التكازف إفي 

لتفاقـ المشكالت البيئية أصبح ال بد مف  أيضان  كنتيجة نساني، لمعمؿ عمى تعميؽ الكعي البيئي،اإل

نقاذ نفسو، كلما كانت أكلى كأىـ كظا نقاذ بيئتو كا  ئؼ إنشاء قاعدة قادرة عمى تغيير أفعاؿ اإلنساف كا 

مؽ كالقيـ، لتعديؿ سمككيات األفراد، فقد صار عمييا تقديـ عمؿ تربكم مخطط التربية ىي تككيف الخُ 

كمنظـ كمستمر لمقياـ بدكر فعاؿ في خمؽ القيـ البيئية لفيـ مشكالت البيئة عمى نحك أفضؿ، مما 
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-http://almultka.fr) يشجع عمى تبني أنماط إيجابية مف السمكؾ تجاه البيئة

bb.com/forum).  

الكعي البيئي لدل اإلنساف كأساليبو الخاطئة ك مف قمة المعرفة  نشأت معظـ المشكالت البيئية حيث أف

ألف مناىج التربية البيئية ان نظر . ك التعامؿ مع البيئة كتعاظـ تأثيره عمى البيئة بشكؿ غير منتظـي ف

ـ التفاعؿ بيف اإلنساف كالبيئة، كمف الشعكر بأف المناىج البيئية التي لتعمي مناسبان  يمكف أف تككف ميدانان 

تجاىات العالمية كتفرضو بالقدر الذم تنادم بو االان تجاىاخاذ التربية البيئية تادرس لـ تحقؽ فكرة تُ 

كما أف المناىج  ،ظركؼ المجتمع، إضافة إلى أف المقررات أغفمت الكثير مف المفاىيـ البيئية

جراء  كالمقررات لـ تركز عمى األنشطة التطبيقية كالالصفية مف خالؿ الزيارات كالجكالت الميدانية كا 

زاء ذلؾ أصبحت القضايا البيئية مف إبمحيطو الحيكم.  فيـ عالقة اإلنساف فيمما يساعد  ؛التجارب

زداد ابشرية خالؿ ىذا القرف. كبذلؾ قتصادية كاللمتنمية اال ةيالقضايا المحكرية كالتحديات الرئيس

 تشكؿحيث لى المخاطر المحدقة باألجياؿ القادمة. إنحاء العالـ بتنبيو األذىاف أىتماـ في جميع اال

التربية البيئية كالكعي البيئي بكجو عاـ محاكلة لمخالص مف الكثير مف المشكالت البيئية التي تيدد 

رض، عف طريؽ تكضيح خرل عمى األحياء األك األأحيكم نساف كغيره مف التنكع النكعية حياة اإل

ىذه  مشكالتيا كتالفي عمى التعرؼفي نساف ببيئتو، كتساعده المفاىيـ كالعالقات المعقدة التي تربط اإل

 المشكالت كحميا.

ألنو يعمؿ  ؛ف الكعي البيئي المرتبط بالتربية البيئية يمثؿ أحد كسائؿ تخفيؼ حماية البيئة كأىدافياإ

بأىمية البيئة  يجاد كعي كطنيإى إل ىيجابي كتنميتو تجاه البيئة، كيسععمى غرس السمكؾ اإل

كبطريقة  ال إكراىان  طكعان  عية، بحيث تؤدم الى إشراؾ السكافجتماقتصادية كاالاللمتطمبات التنمية ا

 ا.سف نكعية البيئة بجميع مككناتيمسؤكلة كفعالة في صياغة القرارات التي تح
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كتككيف  رفع الكعي البيئي أجؿ أصبحت ضركرة ممحة في الكقت الحاضر مففالتربية البيئية  إذان 

 كنظميا المختمفة كضركرة المحافظةتجاىات البيئية السميمة، كلضركرة التفاعؿ السميـ بيف البيئة اال

 ستثمار المصادراحيث يتكقؼ تطكر المجتمع عمى حسف  ،ستنزاؼ كالتخريبكحمايتيا مف اال عمييا

كال يتـ ذلؾ إال إذا اىتمت المؤسسات التربكية النظامية كغير النظامية ببرامج التربية  ،الطبيعية المتاحة

مف الشعكر أيضان  نطالقان اك  .(2006)المقدادي،  البيئية كتضمنتيا المناىج في مراحؿ التعميـ المختمفة

كأف المناىج  ،يجابي في السمكؾ البيئير اإليكالتغيالبيئية  ج قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ التربيةالمناى بأف

مؽ كألىمية التربية البيئية كالكعي البيئي في خَ  ،كمطمب حيكم لعالج الكثير مف المشكالت أمر أساسي

 الصحة والبيئة مقررما ىو أثر  :لإلجابة عف التساؤؿ اآلتيرت الدراسة الحالية يبيئة أفضؿ فقد أخت

 ؟البيئة المحيطة يجابي لسموكيات الطمبة نحوالتربية والتعميـ الفمسطينية عمى التغيير اإلفي وزارة 

 انبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة اآلتية:

 

  الصحة كالبيئة لممفردات البيئية مف كجية نظر المعمميف كالمشرفيف  مقررما مدل احتكاء

 التربكييف كأكلياء األمكر؟

 ة في اتجاىات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة مف كجية نظر الصحة كالبيئ مقرر ما دكر

 المعمميف كالمشرفيف التربكييف كأكلياء األمكر؟

  ية نظر الطمبة؟ة كالبيئة لممفردات البيئية مف كجالصح مقررما مدل احتكاء 

  الصحة كالبيئة في اتجاىات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة مف كجية نظر  مقررما دكر

 الطمبة؟
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  أىداؼ الدراسة: 2.1

 
كالمشكالت  لمكثير مف األخطارة الفمسطينية معرضة البيئ بأف رجاءت ىذه الدراسة نتيجة الشعكر الكبي

لذا ال بد مف إعداد  الخاطئ نتيجة لقمة الكعي البيئي،أتي في مقدمتيا السمكؾ يبسبب عدة عكامؿ 

كما نبعت أىمية الدراسة  كالمحافظة عمييا.عد العامؿ الميـ في صيانة البيئة العنصر البشرم الذم يُ 

حاجة المناىج التربكية إلى التقكيـ كالتطكير المستمر نتيجة التغيرات السريعة التي تطرأ عمى مف 

 المجتمع كالبيئة، لذلؾ يجب تطكيرىا لتتالءـ مع حاجات المجتمع كالمتعمميف، كتحسيف إجراءات

 بيئي السميـ.عمى السمكؾ ال تنفيذىا مما ينعكس إيجابان 

كما انطمقت ىذه الدراسة مف أىمية مقرر الصحة كالبيئة في المساىمة في تككيف المكاطف المزكد 

بالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقيـ الالزمة لمتعرؼ عمى مككنات البيئة كالمحافظة عمييا كتقديـ 

األساسية التي يكتسب فييا الحمكؿ لمشكالتيا، خاصة بأف مقرر الصحة كالبيئة ىك نياية المرحمة 

باإلضافة إلى أف ىذه الدراسة تعكس كجيات نظر الطمبة  معظـ المعارؼ كالقيـ كاالتجاىات،المتعمـ 

األكلى مف  تعد المحاكلة أف ىذه الدراسةكما ، مقررال كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف المتعامميف مع

تجاىات الطمبة اإليجابي نحك طيني عمى سمكؾ كاحة كالبيئة الفمسالص مقررلمعرفة مدل تأثير  نكعيا

ككضعيا بيف يدم مصممي  ،التعامؿ مع البيئة، حيث أف نتائج ىذه الدراسة كعدد مف المقترحات

 كمؤلفي المناىج في كزارة التربية كالتعميـ ممكف أف يسيـ في تطكيرىا كتحسيف المقرر.

 تربية كالتعميـالدراسة إلى الكقكؼ عمى مدل أثر التعميـ البيئي الذم تضطمع بو كزارة ال ىذه ىدفتكما 

 كفي ىذا المجاؿ، يجابية نحك البيئةإتجاىات سمككية اعمى تغيير سمكؾ الطمبة كخمؽ  الفمسطينية
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عدادىـ لمقياـ بالميمات التربكية الاستحاكؿ الدراسة  بيـ،  منكطةستقصاء مدل قدرة ككفاءة المدرسيف كا 

 أتي:كما ي كيمكف تحديد أىداؼ الدراسة

 

 لمقياـ  الخميؿ / معممي الصحة كالبيئة في المدارس الفمسطينيةستعداد كتأىيؿ امدل  استطالع

 بالميمة التدريسية التربكية.

 طالع عمى دكر كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في إعداد كتأىيؿ المعمميف لمقياـ بتحقيؽاال 

 المناىج الفمسطينية بيذا الخصكص.أىداؼ 

 السابع كالعاشر األساسي عمى تغيير اتجاىات كسمككيات  فاستقصاء أثر التعميـ البيئي لمصفي

 الطمبة الفمسطينييف نحك البيئة محميان كعالميان.

 

 :الدراستهنهديت  4.0



الصحة كالبيئة  مقررتأثير  لدراسة كصفي التحميميال منيجستخداـ الاتعتمد منيجية الدراسة عمى 

كالمراجع  عتماد عمى المصادرباالكذلؾ نحك البيئة،  كتعامميـ إيجابيان الفمسطيني عمى سمكؾ الطمبة 

الصحة  مقررات كمناىج كالدراسات السابقة ذات العالقة بالمكضكع، كالكشؼ عف قياس مستكل تأثير

كذلؾ مف خالؿ  كالمقابالت كتحميؿ نتائجياعتماد عمى الدراسة الميدانية باالكالبيئة عمى الكعي البيئي 

 الخطكات اآلتية: 

 



8 
 

 السابع لمصفيف  دراسة أثر المناىج كالمقررات عمى تغيير مفاىيـ كاتجاىات كسمككيات الطمبة

خصيصان ليذه الدراسة، ككذلؾ مقابمة  ةالمعد ةستبانباالاستعانة كذلؾ  يفألساسيالعاشر اك 

 معيـ مباشرة. الطالب كالحكار

  كالحصكؿ عمى  ،منطقة الدراسةفي  الصحة كالبيئة الفمسطيني مقررمعممي كمشرفي مقابمة

المدارس الفمسطينية ية كالتكعية البيئية الحالية في أركاف التربحكؿ ئيـ كمالحظاتيـ آرا

 )محافظة الخميؿ تحديدان(.

 المدارس  يرمكمد رائيـ )أكلياء األمكر( كالمدرسيف في المدارسآستعانة بتقييـ األىالي ك الا

لمكقكؼ عمى كجية نظرىـ كتقييميـ كمقترحاتيـ لمدل تحقيؽ مناىج كمقررات التربية كالتكعية 

البيئية ممثمة بمناىج كمقررات الصحة كالبيئة كمدل قبكليـ لما قد تحدثو مف تغيير في 

 اتجاىات كسمككيات الطمبة في المجتمع المحمي لممدرسة.
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 هنطمت الدراست:  3.0



جنكب الخميؿ الخميؿ كمديرية محافظة الخميؿ بمديرياتيا األربع، مديرية شماؿ الخميؿ كمديرية كسط 

 (.9 أنظر الممحؽ رقـ) كمديرية يطا

كيقدر ، مف حيث عدد السكاف كالمساحة الفمسطينيةالمحافظات مف أكبر تعد الخميؿ  محافظةحيث أف 

كتقع إلى الجنكب مف القدس ، 6( كـ36مساحتيا )( ألؼ نسمة، كتبمغ 243عدد سكانيا بأكثر مف )

 .(https://ar.wikipedia.org/wiki/hebron) ( كـ31بحكالي )

 
 كالمناطؽ التي تمت عمييا الدراسة. قرل محافظة الخميؿمدف ك : خارطة تبيف 0.0الشكؿ 
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 الفصؿ الثاني

 التربية البيئية والدراسات السابقة

 
 البيئية والدراسات السابقة:يتناوؿ ىذا الفصؿ التربية 

 

 تمييد: 1.2

 

مف أىـ األىداؼ السامية في المجتمعات اإلنسانية عمى مر األزمنة كاألجياؿ ىك تحقيؽ استمرارىا 

خالؿ كالحفاظ عمى تراثيا كثقافتيا، كذلؾ بضماف نقؿ ىذا التراث كىذه الثقافة مف جيؿ إلى جيؿ مف 

 ما يعرؼ بالتربية كالتعميـ.

عمى قدر ما كانت  ان بمفيكميا المادم كالطبيعي لـ تكف بالنسبة لإلنساف مكضع اىتماـ كحرصالبيئة 

مكضع عدكاف كتدمير ليا، فقد كاف كما زاؿ ىـ اإلنساف الحصكؿ عمى حاجاتو كمتطمباتو دكف اىتماـ 

اف اإلنس أك حرص عمى أف تبقى ىذه البيئة مصدر تمكيؿ مستمر لإلنساف بكؿ ما يحتاجو. كمع تقدـ
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عممان كحضارة لـ تتقدـ معو البيئة بؿ عمى العكس تقدمت كازدىرت الكسائؿ كاألدكات التي بإمكانيا 

 (. 1984،)دالشةالقضاء عمى البيئة بسيكلو كيسر كتمكف اإلنساف مف الفتؾ بمككناتيا 

األكلى  إف المتأمؿ لمعظـ المشكالت البيئية يستنتج أنيا ال تخرج عف ككنيا أزمة قيـ، فيي بالدرجة

سمككيات ناتجة عف غياب القيـ البيئية المتعمقة بطريقة معاممة اإلنساف لمبيئة، مما سكؿ لإلنساف أنو 

ة كاالستيالؾ محالمالؾ الكحيد لمبيئة يفعؿ بيا ما يرغب، فاستحكمت بو سمككيات األنانية كالمص

يحاكؿ اإلنساف نفسو أف  ثاران مدمرة كأخطاران آكاإلسراؼ، فانعكس كؿ ذلؾ عمى البيئة بمككناتيا 

يتفاداىا، ضمانان لبقائو عمى سطح األرض. كما أنو في كثير مف المناطؽ تردت أحكاؿ البيئة إلى 

درجة أصبحت فييا حياة اإلنساف نفسو ميددة بالخطر، كنتيجة الشعكر بالخطر حيث أنو يمكف القكؿ 

ظركؼ كمسببات تدعك اإلنساف إلى  كانت ىناؾ سبؽ في تاريخ اإلنساف عمى األرض أفبأنو لـ ي

إعادة النظر في كيفية تعاممو مع البيئة كسبؿ الحفاظ عمييا كالتخطيط السميـ الستغالؿ مصادر الثركة 

أكثر مف يكمنا ىذا. كىذا يدفعنا إلى الجـز بأف بقاء المجتمعات كاستمرارىا كتقدميا ليس مرىكف فقط 

اتيا حيو كمعطاءه كقادرة عمى مد سكانيا بكؿ أسباب الحياة. ببقاء تراثيا كثقافتيا فحسب بؿ ببقاء بيئ

كلعالج ذلؾ يتطمب منا كميتميف بالبيئة العمؿ عمى الحد مف ىذه المشكمة كالعمؿ عمى التقميؿ مف 

كتحديد المسار الصحيح لتعامؿ مع البيئة كذلؾ مف خالؿ التكعية اإلنساف كسمبيتو في التعامؿ  ثارآ

مف األجياؿ الناشئة  ستدامة مصادرىا بدايةن ايح مع البيئة كسبؿ الحفاظ عمييا ك األفراد التعامؿ الصح

 . (6100وآخروف،  ،)عمي بالتربية البيئية"بما يعرؼ "
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 هفهىم التربيت البيئيت: 6.6



لقد جرل تعريؼ التربية البيئية بعدة طرؽ، كلكف منذ بداية السبعينات بدأت جميع التعريفات بالتكجو 

التأكيد عمى نقاط متشابيو ككاضحة، ذلؾ أف المنيج التربكم الحديث جاء ردان عمى األخطار نحك 

، كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ بأف التربية البيئية: جييا اإلنساف في بيئتوالمتزايدة كالمتفاقمة كالتي يكا

العالقات المعقدة التي تجاىات كالقيـ الالزمة لفيـ كتقدير مية بناء المدركات كالميارات كاال"ىي عم

تربط اإلنساف كحضارتو بمحيطو الحيكم الطبيعي، كتكضح حتمية المحافظة عمى مصادر البيئة 

)دالشة،  تو الكريمة كرفع مستكيات معيشتو"صالح اإلنساف كحفاظان عمى حيالستغالليا اكضركرة حسف 

1984). 

ىي "عممية تككيف القيـ كاالتجاىات كالميارات كالمدركات الالزمة لفيـ كتقدير العالقات  :التربية البيئية

دة التي تربط اإلنساف كحضارتو بمحيطو الحيكم كالفيزيائي كالتدليؿ عمى حتمية المحافظة عمى دالمتع

عمى حياتو  ستغالؿ الرشيد لصالح اإلنساف كحفاظان االستغالليا، االمصادر البيئية الطبيعية كضركرة 

 .(2009غربي، ) الكريمة كرفع مستكل معيشتو"

كما يمكف القكؿ بأف التربية البيئية: "ىي عممية إدراؾ القيـ كتكضيح المفاىيـ بغية تطكير الميارات 

الحيكم الطبيعي،  بادلة بيف اإلنساف كثقافتو كمحيطوكالمكاقؼ الضركرية لفيـ كتقدير العالقات المت

تخاذ القرارات كالصياغة الذاتية لنظاـ سمككي بشأف القضايا اسات ئية أيضان ممار تشمؿ التربية البيك 

 .( 1989)اليونسكو،المتعمقة بالبيئة" 

أما برنامج األمـ المتحدة لشؤكف البيئة فقد عرؼ التربية البيئية عمى أنيا العممية التعميمية التي تيدؼ 

إلى تنمية كعي المكاطنيف بالبيئة كالمشكالت المتعمقة بيا كتزكيدىـ بالمعرفة كالميارات كاالتجاىات، 
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صرة كمف ناحية أخرل العمؿ ككذلؾ تحمؿ المسؤكلية الفردية كالجماعية اتجاه حؿ المشكالت المعا

 .(2008)محمد،  عمى منع ظيكر مشكالت جديدة

 

 أهداف التربيت البيئيت:  4.6

 

مف المفاىيـ السابقة لمتربية البيئية يمكف القكؿ بأف أىداؼ التربية البيئية التي يجب أف يتكخاىا المعمـ 

درس في البيئية ليست مساقان أكمكضكعان يُ كالمتعمـ عف طبيعة المادة التي يتـ تدريسيا، حيث أف التربية 

تجاىات كمدركات ينبغي أف تتخمؿ مختمؼ المناىج امرحمة ما مف المراحؿ التعميمية بقدر ما ىي 

كالمكاد التعميمية ما أمكف، كمع تطكر مفيكـ التربية البيئية كاف ال بد مف تطكير أىدافيا حتى تتحقؽ 

مؽ عمؿ بيئي لكي القكؿ أف اليدؼ الشامؿ لمتربية البيئية ىك خَ غاياتيا المنشكدة لبني اإلنساف، يمكف 

يتـ تحسيف كافة العالقات بيف اإلنساف كالطبيعة كبيف الفرد كالفرد اآلخر كقد تـ تحديد األىداؼ العامة 

 عمى النحك اآلتي: (1990)اليونسكو،  0531لمتربية البيئية في مؤتمر بمغراد / يكغسالفيا عاـ 

 
  العالقة التي تربط بيف المككنات الحية كالمككنات غير الحية كحاجة كؿ منيا لألخرل، معرفة

 ككذلؾ معرفة األفراد كالجماعات لمبيئة الطبيعية كما بيا مف أنظمة بيئية.

  إتاحة الفرصة لكؿ فرد الكتساب المعرفة كالقيـ كالمكاقؼ، كالميارات الالزمة لحماية البيئة

 كتحسينيا.

 ية الكبيرة لممصادر الطبيعية كأىمية الحفاظ عمييا كصكنيا لتكفير متطمبات تكضيح األىم

براز اآلثار السمبية لسكء استغالليا كما يترتب عمييا مف نتائج سمبية تؤثر عمى  حياتو، كا 

 الجكانب االقتصادية كاالجتماعية ألخذىا بعيف االعتبار كالعمؿ عمى تفادييا.
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 صادر الطبيعية دائمة ال تنضب عممان بأف المصادر تصحيح االعتقاد الخاطيء بأف الم

الطبيعية منيا الدائـ كالمتجدد كالناضب، كالتكجو إلى فكرة أف اإلنساف بمساعدة العمـ قادر 

 عمى حؿ المشكالت المتعمقة باإلنساف نفسو كاستنزافو لممصادر الطبيعية بكؿ قسكة.

  يؽ إيجاد كعي كطني بأىمية البيئة تكضيح أىمية التعاكف بيف األفراد كالمجتمعات عف طر

كبناء فمسفة متكاممة عند األفراد تتحكـ في تصرفاتيـ في مجاؿ عالقاتيـ بمقكمات البيئة 

كالمحافظة عمييا بالتعاكف مع المجتمع الدكلي عف طريؽ المنظمات العالمية كالمؤتمرات 

 ة لمشكالت البيئة الراىنة.اإلقميمية كالمحمية لحماية البيئة لإلىتداء إلى حمكؿ دائمة كعممي

 أنماط سمككية جديدة لدل األفراد كالجماعات كالمجتمعات ككؿ إزاء البيئة. خمؽ 

 

 أىداؼ التربية البيئية كما يأتي:  صياغةيمكف ك 

 

 .الكعي: أم مساعدة األفراد في اكتساب الحساسية كالشعكر بمشكالت البيئة 

  مف المعارؼ كالتجارب كالمعمكمات، لتككيف فيـ المعرفة: مساعدة األفراد عمى اكتساب مجمكعة

 أساسي لمبيئة كمشكالتيا.

  االتجاىات: مساعدة األفراد كالمجمكعات في اكتساب سمسمة مف القيـ كالمشاعر التي تؤدم إلى

 حماية الطبيعة كالدفاع عنيا، كبالتالي كجكد محفزات لممساىمو الفاعمة في تحسيف كحماية البيئة.

 األفراد عمى تشخيص المشكالت البيئية كاالستعداد لحميا. الميارات: قدرة 

  المساىمة: أم قدرة األفراد كالجماعات مف خالؿ المعارؼ كالميارات عمى المساىمة في صنع

دارة مجتمع ديمقراطي  )عجاج، القرار بما يسمح ليـ باعتبار أنيـ مكاطنيف مسؤكليف في تخطيط كا 

2014). 
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كىي إرساء األسس العممية لمتفكير  أف تتحقؽ عمى أربعة مستكيات كىذه األىداؼ التربكية يمكف

 ،كالتعامؿ مع المشكالت كرفع الكعي بالقضايا البيئية كتشجيع البحث كالتقييـ كتشجيع المكاطنة

 .(2010)أبو بكر،  كالمسؤكلية الشخصية كالفعؿ اإليجابي

 

 التربيت البيئيت: خىانب 3.6

 

األمكر الحيكية التي مف الضركرم االىتماـ بيا، كالسعي إلى تحقيقيا لمكاجية التربية البيئية مف أىـ 

، فالتربية البيئية ال بد ليا مف ىذا الكضع البيئي السيء الذم تعاني منو البشرية كييدد حياة اإلنساف

 :جكانب التربية البيئية فيما يأتي أساسية تقكـ عمييا، كتتمثؿ أىـجكانب 

 الجانب االقتصادي: .0

مف أجؿ تحقيؽ تنمية اقتصادية كرفاىية  مكارد الطبيعية المكجكدة في بيئتومف حؽ اإلنساف استغالؿ ال

لبني البشر، كلكف عمى أف يككف ىذا االستغالؿ سميمان كال يتعارض مع أىمية الحفاظ عمى البيئة، أم 

مييا، ألف حدكث أم خمؿ إيجابية العمؿ كالعقالنية فيو كالتعامؿ السميـ معيا كمع مكاردىا كالحفاظ ع

قتصادية المراد تحقيقيا مف ة مما ينعكس سمبا عمى التنمية االسكؼ يؤثر عمى االتزاف الطبيعي لمبيئ

 .( 1978)عبد العزيز، جية اإلنساف

 الجانب العممي: .6

األصؿ دائما في أم عمؿ أف يككف مبنيان عمى تخطيط عممي سميـ، حيث يتـ فيو دراسة إيجابيات 

كسمبيات ىذا العمؿ المخطط، كالجانب العممي في التربية البيئية ىك كضع الخطط السميمة لكيفية 
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ة ألف حدكث ضارة عمى عناصر البيئ ان التعامؿ مع المكارد البيئية كحسف استثمارىا، بحيث ال تترؾ آثار 

أف جميع عناصر البيئة في حيث  ،لعناصر األخرلأم خمؿ عمى عناصر البيئة سكؼ يؤثر عمى ا

تزاف البيئي، أما االستغالؿ غير عضيا البعض بيدؼ المحافظة عمى االحركة تكاممية كتكافقية مع ب

كجمب المخاطر تزاف البيئي ي العمؿ كتطبيقو سكؼ يؤثر عمى االالمنظـ كعدـ اتخاذ العمـ كمرجع ف

 .( 1978)عبد العزيز، إلى الحياة اإلنسانية

 قي:مُ الجانب الخُ  .4

ىذا الجانب عادةن ما يعكد عمى اإلنساف نفسو الذم يتحتـ عميو أف يككف نافعان لممجتمع كاعيان لبيئتو 

ف تؤذم البيئة كالبشرية إذا ما كانت تصرفاتو أمدركان لما يحيط بو مف أخطار كأضرار مف الممكف 

مقية عند الفرد ال بد مف اعتبار حماية البيئة كاجب كمسؤكلية يجب غير سميمة، كحتى تتـ الناحية الخُ 

 .( 1978)عبد العزيز، عمى الفرد القياـ بو

في العاصمة الجكرجية في  (0533) تبميسي أىـ المبادلء التي حددىا مؤتمرجاءت كمف ناحية أخرل 

 :(0191)اليونسكو،  ما يأتيكاإلتحاد السكفيتي سابقان 

  ُكاالقتصادية كالسياسية كالثقافية كالتاريخية  كالتقنيةالبيئة مف كافة كجكىيا الطبيعية التربية درس ت

 كاألخالقية كالجمالية.

 .يجب أف تككف التربية البيئية عممية مستمرة مدل الحياة 

 المضمكف الخاص بكؿ عمـ  ال تقتصر التربية البيئية عمى فرع كاحد مف فركع العمـك بؿ تستفيد مف

 مف العمـك في تككيف نظرة شاممة متكازنة.

 حميا.دكلي في تجنب المشكالت البيئية ك تؤكد التربية البيئية عمى أىمية التعاكف المحمي كالقكمي كال 
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  ببيئو االىتماـ الخاص، التجاكب مع البيئة مع الفئات العمريةتعمـ التربية البيئية لمدارسيف في كؿ 

 التعمـ في السنكات األكلى.

  ُتاحة الفرصة ليـ ف التربية البيئية المتعمميف ليككف ليـ دكر في تخطيط خبراتيمكِ ت ـ التعميمية كا 

 تخاذ القرارات ك قبكؿ نتائجيا.ال

 .تساعد عمى اكتشاؼ المشكالت البيئية كأسبابيا الحقيقية 

 ئية المعقدة.تؤكد عمى التفكير الدقيؽ كالميارة في حؿ المشكالت البي 

 مف الطرؽ التعميمية المختمفة لمعرفة البيئة. كبيران  عددان البيئية بيئات تعميمية مختمفة ك  تستخدـ التربية 

 الدراسية كالنشاطات التي تشرؼ عمييا المدرسة في احتكاء  مف الضركرة أف تساىـ كؿ المقررات

 التربية البيئية بكؿ تفاصيميا.

 مستقمة في مجاؿ البيئة، ألف ذلؾ قد يؤدم الى نتائج عكسية خاصة إذا مف سيادة البرامج ال التقميؿ

 ساد طابع اإلرشاد كالنصح.

  ذلؾ مف أجؿ زيادة فاعمية التربية ك  الدراسية قرراتبيف المالعممية ك تقريب الفجكة بيف األبحاث

 البيئية.

 دركات كالقيـ التي خمؽ االتجاىات العممية مف خالؿ الممارسات كالتطبيؽ الفعمي لممفاىيـ كالم

 يتعمميا الطالب نظريا.
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 أىمية التربية البيئية: 5.2
 

 ك إيجابان، لذا فإف إعداده كتربيتو بيئيان أمرأبما أف اإلنساف ىك المؤثر األكؿ عمى البيئة سكاء سمبان 

ضركرم، كما ىك معركؼ أيضان أف القكانيف التي تحكـ العالقات بيف مككنات البيئة ال تقبؿ التغيير، 

 ،فمف الضركرم العمؿ عمى شيء ممكف تحسينو كتعديمو كىك سمكؾ اإلنساف مف خالؿ التربية كالتعميـ

 مما يسمح إلى حد كبير التعامؿ مع البيئة كالمشكالت البيئية قبؿ كقكعيا. 

 .(0111 الصباريني،) :ف تمخيص أىمية التربية البيئية بما يأتيكيمك

  مقكانيف كاألنظمة التي تدلو عمى التعامؿ السميـ مع البيئة كالحفاظ عمييا.لالمتعمـ معرفة 

  المتعمـ لتأثير سمككياتو عمى البيئة، كالعمؿ عمى تعديؿ كتغيير السمكؾ السيء منيا، إدراؾ

 اإليجابي.كاالستمرار بالسمكؾ 

  المتعمـ لبيئتو كالبيئات المختمفة مف حكلو، ليحسف التعامؿ معيا كمع الكائنات المكجكدة فييا.معرفة 

  مثركات كالمكارد الطبيعية في بيئتو، كيتبع أساليب الترشيد السميـ في استخداميا عف لالمتعمـ معرفة

 طريؽ األنظمة كالتشريعات المكضكعة ليا.

  كفرد في حماية البيئة كالحفاظ عمييا. المتعمـ لدكرهإدراؾ 

  حقكقو ككاجباتو نحك البيئة، ليؤدم ما عميو بإخالص كيأخذ كؿ ما لديو بحذر.لالمتعمـ إدراؾ 

  المرتبطة بالمكاد الدراسية المختمفة لكي يمارسيا في تدريس كتكضيح التقنية مميارات لالمعمـ فة معر

 كأفراد مجتمعو ليحصؿ بذلؾ الكعي لجميع أفراد المجتمع.مفاىيـ التربية البيئية مف خالليا لطالبو 
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 :وإلليويب  وهسليب   عبلويب   تطىر االهتوبم ببلتربيت البيئيت 2.6

 
لقد بمغ اإلنساف في تأثيره عمى بيئتو بالتغيير مراحؿ تنذر بالخطر، إذ تجاكز في بعض األحياف قدرة 

يئية تكاد تيدد حياة اإلنساف كبقائو عمى سطح النظـ البيئية عمى االحتماؿ، مما أحدث اختالالت ب

القرف، كقبؿ ذلؾ لـ األرض، كنتيجة لذلؾ حظيت التربية البيئية باالىتماـ مع بداية السبعينات مف ىذا 

 ىتماـ المطمكب.تكف تحظى باال

بالبداية يجب القكؿ أف أكائؿ الدراسات التي أجريت ىي دراسة في الكاليات المتحدة منذ أكثر مف 

أربعيف عامان، لدراسة محتكيات المقررات المدرسية لتقدير ما تحتكيو مف مكاد تتعمؽ بالتربية البيئية، كقد 

اتضح أنو مف بيف ألؼ كتاب مقرر في المرحمتيف اإلبتدائية كالثانكية في الكاليات المتحدة كاف متكسط 

صفحة في بأقؿ مف ييا خصصت لشرح مكضكع المصادر الطبيعية كالمحافظة عم عدد الصفحات التي

، أما فيما بعد حظي االىتماـ البيئي اىتمامان أكبر عمى الصعيد (1976اليسكو، ) الكتاب الكاحد

العالمي حيث عقدت عدة مؤتمرات تتناكؿ أىمية التربية البيئية كدمجيا في التعميـ النظامي، حيث عقد 

ككاف  ،(1990)اليونسكو،  ستككيكلـ( أكؿ مؤتمر حكؿ البيئة نظمتو األمـ المتحدة في 1972عاـ )

ىناؾ اتفاؽ عاـ يقضي بأف مشكالت البيئة ليست مقصكرة عمى الدكؿ التي تعرفت عمييا أكالن بؿ إنيا 

في الكاقع ذات طبيعة عالمية تتجاكز الحدكد الكطنية لمبمداف. حيث ناقش المشارككف بيذا المؤتمر 

حيث اعترؼ  ،ستنزاؼ المياه البرية كغيرىاء كالماء كاالعديد مف المشكالت البيئية أىميا تمكث اليكا

العالـ بأىمية ىذا المؤتمر في حماية البيئة كالمحافظة عمييا كصيانة مكاردىا كما كصدر عف المؤتمر 

أف التشريعات كحدىا ال تكفي لحؿ المشكالت البيئية كال بد مف إيجاد كعي بيئي لدل سكاف العالـ 

 .(2007وآخروف،  ،)ربيع كحمايتيا مف التمكثلممحافظة عمى البيئة 
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 األىداؼ العامة لبرنامج البيئة كالتعميـ البيئي عمى النحك اآلتي:  ستككيكلـكحدد مؤتمر 

  العمؿ عمى تشجيع تبادؿ المعمكمات البيئية كنتائج البحكث كالدراسات المتعمقة بالبيئة عمى

 .(0111)اليونسكو،  المستكيات العالمية كاإلقميمية كالكطنية

 (0111)اليونسكو،  عمؿ مناىج كبرامج تعميمية في مجاؿ التربية البيئية كتقكيميا. 

  تطكير الدراسات كالبحكث البيئية التي تؤدم إلى فيـ أحسف ألىداؼ التربية البيئية كأساليب

 .(6111)ربيع،  تحقيقيا

 (2010)المحتسب،  ف كالمخططيفتدريب المسؤكليف عمى التربية البيئية كالباحثيف كاإلداريي. 

 (.1990)صباريني،  تزكيد الدكؿ بالمعكنات الفنية الالزمة لتطكير المناىج 

 قد حدد ثالثة أركاف لحماية البيئة كىي: ستككيكلـكعمى ىذا يككف مؤتمر 

ثـ  ،(1992)عوض،  التربية البيئية ثالثان: ،البيئيةالتشريعات ثانيان:  ،البحث العممي كالتكنكلكجيأكالن: 

الذم أكد التركيز عمى التربية البيئية  ،(1974)باريس،  المؤتمر العاـ لميكنسكك ستككيكلـ تمى مؤتمر

التي تثير كعي األفراد كالمجتمعات كالمشكالت البيئية كضركرة الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا بأمثؿ 

عمى ضركرة بناء إطار لمتربية  ( الذم أكد1975) كبعد ذلؾ جاء ميثاؽ بمغراد ،(2007)ربيع،  ؽالطر 

 عمميان  ميثاؽ بمغراد إطاران مرجعيان  اعتبر كما (1993 ،وآخروف ،)التؿ البيئية عمى المستكل العالمي

لألعماؿ الالحقة في مجاؿ التربية البيئية  عتبر مف الناحية العممية أساسان المتربية البيئية كما  شامالن 

 .(1993 ،وآخروف ،)التؿ عمى المستكل العالمي اإلقميمي كالكطني

( إعالف حكؿ التربية البيئية احتكل عمى أمكر عديدة حيث 1977) جكرجيا كما أصدر مؤتمر تبميسي

أكد عمى بياف طبيعة التربية البيئية بتحديد دكرىا كخصائصيا كاألساليب الكاجب اتباعيا لتطكير 
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كما أكد عمى أف التربية البيئية يجب أف تسيـ في تكجيو  ،( 2006)باحمي والجديدي، الجانب التربكم

سيف حياة الفرد ؿ أكبر مف البيئة الطبيعية كالبشرية كاالجتماعية لتحنظـ التربية لتحقيؽ تفاع

كالتربية البيئية أيضا ال تحؿ كحدىا كافة المشكالت البيئية بؿ  ،(1993آخروف، و  ،)التؿكالمجتمعات 

كأكصى المؤتمر عمى ضركرة  ،(2007وآخروف،  ،)ربيع تسيـ بمساعدة العمـ في كضع حمكؿ بديمة

إحالؿ التربية البيئية مكانيا الالئؽ في الممارسات التربكية إلفساح المجاؿ لمحكار البناء بيف اإلنساف 

كجاء  ،(1990)أبو شقرا، ددة بنتاجات التكنكلكجيا المخيفة كالطبيعة كبيف بيئتو النفسية كاإلنسانية المي

راتيجية لتشكيؿ مخطط تستند إليو الحككمات كالمنظمات ستإ( الذم نتج عنو 1987) مؤتمر مكسكك

كما تناكلت ىذه االستراتيجية تعزيز النظاـ الدكلي لإلعالـ  ،الدكلية كالمحمية في تكجيو تربيتيا البيئية

دخاؿ البعد البيئي في التعميـ البيئي ك كتعزيز تبادؿ الخبرات مف خالؿ تطكير المناىج الدراسية  ا 

 . (2006)باحمي والجديدي،  كالميني

( حيث أكد ىذا المؤتمر أىمية تطكير البرامج 1992)البرازيؿ،  دم جانيرك كجاء أيضا مؤتمر ريك

 . كجاء أخيران ( 2004)عربيات ومزاىرة، التدريبية كتنشيطيا كزيادة الكعي العاـ نحك البيئة كقضاياىا

كإنشاء مر القضايا ذات العالقة بالبيئة المؤتتناكؿ ىذا حيث ( 2002) جنكب أفريقيا مؤتمر جكىانسبرج

 تمكيؿ عالمي لمقضاء عمى الفقر كما كتطرؽ المؤتمر لمكاضيع تغير المناخ كالتنكع البيكلكجي صندكؽ

 .(2004)الشراح، 

أما البرامج البيئية العربية، فكاف أكليا البرنامج البيئي في الككيت الذم أكد عمى ضركرة إنشاء قاعدة 

ئية مف خالؿ كضع عدد مف المقررات البيئية في المرحمة الثانكية منيا اإلنساف كالبيئة لطمبة تربكية بي

الصؼ األكؿ الثانكم كمقرر آخر ىك اإلنساف كالطاقة كمقرر ثالث يسمى ثقافة بيئية يتـ تدريسو 

انت قطر مف لمصؼ الثالث الثانكم األدبي، كمف البرامج البيئية أيضان البرنامج البيئي في قطر حيث ك
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أكائؿ الدكؿ العربية التي تبنت منيج المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ في المرحمة المتكسطة، 

كأدخمت كزارة التربية كالتعميـ المقررات كالبرامج كاألنشطة البيئية في مناىجيا في مختمؼ المراحؿ 

، كما ركزت عمى المشكالت البيئية الدراسية كذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا مف التمكث

كالسبؿ السميمة لحميا، كيتـ تدريس المكاضيع البيئية في عدد مف المقررات الدراسية منيا العمكـ كالمكاد 

بداية عف طريؽ الجمعية الممكية لحماية نامج التربكم في األردف كاف انطمؽ االجتماعية. أما البر 

كتكعية المكاطنيف  اف ليا إسيامات فعالة في حماية البيئة(، حيث ك1966عاـ ) أنشئتالطبيعة التي 

التكعية اإلعالمية عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ المختمفة، كما أدخمت كزارة التربية كالتعميـ  كما تقكـ بدكر

في األردف مكضكعات بيئية في المناىج الدراسية في المدارس. كفي سكريا تـ تأسيس كزارة الدكلة 

( التي تقكـ بكضع الخطط كالمشاريع البيئية، كتعد كزارة التربية السكرية 1985)لشؤكف البيئة عاـ 

إحدل الجيات التي لدييا رؤية شاممة لمفيكـ البيئة كأىمية الحفاظ عمييا كترشيد استثمار مكرادىا؛ 

لذلؾ كضعت خططان عممية كمدركسة إلدخاؿ مفاىيـ التربية البيئية في محتكل المناىج لدييا، كتدرس 

في سكريا مفاىيـ التربية البيئية في المرحمتيف اإلبتدائية كاإلعدادية ضمف المقرارات الدراسية، أما في 

المرحمة الثانكية فإف ىذه المفاىيـ يتـ تدريسيا بطريقة الربط بيف الدمج متعدد الفركع كالتخصصات 

البيئة بإسناد ميمة حماية  المتداخمة. أما في المممكة العربية السعكدية صدر األمر الممكي السامي

سميا ليصبح مصمحة األرصاد كحماية البيئة، فقد أنشأت الممكمة العربية لمصمحة األرصاد مع تغيير ا

نمائيا، ككذلؾ أنشأت برامج التكعية البيئية لكزارة الدفاع  السعكدية الييئة الكطنية لمحياة الفطرية كا 

ة بإصدار العديد مف التعميمات التي تنظـ الصيد كالحفاظ كالطيراف، كما كقامت كزارة الداخمية بالمممك

فالمممكة مف أكائؿ الدكؿ التي أسيمت في  ،عمى الثركات النباتية كالحيكانية كحماية المصادر المائية

 .(2013)فوزي،  (1979المنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية عاـ )
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منفصؿ عف باقي المقررات الدراسية منذ  مقررالصحة كالبيئة ك مقررفقد تـ تضميف  فمسطيفأما في 

تنكع الحيكم كالمناخ مكاضيع بيئية متنكعة كالتمكث كأسبابو، كال مقرر(، حيث يتناكؿ ال2007) عاـ

الصحة كالبيئة الفمسطيني بدايةن مف الصؼ السابع األساسي كحتى نياية  مقررُيدرس كغيرىا، كما 

  كىي الصؼ العاشر األساسي.يا العمالمرحمة األساسية 

الدليؿ األكؿ ىك "الدليؿ المرجعي في التربية البيئية" عاـ كما كضع أكثر مف دليؿ لدعـ التربية البيئية، 

، حيث يعد أكؿ كتاب عربي نكعي كمرجعي كشامؿ في التربية البيئية يتصؿ بكاقع حياة (2007)

ا، كذلؾ في المستكل الفمسطيني، حيث نجح ىذا الدليؿ الطمبة كالمشاكؿ الحياتية كالبيئية التي يكاجيي

في تطكير عممية ربط المفاىيـ كالمعمكمات البيئية النظرية بالجانب التطبيقي السمككي لدل الطالب 

 .)6119)سمعاف، إلحداث التغيير المطمكب في قيـ كسمكؾ الطالب 

حيث يستيدؼ ىذا الدليؿ ، (2010) عاـ "الدليؿ التطبيقي في التربية البيئية"أما الدليؿ الثاني فيك 

تية كالبيئية االتربكم البيئي اإلرشادم طالب المدارس، كىك يتصؿ بكاقع حياة الطالب كالمشاكؿ الحي

التي يكاجييا، حيث أنو يعمؿ عمى خمؽ الكعي المعرفي كالعممي لديو بمختمؼ الجكانب كالمشاكؿ 

 .(6101، عمر)البيئية، كبالتالي االتجاه نحك حميا حالن بناءن كخالقان 

مف كما تـ عمؿ دليؿ البيئة المدرسية بالتعاكف ما بيف سمطة المياة ككزارة التربية كالتعميـ كبدعـ 

تؤمف كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية أف البيئة (، حيث 6103المشركع النمساكم مف العاـ )

المدرسية الصحية اآلمنو كالمعززة لمصحة كالتعميـ تشكؿ أحد الركائز األساسية في تحسيف نكعية 

لسمكؾ المطمكب، كقد ؿ االتعميـ عبر تفاعؿ الطمبة المستمر كالمكجو مع بيئتيـ بما يساىـ في تشكي

دارة العامة لمصحة المدرسية بالمساىمة الفعالة في تحقيؽ ذلؾ عبر تبني استراتيجية الصحة التزمت اإل
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المدرسية الفمسطينية الشاممة، كالتي تسعى إلى إحداث تغيير إيجابي في معارؼ كتكجيات كسمكؾ 

  الطمبة كالمعمميف.

كعية بيئية، كمصدر معرفي لمطمبة كالمعمميف كمكظفي دؼ الدليؿ إلى تكفير أداة تثقيؼ كتىحيث 

الصحة الميدانييف في المدارس. بحيث يسيـ في تطكير معارؼ كميارات كسمككيات الطمبة نحك البيئة 

لمعمؿ بطريقة منظمة في تحديد المشكالت المدرسية كتحسيف مرافقيا، كيكجو الطمبة كالمعمميف 

كبناء األنشطة كالبرامج التي تسيـ في الحفاظ عمى  مف حكليـ. كاألكلكيات في بيئة المدرسة كالبيئة

بيئة المدرسة بشكؿ خاص، كالبيئة الفمسطينية بشكؿ عاـ. كما كىدؼ الدليؿ إلى اكساب الطمبة 

بطريقة نشطة كتكاممية، تدمج العديد التكجييات اإليجابية كالميارات السميمة، اضافةن لممعارؼ العممية 

فاعمي المبني عمى مشاركة الطمبة في بناء المعرفة. كما كييدؼ إلى تزكيد الطمبة مف طرؽ التعمـ الت

بمكاد تدريبية حكؿ القضايا المتعمقة بمككنات البيئة المدرسية كالمحافظة عمى نظافة المرافؽ كاألدكات 

 كالمنشآت في بيئة المدرسة. كما استيدؼ الدليؿ طمبة الصفكؼ مف الصؼ الخامس األساسي كلغاية

الصؼ العاشر األساسي، كمكظفي الصحة الميدانييف كمنسقي المجاف الصحية كأكلياء أمكر الطمبة في 

 .(6103)دليؿ البيئة المدرسية، ىذه المرحمة 

لمتكعية كاإلرشاد الزراعي البيئي في بيت قاد )جنيف(، يشمؿ  خاصان  مركزان  مؤخران  كما أنشأ مركز معان 

ستزراع مجاؿ طرؽ كتقنيات زراعية عضكية كبيئية بالتكامؿ مع اال كالتدريب في تطبيقات لممشاىدات

( 2020-2014)كما ككضعت االستراتيجية الكطنية لمتكعية كالتعميـ البيئي . (2014)مسعد،  السمكي

 حيث تـ إعداد ىذه الكثيقة ضمف مشركع تعزيز قدرات سمطة جكدة البيئة.

 



25 
 

 الوداخل األسبسيت إلدراج التربيت البيئيت في التعلين العبم: 1.6

 
 تي المداخؿ األساسية إلدراج التربية البيئية في التعميـ العاـ:أفيما ي

 
  المدخؿ اإلندماجي: حيث يتـ فيو إدخاؿ المشكالت البيئية كقضاياىا في جميع المكاد الدراسية

كىذه المكاد، دكف أف تؤثر ىذه المكاد عمى الخطة  بحيث يؤدم إلى التكامؿ بيف التربية البيئية

الدراسية كاالكتفاء بتكجيييا تكجييان بيئيان كاقتصاديان نحك مشكالت البيئة، كىذا المدخؿ يعتمد عمى 

 .(1990صباريني، ) جيكد المعمميف كالمشرفيف التربكييف

 ف البيئة داخؿ إحدل المكاد مدخؿ الكحدات الدراسية: كفيو يتـ إعداد كحدة دراسية أك جزء منيا ع

 الدراسية أك أكثر.

 ؿ: كفيو تشكؿ التربية البيئية برنامجان مستقالن متكامالن يتصؼ بالشمكلية كالنظرة الكمية قالمدخؿ المست

 (.2010المحتسب، ) لعمـك متعددة

كااللتزاـ  كالفيـالكعي كيات اإللتزاـ بالتربية البيئية )إف مداخؿ التربية البيئية الثالثة تتكامؿ مع مست

المعرفة، الميارات، االتجاىات( لينتج بناءن متماسكان مف ىذا كمجاالت أىداؼ التربية البيئية ) بالعمؿ(

 التكامؿ، كأيان كاف المدخؿ المتبع في تعميـ التربية البيئية ال بد كأف يتناكؿ ثالثة جكانب كىي: 

  المعارؼ كالمعمكمات(.) التعميـ عف البيئة 

   الميارات(.مف البيئة )التعمـ 

  )(.2004؛ الشراح، 1993وآخروف،  ،)التؿ التعميـ مف أجؿ البيئة )االتجاىات كالقيـ  
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 خصائص التربية البيئية:  8.2
 

)المقدادي،  أما عف خصائص التربية البيئية فإنيا تتسـ بجممة مف السمات يمكف إيجاز أبرزىا

6112): 

 مشكالت محددة لمبيئة البشرية عف طريؽ مساعدة الناس في  التربية البيئية تتجو عادة إلى حؿ

 المشكالت.  إدراؾ

  التربية البيئية تسعى لتكضيح المشكالت البيئية المعقدة كتؤمف بتضافر أنكاع المعرفة الالزمة

 لتفسيرىا.

  .التربية البيئية تأخذ بمنيج جامع لعدة فركع عممية في تناكؿ مشكالت البيئة 

 تحرص عمى أف تنفتح عمى المجتمع المحمي إيمانان منيا بأف األفراد ال يكلكف  التربية البيئية

صرار إال في غمار الحياة  اىتماميـ لنكعية البيئة كال يتحرككف لصيانتيا أك لتحسينيا بجدية كا 

 اليكمية لمجتمعيـ. 

  دىا بما تممؾ التربية البيئية تسعى بحكـ طبيعتيا ككظيفتيا لتكجيو شتى قطاعات المجتمع ببذؿ جيك

لفيـ البيئة كترشيد إدارتيا كتحسينيا، كىي بذلؾ تأخذ بفكرة التربية الشاممة المستديمة  مف كسائؿ

 كالمتاحة لجميع فئات الناس. 

  .التربية البيئية تتميز بطابع اإلستمرارية كالتطمع إلى المستقبؿ 
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 :السبيؿ لبموغ التربية البيئية 9.2

 
لبمكغ التربية البيئية ال بد كأف تككف العممية التعميمية كالتربكية متكاممة كمتناسقة كىذا يتطمب عممية 

 تربكية تستطيع: 

  تأميف المعرفة الخاصة بالعالقات بيف مختمؼ العكامؿ البيكلكجية كالفيزيائية كاالجتماعية التي تتحكـ

عمى تطكير مناىج لمسمكؾ كاستحداث نشاطات ثارىا المتداخمة بحيث تككف قادرة آفي البيئة مف 

 مناسبة مف خالؿ المالحظة كالتجريب لصيانة البيئة.

 االستعانة بأساليب شتى لتزكيد الناس بمجمكعة متنكعة مف الكفايات العممية كالتقنية التي تسمح 

التعميـ  بإجراء أنشطة رشيدة في البيئة، كيمكف تحقيؽ ذلؾ عف طريؽ إتاحة الفرصة في كافة مراحؿ

)النظامي كغير النظامي( الكتساب الكفايات القادرة عمى كسب المعارؼ المتكفرة في البيئة بحيث 

الحمد ) تككف قادرة بالفعؿ عمى اإلسياـ في كضع حمكؿ قابمة لمتطبيؽ كمكاجية مشكالت البيئة

  (.1990وصباريني، 

 

 :الدراسات السابقة 10.2

 
التعميـ البيئي عمى سمكؾ كاتجاىات الطمبة كانت قميمة إلى حد ما، كمعظـ الدراسات التي تناكلت أثر 

الدراسات كانت تحمؿ في طياتيا مدل أىمية تضميف المناىج كالمقررات لممفاىيـ البيئية كضركرة 

 التعميـ البيئي، حيث سيتـ ىنا تناكؿ أىـ الدراسات التي اىتمت بضركرة التعميـ البيئي.
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األطر النظرية فمف حيث بعنكاف األنشطة المدرسية كالكعي البيئي، ( 6115قمر ) دراسةجاءت 

تنمية  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة دكر األنشطة المدرسية الحره في ،دكار الكظيفية كالتجارب الدكليةكاأل

الكعي البيئي لمطالب بجميكرية مصر العربية، كمف ثـ التعرؼ إلى أكجو القكة كالضعؼ كالكشؼ عف 

ستفادة مف خبرات الدكؿ المتقدمة، حيث كف أداء ىذه الجماعات لدكرىا كاإلات التي تحكؿ دالمعيقأىـ 

اعتمد الباحث منيجيف كىما المنيج الكصفي كالمنيج المقارف، حيث استعمؿ الباحث المنيج الكصفي 

منيج لمكشؼ عف ممارسات جماعة النشاط المدرسي في التعميـ ما قبؿ الجامعي بمصر، كاستعمؿ ال

كشفت الدراسة  قع المصرم كخبرات الدكؿ المتقدمة.المقارف لتبياف أكجو التشابو كاالختالؼ بيف الكا

عمى أف المشكالت البيئية في مصر ال تقؿ عف المشكالت المكجكدة في الدكؿ المتقدمة كالياباف 

مدرسي البيئي ضعيفة كأمريكا، كدلت النتائج عمى أف األساليب كاألنشطة التي استخدمت في التعميـ ال

كغير فعالة، كأكصت الدراسة عمى ضركرة كضع كزارة التربية كالتعميـ خطة مركزية لجميع المدارس 

الزمة كرصد بيدؼ تنمية الكعي البيئي لمطالب مف خالؿ األنشطة المدرسية كتكفير األجيزة ال

 الميزانيات المناسبة.

عة كتحمؿ نفس المضمكف لتحقيؽ أىداؼ التربية البيئية دراسات التربية البيئية كالتعميـ البيئي متتاب

بعنكاف التربية ( 6111المعمولي ) كممارسة السمكؾ اإليجابي بالتعامؿ مع البيئة، حيث جاءت دراسة

، ىدفت ىذه الدراسة إلى الكقكؼ عمى مدل معرفة في دمشؽ البيئية المعرفة كالممارسة لدل المدرسيف

ي بمناىج التربية البيئية، كمدل مراعاتيـ ليا خالؿ ممارساتيـ التعميمية مدرسي مرحمة التعميـ األساس

ككاقع تطبيؽ المدرسيف لمناىج التربية البيئية كتحقيؽ العالقة بيف مستكيات المعرفة كمستكيات 

رسي التطبيؽ، اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميمي كما كجو استبانتيف مكجيتيف لعينة مف مد

أفادت نتائج الدراسة أف معارؼ المدرسيف بمناىج التربية البيئية كانت  تعميـ األساسي.صفكؼ مرحمة ال
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منخفضة كتأكد مف كجكد فجكة معرفية لدل المدرسيف غير المؤىميف تربكيان، مما أدل إلى انخفاض 

مستكل التطبيؽ، أكصت الدراسة عمى ضركرة إعداد المدرسيف أثناء الخدمة ليككنكا قادريف عمى إدخاؿ 

 األساسي كتطبيقو عمى أرض الكاقع.التعميـ البيئي في التعميـ 

الجغرافيا ألىداؼ التربية البيئية لمصؼ  مقرراسة عدكاف حكؿ مدل تحقيؽ جاءت در  (6111عدواف )

، حيث استخدـ الباحث استبانة مككنة في فمسطيف العاشر مف كجية نظر معممي الدراسات االجتماعية

مف فقرات حكؿ أىداؼ التربية البيئية مقسمة ضمف ثالثة مجاالت كىي: المجاؿ المعرفي كالمجاؿ 

قد  مقررؿ الميارم، مما أشارت نتائج الدراسة إلى أف أفراد العينة اتفقكا عمى أف الالكجداني كالمجا

قد تطرؽ إلى الجانب  مقررراعى الجانب المعرفي بشكؿ متكسط، أما مدل رضا أفراد العينة عمى أف ال

أف  تضمنيا بشكؿ كاسع، كما تكجد مكافقة أيضان مف أفراد العينة عمى مقررالميارم أشارت إلى أف ال

الجغرافيا قد راعى الجانب الكجداني بشكؿ متكسط كأعمى مف ذلؾ بشكؿ ممحكظ، كما أكصت  مقرر

الجغرافيا بحيث يتضمف بشكؿ أكبر عمى أىداؼ  مقررالدراسة عمى ضركرة إعادة صياغة أىداؼ 

ة كضكح أف يراعكا ضركر  مقررالتربية البيئية، كما أنو يجب عمى مسؤكلي العممية التعميمية ككاضعي ال

 الجغرافيا. مقرركظيكر المفاىيـ كاألىداؼ البيئية التي يتضمنيا 

غربي  كما في دراسةإلى حد ما سكاء محمية أك كطنية،  تتشابو دائمان أىداؼ الدراسات في نفس العاـ

حيث أف اليدؼ العاـ مف دراستيا ىك التعرؼ إلى كاقع التربية البيئية في المدارس اإلبتدائية، ( 6111)

عرفة محتكل المقرر الدراسي كمدل تناسبو مع الكضع البيئي في الجزائر، كما ىدفت إلى مدل قدرة كم

المعمميف عمى تطبيؽ التربية البيئية عمى أرض الكاقع، ككاف مف أىـ النتائج أف ضعؼ إعداد المعمميف 

المدرسية لممرحمة ية في الكتب يعرقؿ تطبيؽ التربية البيئية، ككشفت الدراسة عمى أف المكاد الدراس

بتدائية لـ تيتـ بالمشكالت البيئية في الجزائر ككاف التركيز فقط عمى مشكمة التمكث البيئي، حيث اإل
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عدكاف عمى أنو يجب إعادة النظر بأىمية دراسة غربي في تكصياتيا مع تكصيات دراسة اتفقت 

 درسية بداية مف التعميـ األساسي.تضميف المفاىيـ البيئية بشكؿ أكبر كأدؽ بالمناىج كالمقررات الم

سكريا أيضا جاءت دراسات عديدة كتناكلت أىمية التعميـ البيئي كأىمية تضميف األىداؼ التربكية في ك 

تؤكد عمى دراسة غربي مف العاـ نفسو تحت ( 6111ريموف ) بالمناىج العامة حيث جاءت دراسة

المدرسيف، انطمقت أىمية البحث مف عدة تساؤالت عنكاف مناىج التربية البيئية المعرفة كالممارسة لدل 

تربط بمدل معرفة مدرسي مرحمة التعميـ األساسي بمناىج التربية البيئية كمدل مراعتيـ ليا، حيث أكد 

عمى أىمية الكقكؼ عمى مستكيات المعرفة مف حيث المحتكل كاألىداؼ كالطرائؽ، كما يجب معرفة 

البيئية كتحديد العالقة بيف المعرفة ككاقع التطبيؽ كأثره عمى  كاقع تطبيؽ المدرسيف لمناىج التربية

السمكؾ، اعتمد الباحث أسمكب المنيج الكصفي التحميمي، حيث صاغ استبانتيف مكجيتيف لعينة مف 

مدرسي المرحمة األساسية، أفادت نتائج الدراسة أف معرفة المدرسيف بمناىج التربية البيئية كأىميتيا 

، لدل المدرسيف غير المؤىميف تربكيان  مف كجكد فجكة معرفية أكثر كضكحان  كد أيضان كانت منخفضة، كتأ

مما يؤدم إلى تطبيؽ منخفض عمى أرض الكاقع. أسفرت نتائج الدراسة ىذه عف عدة تكصيات كاف 

نعاكسو عمى كاأىميا: أىمية تدريب المعمميف ليصبحكا أكثر قدرة عمى الربط بيف المعرفة كالتطبيؽ 

طالب، كما أشار الباحث إلى تكصيات تتعمؽ بضركرة إعادة ترتيب لمحتكيات المناىج سمكؾ ال

ببحثو، حيث قاـ بإجراء دراسة تحمؿ عنكاف البيئة المادية ( 6101) ريموفالدراسية، لـ يتكقؼ 

لممدرسة كعالقتيا باألنشطة البيئية، تتمخص أىمية البحث في التعرؼ إلى كاقع البيئة المادية لمدارس 

، كمدل تمبية ذلؾ الكاقع لمتطمبات جكدة البيئة التعميمية، كُتعرؼ في سكريا رحمة التعميـ األساسيم

كاقع األنشطة البيئية التي يمارسيا الطالب بتكجيو كمشاركة معممييـ مف خالؿ استبانة لرصد  أيضان 

األنشطة التربكية الممارسة ذات الطابع البيئي، حيث أسفرت النتائج عف إنخفاض الممارسات البيئية، 
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مع تطكر لتككف منسجمة  ككانت أىـ التكصيات كالمقترحات ىي إعادة النظر في البيئة التعميمية

لمشاركة بالنشاط التربكم مف خالؿ ا مقررالسياسة التربكية ككذلؾ تفعيؿ دكر الطمبة في تحقيؽ ال

 البيئي.

ة حيث تحمؿ نفس المضمكف كالمحتكل حيث ممتسمست حكؿ التربية البيئية متتابعة ك تأتي الدراسا

ـ الصحة كالبيئة لمصؼ في دراستيا مكضكع التربية البيئية في مقرر عمك ( 6101المحتسب )تناكلت 

العاشر في فمسطيف، حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي اإلحصائي لتحميؿ البيانات، حيث كانت 

معممان كمعممة، كقد 60) األداة استبانة كزعت عمى جميع معممي الصحة كالبيئة كالتي بمغ عددىـ )

دان مف حيث المحتكل كتسمسؿ تكصمت الدراسة إلى أف مقرر عمكـ الصحة كالبيئة أعد إعدادان جي

ألىداؼ، كغطى المحتكل معظـ الجكانب البيئية التي مف المفترض أف يحتكييا. كما تكصمت الدراسة ا

الصحة كالبيئة بحاجة إلى المزيد مف االىتماـ بما يتعمؽ بأسئمة نياية الدركس، كما  مقررإلى أف 

 التي تتشابو ظركفيا مع فمسطيف. ةأكصت الدراسة بضركرة اإلفادة مف مقررات الدكؿ العربي

لتكممة ما تكصمت إليو دراستيا ( 6100حمس )كفي العاـ الذم تال دراسة المحتسب جاءت دراسة 

حيث كاف مكضكع دراستو مدل تناكؿ مقرر عمكـ الصحة كالبيئة لمصؼ العاشر لممخاطر الصحية 

ة إلى الكقكؼ عمى مدل تأثير كحدة مف كالبيئية كتجريب كحدة لتنمية ميارة اتخاذ القرار، ىدفت الدراس

ت حكؿ التعامؿ مع مخاطر اار تخاذ القر االصحة كالبيئة لمصؼ العاشر عمى قدرة الطالب عمى  مقرر

الصحة كالبيئة في فمسطيف، حيث اتبع الباحث المنيج الكصفي لمتعرؼ إلى أىـ المخاطر الصحية 

ة، كما اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي كالبيئية الالـز تضمينيا في منيج عمكـ الصحة كالبيئ

مكاقؼ تخاذ القرار في الإلى التغيير في قدرة الطالب عمى الممجمكعة التجريبية كالضابطة لمتعرؼ 

كمقياس لقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار في المكاقؼ البيئية،  ستبانةا البيئية المختمفة، كما استخدمت
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ة كالبيئة حيث أجمعكا عمى ضعؼ ىذه المناىج في تناكؿ كمقابالت مع المكجييف كمعممي الصح

ال يعالج مشكالت التمكث البيئي بؿ  مقررالمخاطر الصحية كالبيئية الالزمة في ىذه المرحمة، كأف ال

يتعرض لمعمكمات عامة عف البيئة، كانت أىـ نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 

لمجمكعة الضابطة في مقياس اتخاذ القرار لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ بيف المجمكعة التجريبية كا

ألف تدريس الكحدة المطكرة كاف باستخداـ طرؽ تدريسية حديثة كأنشطة مختمفة مثؿ الزيارات الميدانية 

الصحة كالبيئة في كافة  مقررت أىـ التكصيات: تطكير نكاستخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة، ككا

ىتماـ باستخداـ التكنكلكجيا في الؿ التعميمية مف أجؿ مكاجية المشكالت البيئية في فمسطيف، كاالمراح

 بيئة في كافة المراحؿ التعميمية.عممية تدريس عمكـ الصحة كال

كاقع المفاىيـ التربكية البيئية في مناىج التربية "تحت عنكاف ( 6100جمعة ) كما جاءت دراسة

جاءت دراسة الباحث بناءن عمى الشعكر ك ، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي "اإلسالمية

في عدـ فيـ كثير مف المفاىيـ ذلؾ بعدـ كضكح المفاىيـ البيئية في كتب التربية اإلسالمية، سبب 

كية البيئية البيئية عند الطمبة، ككاف ىدؼ الدراسة اإلجابة عف التساؤالت اآلتية: ما كاقع المفاىيـ الترب

في كتاب التربية اإلسالمية لمصؼ السابع األساسي؟ كما آراء مدرسي مادة التربية اإلسالمية حكؿ 

المفاىيـ التربكية البيئية في مناىج التربية اإلسالمية؟ كأسفرت نتائج الدراسة عف عدة نتائج أىميا أف 

كتب التربية اإلسالمية، كأظيرت معظـ آراء المدرسيف أشارت إلى عدـ كضكح المفاىيـ البيئية في 

الدراسة الميدانية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية حكؿ كاقع المفاىيـ التربكية، حيث استخدـ 

الباحث استبانة تحميؿ لممفاىيـ التربكية، كاستبانة رأم مكجيو لمدرسي مادة التربية اإلسالمية في 

صت الدراسة إلى إعداد كحدة ك ربية البيئية، كأمدارس محافظة دمشؽ لمعرفة آرائيـ حكؿ مفيـك الت
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عداد أبحاث حكؿ مفيكـ التكعية البيئية ككيفية  دراسية كاممة تتضمف التربية البيئية اإلسالمية، كا 

 تفعيميا ضمف المناىج الدراسية. 

اإلسالمية حكؿ مفاىيـ التربية البيئية المتضمنة في كتب التربية ( 6100السخي ) كجاءت أيضان دراسة

لممرحمة اإلبتدائية في ممممكة البحريف، حيث كانت أىـ نتائج الدراسة أف كتاب الصؼ الرابع األساسي 

مف المرحمة اإلبتدائية يحتكم عمى أكبر عدد مف مفاىيـ التربية البيئية كأقميا مكجكد في كتاب الصؼ 

التربية اإلسالمية بضركرة  جاألكؿ األساسي، أكصت الدراسة عمى أىمية التأكيد عمى كاضعي مناى

 .تضميف المفاىيـ البيئية بشكؿ منظـ كمتكازف بيف مفاىيميا الرئيسة

مختمفة عف الدراسات التي تـ التطرؽ إلييا في ىذا الفصؿ حيث جاءت ( 6106قرواتي ) جاءت دارسة

س في محافظة الدراسة بعنكاف دكر المدارس في التربية البيئية كنشر الكعي البيئي لدل طمبة المدار 

إلى معرفة دكر المدارس في التربية  يالمعمميف فييا، ىدفت الدراسة بشكؿ رئيس سمفيت مف كجية نظر

البيئية كنشر الكعي البيئي لدل طمبة المدارس حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمتحقؽ 

يكجد دكر كبير لممدارس في  مف فرضيات الدراسة، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أنو

التربية البيئية كنشر الكعي البيئي لدل طمبة المدارس، كأكصت الدراسة عمى ضركرة تفعيؿ دكر 

دراج مقرر لمتربية البيئية لجميع المراحؿ الدر  جراء المزيد مف المدارس في نشر الكعي البيئي كا  اسية كا 

 الدراسات.

إلدارة المدرسية في تنمية كعي طمبة المرحمة الثانكية متناكلة دكر ا( 6104الفرا ) كجاءت دراسة

بالتربية البيئية في مدراس محافظة غزة كسبؿ تحسينيا، ىدفت الدراسة إلى تحديد درجة قياـ اإلدارة 

المدرسية بدكرىا في تنمية الكعي بالتربية البيئية لدل طمبة المرحمة الثانكية كما ىدفت إلى سبؿ تفعيؿ 
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رسية في تكعية الطمبة بالتربية البيئية، حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، دكر اإلدارة المد

فقرة مكزعة عمى ثالثة مجاالت، معرفي ككجداني كسمككي،  (50)استخدـ الباحث استبانة تضمنت ك 

تكصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في تنمية ككعي الطمبة البيئي كبير 

بيف كزارة التربية كالتعميـ كسمطة البيئة لتنظيـ  جدان، ككاف مف أىـ التكصيات العمؿ عمى زيادة التعاكف

دكرات ككرش عمؿ لمديرم كمديرات المدارس حكؿ آخر مستجدات التربية البيئية، كما أكصت عمى 

تفعيؿ األندية البيئية أىمية دكر اإلذاعة المدرسية لتمارس دكرىا في زيادة الكعي البيئي كالعمؿ عمى 

 .ير ما يمـز مف إمكانات لمساعدتيـالمدرسية كتكف

( 6104عاـر ) تكالت الدراسات التي تناكلت ضركرة تفعيؿ البرامج البيئية التدريبية حيث جاءت دراسة

حكؿ مدل فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى األنشطة الصفية المرتبطة بمنيج التربية االجتماعية 

ي إكساب بعض الميارات الحياتية البيئية لدل تالميذ الصؼ السادس في مدينة أبيا، حيث كالكطنية ف

حاكلت الدراسة الكشؼ عف برنامج قائـ عمى األنشطة الصفية المرتبطة بمنيج التربية االجتماعية 

 ( تمميذان مف29كالكطنية، أما عينة الدراسة فيي عينة قصدية بسيطة ممثمة لممجتمع األصمي كىي )

مدرسة خالد بف الكليد بمدينة أبيا حيث كانت أىـ نتائج الدراسة ضركرة تفعيؿ النشاطات الحياتية 

عداد المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة عمى كيفية  كربطيا بالكاقع، كأكصت الدراسة إلى ضركرة تدريب كا 

أدلة لممعمميف تتناكؿ  تناكؿ الميارات الحياتية تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان، كأكصت أيضان بضركرة إعداد

مداخؿ كأساليب تساىـ في تنمية الميارات الحياتية، كمف أىـ التكصيات التي تناكلتيا الدراسة تزكيد 

كالنشاطات الحياتية المتعمقة باألنشطة البيئية مع تييئة المناخ  المدرسة بغرفة صفية لممارسة الميارات

 المناسب لمتالميذ.
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الدراسات األجنبية التي تناكلت ضركرة التعميـ البيئي، حيث جاءت دراسة  كما ال بد مف ذكر أيضان أىـ

لتقييـ كثائؽ كتب البيئة التابعة لكزارة التربية كالتعميـ ألنتاريك في الكاليات  Borger( 0111) بورجر

( حيث لـ تكشؼ 06-3) المتحدة األمريكية، تناكلت ىذه الدراسة كتب العمكـ الجغرافية لمصفكؼ مف

الدراسة فقط عف كمية احتكاء الكتب لممكاضيع البيئية، لكنيا بينت أيضان إذا كاف المحتكل قد تناكؿ 

ـ ال، دلت أبرز النتائج عف قمة احتكاء الكتب لممكاضيع البيئية كأف أالمكاضيع البيئية مف منطمؽ بيئي 

 .مقررالقضايا البيئية ميمشو في ال

ىدفت ىذه الدراسة إلى لدراسة تأثير برنامج تدريبي،  Ramsey (1993) رامسيكما جاءت دراسة 

تعريؼ الطمبة بالقضايا البيئية كالميارات التي يمـز تكافرىا لتحميؿ كبحث ىذه القضايا كمعالجة 

المعمكمات البيئية، أجريت الدراسة في الكاليات المتحدة عمى مجمكعة تجريبية مف الصؼ الثاني 

األساسي( حيث تضمف البرنامج محاكر عدة ارتبطت بالقضايا البيئية كالقيـ البيئية  الثامف) المتكسط

كالحساسية البيئية، أظيرت الدراسة نتائج قيمة مف خالؿ تطبيؽ البرنامج الذم أكسب الطمبة الثقافة 

 القضايا البيئية كحؿ مشكالتيا.التعرؼ عمى مكنتيـ  البيئية التي

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة   Arais& Sprules (2001)رولوسأرياس وسبجاءت أيضان دراسة 

حاؿ التربية البيئية في مدارس ككلكمبيا البريطانية الحككمية كمدل احتكاء المناىج عمى مفاىيـ التربية 

 - Van)البيئية، حيث قاـ الباحثاف بتناكؿ مناىج الصفكؼ السادس كالسابع كالثامف في منطقة 

Courer)   كبعد إجراء دراسة مسحية تبيف أف مقررات العمكـ كالدراسات االجتماعية فقط ىي التي

تضمنت مفاىيـ كمكاضيع التربية البيئية لذا تـ دراستيـ بالتفصيؿ، دلت أبرز النتائج أف مناىج العمـك 

ثامف كالدراسات االجتماعية قد تناكلت المكاضيع البيئية بشكؿ ضعيؼ، أما مقرر العمكـ لمصؼ ال
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التي ناقشيا في تمؾ  مقررتناكؿ مكاضيع بيئية أكثر مف باقي الصفكؼ كذلؾ يرجع إلى طبيعة ال

 المرحمة.

لتحميؿ كضع المناىج المدرسية في جميع كاليات اليند   Bharuch (2002) بياروكشاجاءت دراسة 

مغات مف الجتماعية ك االدراسات كال جغرافياكالعمكـ مف كتب ال( كتاب 1849) حيث تناكلت الدراسة

( كالية ىندية، دلت النتائج أف المعمكمات البيئية في 32) ػِ الصؼ األكؿ حتى الصؼ الثاني عشر ل

الكتب المقررة ال تزداد صعكبة مع زيادة المرحمة كأف المعمكمات البيئية معمكمات مبعثرة كغير متكاممة، 

صادية فقط، كنتيجة لبعثرة المعمكمات البيئية فإف كما أنو تـ تناكؿ مكاضيع التنكع الحيكم مف ناحية اقت

معرفة الطالب ستككف مبعثرة أيضان كغير مترابطة كىذا سيؤدم إلى نتائج سمبية في حماية البيئة 

 المحيطة كالدفاع عنيا.

إلى ضركرة بناء فيـ مشترؾ لدل   Gay Ford (2002)جيفوردكفي العاـ نفسو جاءت دراسة 

نيا في المرحمة الثانكية في مجاؿ الثقافة البيئية، اعتمد جيفكرد عمى المقابمة معممي العمـك في بريطا

كطريقة لجمع المعمكمات الخاصة بدراستو، كما اعتمد عمى أسمكب التعمـ التعاكني في مناقشة مادة 

كمعممة،  ( معمـ267) عممية في التربية البيئية، أظيرت النتائج أف معممي عينة الدراسة كالبالغ عددىـ

تكصمكا إلى فيـ مشترؾ لمثقافة البيئية كطرؽ تدريسيا عند الطمبة، كذلؾ تبيف أف طبيعة النقاش التي 

صممت ألغراض ىذه الدراسة ساىمت في الكشؼ عف معتقدات كأفكار المعمميف حكؿ مككنات الثقافة 

كطرؽ  كـ الثقافة البيئيةالبيئية كأىميتيا كطرؽ تدريسيا، كتكصمت العينة إلى قكاسـ مشتركة حكؿ مفي

 تناكليا في قاعات التدريس.
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ىدفت إلى تقييـ أثر مساؽ في الثقافة البيئية عمى السمكؾ  كالتي  Hsu (2004)سوجاءت دراسة 

( 95) المعمميف في كميات إعداد المعمميف كعددىـنات الثقافة البيئية لدل الطمبة ك البيئي، كبعض مكك 

تاكيف كتكصمت إلى أف المساؽ أدل إلى تحسيف السمكؾ البيئي كتعزيزه، كتطكير الثقافة  مدينة في

البيئية في مجاؿ المعرفة كالميارات ككذلؾ تبيف أف االستراتيجيات المتبعة في تدريس ىذا المساؽ كاف 

د عمى ليا دكر إيجابي في تطكير المعرفة في مجاؿ الثقافة البيئية لدل عينة الدراسة، حيث اعتم

عداد المعمميف مما لو أثر إيجابي في  استراتيجيات الحكار كالجمسات النقاشية كالعركض التقديمية كا 

 تطكير الكعي كالمعرفة في مجاؿ الثقافة البيئية. 

 

 الدراسات السابقة:ما يميز الدراسة الحالية عف  11.2

 

الصحة كالبيئة كمدخؿ مستقؿ  يقدميا مقررالتي تناكلت أثر المعرفة التي  إف ىذه الدراسة ىي األكلى

عمى سمكؾ الطمبة اإليجابي نحك البيئة، في حيف اقتصرت معظـ الدراسات عمى تناكؿ بعض جكانب 

التربية البيئية كمفاىيـ كمعرفة دكف دراسة تأثيرىا عمى السمكؾ، كما أف معظـ الدراسات تطرقت إلى 

لعاـ. كما ما يميز ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات ضركرة تضميف المفاىيـ البيئية في التعميـ ا

أنيا تناكلت آراء المعمميف كالطمبة كالمشرفيف كاألىالي لدراسة تأثير مقرر الصحة كالبيئة عمى سمكؾ 

كاتجاىات الطمبة اإليجابي نحك البيئة أم أنيا أخذت بآراء كؿ مف لو يد بالتأثير عمى سمكؾ الطالب 

دير ذكره أيضان أف ىذه الدراسة انفردت عف غيرىا مف الدراسات بأنيا أجريت عمى نحك البيئة. كمف الج

 محافظة كاممة بأربع مديريات مختمفة حيث كانت عينة الدراسة طبقية عنقكدية عشكائية.
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لتحقيؽ غاية الدراسة، أما بالنسبة ألداة الدراسة استخدمت االستبانة بالدراسات السابقة جميعيا كذلؾ 

الصحة كالبيئة عمى سمكؾ  مقررأداة االستبانة لدراسة مدل تأثير  البحث أيضان  استخدـ في ىذاكما 

أسمكب المقابالت  طمبة كأخرل لممعمميف، كما استخدـالطمبة اإليجابي نحك البيئة حيث كزعت استبانة لم

 لمقابمة بعض الطمبة كالمعمميف كالمشرفيف كاألىالي.  

 

 لدراسات السابقة باألمكر اآلتية:استفادت ىذه الدراسة مف ا

 

 .اختيار منيج الدراسة كىك المنيج الكصفي التحميمي 

 .االستفادة مف بعض اآلراء في تدعيـ بعض المفاىيـ، كصياغة بعض التعريفات 

  .المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تـ استخداميا في الدراسة 

 .عرض كمناقشة الدراسة كتفسيرىا 

 المراجع المناسبة. االستفادة مف بعض 

 .االستفادة مف األدبيات كاإلطار النظرم المكجكد فييا 
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 الفصل الثبلث



جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 
 

جراءات الدراسة لتنفيذ ىذه الدراسة كشمؿ كصؼ  تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان كامالن كمفصالن لطريقة كا 

الدراسة، صدؽ األداة، ثبات األداة، إجراءات منيج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة 

 الدراسة، كالتحميؿ اإلحصائي.

 

 :دراستهنهح ال 1.3

 

الذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الكقت الحاضر  التحميمي المنيج الكصفي في ىذه الدراسة خدـستُ إ

 .الدراساتككما ىي في الكاقع، كىك المنيج المناسب كاألفضؿ لمثؿ ىذه 
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 مجتمع الدراسة:  2.3
 

يئة في كمعممي مادة الصحة كالبالسابع كالعاشر  يتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصفيف

 .محافظة الخميؿ

 

 عينة الدراسة: 3.3

 
( مف طمبة الصفيف السابع كالعاشر في محافظة الخميؿ، تـ اختيارىـ 932) تتككف عينة الطالب مف

 ( يبيف خصائص العينة الديمكغرافية:1.3العنقكدية، كالجدكؿ رقـ )بالطريقة العشكائية الطبقية 

 
 .غرافية لمطالبك خصائص العينة الديم :1.3جدكؿ رقـ 

 النسب المئوية % العدد البدائؿ المتغيرات

 الجنس
 58 542 ذكر

 42 390 أنثى

 100 932 المجموع

 الصؼ
 54 504 السابع

 46 428 العاشر

 100 932 المجموع

 العمر
 70 652 سنة 15-10مف 

 30 276 سنة 15أكثر مف 

 100 932 المجموع

 مكاف السكف
 64 594 مدينة

 36 338 قرية

 100 932 المجموع
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مف معممي الصحة كالبيئة، كىـ عبارة عف جميع كمعممة  ( معمـ21كما تككنت ىذه الدراسة مف )

 . عمييا الدراسةمعممي مادة الصحة كالبيئة في المدارس التي تمت 

 

 .غرافية لممعمميفك خصائص العينة الديم :2.3جدكؿ رقـ 

 النسب المئوية % العدد البدائؿ المتغيرات

 الجنس
 52 11 ذكر

 48 10 أنثى

 100 21 المجموع

 المؤىؿ العممي
 10 2 دبموـ

 90 19 بكالوريوس فأعمى

 100 21 المجموع

 سنوات الخبرة

 43 9 سنوات 10أقؿ مف 

 43 9 سنة 15-10مف 

 14 3 سنة 15أكثر مف 

 100 21 المجموع

 مكاف السكف
 38 8 مدينة

 62 13 قرية

 100 21 المجموع

 التخصص

 29 6 تربية مينية

 48 10 عموـ

 24 5 تكنولوجيا

 100 21 المجموع
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  أداة الدراسة: 4.3

 

الصحة كالبيئة الفمسطيني عمى سمكؾ كاتجاىات الطمبة البيئي  مقرراستخدمت االستبانة لقياس أثر 

فقرة كؿ ( 32)فقرة كالثانية لممعمميف مككنة مف  (36)كالتي تككنت مف أداتيف األكلى لمطمبة مككنة مف 

دراكيـ لممفردات البيئية التي يحتكم عمييا منيا مقسمة إلى مجاليف:  الصحة  مقررمعرفة الطمبة كا 

مكافؽ بشدة )، كتتدرج اإلجابة عمى الفقرات مف اإلجابة ات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئةاتجاىك  كالبيئة

كما استخدـ  ( عمى مقياس ليكرت.5 - 1كتتدرج الدرجات عمى المقياس مف ) (إلى معارض بشدة

 اسمكب المقابالت لمقابمة الطمبة كالمعمميف كالمشرفيف التربكييف كمجمكعة مف األىالي. 

 

   ثبات األداة: 5.3
 

لقياس ثبات أداة الدراسة تـ استخداـ ثبات االتساؽ الداخمي لمجاالت أداتي الدراسة باإلضافة إلى 

باستخداـ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا عمى عينة الدراسة ككانت في كؿ أداة  الدرجة الكمية لممجاالت

 النتائج عمى النحك اآلتي :

 .لمطمبة ستبانةمعامؿ ثبات فقرات اال :3.3 جدكؿ رقـ

 معامؿ الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاؿ

الصحة  مقررالمفردات البيئية التي يحتكم عمييا 
 1.92 61 الطمبة بانةكالبيئة الست

في التأثير عمى اتجاىات الطمبة  مقرردكر ال
 1.92 02 الطمبة انةكسمككياتيـ نحك البيئة الستب

 1.11 42 الطمبة انةالكمية الستبالدرجة 



43 
 

 .لممعمميف ستبانةمعامؿ ثبات فقرات اال :4.3 جدكؿ رقـ

 معامؿ الثبات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجاؿ

الصحة  مقررالمفردات البيئية التي يحتكم عمييا 
 المعمميف انةكالبيئة الستب

01 1.14 

في التأثير عمى اتجاىات الطمبة  مقرردكر ال
 المعمميفتبانة كسمككياتيـ نحك البيئة الس

05 1.15 

 1.12 46 المعمميف تبانةالدرجة الكمية الس

 

 

( لمجاالت الدراسة في أداة 0.95-0.93قيـ معامالت الثبات ) مف الجدكؿ السابؽ تراكح اتضح

مما يدؿ عمى أف ىذه األداة  ،(0.96المعمميف )المعمميف كما بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمية ألداة 

% مف النتائج الحالية فيما لك تـ إعادة القياس كالبحث كاستخداميا مرة أخرل 96قادرة عمى إنتاج 

لكال المجاليف كما بمغت  (0.86)كبالنسبة ألداة الطمبة بمغت قيـ معامالت الثبات  ،بنفس الظركؼ

% 90(، مما يدؿ عمى أف ىذه األداة قادرة عمى إنتاج 0.90مبة )قيمة معامؿ الثبات الكمية ألداة الط

مف النتائج الحالية فيما لك تـ إعادة القياس كالبحث كاستخداميا مرة أخرل بنفس الظركؼ، كىذه القيـ 

 اعتبرت مناسبة ألغراض الدراسة كاألىداؼ التي كضعت ىذه المجاالت كفقراتيا مف أجميا.

 

 صدق األداة: 6.3

 
أنظر ) عة مف المحكميف مف ذكم االختصاصالتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجمك تـ 

كالذيف أبدكا بعض المالحظات كاآلراء حكؿ مدل صالحية المقياس في تحديد أثر (، 6الممحؽ رقـ 
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 تجاىات الطمبة البيئي مف كجية نظر المعمميف كالطمبةحة كالبيئة الفمسطيني عمى سمكؾ كاالص مقرر

 ، كقد أشاركا إلى صالحية فقراتو كمالءمتو ليذا الغرض.تـ األخذ بالمالحظاتك 

 كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت أداتي الدراسة مع الدرجة الكمية لكؿ اداة،

 قيـ معامالت االرتباط . كالجدكؿ التالي يكضح

 

 .مصفكفة قيـ معامالت االرتباط :5.3 جدكؿ رقـ

 مستوى الداللة اإلحصائية معامؿ االرتباط المجاؿ

الصحة  مقررالمفردات البيئية التي يحتكم عمييا 
 الطمبةبانة كالبيئة الست

0.83 0.00 

في التأثير عمى اتجاىات الطمبة  مقرردكر ال
 الطمبة انةكسمككياتيـ نحك البيئة الستب

0.89 0.00 

الصحة  مقررالمفردات البيئية التي يحتكم عمييا 
 المعمميف بانةكالبيئة الست

0.89 0.00 

في التأثير عمى اتجاىات الطمبة  مقرردكر ال
 المعمميف تبانةكسمككياتيـ نحك البيئة الس

0.96 0.00 

 

كبالتالي يدؿ ذلؾ  ،كيالحظ مف الجدكؿ السابؽ انخفاض مستكيات الداللة مقابؿ جميع مجاالت الدراسة

مما  ،بيف ىذه المجاالت كالدرجة الكمية ليا عمى ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بمستكيات دالة إحصائيان 

 صدؽ أداة الدراسة المستخدمة في تحقيؽ األىداؼ التي كضعت مف أجميا. رتفاعإيدؿ عمى 
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 دراست:خطىاث تطبيك ال 7.3

 
   ( استبانة عمى مجمكعة مف طمبة الصفيف 1000)كزيع تـ تبعد التأكد مف صدؽ أداة الدراسة

استبانة عمى مجمكعة مف معممي ( ككذلؾ كزعت 8األساسييف )أنظر الممحؽ رقـ  السابع كالعاشر

أنظر ) مادة الصحة كالبيئة لمصفيف السابع كالعاشر في مديريات التربية كالتعميـ في محافظة الخميؿ

 .(7الممحؽ رقـ 

   منيـ كقد بمغت تـ جمعيا قاـ المبحكثكف بتعبئة االستبانة بما ىك مطمكب منيـ كبعد ذلؾ

 ( استبانة لممعمميف.21)مف الطمبة ك ( استبانة932االستبانات المسترجعة )

  ( طالب كطالبة مف الصفيف السابع كالعاشر األساسييف، كما كتمت مقابمة 150تمت مقابمة )

سكف مقرر الصحة كالبيئة في المدارس التي تمت عمييا الدراسة، كمقابمة درِ ( معمـ كمعممة يُ 21)

 ( مف أكلياء أمكر الطمبة.15ثالثة مشرفيف تربكييف لمقرر الصحة كالبيئة، باإلضافة إلى )

   إدخاؿ االستبانات إلى جياز الحاسكب لتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي تـ

SPSS).) 

 

 الدراست:هتغيراث  8.3

 
 فيما يأتي متغيرات الدراسة:

 المسمى الكظيفي كسنكات الخبرة. ،المؤىؿ العممي ،العمر ،الجنس غرافية:و المتغيرات الديم 

 :دراكيـ ل المتغيرات المستقمة  .كالبيئة الصحة مقررممفردات البيئية التي يحتكم عمييا معرفة الطمبة كا 

 :كسمككياتيـ نحك البيئةاتجاىات الطمبة  المتغيرات التابعة. 
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 المعالجة اإلحصائية: 9.3
 

إلى الحاسكب بإعطائيا أرقاـ معينة أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى  أدخمتبعد جمع بيانات الدراسة، 

درجات، كاإلجابة محايد  أربعدرجات، كاإلجابة مكافؽ  خمسرقمية حيث أعطيت اإلجابة مكافؽ بشدة 

ض درجتيف، أما اإلجابة معارض بشدة فقد أعطيت درجة كاحدة بحيث درجات، كاإلجابة معار  ثالث

الصحة كالبيئة الفمسطيني عمى  مقررأفراد العينة نحك أثر  ا زادت الدرجة زادت درجة استجابةكمم

 سمكؾ كاتجاىات الطمبة البيئي.

كالمتكسطات المئكية كقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات باستخراج األعداد كالنسب 

نحرافات المعيارية، كتـ استخداـ معادلة الثبات كركنباخ ألفا لفحص ثبات أداتي الدراسة الحسابية كاال

كمعامالت االرتباط بيرسكف لفحص صدؽ أداتي الدراسة، كذلؾ باستخداـ الحاسكب باستخداـ برنامج 

 .SPSSالرـز اإلحصائية 

 

 هفتبذ التصسير:  10.3

 
(، تـ حساب فرؽ أدنى 5 - 1أفراد العينة أرقاما تمثؿ أكزانا التجاىاتيـ مف )بعد إعطاء اتجاىات 

كىك ما يسمى المدل، ثـ تـ قسمة قيمة المدل عمى عدد  (4=  1 5 -)قيمة مف أعمى قيمة كىي 

، كبالتالي نستمر في (0.8=  4/5) ليصبح الناتج (5)المجاالت المطمكبة في الحكـ عمى النتائج كىك 

جاه القيمة ابتداء مف أدنى قيمة كذلؾ إلعطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة أك االتزيادة ىذه 

 ( يكضح ذلؾ:6.3، كالجدكؿ رقـ )باالعتماد عمى الكسط الحسابي
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 .مفتاح التصحيح :6.3جدكؿ رقـ 

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8أقؿ مف 

 منخفضة 2.6أقؿ مف  -1.8مف 

 متوسطة 3.4أقؿ مف  - 2.6مف 

 مرتفعة 4.2أقؿ مف  - 3.4مف 

 مرتفعة جدا فأكثر 4.2مف 
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 الفصؿ الرابع

 والمناقشةالنتائج 

 يتناوؿ ىذا الفصؿ نتائج الدراسة وتحميميا ومناقشتيا وىو عمى النحو اآلتي:

لمشرفيف احتواء مقرر الصحة والبيئة لممفردات البيئية مف وجية نظر المعمميف وا 1.4
 :التربوييف وأولياء أمور الطمبة

 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 (.10 نظر الممحؽ رقـ)أ ،المتعمقة بيذا السؤاؿ

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف 10) يكضح الجدكؿ المرفؽ بالممحؽ رقـ

فقرات أداة الدراسة التي تقيس مدل احتكاء مقرر الصحة كالبيئة لممفردات البيئية مف كجية نظر 

المعمميف مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األىمية، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات 

، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس المبحكثيف كانت مرتفعة
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( مما يدؿ عمى انخفاض التشتت في آراء كاتجاىات 0.34نحراؼ معيارم مقداره )ا( مع 4.04)

 المبحكثيف مما يشير إلى زيادة كتقارب اآلراء.

 مقرره الفقرات: الفقرة )يضـ تبت فقرات األداة ترتيبا تنازليا حسب األىمية، كقد جاء في مقدمة ىذكرُ 

( كانحراؼ معيارم 4.19الصحة كالبيئة الطرؽ اإليجابية لمتعامؿ مع البيئة( بمتكسط حسابي مقداره )

الصحة كالبيئة الطرؽ الخاطئة في تعامؿ الناس مع البيئة كيصؼ  مقرريرصد )(، الفقرة 0.4مقداره )

الفقرة  (،0.36( كانحراؼ معيارم مقداره )4.14)مة لعالجيا( بمتكسط حسابي مقداره الطرؽ السمي

( 4.14الصحة كالبيئة بالتعرؼ عمى مصادر البيئة المحمية( بمتكسط حسابي مقداره ) مقرريسيـ )

( مى إرشادات كنصائح بيئيةالصحة كالبيئة ع مقرر(، الفقرة )يحتكم 0.36كانحراؼ معيارم مقداره )

 (.0.48ارم مقداره )( كانحراؼ معي4.14بمتكسط حسابي مقداره )

الصحة كالبيئة إلى آليات تدكير المخمفات الصناعية  مقرركانت أدنى الفقرات: الفقرة )يشير  في حيف

 مقرر(، الفقرة )يحتكم 0.60( كانحراؼ معيارم مقداره )3.81كمعالجتيا( بمتكسط حسابي مقداره )

( 3.95) متكسط حسابي مقدارهالصحة كالبيئة عمى معمكمات كاضحة حكؿ مخاطر التمكث البيئي( ب

الصحة كالبيئة في التعرؼ عمى خصائص البيئة  مقرر(، الفقرة )يسيـ 0.50كانحراؼ معيارم مقداره )

يرصد رة )(، الفق0.55( كانحراؼ معيارم مقداره )4.00المحمية كمميزاتيا( بمتكسط حسابي مقداره )

( كانحراؼ 4.00الصحة كالبيئة القكانيف التي تسيـ في حماية البيئة( بمتكسط حسابي مقداره ) مقرر

 (.0.55معيارم مقداره )



51 
 

 :كمف خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة، يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية

  ئة، كيرصد الطرؽ الخاطئة في مع البييضـ مقرر الصحة كالبيئة الطرؽ اإليجابية لمتعامؿ

 تعامؿ الناس معيا، كما كيصؼ الطرؽ السميمة لعالجيا.

  يسيـ مقرر الصحة كالبيئة بالتعرؼ عمى المكارد الطبيعية كيكضح مفيكـ البيئة كالبيئة

 المحمية.

 .يشير مقرر الصحة كالبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب التمكث ككيفية الكقاية منو 

 كالبيئة األفكار الدالة عمى المسؤكلية الجماعية كالفردية، كيرصد القكانيف  يبرز مقرر الصحة

 التي تسيـ في حماية البيئة.

 

 مقرريتضح مف خالؿ التحميؿ اإلحصائي بأف اتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة نحك مدل احتكاء 

انحراؼ معيارم ( ك 4.04، بكسط حسابي )مف كجية نظر المعمميفالصحة كالبيئة لممفردات البيئية 

مع معممي الصحة كالبيئة مع نتائج التحميؿ  ياـ إجرائت(. كما تكافقت نتائج المقابالت التي 0.34)

الصحة كالبيئة يحتكم عمى مفردات  مقررتمت مقابمتيـ عمى أف  فيالذف يحيث أكد المعمم ،اإلحصائي

تبيف ة بمعمكمات بيئية كافية. كما بيئية متنكعة كشاممة كقادرة عمى تخريج الطمبة مف المرحمة األساسي

الصحة كالبيئة فعميان غطى معظـ المكاضيع البيئية التي يحتاجيا  مقررأف الدراسة أيضان مف خالؿ 

 .مقررفييا ال سر دالطالب في ىذه المرحمة التي ي

ستبانة آراء مكجيو لمعممي احيث أعد  ،(2011) جمعة في ىذا الجزء مف الدراسة أسمكب كقد اتبع

التربية اإلسالمية حكؿ مفاىيـ التربية البيئية في مناىج التربية اإلسالمية كلكف اختمفت نتائج الدراسة 

الحالية مع نتائج دراستو حيث دلت نتائج دراستو عمى خمك الكتاب مف مفاىيـ بيئية كثيرة تتناسب مع 
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حيث كشفت الدراسة عمى  (،2009) نتيجة مع غربيمكضكعات الدركس المقرره، كما اختمفت ىذه ال

أف المكاد الدراسية في الكتب المدرسية لـ تيتـ بالمشكالت البيئية في الجزائر ككاف التركيز عمى 

حكؿ مدل  (2009) مشكمة التمكث البيئي أكتر مف غيرىا، كلكف اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة عدكاف

قد راعى أىداؼ  مقررئية حيث اتفؽ أغمبية أفراد العينة عمى أف الالجغرافيا لممفاىيـ البي مقررتضميف 

قد راعى الجانب المعرفي. كما اتفقت  مقررالتربية البيئية كلكف بشكؿ متكسط إلى حد ما، أم أف ال

، حيث أكدت النسبة الكمية لتضميف مفاىيـ (2010) المحتسب ىذه النتيجة بدرجة كبيرة جدان مع دراسة

%( كقد أكد المعممكف 92.9) البيئية في كتاب عمكـ الصحة كالبيئة لمصؼ العاشر األساسيالتربية 

أعمى  إلىبدراستيا أف تضميف المفاىيـ البيئية كاف عاليان كذلؾ لحصكؿ مجاؿ خصكصيات المادة 

 (. 3.95) متكسط حسابي كىك

كالبيئة جاءت متشابية كمتقاربة  الصحة مقررحكؿ تقييـ الثالثة الذيف تمت مقابمتيـ أما آراء المشرفيف 

الصحة كالبيئة يحتكم عمى مادة عممية معدة جيدان  مقررإلى حد كبير جدان، حيث أكدكا جميعان عمى أف 

كأف المقرر يحتكم عمى مفاىيـ بيئية كاضحة كشاممة، حيث أنو احتكل عمى مفيكـ البيئة كالنظاـ 

كتناكؿ أيضان مكاضيع التنكع الحيكم كمفيكـ النادم البيئي ككذلؾ اشتمؿ عمى دكر اإلنساف في البيئة 

حتالؿ ككذلؾ البيئة كالتنمية الطبيعية كمكاضيع حكؿ المياه كاإلالبيئي ككذلؾ اشتمؿ عمى المحميات 

 كاحتكل أيضان عمى ضركرة القكانيف البيئية التي تحمي المجتمعات.

الصحة  مقررأف % منيـ 60ة حيث أكد أما بالنسبة آلراء بعض أكلياء األمكر فجاءت مختمفة كمتنكع

كالبيئة ىك إثراء معرفي جديد كمتنكع كأساسي لثقافة الطالب في المرحمة األساسية كأنو يحتكم عمى 

مفرادات بيئية جديدة كمتنكعة، حيث بإمكاف ىذه المعمكمات جعؿ الطالب مدرؾ لمعديد مف المشكالت 

عمى كجكد المقرر % 40 النسبة المتبقية منيـ كىي تالبيئية كقادران عمى مكاجيتيا، في حيف اعترض
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كأنو ال يقدـ فائدة عممية بؿ أنو كاف إضافة سمبية أثرت عمى المكاد األساسية كالمغة العربية كاإلنجميزية 

كالرياضيات، كما أف محتكل المقرر في بعض الكحدات الدراسية ال يتناسب مع عمر الطالب كمادة 

 ة المكجكدة في مقرر الصحة كالبيئة لمصؼ السابع األساسي. التغيرات النفسية كالجسدي

 

الصحة والبيئة في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مف وجية  مقرردور  2.4

 :نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف وأولياء األمور

 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 .(11نظر الممحؽ رقـ )أالمتعمقة بيذا السؤاؿ، 

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 11يكضح الجدكؿ في الممحؽ رقـ )

ت الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة مف كجية الصحة كالبيئة في اتجاىا مقررأداة الدراسة التي تقيس دكر 

تجاىات انظر المعمميف مرتبة ترتيبان تنازليان حسب األىمية، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف 

المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

( مما يدؿ عمى تكسط التشتت في آراء كاتجاىات 0.56( مع انحراؼ معيارم مقداره )3.80)

 المبحكثيف مما يشير إلى تكسط تقارب اآلراء كاالتجاىات.

 مقررحسب األىمية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات: الفقرة )يحث ال تنازليان  كرتبت فقرات األداة ترتيبان 

( كانحراؼ معيارم مقداره 4.14الطمبة عمى المحافظة عمى البيئة مف التمكث( بمتكسط حسابي مقداره )

الطرؽ الخاطئة لمتعامؿ مع البيئة كسبؿ تجنبيا( بمتكسط حسابي مقداره  مقرريبيف الالفقرة ) ،(0.48)
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ى اإلحساس بأىمية ة عمفي تنمية القدر  مقررالفقرة )يسيـ ال ،(0.59( كانحراؼ معيارم مقداره )4.05)

 مقرريسيـ الالفقرة ) ،(0.71( كانحراؼ معيارم مقداره )4.00( بمتكسط حسابي مقداره )البيئة المحمية

في تربية الطمبة عمى عدـ إلقاء المخمفات كالنفايات في األماكف العامة( بمتكسط حسابي مقداره 

 (.0.55( كانحراؼ معيارم مقداره )4.00)

مكف الطمبة مف الحفاظ عمى البيئة( النشرات التي ت مقررالفقرات: الفقرة )يقدـ الكانت أدنى  في حيف

الطمبة عمى  مقررالفقرة )يحث ال ،(0.97حراؼ معيارم مقداره )( كان3.33بمتكسط حسابي مقداره )

نحراؼ معيارم ( كا3.33( بمتكسط حسابي مقداره )البيئة لمجيات المسؤكلةاإلبالغ عف اإلساءات ضد 

( بمتكسط رؽ التطكعية لحماية البيئةلى الفِ الطمبة االنضماـ إ مقررالفقرة )يشجع ال، (00.8ره )مقدا

الطمبة عمى المشاركة  مقررالفقرة )يربي ال ،(0.97نحراؼ معيارم مقداره )( كا3.38حسابي مقداره )

 (.0.80مقداره )( كانحراؼ معيارم 3.62في حمالت تنظيـ المرافؽ العامة( بمتكسط حسابي مقداره )

 يمكف تمخيص ما سبؽ باالستنتاجات اآلتية: كمف خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة،

  يحث مقرر الصحة كالبيئة الطمبة عمى المحافظة عمى البيئة مف التمكث، كيبيف الطرؽ

 الخاطئة في التعامؿ معيا كسبؿ تجنبيا.

  حساس بأىمية البيئة المحمية كتيذيب ى اإلالقدرة عميسيـ مقرر الصحة كالبيئة في تنمية

 السمككيات نحك البيئة.

  القيـ اإليجابية لدل الطمبة التي تحثيـ عمى المحافظة عمى  عيسيـ مقرر الصحة كالبيئة في زر

 خامات البيئة.
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 عتداء عمى مككنات ة األخالؽ الحسنة التي تجنبيـ اإلينمي مقرر الصحة كالبيئة لدل الطمب

 رتباط الطمبة بالبيئة كالدفاع عنيا.إئة، كما كيقكم البي

الصحة كالبيئة  مقررتجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة نحك دكر ا بأف حيث أنو يمكف تمخيص ما سبؽ

( كانحراؼ 3.80تجاىات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة مف كجية نظر المعمميف بكسط حسابي )افي 

 (.0.56معيارم )

المعمميف أثناء  إجابات% مف 65مقابالت مع معممي الصحة كالبيئة دلت بعد إجراء عدة كلكف 

 مقررالصحة كالبيئة ال يؤثر عمى سمكؾ الطالب اإليجابي نحك البيئة، حيث أف  مقررالمقابمة بأف 

إلى عدة أمكر  الصحة كالبيئة قدـ معرفة فقط كلـ يؤثر عمى السمكؾ عند معظـ الطمبة، كذلؾ يرجع

ركز عمى المادة العممية أكثر مف  مقررال يراعي الفركؽ الفردية عند الطالب، كأف ال مقررنيا أف الم

تضمف مكاضيع بعيدة عف الكاقع الفمسطيني، غير أف الكقت المتكفر لتدريس  مقرراألنشطة، كما أف ال

تعزز السمكؾ  مقرر الصحة كالبيئة غير كاٍؼ لربط المعرفة بالسمكؾ كالقياـ ببعض األنشطة التي

اإليجابي نحك البيئة، كالكثير مف المعمميف أكدكا عمى نقص المكاد كاألدكات الالزمة لتطبيؽ األنشطة 

الصحة كالبيئة، كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا تؤدم إلى صعكبة تطبيؽ األنشطة  مقررالتي يحتكم عمييا 

مع معظـ آراء  النتائج ا اتفقتك البيئة، كمالتي مف الممكف أف تؤثر في سمكؾ الطالب اإليجابي نح

المبحكثيف أثناء المقابالت حيث أف المقرر يحتكم عمى العديد مف األنشطة التي يستمـز تطبيقيا تكفر 

معدات كأجيزة ككقت أكبر مف المسمكح ليذا المقرر لتدريسو خالؿ الفصؿ الدراسي أك العاـ الدراسي 

ألنشطة كتطبيقيا خالؿ الفصؿ الكامؿ، كما أف ترتيب محتكل الكتاب حاؿ دكف تنفيذ العديد مف ا

خر محتكيات المقرر لمصؼ السابع حيث شممت آالدراسي؛ فمثالن مكاضيع التنكع الحيكم ذكرت في 

ىذه الكحدة عمى مفيكـ التنكع الحيكم كما اشتممت عمى مفيكـ النادم البيئي كأيضان المحميات 
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ىا عمى سمكؾ الطالب ذكرت بأخر الطبيعية في فمسطيف، كلكف بالرغـ مف أىمية ىذه الكحدة كتأثير 

المقرر الدراسي حيث أنو كفي كثير مف األحياف ال يتـ التطرؽ إلييا أساسان كذلؾ لضيؽ الكقت 

 مكح لتدريس ىذه المادة كتطبيقيا.المس

( لدراسة تأثير كتاب الجغرافيا عمى الجانب الميارم لمطمبة 2009) كما تطرقت أيضان دراسة عدكاف

قد راعيا بشكؿ متكسط إلى حد ما،  مقرركدلت نتائج دراستو عمى أف ال البيئةكسمككياتيـ تجاه 

( أف دكر النشاط المدرسي ضعيؼ كغير فعاؿ في مجاؿ البيئة كىي 2005) كأكضحت دراسة قمر

( التي 2009) ه النتيجة مع دراسة غربيذنفس النتيجة التي دلت عمييا نتائج المقابالت كاتفقت ى

البيئية في المدارس اإلبتدائية أخذت شكالن نظريان أكثر منو عمميان. كما اختمفت ىذه أثبتت أف المفاىيـ 

( التي أظيرت أف درجة ممارسة اإلدارة المدرسية لدكرىا في تنمية 2013) النتيجة مع دراسة عاـر

 الكعي البيئي لدل طمبة المرحمة الثانكية في مدارس محافظة غزة مف كجية نظر معممي العمكـ كانت

 .%68.47بدرجة كبيرة قيمتيا 

الصحة كالبيئة عمى سمكؾ الطمبة مف كجية نظر مشرفي الصحة كالبيئة في  مقررأما بالنسبة لتأثير 

مف الممكف أف يككف لو تأثير كبير عمى سمكؾ الطمبة  مقررمحافظة الخميؿ، أفادت اآلراء عمى أف ال

عمى أنشطة متنكعة في حاؿ تـ تطبيقيا ستؤثر عمى سمكؾ  مقرراإليجابي نحك البيئة لما يحتكم ال

قات يشكالتيا. كلكف كمع األسؼ تكجد مععمى مكاجية م ونحك بيئتو كفيمو لطبيعتيا كقدرت الطالب

بعيدة عف الكاقع  مقرركأىميا أف ىناؾ أنشطة يحتكييا ال ،عمى السمكؾ مقررتحكؿ دكف تأثير ال

لكفاءات لدل المعمميف تؤثر سمبان عمى تطبيؽ األنشطة بكضعيا كما أف نقص القدرات كا ،الفمسطيني

الصحة كالبيئة أصحاب تخصص بعيد كؿ البعد  مقررفيناؾ بعض معممي  ،السميـ كالمنطقي كالعممي

عف قدرتيـ عمى تدريس مادة عممية ككجكد معمـ لغة عربية كآخر تربية إسالمية يقكـ بتدريس مقرر 
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ى نتائج سمبية عمى قدرة المعمـ عمى تطبيؽ األنشطة العممية المكجكدة الصحة كالبيئة كىذا يؤدم إل

( 2009) كىذه النتيجة اتفقت مع دراسة عدكاف .بالمقرر كبالتالي ضعؼ تأثيرىا عمى سمكؾ الطالب

مؤىميف الالتي أكدت جميعيا عمى أف المعمميف غير  (2009) ( كدراسة ريمكف2009) كدراسة غربي

التربية  عمى تدريس المفاىيـ البيئية بالطريقة السميمة. حيث أنو ىنا يبرز دكرتربكيان غير قادريف 

كالتعميـ كالمشرفيف التربكييف بضركرة إعداد المعمميف كتدريبيـ لكي يككنكا قادريف عمى أداء ميمتيـ 

بالشكؿ السميـ. كما أكصى المشرفكف عمى ضركرة إعطاء المقرر كقت أطكؿ لتدريسو كممارسة 

( عالمات عمى عالمة الطالب النيائية لممقرر خاصة بالنشاط 5كما أكدكا عمى إضافة ) نشاطاتو

 أكدكا عمى ضركرة تدريس المقرر باألسمكب العممي الحديث كاستخداـ التكنكلكجيا بالتعميـ. ك العممي، 

 

 :الصحة والبيئة لممفردات البيئية مف وجية نظر الطمبة مقرراحتواء  3.4

 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاإلنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة  ،السؤاؿلإلجابة عف ىذا 

 .(12نظر الممحؽ )أ ،المتعمقة بيذا السؤاؿ

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف 12) يكضح الجدكؿ المرفؽ بالممحؽ رقـ

الصحة كالبيئة لممفردات البيئية مف كجية نظر الطمبة  مقررفقرات أداة الدراسة التي تقيس مدل احتكاء 

حسب األىمية، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات المبحكثيف  تنازليان  مرتبة ترتيبان 

( مع 3.73كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس )

( مما يدؿ عمى تكسط التشتت في آراء كاتجاىات المبحكثيف مما يشير 0.56انحراؼ معيارم مقداره )

 إلى تكسط تقارب اآلراء كاالتجاىات.
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 مقررحسب األىمية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات: الفقرة )يحتكم  تنازليان  كرتبت فقرات األداة ترتيبان 

( كانحراؼ معيارم مقداره 4.15الصحة كالبيئة عمى إرشادات كنصائح بيئية( بمتكسط حسابي مقداره )

الصحة كالبيئة عمى مفاىيـ بيئية كاضحة( بمتكسط حسابي مقداره  مقرريحتكم الفقرة ) ،(0.92)

الصحة كالبيئة الطرؽ السميمة  مقرريكضح الفقرة ) ،(0.76( كانحراؼ معيارم مقداره )4.14)

 ،(1.11نحراؼ معيارم مقداره )كا (4.04الستخداـ المياه كترشيد استيالكيا( بمتكسط حسابي مقداره )

( 4.00الصحة كالبيئة الطرؽ اإِليجابية لمتعامؿ مع البيئة( بمتكسط حسابي مقداره ) مقرريضـ الفقرة )

 (.0.96نحراؼ معيارم مقداره )ا  ك 

الصحة كالبيئة عمى مفيكـ المناخ كتنكعو( بمتكسط  مقرركانت أدنى الفقرات: الفقرة )يحتكم  في حيف

الصحة كالبيئة مفيـك  مقرريكضح الفقرة ) (،1.24( كانحراؼ معيارم مقداره )3.03حسابي مقداره )

 ،(1.22( كانحراؼ معيارم مقداره )3.06المطر الحمضي كآثاره عمى البيئة( بمتكسط حسابي مقداره )

الصحة كالبيئة إلى آليات تدكير المخمفات الصناعية كمعالجتيا( بمتكسط حسابي  مقرريشير الفقرة )

آثار قطع  الصحة كالبيئة مقرريكضح الفقرة ) ،(1.20( كانحراؼ معيارم مقداره )3.44مقداره )

( كانحراؼ معيارم مقداره 3.46ى البيئة( بمتكسط حسابي مقداره )األشجار كالرعي الجائر عم

(1.27.) 

 ؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة، يمكف تمخيص ما سبؽ باإلستنتاجات اآلتية:كمف خال

  يحتكم مقرر الصحة كالبيئة عمى إرشادات كنصائح بيئية، كما كيحتكم عمى مفاىيـ بيئية

 كاضحة.

 .يكضح مقرر الصحة كالبيئة الطرؽ السميمة الستخداـ المياه كترشيد استيالكيا 
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 لصحة كالبيئة عمى مفاىيـ كاضحة حكؿ مفيـك النظاـ البيئي كمككناتو.يحتكم مقرر ا 

 يجابية ماية البيئة، كما كيعزز القيـ اإليرصد مقرر الصحة كالبيئة القكانيف التي تسيـ في ح

 التي تحافظ عمى البيئة مف التمكث مف خالليا.

  كيرصد الطرؽ الخاطئة يشير مقرر الصحة كالبيئة إلى الطرؽ السميمة في التعامؿ مع البيئة

 في التعامؿ معيا.

 

الصحة كالبيئة  مقررجاىات المبحكثيف كانت مرتفعة نحك مدل احتكاء يمكف تمخيص ما سبؽ بأف ات

(. اتفقت ىذه 0.56( كانحراؼ معيارم )3.73لممفردات البيئية مف كجية نظر الطمبة بكسط حسابي )

مع طمبة الصفيف السابع كالعاشر األساسييف عمى أف ت يالنتيجة أيضان مع نتيجة المقابالت التي أجر 

قدـ معرفة بيئية كاسعة جدان، كمعمكمات جديدة لـ يتـ التطرؽ إلييا بالمقررات األخرل، حيث قرر الم

يحتكم عمى معرفة  مقرر، كأف المقررالناحية المعرفية لممف إجابات الطمبة إيجابية % مف 70كانت 

ة كشاممة ف إجابات الطمبة كانت كاضحبيئية جديدة، كيمكف القكؿ بأ كماتبيئية كاسعة كقدـ ليـ معم

 حيث يمكف ذكر بعض منيا:

 مقرركانت إجابة إحدل طالبات مدرسة ربعي الشريؼ األساسية لمبنات في محافظة الخميؿ كما يأتي: 

أم بمكاضيع الصحة كالبيئة ممتع كمفيد كيقدـ معمكمات بيئية جديدة، كما أنو يتيح الفرصة بإبداء الر 

الصحة كالبيئة يرتبط ارتباطان كامالن  مقررأف المقرر ال يمثؿ عبئان دراسيان كبيران، ك ك  ،مختمفة كمتنكعة

راحي زيادة عدد بالبيئة كيقرب المكاضيع البيئية إلى أذىاف الطمبة، كلكف محتكل المادة كبير كاقت

 .الحصص األسبكعية
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الصحة كالبيئة  مقررصحابة األساسية لإلناث كما يأتي: كانت أيضان إجابة إحدل طالبات مدرسة الك 

مف ناحية معرفية جديدة، كلكنو في بعض األحياف ال يراعي مستكل بعض الطمبة  ممتع كمفيد جدان 

كىذا ينعكس سمبان عمى سيكلة فيـ المادة كتطبيقيا،  ،كبعض المكاضيع بحاجة إلى عمؽ معرفي كبير

 فيـ المعمكمة.مج األنشطة لتسييؿ كَأقترح ىنا د

الصحة كالبيئة  مقرركىنا أيضا سكؼ يتـ ذكر إجابة أحد طالب مدرسة ذككر إمريش األساسية: 

حكا النظاـ نجِ يحتاج إلى تطكير كتعديؿ كيجب تعزيز إنتماء الطالب إلى مدرستيـ لكي يتعانكا كيُ 

المقرر بعيد عف االسـ، البيئي، أما بالنسبة لمكاضيع المقرر الدراسي ففي بعض األحياف تشعر بأف 

كفي بعض المكاضيع كنت راضيان عنيا لمدل ربطة بمكاضيع الصحة كالبيئة حيث أنو يتناكؿ مكاضيع 

 مكث بأنكاعة ككيفية الكقاية منو.غاية في األىمية كتفيد في الحياة العممية مثؿ الت

صحة كالبيئة يعتبر فسحة ال مقررطالب آخر مف مدرسة ذككر الكرمؿ الثانكية كما يأتي: كانت إجابة ك 

دراسية مختمفة عف باقي المكاد الدراسية ككثرة متطمباتيا، فأنا أرل أف كجكده ضركرم لمتخفيؼ مف ثقؿ 

ف أ مف الكقت كالجيد لدراستيا كما أف بإمكانوالمكاد الدراسية األخرل باعتباره مادة ال تتطمب الكثير 

 صحة كالبيئة يقدـ معرفة عممية جديدة فيك مفيد كممتع.ال مقررأف ك عمى المعدؿ العاـ،  ؤثر إيجابيان ي
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البيئة مف وجية  الصحة والبيئة في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو مقرردور  4.4

 :نظر الطمبة

 

تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات االستبانة  ،لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 .(13أنظر الممحؽ رقـ ) ،المتعمقة بيذا السؤاؿ

( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات 13يكضح الجدكؿ المرفؽ بالممحؽ )

الصحة كالبيئة في اتجاىات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة مف كجية  مقررأداة الدراسة التي تقيس دكر 

حسب األىمية، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ أف اتجاىات  تنازليان  نظر الطمبة مرتبة ترتيبان 

المبحكثيف كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

( مما يدؿ عمى تكسط التشتت في آراء كاتجاىات 0.69( مع إنحراؼ معيارم مقداره )3.73)

 قارب اآلراء كاالتجاىات.المبحكثيف مما يشير إلى تكسط ت

أساىـ في الفقرة ) حسب األىمية، كقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات: تنازليان  كرتبت فقرات األداة ترتيبان 

( كانحراؼ معيارم 4.16( بمتكسط حسابي مقداره )ات مف المالعب كالساحات المدرسيةإزالة النفاي

( بمتكسط كجكدة في البيت كالمدرسة كالشارعت الم(، الفقرة )أحافظ عمى األشجار كالنباتا1.14مقداره )

كالخاصة  أحافظ عمى الحدائؽ العامةالفقرة ) ،(1.10( كانحراؼ معيارم مقداره )4.13حسابي مقداره )

(، الفقرة 1.06( كانحراؼ معيارم مقداره )4.11( بمتكسط حسابي مقداره )أثناء الرحالت المدرسية

كالنفايات في األماكف العامة كالخاصة( بمتكسط حسابي مقداره )أحافظ عمى أف ال ألقي المخمفات 

 (.1.18( كانحراؼ معيارم مقداره )4.06)
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كانت أدنى الفقرات: الفقرة )شاركت بنشاطات تتمثؿ بإعادة تدكير النفايات ككيفية التخمص  في حيف

بمغ عف اإلساءات الفقرة )أ ،(1.47( كانحراؼ معيارم مقداره )3.19منيا( بمتكسط حسابي مقداره )

الفقرة  ،(1.41( كانحراؼ معيارم مقداره )3.19ضد البيئة لمجيات المسؤكلة( بمتكسط حسابي مقداره )

( كانحراؼ 3.31)شاركت في حمالت المحافظة عمى البيئة كمرافقيا العامة( بمتكسط حسابي مقداره )

البيئة( بمتكسط حسابي مقداره الفقرة )أنضـ إلى الفرؽ التطكعية لحماية  ،(1.38معيارم مقداره )

 (.1.34( كانحراؼ معيارم مقداره )3.35)

 يمكف تمخيص ما سبؽ باإلستنتاجات اآلتية: ،كمف خالؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة

 .يساىـ الطمبة في إزالة النفايات مف المالعب كالساحات المدرسية 

  كالخاصة أثناء الرحالت، كما يحافظ الطمبة عمى أال يمقكا يحافظ الطمبة عمى الحدائؽ العامة

 المخمفات كالنفايات في األماكف العامة كالخاصة.

 .يتجنب الطمبة االعتداء عمى مككنات البيئة كيحافظكف عمييا باستمرار مف التمكث 

 .يستفيد الطمبة مف النشرات التربكية التي يقدميا المقرر في الحفاظ عمى البيئة 

 اط الطمبة بالبيئة كالدفاع عنيا، كما يحافظكف عمى خامات البيئة كيقدركف برتإلمقرر يقكم ا

 أىميتيا.

 

الصحة كالبيئة عمى سمكؾ  مقرركانت إجابات الطمبة التي أجريت معيـ المقابالت حكؿ مدل تأثير 

سمككيـ حكؿ تأثيره عمى % 78كشكؿ كمنيا السمبي % 22ػ كقدر بِ فمنيا اإليجابي  ،الطمبة متنكعة

 لـ يقـ بتحفيزىـ عمى حماية البيئة كالدفاع عنيا بشكؿ كبير. مقرراإليجابي نحك البيئة، حيث أف ال



62 
 

أف مقرر الصحة كالبيئة يكجو الطمبة إلى  ات:لباكيمكف ىنا ذكر بعضيا، حيث كانت إجابة إحدل الط

نت أيضان إجابة طالب آخر ككا ؿ البيئية في المجتمعات المحمية.طريؽ السالمة ككيفية مكاجية المشاك

فيك مؤثر جدان حيث أصبح اىتمامي لبيئتي  :تجاىات الطمبةإبالنسبة لتأثير مقرر الصحة كالبيئة عمى 

د أيضان مف ذكر المعمكمة كربطيا بالبيئة المحمية. ال ب عمـ المادة لتقريبوأكبر كىنا يرجع الفضؿ إلى م

كعيو عمى السمكؾ كاف لو تأثير أكبر مف تأثير مقرر أرل أف تاثير عمر الطالب ك  :إجابة طالبة أخرل

الصحة كالبيئو نفسو، أم أف عمر الطالب كىك بالصؼ العاشر لو تأثير كبير عمى سمككو حيث يتكلد 

الصحة كالبيئة يفتقر  مقرربأف  :لديو خجؿ مف رمي القمامة عمى األرض مثالن. كطالبة أخرل أجابت

الصحة كالبيئة، كأقترح تكفير  مقررالكقت الزمني القصير المتكفر ل إلى النشاط العممي كىذا يعكد إلى

حصة كلك كانت شيرية لمعالجة المشكالت البيئية عمى أرض الكاقع، كترؾ الطالب لمشاىدة المشاكؿ 

ف لـ يتكفر ذلؾ فميكف عف طريؽ األفالـ الكثائقية عمى األقؿ.  بأعينيـ أم التعمـ بالمشاريع، كا 
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 الخامسالفصؿ 

 االستنتاجات والتوصيات

 

 :االستنتاجات 1.5

 

الصحة كالبيئة الفمسطيني عمى سمكؾ كاتجاىات  مقررالكقكؼ عمى مدل تأثير  ىدفت ىذه الدراسة إلى

الطمبة اإليجابي نحك البيئة في فمسطيف ضمف معايير محددة، حيث تناكلت الدراسة مقرر الصحة 

عمى  كالبيئة كنظرة نقدية لمدل احتكائو عمى المفاىيـ كالمعرفة البيئية التي مف الممكف أف تؤثر

يث تـ اختيار الصفيف السابع األساسي كالعاشر األساسي، سمككيات الطمبة اإليجابية نحك البيئة، ح

مستقؿ كالصؼ  مقرركذلؾ انطالقان مف أف الصؼ السابع ىك بداية تدريس مقرر الصحة كالبيئة ك

الصحة كالبيئة  مقررالعاشر ىك نياية المرحمة األساسية كتدريس مقرر الصحة كالبيئة، كمقارنة تأثير 

إعداد استبانتيف كاحدة تـ الدراسة األربعة. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، عمى سمكؾ الطمبة خالؿ سنكات 

 مقررثانية لمطمبة، تضمنت محكريف أساسييف كىما مجاؿ المعرفة البيئي الذم يقدمة اللممعمميف ك 

مقرر الصحة كالبيئة،  تدريسالصحة كالبيئة كالمجاؿ الثاني ىك المجاؿ السمككي البيئي الصادر عف 
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الصحة كالبيئة كمقابالت مع  مقررالعديد مف المقابالت مع المشرفيف التربكييف عمى  تـ إجراءكما 

كأيضان مقابالت أخرل مع  ،معممي الصحة كالبيئة كمقابالت مع بعض طمبة الصفيف السابع كالعاشر

الصحة كالبيئة عمى سمكؾ الطمبة اإليجابي  مقرررائيـ بمدل تأثير آبعض أىالي الطمبة الستطالع 

 حيث سيتـ في ىذا الفصؿ عرض استنتاجات الدراسة، كالتكصيات كبعض المقترحات.  البيئة.نحك 

 بما يمي:  التي تكصمت إلييا الدراسةيمكف تمخيص أىـ االستنتاجات 

  يحتكم مقرر الصحة كالبيئة عمى مفردات بيئية متنكعة كقيمة كذلؾ مف كجية نظر المشرفييف

 يـ.التربكييف كالمعمميف كالطمبة أنفس

  مف الممكف أف يككف لمقرر الصحة كالبيئة تأثير كبير عمى سمكؾ كاتجاىات الطمبة اإليجابي نحك

البيئة، في حاؿ تكفر األدكات كاألجيزة التي تدعـ تطبيؽ األنشطة التي يحتكم عمييا المقرر، كعند 

الكقت المالئـ (، بما يتناسب مع 01-3) الصحة كالبيئة في الصفكؼ مقررإعادة النظر في تكزيع 

 .مقررلقطع ال

  مف أىـ العكامؿ التي مف الممكف أف تحكؿ دكف تأثير مقرر الصحة كالبيئة عمى سمكؾ كاتجاىات

الطمبة اإليجابي نحك البيئة، كجكد معمميف غير مختصيف في مجاؿ تدريس مادة عممية، مما يشكؿ 

 يئة. عائؽ أماـ سيكلة تطبيؽ األنشطة العممية كالعممية في مجاؿ الب

  كما أنو تـ استنتاج أف محتكيات مقرر الصحة كالبيئة بالمكاضيع البيئية لـ يتـ صياغتيا بالطريقة

تجاىات الطمبة كسمككياتيـ نحك البيئة حيث ذكرت بعض المكاضيع مف الممكف أف تؤثر في ا التي

 البيئية بآخر المقرر.

  اسة غير قادرة عمى تقديـ نتائج دقيقة يمكف القكؿ أيضان بأف استخداـ االستبانة كحدىا كأداة در

 كصادقة، بؿ يجب تدعيميا بأساليب أخرل كالمقابالت.
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  عندما تككف البيانات طبيعية يككف االنحراؼ المعيارم أقؿ مف نصؼ الكسط، كىذا دليؿ عمى

 تشتت طبيعي كمناسب آلراء المبحكثيف، كغير ذلؾ أصبح مف الالـز إعادة صياغة الجممة.

 

 التوصيات المقترحة: 2.5

 

   الصحة كالبيئة بشكؿ يالئـ الطرؽ التدريسية  مقررتدريب معممي الصحة كالبيئة عمى تدريس

الحديثة المناسبة كالتي تالئـ التطكر التكنكلكجي في الكسائؿ التعميمية المختمفة كطرؽ جديدة لتنمية 

 اتجاىات بيئية إيجابية عند الطمبة.

 ت في مراكز كمعاىد إعداد المعمميف في مجاؿ الثقافة البيئية لممعمميف عقد كرشات العمؿ كالدكرا

 مف أجؿ زيادة كعييـ البيئي، كتغير اتجاىاتيـ نحك البيئة كبالتالي تطكير كعي طمبتيـ البيئي.

 .إمداد المدارس بما يمـز مف دعـ مادم كفني لتنفيذ األنشطة التربكية في مجاؿ البيئة 

 تعميمية في تعزيز ثقافة الطمبة البيئية كتنمية اتجاىات إيجابية نحك البيئة.اإلفادة مف المشاريع ال 

  زيادة التعاكف مع المؤسسات الميتمة بالبيئة كاستقطاب الخبراء إللقاء المحاضرات كعقد الدكرات

 بيدؼ زيادة الكعي البيئي.

 .تضميف المقرر بقراءات إضافية تكجو الطالب نحك القضايا البيئية المتجددة 

  إجراء دراسات مماثمة لتشمؿ جميع مناىج التعميـ العاـ مف أجؿ تطكيرىا بما يناسب االتجاىات

 المعاصرة في تخطيط كتنفيذ المناىج كعمى رأسيا التربية البيئية.

  إجراء دراسات تيدؼ إلى تقكيـ مدل معرفة المعمميف ألسس التربية البيئية كأىدافيا كتقكيـ

 البيئة. ممارساتيـ كاتجاىاتيـ نحك
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  إجراء دراسات لمعرفة أفضمية استخداـ مناىج منفصمة أك مندمجة لمتربية البيئية كدكرىا في نمك

 المفاىيـ كاالتجاىات البيئية في المراحؿ التعميمية المختمفة.

  االىتماـ بالجانب العممي كذلؾ بإنشاء مراكز لمتعميـ البيئي كتجييزىا بالكسائؿ كالمعدات كصاالت

قامة الحدائؽ البيئية كالمختبرات، كالمعارض المدرسية لتعزيز الجانب التجريبي عند عرض األفال ـ كا 

 الطالب كذلؾ ليككف لو القدرة عمى التعامؿ مع البيئة كمشكالتيا بشكؿ مممكس.

  عمؿ لقاءات ككرش عمؿ تكعكية ألكلياء األمكر لبياف أىمية مقرر الصحة كالبيئة في تقديـ المعرفة

 ثيرىا عمى السمكؾ اإليجابي نحك البيئة.العممية كتأ
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AL-Quds University 
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 أخي المعمـ،، أختي المعممة

 -بعد التحية:

ة مبالصحة كالبيئة الفمسطيني عمى سمكؾ كاتجاىات الط مقررأثر "تقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف 

كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في جامعة القدس. لذا نرجك مف  "البيئي

فقرات ىذه االستبانة، كذلؾ بما يتفؽ مع كجية نظركـ، عممان بأف بيانات  فحضرتكـ التكـر باإلجابة ع

 غراض البحث العممي فقط، كستعامؿ بالسرية التامة.ىذه الدراسة لف تستخدـ إال أل

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،

 : آالء اليشمموفةطالبالإعداد 

 إشراؼ الدكتور : عامر كنعاف                                                         
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 في سمـ اإلجابة الذي يتفؽ مع وجية نظرؾ)×( الرجاء وضع عالمة 

 الصحة والبيئة مقررالمحور األوؿ: المفردات البيئية التي يحتوي عمييا 
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 بشدة
 معارض محايد موافؽ

 معارض

 بشدة

      الصحة كالبيئة عمى مفاىيـ بيئية كاضحة مقرريحتكم   .1

      الصحة كالبيئة عمى إرشادات كنصائح بيئية مقرريحتكم   .2

      الصحة كالبيئة الطرؽ اإليجابية لمتعامؿ مع البيئة مقرريضـ  . 3

الصحة كالبيئة عمى معمكمات كاضحة حكؿ مخاطر  مقرريحتكم  .4
 التمكث البيئي

     

      الصحة كالبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تمكث اليكاء مقرريشير  .5

      الصحة كالبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تمكث الماء مقرريشير  .6
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      الصحة كالبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تمكث التربة مقرريشير  .7

      الصحة كالبيئة إلى كيفية الكقاية مف التمكث البيئي مقرريشير  .8

الصحة كالبيئة إلى آليات تدكير المخمفات الصناعية  مقرريشير  .9
 كمعالجتيا

     

الصحة كالبيئة الطرؽ الخاطئة في تعامؿ الناس مع  مقرريرصد  .10
 البيئة كيصؼ الطرؽ السميمة لعالجيا

     

      الصحة كالبيئة القكانيف التي تسيـ في حماية البيئة مقرريرصد  .11

القيـ اإليجابية التي تحافظ عمى البيئة  الصحة كالبيئة مقرريعزز  .12
 مف التمكث

     

الصحة كالبيئة األفكار الدالة عمى المسؤكلية الجماعية  مقرريبرز  .13
 كالفردية في الحفاظ عمى البيئة

     

      الصحة كالبيئة بمفيـك البيئة كالبيئة المحمية مقرريعرؼ  .14

      الصحة كالبيئة المعرفة باحتياجات البيئة مقرريربط  .15

      الصحة كالبيئة بالتعرؼ عمى مصادر البيئة المحمية  مقرريسيـ  .16

الصحة كالبيئة في التعرؼ عمى خصائص البيئة  مقرريسيـ  .17
 المحمية كمميزاتيا

     

 في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مقرردور ال المحور الثاني:

      الطمبة عمى المحافظة عمى البيئة مف التمكث مقرريحث ال .18

االيجابية لدل الطمبة التي تحثيـ عمى  في زرع القيـ مقرريسيـ ال .19
 المحافظة عمى خامات البيئة

     

      الطمبة في المحافظة عمى المرافؽ العامة مقرريساعد ال .20
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لدل الطمبة األخالؽ الحسنة التي تجنبيـ االعتداء  مقررينمي ال .21
 عمى مككنات البيئة

     

الطمبة عمى المشاركة في حمالت تنظيـ المرافؽ  مقرريربي ال .22
 العامة

     

      الطمبة االنضماـ إلى الفرؽ التطكعية لحماية البيئة مقرريشجع ال .23

الطمبة عمى اإلبالغ عف اإلساءات ضد البيئة  مقرريحث ال ..24
 لمجيات المسؤكلة

     

في تربية الطمبة عمى عدـ إلقاء المخمفات كالنفايات  مقرريسيـ ال .25
 في األماكف العامة 

     

      ارتباط الطمبة بالبيئة كالدفاع عنيا مقرريقكم ال .26

الطمبة عف المشاركة في االعتداء عمى األشجار  مقررينيى ال .27
 كالجدراف في الحدائؽ العامة

     

الطمبة عمى المحافظة عمى الحدائؽ العامة  مقرريشجع ال .28
 كالخاصة أثناء الرحالت المدرسية 

     

      في تنمية القدرة عمى اإلحساس بأىمية البيئة المحمية مقرريسيـ ال .29

      الطرؽ الخاطئة لمتعامؿ مع البيئة كسبؿ تجنبيا مقرريبيف ال .30

      النشرات التي تمكف الطمبة مف الحفاظ عمى البيئة مقرريقدـ ال .31

      في تيذيب السمككيات تجاه البيئة لمطمبة  مقرريسيـ ال .32
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 .لقياس مدى تأثير مقرر الصحة والبيئة عمى معرفة وسموؾ الطمبة استبانة الطمبة (8) ممحؽ رقـ

 بسن هللا الرزون الرزين

 

AL-Quds University 

Environmental Studies Graduate Program 

________________________________________ 

 أخي الطالب ،، أختي الطالبة

 -بعد التحية:

 مبةالصحة كالبيئة الفمسطيني عمى سمكؾ كاتجاىات الط مقررتقـك الباحثة بإجراء دراسة بعنكاف أثر 

لذا نرجك مف  في جامعة القدس. البيئي. كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير،

عممان بأف حضرتكـ التكـر باإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة، كذلؾ بما يتفؽ مع كجية نظركـ ، 

 بيانات ىذه الدراسة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط، كستعامؿ بالسرية التامة.

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،

 

 إعداد طالبة الدراسات العميا: آالء ناجي اليشمموف

 إشراؼ الدكتور: عامر كنعاف                                             
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 )بيانات أولية(القسـ األوؿ: 

 في مربع اإلجابة التي تتفؽ مع حالتؾ:)×( الرجاء وضع إشارة 

 أنثى ذكر الجنس:   -0

 )................................(الصؼ: -6

 سنة  05أكثر مف  سنة  05 -01مف  سنوات   01أقؿ مف  العمر:  -4

 مخيـ قرية مدينة مكاف السكف: -3

 القسـ الثاني : )فقرات االستبانة( 

 في سمـ اإلجابة الذي يتفؽ مع وجية نظرؾ)×( الرجاء وضع عالمة 

  

   

   

 الصحة والبيئة مقررالمحور األوؿ: المفردات البيئية التي يحتوي عمييا 

 الفقرات
 موافؽ

 بشدة
 معارض محايد موافؽ

 معارض

 بشدة

الصحة والبيئة عمى مفاىيـ بيئية  مقرريحتوي  .1
 واضحة

     

الصحة والبيئة عمى مفاىيـ واضحة  مقرريحتوي  .2
 حوؿ مفيوـ النظاـ البيئي ومكوناتة

     

الصحة والبيئة عمى إرشادات ونصائح  مقرريحتوي  .3
 بيئية

     

الصحة والبيئة الطرؽ اإِليجابية لمتعامؿ  مقرريضـ  .4
 مع البيئة

     

الصحة والبيئة عمى معمومات واضحة  مقرريحتوي  .5
 حوؿ مخاطر التموث البيئي
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 الفقرات
 موافؽ

 بشدة
 معارض محايد موافؽ

 معارض

 بشدة

الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة  مقرريشير  .6
 لتجنب تموث اليواء

     

الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة  مقرريشير  .7
 لتجنب تموث الماء

     

الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة  مقرريشير  .8
 لتجنب تموث التربة

     

الصحة والبيئة عمى مفاىيـ واضحة  مقرريحتوي  .9
 حوؿ التنوع الحيوي

     

الصحة والبيئة عمى مفيـو المناخ  مقرريحتوي  .10
 وتنوعو

     

الصحة والبيئة كيفية الوقاية مف  مقرريوضح  .11
 التموث البيئي

     

الصحة والبيئة إلى آليات تدوير  مقرريشير  .12
 المخَمفات الصناعية ومعالجتيا

     

الصحة والبيئة الطرؽ الخاطئة في  مقرريرصد  .13
تعامؿ الناس مع البيئة ويصؼ الطرؽ السميمة 

 لعالجيا

     

الصحة والبيئة القوانيف التي تسيـ في  مقرريرصد  .14
 حماية البيئة

     

الصحة والبيئة القيـ اإليجابية التي  مقرر يعزز .15
 تحافظ عمى البيئة مف التموث

     

األفكار الدالة عمى  الصحة والبيئة مقرريبرز  .16
المسؤولية الجماعية والفردية في الحفاظ عمى 

 البيئة
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بالتعرؼ إلى مصادر  الصحة والبيئة مقرريسيـ  .17
 البيئة المحمية

     

آثار قطع األشجار  الصحة والبيئة مقرريوضح  .18
 والرعي الجائر عمى البيئة

     

الصحة والبيئة مفيـو المطر الحمضي  مقرريوضح  .19
 وآثارة عمى البيئة 

     

الصحة والبيئة الطرؽ السميمة  مقرريوضح  .20
 الستخداـ المياه وترشيد استيالكيا

     

 في التأثير عمى اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مقررالمحور الثاني: دور ال

      أحافظ باستمرار عمى البيئة مف التموث  .21

      أحافظ عمى خامات البيئة وأقدر أىميتيا .22

      أحافظ عمى نظافة المرافؽ العامة .23

      أتجنب االعتداء عمى مكونات البيئة وأحافظ عمييا .24

شاركت في حمالت المحافظة عمى البيئة ومرافقيا  .25
 العامة  

     

      أنضـ إلى الفرؽ التطوعية لحماية البيئة .26

      أبمغ عف اإلساءات ضد البيئة لمجيات المسؤولة .27

أحافظ عمى أف ال ألقي المخمفات والنفايات في  .28
 األماكف العامة والخاصة

     

      ارتباطي بالبيئة والدفاع عنيا مقرريقوي ال .29

عف المشاركة في االعتداء عمى  مقررينياني ال .30
 األشجار والجدراف في الحدائؽ العامة
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أساىـ في إزالة النفايات مف المالعب والساحات  .31
 المدرسية

     

أحافظ عمى الحدائؽ العامة والخاصة أثناء الرحالت  .32
 المدرسية

     

      أستفيد مف النشرات التربوية في الحفاظ عمى البيئة .33

أحافظ عمى األشجار والنباتات الموجودة في البيت  .34
 والمدرسة والشارع 

     

شاركت بنشاطات تتمثؿ في زراعة األشجار  .35
 والنباتات في مدينتي

     

شاركت بنشاطات تتمثؿ بإعادة تدوير النفايات  .36
 وكيفية التخمص منيا 
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 أسماء المدارس التي تمت عمييا الدراسة. (9ممحؽ رقـ )

 مديرية شماؿ الخميؿ
 المنطقة عدد طالب الصؼ العاشر عدد طالب الصؼ السابع جنس المدرسة اسـ المدرسة

 سعير 26 34 ذكور حمزة بف عبد المطمب األساسية
 حمحوؿ 43 86 ذكور صالح الديف األساسية
 بني نعيـ 82 100 إناث الصحابة األساسة
 سعير 53 61 إناث صفية األساسية

 مديرية الخميؿ
 المنطقة عدد طالب الصؼ العاشر عدد طالب الصؼ السابع جنس المدرسة اسـ المدرسة

 حارة الشيخ 86 119 ذكور الجعبري األساسية
 حارة أبو اسنينو 79 123 ذكور خالد الزعتري األساسيةالحاج 

 حـر الرامة 37 125 ذكور السيد األساسية
 ننقر 114 72 إناث حساف بف ثابت األساسية
 لوزه 37 41 إناث ربعي الشريؼ األساسية

 واد اليرية 46 49 إناث عمر بف الخطاب األساسية
 مديرية جنوب الخميؿ

 المنطقة عدد طالب الصؼ العاشر عدد طالب الصؼ السابع جنس المدرسة اسـ المرسة
 مريشإ 15 24 ذكور مريش األساسيةإذكور 

 ضاحية الزيتوف 60 89 ذكور معاذ بف جبؿ األساسية
 الصرة 44 32 ذكور ذكور الصرة الثانوية

 إذنا 42 115 إناث بنات سكينة بنت الحسيف
 الصرة 34 48 إناث بنات الصرة الثانوية
 السموع 9 12 إناث السيميا األساسية

 مديرية يطا
 المنطقة عدد طالب الصؼ العاشر عدد طالب الصؼ السابع جنس المدرسة اسـ المدرسة

 شماؿ بيت عمره 24 31 ذكور ذكور بيت عمره الثانوية
 الكرمؿ 52 78 ذكور ذكور الكرمؿ الثانوية

 خمة المي 17 23 إناث فة المختمطةصَ ـ لَ أ
 البدو 15 18 إناث الصرايعة المختمطة
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 مقررحتواء انحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بمدى األوساط الحسابية واال  (10) ممحؽ رقـ
 .ات البيئية مف وجية نظر المعمميفالصحة والبيئة لممفرد

ات البيئية مف وجية نظر الصحة والبيئة لممفرد مقررمدى احتواء  الرقـ
 المعمميف

 الوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.40 4.19 الصحة والبيئة الطرؽ اإليجابية لمتعامؿ مع البيئة مقرريضـ   .1

الصحة والبيئة الطرؽ الخاطئة في تعامؿ الناس مع  مقرريرصد   .2
 عالية 0.36 4.14 البيئة ويصؼ الطرؽ السميمة لعالجيا

 عالية 0.36 4.14 الصحة والبيئة بالتعرؼ عمى مصادر البيئة المحمية  مقرريسيـ   .3

 عالية 0.48 4.14 الصحة والبيئة عمى إرشادات ونصائح بيئية مقرريحتوي   .4

 عالية 0.62 4.10 الصحة والبيئة بمفيوـ البيئة والبيئة المحمية مقرريعرؼ   .5

 عالية 0.30 4.10 الصحة والبيئة عمى مفاىيـ بيئية واضحة مقرريحتوي   .6

القيـ اإليجابية التي تحافظ عمى البيئة  الصحة والبيئة مقرريعزز   .7
 عالية 0.44 4.10 مف التموث

 عالية 0.38 4.05 الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث الماء مقرريشير   .8

 عالية 0.38 4.05 الصحة والبيئة إلى كيفية الوقاية مف التموث البيئي مقرريشير   .9

الصحة والبيئة األفكار الدالة عمى المسؤولية الجماعية  مقرريبرز   .10
 عالية 0.77 4.00 والفردية في الحفاظ عمى البيئة

 عالية 0.63 4.00 الصحة والبيئة المعرفة باحتياجات البيئة مقرريربط   .11

 عالية 0.45 4.00 الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث اليواء مقرريشير   .12

 عالية 0.45 4.00 الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث التربة مقرريشير   .13

 عالية 0.55 4.00 الصحة والبيئة القوانيف التي تسيـ في حماية البيئة مقرريرصد   .14

الصحة والبيئة في التعرؼ عمى خصائص البيئة  مقرريسيـ   .15
 عالية 0.55 4.00 المحمية ومميزاتيا
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الصحة والبيئة عمى معمومات واضحة حوؿ مخاطر  مقرريحتوي   .16
 عالية 0.50 3.95 التموث البيئي

الصحة والبيئة إلى آليات تدوير المخمفات الصناعية  مقرريشير   .17
 عالية 0.60 3.81 ومعالجتيا

 عالية 0.34 4.04 الدرجة الكمية  .18

 

 

الصحة  مقررنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بدور األوساط الحسابية واال  (11) ممحؽ رقـ
 .مف وجية نظر المعمميف تجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئةاوالبيئة في 

الصحة والبيئة في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو  مقرردور  الرقـ
 مف وجية نظر المعمميف البيئة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.48 4.14 الطمبة عمى المحافظة عمى البيئة مف التموث مقرريحث ال  .1

 عالية 0.59 4.05 الطرؽ الخاطئة لمتعامؿ مع البيئة وسبؿ تجنبيا مقرريبيف ال  .2

في تنمية القدرة عمى اإلحساس بأىمية البيئة  مقرريسيـ ال  .3
 المحمية

 عالية 0.71 4.00

في تربية الطمبة عمى عدـ إلقاء المخمفات  مقرريسيـ ال  .4
 عالية 0.55 4.00 والنفايات في األماكف العامة

 عالية 0.55 4.00 في تيذيب السموكيات تجاه البيئة لمطمبة مقرريسيـ ال  .5

 عالية 0.67 3.95 الطمبة في المحافظة عمى المرافؽ العامة مقرريساعد ال  .6

االيجابية لدى الطمبة التي تحثيـ  في زرع القيـ مقرريسيـ ال  .7
 عالية 0.83 3.90 عمى المحافظة عمى خامات البيئة

لدى الطمبة األخالؽ الحسنة التي تجنبيـ االعتداء  مقررينمي ال  .8
 عالية 0.70 3.90 عمى مكونات البيئة

الطمبة عمى المحافظة عمى الحدائؽ العامة  مقرريشجع ال  .9
 عالية 0.54 3.90 والخاصة أثناء الرحالت المدرسية
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الطمبة عف المشاركة في االعتداء عمى األشجار  مقررينيى ال  .10
 عالية 0.73 3.86 والجدراف في الحدائؽ العامة

 عالية 0.80 3.67 ارتباط الطمبة بالبيئة والدفاع عنيا مقرريقوي ال  .11

الطمبة عمى المشاركة في حمالت تنظيـ المرافؽ  مقرريربي ال  .12
 عالية 0.80 3.62 العامة

الطمبة االنضماـ إلى الفرؽ التطوعية لحماية  مقرريشجع ال  .13
 متوسطة 0.97 3.38 البيئة

الطمبة عمى اإلبالغ عف اإلساءات ضد البيئة  مقرريحث ال  .14
 لمجيات المسؤولة

 متوسطة 0.80 3.33

 متوسطة 0.97 3.33 النشرات التي تمكف الطمبة مف الحفاظ عمى البيئة مقرريقدـ ال  .15

 عالية 0.56 3.80 الدرجة الكمية  .16

 

 

 مقررحتواء انحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بمدى األوساط الحسابية واال  (12) ممحؽ رقـ
 .الصحة والبيئة لممفردات البيئية مف وجية نظر الطمبة

الصحة والبيئة لممفردات البيئية مف وجية  مقررمدى احتواء  الرقـ
 نظر الطمبة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

 عالية 0.92 4.15 الصحة والبيئة عمى إرشادات ونصائح بيئية مقرريحتوي   .1

 عالية 0.76 4.14 الصحة والبيئة عمى مفاىيـ بيئية واضحة مقرريحتوي   .2

الصحة والبيئة الطرؽ السميمة الستخداـ المياه  مقرريوضح   .3
 عالية 1.11 4.04 وترشيد استيالكيا

 عالية 0.96 4.00 الصحة والبيئة الطرؽ اإِليجابية لمتعامؿ مع البيئة مقرريضـ   .4

األفكار الدالة عمى المسؤولية  الصحة والبيئة مقرريبرز   .5
 الجماعية والفردية في الحفاظ عمى البيئة

 عالية 1.06 3.93
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الصحة والبيئة عمى مفاىيـ واضحة حوؿ مفيـو  مقرريحتوي   .6
 عالية 0.86 3.90 النظاـ البيئي ومكوناتو

الصحة والبيئة عمى معمومات واضحة حوؿ مخاطر  مقرريحتوي   .7
 عالية 1.03 3.86 التموث البيئي

الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث  مقرريشير   .8
 عالية 1.05 3.85 الماء

 عالية 1.01 3.84 الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث اليواء مقرريشير   .9

 عالية 1.05 3.84 الصحة والبيئة القوانيف التي تسيـ في حماية البيئة مقرريرصد   .10

 عالية 1.03 3.83 الصحة والبيئة كيفية الوقاية مف التموث البيئي مقرريوضح   .11

الصحة والبيئة القيـ اإليجابية التي تحافظ عمى البيئة  مقرريعزز   .12
 مف التموث

 عالية 1.14 3.83

الصحة والبيئة إلى الطرؽ السميمة لتجنب تموث  مقرريشير   .13
 التربة

 عالية 1.06 3.70

الصحة والبيئة الطرؽ الخاطئة في تعامؿ الناس مع  مقرريرصد   .14
 عالية 1.17 3.66 البيئة ويصؼ الطرؽ السميمة لعالجيا

 عالية 1.04 3.56 بالتعرؼ إلى مصادر البيئة المحمية الصحة والبيئة مقرريسيـ   .15

الصحة والبيئة عمى مفاىيـ واضحة حوؿ التنوع  مقرريحتوي   .16
 عالية 1.12 3.48 الحيوي

آثار قطع األشجار والرعي الجائر  الصحة والبيئة مقرريوضح   .17
 عالية 1.27 3.46 عمى البيئة

الصحة والبيئة إلى آليات تدوير المخَمفات الصناعية  مقرريشير   .18
 عالية 1.20 3.44 ومعالجتيا

الصحة والبيئة مفيـو المطر الحمضي وآثاره عمى  مقرريوضح   .19
 متوسطة 1.22 3.06 البيئة

 متوسطة 1.24 3.03 الصحة والبيئة عمى مفيوـ المناخ وتنوعو مقرريحتوي   .20

 عالية 0.56 3.73 الدرجة الكمية  .21
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الصحة  مقررنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بدور األوساط الحسابية واال  (13) ممحؽ رقـ
 تجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مف وجية نظر الطمبة.اوالبيئة في 

الصحة والبيئة في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو  مقرردور  الرقـ
 البيئة مف وجية نظر الطمبة

 الوسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعياري
 الدرجة

 عالية 1.14 4.16 أساىـ في إزالة النفايات مف المالعب والساحات المدرسية  .1

أحافظ عمى األشجار والنباتات الموجودة في البيت والمدرسة   .2
 والشارع 

 عالية 1.10 4.13

 عالية 1.06 4.11 أحافظ عمى الحدائؽ العامة والخاصة أثناء الرحالت المدرسية  .3

أحافظ عمى أف ال ألقي المخمفات والنفايات في األماكف العامة   .4
 والخاصة

 عالية 1.18 4.06

 عالية 1.03 4.02 أحافظ عمى نظافة المرافؽ العامة  .5

 عالية 1.08 3.98 أتجنب االعتداء عمى مكونات البيئة وأحافظ عمييا  .6

 عالية 1.02 3.95 أحافظ باستمرار عمى البيئة مف التموث   .7

 عالية 1.19 3.75 أستفيد مف النشرات التربوية في الحفاظ عمى البيئة  .8

 عالية 1.17 3.74 ارتباطي بالبيئة والدفاع عنيا مقرريقوي ال  .9

عف المشاركة في االعتداء عمى األشجار والجدراف  مقررينياني ال  .10
 في الحدائؽ العامة

 عالية 1.31 3.70

 عالية 1.10 3.66 وأقدر أىميتياأحافظ عمى خامات البيئة   .11

 متوسطة 1.38 3.38 شاركت بنشاطات تتمثؿ في زراعة األشجار والنباتات في مدينتي  .12

 متوسطة 1.34 3.35 أنضـ إلى الفرؽ التطوعية لحماية البيئة  .13

 متوسطة 1.38 3.31  شاركت في حمالت المحافظة عمى البيئة ومرافقيا العامة  .14

 متوسطة 1.41 3.19 البيئة لمجيات المسؤولةأبمغ عف اإلساءات ضد   .15

شاركت بنشاطات تتمثؿ بإعادة تدوير النفايات وكيفية التخمص   .16
 منيا 

 متوسطة 1.47 3.19

 عالية 0.69 3.73 الدرجة الكمية  .17
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 قائمة الجداوؿ

 الصفحة  اسـ الجدوؿ الرقـ 
 31 فية لمطالبديموغراخصائص العينة ال (1.3جدوؿ رقـ)
 30 فية لممعمميف ديموغراخصائص العينة ال (2.3جدوؿ رقـ)
 36 لمطمبة معامؿ ثبات فقرات االستبانة (3.3جدوؿ رقـ)
 34 لممعمميف معامؿ ثبات فقرات االستبانة (4.3جدوؿ رقـ)
 33 مصفوفة قيـ معامالت االرتباط (5.3جدوؿ رقـ)
 31 مفاتيح التصحيح  (2.4جدوؿ رقـ)
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المالحؽقائمة   

 الصفحة اسـ المحمؽ الرقـ
 14 طمب لوزراة التربية والتعميـ لتوزيع االستبانة عمى المدارس (0محمؽ رقـ)
 13 جنوب الخميؿ عمى الدراسة/ تعميـ التربية و مديرية الموافقة مف  (6ممحؽ رقـ)
 15 الخميؿ عمى الدراسة/ تعميـ التربية و مديرية الموافقة مف  (4ممحؽ رقـ)
 12 شماؿ الخميؿ عمى الدراسة/ تعميـ التربية و مديرية الموافقة مف  (3ممحؽ رقـ)
 11 يطا عمى الدراسة/ تعميـ التربية و مديرية الموافقة مف  (5ممحؽ رقـ)
 19 االستبانةمحكمي أسماء  (2ممحؽ رقـ)

الصحة والبيئة عمى معرفة وسموؾ  مقرراستبانة معممي الصحة والبيئة لقياس تأثير  (1ممحؽ رقـ)
 الطمبة

11 

 94 الصحة والبيئة عمى معرفة وسموؾ الطمبة مقرراستبانة الطمبة لقياس مدى تأثير  (9ممحؽ رقـ)
 99 أسماء المدارس التي تمت عمييا الدراسة (1ممحؽ رقـ)
الصحة  مقرراألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بمدى احتواء  (01ممحؽ رقـ)

 ات البيئية مف وجية نظر المعمميفوالبيئة لممفرد
91 

الصحة والبيئة  مقررنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بدور األوساط الحسابية واال  (00ممحؽ رقـ)
 في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مف وجية نظر المعمميف 

11 

الصحة  مقررنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بمدى احتواء األوساط الحسابية واال  (06ممحؽ رقـ)
 والبيئة لممفردات مف وجية نظر الطمبة

10 

الصحة والبيئة  مقررنحرافات المعيارية لفقرات األداة المتعمقة بدور األوساط الحسابية واال  (04ممحؽ رقـ)
 في اتجاىات الطمبة وسموكياتيـ نحو البيئة مف وجية نظر الطمبة

14 
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