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الفصل األول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
خمفية الدراسة 

 
:  المقدمة1.1

 
 يزاؿ قاعدة تحكـ المخمكقات عمى ىذه األرض فانقرض ما أنقرض مف طير ماصراع البقاء كاف ك

نما البقاء لؤلصمح، ككاف لئلنساف بما كىبو اهلل ، كثبت مف ثبت منيا،كحيكاف كنبات  ككانت القاعدة كا 
 .مف عقؿ أفضؿ الفرص لمبقاء إذا استطاع أف يسخر الطبيعة

 

تجتذب البيئة اىتماـ العمماء كالباحثيف في التخصصات العممية المختمفة أكثر مف ذم قبؿ، كأيضان 
اىتماـ الدكؿ كالمنظمات الدكلية، فالدكؿ تخصص مف كزارتيا كزارة لشؤكف البيئة، كىيئة األمـ المتحدة 

(. 1995األطرش،)خصصت منظمة لشؤكف البيئة كالمعركفة باسـ برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 
 

كلعؿ المحرؾ الرئيسي ليذا االىتماـ مف قبؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية، ما أكدتو البحكث 
كالدراسات في العمـك كافة عف األضرار التي لحقت بالبيئة، كأف جؿ ىذه األضرار جاءت نتيجة 

لمسمكؾ الخاطئ لئلنساف تجاه الطبيعة، كمف ىنا بدأ الدكر التربكم في نشر الكعي البيئي بيف األفراد، 
. بيدؼ تعديؿ السمكؾ كاالتجاه نحك البيئة، كالتربية ىي القادرة عمى إحداث ىذا التغيير لدل الفرد

كتعتمد التربية في تحقيؽ أىداؼ التربية البيئية عمى نتائج الدراسات البيئية في التخصصات األخرل، 
كمنيا تنطمؽ التربية نحك تصحيح المفاىيـ البيئية، كمساعدة األفراد كالجماعات عمى اكتساب الكعي 

 (.2001كزارة شؤكف البيئة الفمسطينية ،)بالقضايا البيئية مف جميع جكانبيا كالمشكبلت المرتبطة بيا 
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فاالىتماـ بالكعي البيئي ميـ في حياة المجتمعات، إال أف الحاجة ليذا الكعي لدل المجتمعات النامية 
تككف أشد، ألف ىناؾ عبلقة قكية بيف الكعي البيئي كالتنمية الشاممة التي تسعى المجتمعات النامية 
إلى تحقيقيا، كتنعكس آثار الكعي البيئي عمى صحة اإلنساف الذم يمثؿ القكل البشرية التي تعتمد 

عمييا التنمية الشاممة في تحقيقيا، ككذلؾ الحفاظ عمى المكارد الطبيعية كترشيد استيبلكيا كالتي تؤثر 
 (.2001البكىي،  )بنحك مباشر عمى التنمية الشاممة 

 

مف ىنا تبرز أىمية الكعي البيئي في تحقيؽ التنمية، فتعالت األصكات بضركرة تنفيذ البرامج كالمشاريع 
كفي ظؿ البرامج المختمفة . القائمة عمى زيادة الكعي البيئي لدل أفراد المجتمع مف حيث الكـ كالنكع

كفي ظؿ العديد مف األكاسط الحككمية كغير الحككمية التي تبرز في رؤيتيا االىتماـ بالبيئة أكالن 
كتحقيؽ التنمية ثانيان، فالعديد مف البرامج البيئية التي تنفذ في المدارس تستيدؼ كافة تبلميذ المدرسة 
كمستيدفة أشكاؿ متعددة مف أساليب تنفيذ ىذه البرامج، فبل بد مف المدارس الحككمية كالخاصة أف 

تعمؿ عمى درجة كافية مف التنسيؽ بحيث تؤمف التنسيؽ األفضؿ في تنفيذ األنشطة كالفعاليات كتحديد 
أكلكياتيا ضمف استراتيجيات كاضحة، حتى يتـ قياسيا بشكؿ أفضؿ مف خبلؿ مؤشرات 

( 2007التميمي، ).محددة
 

كالتربية كىي تؤدم دكرىا نحك البيئة تستخدـ مؤسساتيا كافة في تحقيؽ الكعي البيئي، كمف بيف ىذه 
المؤسسات كسائؿ اإلعبلـ التي تتميز بقدرتيا الفائقة عمى نشر الكعي البيئي بيف أفراد المجتمع، بما 

الجباف، )تممكو مف تقنيات حديثة كقدرة عمى الكصكؿ إلى القطاع األكسع مف المجتمع في الكقت ذاتو 
1997  .)

 
إف التحدم الرئيسي لمتنمية المستدامة في الضفة الغربية ىك مسؤكلية كزارة شؤكف البيئة كاألطراؼ 
األخرل ممثمة بالمؤسسات الحككمية كمؤسسات المجتمع المدني العاممة في فمسطيف، لتغيير أدارؾ 

السكاف حكؿ العبلقة ما بيف التنمية كالبيئة كدمج المشكبلت البيئية في السياسات االجتماعية 
كما يجب التركيز عمى التقاطعات ما بيف العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية . كاالقتصادية

(. 1994األطرش،  )كالعكامؿ المتعمقة بالتنمية 
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فالقضايا كالمشكبلت البيئية المختمفة كالعكامؿ المتعمقة بيا بحاجة إلى بيئة نظيفة، فحماية البيئة تحتاج 
إلى تكاليؼ عالية، كمف ىنا يبرز دكر المدرسة كمؤسسة اجتماعية قادرة عمى تكفير بيئة سميمة 

محدكدة القدرة عمى  فأنشطة التنمية في فمسطيف لمتبلميذ، كبالتالي نكعية حياة جيدة كمستدامة لمجميع،
 ىذا بأفعممان .  األخطار كاألضرار البيئيةإزالةال تستطيع المدرسة لكحدىا إذ . استيعاب األنظمة البيئية

ال يعفييا مف مسؤكلياتيا تجاه ذلؾ، حيث يجب إعطاء المشكبلت البيئية أكلكية كبيرة مف خبلؿ 
المساىمة الفاعمة في تحكيؿ كتقدير التكاليؼ ليذه المشكبلت البيئية عمى المدل القريب كالبعيد، 

باإلضافة إلى تشجيع المنظمات غير الحككمية كككالة الغكث كالقطاع الخاص كالمجتمعات كاألفراد 
 إلى جانب المدرسة كمؤسسة اجتماعية فاعمة في لممساىمة بشكؿ فاعؿ في النشاطات المتعمقة بالبيئة

(. 1997رشيد، كرشيد،  )تعزيز الكعي البيئي 

 

الثقافة تحدد اإلطار المؤسسي لمتربية كتحتؿ مكانة أساسية في مضامينيا، كتحتؿ أيضان مركز نظاـ ؼ
 القيـ تشكؿ الدعائـ التي ترتكز عمييا التربية؛ كعندما تسخر التربية لخدمة احتياجات اإلنساف كأفالقيـ 

في مجاؿ التنمية تصبح كسيمة تحقيؽ ىدفيا التنمية كغاياتيا، فتحقيؽ التنمية لئلنساف ىك القصد 
النيائي الذم ينبغي أف تسعى إلى بمكغو التربية في القرف الحادم كالعشركف، كالفكرة السائدة في 

المنطقة كميا ىي أف التربية ال يمكف أف تصرؼ النظر عف القيـ، كأف تطكر المستقبؿ ال يمكف أف 
يككف إال مف خبلؿ تصكر ضمني لنظاـ أخبلقي ىدفو التنمية الكطنية كالتي تعكؿ عمى التعميـ 

(. 2003الخطيب، كآخركف، ) اإلسياـ بصكرة فعالة في بمكغ ىذا اليدؼ
 
ال يزاؿ الغمكض يكتنؼ فكرة التنمية المستديمة في مجاؿ الممارسة التربكية في معظـ األحياف، كىي ؼ

عف طريؽ تقميص االستيبلؾ العالمي  تفسر غالبان عمى أنيا تعني الحاجة الممحة إلى حماية البيئة
حيث تراجعت مشكبلت التنمية في المستقبؿ إلى المرتبة الثانية تاركة مكاف . لممكارد غير المتجددة

الصدارة لمكفاح اليكمي مف أجؿ البقاء، مف ىنا تدعك الحاجة إلى استنباط نيج آخر لتحقيؽ التنمية 
فمف  الضركرم أف تككف التنمية كعدان متفائبلن بحياة أفضؿ لمجميع ببمكغ مستكل حياة أكثر . المستديمة

ارتفاعان مع خفض االستيبلؾ؛ كىذا يعني أف التنمية المستديمة ينبغي أف تمتد في اتجاه التقدـ بفضؿ 
(. 1998التيتي،  )تحسيف نكعية األنشطة البشرية كافة

التربية بمفيكميا الكاسع، تعمؿ عمى دمج القيـ االجتماعية كالثقافية، فالتكعية البيئية في كثير مف ؼ
األحياف تتمحكر حكؿ االحتجاج أكثر مما تتمحكر حكؿ المشاركة في أنشطة تيدؼ إلى الحيمكلة دكف 
تدىكر البيئة كتحسينيا في مجاؿ العمؿ كفي الحياة اليكمية، فالتربية ىي األساس التي تنيض عميو 

كيتعيف صياغة استراتيجيات كبرامج تربكية عف البيئة تنفذ في إطار التعميـ . التنمية البشرية المستديمة
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يجادالتكصؿ إلى مجتمع أكثر اتساما بالطابع اإلنساني، ، كالمدرسي  إحساس بالغ القكة بالمسؤكلية كا 
لياب الحماس الذم ينبغي أف يشحذ عزمنا عمى الحياة معان  ) تجاه البيئة المحمية كالكطنية كالعالمية، كا 

(. 1979أحمد،
 

 التمميذبدأ االىتماـ بمكضكع البيئة تدريجيان مف خبلؿ المدارس التربكية إلى حد ربط التربية ككؿ ببيئة 
المحمية كاالنطبلؽ منيا إلى مفاىيـ رياضية كعممية كلغكية، عمى أساس ربط التربية بحاجات الفرد 
كحاجات المجتمع، فالبشرية دائمان تحتاج إلى التحمي بأخبلؽ اجتماعية رفيعة ترتبط ارتباطان كثيقان 

 بعد تكعية حيكية شاممة تكضح لئلنساف عمؽ إالباحتراـ البيئة، كال يمكننا الكصكؿ إلى ىذه األخبلؽ 
دراكو بأف حقكقو في البيئة يقابميا كاجبات نحك البيئة، فميس ىناؾ حقكؽ دكف  ارتباطو بالبيئة، كا 

(. 1995قمصية،) كاجبات 
 

 لدل الكثير مف األمـ المتقدمة كالمتأخرة عمى حد سكاء، كىذا يعكد إلى بالكعي البيئيكزاد االىتماـ 
 مف مخاطر، باإلضافة إلى زيادة استنزاؼ المكارد البيئية، مف ىنا ظير ما ا كما ينتج عنوتمكث البيئة

يسمى لدل الكثير مف األمـ المتقدمة بما يسمى بالكعي البيئي حكؿ القضايا البيئية، كذلؾ بسبب الثكرة 
الصناعية القائمة في الدكؿ الكبرل كتزايد عدد السكاف في مدنيا بشكؿ ممحكظ، كىذا بدكره أدل إلى 

التمكث البيئي كاستنزاؼ المكارد البيئية، مما أدل إلى ظيكر : تفاقـ المشاكؿ البيئية كمف أىميا 
 )األحزاب الشعبية في الدكؿ األكركبية كالمقاكمة كالحد مف ىذا التمكث لحماية البيئة كالمحافظة عمييا

 (.1999ربايعة، 
 

لذا جاءت ىذه الدراسة مف أجؿ اإلطبلع عمى كاقع الفعاليات البيئية التي تنفذىا المدارس الحككمية 
كالخاصة فيما يتعمؽ بالكعي البيئي تحديدان كمدل تحقيؽ ىذه الفعاليات البيئية ألىدافيا نحك التنمية 

كجاء . المستدامة، مستندة لمبادئ المشاركة كالتكامؿ مع المدارس الحككمية كالخاصة كأفراد المجتمع
اختيار بعض المدارس الحككمية كالخاصة كأكلياء أمكر الطبلب ككنيا تمثؿ مجتمع الدراسة، كلدراسة 

كتيدؼ ىذه . جدكل ما تقـك بو المدارس الحككمية كالخاصة مف فعاليات في مجاؿ الكعي البيئي
الدراسة إلى الخركج بنكع مف التحميؿ كالتقييـ لكاقع برامج الكعي البيئي التي تنفذىا المدارس الحككمية 
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الخاصة بشكؿ يساعدىا عمى العمؿ عمى تطكير الفعاليات البيئية التي تتماشى فعبلن مع تحقيؽ التنمية 
. المستدامة قدر اإلمكاف، كىك األمر الذم تسعى لمكصكؿ إليو جميع المؤسسات الحككمية كالخاصة

 
فيناؾ أنشطة تكعكية في بعض المدارس تيدؼ إلى نشر الكعي البيئي بيف التبلميذ إلعدادىـ لممكاطنة 

كتيدؼ ىذه البرامج في مرحمة التعميـ . الصالحة كربط التعميـ بالمجتمع، كتعميؽ ارتباط الفرد بأرضو
األساسي كالثانكم إلى تنمية الحس البيئي اتجاه المجتمع الذم يعيش فيو التبلميذ في سف مبكرة، كذلؾ 
مف خبلؿ تخطيط برامج لزيارة مؤسسات البيئة، كممارسة أنشطة بيئية مثؿ تشجير المدرسة كالمحافظة 

. عمى أزىارىا كتنظيؼ غرؼ التدريس كحسف استثمار أكقات الفراغ كعدـ إلقاء القاذكرات في الشارع
كعمى المعمميف كالمعممات، إتباع أسمكب شيؽ لدل عرضيـ لمكضكع البيئة كحث التبلميذ عمى التفكير 

كالفيـ كاإلبداع كالسعي إلى إيجاد حمكؿ لمشاكؿ بيئية محددة، كعميو أيضان تزكيد التبلميذ بالمعرفة 
:  كالقيـ كاالتجاىات كالميارات البيئية البلزمة، كمف األمثمة عمى ذلؾ

 في مجاؿ المعرفة :
كشمؿ ذلؾ معمكمات عف المفاىيـ البيئية كالتمكث، جكدة اليكاء، التصحر، مفيـك المحميات الطبيعية، 

 ). حماية البيئة، النشاط العمراني كالصناعي كأثر المبيدات عمى البيئة كغير ذلؾ مف المكاضيع البيئية
( 2001البكىي، 

  في مجاؿ القيـ كاالتجاىات  :
:  كتيدؼ إلى إكساب التمميذ القيـ كاالتجاىات التالية 

تجميع مياه األمطار، كمعارضة  إقامة مصانع في مناطؽ سكنية، كتشجيع إقامة المحميات الطبيعية 
كتشجير الجباؿ، كتشجيع إعادة استعماؿ النفايات كتدكيرىا، كمعارضة حرؽ النفايات في العراء، 

. باإلضافة إلى أىمية الحفاظ عمى نظافة الشكارع كالساحات
  في مجاؿ الميارات :

:  كتيدؼ إلى إكساب التمميذ الميارات التالية
محاكلة رسـ خارطة لممنطقة، يكضح عمييا أىـ المناطؽ التي تعاني مف مشاكؿ بيئية كالمناطؽ 
. الميددة بيئيان كمناطؽ المحميات الطبيعية، كتحديد حمكؿ لعدد مف المشاكؿ البيئية كؿ في منطقتو

 في مجاؿ النشاطات : 
:  كتيدؼ إلى فتح المجاؿ أماـ التبلميذ المشاركة بنشاطات عممية كمنيا
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القياـ بزيارات لمؤسسات البيئة، كالقياـ برحبلت لمعاينة المشاكؿ البيئة عمى أرض الكاقع، ككتابة بحث 
عف مشكمة بيئية معينة، كالقياـ بأعماؿ تطكعية ذات طابع بيئي، مثؿ زراعة األشجار كتنظيؼ 

عداد رسكمات تكضيحية كخرائط كجداكؿ عف المشاكؿ البيئية المختمفة،  المدرسة كالحي كالقرية، كا 
كتحميؿ الجداكؿ كاإلحصائيات عف المشاكؿ البيئية المختمفة، باإلضافة إلى تشكيؿ النكادم البيئية في 

 .المدارس
 

 تعتبر المدرسة بمفيكميا الحديث كما يناط بيا مف كظائؼ، مؤسسة اجتماعية مثميا كمثؿ باقي 
مؤسسات المجتمع األخرل، إضافة إلى ككنيا مؤسسة تربكية متعارؼ عمييا، فاالرتباط القائـ بيف 

المدرسة كالمجتمع ارتباط عضكم، إذ أف أم تغيير أك تجديد في المجتمع ال بد كأف يكاكبو تجديد في 
المؤسسة التربكية بحيث يشمؿ جميع عناصرىا، كككف المدرسة مؤسسة اجتماعية تربكية فيي البد كاف 

 (.1998 ، كضحاكل،سميماف)تؤثر في المجتمع بشكؿ أك بآخر 
  

 إلى المدرسة كأداة قادرة عمى اإلصبلح كالتكجيو، ككجياز قادر عمى اإلنشاء كالبناء، فالمجتمع ينظر
فالمدرسة في نظر المجتمع مصدر لئلصبلح االجتماعي بما تثبتو في النفكس مف ُمُثؿ، كما تنشره بيف 
الناس مف ميارات، كما تسديو لمبيئة مف خدمات، كما أنيا مصدر لمنمك االقتصادم بما تعده مف قكل 

الصكرة التي تتكامؿ فييا أىداؼ المجتمع كآمالو كمف أىـ – عمى ىذا النحك–بشرية عاممة، فيي 
(. 1999ربايعة،  ) مفاتيح التنمية

 
 نمك الطفؿ، الف ما يحدث لو في احدىما يؤثر في أجؿيحمؿ المنزؿ كالمدرسة مسئكلية مشتركة مف 

كليذا ينبغي ليما أف يتعاكنا عمى كضع برنامج مناسب مف الخبرات كالمناشط لمساعدتو . سمككو كمو
كتعتبر اجتماعات اآلباء كالمدرسيف مف أفضؿ الكسائؿ لجعؿ ىذا . عمى تنمية شخصية متزنة متكاممة

 )فالتعميـ قضية مجتمعية البد كأف يشارؾ فييا جميع األطراؼ التخطيط التعاكني أمران يمكف تحقيقو،  
كفي ىذا اإلطار أصبح العبء ،(األسرة كالمدرسة، كالييئات الخاصة، كالسياسيكف، كالمثقفكف، كغيرىـ

 تككف ذات رؤية كاضحة كأفعمى المدرسة كمؤسسة اجتماعية أكبر مف ذم قبؿ، لكي تتسـ بالفاعمية، 
كمرنة تتطمب القياـ بأدكار جديدة تنحي عف تمؾ األدكار التقميدية المتمثمة في تعميـ األبناء العمـك 

 (.2001الخكاجا، كالمنسي،  ) كالمعارؼ المختمفة فقط، كبشكؿ منفرد
 

 منعزؿ عف األحداث االجتماعية التي ،فمنذ القدـ كانت المدرسة تعمؿ عمى إيجاد مجتمع داخمي فييا
تؤثر في حياة أفراد المجتمع، مف ىنا ظير ما يسمى باستغبلؿ البيئة في التنشئة التربكية كالتي بدكرىا 
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 ألنيا تقـك بإعداد أفراد المجتمع لمتكيؼ معو، ؛أدت إلى قياـ المدرسة بالدراسة كالنقد كالتكجيو
فالدراسات اإلنسانية تقكـ بربط عبلقات اإلنساف ببيئتو الطبيعية كاالجتماعية كالمادية، كتيتـ بتكيؼ 

كمما الشؾ فيو أف البيئة تضـ الكثير مف المياديف التي تتطمب الدارسة . الفرد مع بيئتو الشاممة
 كخصكصان حاجات التمميذ كحاجات الجماعة التي ينتمي إلييا، فالبيئة المربية فييا الكثير مف ،كالكاقع

كمف ىذه المشكبلت ، المشكبلت كالتي تدكر حكؿ دراسة المكاد اإلنسانية في المؤسسات التعميمية
مسؤكلية الفرد في المساىمة في حؿ مشكبلت البيئة، فكفاح اإلنساف مع بيئتو كتكيفو معيا يعد عمبلن 

 ما ساعده عمى إحداث تغيير في بيئتو الطبيعية ، كابتكر مف الكسائؿ،ثقافيان ألنو اخترع مف اآلالت
.  (1979أحمد، ) لتحقيؽ أغراضو 

 
 إكساب  حيث أصبحاالتجاىات الحديثة في التربية ترمي إلى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة بيا،ك

 الخبرات كالميارات مف كظائؼ المدرسة، فالنشاط المدرسي يعتبر كسيمة أساسية لتحقيؽ أىداؼ التمميذ
 ك إدارة كاعية، فتنمية االتجاىات الديمقراطية الحقيقية ، إذا نظـ تحت إشراؼ سميـ،التربية الصحيحة

كسابيـ معمكمات ،كممارسة العبلقات االجتماعية السميمة  تعتبر كسيمة لبناء أجساـ التبلميذ كتدريبيـ كا 
 ( .1978مقبؿ، ) عف البيئة المحيطة بيـ 

 
فالعامميف ذات الطابع الفكرم . فالكعي البيئي لـ يبمغ درجات متساكية لدل قطاعات السكاف المختمفة

كالمعمميف كمديرم المدارس كالمسئكليف في اإلدارة العامة قد أكدكا بأف الكعي بالمشكبلت البيئية أكبر 
مف العامميف في القطاعات الصناعية كالزراعية، فالكعي البيئي يعتمد عمى أساس اجتماعي مرتبط 
بالقطاعات الفكرية دكف القطاعات اإلنتاجية، فالسياسات البيئية تعتمد عمى الكعي المتزايد ممف 

يمتمككف القرارات االقتصادية ذات األثر البالغ عمى نكعية البيئة البشرية، فالقطاع اإلنتاجي ينبغي أف 
 (.1997جامعة القدس المفتكحة، )يككف أحد أىداؼ الكعي البيئي عمى الصعيد السياسي كاإلعبلمي 

 
فتحقيؽ الكعي البيئي في المدرسة كالمجتمع، ييدؼ إلى إعداد األبناء لممكاطنة الصالحة كربط التعميـ 
بالقيـ االجتماعية، فالتربية في مرحمة التعميـ األساسي كالثانكم تيدؼ إلى تنمية الحس البيئي اتجاه 
المجتمع الذم يعيش فيو األطفاؿ، مف ىنا يمكف اعتبار المعمـ حجر الزاكية في تحقيؽ الكعي البيئي 
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في المدرسة كالمجتمع، فالمناىج بمحتكياتيا ككسائميا كأساليب تككينيا تعتبر كعاء صالحان لحماية 
 ( .1998التيتي،  ) كالتربية البيئية بمفيكميا الكاسع ،البيئة كتحقيؽ الكعي البيئي

 
لذلؾ يتكجب عمينا حتى نحقؽ نجاحان معقكالن في ذلؾ أف تتكامؿ جيكد المؤسسات الكطنية إلى جانب 

المدارس الحككمية كالخاصة ممثمة عف كزارة التربية كالتعميـ في تعزيز الكعي البيئي لدل التبلميذ 
 .ككافة أفراد المجتمع كمف ىذه االستراتيجيات

 
  نشر الكعي بالكامؿ لتغطية كافة المكاقع السكنية في الضفة الغربية كقطاع غزة، بحيث تعمؿ ىذه

دراؾ كاضح عف البيئة مما تتعرض لو مف  المؤسسات عمى خمؽ رأم بيئي لدل المكاطنيف كا 
 .خطر، كالعمؿ عمى حفظ البيئة كعمى حمايتيا كصكف مقدارىا

  تـ إنشاء مراكز أبحاث متكاصمة تكاكب القضايا كاألىداؼ التي تتعمؽ بالبيئة بحيث تعمؿ ىذه
 .المجاف عمى إظيارىا كالخطر البيئي ككضع تصكر ناجح لمعالجتو

  ىناؾ برامج دائمة لعقد ندكات كحمقات مناقشة حكؿ البيئة، كتقكـ ىذه المجاف برعاية كدعـ
. المشاركة مف قبؿ السمطة الكطنية، فيذه النشاطات جزء مف اىتماـ القطاع الحككمي كالشعبي

 
أىمية الدارسة  2.1

 
تنبع أىمية الدراسة مف ككنيا الدراسة األكلى مف نكعيا في فمسطيف عمى حد عمـ الباحث، مف خبلؿ 
زياراتو لممدارس الحككمية كالخاصة، كالتي تتناكؿ دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي 

 .البيئي لدل التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر

  مشكمة الدراسة 3.1
 

الحظ الباحث كمف خبلؿ عممو في التربية كالتعميـ لعدة سنكات، قمة الكعي البيئي لدل التبلميذ مف 
خبلؿ الزيارات الميدانية لممدارس كالعمؿ مع فئة كبيرة مف التبلميذ، خاصة فيما يتعمؽ بمكضكع 

أف المنياج  عمى منياج عمـك الصحة كالبيئة إطبلعوكما تبيف مف خبلؿ . النظافة الشخصية كالعامة
، مثؿ  بممحة مكجزة المشكبلت البيئية الممحة التي يعاني منيا الفمسطينيكفقد تطرؽ بالحديث عف
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تمكث مياه الشرب، كاألمراض المعدية المتعمقة بالكائنات الحية الدقيقة، كالتياب الكبد الفيركسي، 
  مشكمة الدراسةفإف ،كالحمى المالطية، كغيرىا مف األمراض المعدية الشائعة في المجتمع الفمسطيني

 :السؤاؿ الرئيسي التالي في اإلجابة عف تنحصر
 

مف  الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية  ما ىك دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية
 كأكلياء األمكر؟  كجية نظر مديرم المدارس

 
  أىداف الدراسة4.1

 
: تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى

 
 الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية  المدارس الحككمية كالخاصة في تنميةمدل مساىمة 

. مف كجية نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر
   المدارس الحككمية كالخاصةماىية مفيـك الكعي البيئي في .
  المدارس الحككمية كالخاصةاألساليب المستخدمة في تنفيذ فعاليات الكعي البيئي التي تنفذىا. 

 الكعي البيئي  المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية حكؿ مساىمةكجية نظر مديرم المدارس 
 .لدل التبلميذ

  الكعي البيئي لدل  المدارس الحككمية كالخاصة في تنميةأكلياء األمكر حكؿ مساىمةكجية نظر 
 .التبلميذ

 المدارس الحككمية كالخاصة في تأثير خصائص عينة الدراسة عمى إجابات المبحكثيف حكؿ دكر 
 الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس كأكلياء تنمية
 .األمكر

 
  :مبررات الدراسة 5.1

 
: ىناؾ مبررات لمدراسة منيا 
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 تفاكت الكعي البيئي بيف التبلميذ كاالتجاىات نحك البيئة المكتسبة لدييـ .
  ليا بيئة التبلميذ، كما ييددىا مف أخطارتتعرضكثرة المشاكؿ البيئية التي  .
  مدل فاعمية كايجابية البرامج كاألنشطة التي تقـك بيا المدارس في زيادة الكعي البيئي لدل

 .التبلميذ
 

:  فرضيات الدراسة6.1
 

كلمتعرؼ عمى تأثير خصائص عينة الدراسة عمى إجابات المبحكثيف عمى أسئمة البحث اعتمد الباحث 
 :الفرضيات اإلحصائية التالية

 

 : الفرضيات المتعمقة بمديري المدارس1.6.1

 
  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية االتجاىات نحك البيئة لدل التبلميذ في محافظة

 .جنيف مف كجية نظر مديرم المدارس

  تعتبر النشاطات البيئية جزءان مف مياـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل
 .التبلميذ في محافظة جنيف مف كجية نظر مديرم المدارس

  تعتبر المعرفة البيئية جزءان مف مياـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل
 .التبلميذ في محافظة جنيف مف كجية نظر مديرم المدارس

  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الميارات البيئية لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
 .كجية نظر مديرم المدارس

  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية المشكبلت البيئية لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
 .كجية نظر مديرم المدارس

 

كلفحص االختبلفات في استجابات المبحكثيف باختبلؼ خصائصيـ، اعتمد الباحث الفرضية 
 :اإلحصائية التالية



 15 

 
  عند مستكل الداللةكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةمال ( α=0.05)  في دكر المدارس الحككمية 

كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس 
الجنس، السمطة المشرفة، المؤىؿ العممي، سنكات الخبرة، مكاف السكف، : تعزل لمتغيرات الدراسة

 .التخصص، المرحمة الدراسية

 

  : الفرضيات المتعمقة بأولياء األمور2.6.1
 

كلمتعرؼ عمى تأثير خصائص عينة الدراسة عمى إجابات المبحكثيف عمى أسئمة البحث اعتمد الباحث 
: الفرضيات اإلحصائية التالية

 
  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية االتجاىات نحك البيئة لدل التبلميذ في محافظة

 .جنيف مف كجية نظر أكلياء األمكر

  تعتبر النشاطات البيئية جزءان مف مياـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل
 .التبلميذ في محافظة جنيف مف كجية نظر أكلياء األمكر

  تعتبر المعرفة البيئية جزءان مف مياـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل
 .التبلميذ في محافظة جنيف مف كجية نظر أكلياء األمكر

  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الميارات البيئية لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
 .كجية نظر أكلياء األمكر

  تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية المشكبلت البيئية لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
 .كجية نظر أكلياء األمكر

 
كلفحص االختبلفات في استجابات المبحكثيف باختبلؼ خصائصيـ، اعتمد الباحث الفرضية 

 :اإلحصائية التالية
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  عند مستكل الداللةكجد فركؽ ذات داللة إحصائيةمال ( α=0.05)  في دكر المدارس الحككمية 
كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس 

. الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، المينة، مكاف السكف: تعزل لمتغيرات الدراسة
 
:    فصول الدراسة 7.1

 
 أىداؼ ، كأىمية الدراسة،كمشكمة الدراسة،كالمقدمة)يتضمف الفصؿ األكؿ مف  : الفصل األول

 . (، كفصكؿ الدراسةفرضيات الدراسة، كمبررات الدراسة، كالدراسة
 النشأة،األىمية، )المقدمة، كمفيـك الكعي البيئي)اإلطار النظرم كيتضمف مف : الفصل الثاني

التكعية البيئية، عناصر التكعية البيئية، مفيـك التنمية، أىمية التنمية، أبعاد  (مراحمو، أساليب نشره
التنمية المستدامة، كعبلقة  التنمية بالبيئة، كالقضايا البيئية عمى الصعيد الفمسطيني، كالمدرسة 

كعبلقاتيا مع مؤسسات المجتمع المدني، كالمدارس الحككمية كالخاصة، كدكر المدرسة في تنمية 
الكعي البيئي، كدكر المنياج في تنمية الكعي البيئي، كدكر المعمـ في تنمية الكعي البيئي، كعبلقة 

. (الكعي البيئي بالتنمية المستدامة، كاإلقرار بالمشكبلت البيئية، كالتعميـ في فمسطيف
 مقدمة، كالدراسات العربية، كالدراسات األجنبية، )الدراسات السابقة كيتضمف مف  : الفصل الثالث

. (كخبلصة الدراسات السابقة
 جراءاتيا كتتضمف مف  : الفصل الرابع المقدمة، كمنطقة الدراسة، كمجتمع )منيجية الدراسة كا 

جراءات  الدراسة، كعينة الدراسة، كأدكات الدراسة، كصدؽ أداة الدراسة، كثبات أداة الدراسة، كا 
تطبيؽ الدراسة، كمعالجة بيانات الدراسة، كمنيجية الدراسة، كالمصادر األكلية، كالمصادر الثانكية، 

. (كمحددات الدراسة
 تحميؿ النتائج كمناقشتيا : الفصل الخامس .

 االستنتاجات كالتكصيات : الفصل السادس .
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 ______________________________________________________
اإلطار النظري 

 

 

 المقدمة 1.2
 

يقع عمى عاتؽ الدكلة ميمة سف كتشريع القكانيف، إذ يعتبر سف كتشريع القكانيف عمى رقي كتقدـ 
، كالذم ينص عمى (1999/ 7 )المجتمع، فالسمطة الفمسطينية حذت حذك تمؾ الدكؿ، فقانكف رقـ 

حماية البيئة مف التمكث، كحماية الصحة العامة، كمحاكلة إنقاذ ما يمكف إنقاذه بغض النظر عما سببو 
الضرر، فزيادة الكعي البيئي لدل الجماىير قد شرع ألم فمسطيني الحؽ بأف يقـك بتحريؾ دعكل 

قضائية ضد أم شخص يسبب أضرار بالبيئة دكف أف يتكفر لمشخص مصمحة خاصة بذلؾ، فالقانكف 
كفؿ رعاية الثركات الكطنية كالمكارد الطبيعية، بيدؼ خمؽ تنمية مستديمة لمبيئة الفمسطينية كالمحافظة 

(. 2001كزارة شؤكف البيئة الفمسطينية، ) عمييا
 

ف السياسة تقرر األىداؼ كالمحتكل في التعميـ،  فالكعي البيئي جزء مف النظاـ السياسي كاالجتماعي، كا 
كيعني ىذا أنو لعدـ كضع تكقعات غير حقيقية . بحيث يككف المعمـ كالمتعمـ مشمكليف بيذه القرارات

كغير ممكنة لمتربية البيئية، ككضع تقديرات خاطئة لتأثيرىا، فإنو يجب مقارنة األحكاؿ السياسية 
) مبالتطكرات التربكية، فعمى سبيؿ المثاؿ تطكر االىتماـ مف الصعيد الفردم إلى الصعيد المؤسسات

 (.2002الددح،

 
يعد الكعي البيئي مف المكاضيع التي ليا امتداد في التاريخ اإلنساني منذ األمد البعيد، حيث أنو حظي 
باىتماـ البشرية كاألدياف السماكية بشكؿ عاـ كاإلسبلـ بشكؿ خاص، فييا ما يدؿ عمييا مف اآليات 
:" القرآنية،  في تكضيح لطبيعة العبلقة بيف اإلنساف كالككف الذم يعيش فيو، بكؿ مخمكقاتو، قاؿ تعالى

(. 60البقرة، آية  )" كمكا كاشربكا مف رزؽ اهلل، كال تعثكا في األرض مفسديف
 

كمع أكاخر القرف العشريف حظي الكعي البيئي باىتماـ دكلي غير مسبكؽ، تحت رعاية اليكنسكك كاألمـ 
المتحدة، كعقد مف أجمو المؤتمرات ككرش العمؿ كالندكات، بيدؼ تنمية الكعي البيئي بيف جميع سكاف 

العالـ، كذلؾ مف خبلؿ البرامج التي تجمع بيف عدة فركع عممية لمتربية البيئية في المدرسة كخارج 
المدرسة، كقد برز االىتماـ بالكعي البيئي مف خبلؿ تشكيؿ منظمة تابعة لؤلمـ المتحدة، كالتي ساعدت 
إلى تطكير برامج لدعـ الكعي البيئي عمى النطاؽ الدكلي كالتي كاف مف أىـ أىدافيا تشجيع التعاكف 
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كذلؾ دعـ عممية تبادؿ . كالتخطيط المشترؾ لكضع األسس العممية لبرنامج دكلي لمتربية البيئية
المعمكمات كاألفكار كتشجيع البحكث ككضع برامج كمناىج كتدريب العامميف كتقديـ خدمات استشارية 

، إلى ما يسمى بميثاؽ 1975في مكاضيع الكعي البيئي، كخمصت الجيكد الدكلية بمدينة بمغراد سنة 
أخبلقي عالمي، أعتبر أساسان لؤلعماؿ البلحقة، في مجاؿ التربية البيئية، كاالتفاؽ عمى ضركرة 

(. 2006النتشة، )مكاجية مشكبلت البيئة، مف خبلؿ نكع جديد مف العبلقات بيف المعمـ كالمتعمـ 
 

 ببغداد كأكصى 1974كقد ازداد االىتماـ في الكطف العربي بالكعي البيئي، حيث عقد مؤتمر عاـ 
، عقدت الحمقة العربية لمتربية في 1976بضركرة االىتماـ بالدراسة الميدانية لمتربية البيئية، كفي عاـ 

الككيت، التي أكصت بضركرة إبراز التربية البيئية في تنمية سمكؾ األفراد نحك المحافظة عمى المكارد 
كقد جاء مؤتمر الجمعية المصرية . البيئية، كالمساىمة في حؿ المشكبلت البيئية القكمية كالمحمية

، ليؤكد عمى األخطار البيئية، كضركرة شمكؿ المناىج العممية 1978لمطب كالقانكف بالقاىرة عاـ 
(. 1999أبك جحجكح،)لمكاضيع البيئة كالعناية بيا 

 
مفيوم الوعي البيئي  2.2

 
يتألؼ الكعي البيئي مف تراكمات ىائمة تحيط بالفرد أك تنتج عنيف كالحدس كالخياؿ كاألحاسيس 

كالمشاعر كاإلرادة كالمكاقؼ كالتجارب كالمبادئ كالقيـ، فكعي الفرد يبقى محددان بمستكل الكعي السائد 
في مجتمعو، فالتعميـ مف أىـ مككنات كعي اإلنساف الذم يساعد الذكات عمى معرفة ماىيتيا كقدراتيا 
كتصميـ أدكارىا، ىكذا نجد سمطة التعميـ ممثمة بكزارة التربية كالتعميـ بالقياـ بأكؿ دكر منظـ في عممية 

 .استنزاع الكعي الجماعي لتشكيؿ الكعي الفردم
إدارؾ الفرد لدكره في مكاجية المشكبلت البيئية كمساعدة الفئات " أما مفيـك الكعي البيئي فيك

الجبر، )"االجتماعية عمى اكتساب كعي بالقضايا كالمشكبلت البيئية كأسبابيا كآثارىا كطرؽ معالجتيا
اإلدراؾ القائـ عمى اإلحساس كالمعرفة بالعبلقات " كقد كرد مفيـك الكعي البيئي عمى انو . (2000

. كالمشكبلت البيئية مف حيث أسبابيا كآثارىا ككسائؿ حميا
 

حالة مف النكعية العقمية التي تتألؼ مف اآلراء الذاتية، الكعي الذاتي، : كيعرؼ الكعي البيئي عمى أنو 
كحسب ىذا التعريؼ فإف الفبلسفة . التيقظ، كالمقدرة عمى استقباؿ العبلقة ما بيف ألذات كمحيطيا

الكعي بالظاىرة، كىي التجربة بحد ذاتيا كالكصكؿ إلى : يقسمكف الكعي البيئي إلى مرحمتيف كىما
( Wikipedia,2004 ). الكعي كىك معالجة ما تشتمؿ عميو التجربة
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  نشأة وتطور الوعي البيئي 3.2

 

 بغية ؛ كعيان بالتكافؿ االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي لدكؿ العالـ الحديثتجدينبغي لمتربية البيئية أف 
تعزيز ركح المسئكلية كالتضامف فيما بيف األمـ كيعتبر ىذا شرطان أساسيان لحؿ المشاكؿ البيئية الممحة 

 (.1997جامعة القدس المفتكحة، ) .عمى المستكل العالمي

 
 ليس حديث العيد، كلو جذكر قديمة في ثقافات الشعكب مع أف ىناؾ مف يرجع نشأة الكعي البيئيإف 

إال أف  (Weller،1985 ) إلى القرف التاسع عشر مف خبلؿ ربط التربية بالطبيعة الكعي البيئي
األدياف السماكية تضع عمى عاتؽ اإلنساف المسئكلية في استثمار الطبيعة كالعناية بيا، كتعتبر أف سكء 
إدارة الطبيعة إثمان كالخطايا األخبلقية، كما أف الحساسية تجاه الطبيعة تعتبر فضيمة أخبلقية أساسية 

(1987،New man.) 
 

كلقد . يمكف اعتبار الكعي البيئي كليد عقد الستينات، كذلؾ فيما يتعمؽ باالنتشار الكاسع لبلعتراؼ بو
، مف التأثير (1971 )رككـك كني (1969)، كايرلخ (1902 )فحذر بعض العمماء مثؿ كار سك

كحذر الكثير مف العمماء . الضار عمى بيئتنا كالذم ينتج عف التطكر التكنكلكجي كالنمك السكاني
المختصيف بعمـ البيئة بعدـ القدرة عمى تحقيؽ التكازف بيف القكل اليائمة المتصاعدة المؤثرة عمى البيئة 
العالمية، فقد ركز تحذير العمماء عمى المستكيات الخطيرة لتمكث اليكاء كالماء كالتربة كالكائنات الحية، 

ر المتجددة كاإلىماؿ المؤسؼ لمبيئة المشيدة كالتكازف مكعمى االختبلؿ الكبير في استنزاؼ المصادر غ
فتحقيؽ النمك االقتصادم السريع يمكف أف يؤثر عمى قدرة المحافظة عمى النمك المتكاصؿ . األيككلكجي

. (1989تيمكر،) . بالبيئةمدكف االىتماـ الكاؼ
 

ازداد الكعي البيئي بصكرة ممحكظة خبلؿ العقكد القميمة الماضية مف خبلؿ النشاط السياسي كاإلدارم 
 بفاعمية، ففي بداية السبعينات لفت المجتمع  البيئيةكالذم أكد بدكره عمى كفاءتو لمعالجة المشكبلت

العممي النظر إلى تعقد ىذه المشكبلت، مف ىنا برزت مسألة صكف البيئة كتحسيف نكعيتيا كمشكمة 
يجب التصدم ليا، مع مراعاة جكانبيا العممية كاألخبلقية كالتي تتطمب المشاركة مف القطاعات 

. (1994أبك شقرة، )  كاألنشطة الفنية المتخصصة إضافة إلى النشاط اإلدارم كافةالسكانية
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فعمى المستكل الكطني كالعالمي ساعدت عكامؿ كثيرة عمى تنمية الكعي البيئي، فكاف لكسائؿ اإلعبلـ 
إسياـ كبير في تكعية الناس بالمشكبلت البيئية، فمف خبلؿ القرارات كاألنشطة العممية التي قامت بيا 
السمطات العامة كالمجتمع العممي كالتي تعتبر ذات تأثير ممحكظ في تنمية الكعي بالبيئة كمشاكميا، 
مف ىنا يتضح دكر اإلدارة السياسية في تدعيـ التشريعات حكؿ البيئة كدمج البعد البيئي بالعممية 

. (1997األطرش،  ). التربكية
 

  أىمية الوعي البيئي4.2
 

ىي مسؤكلية لكؿ ، لمكعي البيئي أىمية في مستقبؿ اإلنساف في الكقت الحاضر، كفي المستقبؿ
عمى اختبلؼ مسؤكلياتيـ كمكاقعيـ، فكضكح األىداؼ أمر حيكم المعمميف كالتربكييف كصناع القرار

كأساسي لمعمؿ عمى تحقيقيا عف طريؽ المناشط المتعددة لمعممية التربكية، فالمنياج المدرسي الخاص 
 :بعمـك الصحة كالبيئة البد أف يعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ اآلتية 

 
 تكضيح الترابط كالتداخؿ بيف اإلنساف كبيئتو كما بيا مف مصادر .
 بناء فمسفة متكاممة عند األفراد تتحكـ في تصرفاتيـ في مجاؿ عبلقاتيـ بمقكمات البيئة .
  لممحافظة عمى مقكمات البيئة كحسف  كمستقببلن تقدير الجيكد السابقة كالتي ستبذؿ حاليان 

 .استغبلليا

 تنمية التفيـ لممصادر الطبيعية كطرؽ صيانتيا كحسف استغبلليا .
 التأكيد عمى فكرة أف اإلنساف كما أنو متكامؿ مع البيئة فإنو يعمؿ عمى تحسينيا .
 دراسة األسباب كالعكامؿ التي تؤثر عمى النظاـ البيئي في استخداـ المصادر البيئية .
 تنمية القدرة العممية كالمبادأة كاالبتكار في حسف استخداـ المصادر البيئية .
  التحميؿ العممي الدقيؽ ألثر التصرفات التي أدت إلى اإلخبلؿ باتزاف البيئة اتجاه ليس في مصمحة

 (.1994، اشاألطرش كاليك ). اإلنساف

 
:  مراحل الوعي البيئي5.2

 
يمر الكعي البيئي بثبلثة مراحؿ ليتبمكر في ممارستو عمى أرض الكاقع ناتجة عمى نجاح التكعية البيئية 

كفيما يمي المراحؿ الثبلث لعممية الكصكؿ إلى الكعي البيئي بشكمو . الخاصة بنتيجة ذلؾ السمكؾ
. العاـ
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: اإلدراك  1.5.2

كيمر اإلدراؾ ".  المثيرات كتفسيرىا كترجمتيا إلى سمكؾ محددؿاستقبا" يعرؼ اإلدراؾ عمى انو 
. اإلحساس بالمثيرات المحيطة، كاالنتباه، كاالختيار، كالتنظيـ، كالتفسير، كالسمكؾ ): بالخطكات التالية

(. 1997ماىر،  )
 

: االتجاه  2.5.2
إحدل حاالت التييؤ كالتأىب العقمي العصبي التي " االتجاه بأنو" جكردكف ألبكرت" عرؼ عالـ النفس

تتطمبيا الخبرة، كما يكاد يثبتو االتجاه حتى يمضي مؤثران كمكجيان الستجابات الفرد لؤلشياء كالمكاقؼ 
" المختمفة فيك ديناميكي عاـ

:  يمر تككيف االتجاىات بثبلث مراحؿ ىي
 كىي التي تعرؼ الفرد بصكرة مباشرة عمى بعض عناصر البيئية االجتماعية  : المرحمة المعرفية

كمف ىنا قد يتبمكر االتجاه حكؿ . كالطبيعية كالتي تككف مف طبيعة المجتمع الذم يعيش فيو
األشياء المادية، كاألفراد، كالجماعات، كالقيـ االجتماعية، كالتي قد تككف ليا األثر الفعاؿ في 

. معرفة ما يدكر حكؿ الفرد
 كىي ميؿ الفرد نحك شيء معيف، فمثبلن أف أم شراب قد : مرحمة نـك الميؿ نحك شيء معيف

يرضي العطشاف، كلكف يميؿ إلى بعض أنكاع الشراب، كقد يميؿ إلى شرب الماء مثبلن بدالن مف 
كبمعنى أدؽ أف ىذه المرحمة مف نشكء االتجاه تستند إلى خميط مف المنطؽ . شرب العصائر

. المكضكعي كالمشاعر كاألحاسيس الذاتية
 كىي تعني الثبات كالميؿ عمى اختبلؼ أنكاعو كدرجاتو باالستقرار :رمرحمة الثبكت كاالستقرا 

 .كالثبات عمى شيء معيف، فالثبكت ىك المرحمة األخيرة في تككيف االتجاه

 
:  السموك 3.5.2

كيقصد بو االستجابات التي تصدر عف الفرد نتيجة الحتكاكو أك نتيجة التصالو بالبيئة الخارجية مف 
 (1997ماىر، ). حكلو

 

 االيجابية نحك البيئة، يجب أف نمتفت إلى أف التبلميذ تكىذا يقكدنا عند تعميـ التبلميذ السمككيا
مختمفكف بسمككياتيـ كصفاتيـ، فيـ مف بيئات غير متشابية كىناؾ عكامؿ كثيرة ممكف أف تؤثر عمى 
سمككياتيـ، فالتغيير يحتاج إلى كقت كجيد، كلكف الميـ أف نبدأ تدريجيان خطكة فخطكة، حيث يقكدنا 
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 كمشاكؿ التبلميذ ذا قيمة، فذلؾ أسيؿ مف البدء مف جديد، تذلؾ إلى التغيير المطمكب، ففيـ سمككيا
فالتبلميذ يأتكف إلى المدرسة كعندىـ مف الخبرات كما تعممكه مف البيت كالمجتمع كثير، فاستخداـ 

، فتشجيع (المسرح، التمثيؿ، التدريب العممي )التنكيع في أساليب التعمـ كالتعميـ عمى التعمـ الفعاؿ مثؿ 
التبلميذ عمى االعتماد عمى أنفسيـ في مكضكع الحفاظ عمى البيئة كذلؾ مف خبلؿ شعكرىـ بالثقة 

. كاالعتزاز بأنفسيـ بأف ليـ دكر كبير كفعاؿ في الحفاظ عمى البيئة التي يعيشكف فييا
 
  أساليب نشر الوعي البيئي6.2
 

ىناؾ برامج تكعية ميمتيا تكصيؿ بعض األفكار المراد ترسيخيا في عقكؿ الناشئة، كككف ىذه األفكار 
مبنية عمى أسس عممية كاجتماعية سميمة، فاالستثمار الكاعي ليا يجب أف يككف عف طريؽ كسائؿ 

التكعية، كاإلعبلـ المسمكعة كالمقركءة كالمرئية، كاألشكاؿ المتنكعة مف أفبلـ مصكرة، ككتيبات 
أما  .مطبكعة، كنشرات كممصقات، كمحاضرات، كندكات كلقاءات، منسقة متكازنة بيف كؿ ىذه األشكاؿ

 التي يمكف مف خبلليا نشر الكعي البيئي بيف التبلميذ فيمكف إيجازىا فيما لؤلنشطة كالفعالياتبالنسبة 
 : يمي

 عقد الندكات كالمحاضرات داخؿ المدرسة لمناقشة مكاضيع بيئية .
  كضع المكحات اإلرشادية التي تتضمف صكران كعبارات تكعية عمى جدراف المدرسة كالمرافؽ

. الصحية
 الزيارات الميدانية ألماكف مختمفة مف البيئة .
  إعداد النشرات كالممصقات التي تتناكؿ المشاكؿ البيئية بكافة أنكاعيا كمسبباتيا كطرؽ التصدم

. ليا
  كتشمؿ ىذه  (مقبلت، قصة ، رسـ، بحكث )إقامة المسابقات المختمفة في المجاالت البيئية

. المسابقات المراحؿ الدراسية كافة كأف ترصد ليا جكائز قيمة
 االحتفاؿ بالمناسبات البيئية المختمفة .
 عرض برامج كثائقية عف البيئة لمتعرؼ عمى طبيعتيا كمككناتيا كشرح أىميتيا في حفظ تكازنيا .

. إلى جانب إصدار مجمة بيئية متخصصة
 إقامة المعارض البيئية المتخصصة لنشر الكعي البيئي .
  إنتاج برامج عممية تحث عمى حماية البيئة كالمحافظة عمييا كتككف مكجية لتبلميذ المدرسة كافة

. (2002الددح،  ). كمناسبة لمستكياتيـ
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:   التوعية البيئية7.2
 

تعرؼ التكعية البيئية بأنيا تقـك عمى نشر المعرفة التي تعزز المبادئ كالقيـ التي مف شأنيا رفع 
. مستكل الكعي البيئي العاـ البلـز لممحافظة عمى البيئة كعناصرىا

 
البرامج كالنشاطات التي تكجو لمناس عامة أك لشريحة معينة بيدؼ تكضيح " كتعرؼ التكعية عمى أنيا 

شراكيـ في  مفيكـ معيف أك مشكمة لخمؽ اىتماـ كشعكر بالمسئكلية كبالتالي تغير اتجاىيـ كنظرتيـ كا 
البرامج كالنشاطات التي تكجو لمناس عامة " أما التكعية البيئية فتعرؼ عمى أنيا" إيجاد الحمكؿ المناسبة

أك لشريحة معينة بيدؼ تكضيح مفيـك بيئي معيف أك مشكمة بيئية لخمؽ اىتماـ كشعكر بالمسؤكلية 
شراكيـ في إيجاد الحمكؿ لمناسبة ( 2000أبك حيانة،  )". كبالتالي تغير اتجاىيـ كنظرتيـ كا 

 
:   عناصر برامج التوعية البيئية8.2

 
لبرامج التكعية البيئية أىمية في تحقيؽ مستكل معيف مف الكعي البيئي، فالتركيز عمى عناصر برامج 
الكعي البيئي التي تضمف مف خبلليا مستكل مف التأثير في مراحؿ الكعي البيئي المختمفة، حاكؿ قناـ 

، اقتراح عناصر لبرامج التكعية البيئية، كالمقصكد بيذه البرامج ىي تمؾ التي تعمؿ عمى (2006)
 : تكعية الجميكر عمكمان كجميع مف ليـ عبلقة باستغبلؿ المكارد ككيفية المحافظة عمييا كالعناصر ىي

 
 كفرة المكارد .
 األىمية كالقيمة الكمية .
 معدالت الكـ كالنكع .
 الفئات المستيدفة .
 ترشيد كحماية/ االستخداـ المستداـ .
 برامج المكرد .
 كسائؿ التأىيؿ .
 آليات المراقبة .
 القكانيف كالتشريعات ذات العبلقة .
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كفيما يتعمؽ بالتكعية كالتعميـ البيئي، يعتبر رفع الكعي البيئي لدل التبلميذ مف الرسائؿ الميمة لكزارة 
التربية كالتعميـ الفمسطينية، كفي سبيؿ ذلؾ تقـك الكزارة ممثمة بالمدارس، بالعديد مف األنشطة 

حيث تحرص كزارة التربية كالتعميـ عمى إحياء المناسبات البيئية ذات العبلقة . كالفعاليات البلزمة لذلؾ
بالبيئة بطرؽ ككسائؿ مختمفة كمتنكعة، كمف ىذه المناسبات، يـك البيئة العالمي، كيكـ مكافحة 

التدخيف، كيـك البيئة العربي، كيـك الشجرة، كيـك الصحة العالمي، كيـك النظافة العالمي كغيرىا مف 
كفي ذلؾ تقـك كزارة التربية كالتعميـ كمف خبلؿ مراسبلتيا لممدارس عبر الكتب الرسمية . المناسبات

كالمنياج الفمسطيني لتكصيؿ المعمكمة البيئية كالمعرفة بيا إلى التبلميذ، كيتـ ذلؾ كمو مف خبلؿ 
اإلذاعة الصباحية كالزيارات الميدانية التي يقـك بيا التبلميذ، باإلضافة إلى برامج الدركس الصفية في 

. قاعات الدراسة، كميا تعمؿ عمى تعزيز الكعي البيئي لدل التبلميذ
 

:  مفيوم التنمية 9.2
 

ليس مفيـك التنمية مجرد عممية أك زيادة إنتاج السمع كالخدمات أك تحسيف دخكؿ األفراد، كتحقيؽ 
المزيد مف العدالة في تكزيع الدخؿ القكمي فقط، فالتنمية ىي عممية تحرير كتمكيف لمكطف كالمكاطف 
كىي عممية تحرر مف القيكد كالعراقيؿ التي تعطؿ التنمية، فيي تعمؿ عمى تمكيف كبناء القدرات مف 
أجؿ االرتقاء بالبمد، كتحسيف نكعية حياة المكاطنيف، كالتنمية الحقيقية ال تككف أال إذا كانت شاممة 

. كمستقمة كمعتمدة عمى ألذات قائمة عمى المشاركة الشعبية
 

فالتنمية الشاممة تقـك عمى أساس تكامؿ اجتماعي كاقتصادم متماسؾ قادر عمى الصمكد بقكاه الذاتية 
في مكاجية االضطرابات الخارجية، كال يتـ ذلؾ إال بالمشاركة الشعبية، فالمشاركة بمختمؼ صكرىا ىي 
صماـ األماف ضد التخمؼ كالفساد، فالتنمية الحقيقية ىي التنمية المطردة كالقابمة لمتكاصؿ، كىذا يعني 

تفادم االستخداـ الجائر لممكاد غير المتجددة 
 كالمكازنة بيف احتياجات األجياؿ الحاضرة ث، كتكفير مقكمات الحفاظ عمى البيئة كصيانتيا مف التمك

فالتنمية ليست مجرد عمؿ ركتيني، . كحقكؽ األجياؿ القادمة في نصيب عادؿ مف الثركات الطبيعية
فيي ضد التخمؼ كالتبعية، فالنصر مرىكف بتعبئة الجماىير كحشد الطاقات لبلنطبلؽ عمى طريؽ 

( 1995خاطر،  ). النيضة كالتقدـ
 

 :   أىمية التنمية10.2
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تعكد أىمية التنمية في تحسيف مقصكد في نكعية الحياة البشرية مف حيث العيش حياة طكيمة كصحية 
كما عرفتيا تقارير البشرية الصادرة عف البرنامج . كاكتساب المعرفة كالكصكؿ إلى المكارد البلزمة

اإلنمائي لؤلمـ المتحدة، أنيا عممية تكسيع خيارات اإلنسانية كاالقتصادية كالجتماعية كالسياسية 
كالثقافية، كما عرفيا تقرير التنمية اإلنسانية العربية كبالتالي ىي كؿ ىذه األشياء كليس فقط مجرد نمك 

( 1995،خاطر )مستمر في متكسط دخؿ الفرد 
 

 :أبعاد التنمية المستدامة 11.2
 

(: 2003)ىناؾ ثبلثة أبعاد لمتنمية المستدامة حسب ما كرد في منشكرات اليكنسكك 
 
 تؤكد التنمية لمستدامة عمى أف مبدأ الحجات البشرية ، مسألة السمـ الصناعي، :البعد البيئي 

فالنظاـ االقتصادم عادة يتكفؿ بتمبيتيا، إال أف الطبيعة ليا حدكد كيجب احتراميا في مجاؿ 
التصنيع، فاليدؼ مف كؿ ىذا ىك التكظيؼ األفضؿ لرأسماليا بدالن مف ضياعيا ىنا كىناؾ،مف 

ىنا يأتي النظر إلى االلتفات إلى البيئة كما يتيددىا مف أخطار، فالحفاظ عمى البيئة كاجب كطني 
 .كمسؤكلية الجميع

 ىناؾ انعكاسات لمبعد االقتصادم عمى التنمية المستدامة، فالتقنيات الصناعية : البعد االقتصادم
كما يمحقيا مف تمكيؿ كتحسيف في مجاؿ تكظيؼ المكارد الطبيعية، تعمؿ التنمية المستدامة عمى 

فالتنمية . التكفيؽ مف ىذيف البعديف باعتبارىا مؤسسة تعمؿ عمى التآزر بيف اإلنساف كالبيئة
المستدامة تأخذ عمى حسابيا عممية تطكير التنمية االقتصادية مف خبلؿ التكازنات البيئية األساسية 

 .عمى اعتبارىا قكاعد لمحياة البشرية كالطبيعية كالنباتية

 
 تتميز التنمية المستدامة بيذا البعد بسبب محافظتيا عمى األجياؿ : البعد االجتماعي كالسياسي

باعتبارىا مدفكعة بيـ لئلنصاؼ، عمى اختيارات النمك التي ترغب فييا األجياؿ القادمة كالدكؿ 
. المختمفة، فتمر المصالحة بيف البيئة كاالقتصاد عف طريؽ ىذه الضركرة المزدكجة

 
  ةعالقة التنمية بالبيئ 12.2

                     
إف تكفر المكارد البيئية يعتبر األساس في دفع عممية التنمية كيمكف أف تحسف الفكائد البيئية التي 

تحققيا التنمية في نكعية الحياة المثمى،  يؤثر في  حجـ السكاف كمعدؿ نمكىـ كتكزيعيـ في حالة البيئة 
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بقدر ما يتحكـ في درجة التنمية كتككينيا، كحتى اآلف ال يزاؿ بناء نمكذج إجمالي عالمي أك إقميمي 
 التنمية، يمثؿ تحديان لممجتمع –المكارد البيئية - كحيد يضـ جميع المتغيرات في معادلة السكاف 

العممي، فالنمك السكاني ليس معناه بالضركرة تخفيض مستكيات المعيشة أك األضرار بنكعية الحياة أك 
كقد كاف نمك سكاف العالـ في الماضي مصحكبان بزيادة مطردة في قدرة تكفير . إحداث تدىكر بيئي

أبك دية،  ).  متطمبات التفاكت الشاسع بيف األغنياء كالفقراء في استيبلؾ أنماط الحياة المختمفة
 (. 1996كبكراف، 

 
كىناؾ مف يربط ما بيف التربية البيئية كالتنمية بصكرة عامة، فحاجة التربية البيئية، كمستقبؿ التنمية 

فاىتماـ المؤسسات . المستديمة ليا أثر في صنع القرار، إضافة إلى تطكير التنمية المستديمة المحمية
محمد،  )التطكيرية بالقضايا البيئية كاألخذ بعيف االعتبار تشجيع األفراد في جميع األنشطة البيئية

2004.) 

 
ستمراريتيا تتطمب خطط تنمكية كطنية تراعي حالة البيئة كأكضاع التنمية كحالة افديمكمة التنمية ك

ذا لـ تعمؿ الخطط التنمكية مف خبلؿ اإلستراتيجية التنمكية، سيزداد التدىكر  السكاف المعيشية، كا 
البيئي، كتتعمؽ فجكة الفقر، كحتى يتحقؽ أم مشركع إنمائي ، ينبغي األخذ بحالة البيئة كالسكاف في 

ألكلكيات الكطنية، كىذا يتطمب حالة مف الكعي البيئي قادرة عمى أف تصبح أيديكلكجيا مجتمعية اقمة 
حداث تيار شعبي ضاغط باتجاه تسييس البيئة،  تؤثر في القرارات السياسية كالتخطيطية كاالقتصادية، كا 

كيتضمف ىذا الكعي كعيان بيئيان بشتى . بحيث تصبح جميع القكل السياسية كاالجتماعية االلتزاـ نحكىا
(. 1995األطرش،  ) .المجاالت

 
جكىر التنمية المستديمة ىك المشاركة في إدارة التنمية، كبخاصة التنمية عمى الصعيد المحمي، كىنا، ؼ

يأتي دكر المدارس الحككمية كالخاصة عمى المستكل المحمي في العمؿ معان إلنقاذه في إطار األندية 
البيئية المدرسية مستيدفة الكعي البيئي عند التبلميذ، كرفع مستكل التعامؿ مع البيئة المحيطة بيـ، 

 كالتي تتـ عمى الصعيد المحمي، اريفياكتحسيف الظركؼ البيئية، فالتنمية المستديمة ىي في أبز تع
 مصيرىـ ككتنطمؽ مف خصكصيات كؿ تجمع، كبمشاركة فاعمة مف األفراد الذيف عمييـ أف يحدد

 (.1993 ناكماف،شمؤسسة فريد رم)كمستقبميـ التنمكم، 

 

   القضايا البيئية عمى الصعيد الفمسطيني13.2
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ىناؾ عدة عكامؿ تؤثر عمى األكضاع البيئية في أم بمد كانت أك في أم منطقة، كتختمؼ ىذه العكامؿ 
كما كتعتمد األكضاع البيئية عمى . حسب طبيعة تمؾ المنطقة الجغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية

كلكف منطقة الضفة الغربية تتميز بخصائص فريدة مف . أنظمة الحماية المستخدمة في تمؾ المناطؽ
نكعيا حيث االحتبلؿ الصييكني الذم ما زاؿ يسيطر عمى معظـ األرض الفمسطينية كعمى مصادرىا 

لذا ىناؾ عكامؿ داخمية تعتمد عمى السكاف كعمى السمطة الكطنية الفمسطينية، كعمى العكامؿ . المختمفة
 ). الخارجية المتمثمة باالحتبلؿ الصييكني كىك التأثير األىـ عمى االنحطاط البيئي في الضفة الغربية

( 2001الخكاجا، كالمنسي، 
 

 : التوزيع السكاني عمى الصعيد الفمسطيني 1.13.2

 
. تعتبر الزيادة السكانية كالتغيرات في التكزيع السكاني كاحدة مف أكثر العكامؿ التي تؤثر عمى البيئة
كتختمؼ ىذه التغيرات حسب المكاقع، ألف الفركؽ الديمغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالظركؼ 

لذلؾ تعتمد الظركؼ البيئية عمى . البيئية تختمؼ بيف الحضر كالريؼ كالمخيمات كالمناطؽ األخرل
الكثافة السكانية في المنطقة كعمى التكزيع السكاني كعبلقتو بالعكامؿ األخرل مثؿ مينة رب األسرة 

كما أف ىناؾ عبلقة قكية ما بيف العكامؿ البيئية . كالنشاط االقتصادم كالمستكل التعميمي كحجـ األسرة
كالعكامؿ الديمغرافية كالتي تؤثر عمى التنمية المستدامة التي تركز عمى نكعية الحياة لئلنساف بشكميا 

 .الشامؿ

 
 : المياه في الضفة الغربية 2.13.2

 
تعتبر الضفة الغربية مف الدكؿ الشرؽ األكسطية التي تعاني بشكؿ كبير مف إمكانية إلى مصادر 

فقد كانت فمسطيف التاريخية بما فييا الضفة الغربية تعتمد عمى نير األردف كالمياه الجكفية في . المياه
أما في الكقت الحالي فبل تسمح سمطات االحتبلؿ الصييكني . التزكد بالمياه لبلستعماالت المختمفة

مف مياىيـ الجكفية التي يقررىا القانكف الدكلي كالمعاىدات % 15لمفمسطينييف باستخداـ أكثر مف 
كذلؾ ال يستطيعكف الكصكؿ إلى مياه نير األردف حيث ما زالت تحتؿ الشريط . كالمكاثيؽ الدكلية

ككفقان لمعيد المصادر العالي، فإف أجمالي المياه الجكفية التي . الحدكدم مع المممكة األردنية الياشمية
أما إجمالي المياه المتجددة في الضفة .  مميار متر مكعب2.2تتجدد سنكيان في فمسطيف التاريخية بمغ 
 متر مكعب حجـ 82 مميكف متر مكعب، كىذا ما يعادؿ 700الغربية كقطاع غزة فقد بمغت حكالي 

 متر مكعب لمفرد الصييكني، كتجدر اإلشارة 340االستيبلؾ السنكم لمفرد الفمسطيني مقابؿ أكثر مف 
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أف تقييـ األسر الفمسطينية لجكدة المياه بمغ ثمث األسر تشكؾ في جكدة المياه، كلكف كبشكؿ عاـ أكد 
بعض الخبراء بأف المياه الفمسطينية ليست بجكدة جيدة كفي بعض التجمعات تعتبر ىذه الجكدة معدمة 

 .تمامان 

 
 : المياه العادمة3.13.2

 
تكاجو الضفة الغربية سمسمة مف مشكبلت المياه العادمة، كمف ىذه المشكبلت كب المياه العادمة في 
األكدية كالمنحدرات دكف معالجة، كتسرب ىذه المياه مف شبكات الصرؼ الصحي التي تسبب بإزعاج 
كبير لمسكاف مثؿ الركائح الكريية ناىيؾ عف األمراض المعدية كظيكر أنكاع مف الحشرات الضارة 
كالمزعجة مثؿ البعكض، كيعتبر جمع المياه العادمة في حفر امتصاصية أك كب ىذه المياه في 

المنحدرات أك الطرقات مف أكثر المشكبلت البيئية التي تعاني منيا التجمعات السكانية في الضفة 
 .الغربية

 

 

 

 
 : النفايات الصمبة  4.13.2

 
كما أف خدمات جمع النفايات . في كثير مف المناطؽ تكب النفايات الصمبة عمى جكانب الطرؽ

المكجكدة غير مناسبة، حيث أف ىناؾ نقص في عدد الحاكيات المكجكدة في التجمعات السكانية 
كتكزيعيا أيضان غير مناسب، كفي ذات الكقت فإف عدـ جمع النفايات الصمبة في أكقات متقاربة يؤدم 
إلى تجمعيا في الحاكيات كحكليا، مما يسبب بانتشار الركائح الكريية، كعميو يجبر السكاف في حاالت 

 .كثيرة لحرقيا داخؿ كبجانب الحاكيات، الشْي الذم يؤثر عمى صحة كبيئة السكاف

 
 :  النفايات الطبية  5.13.2

 
تقسـ النفايات الطبية إلى المياه الطبية العادمة كالنفايات الطبية الصمبة، ككبلىما يشكبل أمران بيئيان 

 .يستحؽ العناية مف قبؿ الدكلة لما ليا مف آثار بيئية كبيرة عمى اإلنساف كالمجتمع

 
 :  الطاقة وآثارىا البيئية 6.13.2
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يعتبر قطاع النقؿ كالمكاصبلت المصدر الرئيسي لتمكث الجك في الضفة الغربية، حيث يستخدـ البنزيف 

كىناؾ ثبلثة عكامؿ رئيسية تجعؿ التمكث الذم تصدره السيارات يزيد . كالسكالر في كؿ كسائؿ النقؿ
العامؿ األكؿ كاألكثر سببان في التمكث ىك المركبات ذلت الحاالت السيئة، كالعامؿ الثاني . المشكمة ىذه

فيك النكعية الرديئة لمكقكد المستخدـ، أما العامؿ الثالث فيك شبكات الطرؽ المكجكدة في الضفة 
كاستجابة إلى الحقكؽ البيئية التي أقرتيا المعاىدات الدكلية . الغربية التي تفتقر إلى الظركؼ الجيدة

كالدراسات كاألبحاث المختمفة فإف معظـ الدكؿ الصناعية بدأت تتجو نحك االعتماد عمى الطاقة 
 .المتجددة النخفاض تأثيراتيا البيئية

 
 :  المبيدات الحشرية المستخدمة 7.13.2

 
 نكعان مف مبيدات الحشرات تستخدـ في الضفة الغربية، مف ىذه 123بينت دراسة أريج أف ىناؾ 

، فالمصدر الرئيسي 1993 نكعان محـر دكليان، كقد تـ إلغائيا مف قكائـ الصحة العالمية عاـ 14األنكاع 
ليذه المبيدات ىي المصانع اإلسرائيمية كالشركات اإلسرائيمية المكزعة ليا، كيتـ شرائيا عف طريؽ 

كفي العادة يككف ىؤالء التجار غير متعمميف أك بدكف مؤىبلت . التجار الفمسطينييف في الضفة الغربية
. عممية تؤىميـ لمعرفة ىذه المبيدات كخاصة في مجاؿ الزراعة

 
 وعالقتها هع هؤصضات الوجتوع الوذًي الوذرصة 14.2

 

تشيد الساحة الفمسطينية العديد مف المؤسسات البيئية، كتضع في أكلكياتيا تحقيؽ التنمية المستدامة 
أكلى أىدافيا، فالعديد مف فعاليات التكعية البيئية أمثاؿ األندية المدرسية البيئية، كالمسابقات البيئية 
كحمبلت النظافة، كالتي تقـك بيا المجاف الكطنية بعضكية المؤسسات الحككمية كعمى رأسيا كزارة 
التربية كالتعميـ، كأخرل غير حككمية مثؿ المجنة الكطنية لمتصحر، كالمجنة الكطنية لحماية التنكع 

الحيكم، كحتى تقكـ ىذه المؤسسات بدكرىا بالشكؿ الصحيح، ال بد مف تضافر الجيكد لمنع االزدكاجية 
غي اعمؿ كتحقيؽ النكعية الفضمى لتنفيذ مثؿ ىذه البرامج كالتي مف شأنيا أف تحقؽ التنمية المستدامة 

. لمبيئة الفمسطينية
 

كيفترض أف تراعي ىذه المؤسسات ، فالمؤسسات الحككمية تشكؿ مظمة المؤسسات البيئية جميعان 
البرامج كالسياسات الكطنية بحيث تتكامؿ األدكار في خدمة البيئية الفمسطينية كحمايتيا، كال ينظر ليا 
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نما كطرؼ مكمؿ لؤلداء الحككمي لممساعدة في تنفيذ األكلكيات الكطنية فسمطة جكدة البيئة . كمنافس كا 
 اتقـك بالتنسيؽ مع باقي المؤسسات الحككمية كغير الحككمية بما ينسجـ مع أىدافيا كاستراتيجياتو

الكطنية في مجاؿ البيئة إيمانان بدكرىا لمعالجة مشكبلت معينة قد ال تعالجيا مؤسسات السمطة الكطنية 
. الفمسطينية

 
 بيف المؤسسات المدرسية كمنظمات المجتمع المدني، األمؿ أف ىناؾ عبلقةمف األمكر التي تدعك إلى 

 المدارس فانفتاح بيف المدارس كالمؤسسات األىمية كبعض الكزارات الحككمية، العبلقة ىذه تبدككقد 
يرجع إلى بعض المؤسسات التعميمية القائمة سكاءن كانت أىمية أك خاصة أك رسمية تخضع إلدارة 

 التنسيؽ بيف زيادةالرجؿ المناسب، األمر الذم أدل إلى تحكـ سمطة الفرد المسئكؿ المؤىؿ أدل إلى 
، فالسمطة الفمسطينية ممثمة "الكالء كاالنتماء" ففمسفة التربية كالتعميـ ترتبط أساسان بقضية  .المؤسسات

بكزارة التربية كالتعميـ يقع عمى عاتقيا كضع أسس ىذه المنظكمة الفمسفية لمتربية كالتعميـ، لتعزيز 
المحمة بيف التربية كالتعميـ كتقميص االنفصاـ بينيما، كمف أجؿ تحقيؽ الجكانب العممية كالمعرفية التي 

  (. 2001البكىي،  )    تتفؽ مع احتياجات الشعب البنائية ك التنمكية

 

إف أىـ المشكبلت البيئية التي تتكلد عنيا التحديات التي تكاجو المجتمع تتمثؿ في، مشكمة التمكث 
لمماء كاليكاء كالتمكث السمعي كاإلشعاعي كما ينتج عنيا مف أضرار صحية تمحؽ باإلنساف، كما يمحؽ 
مف ضرر بالثركة الحيكانية كالسمكية كالنباتية التي يعتمد عمييا اإلنساف في حياتو، كاستنزاؼ المكارد 
الطبيعية كسكء استغبلليا، كمف خبلؿ عرض ليذه المشكبلت، ال بد مف إعادة النظر في العبلقة بيف 
اإلنساف كالبيئة، كيجب أف يتبنى اإلنساف قيمان بيئية جديدة، كأنو ليس مف بديؿ لمتربية، لتحقيؽ ىذه 

عداد اإلنساف القادر عمى مكاجية ىذه التحديات، كحؿ المشكبلت  الرؤية، كبناء القيـ البيئية الجديدة، كا 
البيئية، كليس عمى التربية مكاجية التأثيرات كالتحديات فحسب، إنما عمييا أف تشتشرؽ التأثيرات التي 
يمكف أف تنسجـ عف المستحدثات التكنكلكجية، كال تدع تأثيراتيا حتى تحدث، بؿ تعمؿ عمى تجنبيا 

قبؿ حدكثيا، كتعمؿ عمى حماية البيئة مف أخطار التغير التكنكلكجي المتسارع، كالتربية في سعييا نحك 
الحفاظ عمى البيئة، كالتصدم لمشكبلتيا ال يأتي ليا النجاح إال عف طريؽ الكعي البيئي الذم تنشره 

 (. 1997جامعة القدس المفتكحة،  )بيف أفراد المجتمع 

 

عمى اعتبار المدرسة إحدل المؤسسات . تعتبر المدرسة مف المؤسسات القيمة عمى الحضارة العالمية
تنشئة . أما الفكرة التي تقكـ عمييا المدرسة فيي التنشئة. الرئيسية الخمس التي تتكلى أمر الحضارة

الجسـ كالعقؿ معان كفؽ نظاـ خاص مف أنظمة التفاعؿ االجتماعي، فيي تعمؿ عمى تطكر الطفؿ 
فكريان كاجتماعيان كتعاكنو عمى االندماج في المجتمع الكبير، كمف خبلؿ التحاقو بالمدرسة يدخؿ الطفؿ 
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 عممي بشكؿفي صراع ليناؿ مركزان مرمكقان بيف التبلميذ، فالمدرسة بدكرىا تعمؿ عمى إزالة الفكارؽ 
مدركس، ككيفية االستجابة كالتكيؼ مع المؤسسات االجتماعية المختمفة كالمعقدة المحيطة بيـ، كليا 
أيضان كظائؼ خاصة كمؤسسة اجتماعية تربكية، كالذم يتطمب مف المؤسسات االجتماعية األخرل 

، العاليكزارة التربية كالتعميـ  )مساعدتيا كتخفيؼ العبء عنيا كذلؾ بمشاركتيا في العممية التربكية،
2000.)  

 
فالمدرسة مؤسسة اجتماعية ذات الصمة بالمجتمع المدني، يجب أف تعمؿ عؿ المحافظة عمى البيئة 

. لزيادة الكعي البيئي، كتقديـ المعمكمات كالمعرفة الخاصة بمكاضيع البيئة المختمفة
 

تنبع أىمية المدرسة ككنيا تؤثر بالنظاـ االجتماعي، كالتي تعمؿ عمى تنمية العبلقات، كتكسيع المدارؾ 
كالمفاىيـ، كعمى نقؿ الثقافة مف المجتمع إلى األفراد، فالمدرسة في أم مجتمع تعكس البناء االجتماعي 

كالثقافي كالسياسي كاالقتصادم، ألف المدرسة تتطكر كتنمك بنفس النسبة التي يسير بيا التطكر 
 (. 2002 الددح،)االقتصادم كاالجتماعي 

المدرسة عنصران أساسيان في تنمية الكعي البيئي عمى اختبلؼ مستكياتيـ، فدكرىا يكمف في تعتبر لذا
إلثارة االىتماـ كشد االنتباه إلى القضايا البيئية كزيادة الكعي البيئي، فالمدرسة عنصر ال غنى عنو في 

دفع مفيـك الكعي البيئي كاالرتقاء بو، كما تمتمؾ القدرة عمى تكسيع أفؽ التبلميذ بما يشاىدكه مف 
مكاضيع كما يجب أف يتخذ حياليا، كمف ىنا يتضح الدكر التي تؤديو المدرسة في مجاؿ التكعية 
كالتربية البيئية لمتبلميذ، إلى جانب التركيز عمى التكعية البيئية مف خبلؿ كسائؿ التربية كاألعبلـ 
بيدؼ جعؿ التمميذ كاعيان بالعبلقات البيئية كلدكره في صكف البيئة كتعريفو بكسائؿ العمؿ الخبلؽ 

لحمايتيا كىذا يحتاج إلى المشاركة الجماىيرية أم إسياـ جميع المؤسسات المجتمعية في حماية البيئة 
(. 2002الددح، )

 

فتبني المدرسة أىمية السياسات البيئية في تطكير التنمية االقتصادية الكطنية، فالتنمية بحاجة إلى 
كىناؾ مف يرل في التشابو بيف مفيـك التربية المستدامة، حيث . سياسة مناسبة لممحافظة عمى البيئة

التطكير الذم يمبي حاجات " تشير التربية البيئية أحيانان إلى التنمية المستدامة، كالتي تعرؼ بأنيا 
المجتمع دكف اإلجحاؼ بحقكؽ األجياؿ القادمة، مع مراعاة األبعاد البيئية عند كضع خطكط التنمية 

(. 2004محمد،  )الكطنية، كرفع مستكل االىتماـ بقضايا البيئة، كتقييـ األثر البيئي عمى المشاريع  
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فالمدرسة بدكرىا يجب أف تعمؿ ككنيا مؤسسة اجتماعية ليا امتداد عمى العالـ الخارجي، فالتعميـ 
البيئي يجب أف يمتد خارج اإلطار المدرسي مف خبلؿ األنشطة كالبرامج المختمفة، كالسياسات 

الحككمية كاإلقميمية، فالتعميـ البيئي مرتبط بالتنمية المستدامة كالتطكير االقتصادم، فزيادة الكعي 
البيئي كالتكجيات البيئية لدل تبلميذ المدرسة في مراحؿ مبكرة تدفعيـ التخاذ مكاقؼ تجاه حماية البيئة 

فخمؽ الكعي البيئي أمر ميـ، كلكف رفع درجة الكعي لعممية االلتزاـ بتنفيذ . كتبني قضايا البيئة العالمية
خطكات عممية لحماية البيئة المحمية المجتمعية ىك اليدؼ النيائي التي يجب أف تتبناىا المدرسة 

 (.2004محمد،  )كمؤسسة اجتماعية مكجكدة في المجتمع  
 

 المدارس الحكومية والخاصة 15.2

 
تحتاج القيادة السياسية كالفكرية لممجتمع حتى تنجز مشاريعيا االستراتيجية إلى قيادة تربكية بالدرجة 

حممكا البذكر الذيف فالتبلميذ .  ىي األماكف التي يتخرج منيا المكاطنكف باستمرارالمدارساألكلى، ككف 
 سيرىقكف المؤسسات الذيف لـ يحممكا البذكر الفكريةتبلميذ اؿالفكرية ستنمك بذكرىـ في المجتمع، لكف 

لذلؾ يجب عمى القيادة السياسية كالفكرية  .االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية في تنشئتيـ
 قيادات تربكية فاعمة، كما تحتاج القيادات التربكية إلى إدراؾ أىمية دكرىا في المجتمع، أمراف إيجاد

 :ميماف في العممية التربكية الفمسطينية
 
 ،كالثاني يتمثؿ في  -األكؿ إحداث نقمة في نكعية التعمـ كالتعميـ، كالنيكض بالمخرجات التربكية 

، كمعالجة السمككيات في إليوربط الطمبة بالمجتمع باتجاه تحفيزىـ إيجابيان لبلىتماـ بو كاالنتماء 
لذا فنحف نحتاج إلى إدارة مدرسية مميزة كالتي تعكؿ عمى . ظؿ التغيرات داخؿ المجتمع الكاحد
 اتيـ،مكيككف أكثر استراتيجية في النظر إلى فكر التبلميذ كسمكؾ. مدير المدرسة في إحداث التغيير

مدركان لآلثار الخارجية عميو، ايجابيان أك سمبان، فيككف تدخمو قادمان عف كعي، فبل ىك بغافؿ عما يحدث 
) ،  فيو مؤثرات البيئة الخارجيةيجتمعفالمدرسة كفؽ المفيكـ ىي المكاف الذم . خارج سكر المدرسة

 (.2006يقيف،
 

مؿ تحقيؽ الكفاءة المدرسية إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ ذلؾ ايعتبر مدير المدرسة ىك أحد أىـ عك
أف المدير الكؼء، القادر عمى تنظيـ العمؿ الجماعي الناجح الذم يجمع بيف الكفاءة كاالنفتاح، ينجح 
في كثير مف الحاالت في إدخاؿ تحسينات نكعية ذات شأف في مدرستو، كمف ثـ يجب الحرص عمى 

كينبغي أف . أف يعيد بإدارة المدارس إلى مينييف أكفاء تمقكا إعدادان متخصصان ال سيما في ميداف اإلدارة
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يخكليـ ىذا التأىيؿ مزيدان مف الصبلحيات في مجاؿ اتخاذ القرارات كأف يمنحكا مزايا تجازم ممارساتيـ 
كمف منظكر التربية المستديمة، التي يككف فييا الفرد معممان حينان . السميمة لمسؤكلياتيـ الحساسة

(. 2001البكىي،  )كمتعممان حينان آخر
 

 لدى التالميذ  دور المدرسة في تنمية الوعي البيئي 16.2
 

 قرة أعين وذرياتناوالذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا " قاؿ تعالى في كتابة العزيز 

(. 74الفرقاف، آية  )" واجعلنا للمتقين إماما 
 

 كعي الكبار يكرث ألبنائنا بيئة نظيفة إفالكعي البيئي ليس محصكران عمى الكبار دكف الصغار بؿ إف 
كآمنة كمستديمة، فالقضايا التكعكية لمطفؿ عنكاف تحضر في كافة المجاالت كالمياديف، فدكر الكبار 

ىاـ في تكعية األجياؿ في المحافظة عمى بيئة نظيفة كسميمة، إضافة إلى دكر التربية المتمثمة بعبلقة 
 في المحافظة عمى قالطفؿ بكالديو، فالكعي البيئي لمطفؿ يبدأ مف المنزؿ خبلؿ مشاركتو مع كالدم

 .النظافة الشخصية كالبيتية
 

 ىي المكاف المثالي لتنمية الحس البيئي لدل الناشئة، فيناؾ العديد مف الميارات يمتمكيا تعتبر المدرسة
التبلميذ، كيمكف أف تتبمكر ىذه الميارات بأشكاؿ مختمفة، فالمدرسة ىي مكطف اإلبداع لصقؿ ىذه 

 لمنظافة، كتتبمكر مالميارات عف طريؽ المعمميف كاألنشطة المدرسية، كىي إحدل منابع المفيـك التكعك
ىذه المفاىيـ في العديد مف األنشطة كالمساىمات المدرسية، فيناؾ أنشطة داخمية تتمثؿ بالمكحات 
كالرسكمات عمى ممرات كجدراف المدرسة، أما األنشطة الخارجية فيي تتمثؿ بالمشاركة كالفعاليات 

. الخاصة بالبيئة كالصحة المدرسية
 

 تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في ؛تكاجو المدارس اليـك رىانات عديدة مف أىميا عمى اإلطبلؽ
كأف المكانة المرمكقة التي يحظى بيا المدرسكف المسئكلكف عف التكعية البيئية لدل . مجاؿ البيئة

 كالتي تيدؼ بدكرىا إلى خمؽ اتجاىات كقيـ ،التبلميذ مف خبلؿ المجنة الصحية المشكمة قي كؿ مدرسة
 (.1994الرشداف كجعنيني،  ) كسمكؾ سكم اتجاه البيئة مف الطراز األكؿ

 

 مف أف دكر كاثقكفكبالرغـ مف التكينات المنذرة بالخطر في شأف صحة كككبنا األرضي، فإننا 
المدرسة سيككف عامبلن محددان كحاسمان في مجاؿ التكعية البيئية لدل التبلميذ، فالمدرسة بدكرىا تقكـ 

 لمعبلقات اإلنسانية القائمة بيف البيئة كالتنمية أفضؿبتربية التبلميذ تربية بيئية كتجعميـ يفيمكف فيمان 
كأف تمكنيـ مف أف يدرككا أثر أعماليـ في نكعية المحيط كنكعية الحياة، تمؾ ىي األىداؼ التي ينبغي 
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 مفيـك الدكر يظير مف خبلؿ دكر المدرسة في تنمية الكعي أفأف تسعى إلييا المدرسة، مف ىنا نجد 
 .(1997األطرش،) البيئي لدل التبلميذ

المدرسة ىي مؤسسة اجتماعية تربكية، تقكـ بميمة التربية، جنبان إلى جنب، مع األسرة ككنيا تمثؿ ك
المؤسسة االجتماعية المختصة بشؤكف التربية كالتعميـ، فيي تسيـ في عممية تربية النشء، كيبرز 

 :لممدرسة ثبلث كظائؼ أساسية كىي

 
  إذ تقـك المدرسة باستكماؿ ما بدأتو المؤسسات االجتماعية كفي مقدمتيا : المدرسة أداة استكماؿ

. األسرة مف أعماؿ كتكجيات تربكية
  إذ تقـك بتصحيح األخطاء التربكية التي ترتكبيا المؤسسات االجتماعية: المدرسة أداة تصحيح .
  إذ تقـك المدرسة بتنسيؽ الجيكد التي تبذليا سائر المؤسسات االجتماعية في : المدرسة أداة تنسيؽ

 (. 1994الرشداف كجعنيني،  ) .سبيؿ تربية النشء
 

ككف المدرسة يعكؿ عمييا في صياغة اإلنساف . فالمدرسة عمييا أف تتقي شر االنعزالية عف المجتمع
كسابو المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المناسبة كالمرغكب فييا، ليككف تكيفو مع بيئتو عمى  عداده كا  كا 

 :كىناؾ ثبلثة مداخؿ لتضميف التربية البيئية في المناىج الدراسية كىي .خير ما يراـ

 
  كالذم يعتمد عمى تضميف كحدة دراسية أك فصؿ دراسي في إحدل : مدخؿ الكحدات المستقمة

. المكاد الدراسية أك تكجيو منياج مادة دراسية تكجييان بيئيان 
  كيتمثؿ بتضميف البعد البيئي في المكاد الدراسية التقميدية، عف طريؽ إدخاؿ : المدخؿ االندماجي

. معمكمات بيئية أك ربط المضمكف بقضايا بيئية مناسبة
 ـ كيتمثؿ ىذا المدخؿ في برامج دراسية متكاممة لمتربية البيئية كمنياج دراسي : خؿ المستقؿدال

 (. 2004السعكد،  ) .مستقؿ

 
 دور منياج عموم الصحة والبيئة الفمسطيني في تنمية الوعي البيئي لدى التالميذ 17.2

 
كضعت كزارة التربية كالتعميـ العالي منذ نشأتيا مكضكع تطكير المناىج كأحد األىداؼ االستراتيجية 

كمف جية أخرل ، لعمميا، فيي بدأت بتكحيد المناىج بيف جناحي الكطف في الضفة الغربية كقطاع غزة
 مراعاة التقدـ التكنكلكجي كالعممي، كمنذ إقرار خطة ،تحدث نقمة في المناىج مف حيث محتكاىا

ـ كالكزارة تعمؿ عمى تنفيذ الخطة بعدة 1998المنياج الفمسطيني مف قبؿ المجمس التشريعي عاـ 
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،  في إشراؾ قطاع كاسع مف التربكييف كالمؤلفيف مف معظـ قطاعات المجتمع،مراحؿ كفؽ سياسة الكزارة
.  بشكؿ يعزز االىتماـ بالديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كالبيئة

 
حسب الخطة الخمسية لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية في تطكير المنياج الفمسطيني، ارتأت بأف ك

 فقد أدخمت ىذا المنياج في الصفكؼ مف السابع ،تدخؿ منياج جديد يحمؿ عمـك الصحة كالبيئة
األساسي حتى العاشر األساسي، كىي خطكة رائدة يخطكىا نظاـ التربية كالتعميـ الفمسطيني، لتزكيد 
الطمبة بالميارات كالسمككيات الصحية كالبيئية مف أجؿ خدمة أىداؼ العممية التربكية كفي تعزيز 

. الصحة كحماية البيئة الفمسطينية كالمحافظة عمييا
 

منياج عمـك الصحة كالبيئة ىك أداة لمساعدة الطمبة عمى اكتساب الميارات كالسمككيات السميمة، مما ك
يعزز الميارات الحياتية األساسية التي تطكر قدراتيـ الشخصية كاالجتماعية، كتمكنيـ مف التأقمـ مع 

. ظركفيـ الحياتية، كاتخاذ الخيارات كالقرارات السميمة
 

 ليتضمف أكؿ منياج مدرسي فمسطيني في عمـك الصحة كالبيئية لمصؼ السابع األساسي مف اثفك 
عشرة كحدة دراسية، فالكحدة الخامسة مف الكتاب كاف مكضكعيا عف اإلصحاح البيئي كالتي 

تتضمف أربعة دركس، تحدث الدرس األكؿ عف التصحح كاإلصحاح البيئي، كالدرس الثاني عف 
األمراض المنقكلة مف الفضبلت البشرية، كالدرس الثالث عف الكقاية مف األمراض المنقكلة مف 
الفضبلت البشرية، أما الدرس الرابع كاألخير كالذم كاف مكضكعة عف المرافؽ الصحية، أما 

 دركس، الدرس ةالكحدة السادسة مف الكتاب كاف مكضكعيا عف البيئة كمفيكميا متضمنة ثبلث
األكؿ عف مفيـك البيئة كأقساميا، كالدرس الثاني عف النظاـ البيئي، كالدرس الثالث فكاف عف 

(. 2001، العاليكزارة التربية كالتعميـ )التكازف البيئي 
 

 تضمف ثاني منياج مدرسي فمسطيني في عمـك الصحة كالبيئية لمصؼ الثامف األساسي مف عشر ك
كحدات دراسية، الكحدة السابعة مف الكتاب كاف مكضكعيا عف النظافة كاإلصحاح البيئي حيث 

 كناقبلت المرض ككسائؿ مكافحتيا، أما الكحدة الثامنة فقد تناكلت دكرة ةلمخمفات البرازمؿتطرقت 
اإلنساف في البيئة، كآخر كحدة دراسية مف الكتاب كاف مكضكعيا عف المنيج اإلسبلمي في حماية 

(. 2002،العاليكزارة التربية كالتعميـ )البيئة الخاصة 
 

 مف  يتضمف ثالث منياج مدرسي فمسطيني في عمـك الصحة كالبيئية لمصؼ التاسع األساسيك
أربعة عشرة كحدة دراسية، حيث اختصت خمس كحدات دراسية في الحديث عف البيئة، فكاف 
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لمكحدة الثانية نصيب في الحديث عف البيئة المنزلية، كالكحدة السابعة عف البيئة كالزراعة حيث 
الحديقة المنزلية كالنادم البيئي في المدرسة، أما الكحدة الثامنة فقد تناكلت : ف ىمامتناكلت مكضكع

كاف مكضكعو عف برؾ ، كالذم النظافة كاإلصحاح البيئي مف خبلؿ تكضيحو في الدرس األكؿ
السباحة كالصحة العامة، كالدرس الثاني فقد كاف عف األمراض الناجمة عف التمكث البيكلكجي 

لممياه، كالكحدة الثانية عشر مف الكتاب كاف مكضكعيا عف التكازف البيئي متناكلة قكانيف طبيعية 
لحفظ التكازف البيئي، باإلضافة إلى مكضكع المحميات الطبيعية، كآخر كحدة في الكتاب فقد كانت 

 أ.(2004،العاليكزارة التربية كالتعميـ )حكؿ دكر اإلسبلـ في حماية البيئة الخاصة 
 

  كآخر منياج كىك الرابع في عمـك الصحة كالبيئة لمصؼ العاشر األساسي كالذم يتككف مف إحدل
عشرة كحدة دراسية، فقد تناكؿ ىذا الكتاب خمس كحدات دراسية لمحديث عف البيئة، حيث تناكلت 

 النفايات كالبيئة مكضحة مف خبلؿ دركسيا كالتي كانت حكؿ النفايات الطبية ،الكحدة السادسة
كأثرىا عمى البيئة كالمبيدات كأثرىا عمى البيئة باإلضافة إلى اآلثار البيئية المترتبة عمى الحفر 
االمتصاصية، أما الكحدة السابعة فقد كانت حكؿ القضايا البيئية كالتي بدكرىا كضحت ظاىرة 

كاف لمكحدة الثامنة ك كتآكؿ طبقة األكزكف كظاىرة التصحر كالمطر الحمضي، ،البيت الزجاجي
مكضكع حيكم كىك التنكع الحيكم في فمسطيف منكىان إلى تعريؼ مفيكـ التنكع الحيكم كالنباتات 

  أما الكحدة العاشرة فقد كانت في صميـ ىذه .كالحيكانات البرية في فمسطيف كأسمكب الحفاظ عمييا
 عف المجتمع ةالدراسة كىي عبلقة التنمية بالبيئة، كأخيران تحدث ىذا الكتاب في كحدتو الحادية عشر

. (2004،العاليكزارة التربية كالتعميـ ) .كالقكانيف البيئية كدكر النظاـ في حماية كصكف البيئة
 

 دور المعمم في تنمية الوعي البيئي لدى التالميذ 18.2
 

تعتبر المناىج الفمسطينية الجديدة أنمكذجا صالحان لئلسياـ بحماية البيئة كالمحافظة عمييا كخصكصان 
منياج الصحة كالبيئة لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع كالعاشر األساسي، إذ يعتبر المعمـ حجر الزاكية 

في تحقيؽ الكعي البيئي في المدرسة كالمجتمع، كىك أيضان عنصر حيكم كفعاؿ في نجاح التربية 
البيئية، إذ تتميز دراسة البيئة باإلثارة كاإلجابات الكاقعية لمشاكؿ يممسيا التبلميذ، األمر الذم يحدد 
 ،دكر المعمـ الباحث لحركة التبلميذ كالمنظـ ليا، فالتفاعؿ اإليجابي مف قبؿ التبلميذ لمكاضيع الدراسة
ىك ثمرة المعمـ الناجح، فالمفاىيـ البيئية ال تمقف بؿ تنمك مف خبلؿ اإلحساس بقيمة البيئة كمككناتيا، 

 أف يستعيف ببرامج اإلذاعة كالتمفاز كمشركعات تحسيف البيئة في جعؿ الدارسة أكثر بإمكانوفالمعمـ 
إثارة كحيكية، فكؿ مدرس لو طريقة كأسمكب في معالجة األمكر الخاصة بو، كما أف التبلميذ يختمفكف 
في قدراتيـ الفعمية كمستكاىـ االجتماعي عمى أساس أنو يكجد فركؽ فردية بيف التبلميذ، بؿ يمكف 
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القكؿ أف كؿ فصؿ يعتبر في حد ذاتو بيئة تتميز بأفرادىا كبنكع العبلقة بيف بعضيـ البعض، فعمى 
 ) كفؽ مختمؼ الظركؼ التي تعالج فييا مكاضيع حكؿ البيئة ،المعمـ أف يككف مرنان في تدريسو

 (.1997األطرش، 
 
 
 

  بالتنمية المستدامةالوعي البيئيعالقة  19.2

 
إف الدكر األساسي الذم يتعيف عمى التربية أف تؤدييا في أف تييئ لمبشرية كسائؿ السيطرة عمى 

إذ عمييا أف تساعد كؿ فرد عمى أف يمسؾ بزماـ مصيره حتى يسيـ في تقدـ المجتمع . تنميتيا ذاتيا
سيـ م مككناتو بكؿ فالكعي البيئيالذم يعيش فيو، كذلؾ عمى المشاركة المسئكلة لؤلفراد كالجماعات، 

 بكؿ مراحمو، فالكعي البيئي. في التنمية البشرية بيد أف ىذه التنمية ال يمكف أف تعبئ جميع الطاقات
بحرية لحماية بيئتو كعمى األخص، أف يييئ لمفرد، في سياؽ التربية المستديمة، الكسائؿ البلزمة 

) كالمشاركة في تطكر المجتمع، كلتحقيؽ متطمبات حقيقية لتنمية ذاتية تحتـر البيئة اإلنسانية كالطبيعية
 (.1994الرشداف كجعنيني، 

 
التربية كالتعميـ ىي المبنة األساسية في بناء الدكلة كالمجتمع مف خبلؿ إنشاء كبناء جيؿ متعمـ كمثقؼ ؼ

في جميع المجاالت قادر عمى المشاركة كالمساىمة في دفع مسيرة البناء كالتطكير االجتماعي 
الرؤية التنمكية الشمكلية التي يجب أف ك ،كاالقتصادم لتأخذ الدكلة مكقعان رياديان في محيطنا العربي

تتبناىا الدكلة الفمسطينية المقبمة، كتعمؿ مف خبلليا تكجيان تنمكيان شمكليان يقيـ العدالة االجتماعية 
كالمساكاة كيرسخ الشفافية كتشجيع المشاركة المجتمعية الكاعية الفاعمة في المجتمع كلصالح األجياؿ 

الحالية كالمستقبمية، فالتنمية البشرية تؤكد عمى أف اإلنساف ىك األداة كغاية التنمية عمى اعتباره جكىر 
 (.1997األطرش، ) العممية التنمكية ذاتيا، أم أنيا تنمية الناس بالناس كلمناس

 

 حاجة ثانكية الكعي البيئي كالتنمية البشرية المستدامة، فمـ يعد الكعي البيئيىناؾ ارتباط ما بيف ؼ
لئلنساف كالمجتمع، كال يمكف الفصؿ بيف التقدـ التنمكم كتأىيؿ أفراد المجتمع كاستيعابيـ لمتحدث 
المتسارع كالمستمر، فالدكلة الفمسطينية المنتظرة ستعتمد عمى المكارد البشرية بشكؿ أساسي ألنيا 
ستككف دكلة صغيرة ذات مكارد طبيعية محدكدة، فتطكير النظاـ التربكم مف أجؿ استثمار التعميـ 
اقتصاديان كثقافيان كاجتماعيان، قامت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية بجيكد حثيثة الستمرار العممية 
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التعميمية كتعزيزىا، حيث قامت بإصدار الخطط كبناء المدارس كتأىيؿ كتدريب الككادر البشرية، 
                ىذا ال يكفي عف الحديث عف تنمية مستدامة إضافة إلى تصميـ مناىج فمسطينية، إذ أف

(. 2006النتشة،)
 

كلذا يجب أف تقـك المؤسسات التعميمية سكاء كانت حككمية أك خاصة عمى الربط ما بيف الكعي البيئي 
كالتنمية المستديمة في تطكير الحس بالتكعية البيئية في فمسطيف، فمعرفة التبلميذ ألىمية البيئة كمدل 

التزاـ ىذه المعرفة مف خبلؿ تعديؿ السمكؾ االجتماعي لمنشء الجديد، يبرز دكر المدرسة في لعب 
دكر لمتأييد السياسي كاالجتماعي لتحكيؿ المعرفة البيئية لبللتزاـ تجاه حماية البيئة الفمسطينية لضماف 

(. 2004محمد،  )ديمكمة التنمية كالحياة 
 

 اإلقرار بالمشكالت البيئية 20.2

 

: أدت الككارث البيئية إلى إثارة الكعي البيئي عند الجميكر، كلقد تأثرت معالـ عالمية معركفة، مثؿ
تكرم كانيكف، كاماكك كاديز، كسيفسيك، كخميج المكسيؾ بسمسمة مف الككارث، فكاف لدكر اإلعبلـ أثر 

شراؼ أكبر، كاالعتراؼ أيضان، بأف  كبير إلرادة الجميكر بأف المصادر البيئية بحاجة إلى رعاية كا 
ىـ - إىماؿ ذلؾ سيؤدم لنتائج كخيمة؛ فاالىتماـ المتزايد بإدارة البيئة دفع الناس الىتماـ أكثر بتأثيرىـ

عمى ظركؼ معيشتيـ، فتزايد الحجج دعمت ضركرة كجكد عبلقة مابيف البيئة كالتنمية، بدالن - أنفسيـ
فالمطمكب كجكد عبلقة قائمة عمى المنطؽ المعقكؿ كاإلدارة الرشيدة . مف التعارض القائـ بينيما

 .المفتكحة األفؽ؛ فالكعي البيئي المتزايد يعتبر شرطان أساسيان الكتساب المكاقؼ الحساسة إزاءىا

 
أشارت كسائؿ اإلعبلـ االىتماـ المتزايد بزيادة الكعي البيئي لدل الجميكر في مؤتمر األمـ المتحدة 

، اعترفت الككاالت الدكلية بالحاجة لمتربية 1972حكؿ البيئة البشرية الذم عقد في ستككيكلـ عاـ 
البيئية كما تمقت اىتمامان خاصان في مؤتمر اليكنسكك الحككمي الذم عقد في تبميسي في تشريف أكؿ 

، حيث كاف نقطة انطبلؽ لمرحمة جديدة باالىتماـ بالتربية البيئية، فمؤتمر تبميسي نظر 1977عاـ 
إلى التربية البيئية بأنيا عممية متكاصمة مدل الحياة يجب العمؿ بيا عمى كافة المستكيات في المدرسة 

كخارجيا، ككظيفتيا أف تنمي األطفاؿ كالشباب كالكبار كعيان كفيمان بيئيان لمقضايا البيئية، كفي نياية 
المؤتمر أقر بضركرة كجكد جيكد دكلية لتدريب الباحثيف المختصيف بعمـك البيئة، كخبلصة القكؿ، 

 (.b)، (1989تيمكر، )أعتبر أف لمتعميـ دكران أساسيان في منع كقكع المشكبلت البيئية كفي حميا 
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  التعميم في فمسطين 21.2
 

ـ، بعد سبعة كعشريف عامان 1994تسممت كزارة التربية كالتعميـ مسؤكلية التعميـ في فمسطيف في عاـ 
مف إشراؼ االحتبلؿ عمى القطاع التعميمي كخبلؿ تمؾ الفترة تـ استيداؼ العممية التربكية برمتيا، 
المعمـ كالمدرسة كالمنياج كالطالب، كلـ يقتصر عمى ذلؾ ليطاؿ  البنية التحتية لممدارس الحككمية 

المدمرة أصبلن؛ إذ كانت تفتقر إلى التقنيات التربكية كاألجيزة المساعدة، لذا كانت الخطكة األكلى أماـ 
حداث تغيرات في  متخذم القرار كضع خطة طكارئ لكقؼ التدىكر المتسارع في العممية التعميمية، كا 

. الجياز اإلدارم بيدؼ إفساح الكقت الكافي لدراسة كاقع التعميـ ككضع الخطط المناسبة لئلصبلح
فكزارة التربية كالتعميـ قامت باإلشراؼ عمى المدارس الحككمية عمى معظـ مدارس الضفة الغربية 

كحكالي نصؼ مدارس قطاع غزة باستثناء مدينة القدس العربية التي ال تزاؿ تحت االحتبلؿ، حيث 
المدارس الرسمية التي تشرؼ عمييا كزارة المعارؼ : يكجد في القدس نكعاف مف المدارس الحككمية ىما

 أشرفت عمييا كزارة التربية 1967كالبمدية اإلسرائيمييف كىذه المدارس كانت حككمية قبؿ االحتبلؿ عاـ 
كالتعميـ األردنية أما المدارس الحككمية األخرل، فتشرؼ عمييا دائرة األكقاؼ اإلسبلمية، كتديرىا كزارة 

(. 2000 ،العاليكزارة التربية كالتعميـ ). التربية كالتعميـ الفمسطينية بصكرة غير مباشرة
 

كبعد أف سيطرت السمطة الكطنية الفمسطينية عمى التعميـ أزداد عدد المدارس الحككمية كالخاصة بشكؿ 
أما اآلف، كمف خبلؿ اإلطبلع عمى إحصائية المدارس الحككمية كالخاصة كمدارس ككالة . ممحكظ

، فقد تبيف بأف نسبة المدارس الحككمية في الضفة الغربية كقطاع 2005/2006الغكث لمعاـ الدراسي 
، أما المدارس الخاصة، فبمغت (24% )، (UN ) ، كمدارس ككالة الغكث(%70)غزة ما نسبتو 

فقط، كعميو بمغ عدد المدارس الحككمية في الضفة الغربية لمعاـ الدراسي  (%6)نسبتيا 
( 326)مدرسة، في حيف بمغ عدد المدارس الحككمية في قطاع غزة  (1379)، 2005/2006

( 1725)مدرسة، فكاف مجمكع المدارس الحككمية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية
( 28)مدرسة، كفي قطاع غزة  (244)مدرسة، أما المدارس الخاصة في الضفة الغربية، فكاف عددىا 

مدرسة خاصة، أما المدارس التابعة لككالة الغكث،  (272)مدرسة، كبمغ المجمكع الكمي ليذه المدارس 
فكاف لمضفة الغربية نصاب قميؿ بالمقارنة مع قطاع غزة، إذ بمغ عدد مدارس ككالة الغكث في قطاع 

. مدرسة (92)مدرسة، كفي الضفة الغربية  (187)غزة 
 

مدرسة،  (1621) نبلحظ مما سبؽ أنو كاف مجمكع مدارس الضفة الغربية الحككمية منيا كالخاصة 
كأخيران كاف عدد المدارس الحككمية كالخاصة كعدد الطبلب، باإلضافة إلى عدد الصفكؼ في محافظة 

( 216)، 2005/2006جنيف، فقد بمغ عدد المدارس الحككمية في محافظة جنيف لمعاـ الدراسي 
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المدرسة، فكاف عدد طبلب المدارس الحككمية كالخاصة في  (16)مدرسة، كعدد المدارس الخاصة 
صؼ  (2646)طالب كطالبة، ككاف أيضان عدد الصفكؼ في ذلؾ المدارس  (80000)المحافظة 

 (.2006كزارة التربية كالتعميـ العالي، ).دراسي
 
 
 
 
 
 
 

الثالث الفصل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدراسات السابقة

 
  المقدمة  1.3

  
ضمف ىذه الدراسة تـ اإلطبلع عمى كمراجعة العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية المتعمقة بالتربية 

: البيئية كالكعي البيئي كالتكعية البيئية، كالتنمية المستدامة، فيما يأتي ممخص ألىميا
 

:- الدراسات العربية  2.3
 

دكر برامج الكعي البيئي التي تنفذىا شبكة المنظمات البيئية : " بعنكاف: (2007)دراسة التميمي، 
حيث ىدفت الدراسة التعرؼ دكر برامج الكعي البيئي التي " الفمسطينية في تحقيؽ استدامة المكارد

تنفذىا شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية في تحقيؽ استدامة المكارد مف خبلؿ معرفة ماىية الكعي 
كقد أظيرت نتائج الدراسة أف برامج . البيئي، كفعاليات برامج الكعي البيئي، كمراحؿ الكعي البيئي

الكعي البيئي التي تنفذىا المؤسسات األعضاء في شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية ال تساىـ في 
التنمية المستدامة، كالتكعية ، البيئة )فيناؾ تبايف في المفاىيـ البيئية األساسية. تحقيؽ استدامة المكارد
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لدل مكظفي المؤسسات األعضاء كتبايف في آرائيـ حكؿ األساليب التي  (البيئية، كالكعي البيئي
كقد أكصت الدراسة بضركرة ببناء . تستخدميا المؤسسات في تنفيذ الفعاليات الخاصة بالكعي البيئي

خطط استراتيجية كطنية تشارؾ مف خبلليا كافة اليياكؿ الحككمية كغير الحككمية ذات العبلقة، 
 .كتفعيؿ دكر الشبكات الحالية كخاصة شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية المختمفة

أثر استخداـ أنشطة في التربية البيئية في تنمية الكعي البيئي لدل " بعنكاف  : (2006)دراسة النتشة، 
 ) بكاقع ،طالب كطالبة (121)تككنت عينة الدراسة مف ." طمبة الصؼ السادس في محافظة القدس 

: طالبة كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في دراستيا عمى ثبلث أدكات كىي ( 61) طالبان ك (60
اختبار تحصيمي في التربية البيئية، كأنشطة التربية البيئية، كالمقابمة التي أجريت مع الطمبة مف عينة 

 :كخمصت نتائج ىذه الدراسة إلى. الدراسة

  
 تفكؽ المجمكعة التجريبية مف الذككر كاإلناث عمى المجمكعة الضابطة مف كبل الجنسيف .
  فيمان كانت إجابات طمبة المجمكعة التجريبية عمى أسئمة المقابمة تكحي بأنو أصبح لدل الطبلب

لكحدة الكائنات الحية الدقيقة مف مقرر العمـك لمصؼ السادس األساسي بعد تنفيذىـ أنشطة أعمؽ 
حيث أكصت الدراسة بضركرة استخداـ أسمكب .التربية البيئية المتعمقة بالتمكث البيئي الميكركبي

. دمج مبحث التربية البيئية بما يناسبيا مف كحدات أخرل
 

 دكر المناىج كالنشاطات البلمنيجية في تنمية الكعي  "التي كانت بعنكاف: (2004)دراسة محمد 
 تيدؼ إلى تنمية الكعي كالتي ".البيئي لدل طبلب المرحمة األساسية العميا في محافظة راـ اهلل كالبيرة

طالب كطالبة،  (250)تككنت عينة الدراسة مف  البيئي لدل طبلب المرحمة األساسية العميا،
اختبار تحصيمي في التربية :   أداتاف كىـ المنيج التجريبي في دراستيا عمىكاستخدمت الباحثة 

كحاالت عممية تطكير أنشطة :  حيث أكدت الباحثة في نتائج دراستيا.البيئية، كأنشطة التربية البيئية
تعميـ تجارب النشاطات البلمنيجية كاألفكار المتعمقة كأكصت دراستيا بضركرة .تخدـ الكعي البيئي

ضافتيا لممناىج الرسمية الخاصة بالتعميـ  باألنشطة البيئية بحيث يتـ نشرىا كتعميـ استخداميا كا 
 .البيئي

 
كاقع المفاىيـ البيئية لدل طمبة الصؼ الثاني ثانكم في "كالتي كانت بعنكاف : (2003)دراسة أبك الرب 
 إلى تزكيد المربيف كاختصاصي البيئة  المفاىيـ البيئية "أبك الرب"حيث ىدفت دراسة " محافظة جنيف 

لدل طمبة المرحمة الثانكية في محافظة جنيف، محاكلة التعرؼ عمى أثر متغيرات الجنس كمكاف 
فتككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة .الدراسة كاألندية المدرسية كمستكل تعميـ األـ عمى ىذه المفاىيـ
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( 1607)كالبالغ عددىـ  ،(2002\2001)الصؼ الثاني ثانكم في محافظة جنيف في العاـ الدراسي 
 مستخدمو مقياس االتجاىات ،طالب كطالبة،كقد اختيرت عينة الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة

 :كخمصت نتائج الدراسة بما يمي . فقرة مكزعة عمى مجاالت الدراسة(56 )البيئية كالمككنة مف
 نسبة الكعي البيئي لدل طمبة الصؼ الثاني ثانكم متكسطة  بشكؿ عاـ .
 ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللةكؽال يكجد فر (α=0.05)  في المفاىيـ البيئية لدل طمبة

ككجكد أندية  جنس الطالب،) : لكؿ المتغيرات التاليةتعزلالمرحمة الثانكية في محافظة جنيف 
. (بيئية، كالمشاركة في األندية البيئية 

 ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة كؽيكجد فر (α=0.05) في المفاىيـ البيئية لدل طمبة 
سكف الطالب، كمستكل تعميـ  ): لكؿ مف المتغيرات التاليةتعزلالمرحمة الثانكية في محافظة جنيف 

. (األب، كمستكل تعميـ األـ
كأكصت دراستيا أنشاء جمعيات ألنصار البيئة، كزيادة األنشطة البيئية التي تساعد عمى تكعية الطمبة 

كسابيـ المعمكمات كاالتجاىات البيئية المرغكب فييا . كا 
 

تقييـ المناىج التعميمية الجديدة في فمسطيف الخاصة بمناىج "  كانت بعنكاف(: 2003 )دراسة صبرم 
طالب كطالبة، كاستخدمت  (269)، كتككنت عينة الدراسة مف  "الصفيف األكؿ كالسادس األساسييف

اختبار تحصيمي في التربية البيئية، :  كىـ ثبلث أدكات  المنيج التجريبي في دراستيا عمىالباحثة 
حيث أكدت الباحثة في .  كالمقابمة التي أجريت مع الطمبة مف عينة الدراسة.كأنشطة التربية البيئية

 : نتائج دراستيا

 
  أف ىناؾ تضميف لبعض المفاىيـ البيئية في المنياج الفمسطيني الجديد، مثؿ منياج التربية المينية

كالعمـك العامة كالتربية الكطنية كمبحث الجغرافيا، حيث كجدت أف ىذه المفاىيـ البيئية المكجكدة 
في المنياج ال تيدؼ إلى تنمية الحس البيئي عند الطبلب القائـ عمى أساس نشر الكعي البيئي، 

 ، كلـ تتكافر كحدات منفصمة تختص بمكضكع البيئة،فالكحدات المتعمقة بالبيئة لـ تكف كافية
 دكف التركيز بشكؿ ،باستثناء مبحث العمـك الذم يعمؿ عمى تعريؼ بعض المفاىيـ الخاصة بالبيئة

. مباشر عمى نشر الكعي البيئي عند الطبلب
 

دكر كسائؿ اإلعبلـ في تنمية الكعي البيئي لدل طمبة الجامعات " بعنكاف  : (2002)،  الددحدراسة
طالب كطالبة، كاستخدمت الباحث  (400)كتككنت عينة الدراسة مف " في محافظة راـ اهلل كالبيرة 

:   الباحثة كمف أىـ نتائج الدراسة التي خرجت بيا. الكصفي في دراستياالمنيج  
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  ضركرة إعداد برامج عممية تحث عمى حماية البيئة كالمحافظة عمييا، بيدؼ مخاطبة كافة شرائح
: كأكصت الباحثة ما يمي . المجتمع كخصكصان األطفاؿ

 يقتصر مكضكع البيئة في تخصص منفرد، كلكف يجب أف يككف في جميع المقررات  أف الضركرة 
الدراسية عمى مستكل المدارس كالجامعات كالكميات كالمعاىد العميا، مع ضماف االستمرارية في 

ىذا يتطمب كتطكير المناىج مف أجؿ مكاكبة التطكرات كاألبحاث العممية في مجاؿ التربية البيئية، 
 كاالتصاؿ المستمر بيف كاضعي المناىج كالخطط الدراسية كمراكز البحكث عمى المستكل اإلطبلع

 .العالمي كالعربي كالمحمي
 

القيـ البيئية المتضمنة بكتب عمـك المرحمة اإلعدادية " كانت بعنكاف : (1999)دراسة أبك جحجكح، 
 ىدفت إلى بناء قائمة بالقيـ البيئية التي ينبغي "كمدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع بفمسطيف ليا

تضمنيا في كتب العمـك المقررة لطمبة المرحمة األساسية العميا بمدارس محافظات غزة بفمسطيف، 
كتحديد مستكل القيـ البيئية المكتسبة لدل طمبة الصؼ التاسع، كالكشؼ عف القيـ البيئية كالمتضمنة 

الجنس، كمستكل )في كتب العمـك لممرحمة األساسية العميا آخذة بعيف االعتبار أثر المتغيرات المستقمة 
. (تعميـ األب كاألـ، كمستكل القيـ البيئية لدل الطمبة

 
 المجتمع األصمي لكتب العمـك لممرحمة األساسية العميا، أما عينة الطمبة فقد مف عينة الدراسة تككنت

طالب كطالبة مف طمبة الصؼ  (424)صفكؼ، اشتممت  (10)كانت بالطريقة العشكائية العنقكدية 
، كتحميؿ التبايف (t) كالتكرارات كالنسب المئكية كاختبار ،التاسع ، مستخدمان المتكسطات الحسابية

 :كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كانت ما يمي  .األحادم لممعالجة اإلحصائية

 
  بناء قائمة مقترحة بالقيـ البيئية لتضمينيا في كتب العمـك لممرحمة األساسية العميا كالبالغ كعددىا

 .قيمة بيئية  (24)
  قيـ بيئية  (9 )عمىقيمة بيئية، كالصؼ الثامف  (18 )عمىاحتكاء كتاب العمـك لمصؼ السابع

. ( قيمة24)قيمة بيئية مف مجمكع القيـ المقترحة كىي  (13)،كالصؼ التاسع عمى 
  (. 76.91 )بمغ مستكل القيـ البيئية لدل طمبة الصؼ التاسع%
  لمتغير في مستكل القيـ البيئية تعزل  (0.05)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

. لجنس كلصالح اإلناث، في حيف تبيف أثر لمتغير مستكل تعميـ األب كاألـا
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المفاىيـ البيئية الكاجب تضمينيا في مناىج االجتماعيات " بعنكاف : (1999 ) قاـ بيا ربايعة دراسة
 عينة الدراسة مف  تككنت  ".لممرحمة األساسية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظة نابمس

معمـ كمعممة مف مدارس المرحمة األساسية في محافظة نابمس، مستخدمان معامؿ االرتباط  (269)
كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا ، لمكصكؿ إلى نتائج الدراسةتحميؿ التبايف كمعادلة ألفاػ كركنباخ ك

 :الدراسة ما يمي 

 
  إف المفاىيـ البيئية الكاجب تضمينيا في مناىج االجتماعيات كما يراىا أفراد مجتمع الدراسة جاءت

التعميمات كالمصطمحات، األنشطة كالتدريبات، القيـ كاالتجاىات،  ) :اآلتيمرتبة عمى النحك 
، كجاءت درجة تضميف المفاىيـ (الميارات، المعمكمات كالحقائؽ، كمشكبلت البيئة الفمسطينية

. البيئية عمى أبعاد مجتمعة مناسبة جدان 
  أف ىناؾ اختبلفا في درجة كجكب تضميف المفاىيـ البيئية في مناىج االجتماعيات لممرحمة

 تبعان لمتغير السمطة المشرفة ،األساسية مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظة نابمس
 .كلصالح المدرسة الخاصة

 
االتجاىات البيئية عند طمبة المرحمة اإلعدادية في " كالتي كاف عنكانيا  : (1998 )دراسة نشكاف، 

 حيث ىدفت الدراسة إلى مدل اكتساب طبلب المرحمة اإلعدادية في قطاع غزة  "مدارس قطاع غزة
لبلتجاىات البيئية المرغكبة كمدل تأثرىا بكؿ مف مستكل الدراسة كالجنس، كالمؤسسة المشرفة كمدل 

 عينة تككنت. تأثير مناىج المرحمة اإلعدادية في تنمية االتجاىات البيئية لدل طبلب ىذه المرحمة
فمف خبلؿ عمؿ  قطاع غزة، مف مدارس المرحمة األساسية فيطالب كطالبة  (350)الدراسة مف 

الباحث في ىذه الدراسة لمكصكؿ إلى النتائج، استخدـ مقياسان لبلتجاىات البيئية لدل المرحمة اإلعدادية 
كتحميؿ  (z )في مدارس قطاع غزة، كلمعالجة البيانات اإلحصائية أستخدـ النسب المئكية كاختبار 

 (.t.test)التبايف األحادم كاختبار 
 :كخمصت الدارسة إلى النتائج التالية 

 
 عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب في اتجاىاتيـ البيئية ترجع إلى الجنس .
  ،كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطبلب في اتجاىاتيـ البيئية ترجع إلى المستكل الدراسي

. كالمؤسسة المشرفة كذلؾ لصالح المستكل الدراسي األعمى
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اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية نحك البيئة الفمسطينية مف " بعنكاف : (1998 )دراسة مطاربة،
 ."حيث استنزاؼ المكارد الطبيعية، التمكث، االنفجار السكاني، التكازف البيئي كحماية البيئة الفمسطينية

 مف طمبة جامعة النجاح الكطنية بطريقة عشكائية ،طالبان كطالبة (234)تككنت عينة الدراسة مف 
لممجمكعات المستقمة، كتحميؿ التبايف  (t.test)منتظمة، مستخدمان لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة اختبار 

 : كأشارت نتائج الدارسة إلى. أحادم، كالمتكسطات الحسابية، كالنسب المئكية

 
 حيث بمغت النسبة المئكية ليذه ،إف اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية نحك البيئة ايجابية 

%(. 72)االتجاىات 
 تعزل لمتغير الجنس كمكاف ،ال تكجد فركؽ في اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية نحك البيئة 

. اإلقامة الدائـ
 يكجد فركؽ في اتجاىات طمبة جامعة النجاح الكطنية نحك البيئة تعزل لمتغير التخصص .
 

 المفاىيـ البيئية لدل طمبة كمية التربية في  "كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى. (1997)دراسة النيارم 
 كقد قامت الباحثة في اختيار عينة  الدراسة بالطريقة ،"جامعة صنعاء، كمصادر اكتسابيـ ليا 

صنعاء مف في  مف طمبة كمية التربية ،طالب كطالبة (152) كالمككنة مف ،العشكائية الطبقية
 (91/92) مف الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ ، كعمـك الحياة،المستكييف األكؿ كالرابع لشعبتي الجغرافيا

 كمقياس االتجاىات البيئية كالمصادر كالمفاىيـ الخاصة ، لممفاىيـ البيئيةالتحصيميمستخدمان االختبار 
 :إليياكمف النتائج التي خمصت .بالبيئة

 
 تفكؽ اإلناث عمى الذككر في أداء الطمبة عمى المقياس الكمي نحك البيئة .
  تدني مستكل المفاىيـ البيئية لدل طمبة كمية التربية بجامعة صنعاء مقارنة مع المستكل المقبكؿ

. تربكيان عمى االختبار الكمي لممفاىيـ البيئية
  ،تفكؽ طمبة عمـك الحياة عمى طمبة الجغرافيا في إجاباتيـ عمى االختبار الكمي لممفاىيـ البيئية

(. α=0.05)ككجكد تفاعؿ ما بيف الجنس كالتخصص كالمستكل الدراسي عند مستكل 
 حصمت عمى ستةكجكد عبلقة ارتباط ضعيفة بيف معرفة أفراد عينة الدراسة كاالتجاىات، حيث  

  . السنة الشريفة كالمناسبات الدينية ككعمى رأسيا القرآف الكريـ (%70)مصادر عمى درجة تفكؽ 

  

  

حيث " التربية كتحديات التنمية البيئية في دكؿ الخميج العربي" بعنكاف : (1996)أما دراسة الخكيت، 
استيدفت الدراسة تحديد بعض المفاىيـ البيئية كالتنمكية كالتعريؼ بالتمكث البيئي كالمشكبلت البيئية 
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( 644) عينة الدراسة مف تككنت .ككاقع البيئة الخميجية كمشكبلتيا كالتحديات البيئية التي تكاجييا
 كالمعمكمات ،، مستخدمان االستبياف كأداة رئيسية في جمع البيانات دكؿ الخميج العربيمكاطف مف

 :  إلى النتائج التاليةالمتعمقة بمكضكع الدراسة، كتكصمت الدراسة

 
  أف المكاد النفطية تعتبر المصدر الرئيسي لتمكث بيئة الخميج العربي، حيث تيدد الثركة الحيكانية

. كالنباتية كمياه الشرب
  أف المنطقة تكاجو نكعان مف القصكر في تنمية الكعي البيئي كعدـ تكافر العدد الكافي مف

اإلعبلمييف البيئييف الذيف بإمكانيـ تكصيؿ المعمكمات البيئية بدقة عمى الكجو المطمكب لعامة 
. الناس

 

اتجاىات المكاطنيف األردنييف نحك البيئة " دراسة ميدانية كانت بعنكاف: (1992)كقاـ كذلؾ السكدم،
مكاطف مف منطقتي  (400) عينة الدراسة مف تككنت. "مف التمكث في منطقتي صكيمح كجبؿ النصر

 كالمعمكمات المتعمقة ،صكيمح كجبؿ النصر، مستخدمان االستبياف كأداة رئيسية في جمع البيانات
ف سؤاالن متعددة اإلجابات، كتكصمت الدراسة إلى مبمكضكع الدراسة، حيث احتكت عمى سبعة كخمس

 : اآلتيةالنتائج 

  
  تدني مستكل الثقافة كالكعي البيئي بيف السكاف ىذه المنطقة، كخصكصان في مجاؿ فيـ

. المصطمحات المتعمقة بالبيئة كحمايتيا
  مف المكاطنيف ال تكجد عندىـ اقتراحات معينة حكؿ سبؿ تحسيف الكاقع  (% 40 )تبيف أف حكالي

 .البيئي في مناطقيـ
 

:  الدراسات األجنبية 3.3
 

 مفاىيـ المعمميف اتجاه تعميـ  "كىي بعنكاف : (  Koa& Lee، 2003)كتكضح دراسة كاك ك لي 
، آخذه بعيف االعتبار بأف "القضايا البيئية المتضمنة في مادة العمـك في المرحمة الثانكية في ىكنككنغ

 كاستخدما الباحثاف االستبانة كالمقابمة المعمميف ىـ حجر الزاكية في نشر الكعي البيئي بيف التبلميذ،
 : كخمصت الدراسة إلى النتائج التالية لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة،
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 يعتمد عمى طريقتيـ األصمية الحقيقية ،اعتقاد المعمميف بأىمية دمج التربية البيئية في مادة العمكـ 
 .في تدريس التربية البيئية

  إبداء االستعداد مف قبؿ المعمميف لتعميـ مبحث التربية البيئية في حاؿ امتبلكيـ الميارات في تعميـ
 . التربية البيئية

 
أثر في معرفة الطمبة لبعض القضايا البيئية المتعمقة  ككاف ليذه الدراسة ،(Cordero,2002  )دراسة

فقد استخدـ الباحث األسمكب ألمسحي في ، بطبقة األكزكف كاستنزافيا، كمدل تأثير ذلؾ عمى استراليا
الدراسة عمى العينة المككنة مف طمبة كمية العمـك في السنة الدراسية الجامعية األكلى في مدينة 

 مثؿ، استنزاؼ ةفكاف مف أىـ نتائج الدراسة تطكير مصادر تعميمية تتعمؽ بالقضايا البيئي. استراليا
 . طبقة األكزكف كاالحتباس الحرارم مف أجؿ فيـ الطمبة ليا

 
 أىمية ربط التربية البيئية بالتنمية في كضحت، (Slequzzaman and Soker,2001 )ك دراسة 

 أسئمة لمدراسة تدكر يفبنغبلدش، حيث تألفت عينة الدراسة مف خريجي التربية البيئية، فكاف لمباحث
حكؿ مدل تأثير خريجي التربية البيئية في صنع القرار في بنغبلدش، إضافة إلى دكرىـ في تطكير 
التنمية المستديمة المحمية، كقد كاف لمدراسة نتائج ميمة منيا، كضع خطة تطكيرية تربط ما بيف 

التنمية كالتربية البيئية، كاىتماـ المؤسسات ذات العبلقة بالقضايا البيئية مستخدمة مشاركة األفراد في 
. النشاطات البيئية اليادفة

 
 فمكمف الدراسات التي قاست مدل كعي المعمميف لمقضايا البيئية، دراسة سكمرز كآخر

(Summers,2000)، مف معممي المرحمة معممان  (12) مؤلفة مف  الدراسةعينةك ،مستيدفة أداة المقابمة 
األساسية كاليادفة إلى معرفة القضايا البيئية عند المعمميف مف خبلؿ مجاالت الدراسة كالمتمثمة بالتنكع 

كقد أظيرت نتائج . الحيكم، كدكرة الكربكف في الطبيعة، كاستنزاؼ طبقة األكزكف، كاالحتباس الحرارم
الدراسة أف ىناؾ كجكد تبايف بيف المعمميف لفيـ القضايا البيئية، فكاف ىناؾ إدراؾ لبعض المعمميف 

. لمفاىيـ القضايا البيئية خاطئة، كالبعض اآلخر ايجابية اتجاه القضايا البيئية
 

فاعمية برنامج التعميـ التجريبي في تعزيز الكعي البيئي " كالتي كانت بعنكاف  : (,1999Stacy)دراسة 
حيث أظيرت الدراسة بأف العديد مف المكاطنيف طالبكا بالقياـ بالتحسينات عمى تعميـ " لدل الشباب 

الشباب كحؿ طكيؿ المدل لممشاكؿ البيئية، فكاف لمتعميـ التجريبي دكر لتقديـ البرامج البيئية في 
كأيضان كاف لتكساس لمخدمات الزراعية دكر في تطكير ثبلثة برامج صممت لتعزيز . المدارس العامة
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الكعي البيئي لطبلب الصفيف الثالث كالرابع األساسييف، ككاف الغرض مف ىذه الدراسة تقييـ فاعمية 
. البرنامج التجريبي في تحقيؽ الكعي البيئي عمى أساس أنو اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة

 
كعي األطفاؿ في " بعنكاف ، ( Strong 1998)كمف الدراسات التي تناكلت القضايا البيئية، دراسة 

 الدراسة المتمثمة ةحيث استخدـ الباحث أداة االستبانة كتـ تكزيعيا عمى عيف" القضايا البيئية كفيميـ ليا
 سنة، عمى ثبلث مدارس ابتدائية في (11- 7)مف الذككر كاإلناث لمتبلميذ التي تتراكح أعمارىـ مف 

لترا، ككاف مف أىـ نتائج الدراسة، أف معرفة التبلميذ عف البيئة كانت مكتسبة مف المدرسة كأكلياء جإف
أمكرىـ ككسائؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية، ىذا باإلضافة إلى المعرفة العالية مف قبؿ التبلميذ لمقضايا 

.  البيئية
 

استخداـ دراسة مف مصادر محمية " تحت عنكاف  : (  ,1995Mitchell  )كفي الدراسة التي قاـ بيا 
 كمف خبلؿ الدراسة تبيف أف مناىج  في ميتشغاف"لزيادة الكعي البيئي لدل طبلب المدارس الثانكية

العمكـ تحمؿ في طياتيا دراسات عف البيئة كلكف تفتقر إلى األمثمة الكاقعية، كيرل طبلب المرحمة 
الثانكية أف مادة العمكـ ىي قائمة مف المصطمحات التي يجب أف يحفظكىا ليقدمكا فييا اختباران، 

فاألغراض مف كحدة التعميـ الخاصة بالبيئة ىي إعطاء الطبلب فرصة لممشاركة في نشاطات عممية 
. كجماعية مف كاقع الحياة كالتعريؼ بالمصادر المحمية لتعزيز اىتماـ الطبلب كانخراطيـ بيا

 
الكعي البيئي كتطكر المغة مف خبلؿ التبادالت في  " عنكانيادراسة ب( : ,Cherrry 1995)كما كقاـ 
حيث كانت الفئة المستيدفة مف المعمميف كالمدربيف عمى أساس أنيـ يشكمكف  في بكلتيف " المدارس

عينة الدراسة مف أربع مدارس إنجميزية كأربع مدارس فرنسية، كقد أجرل الباحث دراسات مقارنة فيما 
دارة المصادر المحفزة لمتعمـ كاستخداـ لغة ثانية، ككاف  يتعمؽ باالستقبللية، ككقت الفراغ، كاإلبداع، كا 
مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أنيا عممت عمى خمؽ أبعاد جديدة لتبادؿ المغات التقميدية 

 . كزيادة الكعي البيئي كالعمؿ عمى تطكير العبلقات بينيما

 
 

 :خالصة الدراسات السابقة  4.3

 
الكعي "بعد اإلطبلع عمى الدراسات السابقة العربية منيا كاألجنبية، استنتج الباحث أف مكضكع دراسة

المنظمات التربكية الحككمية كالخاصة بشكؿ خاص، لـ الحككمية ككخاصة في المؤسسات " البيئي
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يحظ باالىتماـ الكافي في الكطف العربي، بالرغـ مف أىمية ىذا المكضكع في مجاؿ التربية البيئية في 
 .أيامنا ىذه

 
كيرل الباحث أف ىذه الدراسات تناكلت جكانب كثيرة مف مجاالت التربية  البيئية بشكؿ عاـ كالكعي 

 :البيئي بشكؿ خاص، حيث ركزت الدراسات عمى ما يمي
 
 تحقيقيا، أما بغالبية الدراسات العربية تراعي البعد التربكم الخاص بالتربية البيئية كأسالي 

الدراسات األجنبية فكانت تسعى لمربط ما بيف التنمية كالتربية البيئية 
  االتجاه نحك تنمية الكعي البيئي باعتباره عممية شاممة متكاممة كمستمرة كالنظر إلى الكعي البيئي

. نظرة تربكية
  كسابيـ المعمكمات كاالتجاىات تالحاجة إلى زيادة األنشطة البيئية التي تساعد عمى كعية الطمبة كا 

 .البيئية المرغكب فييا
  قمة مف الدراسات عالجت دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تطكير كتنفيذ برامج تخدـ الكعي

. البيئي في تحقيؽ التنمية البيئية
  التأكيد عمى أىمية كضع معايير مناسبة الختيار المفاىيـ البيئية المناسبة مف منطمؽ ميني مبني

. عمى التخصص كالجدارة، ككذلؾ التأكيد عمى أىمية إعداد المينييف كتدريبيـ بشكؿ مستمر
 دكر المؤسسات العاممة في مجاؿ حماية البيئة لما لذلؾ مف أىمية كدكر أساسي في عممية تفعيؿ 

 .تنمية الكعي البيئي
  عدـ كجكد أم دراسة تشير إلى العبلقة ما بيف المؤسسات الحككمية مف جية كغير الحككمية مف

. جية أخرل فيما يتعمؽ بتنفيذ برامج الكعي البيئي
  التأكيد عمى كجكد مشكبلت بيئية، تتمثؿ بعدـ تكفر الدعـ المادم كالمعنكم، كسمبية قيـ المجتمع

باإلضافة إلى عدـ تكفر . نحك البيئة المحيطة بيـ ، كبالتالي عدـ التعاكف الكافي مف قبؿ األفراد 
 .الكفاءات المتخصصة في مجاؿ البيئة

  لـ تتطرؽ أم مف ىذه الدراسات إلى عبلقة التنمية المستديمة مف حيث ضركرة الحفاظ المصادر
. البيئية المتاحة، كال عبلقة برامج الكعي البيئي بالتنمية المستدامة

 كممارستيـ لمنشاطات ،أىمية التنكع في تعميـ التربية البيئية كاستخداميا بأساليب تدريس مختمفة 
 . تعكس مدل تركيز المينييف عمى التربية البيئية،البلمنيجية
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كتأتي ىذه الدراسة لتكضيح الدكر التي تساىـ بو المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي 
حيث ستقدـ الدراسة . لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر

كىذا يعتمد أسمكب جمع . تقييمان ليذا الدكر مستندة لكجيات نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر
. البيانات الخاصة بيذه الدراسة، إضافة إلى مراجعة كنقد كتحميؿ األدب التربكم، كاالستبانة
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الفصل الرابع  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة  إجراءات
 

 المقدمة  1.4
 

يتناكؿ ىذا الفصؿ الجانب التكضيحي لكافة الخطكات كالمراحؿ التي قاـ الباحث بإعدادىا كتنفيذىا 
كترتيبيا، كذلؾ كفؽ األصكؿ العممية لمبحث العممي، مف أجؿ بمكغ اليدؼ العاـ ليذه الدراسة، كالذم 

يتجمى في تكضيح النظرة العامة، كالرأم الكاعي لمكعي البيئي، كما تقـك بو المدارس الحككمية 
. كالخاصة في تنميتو لدل التبلميذ في محافظة جنيف

 
لذلؾ فإف السطكر اآلتية ستكضح كؿ الخطكات التي أتبعيا الباحث لبمكغ اليدؼ المنشكد مف ىذه 
الدراسة، كتحديد مشكمة الدراسة، ثـ عرضيا عرضان سريعان كاضحان لمنطقة ىذه الدراسة، كعينتيا 

كمنيجيا كآليات تطبيقيا، كالتأكد مف صدقيا كصحتيا كتنفيذىا، خاصةن كأف ىذه الدراسة كحسب تقرير 
. الباحث نفسو، دراسة جديدة في ىذا المجاؿ

 
 منطقة الدراسة 2.4

 
محافظة جنيف ىي المنطقة التي تـ إجراء الدراسة فييا، ىذه المحافظة تقع في أقصى شماؿ الضفة 

. الغربية الفمسطينية
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، إذ تعتبر ىذه المحافظة مف المحافظات ( كيمك متر مربع 592 )تبمغ مساحة محافظة جنيف حكالي 
. التي يكجد فييا مديريتاف لمتربية التعميـ، مديرية تربية جنيف، كقباطية

 
،نسمة،إذ ينتشر (261,756) ، حكالي مف (2006 )يبمغ عدد سكاف محافظة جنيف لتقديرات عاـ 

تجمع سكاني، حيث يشكؿ مجمكع ىذه التجمعات كالبمدات كقرل كمدف  ( 94 )ىؤالء السكاف في 
كمخيمات كخرب محافظة جنيف المأىكلة بالقاطنيف، فيذه التجمعات السكانية يكجد فييا مدارس 

حككمية تابعة لكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية، كأخرل تابعة لمقطاع الخاص باإلضافة إلى مدارس 
ككالة الغكث، فالمدارس الحككمية تتكلى زماـ إدارتيا مديريات التربية كالتعميـ التابعة لكزارة التعميـ 

( 2006دائرة اإلحصاء المركزية، )الفمسطينية، أما لممدارس الخاصة فإدارتيا خاضعة ألصحابيا 
 

 مجتمع الدراسة 3.4
 

تككف مجتمع الدراسة مف مديرم المدارس الحككمية كالخاصة في مديرية تربية جنيف كتربية قباطية، 
.  كلي أمر (80000)مديران كمديرة ، أما عدد أكلياء األمكر،  فقد بمغ ما يقارب  ( 245)كالبالغ عددىـ 

 
  عينة الدراسة  4.4

 
 عمى عينة الدراسة مف مديرم المدارس الحككمية كالخاصة في مديريتي تربية تلقد تـ تكزيع االستبيانا

، (111) التي استرجعت  ت، كبمغ عدد االستبيانا مدير كمديرة ( 123 )جنيف كقباطية كالبالغ عددىـ 
استبانة، كفيما يتعمؽ بأكلياء  ( 105 ) الصالحة لمتحميؿ تكبعد التدقيؽ تبيف أف عدد االستبيانا

، ( 2002عبلكنة، ) كلي أمر ، بناء عمى دراسة  ( 425 )األمكر، فقد تـ تكزيع عمى عينة مقدارىا 
 الصالحة ت، كبعد التدقيؽ تبيف أف عدد االستبيانا(412 ) التي استرجعت تكبمغ عدد االستبيانا

. استبانة ( 401 )لمتحميؿ 
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  خصائص عينة المديرين1.4.4

 
 .تكزيع أفراد عينة الدراسة مف مديرم المدارس حسب خصائص المديريف    :1.4جدكؿ 

 
 النسبةالعدد المستوى المتغير 

 

 
الجنس 

 51.4 54ذكر 

 

 

 

 

 48.6 51أنثى 

  100.0 105 المجمكع

السمطة المشرفة 
 85.7 90حككمي 

 14.3 15خاصة 

  100.0 105المجمكع 

المؤىؿ العممي 

 35.2 37دبمـك متكسط 

 56.2 59بكالكريكس 

 8.6 9ماجستير فأعمى 

  100.0 105المجمكع 

سنكات الخبرة 

 10 9.5اقؿ مف خمس سنكات 
 30 28.6 سنكات 5-10

 65 61.9سنكات 10أكثر مف 
 105  100.0المجمكع 

مكاف السكف 

 5.7 6مخيـ 

 62.9 66قرية 

 31.4 33مدينة 

  100.0 105المجمكع 

التخصص 
 40.0 42تخصصات عممية 

 60.0 63تخصصات أدبية 

  100.0 105المجمكع 

 الدراسية المرحمة
 59.0 62أساسية 

 41.0 43ثانكية 

  100.0 105المجمكع 
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 خصائص عينة أولياء األمور 2.4.4

 
  كالعمر تكزيع أفراد عينة الدراسة مف أكلياء األمكر حسب متغيرات الجنس :  2.4جدكؿ 

. كالمؤىؿ العممي كالمينة كمكاف السكف             
 

النسبة العدد المستوى المتغير 

الجنس 
 57.4 230ذكر 
 42.6 171أنثى 
  100.0 401 المجمكع

العمر 

 53.6 215 سنة 35أقؿ مف 
 29.7 119سنة 35-45

 16.7 67 45أكبر مف 

  100.0 401المجمكع  

لمؤىؿ العممي 

 20.9 84دكف الثانكية العامة 
 24.9 100ثانكية عامة 

 54.1 217دبمـك متكسط فأعمى 
  100.0 401المجمكع 

المينة 

 48.1 193مكظؼ 
 21.2 85تاجر 
 16.5 66عامؿ 
 14.2 57مزارع 
  100.0 401المجمكع 

مكاف السكف 

 9.2 37مخيـ 
 61.3 246قرية 
 29.4 118مدينة 
  100.0 401المجمكع 

 
 

 أدوات الدراسة 5.4
 

تعد أداة الدراسة كسيمة فاعمة في جمع البيانات كالمعمكمات التي احتاجيا الباحث إلعداد الدراسة 
المقصكدة، فيناؾ العديد مف األدكات البحثية، فمنيا المقابمة، كالمبلحظة، كاالستبانة، كقد اعتمدت ىذه 

: الدراسة عمى االستبانة كفيما يمي كصؼ ألداة الدراسة 
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 استبانة مديري المدارس  1.5.4
 

عداد ىذه االستبانة عمى أدبيات التربية البيئية، كالدراسات السابقة في مجاؿ  اعتمد الباحث في بناء كا 
دراسة أبك )ك (1998دراسة نشكاف، )ك (1999دراسة ربايعة، )البيئة كالتربية كالتكعية البيئية مثؿ 

، كما اعتمد عمى أفكار بعض األساتذة في بعض الجامعات المحمية، كذكم االىتمامات (2003الرب،
فقرة،  (65 )كالخبرات في مكضكع الدراسة، كتككنت  استبانة مديرم المدارس في صكرتيا االكلية مف 

-1االتجاىات نحك البيئة، مف:)فقرة مكزعة عمى المجاالت التالية (51)كأصبحت االستبانة مككنة مف 
- 33، كمجاؿ الميارات مف 32- 24، كمجاؿ المعرفة مف 23- 13، كمجاؿ النشاطات مف 12
كقد استخدـ الباحث سممان خماسي التدرج لبلستجابة . (51- 39، كمجاؿ المشكبلت البيئية، مف 38

، فتـ إعطاء (كبيرة جدان، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدان  )لتصحيح مقياس الدراسة، يتككف مف 
 درجات، كقميمة درجتاف، كقميمة جدان درجة 3 درجات، كمتكسطة 4 درجات، ككبيرة 5الدرجة كبيرة جدان 

، (51)، كأقؿ درجة                (255 )كاحدة، فكانت أعمى درجة لبلستجابة عمى فقرات األداة 
(.  153)كبمتكسط 

 
 استبانة أولياء األمور 2.5.4

 
عداد ىذه االستبانة عمى أدبيات التربية البيئية، كالدراسات السابقة في مجاؿ  اعتمد الباحث في بناء كا 

، كما اعتمد عمى أفكار بعض األساتذة (1992دراسة السكدم، )البيئة كالتربية كالتكعية البيئية ، مثؿ 
في بعض الجامعات المحمية، كذكم االىتمامات كالخبرات في مكضكع الدراسة، كقد تككنت األداة في 

: ، مكزعة عمى المجاالت التالية(30)كأصبحت االستبانة مككنة مف . فقرة (43 )صكرتيا األكلية مف 
-13، كمجاؿ المعرفة، مف 12-7، كمجاؿ النشاطات، مف 6-1مجاؿ االتجاىات نحك البيئة، مف )

كقد استخدـ الباحث مقياسان . (30-25، كمجاؿ المشكبلت البيئية، 19،24، كمجاؿ الميارات، 18
كبيرة جدان، كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة  )خماسي التدرج لبلستجابة لتصحيح أداة الدراسة، يتككف مف 

 درجات، كقميمة 3 درجات، كمتكسطة 4 درجات، ككبيرة 5فتـ إعطاء الدرجة كبيرة جدان . (جدان 
كأقؿ درجة  (150)درجتاف، كقميمة جدان درجة كاحدة، فكانت أعمى درجة لبلستجابة عمى فقرات األداة 

(. 90)، كبمتكسط (30)
 

تـ استخداـ أداة االستبانة الميدانية مف أجؿ الحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات األكلية البلزمة ليذه 
الدراسة، كلتحقيؽ ذلؾ فقد تـ تطكير استبانة بحثية مف قبؿ الباحث، ثـ عرضت عمى لجنة محكميف 
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كبعد أف حكمت كعدلت خرجت بصكرتيا النيائية التي أجازىا  مف ذكم الخبرة كالدراية كاالختصاص،
المحكمكف كأشاركا إلى صبلحيتيا كمبلءمتيا لجمع المعمكمات كالبيانات البلزمة، كذلؾ لتحقيؽ غرض 

 .ىذه الدراسة العممية

 
 صدق األداة 6.4

 
 صدق أداة مديري المدارس 1.6.4

 
مف  (10)لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، قاـ الباحث بعرضيا عمى لجنة  محكميف كالبالغ عددىـ 

المختصيف في مجاؿ التربية كالمغة العربية مف أساتذة الجامعات المحمية مف أجؿ تحكيميا كقياس 
درجة مناسبة الفقرات مف حيث صياغتيا المغكية، كمدل مناسبة قياسيا لممجاؿ الذم تنتمي إليو، 

كقد كاف لآلراء كاالقتراحات كالمبلحظات التي قدميا المحكمكف الدكر في . ككذلؾ مف حيث كضكحيا
فقرة، حيث كانت  ( 51 )تحسيف االستبانة كتقديميا في صكرتيا النيائية كالبالغ عدد فقراتيا 

ضافة بعض الفقرات كتعديؿ (%80)مبلحظاتيـ متقاربة بنسبة  ، حيث تـ حذؼ بعض الفقرات كا 
. بعضيا اآلخر، كبناء عمى ذلؾ فإف األداة تتمتع بصدؽ المحكميف

 
            معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت ألدراسة كالدرجة الكمية عند مديرم  :3.4جدكؿ  

. المدارس          
 

مستكل الداللة معامؿ االرتباط المجاؿ الرقـ 
 000* 0.69االتجاىات نحك البيئة   .1
 000* 0.85النشاطات   .2
 000* 0.79المعرفة   .3
 000* 0.81الميارات   .4
 000* 0.74المشكبلت البيئية   .5
 (α= 0.05)داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة                          * 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ العبلقة بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة، 

، كىذه القيـ دالة إحصائيان، كتشير النتيجة إلى (0.85- 0.69 )كالدرجة الكمية حيث تراكحت ما بيف 
. أف األداة تتمتع بصدؽ داخمي
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صدق أداة أولياء األمور  2.6.4
 

مف  ( 10 )لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، قاـ الباحث بعرضيا عمى لجنة  محكميف بمغ عددىـ 
المختصيف في مجاؿ التربية كالمغة العربية مف أساتذة الجامعات المحمية مف أجؿ تحكيميا كقياس 
درجة مناسبة الفقرات مف حيث صياغتيا المغكية، كمدل مناسبة قياسيا لممجاؿ الذم تنتمي إليو، 

. ككذلؾ مف حيث كضكحيا
 

كقد كاف لآلراء كاالقتراحات كالمبلحظات التي قدميا المحكمكف الدكر في تحسيف االستبانة كتقديميا 
) فقرة ، حيث كانت مبلحظاتيـ متقاربة بنسبة  ( 30 )في صكرتيا النيائية كالبالغ عدد فقراتيا 

ضافة بعض الفقرات كتعديؿ بعضيا اآلخر(80% كبناء عمى ذلؾ . ، حيث تـ حذؼ بعض الفقرات كا 
. اعتبرت األداة صادقة كمناسبة كممبية ألغراض ىذه الدراسة

 
             معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية عند أكلياء :  4.4جدكؿ 

 .األمكر          
 

مستكل الداللة معامؿ االرتباط المجاؿ الرقـ 
 000* 0.75االتجاىات نحك البيئة   .6
 000* 0.78النشاطات   .7
 000* 0.82المعرفة   .8
 000* 0.84الميارات   .9

 000* 0.85المشكبلت البيئية   .10
 (α= 0.05)داؿ إحصائيا عند مستكل الداللة                          * 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ العبلقة بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة، 

، كىذه القيـ دالة إحصائيان، كتشير النتيجة إلى أف (0.85-0.75)كالدرجة الكمية حيث تراكحت ما بيف 
. األداة تتمتع بصدؽ داخمي

 
 ثبات أداة الدراسة  7.4

 
 ثبات أداة مديري المدارس 1.7.4
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بحساب معامؿ كذلؾ  ، مف خبلؿ معامؿ االتساؽ الداخميأداة مديرم المدارستـ التحقؽ مف ثبات  
 .التالي يكضح قيـ معامبلت ثبات أداة مديرم المدارسالجدكؿ ك ألفا،كركنباخ 

 
قيمة معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمجاالت الدراسة عند  مديرم المدارس :  5.4جدكؿ 

 
قيمة ألفا عدد الفقرات المجاؿ الرقـ 
 0.80 11االتجاىات نحك البيئة   .11
 0.77 12النشاطات   .12
 0.71 9المعرفة   .13
 0.70 6الميارات   .14
 0.84 13المشكبلت البيئية   .15
 0.92 51الدرجة الكمية   .16

 
 لجميع  الثباتتقيـ معامبل، ؼ(0.92 ) الدرجة الكمية بمغت أف السابؽتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 

ثبات  بدرجة  تتمتعاألداة أف عمى ؿ مما يدؿمرتفعة، كمناسبة كتفي بأغراض ىذه الدراسة مجاالت األداة
 ."مقبكلة تربكيا

 

 ثبات أداة أولياء األمور  2.7.4
 
 الجدكؿ ألفا، بحساب معامؿ كركنباخ ، مف خبلؿ معامؿ االتساؽ الداخمياألداةتـ التحقؽ مف ثبات  

 .التالي يكضح قيـ معامبلت ثبات أداة أكلياء االمكر
 

.  قيمة معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لمجاالت الدراسة عند أكلياء أمكر الطمبة: 6.4جدكؿ 
 

قيمة ألفا عدد الفقرات المجاؿ الرقـ 
 0.85 6االتجاىات نحك البيئة   .17
 0.76 6النشاطات   .18
 0.81 6المعرفة   .19
 0.86 6الميارات   .20
 0.79 6المشكبلت البيئية   .21
 0.91 30الدرجة الكمية   .22
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 لجميع  الثباتتمعامبل، فقيـ (0.91) الدرجة الكمية بمغت أف السابؽتشير النتائج الكاردة في الجدكؿ 
مقبكلة ثبات  بدرجة  تتمتعاألداة أف عمى ؿ مما يدؿمناسبة كتفي بأغراض ىذه الدراسة  مجاالت األداة

 ."تربكيا

 
 إجراءات تطبيق الدراسة  8.4

 
بعد استكماؿ كؿ الخطكات العممية البلزمة إلجراء الدراسة الميدانية، كتصميـ االستبانة، كتحكيميا 
تكجو الباحث إلى كزارة التربية كالتعميـ كمدراء المدارس الحككمية الخاصة في محافظة جنيف، التي 

  (-. 3  )  ممحؽ –تنضكم تحت إدارة كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية 
كبعد أف حصؿ الباحث عمى اإلذف الرسمي بالعمؿ عمى تكزيع ىذه االستبانة، فقد شرع الباحث في 

جنيف، قباطية  )تكزيعيا كتعبئتيا مف قبؿ أفراد مجتمع الدراسة عف طريؽ بريد مديريات التربية كالتعميـ 
. ، أما تكزيع االستبانة الخاصة بأكلياء األمكر، فقد تـ تكزيعيا كتعبئتيا بطريقة مباشرة(
 

 معالجة بيانات الدراسة 9.4
 

بعد جمع بيانات الدراسة ، قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب، كقد أدخمت إلى الحاسكب  
كبيرة جداه،  )بإعطائيا أرقامان معينة؛ أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة   

، كقد تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات، باستخراج األعداد (كبيرة، متكسطة، قميمة، قميمة جدان 
كالنسب المئكية، كالمتكسطات الحسابية ، كاالنحرافات المعيارية، كقد فحصت الدراسة  فرضيات 

 )عف طريؽ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ،  (α=0.05)الدراسة عند المستكل
spss  )  حيث استخدـ المعالجات التالية : 

 
 المتكسطات الحسابية .
 االنحرافات المعيارية. 

  (ت )اختبار. 

 تحميؿ التبايف األحادماختبار . 

  معامؿ ارتباط بيرسكف. 

 معامؿ الثبات كركنباخ ألفا. 

 المقارنة البعدية. 
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 منيجية الدراسة 10.4
 

 ، كمبلءمتو ليذه الدارسةالكصفي العممي لمناسبة ىذا المنيج ألكصفي؛ الدراسة عمى ألمنيجتعتمد ىذه 
 –التي تقـك عمى دراسة دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ 

 كحالة دراسية، كذلؾ مف خبلؿ بياف دكر المدارس في تنمية الكعي البيئي مف كجية –محافظة جنيف 
 يكفر لمباحث مجاالن كاسعان الكصفينظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر، حيث أف ىذا المنيج العممي 

جراء الدراسات كالمسحات الميدانية،لمعرفة جمع المعمكمات  التي تكفر كمان كبيران مف المعمكمات ، كا 
 باتباعالمتعمقة بالحالة الدراسية المتناكلة، كذلؾ فإف الدارسة تعتمد في معالجة كاقع مشكمة الدارسة 

: مصادر جمع المعمكمات اآلتية  مف خبلؿ الكصفيالمنيج 
 

 المصادر األولية  1.10.4
 

تـ إعداد استبانة بحثية تيدؼ إلى جمع المعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بمكضكع ىذه الدراسة، مف خبلؿ 
مف مديرم المدارس كأكلياء األمكر في محافظة أفراد عينة الدراسة ىذه االستبانة التي كزعت عمى 

جنيف، كقد عالج الباحث ىذه البيانات التي تكفرت لو مف االستبانة بكاسطة الحاسكب، كباستخداـ 
كقد بمغ عدد االستبيانات التي كزعت عمى مديرم المدارس  ،(SPSS)سب البرنامج اإلحصائي المحك

 تبيف بأف عدد تاالستبانة، كبعد تدقيؽ االستبيانا (111) استبانة، كاسترجع منيا  ( 123) 
 )  فيك كزعت عمى أكلياء األمكر التيت عدد االستبياناااستبانة، أـ ( 105 )االستبيانات الصالحة 

 تبيف بأف عدد االستبيانات تاالستبانة، كبعد تدقيؽ االستبيانا (412) استبانة، كاسترجع منيا  ( 425
 .استبانة ( 401 )الصالحة 

 
 المصادر الثانوية  2.10.4
   

كتتككف مف مراجع عربية كأجنبية، باإلضافة إلى األنظمة كالقكانيف كالمكائح المتعمقة بالبيئة الخاصة 
بسمطة جكدة البيئة، ككذلؾ مطالعة كمراجعة العديد مف الدراسات العربية منيا كأجنبية ذات العبلقة 

.  بمكضكع ىذه الدارسة
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 محددات الدارسة   11.4
 : ارتبط تحديد ىذه الدارسة كمحدداتيا بالعكامؿ اآلتية 

 
  تماميا في ثبلثة فصكؿ دراسية كقعت في الفترة : العامؿ الزماني تـ إجراء كتنفيذ ىذه الدراسة كا 

  ـ2007/ أيار – 2006/ تمكز  الممتدة مف شير ةالزمني
  اقتصرت ىذه الدراسة عمى المدارس الحككمية كالخاصة المكجكدة في محافظة : العامؿ المكاني

.  جنيف باإلضافة إلى أكلياء األمكر
  أمكرأكلياءاقتصرت ىذه الدارسة عمى مديرم المدارس الحككمية كالخاصة ك: العامؿ البشرم 

.   في محافظة جنيفتبلميذاؿ
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الفصل الخامس  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
نتائج الدراسة  

 
 المقدمة  1.5

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض كمناقشة نتائج الدارسة، كذلؾ بناءن عمى البيانات التي تـ جمعيا مف 

فقد تـ تكزيع ، المبحكثيف، كالذيف يتألفكف مف مديرم المدارس كأكلياء أمكر التبلميذ في محافظة جنيف
مف مديرم المدارس الحككمية  (105 ) عمى عينة مف المجتمع الدراسي، كالبالغ عددىـ تاالستبيانا

.   ، مف أكلياء األمكر( 401 )كالخاصة، ك
 

. كفيما يمي، يستعرض الباحث نتائج التحميؿ المرتبطة بمجاالت الدراسة كفرضياتيا
 

:  االتجاىات نحو البيئة من وجية نظر مديري المدارس2.5
 

مف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخرجت المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة كلكؿ 
:  كمف أجؿ تفسير النتائج، استخدـ الباحث المتكسطات الحسابية التاليةمجاؿ مف مجاالت الدراسة، 

.  درجة قميمة2.5أقؿ مف  . 1
.  درجة متكسطة3.5 – 2.5مف . 2
 . درجة كبيرة3.5أكبر مف . 3

(. 1.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ االتجاىات نحك البيئة يمخصيا جدكؿ 
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                         المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في : 1.5جدكؿ 

                 التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ لدلتنمية الكعي البيئي               
. البيئة االتجاىات نحك               

 
 

الفقرات الرقـ 
رقميا 
في 

االستبانة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

متكسطة  0.97 2.85 11. يشجع الكعي البيئي عند التبلميذ مف إعادة تصنيع المخمفات  .1
متكسطة  0.99 2.67 3. تتعاكف المدارس في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ  .2

تحقؽ المدارس االلتزاـ الخمقي تجاه البيئة مف خبلؿ العبلقة   .3
 قميمة 0.85 2.41 5. الميتمة بالبيئة (المؤسسات كالجمعيات)المجتمعية 

تعمؿ المدارس عمى إثارة الكعي البيئي لدل التبلميذ بمخاطر   .4
 قميمة 0.86 2.40 8. اقتناء بعض حيكانات البيئة المستأنسة داخؿ المنازؿ

يدفع الكعي البيئي عند التبلميذ إلى عدـ الرضا مف حرؽ   .5
 قميمة 0.92 2.32 10. اإلطارات في األماكف المأىكلة بالسكاف

تحقؽ المدارس االلتزاـ الخمقي تجاه البيئة السميمة مف خبلؿ   .6
 قميمة 0.84 2.29 4. كسائؿ اإلعبلـ

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ لمتعامؿ المتزف   .7
 قميمة 0.67 2.10 7. مع مكارد البيئة

يدفع الكعي البيئي عند التبلميذ إلى عدـ الرضا مف طرح   .8
 قميمة 0.88 2.09 9. القاذكرات الجامعة لحشرات ناقمة لؤلمراض البيئية

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في مجاؿ   .9
قميمة  0.71 1.93 2. حماية البيئة

تنمي المدارس عند التبلميذ اإليماف باهلل مف خبلؿ الحفاظ عمى   .10
قميمة  0.80 1.90 1. البيئة

11.  
تمعب المدارس دكران في الحد مف العادات السيئة المخمة بالبيئة 

التدخيف، كالكتابة عمى جدراف، دكرات الصرؼ )عند التبلميذ مثؿ 
. (الصحي

 قميمة 0.71 1.80 6

 قميمة  0.49 2.24 الدرجة الكمية  
. درجات (5)أقصى درجة لبلستجابة * 
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة، فقد كانت الدرجة قميمة 

، فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما (10 ،9 ، 8 ،7 ،6، 5 ، 4 ،2 ،1)عمى الفقرات
فكانت المتكسطات  (11 ،3)في حيف كانت الدرجة متكسطة عمى الفقرات  (2.41-1.80)بيف

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية  (2.85 ، 2.67)الحسابية عمييا عمى التكالي 
كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ االتجاىات 

، كمثؿ ىذه الدرجة  (2.24)نحك البيئة، فقد كانت قميمة، كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 
 الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم  كالخاصة في تنميةتعني أف دكر المدارس الحككمية

 يشير ذلؾ إلى أف اتجاىات مديرم المدارس نحك .المدارس عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة  قميمة
البيئة كانت قميمة، كقد يعكد ذلؾ إلى قمة المشاريع البيئية المنفذة في المدارس بشكؿ خاص كالمجتمع 
بشكؿ عاـ، حيث مجاؿ البيئة لـ يأخذ االىتماـ الكافي مف قبؿ مؤسسات المجتمع المدني، ككذلؾ 

سكاء  )الدكائر الحككمية، حيث أف ىناؾ ضعفان في التكعية البيئية التي تؤدم إلى تعديؿ اتجاه األفراد 
 فالمؤسسة التعميمية يجب أف تعمؿ عمى الربط ما بيف  ،(أكانكا معمميف أك إدارييف أك حتى تبلميذ 

التربية البيئية كالتنمية المستدامة في تطكير الحس بالتكعية البيئية في المجتمع،كىذا يتفؽ مع دراسة 
 (.Summers،و 2000)
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.  النشاطات البيئية من وجية نظر مديري المدارس3.5
(. 2.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ النشاطات البيئة يمخصيا جدكؿ 

  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في : 2.5جدكؿ 
   التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿلدلتنمية الكعي البيئي          
. النشاطات              

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
الدرجة المعيارم 

يعرض التبلميذ لما يشاىدكنو مف غرائب الكائنات الحية في   .1
 متوسطة 0.89 2.58 20. مجبلت الحائط

يتـ نشر الكعي البيئي بيف تبلميذ المدرسة مف خبلؿ كضع   .2
 هتىصطة 0.99 2.51 15. عينات مختمفة في متحؼ المدرسة

 هتىصطة 0.96 2.51 19. يقـك التبلميذ بكتابة كصؼ مبسط لرحبلتيـ المتعمقة بالبيئة  .3

دعكة العامميف في مشركعات البيئة لتقديـ برامج تثقيفية أماـ   .4
 قميمة 0.96 2.46 16. تبلميذ المدرسة يزيد مف كعييـ بالبيئة

يزداد الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ قياميـ بزيارة األماكف   .5
 قميمة 0.85 2.33 13. المجاكرة لممدرسة

تنمي القراءة الخارجية الحرة البحث عف المعرفة في المجاؿ   .6
 قميمة 0.81 2.27 18. البيئي

 البيئي لدل التبلميذ مف خبلؿ ملممدارس دكر في تنمية الكع  .7
. األعماؿ اليدكية التي تظير المحافظة عمى التراث البيئي

12 
قميمة  0.84 2.26

عرض األفبلـ التعميمية بأنكاعيا يساىـ في تنمية الكعي البيئي   .8
 قميمة 0.85 2.09 17. لدل التبلميذ

تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ   .9
 قميمة 0.83 2.07 21. تشجيعيـ زراعة بعض النباتات داخؿ حديقة المدرسة

تنمي الرسـك عمى المكحات عند التبلميذ طرؽ المحافظة عمى   .10
 قميمة 0.75 1.99 23 .مكارد البيئة المحيطة مف التمكث

11.  
تنمي اإلذاعة الصباحية المدرسية الكعي البيئي عند التبلميذ مف 

خبلؿ الحديث عما شاىدكه في الرحبلت المدرسية في البيئة 
. المحيطة

 قميمة 0.82 1.96 22

 قميمة 0.79 1.83 14. لمرحبلت المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  .12

 الدرجة الكمية  
 قميمة 0.46 2.23

. درجات (5)أقصى درجة لبلستجابة * 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ النشاطات، فقد كانت الدرجة قميمة عمى 
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إذ تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما  (12 ،11 ،10 ،7 ،6، 5 ، 3 ،2 ،1)الفقرات
فتراكحت المتكسطات  (9 ،8 ،4)في حيف كانت الدرجة متكسطة عمى الفقرات  (2.46-1.83)بيف

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة . (2.58-2.51)الحسابية عمييا ما بيف 
في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ النشاطات فقد كانت 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس  (2.23)قميمة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 
 الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ  كالخاصة في تنميةالحككمية

 كقد يعكد ذلؾ بأف األنشطة المنيجية كالبلمنيجية المنفذة في المدارس ىي أنشطة .النشاطات قميمة
 )تقميدية غير مكاكبة لتسارع التطكر العممي كالتكنكلكجي مف انحسارىا عمى األعماؿ اليدكية البسيطة، 
األعماؿ التطكعية الخاصة بعمميات النظافة داخؿ المدرسة، كالمحافظة عمى بيئة الحدائؽ المدرسية 

بؿ يجب أف يصاحب ذلؾ االىتماـ بالنكاحي . (كبعض الرحبلت التي قد تأخذ باألساس طابعان ترفيييان 
الثقافية كاإلبداعية كالفنية، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ الرؤية التنمكية الشمكلية التي يجب أف تتبناىا المدارس 

كتعمؿ مف خبلليا تكجيان تنمكيان شمكليان يشجع المشاركة المجتمعية الكاعية الفاعمة في المجتمع 
كلصالح األجياؿ الحالية كالمستقبمية، كىذا يتطمب كجكد مشاريع متكاممة مف حيث األنشطة المختمفة 

كالمتنكعة كاليادفة بما يخدـ البيئة المدرسية كمحيطيا المجاكر بالحد األدنى، كربطيا بالمنياج 
، التي أكدت عمى استخداـ أسمكب دمج ( 2006 )الفمسطيني الجديد، كىذا يتفؽ مع دراسة النتشة،

 . مبحث التربية البيئية بما يناسبيا مف كحدات في مادة العمكـ
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 المعرفة البيئية من وجية نظر مديري المدارس 5.4
(. 3.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ المعرفة البيئة يمخصيا جدكؿ 

 
 لمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في ا:  3.5جدكؿ 

  التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ لدلتنمية الكعي البيئي               
. المعرفة              

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
الدرجة المعيارم 

1.  
تزداد المعرفة عف المشاكؿ البيئية عند التبلميذ مف خبلؿ 

لممجبلت  )المطالعة العممية خارج محيط المدرسة مثؿ
 (كالقصص كالجرائد كالكتب

 قميمة 0.78 2.47 31

يؤدم الكعي البيئي عند التبلميذ معرفة كيؼ تخمؽ البيئة   .2
 قميمة 0.71 2.40 28. التكيؼ البيئي لمكائنات الحية األخرل

تنمي المدارس اىتماـ التبلميذ بمطالعة النشرات مف أجؿ   .3
 قميمة 0.77 2.35 30. زيادة المعرفة بالمشكبلت البيئية

لممدارس دكر في إكساب التبلميذ معرفة بأنكاع التربة   .4
 قميمة 0.88 2.15 25. المكجكدة في محيطيـ

تعمؿ المدارس عمى زيادة معرفة التبلميذ بالمحاصيؿ   .5
قميمة  0.78 2.15 24. الزراعية التي تكجد في المنطقة

6.  
األندية البيئية المدرسية كمعارض  )تيدؼ األنشطة البيئية

إلى زيادة المعرفة  (األحياء كالندكات الخاصة بالبيئة
. البيئية لدل التبلميذ

 قميمة 0.80 2.13 32

تعمؿ المدارس عمى تنمية دكر التبلميذ اتجاه البيئة التي   .7
 قميمة 0.64 2.08 29. يعيشكف فييا

8.  
ييدؼ منياج عمـك الصحة كالبيئة المدرسي لتعريؼ 

االماء،   )التبلميذ بمصادر الطبيعة المحيطة مثؿ
.  (كالغازات، كدرجات الحرارة

 قميمة 0.77 1.98 27

9.  
لمنياج عمـك الصحة كالبيئة المدرسي أثر في تنمية 

الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ ربطيـ بما 
. يشاىدكنو في بيئتيـ

 قميمة 0.73 1.96 26

 قميمة 0.42 2.18 الدرجة الكمية  

 .    درجات (5)أقصى درجة لبلستجابة * 
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ المعرفة، فقد كانت الدرجة قميمة عمى جميع 

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر   (2.47-1.96)الفقرات، فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى 

، كمثؿ ىذه الدرجة  (2.18)مجاؿ المعرفة، فقد كانت قميمة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 
 الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس  كالخاصةتعني أف دكر المدارس الحككمية

 كقد يعكد ذلؾ إلى أف الحصيمة المعرفية لمتبلميذ ضعيفة؛ ألف المنياج يركز .عمى مجاؿ المعرفة قميمة
عمى المفردات كالمفاىيـ، كالمصطمحات، دكف تدعيميا بشكؿ عممي كتطبيقي مما يؤدم إلى عدـ 

رسكخيا في الذاكرة كعدـ ممارستيا بشكؿ عممي في الحياة، ألف الفرد إذا شاىد بشكؿ مباشر أم أمر 
فإنو كبشكؿ تمقائي يرسخ في ذاكرتو، عمى العكس مف عممية ترسيخ المعرفة بشكؿ تقميدم مف خبلؿ 
تقديـ المعمكمة النظرية فقط، فمعرفة التبلميذ ألىمية البيئة كمدل إلزاـ ىذه المعرفة مف خبلؿ تعديؿ 

السمكؾ االجتماعي لنشئ الجديد، مف ىنا يبرز دكر المدرسة في لعب دكر لتأييد السياسي كاالجتماعي 
لتحكيؿ المعرفة البيئية لبللتزاـ تجاه البيئة الفمسطينية لضماف ديمكمة التنمية كالحياة، كىذا يتفؽ مع 

، التي كجدت أف المفاىيـ البيئية المكجكدة في المنياج ال تيدؼ إلى تنمية ( 2003)دراسة صبرم 
 لـ تكف كافية، كانحسارىا فقط ةالحس البيئي عند الطبلب، ككذلؾ الكحدات الدراسية المتعمقة بالبيئي

 دكف التركيز بشكؿ مباشر عمى نشر الكعي البيئي عند ةبتعريؼ بعض المفاىيـ الخاصة بالبيئي
 1992 ) ككذلؾ تتفؽ مع دراسة النيارم (.Strong،1998)الطبلب، كىذه النتيجة تختمؼ مع دراسة 

. ، التي أظيرت تدني مستكل المفاىيـ البيئية لدل طمبة كمية التربية مقارنة مع المستكل المقبكؿ تربكيان (
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 الميارات البيئية من وجية نظر مديري المدارس 5.5
(. 4.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الميارات البيئة يمخصيا جدكؿ 

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية :  4.5جدكؿ رقـ  

   التبلميذ  مف كجية نظر مديرم لدل كالخاصة في تنمية الكعي البيئي                     
 .المدارس عمى مجاؿ الميارات                        

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
الدرجة المعيارم 

لممدارس دكر في إكساب التبلميذ ميارة تحميؿ   .1
 متوسطت 0.87 2.74 35. أبعاد المشكمة البيئية

2.  
تشجع المدارس التبلميذ برسـ خارطة لممنطقة 
تظير أىـ المناطؽ التي تعاني مف مشاكؿ 

. بيئية
 متوسطت 0.90 2.71 34

3.  
يؤدم الكعي البيئي عند التبلميذ المكتسب مف 

المدرسة القدرة عمى تحميؿ حمكؿ لعدد مف 
. المشاكؿ البيئية كؿ في منطقتو

 متوسطت 0.82 2.56 36

تنمي المدارس ميارة الربط عند التبلميذ ما بيف   .4
 قميمة 0.78 2.47 38. البيئة الطبيعية، كالبيئة المشيدة

تنمي المدارس عند التبلميذ ميارة الربط بيف   .5
 قميمة 0.65 2.14 37. أشكاؿ التمكث كانتشار بعض األمراض

6.  

تعمؿ المدارس عمى إكساب التبلميذ ميارات 
تنظيـ العمؿ الجماعي، مف خبلؿ قياـ الطبلب 

المساىمة بعمؿ الحدائؽ )بأعماؿ مختمفة مثؿ 
. (المدرسية كالمشاتؿ كغرس األشجار

قميمة  0.83 2.05 33

 قميمة 0.51 2.44 الدرجة الكمية  

. درجات (5)أقصى درجة لبلستجابة * 
 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ الميارات، فقد كانت الدرجة قميمة عمى 

في حيف كانت الدرجة   (2.47-2.05)فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف (6، 1،5)الفقرات
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كفيما  (2.74-2.56)فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف  (4 ،3 ،2)متكسطة عمى الفقرات
يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية 
نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ الميارات فقد كانت قميمة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 

 الكعي البيئي عند  كالخاصة في تنمية، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية(2.44)
 كقد يعكد ذلؾ عمى أف الميارات .التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ الميارات قميمة

التي تـ اكتسابيا في العممية التعميمية ىي ميارات ضعيفة كال تمبي الحاجة، ألف عمميات التثقيؼ 
كالتكعية مف قبؿ الجيات المختمفة جاءت متأخرة كال تدعـ عممية ترسيخ الميارات كالممارسة العممية 

في عممية التكعية كانحسارىا في أنشطة تخدـ أىداؼ المؤسسة مع اليدؼ العاـ لعممية التكعية، 
فالمدرسة ككنيا مؤسسة اجتماعية ليا امتداد عمى العالـ الخارجي، يجب أف يمتد نشاطيا كبرامجيا 
ضمف السياسات الحككمية كاإلقميمية، فالتعميـ البيئي مرتبط بالتنمية المستدامة كالتطكر االقتصادم، 
فزيادة الكعي البيئي كالتكجيات البيئية لدل التبلميذ تدفعيـ التخاذ مكاقؼ تجاه البيئة، كىذا يتفؽ مع 

، الذم أكد عمى ضركرة تضميف المفاىيـ البيئية في منياج االجتماعيات مع ( 1999)دراسة ربايعة 
. التركيز عمى االتجاىات كالميارات

 
 المشكالت البيئية من وجية نظر مديري المدارس 

 
(. 5.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الميارات البيئة يمخصيا جدكؿ 

 
 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في :  5.5جدكؿ 

  تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ          
. المشكبلت البيئية              

  

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

1.  
لممدارس دكر في تحديد مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة 

العادات كالتقاليد السمبية كمشكبلت )االجتماعية مثؿ 
. (الشباب

 متوسطت 0.80 2.59 40

2.  
تعمؿ المدارس عمى تحديد مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة 

مكت بعض أحياء البيئة كسكء استخداـ )الحيكية مثؿ
 . (المنشطات الكيماكية

 

متكسطة  0.91 2.56 39
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ينمي الكعي البيئي عند التبلميذ الشعكر بالمشاكؿ   .3
 متوسطت 0.84 2.55 42.  السياحية كالتي تعمؿ عمى إفساد البيئة

تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ   .4
 قليلت 0.74 2.46 47. إزاء مشكمة تمكث البيئة الحضرية

5.  
تزكد المدارس التبلميذ بكيفية التعامؿ مع مشكمة 
استخداـ مكاد غير قابمة لمتحمؿ السريع في البيئة 

. (أكياس الببلستيكية )الزراعية مثؿ
 قليلت 0.88 2.40 46

لممدارس دكر في إبراز مشاكؿ الطاقة أماـ التبلميذ   .6
 قليلت 0.90 2.38 49. مف أجؿ زيادة كعييـ باستخداماتيا

7.  
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ 

التصحر كالجفاؼ  )إزاء المشكبلت البيئية مثؿ
مف خبلؿ منياج  (كانجراؼ التربة كالرعي الجائر

. الصحة كالبيئة

 قليلت 0.82 2.37 43

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ   .8
 قليلت 0.84 2.35 41. في تحميؿ دكر اإلنساف في المشاكؿ البيئية

9.  
تعمؿ المدارس عمى إرشاد التبلميذ بمشاكؿ السكاف 

الزيادة السكانية، كالزحؼ العمراني )المختمفة مثؿ 
. (كاستنزاؼ مكارد البيئة كالبطالة كنقص المحركقات

50 

 قليلت 0.89 2.32

10.  
 )تمعب المدارس في إظيار مشاكؿ المياه مثؿ 

المكارد، كالتمكث، كشح المياه، كالمشاكؿ اإلقميمية 
. (لممياه

 قليلت 0.78 2.27 51

تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ   .11
 قليلت 0.78 2.26 48. إزاء مشكمة تشكيو المعالـ الطبيعية لمبيئة

 قليلت 0.74 2.06 44. تزكد المدارس التبلميذ بطرؽ حفظ األغذية  .12

13.  
تمعب المدارس دكران في تزكيد التبلميذ بمعرفة الرقابة 

عف تاريخ صبلحية المنتج مف خبلؿ المقاصؼ 
. المدرسية

 قليلت 0.83 1.91 45

 قليلت 0.49 2.34 الدرجة الكمية  

درجات  (5)أقصى درجة لبلستجابة * 
 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ المشكبلت البيئية، فقد كانت الدرجة قميمة عمى 

، فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما (12،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6، 5، 3)الفقرات
فتراكحت المتكسطات  (4 ،2 ،1)في حيف كانت الدرجة متكسطة عمى الفقرات  (2.46-1.91)بيف
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كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  (2.59-2.55)الحسابية عمييا ما بيف 
في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى مجاؿ المشكبلت البيئية فقد 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر  (2.34)كانت قميمة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 
 الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس عمى  كالخاصة في تنميةالمدارس الحككمية

 كقد يعكد ذلؾ أف ىناؾ مشكبلت بيئية كاضحة فيما يتعمؽ بمخمفات .مجاؿ المشكبلت البيئية قميمة
األعماؿ الكيماكية كبقايا الحيكانات، مضافان إلى ذلؾ ممارسة األفراد لعادات كتقاليد سمبية، مضافان إلى 
ذلؾ ما ينتج مف مشكبلت سببيا قد تككف الزراعة أك السياحة أك الرحبلت ككذلؾ السيارات، كمضافان 

لكؿ ذلؾ عدـ االىتماـ كالعناية بالطبيعة كجماؿ البيئة كمككناتيا، كيظير ذلؾ في عمميات البناء 
العشكائي كغير المخطط كالذم قد يخؿ بعممية التكازف البيئي، ىذا دكف نسياف مصادر المياه كما قد 
يصيبيا مف تمكث ككذلؾ عدـ معالجة المياه العادمة بشكؿ صحي كبيئي، مع عدـ استثمار النفايات 

مف ىنا . بشكؿ ايجابي قد يككف لو في تخفيؼ حدة المشكبلت البيئية كتقديـ الحمكؿ المناسبة لكؿ تقدـ
تعتبر المدرسة عنصران أساسيان في تنمية الكعي البيئي بيف أفراد المجتمع عمى اختبلؼ مستكياتيـ، 
فدكرىا يكمف في شد االنتباه إلى القضايا البيئية كزيادة الكعي البيئي بيا، إلى جانب التركيز عمى 

التكعية البيئية مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ بيدؼ جعؿ التمميذ كاعيان بالعبلقات البيئية، كلدكره في صكف 
البيئة، كىذا يحتاج إلى المشاركة الجماىيرية مف جميع المؤسسات المجتمعية إلى جانب المؤسسات 

.  التعميمية
 

، كالتي تركز عمى أىمية تطكير برامج تزيد المعرفة بالبيئة Stacy(1999 )كىذا يتفؽ مع دراسة 
كالكعي البيئي لما لذلؾ مف دكر في حؿ المشكبلت البيئية، كمف خبلؿ القياـ بتحسينات في عممية 

. تعميـ الشباب كحؿ طكيؿ المدل لممشاكؿ البيئية
 

.  لمجاالت الدراسة المتعمقة بمديري المدارسالدرجة الكمية 7.5
 

(. 6.5 )أثر خصائص عينة المبحكثيف عمى إجاباتيـ حكؿ الدرجة الكمية يمخصيا جدكؿ 
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 لمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في ا : 6.5جدكؿ 
. تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  مف كجية نظر مديرم المدارس             

 

الفقرات الرقـ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

قليلت  0.49 2.24االتجاىات نحك البيئة   .1

 قليلت 0.46 2.23النشاطات   .2

 قليلت 0.42 2.18المعرفة   .3

 قليلت 0.51 2.44الميارات   .4

 قليلت 0.49 2.34 المشكبلت البيئية  .5

 قليلت 0.37 2.29الدرجة الكمية # 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف درجة دكر المدارس الحككمية كالخاصة في 
تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس كانت قميمة عمى  

كالمشكبلت البيئية    االتجاىات نحك البيئة ، كالنشاطات ، كالمعرفة ، كالميارات ، ،جميع المجاؿ
فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في 
الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس فقد كانت قميمة كتعني ىذه النتيجة أف دكر المدارس 
الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم 

 كقد يعكد ذلؾ إلى بعد المؤسسة التعميمية عف الكاقع البيئي، كافتقارىا بالتنيسؽ مع .المدارس قميمة
المؤسسات المجتمعية العاممة في المجاؿ البيئي، ألف التنمية تتطمب تضافر جيكد جميع المؤسسات 

. الحككمية كغير الحككمية لمنيكض بالتكعية البيئية
 

.  تأثير الخصائص الديمغرافية عمى إجابات المبحوثين8.5
 

:  كتفرع عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية اآلتية 
 

.   تأثير جنس المدير عمى إجاباتو1.8.5
 

( t-test )فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير جنس المدير استخدـ الباحث اختبارك ؿ
: يكضح ذلؾ (7.5 ) جدكؿ كنتائج
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       داللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي البيئي عند ( t)نتائج اختبار   :7.5جدكؿ  
 . التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير الجنس            

 

المتوسط العدد الجنس المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
* الداللة 

االتجاىات نحك 
البيئة 

 0.10 0.50 2.25 54ذكر 

 

0.91 

 0.49 2.24 51أنثى  

 النشاطات
 

 0.50 0.43 2.26 54ذكر 

 
0.61 

 0.50 2.21 51أنثى 

 المعرفة
 0.43 0.40 2.16 54ذكر 

 

0.66 

 0.43 2.20 51أنثى  

الميارات 
- 0.03 0.52 2.44 54ذكر 

 

0.97 

 0.50 2.44 51أنثى  

 المشكبلت البيئية

 
- 0.13 0.49 2.33 53ذكر 

 
0.89 

 0.50 2.34 54أنثى 

الدرجة الكمية 
 0.38 2.29 54ذكر 

0.018 -0.98 
 0.36 2.29 51أنثى 

(. α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

االتجاىات نحك البيئة ، )مديرم المدارس  تعزل لمتغير الجنس عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية 
، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر مف (النشاطات ، المعرفة ، الميارات ، المشكبلت البيئية

إلى  كقد يعكد ذلؾ .، كىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير جنس المدير (0.05)
أف كؿ مديرم المدارس مف كبل الجنسيف كحسب خبراتيـ اإلدارية كالتعميمية يتعرضكف لنفس البرامج 

التدريبية، كيقكمكف بالمياـ نفسيا اتجاه عمميـ بشكؿ خاص، كبالتالي فإنيـ يكتسبكف ميارات متشابية، 
كيقكمكف بتنفيذ النشاطات البيئية المختمفة التي تخدـ العممية التربكية كبما يدعـ التكعية البيئية التي 
تسيـ بتشكيؿ اتجاىات ايجابية لكبل الجنسيف، فالبرامج البيئية المنفذة في المدارس ىي برامج مكحدة 

في جميع المدارس ، مضافان لكؿ ذلؾ أف المدارس تتشابو في كاقعيا البيئي مف جميع النكاحي، كأيضان 
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مف حيث المشكبلت البيئية التي تكاجييـ، فثقافة المديريف المعرفية في الجانب البيئي كاحدة كاتجاىاتيـ 
 ففمسفة التربية ترتبط أساسان بقضية الكالء المتشكمة متأثرة بمحيطيا مف مجتمع كعادات كتقاليد،

كاالنتماء، فكزارة التربية كالتعميـ يقع عمى عاتقيا كضع أسس ىذه المنظكمة الفمسطينية لمتربية كالتعميـ، 
لتعزيز المحمة بيف التربية كالتعميـ كتقميص االنفصاـ بينيما، كمف أجؿ تحقيؽ الجكانب العممية 

 ) كىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة مطاربة كالمعرفية التي تتفؽ مع احتياجات الشعب البنائية كالتنمكية،
، التي أكدت أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة في اتجاىات طمبة جامعة النجاح نحك البيئية ( 1998

، كالتي أظيرت أنو ال تكجد فركؽ بيف ( 2006)تعزل لمتغير الجنس، كاتفقت أيضان مع دراسة النتشة 
متكسطات عبلمات الطمبة في االختباريف القبمي كالبعدم لقياس أثر استخداـ األنشطة في التربية 

، كالتي ( 1999أبكجحجكح،)البيئية في تنمية الكعي البيئي عند الطبلب، كتعارضت مع دراسة 
 .أظيرت كجكد فركؽ ذات دالؿ لمتغير الجنس في مستكل القيـ البيئية لصالح الطالبات

 
 . تأثير السمطة المشرفة عمى إجابات المدير2.8.5

 
 استخدـ الباحث لممديرالسمطة المشرفة  مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير

:  يكضح ذلؾ (8.5)، كنتائج جدكؿ (t-test )اختبار
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    لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي البيئي عند  ( t)نتائج اختبار  : 8.5جدكؿ 
. التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير السمطة المشرفة             

 

المتوسط العدد المستوى المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
* الداللة 

االتجاىات نحك 
البيئة 

 2.08 0.51 2.28 90حكومي 

 

0.03 *

 0.18 2.00 15خاصت  

 النشاطات
 

 0.49 2.23 90حكومي 
0.35 0.72 

 0.29 2.27 15خاصت 

 المعرفة
- 2.08 0.43 2.15 90حكومي 

 

0.03 *

 0.28 2.39 15خاصت  

 0.54 2.43 90حكومي الميارات 
0.34 -

0.73 

 0.27 2.48 15خاصت  

 المشكبلت البيئية

 
 0.51 2.31 90حكومي 

1.66 -

 
خاصت  0.10

15 2.53 0.31 

 0.40 2.28 90حكومي الدرجة الكمية 
0.54 -0.58 

  0.15 2.34 15خاصت 

(. α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

فقد  (االتجاىات نحك البيئة، المعرفة)السمطة المشرفة عمى مجاالت   مديرم المدارس تعزل لمتغير
، بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (0.05)كانت جميع قيـ مستكل الداللة أقؿ مف 

دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 
النشاطات ، كالميارات ، )عمى مجاالت السمطة المشرفة نظر مديرم المدارس  تعزل لمتغير

كفيما يتعمؽ بالدرجة  (0.05) ، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييا اكبر مف (كالمشكبلت البيئية
الكمية، فقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المدارس الحككمية 

كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس  
 ىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير السمطة السمطة المشرفة تعزل لمتغير

مشرفة تتبنى فمسفة كسياسة محددة في عممية التكعية اؿسمطة اؿعمى أف كقد يعكد ذلؾ  .المشرفة
البيئية، فالمدارس الحككمية تنطمؽ في تشكيؿ التكعية البيئية مف الكاقع المعاش كبما يرتبط بالمنياج 

الفمسطيني في عممية البناء المعرفي كتشكيؿ كتككيف االتجاىات، لكف المدارس الخاصة، فالجية 
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المشرفة تككف إما مؤسسات أك جمعيات دينية أك مجتمعية ليا عبلقة ببعض الجيات اإلقميمية أك 
 كىذا يرجع إلى الدكلية، مما قد يؤدم إتباع سياسة كآلية تختمؼ عف المتبعة في المدارس الحككمية،

بعض المؤسسات التعميمية القائمة سكاء كانت أىمية أك خاصة أك رسمية تخضع مف الناحية اإلدارية 
 كىذه النتيجة إلى كزارة التربية كالتعميـ، األمر الذم يؤدم إلى زيادة التنسيؽ بيف ىذه المؤسسات،

، مف أف ىناؾ اختبلفان في درجة كجكب ( 1999ربايعة،  )تعارضت مع ما تكصمت إليو دراسة 
 .تضميف المفاىيـ البيئية في المناىج مف كجية نظر المعمميف تبعان لمتغير السمطة المشرفة

 
، فقد تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة، (النشاطات، كالميارات، كالمشكبلت البيئية )أما عمى مجاؿ 

، كىذا يعزل إلى تأثير الكاقع االجتماعي كالعادات ( 0.05)كانت قيـ مستكل الداللة عمييا أكبر مف 
كالتقاليد كسيطرتيا عمى كيفية تنفيذ األنشطة، كتعرضيـ لنفس المشكبلت البيئية بحكـ كجكدىـ في كاقع 

 التي أظيرت أف لدل المعمميف ،(Ko,le، 2003)جغرافي كاحد، كاتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
االستعداد لتعميـ مبحث التربية البيئية في حاؿ امتبلكيـ الميارات الضركرية لذلؾ، كأىمية التنكع في 

.  أساليب التدريس كآلية ممارستيـ لمنشاطات البلمنيجية
 

أما عمى الدرجة الكمية لممجاالت، فقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة في دكر المدارس 
الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي تعزل لمتغير السمطة المشرفة، كىذا يعزل إلى أف كبلن مف 

المدارس الحككمية كالخاصة كؿ بطريقة كالمنيج كاآللية التي يتبعكىا تعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ 
فاألىداؼ تككف مكحدة لكؿ إجراءات التنفيذ عبر األنشطة .  تنمية الكعي البيئي ةالمرجكة في عممي

المختمفة سكاء أكانت منيجية أك غير منيجية تختمؼ، كبالتالي الميارات التي قد تستخدـ أيضان، 
كىذا يتعارض مع . ستختمؼ كخاصة في معالجة ما تتعرض بيا المدارس مف مشكبلت تتعمؽ بالبيئة

، كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة في اتجاىات الطبلب البيئية ترجع إلى ( 1998 )دراسة نشكاف 
 .المستكل الدراسي كالمؤسسة المشرفة
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 . تأثير المؤىل العممي عمى إجابات المدير3.8.5
 

فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي لممدير استخدـ الباحث تحميؿ التبايف كؿ
: ، يبيف ذلؾ(9.5 ) األحادم كنتائج الجدكؿ

  
  نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ  في دكر المدرسة في تنمية الكعي : 9.5جدكؿ 

 البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير المؤىؿ           
.  العممي                 

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 
 *الداللة 

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 0.44 2 0.89 بيف المجمكعات
1.85 

 

0.16 

 
 0.24 102 24.66 داخؿ المجمكعات

  104 25.55 المجمكع

 النشاطات
 
 

 0.25 2 0.51 بيف المجمكعات
1.17 

 

0.31 

 
 0.21 102 22.29 داخؿ المجمكعات

  104 22.81 المجمكع

المعرفة 
 0.03 2 0.6 بيف المجمكعات

0.16 

 

0.84 

 
 0.17 102 18.29 داخؿ المجمكعات

  104 18.35 المجمكع

 الميارات
 
 

 0.036 2 0.07 بيف المجمكعات
0.13 

 

0.87 

 
 0.27 102 27.73 داخؿ المجمكعات

  104 27.80 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 0.001 2 0.002 بيف المجمكعات
0.004 

 

0.99 

 
 0.25 102 25.41 داخؿ المجمكعات

  104 25.41 المجمكع

الدرجة الكمية 
 0.06 2 0.13 بيف المجمكعات

 0.14 102 14.35 داخؿ المجمكعات 0.62 0.47

  104 14.48 المجمكع

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
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مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

االتجاىات نحك )مديرم المدارس  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية 
فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة اكبر  (البيئة ، النشاطات ، المعرفة ، الميارات ، المشكبلت البيئية

 كقد يعكد .، كىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي (0.05)مف 
إلى أف تأثير المؤىؿ العممي لـ يكف لو التأثير الكاضح حيث أف أكثر مف نصؼ مديرم المدارس ذلؾ 

يحممكف مؤىؿ بكالكريكس مضافان ليـ مف يحممكف شيادات دراسية عميا، ىذا إضافة إلى أف نسبة مف 
، كىـ أيضان لدييـ التدريب الكافي كتأىيؿ نفسو أثناء ( 35.2 )يحممكف مؤىؿ دبمـك يشكمكف ما نسبتو 

الخدمة مما يعني أنيـ يكتسبكف في ىذا المجاؿ نفس التأىيؿ مما يساعد في عممية تنمية الكعي 
 مف ىنا تنبع أىمية المدرسة ككنيا .البيئي، إضافة إلى أنيـ مف البيئة نفسيا كمما ينعكس عمى دكرىـ

تؤثر بالنظاـ االجتماعي، كالتي تعمؿ عمى تنمية العبلقات، كتكزيع المدارؾ كالمفاىيـ، كعمى نقؿ 
الثقافة مف المجتمع إلى األفراد، بغض النظر عف المؤىؿ العممي، فالمدرسة في أم مجتمع تعكس 

البناء االجتماعي كالثقافي كالسياسي، ألف المدرسة تتطكر كتنمك بنفس النسبة التي تسير بيا التطكر 
 .االجتماعي كاالقتصادم

 
 . تأثير سنوات الخبرة عمى إجابات المدير4.8.5

 
 استخدـ الباحث تحميؿ  لممديرمف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة

 الحسابية تتكضح المتكسطا( 10.5)التبايف األحادم  لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ
كاالنحرافات المعيارية عمى مستكيات متغير سنكات الخبرة عمى جميع مجاالت الدراسة بينما يكضح 

 :نتائج تحميؿ التبايف األحادم( 11.5 )الجدكؿ رقـ 
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  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مف : 10.5جدكؿ 
.     حسب متغير سنكات الخبرة               مديرم المدارس

 

العدد المستكل المجاؿ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ المعيارم 

االتجاىات نحك 
البيئة 

 0.53 2.19 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.56 2.46 30 سنكات 5-10

 0.42 2.15 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.49 2.24 105المجمكع 

 النشاطات
 

 0.31 2.25 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.50 2.42 30 سنكات 5-10

 0.45 2.15 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.46 2.23 105المجمكع 

المعرفة 

 0.29 2.31 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.37 2.32 30 سنكات 5-10

 0.43 2.10 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.42 2.18 105المجمكع 

الميارات 

 0.45 2.28 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.54 2.62 30 سنكات 5-10

 0.50 2.38 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.51 2.44 105المجمكع 

المشكبلت البيئية 

 0.43 2.38 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.43 2.47 30 سنكات 5-10

 0.52 2.27 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.49 2.34 105المجمكع 

الدرجة الكمية 

 0.22 2.28 10 سنكات 5أقؿ مف 

 0.36 2.46 30 سنكات 5-10

 0.37 2.21 65 سنكات 10أكثر مف 

 0.37 2.29 105المجمكع 
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نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير 
 دالة إحصائيان، سنكات الخبرة عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ 

: ، يكضح ذلؾ(11.5 ) استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم كنتائج الجدكؿفقد
 

  نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي : 11.5جدكؿ 
 البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير سنكات                  
. الخبرة                 

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 

 *الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 1.025 2 2.04 بيف المجمكعات

4.44 

 

0.01 *

 
 0.23 102 23.50 داخؿ المجمكعات

  104 25.55 المجمكع

 النشاطات
 
 

 0.77 2 1.55 بيف المجمكعات

3.72 

 

0.02 *

 
 0.20 102 21.25 داخؿ المجمكعات

  104 22.81 المجمكع

المعرفة 
 0.57 2 1.14 بيف المجمكعات

3.40 

 

0.03 *

 
 0.16 102 17.21 داخؿ المجمكعات

  104 18.35 المجمكع

 الميارات
 
 

 0.70 2 1.40 بيف المجمكعات

2.70 

 

0.07 

 
 0.25 102 26.40 داخؿ المجمكعات

  104 27.80 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 0.41 2 0.82 بيف المجمكعات
1.71 

 

0.18 

 
 0.24 102 24.59 داخؿ المجمكعات

  104 25.41 المجمكع

الدرجة الكمية 
 0.63 2 1.27 بيف المجمكعات

 0.13 102 13.21 داخؿ المجمكعات * 0.009 4.91

  104 14.48 المجمكع

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 
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االتجاىات نحك البيئة ، النشاطات ، )التالية المجاالت لمديرم المدارس تعزل لمتغير سنكات الخبرة عؿ
بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييا اقؿ مف (المعرفة 

إحصائية في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية 
 مجاؿ  الميارات كمجاؿ المشكبلت لمف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير سنكات الخبرة عؿ

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية فقد تبيف  (0.05)البيئية فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما اكبر مف 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير سنكات الخبرة كىذه النتيجة 

 الصفرية المتعمقة بمتغير سنكات الخبرة كلتحديد مصدر الفركؽ بيف مجاالت  رفض الفرضيةتعني
 لممقارنات البعدية، كنتائج (شيفية )الدراسة حسب متغير سنكات الخبرة فقد استخدـ الباحث اختبار 

: يكضح ذلؾ (5.12)جدكؿ 
 

 النشاطات،  كنتائج اختبار شيفية لداللة الفركؽ عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة، : 12.5جدكؿ 
.  حسب متغير سنكات الخبرةكالدرجة الكميةالمعرفة               

 
سنكات 10أكثر مف سنكات 10-5المستكل المجاؿ 

االتجاىات نحك البيئة 
 0.03- 0.27اقؿ مف خمس سنكات 

* 0.31 سنكات 5-10

النشاطات 
 0.10- 0.17اقؿ مف خمس سنكات 

* 0.27 سنكات 5-10

المعرفة 
 0.20- 0.01اقؿ مف خمس سنكات 

* 0.21 سنكات 5-10

الدرجة الكمية 
 0.07- 0.17اقؿ مف خمس سنكات 

* 0.24 سنكات 5-10
 

 في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي  فركقانبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ
 مديرم المدارس عمى مجاؿ االتجاىات نحك  نظرالبيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية

البيئة كمجاؿ النشاطات كمجاؿ المعرفة كالدرجة الكمية حسب متغير سنكات الخبرة، فقد كانت الفركؽ 
 : كما يمي 

 كسنكات  إلى عشر سنكات 5مف  كجدت فركؽ في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة بيف سنكات الخبرة
 . سنكات إلى عشر سنكات5كلصالح سنكات الخبرة مف الخبرة أكثر مف عشر سنكات 
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 كسنكات الخبرة أكثر  إلى عشر سنكات5مف  كجدت فركؽ في مجاؿ النشاطات بيف سنكات الخبرة 
 . عشر سنكاتأكثر مفكلصالح سنكات الخبرة مف عشر سنكات 

 5 إلى عشر سنكات كلصالح سنكات الخبرة مف 5مف  كجدت فركؽ في الدرجة بيف سنكات الخبرة 
لقد أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقان ذات داللة في مجاؿ االتجاىات نحك . سنكات إلى عشر سنكات

أف اتجاىات المديريف نحك  كقد يعكد ذلؾ إلى سنكات، ( 10- 5 )البيئة لصالح سنكات الخبرة مف 
 تزداد كمما زادت سنكات الخبرة، حيث أف خبرات األفراد في أم  لدل التبلميذتنمية الكعي البيئي

مجاؿ تنعكس عمى األفكار كالقيـ التي يؤمنكف بيا، كبالتالي عمى اتجاىاتيـ كممارساتيـ؛ ألف 
كسابيـ االتجاىات كتككينيا  المدارس ىي مف أىـ المؤسسات التي تعمؿ عمى تنشئة األفراد كا 

فيذه العممية تتشدد كتقكل كمما اكتسب األفراد خبرة عممية كدراية في المجاؿ . أنماط السمكؾ
المحدد حيث ال تككف عشكائية بؿ عممية منظمة كدينامية تساعد عمى تعزيز ثقة الفرد بنفسو، 

.  كقدرتو عمى اتخاذ المكاقؼ االيجابية نحك رعاية كحماية البيئة
 

سنكات،  ( 10 -5)كالشيء نفسو نجده كذلؾ في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة لصالح سنكات الخبرة 
كىذا يعزل إلى أف الخبرة العممية في مجاؿ األنشطة تتطكر كتنمك بازدياد سنكات الخبرة، فاألنشطة 
العممية كالعممية التي تخدـ عممية تنمية الكعي البيئي، تككف مرتبطة بأىدافيا كطريقة تنفيذىا كالمكاد 

المستخدمة بما يتناسب مع المكضكع، كبالتالي ىذه األنشطة تككف تخدـ عممية حؿ المشكبلت البيئية، 
فالمدير أصبلن ىك معمـ، كالمعمـ مف خبلؿ عممو في مجاؿ التدريس، كخاصة أف الحصص تككف دائمان 
تعتمد كبشكؿ أساسي عمى األنشطة سكاء كانت منيجية أك ال منيجية، حيث تعتمد عمى التعمـ النشط 

. بأشكالو المختمفة
 
 سنكات،  ( 10-5)فيناؾ فركقان في الدرجة الكمية لممجاالت بشكؿ عاـ لصالح سنكات الخبرة مف

كىذا يفسر أف التكعية البيئية تككف حصيمة تراكـ كتجميع خبرات، فالخبرة التراكمية ىي التي تككف 
مفيدة ألنيا ناتجة عف عممية تقكيمية مبنية عمى أساس عممي كفييا مراحؿ تككف كاضحة تعتمد 

عمى التغذية الراجعة كالتقكيـ كالتي يتـ معالجتيا أكالن بأكؿ دكف االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرل ، إذا 
كاف فييا أخطاء إال بعد تصحيحيا كتصكيبيا لذلؾ، فبناء كتككيف االتجاىات كتنفيذ األنشطة يكك 

 فكزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية .ف لو التأثير المباشر كبشكؿ كاضح في عممية التكعية البيئية
قامت بجيكد حثيثة الستمرار العممية التعميمية كتعزيزىا، حيث قامت بإصدار الخطط التنمكية 

كبناء المدارس كتدريب الككادر البشرية القادرة عمى النيكض بالعممية التربكية، إضافة إلى تصميـ 
. منياج فمسطيني، إذ أف ىذا ال يكفي عف الحديث عف تنمية مستدامة
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. تأثير مكان السكن عمى إجابات المدير   5.8.5

 
مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير مكاف السكف استخدـ الباحث تحميؿ التبايف 

 الحسابية كاالنحرافات ت تكضح المتكسطا(13.5)األحادم لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ رقـ 
 )المعيارية عمى مستكيات متغير مكاف السكف عمى جميع مجاالت الدراسة، بينما يكضح الجدكؿ رقـ 

:   نتائج تحميؿ التبايف األحادم ( 14.5
 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مف  : 13.5جدكؿ 
. المديريف حسب متغير مكاف السكف               

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المستكل المجاؿ 

االتجاىات نحك البيئة 

 0.42 1.78 6مخيـ 

 0.53 2.31 66قرية 

 0.38 2.20 33مدينة 

 0.49 2.24 105المجمكع 

 النشاطات
 

 0.41 2.04 6مخيـ 

 0.48 2.29 66قرية 

 0.43 2.15 33مدينة 

 0.46 2.23 105المجمكع 

المعرفة 
 0.34 2.12 6مخيـ 

 0.43 2.18 66قرية 

 0.41 2.19 33مدينة    

 0.42 2.18 105المجمكع 

الميارات 

 0.62 2.25 6مخيـ 

 0.54 2.50 66قرية 

 0.43 2.36 33مدينة 

 0.51 2.44 105المجمكع 

 
المشكبلت البيئية 

 0.75 2.43 6مخيـ 

 0.50 2.31 66قرية 

 0.43 2.37 33مدينة 
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 0.49 2.34 105المجمكع 

الدرجة الكمية 

 0.42 2.12 6مخيـ 

 0.39 2.32 66قرية 

 0.32 2.25 33مدينة 

  0.37 2.29 105المجمكع 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير مكاف 

 فقد  دالة إحصائيان السكف عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ
 :استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ

 
 نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ  في دكر المدرسة في تنمية الكعي  : 14.5جدكؿ 

.  البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير مكاف السكف              
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 
 الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 0.79 2 1.58 بيف المجمكعات
3.37 

 

0.03 

 
 0.23 102 23.97 داخؿ المجمكعات

  104 25.55 المجمكع

 النشاطات
 
 

 0.33 2 0.67 بيف المجمكعات
1.56 

 

0.21 

 
 0.21 102 22.13 داخؿ المجمكعات

  104 22.81 المجمكع

المعرفة 
 0.01 2 0.02 بيف المجمكعات

0.06 

 

0.94 

 
 0.18 102 18.33 داخؿ المجمكعات

  104 18.35 المجمكع

 الميارات
 
 

 0.34 2 0.68 بيف المجمكعات
1.28 

 

0.28 

 
 0.26 102 27.12 داخؿ المجمكعات

  104 27.80 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 0.05 2 0.11 بيف المجمكعات
0.23 

 

0.79 

 
 0.24 102 25.30 داخؿ المجمكعات

  104 25.41 المجمكع

الدرجة الكمية 
 0.12 2 0.25 بيف المجمكعات

 0.14 102 14.23 داخؿ المجمكعات 0.40 0.91

  104 14.48 المجمكع
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( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

فقد كانت قيـ مستكل ، (االتجاىات نحك البيئة) مجاؿ لمديرم المدارس تعزل لمتغير مكاف السكف عؿ
بينما تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المدارس  (0.05)الداللة عمييا أقؿ مف 

الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم 
النشاطات، كالمعرفة، كالميارات،  )  باقي المجاالتلالمدارس تعزل لمتغير مكاف السكف عؿ

، كفيما يتعمؽ بالدرجة (0.05)، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما أكبر مف (كالمشكبلت البيئية
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية  عدـالكمية فقد تبيف

الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير مكاف 
 كلتحديد مصدر  ،السكف كىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير مكاف السكف

 (شيفية ) االتجاىات نحك البيئة حسب متغير مكاف السكف، فقد استخدـ الباحث اختبار فيالفركؽ 
 .كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ
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              نتائج اختبار شيفية لداللة الفركؽ عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة حسب متغير  : 15.5جدكؿ 
. مكاف السكف               

 
مدينة قرية المستكل المجاؿ 

االتجاىات نحك البيئة 
- 0.42-* 0.52مخيـ 
 0.10 قرية 

 
في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي  فركقان نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ

البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية مديرم المدارس عمى مجاؿ االتجاىات نحك 
حسب متغير مكاف السكف، فقد كانت الفركؽ في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة بيف سكاف المخيـ ،البيئة

يعكد السبب في ذلؾ إلى أف تفاقـ المشكبلت البيئية بعد كقد . كسكاف القرل كلصالح سكاف القرية
التطكر المبلحظ السريع في المجتمعات المدنية في مجاالت الصناعة كالتكنكلكجية، كماليا مف تأثيرات 
في نكعية الحياة البشرية سكاء في المدينة أك القرية أك المخيـ، ككذلؾ فإف تممس ىذه المشكبلت البيئية 

المحمية يأتي مف خبلؿ تنقؿ المديريف بيف المناطؽ الجغرافية المختمفة كقياميـ بالرحبلت كالزيارات 
الميدانية التي تساعد في تطكر الكعي البيئي، كبالتالي تككيف اتجاىات ايجابية نحك البيئة ككيفية 

كىذه أيضان يعكد إلى أف التربية كالتكعية البيئية ، كتثبيت المفاىيـ كالقيـ المتعمقة بيا. المحافظة عمييا
تعتمد عمى تككيف القيـ كاالتجاىات كاإلدراؾ البلـز لفيـ كتقدير العبلقات التي تربط اإلنساف بمحيطو 

 مف ىنا نرل بأف التربية كالتعميـ ىي المبنة األساسية في بناء الدكلة كالمجتمع مف خبلؿ إنشاء .الحيكم
كبناء جيؿ متعمـ كمثقؼ في جميع المجاالت قادر عمى المشاركة كالمساىمة في دفع مسيرة البناء 

. كالتطكر االجتماعي كاالقتصادم لتأخذ الدكلة مكقعان رياديان في محيطنا العربي
 

أما عمى المجاالت، فقد تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة في تنمية الكعي البيئي مف كجية نظر 
 باقي المجاالت تعتمد في بنائيا  أف إلىكقد يعكد ذلؾ. مديرم المدارس تعزل لمتغير مكاف السكف

كتككينيا عمى المجاالت ، فبناءن عمى االتجاىات تتشكؿ األنشطة المختمفة، كتتطكر كتعزز الميارات، 
في مجاؿ االتجاىات  .كترسخ المفاىيـ المعرفية المختمفة، كآلية إدراكيا لممشكبلت البيئية المختمفة

 (.  2003أبك الرب، )، كاتفقت مع دراسة ( 1998مطاربة،)تتعارض ىذه النتائج مع نتائج دراسة 
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 .  تأثير التخصص عمى إجابات المدير  6.8.5
 

مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير تخصص المدير استخدـ الباحث اختبار 
( t)  تكضح ذلؾ (16.5 )لمعينات المستقمة كنتائج الجدكؿ :
 

لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ ( t) نتائج اختبار : 16.5جدكؿ 
. مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير التخصص

 

المتوسط العدد المستوى المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

االتجاىات نحك 
البيئة 

 0.64 0.45 2.28 42تخصصات عممية 

 

0.51 

 0.52 2.22 63تخصصات أدبية  

 النشاطات
 

 0.82 0.36 2.24 42تخصصات عممية 

 

0.94 

 0.52 2.23 63تخصصات أدبية  

 المعرفة
 0.12 0.34 2.22 42تخصصات عممية 

 

0.41 

 0.46 2.15 63تخصصات أدبية  

الميارات 
 0.64 0.46 2.47 42تخصصات عممية 

 

0.62 

 0.55 2.42 63تخصصات أدبية  

المشكبلت البيئية 
 0.40 2.33 42تخصصات عممية 

0.82 0.90 
 0.54 2.34 63تخصصات أدبية 

الدرجة الكمية 
 0.27 2.31 42تخصصات عممية 

0.12 0.66 
 0.42 2.27 63تخصصات أدبية 

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 
مديرم المدارس تعزل لمتغير التخصص عمى جميع المجاالت فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة 

، كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية، فقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة (0.05)أكبر مف 
إحصائية في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية 

ىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية  ،مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير التخصص
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عمى أف عممية التكعية كالتربية البيئية ىي باألساس كقد يعكد ذلؾ .المتعمقة بمتغير تخصص المدير
ىي نتاج عممية إعادة تكجيو كربط لمختمؼ الفركع العممية كالتخصصات سكاء كانت أدبية أك عممية 

كذلؾ يظير كيتعزز مف خبلؿ . مع الخبرات التربكية، كذلؾ ألنو يسيؿ اإلدراؾ المتكامؿ لممحيط البيئي
أف االتجاىات تتحدد مف خبلؿ الجكانب البيكلكجية كالفيزيائية التي تشكؿ جزءان رئيسيان لمبيئة البشرية، 

مضافان ليا األبعاد األخبلقية االجتماعية الثقافية كاالقتصادية، أم أف عممية التكعية تأتي نتاجان لتفاعؿ 
التخصصات كميا مع بعضيا، فالجميع يسيـ في تنمية ىذه العممية كؿ بطريقتو كأسمكبو مف أجؿ 
تحقيؽ األىداؼ المرجك تحقيقيا، فاليدؼ كاحد كالجيد متضافر كاآلليات قد تختمؼ، لكنيا تككف 

، فالتنمية البشرية تؤكد عمى أف اإلنساف ىك أداة كغاية التنمية عمى اعتباره جكىر متكاممة مع بعضيا
مطاربة، )كىذه النتائج تتعارض مع دراسة . العممية التنمكية ذاتيا، أم أنيا تنمية الناس بالناس كلمناس

، التي أظيرت كجكد تفاعؿ ما بيف الجنس كالتخصص ( 1992النيارم، )، كتتفؽ مع دراسة ( 1998
 . كالمستكل الدراسي

 
 .   تأثير المرحمة الدراسية عمى إجابات المدير7.8.5

 
( t)مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المرحمة الدراسية استخدـ الباحث اختبار 

: يكضح ذلؾ (17.5 )جدكؿ لمعينات المستقمة، كنتائج 
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 لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي البيئي عند ( t)نتائج اختبار :  17.5جدكؿ 
. التبلميذ مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير المرحمة الدراسية                

 

المتوسط العدد المستوى المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

االتجاىات نحك 
البيئة 

- 1.39 0.43 2.19 62أساسي 

 

0.16 

 0.56 2.32 43ثانكم  

 النشاطات
 

- 1.20 0.40 2.19 62أساسي 

 

0.23 

 0.54 2.30 43ثانكم  

 المعرفة
- 0.20 0.39 2.17 62أساسي 

 

0.83 

 0.45 2.19 43ثانكم  

الميارات 
 0.50 0.43 2.44 62أساسي 

 

0.99 

 0.62 2.44 43ثانكم  

 المشكبلت البيئية

 
 0.47 2.35 62أساسي 

0.21 
0.83 

 0.52 2.33 43ثانكم  

الدرجة الكمية 
 0.31 2.27 62أساسي 

 0.44 2.32 43ثانكم  0.49- 0.68

 (α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 
مديرم المدارس  تعزل لمتغير المرحمة الدراسية عمى جميع المجاالت، فقد كانت جميع قيـ مستكل 

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية فقد أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات  (0.05)الداللة اكبر مف 
داللة إحصائية في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة 

ىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية  الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمتغير المرحمة الدراسية
كجية نظر الباحث إلى أف  كقد يعكد ذلؾ إلى مف  .الصفرية المتعمقة بمتغير المرحمة الدراسية
األندية البيئية، الصحة المدرسية، المدرسة صديقة الطفؿ،  )المشاريع المنفذة في المدارس الحككمية 

ىي مشاريع تنمكية تنفذ مف خبلؿ المدارس كبالتشارؾ مع مؤسسات ، (الميارات الحياتية، كغيرىا 
المجتمع المدني لرفع الكعي البيئي بيف التبلميذ، فالمدرسة بحد ذاتيا تشكؿ كحدة ميمة في المنظكمة 

الفكرية لئلنساف كبالتالي في منظكمة المعمكمات العامة لممجتمع، كىناؾ تبادؿ مستمر، كتأثير لو صفة 
الديمكمة ما بيف العمـ كاإلنساف، فتدريب مديرم المدارس سكاء كانت أساسية أك ثانكية ما ىك إال 
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ىي مشاريع تجديد لدماء التربية كالتعميـ لبلنسجاـ مع العصر كمكاكبة التطكرات كاستشراؼ المستقبؿ، ك
تستيدؼ التبلميذ في المدارس مف جميع المراحؿ، حيث يخضعكف لنفس التدريب كيكتسبكف الميارات 
المتشابية مضافان لكؿ ذلؾ ظركؼ المدارس سكاء كانت أساسية كثانكية ىي ظركؼ تتشابو في كثير 

لذا . مف األمكر مف حيث المكقع الجغرافي كالبناء كالمرافؽ الصحية، كالساحات كالحدائؽ كغير ذلؾ
فالمدير سكاء كاف في مدرسة أساسية أك ثانكية، يخضع في بداية تعينو كبعد ذلؾ لعممية تأىيؿ 
كتدريب كاحدة ضمف مستكل الكزارة كالمديرية، مما ينعكس بالتالي عمى أدائو ككيفية تعاممو مع 

 البلزمة لكيفية اتخاذ القرار كآلية تعاممو ،المكاقؼ التي يتعرض إلييا سكاء كانت أنشطة أك مشكبلت
مع أسمكب حؿ المشكبلت بشكؿ عممي ميني بعيدان عف االنفعاالت كالعكاطؼ، كدكف تأثير مف أم 

  .جية كانت سكاء داخمية أك خارجية
 

 االتجاىات نحو البيئة من وجية نظر أولياء األمور 9.5
 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  : 18.5جدكؿ 
    في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ                
. االتجاىات نحك البيئة              

  

رقميا في الفقرات الرقـ 
االستبانة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

متكسطة  1.16 3.27 3تتعاكف المدارس مع كسائؿ اإلعبلـ لنشر الكعي البيئي  1

تقـك المدارس بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المحمي الميتمة  2
متكسطة  1.13 3.07 4. بالبيئة بتعزيز الكعي البيئي

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في مجاؿ حماية  3
متكسطة  1.07 2.59 2. البيئة

تشجع المدارس التبلميذ القياـ باألعماؿ اليدكية التي تظير  4
 1.04 2.56 6. المحافظة عمى البيئة

متكسطة 
 

5 
تمعب المدارس دكران في الحد مف العادات السيئة المخمة بالبيئة عند 

لقاء النفايات )التبلميذ مثؿ  التدخيف كالكتابة عمى الجدراف كا 
. (بالشكارع

قميمة  1.17 2.39 5

تنمي المدارس عند التبلميذ اإليماف باهلل مف خبلؿ الحفاظ عمى  6
قميمة  0.94 2.09 1. البيئة

متكسطة  0.73 2.66 الدرجة الكمية  
  درجات (5)أقصى درجة لبلستجابة. 
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة، فقد كانت الدرجة قميمة عمى 

في حيف كانت   (2.39)، (2.09)، فكاف المتكسط الحسابي عمييا عمى التكالي (5 ،1)الفقرتيف 
-2.59)، فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف (6 ، 4 ،3 ،2)الدرجة متكسطة عمى الفقرات

كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند  (3.37
التبلميذ  مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة، فقد كانت متكسطة كذلؾ 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية في  (2.66)بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 
. تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة متكسطة

 
 النشاطات البيئية من وجية نظر أولياء األمور 10.5

 
       المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة :  19.5جدكؿ 

      في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ               
. النشاطات               

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

تقـك المدارس بعرض األفبلـ التعميمية بأنكاعيا بيدؼ تنمية   .1
متكسطة  1.162 3.00 11. الكعي البيئي بيف التبلميذ

2.  
 تعمؿ المدارس عمى تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف 
خبلؿ جمع عينات مف البيئة المحيطة مف اجؿ كضعيا في 

. متحؼ المدرسة
متكسطة  1.182 2.70 9

3.  
تشجع المدارس التبلميذ عمى المشاركة باإلذاعة الصباحية 
مف أجؿ الحديث عما شاىدكه في الرحبلت المدرسية إلى 

.  البيئة المحيطة بيا
قميمة  1.160 2.48 12

زيادة التبلميذ ألماكف مجاكرة لممدرسة تعمؿ عمى تنمية   .4
قميمة  1.216 2.46 7. الكعي البيئي لدييـ

 تعمؿ المدرسة عمى تنظيـ محاضرات لمتبلميذ مف قبؿ   .5
قميمة  1.106 2.23 10. العامميف في مشركعات البيئة مف أجؿ زيادة كعييـ بالبيئة

قميمة  1.115 2.20 8. لمرحبلت المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  .6
متوسطة   0.77 2.51 الدرجة الكمية  
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
، 2، 1)التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ النشاطات فقد كانت الدرجة قميمة عمى الفقرة 

، في حيف كانت الدرجة متكسطة (2.47-2.20)، فتراكح المتكسط الحسابي عمييا ما بيف (6، 4
أما فيما  (3.00-2.70)، فكانت  المتكسطات الحسابية عمييا عمى التكالي (5 ،3)عمى الفقرات 

يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  مف كجية 
نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ النشاطات، فقد كانت متكسطة، كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  (2.51)بمغ 
 .عمى مجاؿ النشاطات متكسطة

 
 المعرفة البيئية من وجية نظر أولياء األمور 

 
  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  :20.5جدكؿ 

 في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ               
. المعرفة              

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

تعمؿ المدارس عمى إكساب التبلميذ معرفة بأنكاع   .1
 متكسطة 1.170 2.55 14. التربة المكجكدة في محيطيـ

لؤلندية البيئية المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي   .2
متكسطة  1.112 2.51 16. عند التبلميذ

لممدارس دكر في معرفة التبلميذ بالمحاصيؿ    .3
 متكسطة 1.105 2.50 13. الزراعية التي تكجد في المنطقة

تشجع المدرسة التبلميذ عمى مطالعة النشرات   .4
متكسطة  1.040 2.50 17. الخاصة بالبيئة بالمشكبلت البيئية

5.  
يعمؿ منياج الصحة كالبيئة المدرسي عمى تنمية 
الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ ربطيـ بما 

. يشاىدكنو في بيئتيـ
قميمة  1.189 2.45 15

تعمؿ المدارس عمى تنمية التبلميذ تجاه البيئة التي   .6
قميمة  1.050 2.41 18. (حقكؽ ككاجبات )يعيشكف فييا بأف ليـ 

قميمة  0.71 2.48 الدرجة الكمية  
 



 95 

نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ المعرفة، فقد كانت الدرجة قميمة عمى الفقرتيف 

، في حيف كانت الدرجة (2.41)، (2.45)، فكاف المتكسط الحسابي عمييا عمى التكالي (3،6)
-2.50) إذ تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف ،(5 ، 4 ،2 ،1)متكسطة عمى الفقرات

أما فيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند ،(2.55
التبلميذ  مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ المعرفة، فقد كانت قميمة كذلؾ بداللة المتكسط 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية في تنمية الكعي  (2.48)الحسابي الذم بمغ 
 .البيئي عند التبلميذ عمى مجاؿ  المعرفة قميمة

 
 الميارات البيئية من وجية نظر أولياء األمور 12.5

 

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  : 21.5جدكؿ 
 في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ                
. الميارات               

 

الفقرات الرقـ 
رقميا في 
 االستبانة

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

1.  
تعمؿ المدارس عمى تنمية ميارة االعتناء بمقتنيات 

النباتات  )البيئة داخؿ المنازؿ بيف التبلميذ  مثؿ 
. (المنزلية، كطيكر الزينة

 متكسطة 1.18 2.99 21

2.  
تمعب المدارس دكر في تنمية الكعي البيئي بيف 
التبلميذ عمى القدرة في تحديد حمكؿ لعدد مف 

. المشاكؿ البيئية المحيطة بيـ
 متكسطة 1.10 2.92 22

تنتمي المدارس ميارة تحميؿ أبعاد المشكمة البيئية   .3
 متكسطة 1.08 2.89 20. بيف لتبلميذ

تبرز المدارس أماـ التبلميذ دكر اإلنساف في   .4
 متكسطة 1.10 2.77 23. المشاكؿ البيئية مف أجؿ تحميميـ ليا

تنمي المدارس بيف التبلميذ ميارة الربط بيف التمكث   .5
 متكسطة 1.08 2.55 24. البيئي كانتشار بعض األمراض

6.  
لممدارس دكر في إكساب التبلميذ ميارات تنظيـ 

المساىمة بعمؿ الحدائؽ )العمؿ الجماعي،مثؿ 
. (المدرسية كالمشاتؿ كغرس األشجار

 قميمة 1.07 2.45 19

 متكسطة  0.74 2.76 الدرجة الكمية  
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نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ الميارات، فقد كانت الدرجة قميمة عمى الفقرة األكلى 

، 5 ، 4، 3 ، 2) في حيف كانت الدرجة متكسطة عمى الفقرات،(2.45) المتكسط الحسابي عمييا فبمغ
 كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر ،(2.99-2.55) فتراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف ،(6

المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى 
، كمثؿ ىذه  (2.76)مجاؿ الميارات، فقد كانت متكسطة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم بمغ 

الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ عمى مجاؿ  الميارات 
. متكسطة

 
 المشكالت البيئية من وجية نظر أولياء األمور؟ 13.5

 
  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  :22.5جدكؿ 

 في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ               
. البيئية المشكبلت              

  
رقميا في الفقرات الرقـ 

 االستبانة
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

تمعب المدارس دكران في تنمية الكعي البيئي لدل   .1
التبلميذ مف خبلؿ شعكرىـ بإفساد البيئة الناتج عف 

.  السياحة
 متكسطة 1.17 2.85 27

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي بيف التبلميذ   .2
مكت  )مف خبلؿ إبراز مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة مثؿ

بعض أحياء البيئة كسكء استخداـ المنشطات 
. (الكيماكية

 متكسطة 1.14 2.71 25

تعمؿ المدارس عمى تحديد مشكبلت البيئة   .3
العادات كالتقاليد السمبية )االجتماعية مثؿ 
. (كمشكبلت الشباب

 متكسطة 1.13 2.67 26

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ   .4
 متكسطة 1.19 2.63 30. إزاء مشكمة تشكيو المعالـ الطبيعية لمبيئة
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لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ   .5
مشكمة التصحر )إزاء مشكمة تمكث البيئة مثؿ 

. (كالجفاؼ كانجراؼ التربة كالرعي الجائر
 متكسطة 1.13 2.53 28

لممدارس دكر في تزكيد التبلميذ بمعرفة الطرؽ   .6
السميمة في متابعة األغذية مف خبلؿ المقاصؼ 

.  المدرسية
 قميمة 1.16 2.38 29

 متكسطة 0.81 2.62 الدرجة الكمية  

 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند 

التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ المشكبلت البيئية فقد كانت الدرجة قميمة عمى الفقرة 
 2، 1)، في حيف كانت الدرجة متكسطة عمى الفقرات(2.38)الخامسة، فبمغ المتكسط الحسابي عمييا 

، أما فيما يتعمؽ (2.85-2.53)، إذ تراكحت المتكسطات الحسابية عمييا ما بيف (6 ، 4، 3، 
بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند  التبلميذ  مف كجية نظر 
أكلياء األمكر عمى مجاؿ المشكبلت البيئية، فقد كانت متكسطة كذلؾ بداللة المتكسط الحسابي الذم 

، كمثؿ ىذه الدرجة تعني أف دكر المدارس الحككمية في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ  (2.76)بمغ 
 كقد يعكد ذلؾ عمى أف إدراؾ أكلياء األمكر لكجكد مشكبلت .عمى مجاؿ  المشكبلت البيئية متكسطة

بيئية قد يككف ليا تأثير في عممية التكعية البيئية ضعيؼ بحكـ عدـ متابعتيـ بشكؿ متكاصؿ كمستمر 
ف قامكا بيذه الزيارات  ليذا المجاؿ كىذا قد يككف سببو ىك قمة قياـ أكلياء األمكر بزيارة المدارس، كا 
تككف قصيرة ك لمدة سريعة، دكف تحقيؽ ألىداؼ مكضكعة ك مرسكمة، فالزيارة في العادة تككف 

لمعالجة إشكالية قد يككف كقع بيا االبف، كذلؾ كي يككف ليا التأثير الكبير عمى سمككو كتحصيمو 
مف ىنا يجب أف تعمؿ المدرسة عمى جذب أكلياء األمكر لزيارة المدرسة كتدعيـ بأف المدرسة . كتطكره

جزء مف المجتمع، كتعتبر المدرسة مصدر معمكمات التبلميذ عف البيئة إلى جانب األسرة ككسائؿ 
كىذه النتيجة تتعارض مع . اإلعبلـ، مف اجؿ تطكير اتجاىات ايجابية نحك القضايا كالمشكبلت البيئية

،التي أظيرت أف العديد مف المكاطنيف طالبكا بالقياـ بالتحسينات عمى  (Stacy،1999)نتيجة دراسة 
. تعميـ الشباب كحؿ طكيؿ المدل لممشاكؿ البيئية

 
، فكانت الدرجة (االتجاىات نحك البيئة، كالنشاطات، كالمعرفة، كالميارات )أما عمى المجاالت 

متكسطة، كقد يعكد ذلؾ مف كجية نظر الباحث إلى أف ىذه المجاالت أيضان لـ تأخذ الدكر المنكط بيا 
بشكؿ فعاؿ ككبير، كىذا يعكد إلى كجكد شرائح مختمفة في المجتمع ضمف مستكيات ثقافية كعممية 
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كاجتماعية كخمفيات فكرية متعددة، كبالتالي كؿ يأخذ في بناء حصيمتو المعرفية، مما قد يتيسر كيتاح 
لو، دكف سعي أك تمحيص أك تدقيؽ، كدكف كجكد ىدؼ يتـ السعي لو، ككذلؾ فاألنشطة التي تنفذ في 

المجتمعات كمع أكلياء األمكر ىي أنشطة تقميدية، كبالتالي فإف أثرىا سيظير مف خبلؿ تطبيؽ 
الميارات المكتسبة في الحياة المعاشة، كبالتالي فاالتجاىات لدل أكلياء األمكر أيضان تككف درجتيا 
متكسطة، كىذا يدؿ عميو مف خبلؿ عدـ السعي إلى تدعيـ كتمكيف االتجاىات كتطكيرىا كالتي قد 

ينعكس أثرىا عمى األبناء مف خبلؿ عممية التربية كالتنشئة االجتماعية كالتي تعد جيكد متفاعمة مع 
جيكد أطراؼ أخرل في األسرة كالمدرسة كالمجتمع المحيط بشكؿ عاـ، فالجيكد متكاممة كمتضافرة 

تسعى لبناء الفرد الصالح المنتج القادر عمى مكاجية الصعاب كحؿ اإلشكاليات التي قد تكاجيو سكاء 
فالكعي البيئي في عصرنا ىذا أصبح يسترعي اىتماـ كؿ القائميف بأمكر التربية . كانت بيئية أك غيرىا

ككذلؾ جميع المؤسسات التعميمية بمختمؼ مستكياتو، كيعكد ىذا االىتماـ إلى االنفتاح نتيجة التطكر 
التكنكلكجي، فالمدرسة ككنيا ذات الصمة بالمجتمع عمييا أف تعمؿ عمى تمبية احتياجات أفراد المجتمع، 

 ىي في تطكر دائـ، فالكعي البيئي قد تطكر حتى أصبح جزء مف عممية التعميـ تتمؾ االحتياجا
 التي أظيرت أف ،( Mettchel،1995)نفسيا، كىذا يتفؽ مع دراسة ميتشؿ                      

دراسات البيئة تفتقر إلى األمثمة الكاقعية، كأف الفرص مف كحدة التعميـ الخاصة بالبيئة ىي إعطاء 
الطبلب فرصة لممشاركة في نشاطات عممية كجماعية مف كاقع الحياة، كالتعريؼ بالمصادر المحمية 

، التي ( 1992السكدم ، )ككذلؾ تتفؽ مع نتائج دراسة . لتعزيز اىتماـ الطبلب كانخراطيـ ليا
أظيرت تدني مستكل الثقافة كالكعي البيئي بيف السكاف في مجاؿ فيـ المصطمحات المتعمقة بالبيئة 

 .كحمايتيا
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 لمجاالت الدراسة الخاصة بأولياء األمور الدرجة الكمية 14.5
 

  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة  : 23.5جدكؿ 
  .في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر                  

 

الفقرات الرقـ 
المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

الدرجة 

 متكسطة 1.14 2.71االتجاىات نحك البيئة . 1

 متكسطة 1.13 2.67النشاطات . 2

 متكسطة 1.17 2.85المعرفة . 3

 متكسطة 1.13 2.53الميارات . 4

 قميمة 1.16 2.38 المشكبلت البيئية. 5

 متكسطة 1.19 2.63الدرجة الكمية . 6

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف درجة دكر المدارس الحككمية كالخاصة في 
تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر كانت قميمة عمى 

مجاؿ المشكبلت البيئية ، بينما كانت الدرجة متكسطة عمى مجاالت االتجاىات نحك البيئة ، 
كالنشاطات ، كالمعرفة ، كالميارات ، كفيما يتعمؽ بالدرجة الكمية لدكر المدارس الحككمية كالخاصة في 
تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر، فقد كانت متكسطة، 

كتعني ىذه النتيجة أف دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في 
 كقد يعكد ذلؾ إلى أف ىناؾ عبلقة بسيطة بابيف .الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر متكسطة

األكلياء األمكر كالمدرسة، كىي عبلقة مجالس اآلباء كاألميات كالتي يمكف أف تمعب في تنمية الكعي 
.  البيئي لدل التبلميذ

 
:  تأثير الخصائص الديمغرافية عمى إجابات المبحوثين  15.5

 
: وتفرع عن ىذا السؤال الفرضيات الصفرية اآلتية 

  
 .  تأثير الجنس عمى إجابات أولياء األمور1.15.5
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( t) فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير جنس كلي األمر استخدـ الباحث اختبار أجؿمف 
 :لمعينات المستقمة، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ

 
   لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي البيئي عند  (t)نتائج اختبار :  24.5جدكؿ 

.  التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير الجنس               
 

المتوسط العدد الجنس المجال 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 5.08 0.74 2.81 230ذكر 
 

000* 
 0.66 2.45 171أنثى 

 النشاطات
 

 0.70 2.63 230ذكر 
4.26 000* 

 0.67 2.34 171أنثى 

 المعرفة
 4.15 0.75 2.61 230ذكر 

 
000* 

 0.62 2.31 171أنثى 

الميارات 
 4.80 0.73 2.91 230ذكر 

 
000* 

 0.71 2.55 171أنثى 
 المشكبلت البيئية

 
 4.70 0.81 2.78 230ذكر 

 
000* 

 0.77 2.40 171أنثى 

الدرجة الكمية 
 0.60 2.75 230ذكر 

5.73 000* 
  0.55 2.41 171أنثى 

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

االتجاىات نحك البيئة ، النشاطات، المعرفة )أكلياء األمكر تعزل لمتغير الجنس عمى جميع المجاالت 
، كىذه النتيجة  (0.05)، فقد كانت جميع قيـ مستكل الداللة أقؿ مف (، الميارات، المشكبلت البيئية

إلى تفعيؿ مجالس اآلباء، إضافة  كقد يعكد ذلؾ .تعني رفض الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس
طاران مرجعيان  إلى الزيارات التي يقكـ بيا أكلياء أمكر الذككر لممدارس كانت تساىـ في إعطائيـ فكرة كا 

كىذا ال . كتعاكنيـ مع ىذه المدارس يككف مباشرة بحكـ أنيـ المجتمع المحمي. عف كاقع ىذه المدارس
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، كاتفقت مع (2003أبك الرب ، ) كدراسة، (1998نشكاف،)، كدراسة (1998)يتفؽ مع دراسة مطاربة 
 (.  1999أبك جحجكح ، )دراسة 

 
 . تأثير العمر عمى إجابات أولياء األمور2.15.5

 

مف اجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير عمر كلي األمر، استخدـ الباحث تحميؿ 
 الحسابية كاالنحرافات المعيارية عمى ت المتكسطا، يكضح( 25.5 )، كنتائج جدكؿ التبايف األحادم

 نتائج تحميؿ التبايف  (26.5) جدكؿ مستكيات متغير العمر عمى جميع مجاالت الدراسة، بينما يكضح
 :األحادم  

 
  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  :  25.5جدكؿ 

. مف أكلياء األمكر حسب متغير العمر                
        

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المجال 

االتجاىات نحك البيئة 

 0.70 2.61 215سنة 35اقؿ مف 
 0.71 2.62 119 45- 35مف 
 0.80 2.88 67 فأكثر 45مف 

 0.73 2.66 401المجمكع 

 النشاطات
 

 0.71 2.50 215سنة 35اقؿ مف 
 0.66 2.43 119 45- 35مف 
 0.75 2.67 67 فأكثر 45مف 

 0.70 2.51 401المجمكع 

المعرفة 

 0.66 2.48 215سنة 35اقؿ مف 
 0.73 2.36 119 45- 35مف 
 0.78 2.71 67 فأكثر 45مف 

 0.71 2.48 401المجمكع 

الميارات 

 0.74 2.71 215سنة 35اقؿ مف 
 0.70 2.71 119 45- 35مف 
 0.79 3.01 67 فأكثر 45مف 

 0.74 2.76 401المجمكع 
 

المشكبلت البيئية 

 0.73 2.58 215سنة 35اقؿ مف 
 0.84 2.57 119 45- 35مف 
 0.98 2.86 67 فأكثر 45مف 

 0.81 2.62 401المجمكع 
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الدرجة الكمية 

 0.56 2.57 215سنة 35اقؿ مف 
 0.59 2.54 119 45- 35مف 
 0.70 2.83 67 فأكثر 45مف 

  0.60 2.61 401المجمكع 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير العمر 

، فقد استخدـ  دالة إحصائيان عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية، كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ
 :الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ 

 
    نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ  في دكر المدرسة في تنمية الكعي  : 26.5جدكؿ 

. البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير العمر                 
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 

 *الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 2.01 2 4.03 بيف المجمكعات
3.82 
 

0.02 
 *

 0.52 398 209.96 داخؿ المجمكعات
  400 213.99 المجمكع

 النشاطات
 
 

 1.31 2 2.62 بيف المجمكعات
2.64 
 

 0.49 398 197.62 داخؿ المجمكعات 0.07
  400 200.24 المجمكع

المعرفة 
 2.52 2 5.05 بيف المجمكعات

5.03 
 

0.007 *  0.50 398 199.87 داخؿ المجمكعات
  400 204.92 المجمكع

 الميارات
 
 

 2.57 2 5.15 بيف المجمكعات
4.69 
 

0.01 
 *

 0.54 398 218.35 داخؿ المجمكعات
  400 223.50 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 2.25 2 4.50 بيف المجمكعات
3.39 
 

0.03 
 *

 0.66 398 263.63 داخؿ المجمكعات
  400 268.13 المجمكع

الدرجة الكمية 
 2.01 2 4.027 بيف المجمكعات

 0.35 398 142.87 داخؿ المجمكعات *0.004 5.60
  400 146.90 المجمكع



 103 

 (α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

االتجاىات نحك البيئة ، المعرفة ، الميارات ، ) جميع المجاالت لأكلياء األمكر تعزل لمتغير العمر عؿ
، كىذه (0.07)باستثناء مجاؿ النشاطات، فقد بمغت قيمة مستكل الداللة عميو  (المشكبلت البيئية
،  (0.05) ، بينما كانت قيمة مستكل الداللة عمى باقي المجاالت أقؿ مف(0.05)القيمة أكبر مف 

كلتحديد مصدر الفركؽ بيف . كىذه النتيجة تعني رفض الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير العمر
كنتائج ، لممقارنات البعدية (شيفية )مجاالت الدراسة حسب متغير العمر، فقد استخدـ الباحث اختبار 

 :الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ
 

   نتائج اختبار شيفية لداللة الفركؽ عمى مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية حسب : 27.5جدكؿ 
. متغير العمر               

 
 45اكبر من  45- 35من المستوى المجال 

االتجاىات نحك البيئة 
 -*0.27- 0.006سنة 35اقؿ مف 
- 0.26  45- 35مف 

 النشاطات
 

- 0.17 0.07سنة 35اقؿ مف 
- 0.24  45- 35مف 

المعرفة 
- 0.22 0.11سنة 35اقؿ مف 
-* 0.34  45- 35مف 

الميارات 
-* 0.30 0.001سنة 35اقؿ مف 
-* 0.30  45- 35مف 

المشكبلت البيئية 
-* 0.28 0.007سنة 35اقؿ مف 
 0.28  45- 35مف 

الدرجة الكمية 
-* 0.25 0.03سنة 35اقؿ مف 
-* 0.28  45- 35مف 

 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي 
لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر في جميع مجاالت الدراسة عمى حسب 

:  متغير العمر كانت الفركؽ كما يمي 



 104 

  سنة 35كجدت فركؽ في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اقؿ مف 
 سنة كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اكبر مف 45كأكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 

 . سنة45

  سنة، كأكلياء  (45- 35)كجدت فركؽ في مجاؿ المعرفة بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ مف
 . سنة45 سنة كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اكبر مف 45األمكر الذيف أعمارىـ اكبر مف 

  سنة كأكلياء األمكر 35كجدت فركؽ في مجاؿ الميارات بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أقؿ مف 
 سنة مف 45سنة، مف جية ك أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اكبر مف  (45-35)الذيف أعمارىـ 

 . سنة45جية أخرل كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 

  سنة ك 35كجدت فركؽ في مجاؿ المشكبلت البيئية بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أقؿ مف 
 45 سنة كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اكبر مف 

 .سنة

  سنة كأكلياء األمكر 35 كجدت فركؽ في الدرجة الكمية بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ اقؿ مف 
 سنة مف 45 سنة مف جية ك أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45-35الذيف أعمارىـ مف

لطبيعة الفئة  كقد يعكد ذلؾ . سنة45جية أخرل، كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 
كخبراتيـ الحياتية المختمفة باإلضافة إلى حجـ األسرة كعدد .  سنة45العمرية التي ىي أكبر مف 

مما يتيح ليـ تنكع في .  سنة35األكالد لدييـ الذم ىك في الغالب أكبر مف المستكل كأقؿ مف 
 .الخبرات

  سنة،  ( 45 -35 )كما كجدت فركؽ في مجاؿ المعرفة بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ مف
 سنة، كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45كأكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 

 سنة، بقيمة كأىمية المعرفة، كأىمية 45كيعزك  الباحث ذلؾ إلى إيماف مف ىـ أكبر مف .  سنة45
المدارس في إكساب التبلميذ السمككيات اإليجابية كتنمية مياراتيـ، كأىمية الكعي البيئي مف خبلؿ 
األساليب كاآلليات المختمفة التي تتبعيا المدرسة، باإلضافة إلى أف المستكل العمرم لمفئة أكبر مف 

 سنة، كانكا قد انفتحكا عمى خبرات حياتية أكثر مف خبلؿ تفاعميـ مع المجتمع المحمي مما 45
 .يساىـ في تككيف اتجاىات كمفاىيـ تراكمية لدييـ

  سنة، كأكلياء 35كما كجدت فركؽ في مجاؿ الميارات بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أقؿ مف 
 سنة 45 سنة مف جية، كأكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45 -35األمكر الذيف أعمارىـ 

 سنة، كأيضان كجدت فركؽ في 45مف جية أخرل كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 
 سنة، كأكلياء األمكر الذيف 35مجاؿ المشكبلت البيئية بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أقؿ مف 

كبالتالي .  سنة45 سنة كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45أعمارىـ أكبر مف 
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 سنة، كأكلياء األمكر 35كانت الفركؽ في الدرجة الكمية بيف أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أقؿ مف 
 سنة، مف 45 سنة مف جية، كأكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 45 – 35الذيف أعمارىـ مف 

 . سنة45جية أخرل كلصالح أكلياء األمكر الذيف أعمارىـ أكبر مف 
 

كيعزك الباحث إلى تفعيؿ مجالس اآلباء، كتركيز المدارس عمى األنشطة اليادفة المنيجية كالبلمنيجية، 
، كىذه الفئة تنتمي إلى مف كانكا مكظفيف ثـ تقاعدكا ( سنة45أكبر مف )إضافة إلى الفئة العمرية 

 فالتنمية .كبالتالي لدييـ الكقت أكثر مف غيرىـ في متابعة أبنائيـ سكاء في المدرسة أك حتى في البيت
البشرية تؤكد عمى أف اإلنساف ىك األداة كغاية التنمية عمى اعتباره جكىر العممية التنمكية ذاتيا، أم 
أنيا تنمية الناس بالناس كلمناس، كالتي تشجع عمى المشاركة الكاعية الفاعمة في المجتمع كلصالح 

    .األجياؿ الحالية كالمستقبمية
 

 .  تأثير المؤىل العممي عمى إجابات أولياء األمور3.15.5
 

 األمر استخدـ الباحث لكلي  العمميمؤىؿاؿمف اجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير 
 الحسابية كاالنحرافات المعيارية تتكضح المتكسطا( 28.5 )، كنتائج جدكؿ تحميؿ التبايف األحادم

( 29.5 ) جدكؿ رقـ عمى مستكيات متغير المؤىؿ العممي عمى جميع مجاالت الدراسة، بينما يكضح
 : نتائج تحميؿ التبايف األحادم
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  المتكسطات  الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مف  :28.5جدكؿ 
. أكلياء األمكر حسب متغير المؤىؿ العممي               

 
االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العدد المستكل المجاؿ 

االتجاىات نحك البيئة 

 0.66 2.60 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.72 2.76 100ثانكية عامة 

 0.75 2.63 217دبمـك متكسط فأعمى 
 0.73 2.66 401المجمكع 

 النشاطات
 

 0.71 2.56 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.67 2.51 100ثانكية عامة 

 
 0.72 2.49 217دبمـك متكسط فأعمى 

 0.70 2.51 401المجمكع 

المعرفة 

 0.68 2.46 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.73 2.54 100ثانكية عامة 

 0.71 2.47 217دبمـك متكسط فأعمى 
 0.71 2.48 401المجمكع 

الميارات 

 0.74 2.62 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.65 2.87 100ثانكية عامة 

 0.78 2.76 217دبمـك متكسط فأعمى 
 0.74 2.76 401المجمكع 

المشكبلت البيئية 

 0.81 2.48 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.78 2.75 100ثانكية عامة 

 0.83 2.62 217دبمـك متكسط فأعمى 
 0.81 2.62 401المجمكع 

الدرجة الكمية 

 0.57 2.54 84أقؿ مف ثانكية عامة 
 0.57 2.69 100ثانكية عامة 

 0.62 2.59 217دبمـك متكسط فأعمى 
 0.60 2.61 401المجمكع 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير 

المؤىؿ العممي عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية، كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ دالة إحصائيان، 
: فقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ
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  نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ  في دكر المدرسة في تنمية الكعي  :29.5جدكؿ 
. البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير المؤىؿ العممي                

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 
 الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 0.73 2 1.47 بيف المجمكعات
1.378 
 

0.25 
 

 0.53 398 212.52 داخؿ المجمكعات
  400 213.99 المجمكع

 النشاطات
 
 

 0.17 2 0.34 بيف المجمكعات
0.34 
 

0.70 
 

 0.50 398 199.90 داخؿ المجمكعات
  400 200.24 المجمكع

المعرفة 
 0.19 2 0.38 بيف المجمكعات

0.37 
 

0.68 
 

 0.51 398 204.54 داخؿ المجمكعات
  400 204.92 المجمكع

 الميارات
 
 

 1.46 2 2.93 بيف المجمكعات
2.64 
 

0.07 
 

 0.55 398 220.57 داخؿ المجمكعات
  400 223.50 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 1.58 2 3.17 بيف المجمكعات
2.38 
 

0.09 
 

 0.66 398 264.96 داخؿ المجمكعات
  400 268.13 المجمكع

الدرجة الكمية 
 0.49 2 0.99 بيف المجمكعات

 0.36 398 145.91 داخؿ المجمكعات 0.26 1.35
  400 146.90 المجمكع

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 

االتجاىات نحك البيئة ، ) جميع المجاالت لنظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير المؤىؿ العممي عؿ
، فقد تراكحت قيـ مستكل الداللة عمى جميع (النشاطات ، المعرفة ، الميارات ، المشكبلت البيئية

، كىذه النتيجة  (0.05)، كجميع ىذه القيـ أكبر مف (0.70-0.07)المجاالت كالدرجة الكمية ما بيف 
 كقد يعكد ذلؾ إلى الدكر الذم تمعبو .تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي
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المدارس في تنمي الكعي البيئي لدل التبلميذ كأكلياء األمكر مف خبلؿ نشرات كندكات صحية تثقيفية 
ككرش عمؿ كأنشطة عممية كذلؾ مف خبلؿ تعاكنيا مع البمديات كالمؤسسات ذات العبلقة، كىذا يتفؽ 

(. 2003أبك الرب،) ، كال يتفؽ مع دراسة    (1999أبك جحجكح، )مع دراسة 
 

 .تأثير المينة عمى إجابات أولياء األمور 4.15.5
 

مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير مينة كلي األمر استخدـ الباحث تحميؿ 
 الحسابية كاالنحرافات المعيارية عمى تتكضح المتكسطا ( 30.5 )، نتائج جدكؿ رقـالتبايف األحادم

نتائج تحميؿ التبايف  ( 31.5)جدكؿ مستكيات متغير المينة عمى جميع مجاالت الدراسة، بينما يكضح 
:  األحادم

 
 

  المتكسطات  الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة  :30.5جدكؿ 
. الدراسة مف أكلياء األمكر حسب متغير المينة               

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى المجال 

االتجاىات نحك البيئة 

 0.74 2.68 193مكظؼ 
 0.76 2.86 85تاجر 
 0.70 2.53 66عامؿ 
 0.57 2.45 57مزارع 
 0.73 2.66 401المجمكع 

 النشاطات
 

 0.75 2.53 193مكظؼ 
 0.64 2.50 85تاجر 
 0.74 2.45 66عامؿ 
 0.58 2.50 57مزارع 
 0.70 2.51 401المجمكع 

المعرفة 
 0.73 2.50 193مكظؼ 
 0.70 2.54 85تاجر 
 0.75 2.42 66عامؿ 

 
 0.59 2.42 57مزارع 
 0.71 2.48 401المجمكع 
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الميارات 

 0.78 2.78 193مكظؼ 
 0.73 2.87 85تاجر 
 0.78 2.68 66عامؿ 
 0.54 2.60 57مزارع 
 0.74 2.76 401المجمكع 

المشكبلت البيئية 

 0.81 2.61 193مكظؼ 
 0.83 2.85 85تاجر 
 0.87 2.57 66عامؿ 
 0.65 2.39 57مزارع 
 0.81 2.62 401المجمكع 

الدرجة الكمية 

 0.63 2.62 193مكظؼ 
 0.58 2.73 85تاجر 
 0.65 2.53 66عامؿ 
 0.40 2.47 57مزارع 
 0.60 2.61 401المجمكع 

 
نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير 

 فقد  دالة إحصائيان المينة عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية، كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ
: استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ

 



 110 

     نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي  :31.5جدكؿ 
 .البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير المينة        

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 
 الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 2.39 3 7.17 بيف المجمكعات
4.59 
 

0.004 
 *

 0.52 397 206.82 داخؿ المجمكعات
  400 213.99 المجمكع

 النشاطات
 
 

 0.11 3 0.35 بيف المجمكعات

0.23 
 

0.87 
 
 
 
 

 0.50 397 199.89 داخؿ المجمكعات

  400 200.24 المجمكع

المعرفة 
 
 
 

 0.28 3 0.85 بيف المجمكعات
0.55 
 

0.64 
 

 0.51 397 204.07 داخؿ المجمكعات

  400 204.92 المجمكع

 الميارات
 
 

 0.96 3 2.88 بيف المجمكعات
1.73 
 

0.16 
 

 0.55 397 220.62 داخؿ المجمكعات
  400 223.50 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 2.60 3 7.79 بيف المجمكعات
3.96 
 

0.008 
 *

 0.65 397 260.34 داخؿ المجمكعات
  400 268.13 المجمكع

الدرجة الكمية 
 0.89 3 2.67 بيف المجمكعات

 0.36 397 144.23 داخؿ المجمكعات 0.06 2.45
  400 146.90 المجمكع

( α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *
 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ، نبلحظ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 

االتجاىات نحك البيئة، ) جميع المجاالت كالدرجة الكمية لنظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير المينة عؿ
باستثناء مجاؿ التجاىات نحك البيئة كمجاؿ   (النشاطات، المعرفة، الميارات ، المشكبلت البيئية
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، كىذه القيـ (0.008، 0.004)المشكبلت البيئية، فقد كانت قيـ مستكل الداللة عمييما عمى التكالي 
، بينما كانت قيمة مستكل الداللة عمى باقي المجاالت كالدرجة الكمية اكبر مف                 (0.05)أقؿ مف 

، كىذه النتيجة تعني قبكؿ الفرضية الصفرية المتعمقة (0.87-0.06)، فقد تراكح ما بيف  (0.05)
 كلتحديد مصدر الفركؽ بيف مجاالت الدراسة حسب متغير المينة، فقد استخدـ الباحث ،بمتغير المينة

. ، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ(شيفية )اختبار 
 

  نتائج اختبار شيفية لداللة الفركؽ عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة كمجاؿ : 32.5جدكؿ 
. المشكبلت البيئية حسب متغير المينة               

 
مزارع عامؿ تاجر المستكل المجاؿ 

االتجاىات نحك البيئة 
 0.22 0.14- 0.18مكظؼ 
* 0.41 0.33 تاجر 
 0.08  عامؿ 

المشكبلت البيئية 
 0.21 0.03- 0.24مكظؼ 
* 0.46 0.28 تاجر 
 0.17  عامؿ 

 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقان في دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي 
البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر عمى مجاؿ االتجاىات نحك البيئة 

:  كمجاؿ المشكبلت البيئية حسب متغير المينة، كبرزت ىذه الفركؽ عمى النحك اآلتي
كجدت فركؽ في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة بيف أكلياء األمكر المزارعيف كأكلياء األمكر مف التجار 

 .كلصالح أكلياء األمكر مف التجار
 

  كجدت فركؽ في مجاؿ المشكبلت البيئية بيف أكلياء األمكر التجار كأكلياء األمكر مف المزارعيف
 كقد يعكد ذلؾ إلى أف المزارعيف حساسكف أكثر بمكضكع البيئة .كلصالح أكلياء األمكر مف التجار

ال سيما كأف عمميـ مرتبط بيا، كيطمحكف إلى خدمات أفضؿ مف شأنيا أف ترفع محصكليـ 
 .الزراعي كتحسيف نكعيتو
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 . تأثير مكان السكن عمى إجابات أولياء األمور5.15.5

 
مف أجؿ فحص صحة الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير مكاف سكف كلي األمر استخدـ الباحث تحميؿ 

 الحسابية كاالنحرافات المعيارية عمى تتكضح المتكسطا ( 33.5 )، كنتائج جدكؿ التبايف األحادم
نتائج  ( 34.5 )جدكؿ رقـ مستكيات متغير مكاف السكف عمى جميع مجاالت الدراسة، بينما يكضح 

 : تحميؿ التبايف األحادم
  

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة مف :  33.5جدكؿ 
. أكلياء األمكر حسب متغير مكاف السكف                

 
االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى مجال 

االتجاىات نحك 
البيئة 

 0.73 2.36 37مخيـ 
 0.75 2.66 246قرية 
 0.64 2.74 118مدينة 
 0.73 2.66 401المجمكع 

 النشاطات
 

 0.63 2.27 37مخيـ 
 0.71 2.51 246قرية 
 0.70 2.58 118مدينة 
 0.70 2.51 401المجمكع 

المعرفة 
 0.74 2.22 37مخيـ 
 0.71 2.43 246قرية 
 0.67 2.67 118مدينة 
 0.71 2.48 401المجمكع 

الميارات 
 0.93 2.59 37مخيـ 
 0.72 2.75 246قرية 
 0.73 2.83 118مدينة 
 0.74 2.76 401المجمكع 

المشكبلت البيئية 
 1.01 2.46 37مخيـ 
 0.79 2.56 246قرية 
 0.78 2.81 118مدينة 
 0.81 2.62 401المجمكع 

الدرجة الكمية 
 0.69 2.38 37مخيـ 
 0.60 2.58 246قرية 
 0.56 2.73 118مدينة 
  0.60 2.61 401المجمكع 
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نبلحظ مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقا حقيقية بيف مستكيات متغير مكاف 
فقد  دالة إحصائيان، السكف عمى جميع المجاالت كالدرجة الكمية، كلتحديد فيما إذا كانت ىذه الفركؽ

 :استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾ

  نتائج تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في دكر المدرسة في تنمية الكعي  : 34.5جدكؿ 
. البيئي عند التبلميذ مف كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمتغير مكاف السكف               

 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ف)قيمة
مستوى 
 الداللة

االتجاىات نحك 
 البيئة
 

 2.080 2 4.16 بيف المجمكعات
3.94 
 

0.02 
 *

 0.52 398 209.83 داخؿ المجمكعات
  400 213.99 المجمكع

 النشاطات
 
 

 1.382 2 2.76 بيف المجمكعات
2.78 
 

0.06 
 

 0.49 398 197.48 داخؿ المجمكعات
  400 200.24 المجمكع

المعرفة 
 3.716 2 7.43 بيف المجمكعات

7.48 
 

0.001 
 *

 0.49 398 197.49 داخؿ المجمكعات
  400 204.92 المجمكع

 الميارات
 
 

 0.79 2 1.58 بيف المجمكعات
1.41 
 

0.24 
 

 0.55 398 221.92 داخؿ المجمكعات
  400 223.50 المجمكع

 المشكبلت البيئية

 

 3.013 2 6.02 بيف المجمكعات
4.57 
 

0.011 
 *

 0.65 398 262.11 داخؿ المجمكعات
  400 268.13 المجمكع

الدرجة الكمية 
 1.85 2 3.71 بيف المجمكعات

5.16 0.006 *  0.36 398 143.18 داخؿ المجمكعات
  400 146.90 المجمكع

 (α=0.05)داللة إحصائية عند مستكل الداللة *

 

مف خبلؿ استعراض البيانات في الجدكؿ السابؽ نبلحظ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكر 
المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر 

االتجاىات نحك البيئة ، ) جميع المجاالت كالدرجة الكمية لأكلياء األمكر تعزل لمتغير مكاف السكف عؿ
 فقد تباستثناء مجاؿ النشاطات كمجاؿ الميارا  (النشاطات ، المعرفة ، الميارات ، المشكبلت البيئية
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، بينما (0.05)، كىذه القيـ أكبر مف (0.24-0.06)كانت قيـ مستكل الداللة عمييما عمى التكالي 
، فقد تراكح ما بيف  (0.05 )كانت قيمة مستكل الداللة عمى باقي المجاالت كالدرجة الكمية أقؿ مف 

كلتحديد ، ، كىذه النتيجة تعني رفض  الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير مكاف السكف(0.02-0.01)
 (شيفية )مصدر الفركؽ بيف مجاالت الدراسة حسب متغير مكاف السكف، فقد استخدـ الباحث اختبار 

 :كنتائج الجدكؿ التالي تكضح ذلؾلممقارنات البعدية،  
 

  نتائج اختبار شيفية لداللة الفركؽ عمى مجاالت الدراسة كالدرجة الكمية حسب : 35.5جدكؿ 
. متغير مكاف السكف              

 
مدينة قرية المستوى المجال 

-* 0.38- 0.30مخيـ االتجاىات نحك البيئة 
- 0.07 قرية 

-* 0.45- 0.21مخيـ المعرفة 
-* 0.23 قرية 

- 0.34- 0.09مخيـ المشكبلت البيئية 
-* 0.25 قرية 

-* 0.34- 0.20مخيـ الدرجة الكمية 
- 0.14 قرية 

 
نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف ىناؾ فركقان في  دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية 
الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية نظر أكلياء األمكر االتجاىات نحك البيئة 

كمجاؿ المعرفة كمجاؿ المشكبلت البيئية كالدرجة الكمية حسب متغير مكاف السكف كانت الفركؽ كما 
 : يمي 
 
  كجدت فركقان في مجاؿ االتجاىات نحك البيئة بيف أكلياء األمكر مف سكاف المخيـ كأكلياء األمكر

 .مف سكاف المدينة كلصالح أكلياء األمكر مف سكاف المدينة

  كجدت فركقان في مجاؿ المعرفة بيف أكلياء األمكر مف سكاف المخيـ كأكلياء األمكر مف سكاف
 .القرية مف جية كأكلياء األمكر مف سكاف المدينة كلصالح أكلياء األمكر مف سكاف المدينة

  كجدت فركقان في مجاؿ المشكبلت البيئية بيف أكلياء األمكر مف سكاف المخيـ كأكلياء األمكر مف
 . سكاف المدينة كلصالح أكلياء األمكر مف سكاف المدينة
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  كجدت فركقان في الدرجة الكمية بيف أكلياء األمكر مف سكاف المخيـ كأكلياء األمكر مف سكاف
إلى االنفتاح المكجكد في المدينة   كقد يعكد ذلؾ.المدينة كلصالح أكلياء األمكر مف سكاف المدينة

كالخدمات المكجكدة فييا، باإلضافة إلى المؤسسات كالدكائر، كحجـ المجتمع الكبير المتعدد 
الطبقات كالمتنكع الخبرات، المكظؼ ليذه الخبرات مف خبلؿ التعاكف مع الجيات ذات العبلقة، 
مما يتيح زيادة الكعي كالتثقيؼ البيئييف بمختمؼ الكسائؿ المتاحة كفيـ المصطمحات المتعمقة 

 (.1992السكدم،)بالبيئة كحمايتيا، كىذا ال يتفؽ مع دراسة 

 
 : كيمكف تمخيص نتائج الدراسة بما يمي 

 

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمجاؿ االتجاىات نحك البيئة، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع 

 .الفقرات قميمة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمجاؿ النشاطات البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع 

 .الفقرات قميمة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمجاؿ المعرفة البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .قميمة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمجاؿ الميارات البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .قميمة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر مديرم المدارس تعزل لمجاؿ المشكبلت البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع 

 .الفقرات قميمة

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  في دكر المدارس الحككمية
كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية مديرم المدارس تعزل 

. السمطة المشرفة، سنكات الخبرة، مكاف السكف: ات لمتغير
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  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمجاؿ االتجاىات نحك البيئة، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع 

 .الفقرات متكسطة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمجاؿ النشاطات البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .متكسطة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمجاؿ المعرفة البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .متكسطة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمجاؿ الميارات البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .متكسطة

  ال تساىـ المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في محافظة جنيف مف
كجية نظر أكلياء األمكر تعزل لمجاؿ المشكبلت البيئية، حيث كانت الدرجة الكمية لجميع الفقرات 

 .متكسطة

  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة(α=0.05)  في دكر المدارس الحككمية
 تعزل أكلياء األمكركالخاصة في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 

 .الجنس، العمر، مكاف السكف: ات لمتغير
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الفصل السادس 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 والتوصياتاالستنتاجات 
 

:  االستنتاجات  1.6
  

 :مف اإلطار النظرم كتحميؿ كمناقشة النتائج تكصؿ الباحث إلى االستنتاجات التالية

 
  إف دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عمى مجاالت االتجاىات كاف

ضعيفان بما يشممو مف معتقدات كمشاعر كقيـ، كىذا كاف مممكسان مف حيث إدراؾ المديريف 
كاعتقاداتيـ كاستجاباتيـ السمككية، كالتي يجب أف تككف ذات دكر مساعد في عممية تحقيؽ 

 .األىداؼ

  ضعؼ مساىمة المدارس الحككمية كالخاصة مف خبلؿ مجاؿ النشاطات البيئية في تنمية الكعي
البيئي لدل التبلميذ، كىذا يظيراف عممية ممارسة النشاطات تتطمب في مرحمة أكلية عممية كعي 

حيث تيدؼ ىذه النشاطات . كفيـ كسبلمة إدراؾ لممكاقؼ كمكاجية المشكبلت البيئية التي تكاجييـ
 تطكيرية فيذه األنشطة جالبيئية باألساس إلى إحداث تغيير ايجابي يبنى عمى تخطيط مسبؽ كبراـ

 عبارة كسائؿ كأساليب مف أجؿ تحسيف مستكل اإلدراؾ الذم سيؤدم إلى  عفيجب أف تككف
 .إحداث عممية التنمية في المجاؿ البيئي
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  ضعؼ مساىمة المدارس الحككمية كالخاصة مف خبلؿ مجاؿ المعرفة البيئية في تنمية الكعي
فكعي الفرد . (كالحدس كالمشاعر كاإلرادة كالمكاقؼ كالقيـ كالمبادئ  )البيئي في تككيف الكعي لديو 

يبقى متأثران كمحددان بمستكل الكعي لدل أفراد المجتمع المحيطيف بو، ككذلؾ المجتمع ككؿ، فمقدار 
الكعي كالمعرفة البيئية لدل األفراد تتشكؿ كتتككف مف خبلؿ كعي الجماعة كالذم يككف لمتعميـ 

. دكران أساسيان في تككينو
 البيئية كاف إف دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي عمى مجاؿ الميارات 

بشكؿ عممي، فالتطبيؽ ضعيفان، مف حيث ممارسة المعمكمة كالمعرفة النظرية في مجاؿ البيئة 
يحتاج إلى ميارات، كالميارات تكتسب كتتطكر عف طريؽ التدريب، كالتدريب يككف بحاجو إلى 
جذكر كمككنات معرفية سميمة مف خبلؿ تطكير الكعي كاإلدراؾ بالجكانب البيئية ذات العبلقة 
 .باإلضافة إلى القدرات كاإلمكانيات المتاحة لدل األفراد بشكؿ منفرد كالمجتمع عمى كجو العمكـ

  مساىمة المدارس الحككمية كالخاصة مف خبلؿ مجاؿ المشكبلت البيئية كانت قميمة كذلؾ قد يككف
عائد إلى عممية التكعية ال تشمؿ سكل بعض المشكبلت البيئية البسيطة، دكف النظر أك االىتماـ 
بالمشكبلت البيئية الكبيرة التي تحتاج إلى تنمية لما قد يككف مف تأثير لعكامؿ متعددة مف تزايد 

السكاف، كقمة البحكث العممية في ىذا الجانب، كضعؼ العبلقة كالتفاعؿ الجيد مع صانعي القرار، 
 . باإلضافة إلى قمة التشريعات البيئية

  كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة في دكر المدارس في تنمية الكعي البيئي لصالح المدارس الحككمية( 
كذلؾ يعكد إلى أنيا خاضعة لبرنامج كمشاريع بيئية ممكلة مف مؤسسات دكلية  (كسمطة مشرفة 

تعنى في ىذا المجاؿ كمشركع المدرسة صديقة الطفؿ، مضافان إلى أنيا متابعة مف قبؿ أقساـ 
متعددة مف مديريات التربية بما يخدـ ىذا المجاؿ، ىذا يضاؼ لو دخكؿ مؤسسات أىمية لتنفيذ 
برامج تكعية كتثقيؼ، كما أف كزارة الصحة لدييا طكاقـ تقكـ بزيارة المدارس الحككمية كتشرؼ 

أما فيما يتعمؽ بمتغير مكاف السكف لصالح القرية عمى حساب المدينة . كتتابع جكانب متعددة
كالمخيـ، كىذا قد يككف مردة إلى أف القرل بعيدة عف مصادر المشاكؿ البيئية كالتمكث كالتي يككف 

 .سببيا انتشار المصانع العشكائي في المدف دكف تخطيط

  إف أكلياء األمكر كانت نظرتيـ بأف المدارس تساىـ في مجاؿ التكعية البيئية حيث أف التكاصؿ
معيـ كاف مف خبلؿ مشاركتيـ في مشاريع كاألندية البيئية كالمدرسة صديقة الطفؿ التي تركز 

بشكؿ كاضح عمى دكر أكلياء األمكر كالمجتمع في ىذا المجاؿ مما يعزز كيطكر مف اتجاىاتيـ، 
 .مضافان لذلؾ النشرات كالندكات التي تعقد في المدارس كيشارككف فييا

  أما فيما يتعمؽ بمجاؿ النشاطات البيئية، فإف مشاركة أكلياء األمكر تتمحكر في بعض األنشطة
البسيطة التي تأتي ضمف المشاريع السابقة كالتي تككف ليا تأثير عمى نظرتيـ حيث أف مف 
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الكاجب تعزيز ىذه األنشطة كتطكيرىا بما يخدـ البيئة بشكؿ خاص كيككف لو انعكاس عمى تنمية 
. المجتمع بشكؿ عاـ

 

  كفيما يتعمؽ فيما يتعمؽ بمجاؿ المعرفة لدل أكلياء األمكر ألىمية الكعي البيئي يأتي منطمقان مف
اإلحساس كاإلدراؾ بعناصر البيئة مما يشكؿ ميبلن كاضحان كاتجاىان صريحان مما يؤدم إلى تخطيط 
دارتيا بشكؿ أفضؿ، كبالتالي التركيز عمى المعايير كالتدابير كاإلجراءات الكقائية  لممشاريع البيئية كا 

 . مما يحافظ عمى البيئة كيمنع اإلضرار كالتدىكر في الجانب البيئي

  الميارة البيئية تكتسب عمميان كليس نظريان، ىذا ما يجب أف تعرفو المدرسة، فزيادة التنسيؽ مع
المؤسسات العالمة في مجاؿ البيئة، يمكف أف تساىـ في رفع الميارة البيئية لدل التبلميذ مف أجؿ 

 .تنظيـ العمؿ الجماعي

  إف التكعية البيئية إزاء المشكبلت البيئية قميمة مف كجية نظر أكلياء األمكر، كىذا يرجع إلى عدـ
اكتماؿ الفيـ الكاضح مف قبؿ المدرسة كالمجتمع المحمي ليذه المشكبلت التي تحيط بالمجتمع، 

كىذا يتطمب المشاركة الفعمية ما بيف المدرسة ككافة أفراد المجتمع المحمي عمى كيفية مكاجية ىذه 
المشكبلت، عمى اعتبار ىذه المشكبلت البيئية سببيا اإلنساف كما يقـك مف أعماؿ كنشاطات تؤثر 

 .بالبيئة

  إف عممية التنشئة االجتماعية تعد جيكد متفاعمة مسئكلة مف جميع األطراؼ كلمتمثمة باألسرة
كالمدرسة ككافة المؤسسات ذات العبلقة بالبيئة، فالجيكد متكاممة كمتضافرة كتسعى لبناء الفرد 
الصالح القادر عمى مكاجية الصعاب كحؿ اإلشكاليات التي تكاجو البيئة، فالمدرسة لكحدىا ال 

 . تستطيع القياـ بيذا لكحدىا دكف تعاكف المؤسسات معيا
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:   التوصيات 2.6
 

: بعد اإلطبلع عمى االستنتاجات خرج الباحث بالتكصيات التالية 
 
  عمى المدارس الحككمية كالخاصة تنفيذ برامج لبناء قدرات المعمميف في مجبلت البيئة كالتكعية

 .البيئية عمى حد سكاء، كذلؾ لمتقميؿ مف االتجاىات السمبية نحك البيئة مف قبؿ التبلميذ

  تفعيؿ دكر المدارس الحككمية كالخاصة مف خبلؿ برامج الصحة المدرسية لتنفيذ أنشطة تربكية
كصحية يقـك بيا التبلميذ كنشاطات منيجية كأخرل ال منيجية بالتعاكف مع قسمي الصحة 

 .المدرسية كالنشاطات الطبلبية

  ،زيادة األنشطة البيئية في المدرسة كالتي مف شأنيا تعمؿ عمى زيادة المعرفة البيئية لدل التبلميذ
كالمتمثمة بعرض أفبلـ تتحدث عف ممكثات البيئة كتبادؿ الزيارات ما بيف مؤسسات ذات عبلقة 

 .  بالبيئة كالمدرسة

  ،قياـ المدارس بتزكيد التبلميذ بميارات معينة تخدـ التبلميذ خصكصان بكجكد أشكاؿ مف التمكث
 .كانتشار بعض األمراض كالتي تؤدم إلى انتشارىا بيف تبلميذ المدرسة

  قياـ المدارس الحككمية كالخاصة بالمشاركة بكضع الخطط الخاصة بالبيئة مع المؤسسات ذات
 .العبلقة بالبيئة، لمحد مف المشكبلت البيئية

  زيادة التنسيؽ ما بيف المدارس الحككمية كالخاصة في الحد مف بعض المشكبلت البيئية، كالعمؿ
 .عمى تنمية كعي التبلميذ أكثر بيذه المشكبلت

  ،اقتصار األندية البيئية عمى عدد محدكد مف المدارس، باإلضافة إلى صفكؼ معينة في المدرسة
 . كىذا ال يمبي حاجات التنمية البيئية في المدرسة كعمى جميع تبلميذ المدرسة

  ،ضركرة العمؿ عمى استخداـ أساليب متنكعة كمناسبة داخؿ المدارس كبمشاركة أكلياء األمكر
كتكخي عدـ تكرار األساليب في البرامج المختمفة مما يؤدم إلى الممؿ، كبالتالي عدـ التأثير في 

 .تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ

  إقامة الندكات الخاصة بالبيئة كالتي تعمؿ عمى زيادة المعرفة البيئية لدل التبلميذ، كالمتمثمة
 .باإلحساس كاإلدراؾ بعناصر البيئة مما يشكؿ ميبلن كاضحان كاتجاىان صريحان نحك البيئة

 

  زيادة التنسيؽ مع المؤسسات العاممة في مجاؿ البيئة، يمكف أف يساىـ في رفع الميارة البيئية لدل
التبلميذ مف أجؿ تنظيـ العمؿ الجماعي، كالذم يخدـ الكعي البيئي كالمتمثؿ في إبراز المشكبلت 

 . البيئية كأبعادىا عمى المدل البعيد
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  النظر إلى المشكبلت البيئية مشكمة تنمكية بحد ذاتيا، كعميو يجب أف تتضافر الجيكد في الحد
 .مف ىذه المشكمة، كالتي قد تؤدم إلى عكاقب كخيمة

  القياـ بدارسة أخرل يمكف مف خبلليا قياس دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي
البيئي في الضفة الغربية مف كجية نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر، كتعتبر مثؿ ىذه الدراسة 

 .مكممة لنتائج الدراسة الحالية

 إيبلء مكضكع الكعي البيئي االىتماـ الذم يستحقو . 
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:  المراجع العربية 
 
  القرآف الكريـ 

 
 كاقع المفاىيـ البيئية لدل طمبة الصؼ الثاني ثانكم في محافظ جنيف : ( 2003 ). أبك الرب، أ .

 .(رسالة ماجستير غير منشكرة ). جامعة النجاح، فمسطيف

 القيـ البيئية المتضمنة بكتب عمـك المرحمة اإلعدادية كمدل اكتساب : (1999). أبك جحجكح، خ
 .(رسالة ماجستير غير منشكرة ). الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف. طمبة الصؼ التاسع بفمسطيف ليا

 كرشة عمؿ التكعية البيئية البلمنيجية، الجمعية الممكية لصكف الطبيعة، : (2000). أبك حيانة، ر
. األردف

  ،عمـ البيئة، الطبعة الثانية، دار الشركؽ، عماف، األردف : ( 1996)أبك دية، ـ، بكراف، ع  .
 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، األردف. الطاقة كالبيئة، الطبعة األكلى: (1994).أبك شقرة، غ .
  ،في مجاؿ التربية المعاصرة، ممتزمة بالطبع كالنشر، مكتبة النيضة : ( 1979)أحمد، ؿ

. المصرية، القاىرة، مصر
 حماية البيئة الفمسطينية، جامعة النجاح الكطنية، نابمس،فمسطيف: (1995).اشتيو، ـ، حمد، ع . 
 مبادئ في التكعية كالتربية كاإلعبلـ البيئي، سمسة شقائؽ النعماف : (1997).األطرش، أ، رشيد،ىػ

 .المدارس اإلنجيمية المكثرية: القدس. البيئية، الجزء األكؿ
 التربية مف أجؿ الكعي كالمشاركة، سمسمة شقائؽ    : (1994 ). األطرش، ع، اليكا ش، ش

. الكنيسة اإلنجيمية المكثرية، القدس. النعماف البيئي، الجزء األكؿ
 مبادئ التربية البيئية، سمسمة شقائؽ النعماف البيئي، الجزء  : أ-(1994 ). األطرش، ع

 .الثاني،الفصؿ األكؿ، الكنيسة اإلنجيمية المكثرية، القدس
 مبادئ التربية البيئية، سمسمة شقائؽ النعماف البيئي، الجزء الثاني،  : ب-(1994 ). األطرش، ع

 .الفصؿ الرابع، الكنيسة اإلنجيمية المكثرية، القدس
 المرشد البيئي لؤلندية المدرسية كعبلقاتيا باإلنساف، الجزء الرابع، الكنيسة : (1995). األطرش، ع

 .عشرة أجزاء. اإلنجيمية المكثرية، القدس
  ،عممياتو، مداخمو، التنمية البشرية، تطكير أدارء المعمـ، ) التخطيط البيئي : (2001 )البكىي، ؼ

.  دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، القاىرة
  دكر برامج الكعي البيئي التي تنفذىا شبكة المنظمات البيئية الفمسطينية : (2007). التميمي، ـ

. (رسالة ماجستير غير منشكرة ). في تحقيؽ استدامة المكارد، جامعة القدس، فمسطيف
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  األكاديمية العربية لمعمـك كالتكنكلكجيا كالنقؿ . اإلعبلـ كالكعي البيئي: (2000 ). الجبر، ف
. (رسالة ماجستير غير منشكرة)البحرم، كمية النقؿ البحرم كالتكنكلكجيا، المممكة العربية السعكدية، 

 1اتجاىات التربية البيئية منذ مؤتمر تبميسي، سمسمة التربية البيئية، : أ-(1989). تيمكر، ج .
 دليؿ استعماؿ المحاكاة كاأللعاب في التربية البيئية، سمسمة التربية : ب-(1989). تيمكر، ج

 .2البيئية، 
 الجزء األكؿ، كزارة التربية . برنامج المدرسة المعززة لمصحة، الطبعة األكلى: (1998).التيتي، ر

. ثبلثة أجزاء. كالتعميـ ككزارة الصحة، فمسطيف
  عمـ البيئة كالعبلقات الحيكية، الطبعة األكلى، جامعة القدس : (1997)جامعة القدس المفتكحة

. المفتكحة، عماف
  ،30 .دار الفكر، دمشؽ، سكريا. التربية البيئية مشكبلت كحمكؿ : ( 1997)الجباف، ر. 
  ،مسح التجمعات السكانية الفمسطينية، فمسطيف: (2006)جياز اإلحصاء الفمسطيني .
 ، تنمية المجتمع المحمي، المكتب الجامعي، القاىرة، مصر: ( 1995 )خاطر،ـ .
 الدليؿ اإلرشادم لمعايير صحة البيئة المدرسية، المجنة الكطنية : (2003). الخطيب، ع، كآخركف

. لصحة البيئة المدرسية، المجنة الكطنية لمصحة المدرسية، راـ اهلل
 الحقكؽ البيئية، الدراسة الخامسة مف سمسمة دراسات الحقكؽ : (2001). الخكاجا، ح، المنسي، ؾ

 .مركز الديمقراطية كحقكؽ العامميف،راـ اهلل. االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في فمسطيف
  ،التربية كتحديات التنمية البيئية في دكؿ الخميج العربي، مجمة كمية  : (1996 )الخكيت ، س

. تربية المنصكرة، المنصكرة، مصر
 دكر كسائؿ اإلعبلـ في تنمية الكعي البيئي لدل طمبة الجامعات في : (2002). ح، مدالد

 .(رسالة ماجستير غير منشكرة ). جامعة بيرزيت، فمسطيف. . محافظة راـ اهلل كالبيرة
 المفاىيـ البيئية الكاجب تضمينيا في منياج االجتماعيات لممرحمة األساسية : (1999).ربايعة، ـ

رسالة ).جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف. مف كجية نظر المعمميف كالمعممات في محافظة نابمس
. (ماجستير غير منشكرة

 دار الشركؽ، . المدخؿ إلى التربية كالتعميـ، الطبعة األكلى: (1994).الرشداف، ع، جعنيني، ف
. عماف األردف

 معيد اإلنماء العربي،بيركت. عمـ البيئة، الطبعة األكلى: (1976).رشيد، أ، رشيد،ىػ .
  ،حماية مكارد البيئة الطبيعية في التشريع األردني، دراسة  : ( 1993 )الزعبي، ح، كالسعاؼ، ط

مقدمة لممؤتمر اإلقميمي المنعقد في جامعة اليرمكؾ بتنظيـ مف الجمعية األردنية لمكافحة التمكث، 
 .مؤسسة ناكماف فيرد ريش األلمانية، جامعة اليرمكؾ، إربد
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  ،االدارة التربكية الحديثة، الطبعة االكلى، مكتبة االنجمك : (1998 )سميماف، ع، ضحاكم، ب
.  المصرية، القاىرة

 اإلنساف كالبيئة، دراسة في التربية البيئية، دار الحامد، عماف: (2004). السعكد، ر .
 اتجاىات المكاطنيف األردنييف نحك حماية البيئة " دراسة ميدانية بعنكاف : (1992). السكدم، ع

مؤسسة فريد ريش نكماف كالبرنامج الكطني لمتكعية " مف التمكث في منطقة صكيمح كجبؿ النصر
. كاإلعبلـ البيئي، عماف

 رسالة .)أكلكيات المشكبلت البيئية العالمية لدل طبلب الجامعات األردنية: (1990).شعباف، ليديا
 .ماجستير غير منشكرة، الجامعة األردنية، عماف، األردف

 تقييـ المناىج التعميمية الحديثة في فمسطيف، منتدل أبحاث السياسات : (2003). صبرم، خ
. االجتماعية كاالقتصادية في فمسطيف، راـ اهلل، فمسطيف

 جامعة . معايير تقكيـ رسائؿ ماجستير التربية في الجامعات الفمسطينية: (2002).عبلكنة، ـ
. (رسالة دكتكراة غير منشكرة).كـ، السكدافطالخر

 البيئة حمايتيا كصيانتيا، الطبعة األكلى، دار : (2003). الفاعكرم، ك، اليركط، ـ
 .المناىج،عماف

 ،2ص.1999/ 7قانكف البيئة رقـ : (1999)المجمس التشريعي الفمسطيني .
 إحصائيات التعميـ : (2006)اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير التربكم .  العاليكزارة التربية كالتعميـ

. العاـ في فمسطيف، كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل
 نافذة عمى التعميـ : (2000)اإلدارة العامة لمتخطيط كالتطكير التربكم .  العاليكزارة التربية كالتعميـ

. في فمسطيف، راـ اهلل
 عمـك الصحة كالبيئة لمصؼ السابع  : (2001)قسـ المناىج . كزارة التربية كالتعميـ العالي

. كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل. األساسي
 عمـك الصحة كالبيئة لمصؼ الثامف  : (2002)قسـ المناىج . كزارة التربية كالتعميـ العالي

. كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل. األساسي
 عمـك الصحة كالبيئة لمصؼ التاسع  : أ-(2004)قسـ المناىج . كزارة التربية كالتعميـ العالي

. كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل. األساسي
 عمـك الصحة كالبيئة لمصؼ العاشر  : ب-(2004)قسـ المناىج . كزارة التربية كالتعميـ العالي

. كزارة التربية كالتعميـ العالي، راـ اهلل. األساسي
  كزارة شؤكف البيئة، البيرة. اإلستراتيجية البيئية الفمسطينية : ( 2001)كزارة شؤكف البيئة. 
  مادة إدارة المصادر الطبيعية، جامعة القدس، فمسطيف: (2005 ).قناـ ، ز .
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 ـ                                                   2006 / 8 / 30
أخي الكريـ  / أختي الكريمة 

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
 

:-  يقـك الباحث بإجراء بحث بعنكاف 
 

دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 
نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر 

 
 

عمادة /  بناء مؤسسات –كذلؾ استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 
أبك ديس، راجيان اإلجابة عمى فقرات االستبانة بصدؽ كمكضكعية /  جامعة القدس–الدراسات العميا 

.  تحقيقان ألىداؼ الدراسة مع العمـ أف البيانات التي تجمع ستستخدـ إلغراض الدارسة فقط
 
 
 

شاكران لكـ 
 
 
 

صالح نعامنة  /                                                                         الباحث 
                                                                برنامج التنمية الريفية المستدامة 

                                                                           بناء مؤسسات 
أبك ديس  /                                                                        جامعة القدس 

 
:  معمومات شخصية عن المبحوث
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:- في المكان المناسب  (×  )ي إشارة /ضع   

:الجنس - 1  

  

       ركر                                              أًثى 

 

:السلطة المشرفة - 2  

  

حكىهي                                       خاصة 

 

:المؤهل العلمي - 3  

 

  

    دبلىم هتىصط                        بكالىريىس                       هاجضتير فأعلى 

 

:سنوات الخبرة -  4  

  

 صٌىات                    أكثر هي عشر صٌىات10-5       أقل هي خوش صٌىات                              

 

:مكان السكن - 5  

  

        هخين                          قرية                                    هذيٌة 

 

:التخصص - 6  

  

   تخصصات علوية                                       تخصصات أدبية 

 

:المرحلة الدراسية -  7  

 

 

   هرحلة أصاصية                              هرحلة ثاًىية

 

 

الفقرات الرقم 
درجة االستجابة 

قميمة جدًا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدًا 
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1 
تنمي المدارس عند التبلميذ اإليماف باهلل مف خبلؿ 

. الحفاظ عمى البيئة
     

2 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في 

. مجاؿ حماية البيئة
     

     . تتعاكف المدارس في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ 3
4 
 

تحقؽ المدارس االلتزاـ الخمقي تجاه البيئة السميمة مف 
     . خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ

5 
تحقؽ المدارس االلتزاـ الخمقي تجاه البيئة مف خبلؿ 

الميتمة  (المؤسسات كالجمعيات)العبلقة المجتمعية 
. بالبيئة

     

6 
تمعب المدارس دكران في الحد مف العادات السيئة 

التدخيف، كالكتابة )المخمة بالبيئة عند التبلميذ مثؿ 
. (عمى جدراف، دكرات الصرؼ الصحي

     

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ  7
. لمتعامؿ المتزف مع مكارد البيئة

     

8 
تعمؿ المدارس عمى إثارة الكعي البيئي لدل التبلميذ 
بمخاطر اقتناء بعض حيكانات البيئة المستأنسة داخؿ 

. المنازؿ
     

9 
يدفع الكعي البيئي عند التبلميذ إلى عدـ الرضا مف 

طرح القاذكرات الجامعة لحشرات ناقمة لؤلمراض 
. البيئية

     

يدفع الكعي البيئي عند التبلميذ إلى عدـ الرضا مف  10
. حرؽ اإلطارات في األماكف المأىكلة بالسكاف

     

11 
يشجع الكعي البيئي عند التبلميذ مف إعادة تصنيع 

. المخمفات
    

 
 

12 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ مف 

خبلؿ األعماؿ اليدكية التي تظير المحافظة عمى 
 .التراث البيئي

     

13 
يزداد الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ قياميـ 

     . بزيارة األماكف المجاكرة لممدرسة
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14 
لمرحبلت المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي عند 

. التبلميذ
     

15 
يتـ نشر الكعي البيئي بيف تبلميذ المدرسة مف خبلؿ 

. كضع عينات مختمفة في متحؼ المدرسة
     

16 
دعكة العامميف في مشركعات البيئة لتقديـ برامج تثقيفية 

     . أماـ تبلميذ المدرسة يزيد مف كعييـ بالبيئة

17 
عرض األفبلـ التعميمية بأنكاعيا يساىـ في تنمية 

. الكعي البيئي لدل التبلميذ
     

18 
تنمي القراءة الخارجية الحرة البحث عف المعرفة في 

. المجاؿ البيئي
     

19 
يقـك التبلميذ بكتابة كصؼ مبسط لرحبلتيـ المتعمقة 

. بالبيئة
     

20 
يعرض التبلميذ لما يشاىدكنو مف غرائب الكائنات 

. الحية في مجبلت الحائط
     

21 
تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ 

مف خبلؿ تشجيعيـ زراعة بعض النباتات داخؿ حديقة 
. المدرسة

     

22 
تنمي اإلذاعة الصباحية المدرسية الكعي البيئي عند 
التبلميذ مف خبلؿ الحديث عما شاىدكه في الرحبلت 

. المدرسية في البيئة المحيطة
    

 
 
 

23 
تنمي الرسـك عمى المكحات عند التبلميذ طرؽ 
 .المحافظة عمى مكارد البيئة المحيطة مف التمكث

     

تعمؿ المدارس عمى زيادة معرفة التبلميذ بالمحاصيؿ   24
. الزراعية التي تكجد في المنطقة

     

25 
لممدارس دكر في إكساب التبلميذ معرفة بأنكاع التربة 

. المكجكدة في محيطيـ
     

26 
لمنياج عمـك الصحة كالبيئة المدرسي أثر في تنمية 

الكعي البيئي عند التبلميذ مف خبلؿ ربطيـ بما 
. يشاىدكنو في بيئتيـ

     

27 
ييدؼ منياج عمـك الصحة كالبيئة المدرسي لتعريؼ 

االماء،   )التبلميذ بمصادر الطبيعة المحيطة مثؿ
.  (كالغازات، كدرجات الحرارة
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28 
يؤدم الكعي البيئي عند التبلميذ معرفة كيؼ تخمؽ 

. البيئة التكيؼ البيئي لمكائنات الحية األخرل
    

 
 

29 
تعمؿ المدارس عمى تنمية دكر التبلميذ اتجاه البيئة 

. التي يعيشكف فييا
     

30 
تنمي المدارس اىتماـ التبلميذ بمطالعة النشرات مف 

. أجؿ زيادة المعرفة بالمشكبلت البيئية
    

 
 
 
 

31 
تزداد المعرفة عف المشاكؿ البيئية عند التبلميذ مف 
 )خبلؿ المطالعة العممية خارج محيط المدرسة مثؿ

ا . (لممجبلت كالقصص كالجرائد كالكتب
    

 
 
 

32 
األندية البيئية المدرسية  )تيدؼ األنشطة البيئية

إلى زيادة  (كمعارض األحياء كالندكات الخاصة بالبيئة
. المعرفة البيئية لدل التبلميذ

     

33 

تعمؿ المدارس عمى إكساب التبلميذ ميارات تنظيـ 
العمؿ الجماعي، مف خبلؿ قياـ الطبلب بأعماؿ 

المساىمة بعمؿ الحدائؽ المدرسية )مختمفة مثؿ 
. (كالمشاتؿ كغرس األشجار

     

34 
تشجع المدارس التبلميذ برسـ خارطة لممنطقة تظير 

. أىـ المناطؽ التي تعاني مف مشاكؿ بيئية
     

35 
لممدارس دكر في إكساب التبلميذ ميارة تحميؿ أبعاد 

. المشكمة البيئية
     

36 
يؤدم الكعي البيئي عند التبلميذ المكتسب مف المدرسة 
القدرة عمى تحميؿ حمكؿ لعدد مف المشاكؿ البيئية كؿ 

. في منطقتو
     

تنمي المدارس عند التبلميذ ميارة الربط بيف أشكاؿ  37
. التمكث كانتشار بعض األمراض

     

38 
تنمي المدارس ميارة الربط عند التبلميذ ما بيف البيئة 

. الطبيعية، كالبيئة المشيدة
     

39 
تعمؿ المدارس عمى تحديد مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة 

مكت بعض أحياء البيئة كسكء استخداـ )الحيكية مثؿ
 . (المنشطات الكيماكية
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40 
لممدارس دكر في تحديد مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة 

العادات كالتقاليد السمبية كمشكبلت )االجتماعية مثؿ 
. (الشباب

     

41 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في 

     . تحميؿ دكر اإلنساف في المشاكؿ البيئية

42 
ينمي الكعي البيئي عند التبلميذ الشعكر بالمشاكؿ 

.  السياحية كالتي تعمؿ عمى إفساد البيئة
    

 
 

43 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ إزاء 

التصحر كالجفاؼ كانجراؼ  )المشكبلت البيئية مثؿ
. مف خبلؿ منياج الصحة كالبيئة (التربة كالرعي الجائر

     

    . تزكد المدارس التبلميذ بطرؽ حفظ األغذية 44
 
 
 

45 
تمعب المدارس دكران في تزكيد التبلميذ بمعرفة الرقابة 

عف تاريخ صبلحية المنتج مف خبلؿ المقاصؼ 
. المدرسية

    
 
 
 

46 
تزكد المدارس التبلميذ بكيفية التعامؿ مع مشكمة 
استخداـ مكاد غير قابمة لمتحمؿ السريع في البيئة 

. (أكياس الببلستيكية )الزراعية مثؿ
     

47 
تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ 

. إزاء مشكمة تمكث البيئة الحضرية
     

48 
تعمؿ المدارس عمى زيادة الكعي البيئي عند التبلميذ 

. إزاء مشكمة تشكيو المعالـ الطبيعية لمبيئة
     

49 
لممدارس دكر في إبراز مشاكؿ الطاقة أماـ التبلميذ مف 

.  أجؿ زيادة كعييـ باستخداميا
     

50 
تعمؿ المدارس عمى إرشاد التبلميذ بمشاكؿ السكاف 

الزيادة السكانية، كالزحؼ العمراني )المختمفة مثؿ 
. (كاستنزاؼ مكارد البيئة كالبطالة كنقص المحركقات

     

51 
تمعب المدارس في إظيار مشاكؿ المياه مثؿ  

المكارد، كالتمكث، كشح المياه، كالمشاكؿ اإلقميمية  )
. (لممياه
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 استبانة أولياء األمور  2.4ممحؽ 
 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

 ـ                                                   2006 / 8 / 30
أخي الكريـ  / أختي الكريمة 

السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو 
 

:-  يقـك الباحث بإجراء بحث بعنكاف 
 

دكر المدارس الحككمية كالخاصة في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ في الضفة الغربية مف كجية 
نظر مديرم المدارس كأكلياء األمكر 

 
 

عمادة /  بناء مؤسسات –كذلؾ استكماالن لمتطمبات درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 
أبك ديس، راجيان اإلجابة عمى فقرات االستبانة بصدؽ كمكضكعية /  جامعة القدس–الدراسات العميا 

.  تحقيقان ألىداؼ الدراسة مع العمـ أف البيانات التي تجمع ستستخدـ إلغراض الدارسة فقط
 
 
 

شاكران لكـ 
 

صالح نعامنة  /                                                                         الباحث 
                                                                برنامج التنمية الريفية المستدامة 

                                                                           بناء مؤسسات 
أبك ديس  /                                                                        جامعة القدس 
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:  معمومات شخصية عن المبحوث
 

:- في المكان المناسب  (×  )ي إشارة /ضع   

:الجنس - 1  

  

       ركر                                              أًثى 

 

:العمر - 2  

  

 فوا فىق   45هي   صٌة       45-  صٌة35 صٌة                                   هي 35أقل هي 

 

:المؤهل العلمي - 3  

 

  

    دوى الثاًىية العاهة                      ثاًىية عاهة                      دبلىم هتىصط فأعلى 

 

:المهنة -  4  

  

  هزارع        هىظف                              تاجر                         عاهل

 

:مكان السكن - 5  

  

        هخين                          قرية                                    هذيٌة 
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الر
الفقرات قم 

درجة االستجابة 
كبيرة 
قميمة قميمة متوسطة كبيرة جدًا 

جدًا 

تنمي المدارس عند التبلميذ اإليماف باهلل مف خبلؿ الحفاظ  1
     . عمى البيئة

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ في مجاؿ  2
     . حماية البيئة

     تتعاكف المدارس مع كسائؿ اإلعبلـ لنشر الكعي البيئي  3

تقـك المدارس بالتنسيؽ مع مؤسسات المجتمع المحمي الميتمة  4
     . بالبيئة بتعزيز الكعي البيئي

5 
تمعب المدارس دكران بارزا في إظيار العادات السيئة المخمة 

لقاء )بالبيئة عند التبلميذ مثؿ  التدخيف كالكتابة عمى الجدراف كا 
. (النفايات بالشكارع

     

تشجع المدارس التبلميذ القياـ باألعماؿ اليدكية التي تظير  6
     . المحافظة عمى البيئة

زيادة التبلميذ ألماكف مجاكرة لممدرسة تعمؿ عمى تنمية الكعي  7
     . البيئي لدييـ

     . لمرحبلت المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ 8

9 
 تعمؿ المدارس عمى تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ مف 

خبلؿ جمع عينات مف البيئة المحيطة مف اجؿ كضعيا في 
. متحؼ المدرسة

     

 تعمؿ المدرسة عمى تنظيـ محاضرات لمتبلميذ مف قبؿ  10
     . العامميف في مشركعات البيئة مف أجؿ زيادة كعييـ بالبيئة

تقـك المدارس بعرض األفبلـ التعميمية بأنكاعيا بيدؼ تنمية  11
     . الكعي البيئي بيف التبلميذ

12 
تشجع المدارس التبلميذ عمى المشاركة باإلذاعة الصباحية مف 
أجؿ الحديث عما شاىدكه في الرحبلت المدرسية عف  البيئة 

.  المحيطة بيا
     

لممدارس دكر في معرفة التبلميذ بالمحاصيؿ الزراعية التي  13
     . تكجد في المنطقة

     تعمؿ المدارس عمى إكساب التبلميذ معرفة بأنكاع التربة  14
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 . المكجكدة في محيطيـ
 

يعمؿ منياج الصحة كالبيئة المدرسي عمى تنمية الكعي البيئي  15
     . عند التبلميذ مف خبلؿ ربطيـ بما يشاىدكنو في بيئتيـ

لؤلندية البيئية المدرسية دكر في تنمية الكعي البيئي عند  16
     . التبلميذ

تشجع المدرسة التبلميذ عمى مطالعة النشرات الخاصة بالبيئة  17
     . بالمشكبلت البيئية

تعمؿ المدارس عمى تنمية التبلميذ تجاه البيئة التي يعيشكف  18
     . (حقكؽ ككاجبات )فييا بأف ليـ 

19 
لممدارس دكر في إكساب التبلميذ ميارات تنظيـ العمؿ 

المساىمة بعمؿ الحدائؽ المدرسية كالمشاتؿ )الجماعي،مثؿ 
. (كغرس األشجار

     

تنمي المدارس ميارة تحميؿ أبعاد المشكمة البيئية بيف  20
     .  التبلميذ

تعمؿ المدارس عمى تنمية ميارة االعتناء بمقتنيات البيئة داخؿ  21
     . (النباتات المنزلية، كطيكر الزينة )المنازؿ بيف التبلميذ  مثؿ 

تمعب المدارس دكر في تنمية الكعي البيئي بيف التبلميذ عمى  22
     . القدرة في تحديد حمكؿ لعدد مف المشاكؿ البيئية المحيطة بيـ

تبرز المدارس أماـ التبلميذ دكر اإلنساف في المشاكؿ البيئية  23
     . مف أجؿ تحميميـ ليا

تنمي المدارس بيف التبلميذ ميارة الربط بيف التمكث البيئي  24
     . كانتشار بعض األمراض

25 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي بيف التبلميذ مف خبلؿ 

مكت بعض أحياء البيئة  )إبراز مشكمة اإلخبلؿ بالبيئة مثؿ
. (كسكء استخداـ المنشطات الكيماكية

     

تعمؿ المدارس عمى تحديد مشكبلت البيئة االجتماعية مثؿ  26
     . (العادات كالتقاليد السمبية كمشكبلت الشباب)

تمعب المدارس دكران في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ مف  27
     .  خبلؿ شعكرىـ بإفساد البيئة الناتج عف السياحة
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28 
لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي عند التبلميذ إزاء مشكمة 

مشكمة التصحر كالجفاؼ كانجراؼ التربة )تمكث البيئة مثؿ 
. (كالرعي الجائر

     

لممدارس دكر في تزكيد التبلميذ بمعرفة الطرؽ السميمة في  29
     .  متابعة األغذية مف خبلؿ المقاصؼ المدرسية

لممدارس دكر في تنمية الكعي البيئي لدل التبلميذ إزاء مشكمة  30
     . تشكيو المعالـ الطبيعية لمبيئة

 
 

شاكرًا لكم 
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 كتاب كزارة التربية كالتعميـ العالي لمديريتي جنيف كقباطية 3.4ممحؽ 
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   كتاب مديرية تربية جنيف إلى المدارس الحككمية كالخاصة التابعة ليا 4.4ممحؽ 

 

 

 



 140 

  كتاب مديرية تربية قباطية إلى المدارس الحككمية كالخاصة التابعة ليا 5.4ممحؽ 
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 تحكيـ االستبانة 6.4ممحؽ 
  

: رسالة الباحث إلى لجنة تحكيـ االستبانة 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

لجنة تحكيم عممية 
 

 المحترم : ........................................................... األخ 
تحية طيبة وبعد ،،،،  

 تحكيم استبانة بحثية: الموضوع 
: يشرفني أن تتفضموا عمي بقبولكم عضوية تحكيم استبانة ميدانية مع كل من األخوة 

 
مكان العمل التخصص اسم المحكم الرقم 
جامعة القدس المفتكحة مناىج تربكية مازف ربايعة  . د 1
 جامعة القدس المفتكحةمناىج تربكية محمد ربايعة  . د 2

 جامعة القدس المفتكحةإدارة تربكية يحيى ندل  . د 3

جامعة القدس المفتكحة لغة عربية حسف أبك الرب . د 4
جامعة القدس المفتكحة مناىج كطرؽ تدريس عامر عبلكنة  .د 5
كزارة التربية كالتعميـ العالي مناىج كطرؽ تدريس عمر عبلكنة .د 6
سمطة جكدة البيئة ماجستير ىندسة بيئية عبد المنعـ الصانكرم  7
مديرية تربية جنيف ماجستير إدارة تربكية إياد أبك ىنطش   8
 مديرية تربية جنيفماجستير لغة عربية عبد اهلل ممحـ  9

 مديرية تربية جنيفبكالكريكس أحياء جبلء صادؽ  10

 
مع جزيؿ الشكر كالتقدير 

 
                                                                                     التكقيع  

                                                                            صالح محمد نعامنة                  
                                                                           1.7.2006          
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