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اىـداء

الى مف تحمؿ كؿ معاني الحب كالكفاء  الى مف كمميا اهلل بالييبة كالكقار

كقفت بجانبي ليال نيار كدعت لي بالتكفيؽ كالنجاح امي الحبيبة مف الى

الى مف احمؿ اسمو بكؿ افتخار كعممني العطاء بدكف انتظار الى مف اضاء لي طريؽ الحياة ابي 
 الغالي

زكجي  الغالي .الى مف شاركني الحياة الى رفيؽ دربي الى مف اعطاني ثقتو الكبيرة 

عصاـ ك محمد ك اياد  اخكتي الى ينابيع المحبة التي ال تنضب الى احبائي كعكني كسندل في الحياة
 زيادك ايمف ك 

الى حبيبة قمبي اختي شيريف

الى كؿ انساف يعز عمى قمبي .



أ 

إقــــرار

نيا نتيجة ابحاثي الخاصة ك  ،لنيؿ درجة الماجستير ،أنيا قدمت لجامعة القدسبالرسالة  معدةأقر انا  ا 
كأف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا ألم  ،لو حيثما كرد اإلشارةباستثناء ما تـ 
 جامعة أك معيد.

التكقيع :.................................

االسـ : شريياف نمر محمد ابك يابس 

ـ02/5/0223 التاريخ :
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 انشكر وعرف
 

 كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف كعمى الو كصحبو اجمعيف : ،الحمد هلل رب العالميف 

اتقدـ بالشكر كالتقدير الى دكتكرم الفاضؿ باسـ محيسف إلشرافو كدعمو لي طيمة فترة اعداد الرسالة 
اإلرشاد اضافة الى رحابة صدره كدعمو المتكاصؿ لي بالنصح ك  ،الذم منحني مف فكره كعممو ككقتو

 فأساؿ اهلل اف يحفظو كيرعاه .

عمى تفضميما بقبكؿ قراءة ىذا  د. زياد قباجة كد.إبراىيـ عرمافكما اتقدـ بالشكر الجزيؿ لمممتحنيف 
 العمؿ كمناقشتو كتقديـ التعديالت الالزمة.

جامعة  يككمية العمكـ التربكية فكما كاتقدـ بخالص شكرم لمييئة التدريسية في قسـ الدراسات العميا 
 .القدس

في دائرة التاريخ كدائرة  كأعضاء ىيئة تدريسكما فييا مف مسئكليف  اآلدابكاقدـ شكرم الى عميد كمية 
 الجغرافيا لتعاكنيـ الكبير معي.

 ليـ جميعا جزيؿ الشكر كالتقدير .
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 الممخص 
 العمـك تخصص القدس جامعة طمبة لدل البيئي الكعي مستكلالدراسة إلى التعرؼ عمى ىذه ىدفت 

 تخصص القدس جامعة فمسطيف، تككف مجتمع الدراسة مف طمبة بجغرافية بتنكرىـ كعالقتو االجتماعية

 كطالبة. طالبان ( 225) عددىـ بمغ ،(ـ0223)لمعاـ الدراسي االجتماعية العمكـ

لكعي لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد أداتي قياس، األكلى عبارة عف استبانة لقياس ا

فقرة، كما عممت الباحثة عمى إعداد  (01)البيئي، كقد اشتممت االستبانة عمى ثالثة أبعاد مكزعة عمى 

 ( سؤاؿ.00اختبار لقياس التنكر بجغرافية فمسطيف، كاشتمؿ االختبار عمى أربعة محاكر مكزعة عمى )

ية كالمتكسطات الحسابية كما تـ استخداـ المنيج الكصفي اإلرتباطي باستخراج األعداد كالنسب المئك 

 .المجتمعكاإلنحرافات المعيارية لدل أفراد 

 في االجتماعية العمـك طمبة لدل البيئي الكعي مستكلأف كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 تخصص طمبة لدل فمسطيف بجغرافية درجة التنكرأف  كما أظيرت النتائج .متكسطان كاف  القدس جامعة

 لدل البيئي الكعي مستكلفي  يكجد فركؽ كما متكسطة. تكان القدس جامعة في اعيةاالجتم العمكـ

 .الجنس، كلصالح اإلناث مقابؿ الذككر لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة

 القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكلأظيرت النتائج كجكد فركؽ في ك 

كجكد ك  مقابؿ طمبة التخصص التاريخ. التخصص، كلصالح طمبة التخصص الجغرافيا يرلمتغ تعزل

 لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكل في ظاىرية فركؽ

 طمبة لدل البيئي الكعي مستكل في ظاىرية كجكد فركؽك  لصالح طمبة السنة الثالثة، الدراسي المستكل

 .ذكم التحصيؿ المنخفضلصالح  المعدؿ الجامعي تعزل القدس جامعة في االجتماعية كـالعم
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 جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكرأظيرت النتائج كجكد فركؽ في كما 

 فمسطيف بجغرافية التنكركجكد فركؽ في ك  ،الجنس، كلصالح اإلناث مقابؿ الذككر لمتغير تعزل القدس

 درجةكجكد فركؽ في ك  .المستكل الدراسي لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل

التخصص،  لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمـك طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر

 طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجة فيكجكد فركؽ  ككذلؾ ،كلصالح طمبة التخصص الجغرافيا

 معدليـ الذيف لصالح الطمبةالمعدؿ الجامعي،  لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ

 مرتفع.  الجامعي

 فمسطيف بجغرافية كالتنكر البيئي الكعي مستكل بيف طردية ضعيفة عالقة ظيرت النتائج كجكدككذلؾ أ

تكصي الباحثة  الدراسةج نتائ عمى ءن كبناالقدس.  جامعة في االجتماعية العمكـ تخصص طمبة لدل

جغرافية فمسطيف ضمف المساقات اإلجبارية في الجامعة. كأف مساؽ ضركرة العمؿ عمى تضميف ب

تعمؿ الجامعة عمى زيادة الكعي بمخاطر التمكث البيئي كالحد مف مخاطره مف خالؿ ندكات ككرش 

لطمبة  ي تنمي الكعي البيئيعمؿ. كأف يتـ عمؿ إطار منيجي في الجامعة مف أجؿ طرح القضايا الت

 الجامعة مع التركيز عمى الذككر في جميع التخصصات

 

 



 ه 
 

The level of Environmental awareness among Quds University students 

specialized social science and its relationship to Geographic  literacy of 

Palestine 

Prepared by: Sharihan Nemr Mohamad Abu yabis  

Supervisor: Dr. Basem Muhaisen 

Abstract: 

The purpose of this study was to investigate the level of environmental awareness among 

the students of social science at Al-Quds university and its' relation to Geographic  literacy 

of Palestine. To achieve this purpose and to answer the study questions and hypotheses ، 

the researcher adopted both the co relational and inferential approaches. The researcher 

utilized two main instruments to gather the needed data: A 24 item likert type strategy 

questionnaire to elicit data on the level of environmental awareness and the test with 22 

items to check the Geographic  literacy of Palestine. Questionnaire and a test were carried 

out to 108 students specialized of social science at Al-Quds university to find out  the level 

of  environmental awareness among the students of social science at Al-Quds university 

and its' relation to their Geographic  literacy of Palestine. It was used as a descriptive 

approach Correlative to extract numbers، percentages، averages، standard deviations، the 

members of the community. 

The major findings of the study revealed that the level of environmental awareness among 

social science students at Al-Quds university was moderate in all items and sections. The 

findings also pointed that the degree of Geographic  literacy of Palestine for the social 

science students was moderate. The findings also highlighted that there were significant 

differences in the mean scores of the level of environmental awareness among the students 

of social science at Al-Quds university  due to gender and specialization. Additionally، 

there were differences in the mean scores of the level of environmental awareness among 

the students of social science at Al-Quds university due to the level of study، and there 

were differences in the mean scores of the level of environmental awareness among the 

students of social science at Al-Quds university due to university accumulative average. 

 The results also showed that there were differences in the mean scores of the level of 

Geographic  literacy of Palestine among the students of social science at Al-Quds 

university due to gender and the level of study. And there were significant differences in 
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the mean scores at the level of Geographic  literacy of Palestine among the students of 

social science at Al-Quds university due to specialization and university accumulative 

average. The results highlighted that there was relationship between the level of 

environmental awareness among the students of social science at Al-Quds university and 

its' relation to their Geographic  literacy of Palestine. Based upon the previous findings the 

study recommends that administrators should work on inclusion the course of geography of 

Palestine within the compulsory courses at the university. It also suggests that 

administrators should work on increasing the awareness of the dangers of the 

environmental pollution and reduced its' risks through workshops and seminars. And also، 

working systematic framework at the university to raise issues that develop environmental 

awareness for the university students with focusing on males in all specializations.         
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 الفصل االول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العام لمدراسة االطار 

  المقدمة 3.3

تعػػػرؼ عمػػػى سػػػعيا لفيميػػػا كال ،كاألنسػػػاف أبػػػدل  قصػػػة كفاحػػػو المسػػػتمرة مػػػع الطبيعػػػة ،منػػػذ بػػػدء الخميقػػػة

كما التػاريخ  ،كتحقيؽ رفاىيتو ،لمسيطرة عمييا كتسخيرىا لفيميا كالتعرؼ عمى اسرارىا كاستيدفان  ،اسرارىا

بمراحمػػو المختمفػػة ابػػدءا بالعصػػر الحجػػرم  ،البشػػرم إال سػػجؿ حافػػؿ بمنجػػزات االنسػػاف فػػي ىػػذا المجػػاؿ

 فاسػعة اسػتطاع االنسػاف قطعيػا عػت ك قفػزا إالبعصػر الفضػاء ا كىػذه المراحػؿ  ليسػت   نتيػاءن اك القديـ 

تمثػػؿ النسػػيج الكمػػى لمحيػػاة تتفاعػػؿ فييػػا   باعتبارىػػامسػػيطرة عمييػػا ل ريػػؽ التكافػػؽ مػػع البيئػػة مػػف حكلػػوط

الكائنػػات الحيػػة مػػع بعضػػيا الػػبعض كمػػع الخصػػائص الفيزيقيػػة لممكقػػع اك المكػػاف اك البيئػػة التػػى يعػػيش 

سػػاف كالكػػائف الحػػى مكانػػا مالئمػػا لمعػػيش كاإلقامػػة بػػو فييػػا كذلػػؾ الجػػزء الفيزيقػػي البيئػػي الػػذل يجػػد االن

 (.0221،)السيد

كما كيعتمد االنساف في حياتو كفي تقدمو اعتمادا كبيرا عمى البيئة التػي يعػيش فييػا كمػا بيػا مػف مػكارد 

فأنػو  راشػدان  طبيعية كبقدر ما يحسف االنساف التعامؿ مػع البيئػة كيعمػؿ عمػى اسػتغالؿ مكاردىػا اسػتغالالن 

يع المحافظة عمى مستكيات معيشػتو كاف يطػكر اسػاليب حياتػو كالنظػاـ البيئػي يضػـ مجمكعػة مػف يستط

تػػؤثر فػػي بعضػيا الػػبعض كتحكػػـ ىػػذه المككنػات قػػكانيف بالغػػة الدقػػة  يالمككنػات الحيػػة كالغيػػر الحيػة التػػ

ة كاالسػػتقرار. إال كاالسػتمراري  ،كالديناميكيػة ،كالتػرابط ،كاألحكػاـ ممػا يجعميػا كحػدة كاحػدة تتميػػز بالتعقيػد
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كذلػؾ بفضػؿ قدرتػو  ،اف االنساف احدث  في العقكد القميمة الماضية تغيرات ممحكظة فػي ميػزاف الطبيعػة

ككانػػت النتيجػػة ىػػي تعػػريض مختمػػؼ  الكائنػػات الحيػػة كفػػي مقػػدمتيا االنسػػاف نفسػػو  ،يػػر بيئتػػويعمػػى تغ

 (.2661 ،لمخطر الذل ثبت انو ال يمكف  ذرؤه  )الدمرداش

كبالتػػػالى  ،اصػػػبحت  يػػػر قػػػادرة عمػػػى حفػػػظ تكازنيػػػا الطبيعػػػي ،دكر االنسػػػاف كتػػػأثيره فػػػي البيئػػػةكنظػػػرا  لػػػ

 ،كاستنزاؼ المكارد الطبيعية المتجددة كالغير المتجددة ،كالتشكيو ،تزايدت المشكالت البيئية منيا  التمكث

ة المتفاقمػة حيػث يجػاد حمػكال لممشػكالت البيئيػبعض الػدكؿ سياسػات كاسػتراتيجيات إلكنتيجة لذلؾ تبنت 

 ،تطػػػػكرت بتطػػػػكر مفيػػػػـك البيئػػػػة  نتيجػػػػة لممػػػػؤتمرات كالنػػػػدكات  يظيػػػر مػػػػا يسػػػػمى بالتربيػػػػة البيئيػػػػة كالتػػػػ

 (. 0222،كاألقميمية كالمحمية ) نايـ  ،كاالنشطة الدكلية

 هل ٹٱٹٱُّٱسبحانو كقد أشار القرّاف الكريـ اف الفساد مف ايدم الناس قد عـ االرض بقكؿ اهلل 

 َّخي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم

 مح جح مج حج مث  هت مت خت ٹٱٹٱُّٱكقد طمب اهلل عز كجؿ     ١٤ الروم: 
 ٦٥األعراف:  َّ مص خص حص مس خس  حس جس مخجخ

 
ازدادت  ،كنتيجػػػة زيػػػادة الضػػػغكطات عمػػػى البيئػػػة كعناصػػػرىا فػػػي العػػػالـ كالػػػكطف العربػػػي بشػػػكؿ خػػػاص 

كالتعػرؼ عمػى المشػاكؿ كالتػدريب  ،الحاجة الى إكساب االفراد الخبرة كمككنػات كقضػايا إشػكاليات البيئػة

كيحػػدث مػػف خػػالؿ التكعيػػة البيئيػػة التػػي تعتنػػي بتقػػديـ البػػرامج كالنشػػاطات  ،لمنػػع حػػدكثيا التصػػدمعمػػى 

لخمؽ االىتماـ كالشعكر بيئية ك مشكمة أمفيـك بيئي معيف التى تكجو الى الطمبة بيدؼ تعريؼ اك شرح 

اشػراكيـ فػي ايجػاد مف خػالؿ اىاتيـ كنظرتيـ تجاه قضية معينة تتغير اتجبالمسؤكلية لدل االفراد حيث 

بتحديػػد المشػػكمة  بدايػػة ،الجماعػػات ك  لألفػػراد عيػػة البيئيػػة فػػي ايجػػاد الػػكعي كتكمػػف اىميػػة التك  ،الحمػػكؿ 

القضػػػايا البيئيػػػة المرتبطػػػة ؿ تنميػػػة الميػػػارات فػػػي مػػػف خػػػالكالعمػػػؿ عمػػػى منػػػع حػػػدكث االخطػػػار البيئيػػػة 
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السػمكؾ الحضػارم فػرد بػالفرص الكافيػة مػف اجػؿ تنميػة كتزكيػد األ ،كتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة ،بالتطكر

تدريبية لمعامميف فػي مجػاالت البيئػة كالتكسػع فػي منػاىج حمايػة البيئػة البرامج الكضع ب كذلؾ لممكاطنيف 

 .(0226 ،)ربيعمؤتمرات ذات العالقة بالعمؿ البيئيكالمشاركة في الندكات كال

كال يستطيع احد أف  ،سنت العديد مف  دكؿ العالـ الكثير مف القكانيف كالتشريعات لحماية البيئة يكبالتال

 يػر أف القػكانيف كحػدىا  ،يذكر ما ليذه القكانيف كالتشريعات مف اىمية في تحقيػؽ بعػض الحمايػة لمبيئػة

الغػػرض المرجػػك منيػػا اف لػػـ تسػػتند الػػى كعػػي  كادراؾ يصػػؿ الػػى ضػػمير االنسػػاف ال تسػػتطيع اف تحقػػؽ 

يف  ىػػػذه  كمػػػف اجػػػؿ تكػػػك  ،ؿ المحافظػػػة عمػػػى البيئػػػةالػػػذل يقػػػكل  االتجاىػػػات االيجابيػػػة  لمسػػػمكؾ مػػػف أجػػػ

مػػػف خػػػالؿ تحقيػػػؽ  (.0222 ،كتػػػربيتيـ تربيػػػة سػػػميمة )قمػػػر،فػػػراد الاالتجاىػػػات كالمبػػػادئ  يجػػػب اعػػػداد ا

كسػائؿ  ،الجامعػة ،المنػاىج الدراسػية ،المدرسػة ،االسػرة ،التربية البيئيةبطرؽ متعددة منيا  التكعية البيئية

 .(0226 ،المنظمات البيئية كالمؤتمرات كالمقاءات الدكلية )ربيع ،االعالـ

في تطكر االىتماـ  بالتربية البيئية عمى المستكل الدكلي منذ السبعينات مف القرف الماضي  فحيث  بدأ 

 ،( اعترؼ بدكر التربية البيئية في حماية البيئة2640المنعقد بعاـ  ) مة االرض في استككيمكـمؤتمر ق

( حيػػث أشػػار الػػى ىػػدؼ 2643) ميثػػاؽ بمغػػراد عػػاـ( 2642بمغػػراد المنعقػػد بعػػاـ  )مػػؤتمر صػػدر مػػف  ك

  حيػث يمتمكػكفمػا بالبيئػة كمشػكالتيا عالـ يككف سكانو اكثر كعيا كاىتما بإقامةكيتمحكر  التربية البيئية 

عمػى ايجػاد الحمػكؿ لممشػكالت لتػزاـ مػف اجػؿ العمػؿ  كالػدكافع  كاال  ،كاالتجاىػات  ،كالميػارات ،المعرفة

( معنػػى 2644عػػالف  تبميسػػي جكرجيػػا المنعقػػد بتػػاريخ )ادكث مشػػكالت جديػػدة  كأظيػػر القائمػػة كمنػػع حػػ

كاألخالقيػة   ،خيػةكالتاري ،كالسياسػية ،كاالقتصػادية ،كاالجتماعية ،اكسع لمبيئة ليشمؿ جكانبيا االيككلكجية

  .(0222)العفيفي،  كضع مبادئ كتكجييات أساسية لمتربية البيئية كتـ ،كالجمالية
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اسػػػتراتيجية عالميػػػة لمتعمػػػيـ ( عمػػػى كضػػػع 2654كك المنعقػػػد بتػػػاريخ )مػػػؤتمر مكسػػػ كمػػػا تػػػـ االتفػػػاؽ فػػػي 

المنعقػد بعػاـ  ك دم جػانيرك /البرازيػؿ(مػؤتمر قمػة االرض  المكقػع فػي )ريػ لتدريب البيئػي ىػذا ك دعػا كا

كتعزيػػػز  ،كزيػػػادة الػػػكعي العػػػاـ ،( الػػػى اعػػػادة تكييػػػؼ التربيػػػة البيئيػػػة لتحقيػػػؽ التنميػػػة المسػػػتدامة2660)

عمػى اف االنسػاف  يػدخؿ فػي صػميـ االىتمامػات  كمػا كأكػد المػؤتمر  ،التدريب فػي مجػاؿ التربيػة البيئيػة

مػػػا ينسػػػجـ مػػػع االسػػػاس فػػػي اف يحيػػػا حيػػػاة صػػػحية كمنتجػػػة ب كلػػػو الحػػػؽ ،المتعمقػػػة بالتنميػػػة المسػػػتدامة

مػػػؤتمر قمػػػة االرض المكقػػػع فػػػي جاىانسػػػبرغ /جنػػػكب افريقيػػػا المنعقػػػد بعػػػاـ كتػػػـ التركيػػػز فػػػي  ،الطبيعػػػة

كاعادة تكزيع الثػركة مػع االسػتمرار فػي الحفػاظ عمػى  ،كالتقدـ الصناعي ،( عمى استدامة التطكر0220)

 (.0222 ،البيئة )أبك ذىبية

دخؿ ممثمػيف كاف مف اىـ تكصياتو ت (2013)عاـ الذم عقد العالمي السابع لمتربية البيئيةالمؤتمر  كفي

مػػف  مػػف المؤسسػػات الدكليػػة الرئيسػػية كاليكنيػػب كاليكنسػػكك كاإليسيسػػكك كالمؤسسػػة الدكليػػة لمتربيػػة البيئيػػة

 إجبػػار( فأكصػػى ب0222أجػػؿ المحافظػػة عمػػى البيئػػة، أمػػا المػػؤتمر العػػالمي لمبيئػػة الػػذم عقػػد فػػي عػػاـ )

ك التسػػربات الغازيػػة التػػي  التمػػكث الػػدكؿ المصػػنعة مػػف احتػػراـ المعػػايير الدكليػػة فيمػػا يتعمػػؽ بالتقميػػؿ مػػف

 .(0221الصديؽ، ) في المناخ تسبب اضطرابات

كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ أصػػبحت التربيػػة البيئيػػة ىػػي الكسػػيمة المسػػتخدمة فػػي اعػػداد االجيػػاؿ لمتعامػػؿ السػػكم 

كلمتربية البيئية ضركرة كبيرة كممحػة نتيجػة لألخطػار المتزايػدة كالمتفاقمػة التػي اصػبح  ،كالسميـ مع البيئة

 دـ ادراكػو  لمػكعي البيئػي كقػدارسات السمككية الخاطئػة كعػنتيجة لممم ،يكاجييا االنساف في ىذا العصر

الالزمػة لفيػـ  ركات كالميػارات كاالتجاىػات كالقػيـمفيكـ التربية البيئية بأنيا: )عممية بناء المد عريؼت تـ

كتكضػػيح حتميػػة  ،العالقػػات المعقػػدة كتقػػديرىا التػػي تػػربط االنسػػاف كحضػػارتو بمحيطػػو الحيػػكم الطبيعػػي

ادر البيئػػة كضػػركرة حسػػف اسػػتغالليا لصػػالح االنسػػاف كحفاظػػا عمػػي حياتػػو الكريمػػة المحافظػػة عمػػى مصػػ

 (.0220 ،)الحارثيكرفع مستكيات المعيشة( 

http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.bee2ah.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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انطالقػا مػف شػعكر المػربيف بضػركرة ارتبػاط المػنيج  ،كتتمثؿ حاجات التربية البيئيػة فػي المػنيج الدراسػي

 ،ستخداـ االمثػؿ لمكاردىػااالالبيئة مف اجؿ كفقا لمتغيرات في ظركؼ  ،الدراسي بحاجات الفرد كالمجتمع

 .(0220)العياصرة،  كالميارات البيئية المناسبة ،كالمفاىيـ ،كاالتجاىات ،كاكتساب المعمـ لمقيـ

كما كتعرؼ الجامعة بأنيا المؤسسة التربكية التعميمية التي تسعى لتحقيؽ اىػداؼ رئيسػية كذلػؾ  بتػكفير 

كاالسػتعداد النفسػي  ،كيتصػفكف بالقػدرة العقميػة المتنػكرة ،مف النضج التعميـ المتقدـ ألشخاص عمى درجة

كيمكػػف لمجامعػػة اف تسػػيـ   ،ؿ اك أكثػػر مػػف مجػػاالت المعرفػػةعمػػى متابعػػة دراسػػات متخصصػػة فػػي مجػػا

لما أصػاب البيئػة مػف أخطػار كمعالجػة  كالتصدمفي حماية البيئة كدرء االخطار عنيا )كجانب كقائي( 

كالخدمات العامة  ،كالبحث العممي ،انب عالجي( عبر كظائفيا الرئيسية التعميـما اعتراىا مف اذل )كج

 (.0220،)العياصرة

القػػدرة عمػػى فيػػـ يقصػػد بيػػا  التػػيلفمسػػطيف تنػػكرىـ بالثقافػػة الجغرافيػػة  استشػػعار مػػف خػػالؿ ذلػػؾ  يظيػػرك 

الكقػػػكؼ عمػػػى  المسػػميات الطبيعيػػػة كالبشػػرية كتحديػػػد االمػػاكف المختمفػػػة كقػػراءة كفيػػػـ الخػػرائط مػػػف اجػػؿ

 (.0222 ،معرفة كتفسير العالقات ك االحداث )حمداف

حيث تعتبر فمسطيف بمدان مميزان مػف الناحيػة الجغرافيػة ممػا جعميػا محػط أنظػار العػالـ مػف أقػدـ ألعصػكر  

كأفريقيػا  كفػي داخميػا تفاعمػت الكائنػات الحيػة  ،اكركبػا ،كتعد فمسطيف  مركز التقاء القارات الػثالث ّاسػيا

تجػارم الرئيسػي فػي كانتشرت بيف ىذه القارات كما أف فمسطيف كانػت تعتبػر الممػر ال ،مفة كتأقممتالمخت

الكقت كانت محػكر الصػراع العربػي االسػرائيمي كالػذل ييػدد باسػتمراره انعػداـ االسػتقرار العالـ كفي نفس 

طينية حيث اثػرت عمػى الجغرافي دكران ىامان في البيئية الفمسكقد لعب العامؿ  ،في منطقة الشرؽ االكسط

كر ػػـ صػغر مسػاحة االرض الفمسػػطينية اال  ،كاالنسػاف كالعالقػػات فيمػا بينيػا ،االرض كالمػكارد الطبيعيػة

النظـ المناخية كىذا التعدد جعػؿ البيئػة الفمسػطينية تتصػؼ بتعػدد النباتػات  كاف جميػع انيا تتميز بتعدد 
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)اسػػػػػػػحؽ  ك  يػػػػػػػر الحيػػػػػػػةيػػػػػػػة منيػػػػػػػا أنيػػػػػػػة بعناصػػػػػػػرىا البيئيػػػػػػػة الحىػػػػػػػذه العكامػػػػػػػؿ جعمػػػػػػػت فمسػػػػػػػطيف  

  .(2662،كالحميدم

لػػى اؿ سػػطح االرض كمػػا كتنتمػػي فمسػػطيف إكتتصػػؼ فمسػػطيف ببسػػاطة بنيتيػػا الجيكلكجيػػة ككضػػكح اشػػك

منػػاخ البحػػر المتكسػػط الفػػكؽ المػػدارم كالمتنػػكر ليػػذه الطبيعػػة الجغرافيػػة بصػػفة عامػػة يالحػػظ انيػػا تتسػػـ 

راجعػػػة اىػػػدافيا كمحتكاىػػػا كأسػػػاليب تدريسػػػيا كتقييميػػػا كالتغيػػػر ممػػػا يتطمػػػب ضػػػركرة م ،بسػػػرعة التطػػػكر

 (.0222 ،باستمرار )محمكد

كما اف تتابع الحضارات البشرية عمى ىذه االرض ترؾ اثاران عكسية مف خالؿ استغالؿ مكارده لتسخير 

 (2662 م،خيراتيا لتحقيؽ مصالحيا مما الحؽ الضرر بالبيئة الفمسطينية )اسحؽ كالحميد

بعػػض المشػػاكؿ البيئيػػة  كىػػذا يسػػتدعي تطػػكير افكػػار جديػػدة  لمجغرافيػػا كلتدريسػػيا بمػػا ايضػػا  كقػػد يظيػػر

  ،يساعد المتعمميف في التصدم لتمؾ المشػكالت كمػف ىػذه المشػكالت : التغيػرات فػي االنمػاط  المناخيػة

 كلعػػؿ ابػػرز الجيػػكد التػػي تعنػػي االف بتطػػكير الجغرافيػػا ،كالجفػػاؼ ،كمشػػكالت التصػػحر ،كالتمػػكث البيئػػي

ىػػدفا كمحتػػكل كتدريسػػا ذلػػؾ االىتمػػاـ بتطػػكير المنػػاىج كفػػؽ خطػػة مدركسػػة مػػف اجػػؿ تحسػػيف العمميػػة 

كانما  ايتو  رفع مستكل العمميػة   ،التعميمية كرفع مستكاىا كذلؾ بتطكير المنيج ال يككف  اية في ذاتو

فييػا عمػى ضػػكء  كبالتػالى تظيػر نتػائج عمميػة التطػػكير عمػى ىيئػة تغيػرات مر ػكب ،التعميميػة كتحسػينيا

 (.0222 ،اىداؼ مقبكلة )محمكد

كلتكجيو الطمبة الفمسػطينييف لمعالميػة فيمػا يخػص الػكعي البيئػي عمػييـ المحافظػة عمػى بيئػتيـ الجغرافيػة 

كالمنػػاخ  ،كالميػػاه ،كالسػػطح ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى الجغرافيػػا المتعمقػػة بالمحػػاكر التاليػػة: المكقػػع

الطبيعيػػة ث يظيػػر ىنػػا مػػا يعػػرؼ بػػالتنكر الجغرافػػي بجغرافيػػة فمسػػطيف حيػػ ،لممكػػاف الػػذم يعيشػػكف فيػػو

مف المفركض اف نستشعر بقدرتيـ عمى معرفة كاقعيـ البيئي كاالحداث المحيطة بيـ  كبجغرافيػة  مكالذ
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 بجغرافيػة كالتنكر البيئي الكعي مستكل بيف العالقة، لذا جاءت ىذه الدراسة لمبحث في البيئة الفمسطينية

 .القدس جامعة في االجتماعية العمكـ تخصص طمبة لدل فمسطيف

 مشكمة الدراسة:  1.3
بػػالنظر الػػى الكاقػػع البيئػػي فػػي فمسػػطيف يتكلػػد الشػػعكر بأىميػػة المشػػكمة  المتعمقػػة بمسػػتكل كعػػي الطمبػػة 

 عمػػى حيػػاتيـ كمسػػتقبؿ االجيػػاؿ القادمػػة. كخطػػكرة الكضػػع الحػػالى لمبيئػػة فيمػػا تعانيػػو مػػف مشػػكالت تػػؤثر

 ( اكصى بتطكير تدريس مساؽ جغرافية فمسطيف في الجامعات0222،نتائج دراسة )حمداف  كفي ضكء

أف يػتـ طػرح المسػاؽ كمتطمػب عػاـ أك اختيػارم عػاـ عمػى  األكلػى: الفمسطينية كذلػؾ مػف نػاحيتيف ىمػا:

ف يػػتـ تطػػكير المنيػػاج الحػػالي بحيػػث يعطػػي معمكمػػات عامػػة عػػف أ االقػػؿ لكػػؿ طمبػػة الجامعػػة. الثانيػػة:

 يف اكثر.فمسط

ىميػػػة كبيػػرة فػػػي اعػػػداد جيػػؿ كاع فمعرفػػػة الطمبػػػة بجغرافيػػػة أأف تنػػػكر الطمبػػػة بجغرافيػػة فمسػػػطيف لػػػو  كمػػا

  فمسطيف تبني اجياؿ فاعمة في تحقيؽ التنمية المستدامة ببيئتيـ الفمسػطينية كتجعميػـ عمػى مسػتكل عػاؿ  

، ممػا يػؤدم إلػى الجيػاؿ القادمػةكعمى دراية بالسمككيات التي تيدد بيئتيـ كتشكؿ خطكرة عمى مسػتقبؿ ا

عالقتـو و  البيئـي الـوعي فإن مشكمة الدراسة تتمحور حول: مستوى وعميو .النيضة بالبيئة الفمسػطينية

 القدس جامعة في االجتماعية العموم تخصص طمبة لدى فمسطين بجغرافية التنورب

 اسئمة الدراسة : 1.3
 ية:عف االسئمة التال اإلجابةتسعى ىذه الدراسة الى  

  :العمػػػػكـتخصػػػػص جامعػػػػة القػػػػدس  طمبػػػػة لػػػػدل البيئػػػػي الػػػػكعي مسػػػػتكل مػػػػاالسػػػػؤاؿ الػػػػرئيس األكؿ 

 ؟ االجتماعية
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  :العمػكـجامعػة القػدس تخصػص  طمبػة لػدل البيئػي الكعي مستكل يختمؼ ىؿالسؤاؿ الرئيس الثاني 

      ؟(الجامعي المعدؿك  الدراسي، المستكلك  التخصص،ك  الجنس،) باختالؼ االجتماعية

 العمكـ تخصص جامعة القدس  طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجة ماؤاؿ الرئيس الثالث: الس  

 االجتماعية؟

  :جامعػػػػة القػػػػدس  طمبػػػػة لػػػػدل فمسػػػػطيف بجغرافيػػػػة التنػػػػكر درجػػػػة تختمػػػػؼ ىػػػػؿالسػػػػؤاؿ الػػػػرئيس الرابػػػػع

 المعػػػدؿك  الدراسػػػي، المسػػػتكلك  التخصػػػص،ك  الجػػػنس،) بػػػاختالؼ فػػػي االجتماعيػػػة العمػػػكـتخصػػػص 

      ؟(امعيالج

  :فمسػػطيف بجغرافيػػة كالتنػػكر البيئػػي الػػكعي مسػػتكل بػػيف ارتباطيػػة عالقػػةىػػؿ ىنػػاؾ السػػؤاؿ الخػػامس 

 االجتماعية؟ العمكـ تخصص جامعة القدس طمبة لدل

 اىداف الدراسة : ..4
 :تيدؼ ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى

 القدس. جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكل 

 القدس جامعة في االجتماعية العمكـ تخصص طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر مستكل. 

 فػػػي تبعػػػان لمتغيػػػرات الدراسػػػة القػػػدس جامعػػػة فػػػي االجتماعيػػػة العمػػػكـ طمبػػػة لػػػدل البيئػػػي الػػػكعي مسػػػتكل 

 .(الجامعي المعدؿ الدراسي، المستكل التخصص، الجنس،)

 تبعػان لمتغيػرات الدراسػة القػدس جامعػة فػي االجتماعية كـالعم طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجة 

 .(الجامعي المعدؿ الدراسي، المستكل التخصص، الجنس،)

 االجتماعيػػة العمػػكـ تخصػػص طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة كالتنػػكر البيئػػي الػػكعي مسػػتكل بػػيف العالقػػة 

 القدس جامعة في
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 اىمية الدراسة: ..5

الكعي البيئي كالتنكر الجانب المعرفي المتعمؽ بتطبيؽ تثرم اسة الدر  تظير األىمية النظرية بأف ىذه

مف  ككذلؾ .الكعي البيئي كالتنكر الجغرافيلتعريفيـ بدرجة  المسؤكليفتفيد ىذه الدراسة قد ك . الجغرافي

في الكعي البيئي كالتنكر الجغرافي تفتح ىذه الدراسة المجاؿ لدراسات مستقبمية حكؿ  الناحية البحثية قد

 طيف.فمس

تكمف االىمية ليذه الدراسة الحاجة الماسة في كقتنا الحاضر الى أعػداد الطالػب أما مف الناحية العممية 

بيئيػة كمػا يتيػددىا مػف اخطػار  بمػا يكاجيػو مػف مشػكالت الػكعيالفمسطيني المػتفيـ لبيئتػو الفمسػطينية  ك 

البيئػػػي  مسػػػتكل الػػػكعي ت مػػػف خػػػالؿ معرفػػػة مػػػدلبمسػػػاىمتو االيجابيػػػة فػػػي التغمػػػب عمػػػى ىػػػذه المشػػػكال

كعالقتػػو بػػالتنكر الجغرافػػي لفمسػػطيف لػػدل طمبػػة جامعػػة القػػدس تخصػػص العمػػكـ االجتماعيػػة الػػذيف تقػػع 

ما كتكفر ىذه الدراسػة ك ،عمى عاتقيـ مسؤكلية نشر الثقافة بجغرافية فمسطيف في نفكس االجياؿ القادمة

ت السػػػابقة كمػػػا كتكشػػػؼ عػػػف نقػػػاط ادبيػػػات الدراسػػػا ىالبيئػػػي  مػػػف خػػػالؿ االطػػػالع عمػػػ مقياسػػػا لمػػػكعي

الضػػعؼ فػػي الثقافػػة الخاصػػة بجغرافيػػة فمسػػطيف ككػػذلؾ تفػػتح مجػػاال ألجػػراء دراسػػات مشػػابية فػػي  بػػاقي 

 الجامعات الفمسطينية.

 محددات الدراسة :  ..6
 تتحدد نتائج ىذه الدراسة بما يمي:

 .ديس  بكأ:  تـ اجراء ىذه الدراسة في جامعة القدس/المحددات  المكانية

 . ـ0223تـ تطبيؽ الدراسة في صيؼ العاـ  :المحددات  الزمانية

 تـ تطبيؽ الدراسة عمى طمبة العمكـ االجتماعية.  المحددات  البشرية:
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 تحددت ىذه الدراسة بالمفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا . المحددات  المفاىيمية:

 مصطمحات الدراسة : ..7
يات البيئة أك معرفتيا مػف خػالؿ إدراؾ األفػراد لمكاقػع االجتمػاعي اإلدراؾ بمعط مستوى الوعي البيئي :

الذم يعيشكف فيو، كبما يدكر في بيئتيـ المحمية كالقكمية كالعالميػة مػف ظػكاىر كمشػكالت بيئيػة كاثارىػا 

 (.0222)صالح،  ككسائؿ عالجيا

ة االيجابيػػة التػػي يمتمكيػػا مجمكعػػة المعػػارؼ كاالتجاىػػات كالسػػمككيات البيئيػػكتعرفػػو الباحثػػة إجرائيػػان بأنػػو 

البيئػػي فػػي الدراسػػة الحاليػػة بالدرجػػة  يكيقػػاس مسػػتكل الػػكع ،جغرافيػػا( ،االجتماعيػػة )تػػاريخ طمبػػة العمػػكـ

 التي يحصؿ عمييا طمبة العمكـ االجتماعية عمى مقياس الدراسة بأبعاده .

المتصػػػػمة  تجاىػػػػاتكااللقػػػػدرة عمػػػػى تزكيػػػػد المتعممػػػػيف بالمعػػػػارؼ كالميػػػػارات ىػػػػك ا التنــــور الجغرافــــي :

 (.0222، الجغرافية )سميسـكالقضايا  بالمشكالت

جغرافيػػػػا ( كمعػػػػػرفتيـ   ،)تػػػػاريخ  االجتماعيػػػػػةمػػػػدل المػػػػػاـ طمبػػػػة العمػػػػـك  كتعرفػػػػو الباحثػػػػة إجرائيػػػػػان بأنػػػػو 

عرفػػػة بالمسػػػميات الطبيعيػػػة كتحديػػػد االمػػػاكف المختمفػػػة كقػػػراءة كفيػػػـ الخػػػرائط مػػػف اجػػػؿ الكقػػػكؼ عمػػػى م

االحداث، كيقاس مستكل التنكر الجغرافي في الدراسة الحالية بالدرجػة التػي يحصػؿ كتفسير العالقات ك 

 عمييا طمبة العمكـ االجتماعية عمى مقياس الدراسة بأبعاده.

ي تخصػػص تعمػػيميـ فػ إلكمػاؿالطػػالب الممتحقػيف بجامعػػة القػدس رسػػميا  ىػـ :طمبـة العمــوم االجتماعيــة

 .اناثابة سنة اكلى الى رابعة ذككرا ك جغرافيا( مف طم ،العمكـ االجتماعية )تاريخ
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 الفصل الثاني 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 مقدمة 3.1
بمكضكع الدراسة كقد  كدراسات السابقة ذات العالقة ،مف ادب تربكم يتناكؿ ىذا الفصؿ االطار النظرم

، أمػا ـ األدب التربكم إلى ثالثة أقساـ كىي الكعي البيئػي، كالتنػكر الجغرافػي، كجغرافيػة فمسػطيفيتـ تقس

سػػػات تتعمػػػؽ بػػػالكعي البيئػػػي كدراسػػػات تتعمػػػؽ بػػػالتنكر الدراسػػػات السػػػابقة فقػػػد قسػػػمت  مػػػى قسػػػميف: درا

 الجغرافي.

 اإلطار النظري 1.1

 الوعي البيئي: 3.1.1
 الفػػػػرد ادراؾ ىػػػػي الػػػػكعي مػػػػف كالغايػػػػة الكجػػػػداني كالجانػػػػب المعرفػػػػي الجانػػػػب بػػػػيف البيئػػػػي الػػػػكعي يجمػػػػع

 لػػػدل البيئػػػي يالػػػكع كيظيػػػر معاممتيػػػا ككيفيػػػة كاثارىػػػا اسػػػبابيا حيػػػث مػػػف البيئيػػػة كالمشػػػكالت لمعالقػػػات

 البيئػة نحػك كتصػرفاتو االنسػاف سػمكؾ تحػدد التػي البيئيػة االتجاىػات تكػكيف فػي االكلػى بالدرجة االنساف

 (5002، قمر)
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: اإلدراؾ القػػػػائـ عمػػػػى المعرفػػػػة بضػػػركرة حسػػػف اسػػػتغالؿ الػػػكعي البيئػػػي بأنػػػػو (0660) حسػػػنيفعػػػرؼ ك 

 .ألساليب لمكاجية ىذه المشكالتالمكارد الطبيعية كالمشكالت البيئية مع اقتراح انسب ا

( بأنػػػو إدراؾ الفػػػرد لػػػدكره فػػػي مكاجيػػة البيئػػػة أك مسػػػاعدة األفػػػراد كالجماعػػػات عمػػػى 5004كعرفتػػو جػػػاد )

اكتشاؼ الكعي بالبيئة كمشكالتيا، كىك إدراؾ قائـ عمى المعرفة بالعالقات كالمشكالت البيئية مف حيث 

 أسبابيا كاثارىا ككسائميا.

فعػػػرؼ الػػػكعي البيئػػػي بأنػػػو اإلدراؾ بمعطيػػػات البيئػػػة أك معرفتيػػػا مػػػف خػػػالؿ إدراؾ ( 5002أمػػػا صػػػالح )

األفراد لمكاقع االجتماعي الذم يعيشكف فيو، كبما يدكر في بيئتيـ المحمية كالقكمية كالعالمية مف ظكاىر 

 كمشكالت بيئية كاثارىا ككسائؿ عالجيا.

سػػو كمعرفتػػو بالقضػػايا كالمشػػكالت البيئيػػة مػػف ( بأنػػو اإلدراؾ القػػائـ عمػػى إحسا5000، كعرفػػو )الرافعػػي

 . حيث أسبابيا كاثارىا ككسائؿ عالجيا كيقاس مف خالؿ استجابة الفرد عمى مقياس الكعي البيئي

كتعػػرؼ الباحثػػة الػػكعي البيئػػي بأنػػو إدراؾ الفػػرد لممخػػاطر التػػي تحػػدد البيئػػة التػػي تحػػيط بػػو كمكاجيتيػػا 

 كالت البيئية.بالطرؽ السميمة لمحد مف اثار ىذه المش

 أىمية الوعي البيئي

لقػػد كاجيػػت البشػػرية منػػذ بدايػػة الكجػػكد ألكانػػان متعػػدد مػػف التمػػػكث كمػػػف الكػػػكارث الطبيعيػػة منيػػا البػػراكيف 

كالزالزؿ كالسيكؿ كالصكاعؽ، كمع حرص اإلنساف عمػى البقاء فقد بدأت محاكالتو لتجنب تمػؾ المخػاطر 

عمػػى كضػػع الخطػػط المناسػػبة التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تحقيػػؽ  أك تحجػػيـ اثارىػػا كذلػػؾ مػػف خػػػالؿ العمػػؿ

األمػػف كاالسػػػتقرار لػػو، كالمجتمػػع الػػذم يعػػيش فيػػو، كلػػذلؾ بػػرزت فػػي السػػنكات األخيػػرة أىميػػة العمػػؿ مػػع 

البيئػػة كالحفػػاظ عمييػػا لمػػا لػػكحظ مػػف تعػػرض العديػػد مػػف الػػدكؿ اآلسػػيكية كاإلفريقيػػة كحتػػى الػػدكؿ الغربيػػة 
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السػػػيكؿ كاألعاصػػػير كالحرائػػػؽ كالبػػػراكيف  كالكػػػكارث الطبيعيػػػة كالتػػػػي منيػػػا لمكثيػػػر مػػػف مظػػػاىر التمػػػكث

البيئي، حجـ الخسائر المادية كالبشرية الفادحة الناجمة عف التمكث  كالزالزؿ. كمما زاد مف أىمية الػكعي

ة، األخالقيػ واليكائي كالمػائي كالضػكئي كالسػمعي التػي ال تقػدر بػثمف، ألنيػا تتعمػؽ باإلنسػاف نفسػو كقيمػ

التػػي يصػػعب تقػػديرىا ماديػػان كاف قػػدرت فيػػي تشػػمؿ أثمػػف مػػا فػػي الكجػػكد كىػػك اإلنسػػاف صػػانع الحضػػارة 

 (0666 كالفكر كالتقدـ بكؿ مظاىره )عبد المطيؼ،

تزكيػد األفػراد بالمعمكمػات التطبيقيػة، كتكسػيع مػداركيـ بالمشػكالت  كتنبع أىمية الكعي البيئي مف خالؿ

كالشػؾ ، التعامػؿ السػميـ مػع البيئػةنحػك يـ يكالقيـ البيئية المر كبة، كتكجي البيئية، ك إكسابيـ االتجاىات

أف التكعيػة البيئيػػة اليادفػة إلػػى صػيانة عناصػػر البيئػػة، كمككناتيػا ال تعنػػي بػأم حػػاؿ مػف األحػػكاؿ الحػػد 

مػػف اسػػتثمار اإلنسػػاف لخيػػرات كمػػكارد بيئتػػو، إنمػػا ىػػي دعػػكة إليجػػاد ظػػركؼ أفضػػؿ لالسػػتثمار كالتنميػػة 

جانػػب  ىيحقػػؽ لػػو االنتعػػاش الحضػػارم إلػػث يػػنعكس ذلػػؾ عمػػى حيػػاة اإلنسػػاف كصػػحتو كمجتمعػػو ك بحيػػ

تمثػؿ أىميػة مػكارد البيئيػة كالحفػاظ عمييػا ك ، حماية البيئة الطبيعية مف االستنزاؼ فيي كالكقكد كالمعادف

 ةطمبػالعيػة ضػركرة تفعيػؿ دكر الجامعػات الفمسػطينية فػي تك ك  الدافع الػرئيس لعمميػة نشػر الػكعي البيئػي،

 . (5000)البنا،  كتكجيييـ لألعماؿ التطكعية كخدمة البيئة المحمية

إعػداد اإلنسػاف لمتفاعػؿ النػاجح مػع بيئتػو الطبيعػة بمػا تشػممو كما تظير أىمية الػكعي البيئػي مػف خػالؿ 

مػػف مػػكارد مختمفػػة كتتطمػػب ىػػذه العمميػػة العمػػؿ عمػػى تنميػػة جكانػػب معينػػة لػػدل المػػتعمـ، منيػػا تكضػػيح 

الالزمػػة لفيػػـ العالقػػات المتبادلػػة بػػيف اإلنسػػاف كثقافتػػو مػػف جيػػة كبينػػو كبػػيف  المبػػادئفػػاىيـ كتعميػػؽ الم

المحيط البيكفيزيقي مف حكلو مف جية أخرل، كما تتطمب أيضا تنمية الميارات التي تمكف اإلنساف مف 

اىمة فػػي المسػػاىمة فػػي حػػؿ مػػا قػػد تتعػػرض لػػو بيئتػػو مػػف مشػػكالت كمػػا قػػد ييػػددىا مػػف أخطػػار كالمسػػ

كالقػيـ التػي تحكػـ سػمكؾ اإلنسػاف إزاء بيئتػو، كأثػار  االتجاىاتتطكير ظركؼ ىذه البيئة، ككذلؾ تككيف 
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كسػػػابو أكجػػػو التقػػػدير ألىميػػػة العمػػػؿ عمػػػى صػػػيانتيا كالمحافظػػػة عمييػػػ كاىتماماتػػػوميكلػػػو  ا نحػػػك بيئتػػػو كا 

 (.5000، الرافعي)

كسػابيـد األفػراد كالجماعػات تكمف أىمية كدكر التكعية البيئية فػي أيجػاد الػكعي عنػ المعرفػة، كبالتػالي  كا 

كالسػمكؾ نحػك البيئػة بمشػاركتيـ فػي حػؿ المشػكالت البيئيػة حيػث يقكمػكف بتحديػد المشػكمة  االتجػاهتغير 

البيئيػػة المرتبطػػة  كاإلدارةكمنػػع األخطػػار البيئيػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة الميػػارات فػػي متابعػػة القضػػايا البيئيػػة 

 . (0666)عبد المطيؼ،  مةابيئة كتحقيؽ تنمية مستدبالتطكر دكف المساس بال

 فػػػي لمبيئػػة الصػػػادؽ باالنتمػػاء الشػػعكر  ػػػرسكتػػرل الباحثػػة اف أىميػػػة الػػكعي البيئػػي تتمثػػػؿ مػػف خػػالؿ 

. كمككنػات كائنػات   مػف فييا بما كالبيئة اإلنساف بيف اإليجابية العالقة عمؽ إدراؾ عمى كالحث النفكس،

 كعػػدـ البيئػػة، عمػػى الحفػػاظ شػػأنو مػػف مػػا كػػؿ لتَعػػّرؼ كالجمػػاعي الفػػردم فعالػػدا بتػػكفير كفيػػؿ بػػدكره كىػػذا

 .بمحتكياتيا الضرر ُيمحؽ أك ُييددىا أف يمكف خطر ألم تعريضيا

 األخالقيات البيئية:

 القادمة، لألجياؿ كتحفظيا لمحياة، كتجعميا صالحة البيئة تحفظ التي بالسمككيات التخمؽ يتضمف

 حدكثيا كمنع البيئية المشكالت حؿ عمى كالعمؿ في استخداميا سراؼكاإل اليدر عدـ إلى كتيدؼ

 (.5000)جمعة، 

 الشعكر: مثؿ بيا، التحمي اآلخريف عمى يجب التي بالقيـ التعريؼ إلى البيئية األخالقيات دراسة كتؤدم

 نسافاإل عمى كبالتالي كحده، لو ليست البيئة ىذه كأف عنيا، خارجان  ال بيئتو مف جزء اإلنساف بأف

معكض، ) متعاقبة أجياؿ معو كينفع ينفعو بما كاستثمارىا المختمفة، مكاردىا باقي كعمى عمييا المحافظة

0661) . 
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 عمى فيناؾ المستكل البعيد عمى كمصالحو أىدافو تحقيؽ فيو يراعى ال بشكؿ بيئتو مع اإلنساف فتفاعؿ

 إقامة في يتمثؿ العربية كالذم افظةالمح في األرضية لممكارد الرشيد  ير االستنزاؼ المثاؿ سبيؿ

 تمد منتجة خصبة مف أراضى كتحكيميا الزراعية األراضي عمى الحضرم كالتكسع السكنية المناطؽ

 السميـ التخطيط التنمية المستدامة مبادئ كتقتضى عمرانية، مناطؽ إلى الحياة، بمككنات السكاف

 تعرضيا أك تمكيثيا أك إىدار تربتيا كعدـ الزراعية، األراضي عمى كالمحافظة األرض الستخدامات

 (.5000)عفانة، عاـ  بعد تتزايد عامنا التي السكاف ألعداد الغذاء إنتاج مصدر ألنيا لمتصحر،

جانبيف كما  في يتمثؿ بعضيا مع المرتبطة كالتنمية اإلنساف، كمشكالت ، البيئية المشكالت لمكاجية

 :(5002)أكردىا الشعراكم 

 لخدمة كتطكيعيا التكنكلكجيا استخداـ اإلبداعي تفكيره تنمية خالؿ مف لمفرد لبيئيا الكعي إيقاظ.0

 . البيئية التنمية تحقيؽ إلى كتأىيمو البيئة

 تأممو خالؿ مف ايجابي بشكؿ كالبيئة اإلنساف بيف العالقة ريتطك  إلى كاالتجاىات القيـ تنمية.5

 .البيئية بالمشكالت

 التنمية البيئية:

 لمصمحة كتحسينيا البيئة عمى المحافظة كبيرة نحك مسؤكلية عاتقو عمى تقع مستكاه كاف مامي الفرد إف

 مبادرة فأم مككف لممجتمع أصغر أنو إذ المستدامة، التنمية مفاىيـ إطار في كاألجياؿ القادمة جيمو

 ـ المجتمعث األمة ثـ المجتمع ثـ األسرة عمى أثرىا ينعكس الحقيقة مبادرة في ىي عنو تصدر إيجابية

 (.5001 البيشي،) الدكلي
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 في جذرية إحداث تغيرات تستيدؼ منظـ تخطيط عف عبارة بأنيا التنمية تعريؼ يمكف ذلؾ عمى بناءن 

 اإلنساف بكاسطة كالترفييية، كذلؾ المعيشية اإلنساف متطمبات مف مزيد تحقيؽ خالؿ مف المجتمع

 التي كالصعكبات مشاكمو لمكاجيةك كقدراتو  ياتوإمكان كتعزيز اإلنساف قدرات تمكيف تستيدؼ أم. نفسو

 أسمكب عف عبارة ىي التنمكية فإف العممية كبالتالي. لو الجاىز العكف تقديـ عف عكضا يكاجييا،

 منظـ تخطيط ظؿ في المعيشية أحكالو االقتصادم كتحسيف إنتاجو كزيادة الفرد نمك إلى تيدؼ ككسيمة

 (5002،  ربيسميمة ) طبيعية بيئة ظؿ في نتاج كاإلبداعاإل فرص لو كيكفر اإلنساف حقكؽ يضمف

 إلى كالتقميؿ الفكاقد المائية مف كالحد المائية لمثركة الرشيد االستغالؿ المستدامة التنمية مبادئ كتقتضى

 االستخداـ كثيفة زراعة المحاصيؿ ككقؼ بالغمر مالتقميد مالر  أسمكب استخداـ مف ممكف حد أقصى

 كعدـ الجكفية، المياه استخداـ لترشيد كتنفيذ الخطط المكركثة، الرم تقنيات استخداـ يف كالتكسع لممياه،

عادة منيا، الجائر السحب  الكاممة كاالستفادة معالجتيا، بعد كالصحي الزراعي مياه الصرؼ استخداـ كا 

 احيةكالسي كالحضرية الصناعية المناطؽ في المائية المكارد استخداـكترشيد  األمطار، حصاد مف

ا كىناؾ  مبدأ مع يتنافي الطبيعية، بشكؿ لممكارد الرشيد  ير االستنزاؼ مظاىر مف اخر مظير أيضن

 مف يتعان العربية أف المحافظة المعمكـ مف أنو حيث المائية، الثركة إىدار في ممثال ،االستدامة

 المياه لخزانات تكازفالم  ير نكعيتيا كالسحب تدىكر إلى باإلضافة المائية المكارد في الحاد النقص

 في خاصة لممياه االقتصادم  ير االستخداـ المطر، كطرؽ مياه مف الكاممة االستفادة كعدـ الجكفية،

 مف الزراعة استيالؾ زيادة عمى بالتالي يؤثر مما الرم بالغمر أسمكب باستخداـ الزراعي المجاؿ

 (.5000عفانة، ) المائية المكارد

 المؤتمر عقد عندما( 0662) عاـ في الفمسطيني المحمي المستكل عمى بالبيئة االىتماـ بدأ حيث

 عاـ في كالبيئة السالـ مؤتمر كعقد كما البيئية، التربية إلى تطرؽ الذم( 0662) عاـ األكؿ التربكم

 البيئة، كقد مجاؿ في البحكث مف المزيد إجراء إلى دعا الذم الكطنية النجاح جامعة في( 0664)
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 التعرؼ عمى الطمبة تساعد التي العممية المفاىيـ تنمية ضركرة عمى كالمقاءات راتالمؤتم ىذه أكدت

 تنمية إلى كدعت البيئية المشكالت ببعض كعالقتيا طبيعية ظكاىر مف يحدث ما كتفسير بيئتيـ عمى

 .(5005 سالمة،)السمبية  االتجاىات كتعديؿ البيئة نحك االيجابية االتجاىات

 ما كمعالجة إخطار مف أصابيا لما بالتصدم عنيا األخطار كدرء البيئة ةحماي في الجامعة تساىـ

 التعميـ يساعد حيث ،العامة كالخدمة ،العممي كالبحث ،التعميـ: الرئيسية كظائفيا عبر أذل مف اعتراىا

 العممي كالبحث ،البيئية التربية عمى بالتركيز الجيدة االتجاىات كتككيف كحفظيا المعارؼ تحصيؿ عمى

 منيا مجاالت عدة في ليا كالتصدم ،بالبيئة تحيط التي لممشكالت حمكؿ إيجاد إلى الكصكؿ دؼبي

 أف إلى العامة الخدمة كتيدؼ ،البيئة مكارد كاستنزاؼ السكاني كاالنفجار ،التمكث مشكمة مكاجية مجاؿ

 االنفتاح خالؿ مف الجديدة التغيرات لتقبؿ األفراد كتعد المجتمع في فاعمة تغيير كسيمة الجامعة تجعؿ

 استغالؿ عمى كالمساعدة ،مشاكمو حؿ في كالمساىمة ،معو الركابط كتقكية المحمى المجتمع عمى

 جميع إلى تقدميا التي لالنجازات الجامعة نطاؽ خارج المدربة البشرية القكل بتكفير الطبيعية مكارده

 ،المحاضرات كمجاؿ لمعارؼا كنشر التدريبية كالدكرات االستشارات مجاؿ في كبخاصة القطاعات

 .(5005 ،العياصرة)العامة  بالمناسبات كاالحتفاؿ ،كالندكات ،كالمؤتمرات

 المعرفة البيئية:

 في إيجابيا يظير مما االتجاىات بيذه لالرتقاء المناسبة مجاالبر  كضع في إف المعرفة البيئية تساعد

 البيئية كالتصحر المشاكؿ بعض مف لعالـا دكؿ مف الكثير كما تعاني .الفرد فييا يعيش التي البيئة

 ليا التصدم في تنجح لف كالتي البيئي مظاىر التمكث بعض كظيكر الطبيعية المكارد بعض كتدىكر

 بتزكيدىـ كذلؾ ،المجاؿ ىذا في –منيـ الطمبة خاصة– ألبنائيا بتأىيميا حميا إال عمى كالعمؿ

 ،أنفسيـ في البيئة مشكالت تجاه المالئمة جدانيةاالنفعاالت الك  ك رس ،المتكاممة البيئية بالمعارؼ
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 كالتي الطيبة البيئية أساليب التربية خالؿ مف يتـ ذلؾ كؿ ،الحميد البيئي السمكؾ كتزكيدىـ بأساليب

 (.5001المجتمع )الصديؽ،  مف مؤسسات العديد بيا تقكـ أف يمكف

 البيئي بالكعي المقصكد تكضيح تـي حيث الجغرافيا مقرر في طرحو خالؿ مف البيئي الكعي نشر يمكف

 تجعميـ بطريقة بيئتيـ تجاه الطمبة اىتماـ يثير ما الجغرافيا مناىج تضميف خالؿ مف ذلؾ كيتحقؽ

 الالزمة المبادئ كتعميؽ المفاىيـ كتكضيح تحديد خالؿ مف .الخطأ مف الصكاب تميز عمى قادريف

 جية مف حكلو مف المحيط كبيف كبينو جية مف كثقافتو كبيئتو اإلنساف بيف المتبادلة العالقات لفيـ

 بيئتو ليا تتعرض التي المشكالت حؿ في المساىمة مف الطالب تمكف التي الميارات كتنمية.  أخرل

 كذلؾ المستدامة كالتنمية البيئية بالتربية الخاصة البيئية التكجيات المقررات تتضمف أف يستدعي كىذا

 (.5000، رمضافالدراسة ) ناىجم كخاصة الدراسية المقررات بتغذية

 البيئي الوعي تنمية في التربية أىداف

 التي السمككية كبالبدائؿ ،البيئية المشكالت بطبيعة الناس تكعية عمى العمؿإلى  البيئيةتيدؼ التربية 

 يتمتع الذم الكائف انو اإلنساف يدرؾ أف عمى العمؿ،  ككذلؾ تيدؼ إلى المشكالت ىذه مكاجية تكفؿ

 نشر عمى العمؿ، ككذلؾ المنظكمة ىذه مف جزء كانو البيئية المنظكمة عمى التأثير في عالية بقدرة

 تككيف، كما تيدؼ إلى المؤسسات طريؽ عف المجتمع داخؿ كالجماعات األفراد بيف البيئي الكعي

 ئكليتوبمس فرد كؿ يشعر بحيث بيا اإلنساف كعالقة ياكتكازن الطبيعة فيـ في اإلنساف عند جديدة عقمية

 السميمة القرارات ذاخات بكيفية معرفتيـ كزيادة الطالب مدارؾ تكسيع، ككذلؾ البيئة عمى المحافظة في

تاحة تييئةدؼ إلى ي، كما تالمختمفة بالنشاطات القياـ عند  اكتساب مف يتمكف فرد حتى لكؿ الفرصة كا 

 كحمايتيا مككناتيا كمعرفة البيئة الكتشاؼ الضركرية كاالتجاىات ،كالقيـ ،كالمعمكمات المعارؼ

 التي المدمرة كاألخطار ،البيئة مع السميمة التعامؿ طرؽ احد البيئي الكعي نشر، كتعمؿ عمى كتحسينيا
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  ير العالـ تجعؿ األخطار ىذه كاف ،بيا كالجيؿ البيئة معاممة سكء مف المستقبؿ في تنشأ قد أك نشأت

 (5002،قمر). لالستمرارية صالح  ير كبالتالي بيئيا متكازف

 :أىداف الوعي البيئي

تفعيؿ دكر المجتمع كخمؽ ككادر كقيادات تتحمؿ  إلى (5006كما ذكر ربيع ) ييدؼ نشر الكعي البيئي

مسئكلية نشر الكعي البيئي، باالتصاؿ المباشر في أماكف التجمعات كالمدارس كالجامعات كالمؤسسػات 

يجػػاد الحمػػكؿ ليػػا، كتعزيػػز السػػمكؾ اإليجػػابي فػػي ا  ك ة العامػػة كتمكػػيف األفػػراد مػػف اكتشػػاؼ المشػػاكؿ البيئيػػ

االرتقاء بالبيئة كحمايتيا كصيانة مكاردىا المتعددة كالقدرة عمى تشػخيص مشػكالتيا ، ك التعامؿ مع البيئة

المحمية، كاإلقميمية، كالعالمية، كصكال إلى كعي بيئي اجتماعي ييدؼ إلى تعػديؿ المعػايير، التػي تمكػف 

تنميػة الػكعي الناقػد كترسػيخ القػيـ ، ككػذلؾ معرفػة العكامػؿ المخمػة بالبيئػة كمكافحتيػاالفرد كالجماعػة مػف 

البيئية المر كبة لصكف البيئة كتحسيف نكعية الحياة، كتعديؿ السمككيات  ير المر كبة، لتحقيؽ التكافػؽ 

البيئػة  مسػاعدة أفػراد المجتمػع المحمػي عمػى فيػـ مشػكالت، كما تيدؼ إلػى مع متطمبات التكازف الحيكم

، المحيطة كمعرفة أسبابيا، كالعمػؿ عمػى تجنبيػا، كحػثيـ عمػى المشػاركة فػي إيجػاد الحمػكؿ المناسػبة ليػا

سػػيما فئػػة الشػػباب ال تنميػػة المعػػارؼ كاالتجاىػػات كالميػػارات لػػدل فئػػات المجتمػػع المختمفػػة كتعمػػؿ عمػػى 

 ة، كمدل تعقيداتيا كتأثر اإلنساف،منيـ، لتمكينيـ مف فيـ العالقات المتبادلة بيف مككنات البيئة الرئيسي

 .بيا كتأثيره فييا نتيجة تفاعمو مع جكانبيا المادية كالحيكية أك الثقافية

 :البيئي الوعي مكونات

، ىي التربية البيئية، مقات منفصمة كمتداخمة في اف كاحدف الكعي البيئي في أصمو يتككف مف ثالث حإ

تشػػكؿ مػػػع بعضػػػيا الػػػبعض إسػػتراتيجية متكاممػػة، اليػػدؼ منيػػا كالتعمػػيـ البيئػػي، كاإلعػػالـ البيئػػي، بحيػػث 

الرقػػي بالسػػمكؾ اإلنسػػاني فػػي التعامػػؿ مػػع المنظكمػػة البيئيػػة كحمايتيػػا كضػػماف انتشػػار أسػػاليب كطػػرؽ 
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التعمػػيـ  ، كالتػػي تعػػػد المككنػػات األساسػػية لمػػكعي البيئػػػيي، بمػػا يحقػػؽ تنميػػة بيئيػػة مسػػتدامةرشػػاد البيئػػاإل

اض األطفاؿ، كيستمر خالؿ مراحؿ التعميـ العاـ إلى التعمػيـ الجامعي، بشرط أساسػي البيئي يبدأ مف ري

كىػػػػك كجػػػػكد تكامػػػػؿ ألىػػػػداؼ البرنػػػػامج التعميمػػػػي كالتربػػػػكم، ك تبػػػػدأ الثقافػػػػة البيئيػػػػة مػػػػف تػػػػكفير مصػػػػادر 

شػػػراؾ المثقفػػػيف البيئيػػػيف  فػػػي المناقشػػػات كالحػػػكارات المذاعػػػة كالمنشػػػكرة المعمكمػػػات كالكتػػػب كالنشػػػرات كا 

كمختمػػػػػؼ القضػػػػػػايا البيئيػػػػػػة ، ذات الصػػػػػػمة المباشػػػػػرة ك يػػػػػر المباشػػػػػرة بػػػػػالمجتمع خاصػػػػػة ذات المػػػػػردكد 

 (.5000)الجبكر،  اإلعالمي

مككنػػات كمػػا أكردىػػا صػػالح  ثػػالث مػػف البيئػػي الػػكعي أحػػداث فػػي الفاعمػػة البيئيػػة التكعيػػة بػػرامج تتكػػكفك 

 :أىدافيا تحقؽ حتى تكامميا مف بد ال (5002)

 المجتمع شرائح لكافة مكجو مالئـ بأسمكب أفكار طرح يتـ الذم يئيالب اإلعالـ. 

 المػػكاطنيف سػػمكؾ تعػػديؿ أجػػؿ مػػف المسػػتكيات لجميػػع المنػػاىج إعػػداد خػػالؿ مػػف :البيئػػي التعمػػيـ 

 عمػى القادرة كالعممية كالتقنية كاالقتصادية السياسية الككادر كخمؽ لمبيئة، السميـ االستخداـ نحك

  مشكالتيا حؿ عمى العمؿك  البيئة مع التعامؿ

 العمميػة المقػاالت اك كالنشػرات الكتػب خالؿ مف كالعاممة المثقفة لمطبقة المكجية :البيئية الثقافة 

  .عاـ كعي خمؽ الى تيدؼ التي

 مستويات الوعي البيئي

كر ف  ياب الكعي بالعالقة التي تربط بيف التنمية كالمحافظة عمػى البيئػة ىػػك السػبب الرئيسػي فػي تػدىإ

البيئػػة كانييػػار التنميػػة كاعػػتالؿ صػػحة اإلنسػػاف. لقػػد أسػػػاء اإلنسػػاف اسػػتعماؿ قدرتػػو فػػي تغييػػر بيئتػػو فػػي 

سبيؿ تحقيؽ أقصى استغالؿ ممكف ليػػا دكف النظػر إلػى إف ىنػاؾ كائنػات حيػة أخػرل تشػاركو المعيشػة 
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تيديػد حيػاة الكائنػات الحيػة في ىذه البيئة كتنتفػع معو بمككناتيا مما أدل إلى اختالؿ التكازف الطبيعي ك 

 (.5000)شحاتو، بما فييا اإلنساف نفسو 

المسػػػتكل ( األكؿ 5002مػػػبف )اليػػػا أبػػػك تكمػػػا ذكر  يتكػػػكف الػػػكعي البيئػػػي مػػػف ثػػػالث مسػػػتكيات رئيسػػػيةك 

المعرفػي: كيشػػمؿ المعػارؼ كالمفػػاىيـ كالمبػادئ كالخبػػرات السػابقة المكتسػػبة، مػف خػػالؿ تفاعػؿ الفػػرد مػػع 

أمػػا  إدراكػان ككعيػػان. جتمػاعي، ككممػػا زادت ىػػذه الخبػرات كالمعمكمػػات يكػكف الفػػرد أكثػػرمحيطػو البيئػػي كاال

الكجػػداني: يتكػػكف مػػف أحاسػػيس كمشػػاعر كاسػػتعدادات الفػػرد، كاالتجاىػػات كالقػػيـ، التػػي المسػػتكل الثػػاني 

دقة ككف ىذه المعمكمات صاتشكمت بمكجب تمؾ المعمكمات كالخبرات السابقة المكتسبة، كىذا يحتـ أف ت

لسػػابقيف، كيخػػتص بالمعرفػػة الكاعيػػة، االميػػارم: كىػػك محصػػمة لمبعػػديف ة، كالمسػػتكل الثالػػث كمكضػػكعي

 .كاإلحساس العميؽ، كالسمكؾ الرشيد، كالمسؤكلية الشخصية تجاه البيئة كقضاياىا

 :مقومات الوعي البيئي

فيػػـ لمككنػػات البيئػػة المعرفػػة كال :أىػػـ مقكمػػات الػػكعي البيئػػي كمػػا يمػػي( 5002)قػػد حػػددت أبػػك المػػبف ك 

تككيف القيـ كاالتجاىات اإليجابية ك  .الطبيعية كعالقة اإلنساف بيا كالمشكالت المترتبة عمػى ىػذه العالقة

نحػػػك البيئػػػة، كذلػػػؾ لمػػػا يحصػػػؿ عميػػػو المتمقػػػي مػػػف معمكمػػػػات كمعػػػارؼ بيئيػػػة، كالخػػػركج منيػػػا بمفػػػاىيـ 

عمػػػػى ميػػػػارات اتخػػػػاذ القػػػػرارات المناسػػػػبة التػػػػدرب ككػػػػذلؾ  .كتعميمػػػػات كاتجاىػػػػات إيجابيػػػػة نحػػػػك البيئػػػػة

، كذلػػؾ لمحافظػػة عمػػى البيئػػة كحمايتيػػااك  .لممشػػكالت البيئيػػة فػػي ضػػكء مػػػا يتػػػكفر مػػػف معمكمػػات كحقػػائؽ

تحسػيف نكعيػة الحيػاة كذلػؾ بخمكىػا ككذلؾ  .بالترشيد في االستيالؾ كحسف االستثمار لمكاردىػا كثركاتيا

السػػتغالؿ  يػػر العقالنػي لمكاردىػا البيئيػة، كيػتـ ذلػؾ عػف طريػؽ مف المشكالت البيئية التي ىي كليػػدة ا

 .تنشئة الصغار عمى القيـ كاالتجاىػات البيئيػة السميمة
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 وسائل تحقيق الوعي البيئي

ألسػػرة : حيػػث يعتبػػر المنػػزؿ مػػف اكىػػي  ئؿ تحقيػػؽ التكعيػػة البيئيػػة( أىػػـ كسػػا5004) معػػركؼلقػػد حػػدد 

التربيػػة البيئيػػة كضػػركرة إدخاليػػا كمػػادة تػػدرس فػػي ، ك لممفػػاىيـ البيئيػػةاألمػػاكف المثاليػػة لمتطبيػػؽ العممػػي 

قامػػػػة ، ك المػػػػدارس كالمعاىػػػػد كالجامعػػػػػات كمراعػػػػػاة البيئػػػػة فػػػػي المنػػػػاىج الدراسػػػػية االحتفػػػػاؿ بالمناسػػػػبات كا 

ككػػذلؾ  .الميرجانػات التػي تشػػد انتبػاه المػػكاطف إلػى قضػػايا البيئػػة كأسػػبكع الشػػجرة، كاليػـك العػػالمي لمبيئػة

اإلفػػادة مػػف فعاليػػات ، ك إلفػػادة مػػف اإلعػػالـ كالصػػحافة كاإلذاعػػة كالتمفزيػػكف كالسػػينما لطػػرح قضػػايا البيئػػةا

تشػجيع مؤسسػات البحػث العممػي كالعػامميف فييػا ك  .جػالس األحيػاء لمبيئػةمكأنشػطة الجمعيػات كالنػكادم ك 

عقػػد النػػدكات ك  .زيفعمػػى تنػػاكؿ قضػػايا البيئػػة كمشػػكالتيا بالدراسػػػة كالبحػػث كتخصػػيص الجػػكائز لممتميػػ

اإلعالف كالتنكيو مف كقت آلخر عف الككارث التي تحصؿ فػي ، ك كالمؤتمرات كالدكرات في مجاؿ البيئية

رسػػاؿ، ك ـمنػػاطؽ العػػال سػػتخداـ ا، ك بالبيئػػة الخاصػػة العالميػػة المناسػػبات كحضػػكر الخػػارج إلػػى البعثػػات ا 

بنػػاء نػػكادم ة، ك المحافظػػة عمػػى البيئػػ مػػكاطف مػػف أجػػؿالكسػػائؿ الحديثػػة كالتكنكلكجيػػا فػػي جػػذب انتبػػاه ال

 متخصصة في مجاؿ البيئػة كتفعيميا داخؿ المجتمع

 أبعاد الوعي البيئي

إدراؾ  :مجمكعػػة مػػف األبعػػاد يمكػػف بكاسػػطتيا قيػػاس الػػكعي البيئػػي لممفحػػكص كىػػي (5000البنػػا ) أكرد

سػػػببة لممشػػػكالت البيئيػػػة مككنػػػات البيئػػػة، كأىػػػـ مكاردىػػػا، كالمفػػػاىيـ المرتبطػػػة بيػػػا، كمعرفػػػة العكامػػػؿ الم

القػػػيـ ك  .كاألضػػػرار كالمخػػػاطر المترتبػػػة عمييػػػا، كاقتػػػراح الحمػػػكؿ ليػػػا، كالر بػػػة فػػػي المشػػػاركة الفعالػػػة فييػػػا

 .كاالتجاىات كالسمككيات اإليجابية الالزمة تجاه البيئة

 كتػػػػرل الباحثػػػػة أف أبعػػػػاد الػػػػكعي البيئػػػػي تمثمػػػػت مػػػػف خػػػػالؿ إدراؾ مككنػػػػات البيئػػػػة كالقػػػػيـ كاالتجاىػػػػات

 كالسمككيات اإليجابية تجاه البيئة. 
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 التنور الجغرافي: 1.1.1
 في اعادة بناء اىداؼ التربية العممية التي يجب اف تيتـ بتككيف المكاطف المتنكر األساسالتنكر يمثؿ 

الفرد  لذم يتمكف مف التعامؿ بمسؤكلية مع قضايا المجتمع كالبيئة ذلؾ التعامؿ الذم يرتقيعمميان ا

التي تعيف الفرد عمى التعمـ  األساسيةالى قاعدة مف المعرفة العممية  باإلضافة تكنكلكجيابالعمـ كال

 (.5000ر )زيتكف، المستم

بمختمؼ تفاصيميا  اإلنسافعبارة عف فيـ لمحياة التي يعيشيا كيحياىا  بأنو (5000)كعرفتو النعيمي

 .يحتاج الى تنكر دائـ حسب زمانو كمكانو الذم يعيش فيو فاإلنساف

بأنو إلماـ الفرد بقدر مناسب مف المعارؼ كالميارات العممية كالتطبيقية ( 5000كيعرفو الغناـ )

كاالتجاىات اإليجابية نحك طبيعة كؿ مف العمـ كالتكنكلكجيا كأثرىما عمى كؿ مف المجتمع كالبيئة 

 ة.قدرتو عمى تكظيؼ ىذا القدر في حؿ المشكالت التي تكاجيو في حياتو اليكميك 

( بأنو عممية تيدؼ إلى تنمية المعارؼ كاالتجاىات كالقيـ مما يتصؿ 5002فو المقاني كالجمؿ )كعر 

بالقضايا العممية المعاصرة كالمرتبطة بالمجتمع ،كتجعؿ الفرد يمارس سمككا رشيدا تجاه المجتمع الذم 

 يعيش فيو.

كعمميات العمـ  االتجاه نحكىاك األساسية  الجغرافيةقدر معيف مف المعمكمات أما التنكر الجغرافي فيك 

دراؾ العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالقدرة  ىذا كفيـ طبيعة العمـ كدكر العمماء، كا 

عمى ممارسة الميارات العممية كميارات التفكير العممي كاتخاذ القرارات السميمة إزاء المشكالت 

 (.5000، األكزبكي)  تمعوالتي تكاجو الفرد في بيئتو كمج الجغرافية
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ترل الباحثة أف التنكر الجغرافي يعني المعمكمات الجغرافية التي يدركيا الفرد عف طبيعة ىذا العمـ 

دراؾ العالقة المتبادلة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع كالقدرة عمى ممارسة الميارات العممية كميارات 

 .التفكير العممي كاتخاذ القرارات السميمة

  :الجغرافيلمتنور  األساسيةالمرتكزات 

ربط العمـ بالتكنكلكجيا، كربط  :منيا( 5000كما أكردىا األكزيكي ) األساسيةىنالؾ عدد مف المرتكزات 

في  كاالنخراطالعممية الداعمة لمبحث عف حقائؽ العمـ،  االتجاىاتتنمية ، ك كمييما بالمجتمع كالبيئة

 كاألرضعرفة العممية، كفيـ مفاىيـ العمـ، كبخاصة عمكـ الطبيعة تنمية الم، ك لتفكير العمميأنشطة ا

 .كالفضاء كتطبيؽ ىذه المعرفة في تفسير  يرىا، كالتكسع فيما ىك مكجكد مف معارؼ، كالتكامؿ بينيا

 أبعاد التنور:

العمـ فيـ عمميات مؿ، ك فيـ المفاىيـ األساسية لمع ( خمسة أبعاد لمتنكر كىي:5006فقد حدد عيد )

بيف فيـ العالقة كف بطريقة تتسـ مع القيـ العممية، ك التفاعؿ مع الكستخداميا في حؿ المشكالت، ك كا

 التمكف مف الميارات ذات الصمة بالعمـ.العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمع، ك 

 المحتكل معرفة، ك العمـ طبيعة فيـ: أبعاد ثالث مف مؤلؼ التنكر أف( 5001) المحتسب تشير كما

 .كالمجتمع كالتقنية العمـ بيف العالقة فيـ، ك لمعمـ المعرفي

 عناصر التنور الجغرافي:

 بالقضايا الكعي، ك الجغرافية بالمفاىيـ اإللماـالجغرافي  التنكر ( عناصر5003فقد حدد نشكاف )

 دراسة نحك اإليجابي االتجاه، ك البيئة صيانة في اإلنساني السمكؾ دكر، ك المتعمقة بالجغرافية كالمشكالت

 .(5003)رشكاف،  الدكلة كمكاردىا الطبيعية اتجاه، ك رافيةالجغ
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 جغرافية فمسطين 1.1.1
 الموقع:

 /22تقع فمسطيف في الجزء المتكسطي مف اسيا، كىي جزء مف بالد الشاـ، كتقع بيف دائرتي عرض 
شرؽ خط جرينتش   222 /12ك  221 /22شماؿ خط االستكاء، كبيف خطي طكؿ  222 /22ك   206

 (.5004)صالح، 

كيعد المكقع الجغرافي عامالن رئيسان يعطي لفمسطيف مكانة ميمة، حيث تقع فمسطيف عمى الساحؿ 

كـ، كما تطؿ عمى البحر 001الغربي لقارة اسيا المكاجية لمبحر المتكسط، كتطؿ عميو بساحؿ طكلو 

لبناف في كـ، ك  42سكريا في الشماؿ الشرقي بحدكد طكليا  كتحدىاكـ،  2202األحمر بساحؿ طكلو 

كـ، كفي الجنكب مصر بحدكد طكليا  232كـ، كفي الشرؽ األردف  46الشماؿ بحدكد طكليا 

كـ. فأرض فمسطيف عبارة عف برزخ أرضي يربط بيف البحر المتكسط ذات المياه المعتدلة  ربان 012

 الكبرل أىميتو الفمسطيني المعبر يكسب الذم االلتقاء كىذا جنكبان، الدفيئة المياه كالبحر األحمر ذات

 (.5004)صالح،   العصكر عبر

 اتساعيا أما كـ، 120 حكالي الجنكب إلى الشماؿ مف طكليا يبمغ إذ طكليان، شكالن  فمسطيف تأخذ

 بيف لفمسطيف اتساع أقصى كيبمغ كـ، 60-40 كالكسط الشماؿ، في كـ40-20 بيف األبعاد فتتفاكت

 عبئان  كتشكؿ استراتيجي، ضعؼ نقطة يمثؿ كيؿالط الشكؿ لذلؾ. كـ004 حكالي الميت كالبحر رفح

 (.0642)الدباغ،  بسيكلة عنيا الدفاع حركة يعيؽ عسكريان 

أراضي مغمكرة بالميػاه، إال أف ىػذه المسػاحة  0كـ 421منيا حكالي  ،0كـ 04222تبمغ مساحة فمسطيف 

مػف البحػر الميػت،  المغمكرة بالمياه تعرضت لمنقصاف بعد تجفيؼ بحيػرة الحكلػة كجفػاؼ الجػزء الجنػكبي

% مػػػف مسػػػاحة فمسػػػطيف، منيػػػا 0206أم حػػػكالي  ،0كػػػـ 2532كتشػػػكؿ أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة حػػػكالي 
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% مػػػف  202أم حػػػكالي ، 0كػػػـ 232مػػػف البحػػػر الميػػػت، فػػػي حػػػيف يشػػػكؿ قطػػػاع  ػػػزة  0كػػػـ 002حػػػكالي 

 (.2662مساحة فمسطيف )عبد السالـ، 

 المناخ:

، فيػي تتبػع إلقمػيـ البحػر المتكسػط المعتػدؿ، كالمنػػاخ تتميػز فمسػطيف بتنػكع مناخيػا ر ػـ صػغر مسػػاحتيا

الصحراكم كشبو الصحراكم. ككاف لكقكع فمسطيف في شرؽ البحر المتكسط أثران بارزان في تنػكع مناخيػا، 

كيعػػد منػػاخ فمسػػطيف مناخػػان معتػػدالن مقارنػػة مػػع منطقػػة الشػػرؽ األكسػػط، كلكػػف يكجػػد اختالفػػان كاضػػحان فػػي 

كشماليا كبيف السيكؿ الساحمية كاأل كار. كنتيجة لكقكع فمسػطيف بعيػدان عػف مناخ فمسطيف  بيف جنكبيا 

منػػػاطؽ تمركػػػز المنخفضػػػات الجكيػػػة حػػػكؿ جزيػػػرة قبػػػرص، تككنػػػت صػػػحراء النقػػػب كالتػػػي تتنػػػاقص فييػػػا 

ممػـ فػي السػنة، كتعتبػر المنػاطؽ الكاقعػة فػي ظػؿ األمطػار عمػى السػفكح 22كميات األمطار إلى حػكالي 

قميـ حفر   (.0224ة االنيداـ مناطؽ صحراكية قميمة األمطار)صالح، الشرقية كا 

 درجة الحرارة:

 تشػػريف الثػػانيبشػػكؿ عػػاـ نجػػد أف درجػػات الحػػرارة تػػنخفض فػػي جميػػع أرجػػاء فمسػػطيف ابتػػداء مػػف شػػير 

أبرد الشيكر، ثـ تأخذ درجػات الحػرارة فػي االرتفػاع مػف شػير مػارس  كانكف الثاني أك شباطليككف شير 

جة ليا في شير يكليك أكثر الشػيكر حػرارة.  كتػنخفض درجػات الحػرارة إلػى مػا دكف لتصؿ إلى أعمى در 

الصفر المئكم في المناطؽ الجبمية، بينما المناطؽ الساحمية أقؿ عرضة النخفاض الحػرارة إلػى مػا دكف 

ـ فػي تػؿ الربيػع شػماؿ يافػا 2622الصفر ألثر البحر فييا،  كسجمت أقؿ درجػات حػرارة فػي شػباط لعػاـ 

درجة مئكية، كالسيما في  12مئكية كاحدة. كنجد أف درجات الحرارة في الصيؼ تصؿ أحيانان إلى  درجة

درجػػػة  21الحػػػارة، حيػػػث سػػػجمت درجػػػات الحػػػرارة فػػػي كادم األردف  "بريػػػاح الخماسػػػيف"فتػػػرة تػػػأثر الػػػبالد 

ؿ عاـ درجة مئكية في نفس العاـ.  كبشك 11ـ، كسجمت درجة الحرارة في القدس 2612مئكية في عاـ 
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درجػة مئكيػة كال أدنػى  11في منطقة القدس لـ تسجؿ طكاؿ المائة سنة الماضية درجة حرارة أعمػى مػف 

درجػػة مئكيػػة، لكػػف منطقػػة النقػػب الفمسػػطينية تعتبػػر ذات منػػاخ متطػػرؼ لبعػػدىا عػػف المػػؤثرات  4 -مػػف 

 (. 2662البحرية حيث يكجد مدل حرارم كبير مقارنة مع باقي مناطؽ فمسطيف )عبد السالـ، 

 الرياح

يختمؼ اتجاه الرياح في فمسطيف حسب كجكد المنخفضات الجكية، كحسػب الحالػة الجكيػة، كمػا يختمػؼ 

 (. 2651اتجاىيا مف فصؿ الصيؼ عف فصؿ الشتاء )عابد، 

تيب عمى فمسطيف في فصؿ الشتاء رياح مرافقة لممنخفضات الجكية ك تتغيػر حسػب  رياح الشتاء: -أ

لنسػبة لفمسػطيف، فعنػد قػدـك المنخفضػات الجكيػة ك تمركزىػا فػي  ػرب قبػرص مكقع المنخفض الجػكم با

تيب رياح شرقية عمى المنطقة باتجاه البحر، لكف بعد تحرؾ المػنخفض شػرقان تصػبح الريػاح جنكبيػة ثػـ 

جنكبية  ربية ثـ  ربية كالتي تؤدم إلى سقكط األمطار عمى فمسطيف، كتعتبػر الريػاح الجنكبيػة الغربيػة 

السائدة في فصؿ الشتاء في فمسطيف، ثـ تأتي الرياح الشرقية القادمة مف الشرؽ في المرتبػة  ىي الرياح

 الثانية كىي رياح باردة جافة كتككف محممة بالغبار خاصة في فصؿ الربيع.

: تسكد في فصؿ الصيؼ الرياح الشمالية الغربية كالغربية ثـ الرياح الشمالية الشرقية رياح الصيف -ب

فأما الرياح الشمالية الغربية كالغربية فتيب مف البحر المتكسط عمى شػكؿ نسػيـ البحػر كالػذم كالشرقية، 

ييػػػػب عمػػػػى منطقػػػػة السػػػػاحؿ مػػػػف البحػػػػر. أمػػػػا الريػػػػاح الشػػػػمالية الشػػػػرقية كالشػػػػرقية فتػػػػأتي نتيجػػػػة لتػػػػأثير 

المنخفض اآلسيكم المكسمي حيث تنجذب نحك المنخفض الجػكم فػكؽ جزيػرة قبػرص، كىػي ريػاح حػارة 

 افة كتيب أكاخر الصيؼ كأكائؿ الخريؼ. جك 

يالحػػػظ بالنسػػػبة لمريػػػاح فػػػي فمسػػػطيف بأنيػػػا تتػػػأثر بالمنخفضػػػات الجكيػػػة السػػػائدة فػػػي المنطقػػػة، كمػػػا أف 

متكسط سرعة الرياح التي تيب في فصؿ الصيؼ أعمى مف متكسػط سػرعتيا فػي فصػؿ الشػتاء ر ػـ أف 
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ي فصػػؿ الشػػتاء فػػي كثيػػر مػػف األيػػاـ أيػػاـ كػػـ /سػػاعة. كتسػػكد فػػ52سػػرعة الريػػاح تصػػؿ فػػي الشػػتاء إلػػى 

 ىدكء خاصة حيف تتأثر المنطقة بالمرتفعات الجكية. 

 األمطار

ىػػػي األكثػػػر سػػػكانان، ألف  يػػػرتبط تكزيػػػع سػػػكاف فمسػػػطيف بمعػػػدالت األمطػػػار، فالمنػػػاطؽ األكثػػػر أمطػػػاران 

المػؤثرة فػي تكزيػع  رتبط بيا المياه السطحية كالجكفية كالنشاط الزراعي، كىي مف أىػـ العكامػؿاألمطار ت

سػػكاف فمسػػطيف. كتسػػقط األمطػػار نتيجػػة لتػػأثير منخفضػػات البحػػر المتكسػػط حيػػث تيػػب الريػػاح الغربيػػة 

المشػػبعة ببخػػار المػػاء فتسػػقط األمطػػار عمػػى المنػػاطؽ السػػاحمية، كتبػػدأ فػػي التنػػاقص باالتجػػاه شػػرقان ثػػـ 

مػػف جديػد لتسػػقط أمطػػاران  زيػػرة تصػطدـ بالسػػفكح الغربيػػة لمرتفعػات فمسػػطيف فترتفػػع إلػػى أعمػى فتتكػػاثؼ 

عمى ىذه المرتفعات، ثـ تنحدر الرياح عمػى السػفكح الشػرقية كتتنػاقص كميػات األمطػار لتصػؿ إلػى أقػؿ 

 معدالتيا في حفرة االنيداـ.

 ،(الشػتكية) الفصمية كاألمطار ،(الخريفية) المبكرة األمطار: ىي فترات ثالث إلى األمطار مكسـ كيقسـ

 فػي ممػـ 522 – 022 بػيف فمسطيف عمى الساقطة األمطار كمية كتتراكح(. الربيعية) المتأخرة كاألمطار

 السػػنة، فػػي ممػػـ 522 – 322 بػيف مػػا كتتػػراكح ك ربػان، شػػماالن  باالتجػػاه األمطػار كتػػزداد السػػنكم، المعػدؿ

 كحكتتػرا الجبميػة، الحػكاجز كجػكد بسػبب كشػرقان  النقػب، صػحراء كجػكد بسبب جنكبان  االتجاه في تقؿ بينما

 .السنة في ممـ 222 – 022 بيف ما

تبدأ األمطار في السقكط عمى األراضي الفمسطينية في فصػؿ الخريػؼ عػادة فػي شػير أكتػكبر ثػـ تػزداد 

لتصؿ إلى أعمى معدؿ ليا في فصؿ الشتاء في شػير ينػاير ثػـ تبػدأ فػي التنػاقص التػدريجي حتػى شػير 

ا فػػي زراعػػتيـ خاصػػة الزراعػػة البعميػػة، كتغػػذيتيا مػػايك. كترجػػع أىميػػة األمطػػار العتمػػاد المػػزارعيف عمييػػ



29 
 

لمخػػزاف الجػػكفي المنتشػػر فػػي فمسػػػطيف كتغذيػػة األنيػػار كبحيػػرة طبريػػػا القمػػب المػػائي لفمسػػطيف )صػػػالح، 

0224.) 

كترل الباحثة أف ىناؾ تذبذب فػي األمطػار السػاقطة عمػى فمسػطيف حيػث كميػة األمطػار السػاقطة عمػى 

 بينمػا ك ربان، شماالن  باالتجاه األمطار كتزداد السنكم، المعدؿ في ممـ 522 – 022فمسطيف تتراكح بيف 

 .الجبمية الحكاجز كجكد بسبب كشرقان  النقب، صحراء كجكد بسبب جنكبان  االتجاه في تقؿ

 فمسطين في المائية الموارد

 أواًل: المياه الجوفية:

 البحػػػر نحػػػك الغػػػرب اهباتجػػػ تصػػػريفو بعضػػػيا بالميػػػاه،  نيػػػة جكفيػػػة مائيػػػة أحػػػكاض فمسػػػطيف فػػػي تكجػػػد

 (.0224األردف )صالح،  نير باتجاه الشرؽ نحك اآلخر كالبعض المتكسط،

كىي األحكاض التي تصريفيا باتجاه البحر المتكسط كتكجػد فػي السػفكح  :األحواض المائية الغربية -2

 الغربية لممرتفعات الفمسطينية كتنقسـ إلى: 

مميػػكف متػػر  262ائيػػة القصػكل ليػػذا الحػػكض حػػكالي حػكض نيػػر العكجا/التمسػػاح: يصػػؿ الطاقػػة الم -أ

مكعػػػب مػػػف الميػػػاه، كيقػػػع معظػػػـ الحػػػكض فػػػي أراضػػػي الضػػػفة الغربيػػػة، إال أف الكيػػػاف الصػػػييكني ىػػػك 

% مف احتياجاتو المائية، كأدت زيادة الضخ 02المستفيد األكؿ مف مياه الحكض، حيث يكفر لو حكالي 

سػـ /سػنة، كمػا أثػر فػي معػدالت الضػخ 12 -22ؿ مف ىذا الحكض إلى انخفػاض منسػكب الميػاه بمعػد

 في منطقتي طكلكـر كقمقيمية.
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حكض الخميؿ / السبع: يكجد ىذا الحكض بيف مدينتي القدس كبئر السبع، ك كمية إنتاجو المائي  -ب 

ؽ، عتبر ىذا الحكض أقؿ أمطاران مف الحكض الساب، كي0كـ 222كمساحتو حكالي  2مميكف ـ 02حكالي 

 . 2ـ02 - 23يتو مف كتصؿ كمية تغذ

: التصػريؼ المػائي ليػذه األحػكاض باتجػاه كادم األردف، كتتكػكف مػف حكضػيف، األحواض الشـرقية -0

جمبكف، كتتجو مياىو الجكفية نحك الشرؽ باتجاه كادم الفارعة،  -جنيف –الحكض األكؿ حكض نابمس 

تعنؾ في  –ك حكض جمبكع ، أما الحكض الثاني في2مميكف ـ 221 - 60كتقدر كميات إنتاجو بحكالي 

ـ، حيػػث تغػػذم ميػػاه ىػػذا الحػػكض ينػػابيع 2615شػػماؿ الضػػفة الغربيػػة، كيقػػع بكاممػػو فػػي أراضػػي عػػاـ 

ينبكعػان، كنتيجػة السػتنزاؼ ميػاه الحػكض مػف قبػؿ دكلػة الكيػاف الصػييكني  01بيساف إذ يكجد بو حكالي 

بعػض ينػابيع منطقػة جنػيف،  متػر / سػنة، ممػا أدل إلػى جفػاؼ0فإف منسكب المياه فيو ينخفض بمعدؿ 

% مف حاجة الكياف الصييكني مف المياه. كتقدر الطاقة المائية ليذيف 22كيساىـ ىذا الحكض في سد 

 .2مميكف ـ212الحكضيف بػ 

حػػكض قطػػاع  ػػزة: يمتػػد فػػي الشػػريط السػػاحمي الجنػػكبي لمسػػيكؿ السػػاحمية، تبمػػغ مسػػاحة الحػػكض  -2

، بينما تبمغ كمية 2ـ 222-222لبميستكسيف، كيبمغ إنتاجوا ، كتتركز مياىو في تككينات0كـ232حكالي 

،  لػػذلؾ نجػػد أف الحػػكض المػػائي يعػػاني مػػف عجػػز مػػائي 2ـ 52اه التػػي تغػػذم ىػػذا الحػػكض حػػكالي الميػػ

 . 2ـ 22 -02سنكم 

ـ منيػا حػكض كادم الحسػي، كحػكض كادم 2615تكجد أحكاض مائية في فمسطيف المحتمة عػاـ  -1

سكندركنة، كفي منطقة النقب حكض كادم الشاللة. كتتبػع ىػذه األحػكاض سكرير، كحكض ركبيف، األ

 المائية إلى نفس تككيف حكض قطاع  زة فترجع إلى عصر األيكسيف كالنيكجيف كعصر البميستكسيف. 

 



31 
 

 المياه السطحية:

 تعددت مصادر المياه فػي الضػفة الغربيػة، ليػذا سػيككف أثػر كػؿ منيمػا متػداخالن مػع اآلخػر، إال أف أىػـ

ىػػذه المصػػادر المائيػػة ىػػي األمطػػار، فقػػد سػػاعدت األمطػػار عمػػى كجػػكد حيػػاة كاسػػتقرار بشػػرم، كنشػػاط 

% مػػف مسػػاحة الضػػفة الغربيػػة يسػػقط عمييػػا 12اقتصػػادم، كرعػػكم، إذ دلػػت الدراسػػات عمػػى أف حػػكالي 

-022% مف مساحتيا يسقط عمييا ما بػيف 22مميمتر مف األمطار سنكيان، كأف حكالي  222أكثر مف 

ممميمتػػػر، كىػػػذا كػػػاؼ لقيػػػاـ مراكػػػز عمرانيػػػة مسػػػتقرة تعتمػػػد عمػػػى الزراعػػػة كالرعػػػي )عبػػػد السػػػالـ،  222

2662.) 

أما عف المياه دائمػة الجريػاف كالممثمػة فػي نيػر األردف، فػإف أثػره محػدكد عمػى االسػتقرار البشػرم بسػبب 

حتالليا لمضفة الغربية. أما طبيعة المنطقة الصحراكية، كلمدكافع األمنية اإلسرائيمية التي فرضتيا عقب ا

عػف الميػػاه الجكفيػػة، فيػي الصػػكرة الثالثػػة لمميػػاه فػي فمسػػطيف، كليػػا أىميػػة كبيػرة عمػػى االسػػتقرار البشػػرم 

حيػػث تعػػكض الػػنقص النػػاتج عػػف ميػػاه األمطػػار، ليػػذا يبمػػغ عػػدد اآلبػػار االرتكازيػػة فػػي الضػػفة الغربيػػة 

 .(2654بئر لمشرب )مقبكؿ،  24بئر زراعي ك 061حكالي 

 البحار:

  البحر الميت:

كيعرؼ باسـ بحيرة لكط، كىك مف أخفض مناطؽ العالـ، كبحر مالح تنعدـ فيو الحيػاة كتحػيط بػو سػفكح 

الجبػاؿ الجػرداء مػف جيػة الشػػرؽ كالغػرب كالمنحػدرة بشػدة كالتػي ال يكجػػد بيػا  طػاء نبػاتي. يصػؿ طػػكؿ 

ـ عػػف مسػػتكل  120كيػػنخفض متػػر  122كػػـ كعمقػػو 2402كػػـ كأكسػػع عػػرض لػػو 52البحػػر الميػػت إلػػى 

بو بحر الميت منطقػة مػف اليػابس تسػمى شػكتمتد باتجاه ال 0كـ2222سطح البحر كتبمغ مساحتو حكالي 
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كـ كتتككف مف الحجارة الكمسية، كقػد جػؼ الجػزء الجنػكبي منػو 22كـ كعرضيا 21جزيرة المساف طكليا 

 . ـ2653تمامان عاـ 

% كمػػف أمػػػالح البحػػػر الميػػػت 22 -05لممكحػػة فيػػػو بػػػيف ثػػركات البحػػػر الميػػػت كثيػػرة كمتعػػػددة، فنسػػػبة ا

البكتػػاس كالصػػكديـك كالبػػرـك ك يرىػػا، كمػػف أىػػـ المعػػالـ السػػياحية فػػي البحػػر الميػػت منطقػػة عػػيف جػػدم 

حيث تحكؿ المكػاف إلػى كاحػة خضػراء تتػكفر فييػا الميػاه العذبػة، كمنطقػة جبػؿ مسػعدة كرحيمػات مقابػؿ 

متػر فػكؽ مسػتكل سػطح البحػر، الػذم يسػتخرج منػو ممػح 022 شبو جزيرة المساف، كما يكجد جبؿ أصدـ

 (.2662الطعاـ)عبد السالـ، 

 البحر المتوسط: 

يؤثر البحر المتكسط في مناخ فمسطيف تأثيران كاضحان، فالمناطؽ الساحمية أكثر اعتداالن كأكثر مطػران مػف 

ية تنخفض فييا درجات الحرارة المناطؽ الداخمية باستثناء مناطؽ المرتفعات الجبمية. فمدينة  زة الساحم

صيفان مقارنة مع مدينة بئر السػبع الكاقعػة إلػى الشػرؽ منيػا، كفػي الشػتاء تكػكف درجػات الحػرارة فػي  ػزة 

أعمى منيا في بئر السبع، ككذلؾ األمطار التػي تتنػاقص كممػا ابتعػدنا عػف السػاحؿ، تتكػكف فػكؽ البحػر 

متقي الكتؿ اليكائية الباردة القادمة مف الشماؿ مػع المتكسط جبية تتككف فيو المنخفضات الجكية حيث ت

الكتؿ اليكائية الدافئة القادمة مف الجنكب مف الصحراء الكبرل. كتتحرؾ المنخفضات الجكية مف الغرب 

باتجاه الشرؽ مع الرياح الغربية، كتتمركز في الغالب فػكؽ جزيػرة قبػرص حيػث تػؤثر فػي منػاخ المنطقػة 

الرياح الشرقية ثـ الجنكبيػة الغربيػة كالغربيػة، كتتسػاقط أألمطػار كتتزايػد  فينخفض الضغط الجكم، كتيب

 (.2662كمما اتجينا شماالن )عبد السالـ، 

 األنيار:

 ( أف ىناؾ مجمكعة مف األنيار كاألكدية تسير في فمسطيف أىميا:2654ذكر مقبكؿ )
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كتصػػؿ مسػػاحتو  : يعتبػػر مػػف أكبػػر األحػػكاض المائيػػة فػػي فمسػػطيف بعػػد نيػػر األردفوادي غــزة -0

، كتغطػي شػبكة تصػريفو المػائي أجػزاء كاسػػعة مػف صػحراء النقػب كجنػكبي الخميػؿ. كمػػف 0كػـ 2262

 مميكف متر مكعب. 02ركافده بئر السبع كالخالصة كالشريعة كالشاللة كيصؿ تصريفو المائي إلى 

ليصػؿ إلػى : كىك مف أكدية قطاع  زة كيبدأ مف مرتفعات الخميؿ كيمػر بشػماؿ النقػب وادي الحسى  -5

بيت حانكف كيتجو شماالن ليمتقي مع رافده الرئيسػي ليتجيػا  ربػان ليصػب فػي البحػر المتكسػط  جنػكب 

 عسقالف.

 : ينبع مف مرتفعات فمسطيف كيصب شماؿ ميناء أسدكد كيرفده كادم السمط.نير صقرير  -2

 . ينة يافاكـ جنكب مد22سط عمى بعد : مف ركافده نير العرار كيصب في البحر المتك نير روبين  -1

: ثػػاني أنيػػار فمسػػطيف تصػػريفان لمميػػاه كيصػػب فػػي البحػػر المتكسػػط شػػمالي يافػػا فػػي تػػؿ نيــر العوجــا  -2

الربيع ، كترفده مجمكعة مف األكدية مثؿ الكادم الكبيػر " المصػرارة " كقمقيميػة ك األشػقر كحريػرة كبػو 

 ضي .نبع رأس العيف مف أكثر ينابيع فمسطيف تصريفان لممياه بعد نبع تؿ القا

 : يصب في البحر المتكسط شماؿ قرية حـر سيدنا عمي .نير الفالق  -3

 كـ شماؿ مدينة قيسارية . 22: يصب في البحر المتكسط عمى بعد نير أسكندرونة  -4

 كـ جنكب مدينة قيسارية . 1: كيسمى نير الخضيرة كيصب عمى بعد نير المفجر  -5

جنػكب مدينػة  كػـ 22المتكسط عمى بعػد  : كيعرؼ باسـ التمساح ، ك يصب في البحرنير الزرقاء  -6

 .الطنطكرة

 كـ جنكب مدينة الطنطكرة 2: يصب في البحر المتكسط عمى بعد وادي الطنطورة  -00

 تجرم في السيؿ الساحمي األنيار التالية : 

 كـ. 5: كيسمى كادم الزيب كيصب في البحر المتكسط جنكب بمدة الزيب بػحكالي وادي مجنونة -0
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ر أىميػػة مػػف كادم مجنكنػػة كمػػف ركافػػده كادم بيػػت جػػف ككادم البقيعػػة ك يصػػب : كىػػك أكثػػوادي القــرن -5

 شماؿ بمدة الزيب .

 كـ جنكبي رأس الناقكرة . 0: يصب في البحر المتكسط عمى بعد وادي كركرة -2

متػران فػكؽ سػطح البحػر كتغػذم نيػر النعػاميف ميػاه  14: ينبع مف تؿ الكردانة الػذم يرتفػع نير النعامين -1

 طة كالسيكؿ القادمة مف مناطؽ دير حنا كعرابة كالرامة كادم عبميف .األمطار الساق

: يصب في خميج حيفا ، شماؿ ميناء حيفا ك تغذيو األمطار السػاقطة عمػى سػيؿ مػرج بػف نير المقطع -2

 عامر ك الجميؿ الجنكبي .

 البحيرات:

 ( أف ىناؾ مجمكعة مف البحيرات في فمسطيف أىميا:2662ذكر عبد السالـ )

 طبريا: بحيرة 

، كطكليػا مػف 0كـ 236تعتبر بحيرة طبريا الخزاف الرئيس لممياه العذبة في نير األردف، كتبمغ مساحتيا 

متػران،  11كػـ، كأقصػى عمػؽ ليػا حػكالي 22كـ، كأقصى عػرض ليػا نحػك  00الشماؿ إلى الجنكب نحك 

متػػران تحػػت  021-025، كيتػػراكح ارتفػػاع سػػطح مياىيػػا بػػيف 2ـ1023 كتصػػؿ سػػعتيا التخزينيػػة حػػكالي 

متػػػران تحػػػت مسػػػتكل سػػػطح البحر)مقبػػػكؿ،  021مسػػػتكل سػػػطح البحػػػر، كيصػػػؿ مسػػػتكل أعمػػػؽ أجزائيػػػا 

2654.) 

 بحيرة الحولة: 

متػػران فػػكؽ مسػػتكل سػػطح البحػػر، كتبمػػغ مسػػاحة بحيػػرة الحكلػػة حػػكالي  42تقػػع بحيػػرة الحكلػػة عمػػى ارتفػػاع 

صػػى عػػرض ليػػا مػػف الشػػرؽ إلػػػى كػػـ، كأق 202، كأقصػػى طػػكؿ ليػػا مػػف الشػػماؿ إلػػى الجنػػػكب 0كػػـ 22
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 ـ2624متػػػر. كتػػػـ تجفيفيػػػا مػػػف قبػػػؿ الكيػػػاف الصػػػييكني عػػػاـ  1كػػػـ، كال يزيػػػد عمقيػػػا عػػػف  101الغػػػرب 

 (.2654)مقبكؿ، 

 السطح:

 أوال: الرف القاري:  

متػػر. يتسػػع  222ىػػي المنطقػػة البحريػػة  يػػر العميقػػة المجػػاكرة لمسػػيؿ السػػاحمي  ربػػان، كيقػػؿ عمقػػو عػػف 

كػػـ  22كػػـ، كيضػػيؽ كممػػا اتجينػػا شػػماالن ليصػػؿ إلػػى  02جنػػكب ليصػػؿ إلػػى حػػكالي الػػرؼ القػػارم فػػي ال

مقابػػؿ جبػػؿ الكرمػػؿ عنػػد مينػػاء حيفػػا، ثػػـ يتسػػع فػػي منطقػػة خمػػيج عكػػا، ثػػـ يضػػيؽ ليصػػؿ مقابػػؿ رأس 

 (. 2662كـ )التركماني،  2الناقكرة في أقصى شماؿ فمسطيف إلى 

 ثانيا: السيول الساحمية: 

داد طبيعػػي لسػػاحؿ سػػيناء، كىػػك سػػيؿ متكاصػػؿ يمتػػد بمحػػاذاة شػػاط  البحػػر يعتبػػر السػػيؿ السػػاحمي امتػػ

المتكسػػط مػػا بػػيف رأس النػػاقكرة شػػماالن كرفػػح جنكبػػان، كيقطعػػو نتػػكء جبػػؿ الكرمػػؿ، كىػػك سػػيؿ كاسػػع مقابػػؿ 

كـ، كيضيؽ شػماالن ليصػؿ إلػى أقػؿ مػف نصػؼ كيمػكمتر مقابػؿ جبػؿ الكرمػؿ،  22مدينة  زة يصؿ إلى 

كـ، ثػـ يضػيؽ ليمتقػي بػالبحر عنػد رأس النػاقكرة  22 -5ابؿ مرتفعات الجميؿ بيف ثـ يتسع مرة أخرل مق

 (.0224)صالح، 

 (:  4984السيول الداخمية: وىي التي تقع إلى الداخل من السيل الساحمي، وتنقسم إلى )عابد، 

يقع شماؿ شرؽ الناصرة، كينحصر بيف جباؿ سخنيف شماال كجبؿ طرعاف جنكبا،  سيل البطوف: -أ

ـ، تنصرؼ مياىو عبر كادم صفكرية احد ركافد نير  022-222كـ مربع، ارتفاعو  12احتو مس

 المقطع، أنشأ الكياف الصييكني فيو خزاف البطكؼ لتخزيف مياه نير األردف المحكلة إلى النقب.
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يفصؿ سيؿ مرج بف عامر جباؿ نابمس في الجنكب عف جباؿ الجميؿ في  سيل مرج بن عامر:  -ب 

يأخذ ىذا السيؿ شكؿ المثمث، رؤكسو حيفا كجنيف كطبريا، قاعدتو مف حيفا إلى طبريا بطكؿ الشماؿ، ك 

، يمتد مف خميج عكػا 0كـ 222كـ. كتصؿ مساحتو إلى  26كـ، كمف الشماؿ إلى الجنكب بحكالي  12

متر كييبط باتجػاه البحػر المتكسػط، كييػبط  222حتى  كر األردف قرب بيساف، كيرتفع في كسطو إلى 

متر تحت مستكل سطح البحر في الجنكب الشرقي، كيعتبر سػيؿ مػرج بػف عػامر مػف  022ى حكالي إل

 أكثر مناطؽ فمسطيف خصكبة كيزرع بأنكاع مختمفة مف الزراعة.  

 المرتفعات الفمسطينية: 

تمتد مرتفعات فمسطيف مػف الحػدكد المبنانيػة شػماالن حتػى مرتفعػات النقػب جنكبػان، كتنحصػر بػيف  

قمػػيـ السػػيكؿ السػػاحمية  ربػػان، كتنحػػدر تػػدريجيان نحػػك الغػػرب لتأثرىػػا بعكامػػؿ  إقمػػيـ حفػػرة االنيػػداـ شػػرقان كا 

التعريػػػة حيػػػث األمطػػػار الغزيػػػرة عمػػػى السػػػفكح الغربيػػػة، كتنحػػػدر بشػػػدة شػػػرقان باتجػػػاه حفػػػرة االنيػػػداـ نظػػػران 

التػػأثير لقمػػػة  لحػػدكث الصػػدع العظػػيـ الػػػذم أكجػػد إقمػػيـ حفػػػرة االنيػػداـ، كمػػا أف عكامػػؿ التعريػػػة ضػػعيفة

األمطار لكقكعيا في ظؿ المطر.  كتمتد ىذا السمسمة الجبمية بشػكؿ متكاصػؿ مػف الشػماؿ إلػى الجنػكب 

% مف مساحة فمسطيف،  باستثناء منخفض زرعيف الذم يفصػؿ الجميػؿ األعمػى عػف 21شا مة مساحة 

 ف. الجميؿ األدنى كسيؿ مرج بف عامر الذم يفصؿ جباؿ الجميؿ عف جباؿ نابمس كجني

 (:2651)عابد،  وتنقسم المرتفعات الفمسطينية إلى

تتككف مػف صػخكر الػدكلكميت كالحجػر الجيػرم، التػي جعمػت مػف تضاريسػو  : جبال الجميل األعمى -2

كػػـ، كىػي امتػػداد لمرتفعػػات لبنػػاف  03كػـ كعرضػػيا  12أكثػر كعػػكرة مػػف الجميػؿ األدنػػى، كيصػػؿ طكليػػا 

متػػػر، كيمتػػػد باتجػػػاه  2522لشػػػيخ الػػػذم يصػػػؿ ارتفاعػػػو إلػػػى الغربيػػػة، كفػػػي شػػػماليا الشػػػرقي يقػػػع جبػػػؿ ا

ر، كأكثػػر جبػػاؿ تػػم 551نيػػر األردف بمػػا يسػػمى بإصػػبع الجميػػؿ، كيصػػؿ ارتفاعػػو إلػػى  ةالشػػماؿ بمػػكازا



37 
 

متر،  2214متر، كىك أعمى جباؿ فمسطيف، كجبؿ حيدر  2025الجميؿ األعمى ارتفاعان جبؿ الجرمؽ  

 متر.  2242كجبؿ كنعاف

الجميؿ األعمى بكثرة الصدكع المقعرة التي تفصميا إلى كتؿ جبمية منفصمة، كىي أكثر  كتتميز تضاريس

ارتفاعان مف جباؿ فمسطيف كتغطييا الغابات، كتتميز بغزارة أمطارىا، كأىـ مدنيا العفكلة كصفد كالمطمػة 

كساؿ كعيف ماىؿ ككفر مندا كحرفيش كبيت جف ك يرىا.   كالبقيعة كدير األسد كدبكرية كا 

يفصػؿ سػيؿ الرامػة بػيف جبػاؿ الجميػؿ األدنػى كاألعمػى، تتكػكف مػف صػخكر  : جبال الجميـل األدنـى -0

رسػكبية كبازلتيػة خاصػة فػي المنػاطؽ الشػرقية عنػػد طبريػا كبيسػاف. كتميػؿ جبػاؿ الجميػؿ األدنػى تػػدريجيان 

ا إلػى نحك السيؿ الساحمي في الغرب، كتنحدر بشدة عمى شكؿ تدرجات باتجاه الشرؽ خاصة فػي طبريػ

متػػر تحػػت مسػػتكل سػػطح البحػػر. يصػػؿ طػػكؿ ىػػذه الجبػػاؿ مػػف سػػيؿ عكػػا حتػػى طبريػػا  022أكثػػر مػػف 

متػر، 232متر، كمػف جباليػا المرتفعػة جبػؿ حطػيف 322كـ، كال يزيد ارتفاعيا عف  20كـ كعرضيا 12

 متر.  222ـ، كجبؿ جمبكف  242ر، كجبؿ سيختم 222 فـ، كجبؿ طرعا 255كجبؿ طابكر 

تبدأ ىػذه السمسػمة الجبميػة جنكبػان عنػد النيايػة الشػمالية لمػنخفض  نابمس:  -القدس  -جبال الخميل -3

بئر السبع كتنتيي شماالن بمرج بف عامر ككادم زرعيف، تتككف ىذه الجباؿ مػف محػدبات مرتفعػة تتػراكح 

متػػر فػػكؽ مسػػتكل سػػطح البحػػر، كيتكػػكف مػػف مقعػػرات عبػػارة عػػف سػػيكؿ خصػػبة  622 – 522مػػا بػػيف 

، كىذه السيكؿ قميمة االرتفاع تتميز بتربة خصبة سػميكة فػي كسػطيا مثؿ سيؿ ح كارة كالساكية كطكلكـر

كقميمة السمؾ عمى سفكح المرتفعات. كتعتبػر مرتفعػات القػدس الخميػؿ مػف المرتفعػات الػكعرة، كتمتػد مػف 

كـ.  12كـ، كفي الجنكب  01كـ، كعرضيا في الشماؿ  44الشماؿ إلى الجنكب حتى راـ اهلل  بحكالي 

ـ(  2200مػػػف األكديػػػة التػػػي تقطػػػع ىػػػذه الجبػػػاؿ كادم القمػػػط ككادم النػػػار، كمػػػف جباليػػػا جبػػػؿ حمحػػػكؿ )

ـ(. كتتميػز جبػاؿ نػابمس التػي تمتػد  524ـ(، جبػؿ الطػكر كجبػؿ الزيتػكف ) 552كجبؿ النبي صػمكئيؿ )
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سػيكؿ السػاحمية كـ مف راـ اهلل حتى مرج بف عامر، ثـ تتجو  ربان لتككف جبؿ الكرمؿ الذم يقسـ ال 52

كـ مف طكلكـر في الغرب حتى األ كار في الشرؽ. كتعتبػر جبػاؿ  15إلى جزأيف، كيصؿ عرضيا إلى 

ـ( كعيبػػاؿ  314ـ( كطمػػكف ) 222نػػابمس أقػػؿ كعػػكرة كارتفاعػػان مػػف جبػػاؿ القػػدس كمػػف جباليػػا الكرمػػؿ )

كادم البػػػاذاف ـ(، كمػػػف أىػػػـ أكديػػػة جبػػػاؿ نػػػابمس  2203ـ( كتػػػؿ العاصػػػكر ) 552ـ( كجػػػرزيـ ) 612)

كالفارعػػة كالمػػالح، كمػػف أىػػـ سػػيكليا سػػيؿ عرابػػة كمػػرج سػػانكر كسػػيؿ حػػكارة كسػػيؿ المػػبف كىػػي سػػيكؿ 

ضيقة  تقع بيف الجبػاؿ، كتعتبػر مػف أخصػب أراضػي فمسػطيف، كتمتػاز بقمػة انحػدارىا كارتفاعيػا، كمػدف 

يػت سػاحكر، القػدس، راـ ىذه المرتفعات الخميؿ، حمحكؿ، يطو، الظاىرية، دكرا، بيت لحـ، بيت جاال، ب

  اهلل، البيرة، نابمس، أـ الفحـ، جنيف، طكباس، سمفيت.

 كالمرتفعػػات السػػاحمي، السػػيؿ ىػػي رئيسػػية طكليػػة قطاعػػات ثالثػػة إلػػى تقسػػـ فمسػػطيف أفكتػػرل الباحثػػة 

 جبػػاؿ تشػػمؿ فيػػي فمسػػطيف كسػػط مرتفعػػات مػػا، أفمسػػطيف مسػػاحة معظػػـ تشػػغؿ التػػي كالكسػػطى الجبميػػة

 كىػػك عػاـ، بشػكؿ المتكسػػط البحػر منػاخ ىػػك فمسػطيف فػي كالمنػػاخ النقػب، كىضػبة خميػػؿال كجبػاؿ نػابمس

 .عاـ بشكؿ نسبيان  معتدؿ فالمناخ الحرارة درجات أما شتاء، ممطر داف  صيفان  جاؼ حار
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 الدراسات السابقة : 1.1

عي البيئػػي تػػـ تقسػػيـ الدراسػػات السػػابقة إلػػى محػػكريف: المحػػكر األكؿ تنػػاكؿ الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بػػالك 

 كالمحكر الثاني دراسات تتعمؽ بالتنكر الجغرافي.

 دراسات تتعمق بالوعي البيئي: 3.1.1

الكشػػػػؼ عػػػػف مسػػػػتكل الػػػػكعي البيئػػػػي لػػػػدل معممػػػػي الدراسػػػػات ( الػػػػى 0222)كىػػػػدفت دراسػػػػة الزيػػػػادات 

فػي  االجتماعية في األردف، كتككنت عينػة الدراسػة مػف معممػي الدراسػات االجتماعيػة لممرحمػة األساسػية

( معممػا ُأعػد مقيػاس لمػكعي البيئػي فػي أبعػاد )المعرفػة البيئيػة، 10مديرية تربية لكاء الرصيفة، كعددىـ )

االتجاىات البيئية، الميارات البيئية(، كتمتع المقياس بداللة صدؽ كثبات مقبكليف. كأظيػرت النتػائج أف 

%(، 52اعيػة يقػؿ عػف المسػتكل )مستكل الكعي البيئي ككؿ كفػي األبعػاد لػدل معممػي الدراسػات االجتم

كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل الػػػكعي البيئػػػي بأبعػػػاده الثالثػػػة يختمػػػؼ بػػػاختالؼ التخصػػػص كلصػػػالح 

المقبػػػكؿ تربكيػػػا تخصػػػص الجغرافيػػػا، كأظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل الػػػكعي البيئػػػي بأبعػػػاده الثالثػػػة لػػػدل 

 .رةالمعمميف ال يختمؼ باختالؼ النكع االجتماعي كعدد سنكات الخب

بالتربيػة  الكعي( الى تحديد درجة قياـ االدارة المدرسية بدكرىا في تنمية 0222بينما ىدفت دراسة الفرا )

كالكشػػؼ عػػف داللػػػة الفػػركؽ فػػي اسػػتجابات افػػػراد  ،ة بمحافظػػات  ػػزةالبيئيػػة لػػدل طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػػ

كمػا ىػدفت  لمنطقػة التعميميػة( ،سػنكات الخدمػة ،المؤىػؿ العممػي ،تبعا لمتغيػرات الدراسػة )النػكع المجتمع

الػػى تحديػػد سػػبؿ تفعيػػؿ دكر االدارة المدرسػػية فػػي المػػدارس الثانكيػػة بمحافظػػات  ػػزة فػػي تكعيػػة طمبتيػػا 

 ،كتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف جميػػػع معممػػػى العمػػػـك بالمرحمػػػة الثانكيػػػة بمػػػديريات )رفػػػح ،بالتربيػػػة البيئيػػػة

معممػػا ،(224شػػماؿ  ػػزة( البػػالغ عػػددىـ) ،ة ػػرب  ػػز  ،شػػرؽ  ػػزة ،الكسػػطى ،شػػرؽ خػػانيكنس ،خػػانيكنس

كقػػػػػاـ الباحػػػػػث بتصػػػػػميـ اداة الدراسػػػػػة  معممػػػػػا كمعممػػػػػة. (224مػػػػػف ) كتككنػػػػػت عينػػػػػة الدراسػػػػػة ،كمعممػػػػػة
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 ،المجػاؿ السػمككي ،فقرة مكزعة عمى ثػالث مجػاالت )المجػاؿ المعرفػي (22تضمنت ) كالتي)االستبانة( 

ف درجػػة ممارسػػة االدارة المدرسػػية لػػدكرىا فػػي : أيػػةالمجػػاؿ الكجػػداني( كتكصػػؿ الباحػػث الػػى النتػػائج التال

ة مػػف كجيػػة نظػػر معممػػي العمػػـك كانػػت بدرجػػة كبيػػرة المرحمػػة الثانكيػػة بالتربيػػة البيئيػػكعػػى الطمبػػة  تنميػػة

بالتربيػػة  فػػي تنميػػة كعػػى طمبػػة المرحمػػة الثانكيػػة المجتمػػع%( كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ألفػػراد 35014قيمتيػػا )

كتكجػد  ،سنكات الخبرة كالمنطقة التعميمية في كػؿ مجػاالت االسػتبانة،لنكع كؿ مف ا البيئية تعزل لمتغير

ممؤىػػؿ العممػػي عرفػػي تعػػزل لفػػركؽ حػػكؿ دكر االدارة المدرسػػية فػػي تنميػػة التربيػػة البيئيػػة فػػي المجػػاؿ الم

ت تعػزل اما بالنسبة لباقي المجاالت فقد تبيف انػو ال تكجػد فػركؽ فػي ىػذه المجػاال ،البكالكريكسلصالح 

 المؤىؿ العممي. الى

 االكػاديميبدراسػة ىػدفت الػى استقصػاء اثػر العمػر كالمسػتكل   (Zarrintaj،  2011)   زارينتػاج قػاـك 

فػػي دراسػػتو كتككنػػت عينتػػو  الكصػػفيعمػػى مسػػتكل الػػكعي البيئػػي كاتجػػاه الطمبػػة كاتبػػع الباحػػث المػػنيج 

ككميػة كخاصػة كقسػـ جامعة ح 21طالب في ( 0022)طالب تـ اختيارىـ عشكائيا مف اصؿ( 212)مف

فمػػا فػػكؽ( كالمسػػتكل التعميمػػي قسػػـ الػػى ثالثػػة اقسػػاـ  12 ، 12-02،03-24العمػػر الػػى ثالثػػة اقسػػاـ )

دكتػػكراه( كاسػػتخدـ الباحػػث مقيػػاس ليكػػرت لقيػػاس االتجػػاه نحػػك البيئػػة كاختبػػار  ماجسػػتير، ،)بكػػالكريكس

ؽ دالػػة احصػػائيا فػػي تػػأثير اختيػػار مػػف متعػػدد مػػف اجػػؿ مسػػتكل الػػكعي كاشػػارت النتػػائج الػػى كجػػكد فػػرك 

كأكػدت النتػائج عمػى اف التقػدـ فػي العمػر  العمر عمى مستكل الػكعي البيئػي لجميػع المراحػؿ االكاديميػة،

 .كالمرحمة االكاديمية يؤدم الى التقدـ في مستكل الكعي البيئي كاالتجاىات نحكىا

الػكعي البيئػي كتقػػكيـ  تيػػدؼ الػى معرفػة مسػػتكل  يالتػدراسػة  (Mutisya ، 2011 ) مكتيزيػا كاجػرل

الكعي بالقضايا البيئيػة الرئيسػية فػي المنطقػة المحميػة كالخاصػة بػالكادم المتصػدع فػي نػاركؾ فػي كينيػا 

كتػـ  قياس عمى ثمانية تالميذ في إحدل عشرة مدرسة ابتدائية (043) اـكقد أجريت ىذه الدراسة باستخد

 (PEEQ) .باسػتخداـ اسػتبياف التربيػة البيئيػة اتبػاع المػنيج الكصػفي كمػنيج لمدراسػة كتػـ جمػع البيانػات
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ككجػػػدت الدراسػػػة أف معظػػػـ التالميػػػذ عمػػػى عمػػػـ فػػػي فيػػػـ بعػػػض القضػػػايا البيئيػػػة فػػػي منػػػاطقيـ المحميػػػة 

كتػػػـ  لحمػػػكؿ بعػػػض المشػػػاكؿ اك بعػػػض القضػػػايا البيئيػػػة، لدراسػػػة اف الطػػػالب يمتمكػػػكف افكػػػارككجػػػدت ا

كمف ثـ  ،رؽ التعميـ البيئي في المدارس االبتدائيةاستخداـ ىذه المعمكمات كنقطة انطالؽ الستكشاؼ ط

 .التقدـ نحك اتخاذ االجراءات الالزمة

بالتشػػػريعات البيئيػػػة لػػػدل  الػػػكعيمسػػػتكل  عمػػػى( الػػػى التعػػػرؼ 0222)كتيػػػدؼ دراسػػػة االسػػػتاذ كالػػػددح 

 مػف( طالبػا كطالبػة 1222) تنميتيا كيتككف مجتمع الدراسػة مػفكدكر الجامعات الفمسطينية في  ،الطمبة

كتككنت عينػة  جامعة االزىر. ،جامعة االقصى ،الجامعة االسالمية :الجامعات الفمسطينية الثالثة كىي

طالبا كطالبة ككانت االداة عبارة عف اختبار لمكعى البيئي كاستبانو لدكر الجامعات في  (322الدراسة )

بػػػالمكاثيؽ  الفمسػػػطينيةتنميتػػػو كتكصػػػمت  نتػػػائج الدراسػػػة الػػػى كجػػػكد ضػػػعفا فػػػي معرفػػػة طمبػػػة الجامعػػػات 

عمػى الصػعيد المحمػي الفمسػطيني حيػث لػـ يػزد  امػأ ،كالتشريعات البيئية سكاء عمى الصعيد الػدكلي منيػا

كلقػد احتمػت معرفػة الطمبػة  بػالمكاثيؽ الدكليػة  ،األدنى% الحد 42مستكل معرفتيـ بتمؾ التشريعات عف 

 ،بالتشػػػريعات البيئيػػػة الفمسػػػطينيةا معػػػرفتيـ % أمػػػ4كنسػػػبة مئكيػػػة  ،(10البيئيػػػة المرتبػػػة االكلػػػى بتكػػػرار)

كىذا يعني  ياب الثقافة البيئية الفمسطينية  ،%2،2كنسبة مئكية  ،(02فكانت في المرتبة الثالثة بتكرار)

بيػػػػذه  الػػػكعيت الفػػػركؽ دالػػػة احصػػػػائية فػػػي مسػػػتكل نػػػكلقػػػػد كا ،المتعمقػػػة بالتشػػػريعات كالقػػػكانيف البيئيػػػة

كطمبػػة  كنػػكع الجامعػػة ككانػػت ىػػذه الفػػركؽ لصػػالح الػػذككر مػػف جيػػة ،التشػػريعات ترجػػع لمتغيػػر الجػػنس

 خرل.الجامعة االسالمية مف جية أ

مسػػػػتكل الػػػػكعي البيئػػػػي لػػػػدل معممػػػػي الدراسػػػػات التعػػػػرؼ إلػػػػى بدراسػػػػة ىػػػػدفت  (0222)قامػػػػت الغيثػػػػي 

االجتماعيػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف، كذلػػؾ فػػي ضػػكء القضػػايا البيئيػػة العامػػة، كالقضػػايا المتضػػمنة فػػي كتػػب 

دراسات االجتماعية بالمرحمة الثانكية، كفيما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المعممػيف ال

في مستكل الكعي البيئي تعزل إلى الجنس، كالتخصػص، كسػنكات الخبػرة التدريسػية، كمؤسسػة التخػرج، 
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ي، تـ تطبيقو عمى كتـ استخداـ مقياس لمكعي البيئي مككف مف جزأيف معرفي ككجدان كالمنطقة التعميمية

معمما كمعممة، يمثمكف أربع مناطؽ تعميمية: الباطنة شماؿ، كالباطنة ( 122)عينة الدراسة البالغ عددىا 

جنػػكب، كالداخميػػة، كظفػػار، كتكصػػمت الدراسػػة إلػػى تػػدني مسػػتكل الػػكعي البيئػػي لػػدل معممػػي الدراسػػات 

ل الػكعي البيئػي تعػزل إلػى جػػنس االجتماعيػة فػي سػمطنة عمػاف، ككجػكد فػركؽ بػيف المعممػيف فػي مسػتك 

لصػػالح المعممػػات، كالتخصػػص لصػػالح معممػػي الجغرافيػػا، كعػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف المعممػػيف فػػي مسػػتكل 

 .الكعي البيئي تعزل لسنكات الخبرة التدريسية، كمؤسسة التخرج، كالمنطقة التعميمية

يرات المناخية لػدل الطمبػة بالتغ الكعيىدفت الى تقصي مستكل  (0222) اما دراسة الشعيمي كالربعاني

المعممػػيف فػػي تخصػػص العمػػـك كالدراسػػات االجتماعيػػة بكميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة السػػمطاف قػػابس كتكػػكف 

مجتمػػػع الدراسػػػة مػػػف الطمبػػػة المسػػػجميف بالسػػػنة الرابعػػػة فػػػي كميػػػة التربيػػػة بتخصػػػص العمػػػـك كالدراسػػػات 

( طالبػا كطالبػة تػـ اختيػارىـ بطريقػة 204( كتككنت عينة الدراسة مف )022االجتماعية كالبالغ عددىـ )

المناخي تألؼ مف ثػالث مجػاالت المكػكف المعرفػي تكػكف  يعشكائية كقاـ الباحثاف بتطكير مقياس لمكع

( فقػػػرة ذات مقيػػػاس ليكػػػرت 03( فقػػػرة مػػػف نػػػكع الصػػػح كالخطػػػأ كالمكػػػكف الكجػػػداني تكػػػكف مػػػف )21مػػػف )

الصدؽ كالثبات ألداة الدراسة كخمصت نتائج ( فقرات كتـ التأكد مف 6خماسي كمككف ميارم تككف مف)

ف مستكل الكعي بالتغيرات المناخية لدل الطمبة المعمميف كاف مرتفعا كذلؾ تكصمت الى كجكد أالدراسة 

الػػة احصػػائيا تعػػزل لمجػػنس فػػي المكػػكف المعرفػػي لصػػالح االنػػاث كفػػركؽ تعػػزل لمتخصػػص فػػي دفػػركؽ 

ينمػػا ال تكجػػد فػػركؽ تعػػزم لمتغيػػر الجػػنس فػػي المكػػكف بالمكػػكف الكجػػداني لصػػالح الدراسػػات االجتماعيػػة 

 ككذلؾ بالنسبة لمتخصص في المككف المعرفي كاالدائي. ،الكجداني كاالدائي

لػدل عينػة مػف المعممػيف البيئػي  مسػتكل الػكعيعمػى تعرؼ الإلى  (Ahuja، 2010) أىكج كىدفت دراسة

لينديػة، كمػا ىػدفت ا ي كاليػة جنػكب ىاريانػاقبؿ الخدمػة فػي الكميػات الحككميػة كالكميػات الممكلػة ذاتيػا فػ

الدراسػػة إلػػى معرفػػة الفػػركؽ فػػي مسػػتكل الػػكعي البيئػػي لػػدل المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة فػػي ضػػكء متغيػػرات 
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، كالمنطقة السكنية )ريؼ، حضر(، كبمغت عينػة الدراسػة (الجنس كالتخصص )مكاد عممية، كمكاد أدبية

تبػػػار لمػػػكعي البيئػػػي، كأظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل معمػػػـ كمعممػػػة قبػػػؿ الخدمػػػة، طبػػػؽ عمػػػييـ اخ( 222)

، كمػػا دلػػت النتػػائج عمػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي مسػػتكل الػػكعي متكسػػطان  البيئػػي لػػدل العينػػة كػػاف الػػكعي

 .البيئي لدل المعمميف قبؿ الخدمة تعزل إلى متغيرات الجنس كالتخصص كالمنطقة السكنية

لبيئيػػػة المتضػػػمنة فػػػي محتػػػكل كتػػػابي الثقافػػػة ( الػػػى التعػػػرؼ عمػػػى القػػػيـ ا0225)سػػػالمة كىػػػدفت دراسػػػة 

رحمػػػة الثانكيػػػة فػػػي فمسػػػطيف كمػػػدل امػػػتالؾ طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػاني عشػػػر ليػػػا. كتكػػػكف مجتمػػػع مالعمميػػػة لم

الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثاني عشر فػي المػدارس الثانكيػة التابعػة لمحافظػة راـ اهلل كالبيػرة لمعػاـ 

( مدرسػػة ثانكيػػة اختارتيػػا الباحثػػة كفػػؽ اسػػمكب 25ة مػػف)كتككنػػت عينػػة الدراسػػ 0225ا0224الدراسػػي 

ثػـ  لإلنػاث( مػدارس 22( لمػذككر ك)5العينة العشكائية العنقكدية حيث تـ اختيار مدارس حككمية منيػا )

مػػا بالنسػػبة لممػػدارس أبشػػكؿ عشػػكائي  لإلنػػاث( شػػعب 5( شػػعب لمػػذككر ك)3تػػـ اختيػػار ىػػذه المػػدارس )

بشػػػكؿ عشػػػكائي تضػػػـ ذكػػػكرا كاناثػػػا كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف  ( مػػػدارس2الخاصػػػة فقػػػد تػػػـ اختيػػػار )

( طالبػػة تػػـ اختيػػارىـ بالطريقػػة العشػػكائية حيػػث تككنػػت 0122( طالبػػا ك)2422المجتمػػع البػػالغ عػػددىـ )

( طالبػػػة كلجمػػػع البيانػػػات اسػػػتخدمت الباحثػػػة اداتػػػيف االكلػػػى اسػػػمكب تحميػػػؿ 225طالبػػػا ك) (010مػػػف )

( 02القيـ البيئية لدل الطمبة كىك عبارة عف استبانة تككنػت فقراتيػا مػف ) المحتكل كاالداة الثانية مقياس

 ،كاالسػػتخداـ الراشػػد لمػػكارد البيئػػة ،حمايػػة البيئػػة مػػف التمػػكث ،مكقػػؼ بيئػػي تكزعػػت عمػػى ثالثػػة مجػػاالت

المحافظػػة عمػػى التػػكازف البيئػػي كتػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ األداتػػيف كثباتيمػػا بػػالطرؽ المناسػػبة ككانػػت نتػػائج 

اسػػة اف القػػيـ البيئيػػة فػػي الكتػػب تػػأتي بصػػكرة ضػػمنية كىامشػػية كلػػـ يراعػػى التػػكازف كالشػػمكؿ كالتتػػابع الدر 

بيف القيـ البيئية كاف ىناؾ ضعؼ كاضح المتالؾ الطمبػة لمقػيـ البيئيػة كػذلؾ تفػكؽ الػذككر عمػى االنػاث 

 ،المشػػػرفة )حككمػػػة فػػػي اداء الطمبػػػة عمػػػى مقيػػػاس القػػػيـ البيئيػػػة كبينػػػت النتػػػائج ايضػػػا عػػػدـ تػػػأثير الجيػػػة

 عمى مستكيات امتالؾ الطمبة لمقيـ البيئية. خاصة(
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مستكل الػكعي الكشؼ عف   (Shobeiri and Prahallada، 2008)شكبيرم كبرىاالدا كحاكلت دراسة

البيئي لدل عينػة مػف معممػي المػكاد العمميػة كالمػكاد األدبيػة لممرحمػة الثانكيػة فػي إيػراف كالينػد، كفيمػا إذا 

( 1004الكعي البيئي لدل المعمميف يتأثر بعدد سنكات الخبرة، كتككنت عينة الدراسػة مػف ) كاف مستكل

بالينػد، كمدينػة طيػراف اإليرانيػة، ر ( مدارس ثانكية في مدينة ميسك 103معمميف كمعممات مكزعيف في )

، كأف بشػكؿ عػاـ كػاف متكسػطان ككشفت النتػائج أف مسػتكل الػكعي البيئػي البيئي  خضعكا الختبار الكعي

البيئي بيف معممي المكاد العممية كالمكاد األدبية لممرحمة الثانكية، لصػالح في مستكل الكعي ىناؾ فركقا 

 .معممي المكاد العممية، كأف مستكل الكعي البيئي لدل المعمميف ال يتأثر بعدد سنكات الخبرة

طمبػة جامعػة مؤتػة فػي  مستكل الكعي البيئي لدل( إلى التعرؼ عمى 0224كما ىدفت دراسة الصقار )

تػػػػـ اختيػػػػار عينػػػػة عشػػػػكائية عنقكديػػػػة مػػػػف طمبػػػػة ، ك لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ الدراسػػػػة ،ضػػػػكء بعػػػػض المتغيػػػػرات

( طالبػػان كطالبػة، كبعػد جمػع االسػتبانات 622قد اقتصرت العينة عمػػى )ك ، البكػالكريكس في جامعة مؤتة

ف متكسػػط أداء طمبػػة جامعػػة بػػي ؽأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة كجػػكد فػػرك ، ( اسػػتبانة11كتػػدقيقيا تػػـ اسػػتبعاد )

مؤتة عمى مقيػػاس مػػستكل الػػكعي البيئػي تبعػان لمتغيػر الجػنس ككانػت ىػذه الفػركؽ لصػالح اإلنػاث. كمػا 

متكسػػط أداء طمبػػة جامعػػة مؤتػػة عمػػى مقيػػاس مسػػتكل الػػكعي بػػيف  أظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػة كجػػكد فػػركؽ

اد المقيػاس، ككانػت لصػالح طمبػػة التخػػصص البيئػي تبعػان لمتغيػػر التخصػص فػي الكميػة عمػى جميػع أبعػ

  .العممي

( ىػػػدفت الػػػى قيػػػاس الػػػكعي البيئػػػي لطػػػالب المرحمػػػة االبتدائيػػػة فػػػي ضػػػكء 0223)الفػػػرداف امػػػا  دراسػػػة 

( طالبػػا كطالبػػة 065المشػػكالت البيئيػػة الراىنػػة التػػي تكاجػػو مممكػػة البحػػريف كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

تػـ اختيػارىـ بالطريقػة العشػكائية ة، ك حافظات البحريف الخمسمف طالب الصؼ السادس مكزعيف عمى م

 الػػكعي( فقػػرة مكزعػػة عمػػى بعػػدل 12مقيػػاس الػػكعي البيئػػي كتكػػكف مػػف ) بإعػػدادالعنقكديػػة كقػػاـ الباحػػث 

تدني المستكل العاـ لمكعى  البيئي بعد المعمكمات كبعد االتجاىات البيئية كاظيرت نتائج الدراسة التالي:
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تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف مسػػتكل ك  مرحمػػة االبتدائيػػة فػػي مممكػػة البحػػريف.البيئػػي لطػػالب ال

  كذلؾ لصالح االناث . ،الكعي البيئي بيف الذككر كاالناث

ىػدفت ىػذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى مسػتكل الػكعي البيئػي كعالقتػو بػبعض ( 0222)دراسة أبػك المػبف 

عات الفمسطينية بمحافظػات  ػزة كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج المتغيػرات لدل طمبة كمية التربية في الجام

 فقرة مكزعة عمى خمسػة أبعػػاد كىػي: (16الكصفي التحميمي كصممت مقياسا لمكعي البيئي يتككف مف )

مشػػكمة نقػػػص الغػػذاء،  مشػػكمة التمػػكث البيئػػي، مشػػكمة الزيػػادة السػػكنية، حمايػػة البيئػػة، المعتقػػدات البيئيػػة،

طالبػػػا كطالبػػػة مػػػػف طمبػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة بالجامعػػػات  (140ألفػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )ت، التشػػػكيو البيئػػػي

كلقػد أكضػحت الدراسػة أف  لممجتمػع األصػمي %(2،2الفمسػطينية المسػتكل األكؿ كالرابػع كتمثػؿ حػكالي )

كلقػػػػد جػػػػاء اقػػػػؿ مػػػػف المعػػػػػدؿ االفتراضػػػػي التػػػػي كضػػػػعتو  %(46مسػػػػتكل الػػػػكعي البيئػػػػي لػػػػدل الطمبػػػػة )

ممػػا يشػػير إلػػى تػػدني مسػػتكل الػػكعي البيئػػػي لػػػدل عينػػػة الدراسػػة عػػف المعيػػار المقبػػكؿ  (%52الباحثػػة)

 كأثبتت الدراسػة عمػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية تعػػزل لمتغيػر نػكع الدراسػة )عمميػة أدبيػة(،

لػة كعدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػػة إحػػصائية تعػػزل لمتغيػػر المسػتكل الدراسػي، عػدـ كجػكد فػركؽ ذات دال

القدس المفتكحة( كأظيرت الدراسة كجكد -األقصى-األزىر –إحصائية تعزل لمتغير الجامعة )اإلسالمية

 .إناث( كلقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث-فركؽ ذات داللة إحصائية تعػزل لمتغير الجنس )ذككر

يئػػي العػػاـ ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتكل الػػكعي الب( 0220)المخالفػػي دراسػػة السػػالمي ك 

لدل طمبػة مرحمػة التعمػيـ اإلعػدادم بسػمطنة عمػاف كمعرفػة العالقػة بػيف مسػتكل الػكعي كمتغيػرات النػػكع 

كالمػستكل التعميمي كالمنطقػة التعميميػة. كلقػد اسػتخدـ الباحػث المػنيج الكصػفي ،كتككنػت أدكات الدراسػة 

ىػػات لقيػػاس اتجاىػػػات الطمبػػة مػػف اختبػػار تحصػػيمي لقيػػاس المسػػتكل المعرفػػي لػػدل الطمبػػة كمقيػػاس اتجا

طالبػػػا كطالبػػػة مػػػف الصػػػفيف الثػػػاني كالثالػػػث إعػػػدادم  (2224كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) نحػػػك البيئػػػة،

تدني مسػتكل   كما يمي:ككانت نتائج الدراسػة  مدرسة تـ اختيارىا عشكائيا مف مناطؽ مختمفة. (23مف)
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كجكد عالقة مكجبة بيف مستكل الػكعي البيئػي  الكعي البيئي لدل طمبة المرحمة اإلعدادية لسمطنة عماف

كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيا بػيف مسػتكل الػكعي البيئػي لػدل الػذككر   لػدل الطمبػة كاتجاىػاتيـ نحػك البيئػة

 . كاإلناث كذلؾ لصالح اإلناث
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 دراسات تتعمق بالتنور الجغرافي  1.1.1
لتنػػكر الجغرافػػي حػػكؿ اسػػتخداـ ( ىػػدفت فييػػا الػػى التعػػرؼ عمػػى ا0222) كفػػي دراسػػة اجرتيػػا  شػػكارنة

لػػدل طمبػػة تخصػػص الجغرافيػػة فػػي جػػامعتي بيرزيػػت كالخميػػؿ  (GIS)برنػػامج نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة 

( طالبا كطالبة 42كطالبة كتكزعت عينة الدراسة حيث شممت ) ( طالبان 223كتككنت عينة الدراسة مف) 

كطالبػػة مػػف قسػػـ الجغرافيػػا فػػي جامعػػة   ( طالبػػا32% ك)03مػػف قسػػـ لجغرافيػػا فػػي جامعػػة الخميػػؿ بنسػػبة 

 (GIS)كاستخدمت الباحثة اداة اختبار التنكر الجغرافي لػدل طمبػة الجغرافيػا فػي  %12بير زيت  بنسبة 

كالسػنة الدراسػية ( كالقسػـ الثػاني فقػرات  ،كحيث شمؿ القسـ االكؿ بيانات تعريفية عف الطالػب )الجػنس 

فقػػرات كمػػا كأجػػرت الباحثػػة مقابمػػة  (3ـ الثالػػث صػػح اك خطػػأ)( فقػػرة كالقسػػ02اختبػػار مػػف متعػػدد بمغػػت )

لمتأكد مف المعمكمات التي حصمت عمييا مف خالؿ االداة االكلى كتـ التأكد مف صدؽ االداة مف خالؿ 

ككانت نتائج  ،عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كتـ التأكد مف ثبات االداة بطريقة التجزئة النصفية

كػػاف عاليػػا مػػف حيػػث معرفػػة اسػػتخداـ  (GIS)مجػػاؿ نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة الدراسػػة اف التنػػكر فػػي 

في حيف استخداـ البرنامج كتطبيقاتو مػف قبػؿ الطمبػة جػاءت ،البرنامج في المجاالت الجغرافية المختمفة 

كمػػػا اظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة اف طمبػػػة جػػػامعتي الخميػػػؿ ك بيرزيػػػت  ،بدرجػػػة متدنيػػػة فػػػي كمتػػػا الجػػػامعتيف

مػػف حيػػث اسػػتخدامو فػػي مجػػاؿ الجغرافيػػا سػػكاء فػػي  (GIS)عرفػػة عامػػو كجيػػدة حػػكؿ برنػػامج  يمتمكػػكف م

كلكػنيـ يفتقػػدكف  ،جغرافيػة السػكاف اك الخػػدمات اك اسػتخدامات االراضػػي ك يرىػا فػػي مجػاالت الجغرافيػػة

كمككناتو ككيفية استخدامو مػف اجػؿ الحصػكؿ عمػى الخػرائط ك يرىػا مػف   (GIS)طريقة عمؿ برنامج   

عمكمػػػػات الالزمػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت الجغرافيػػػػة المختمفػػػػة ايضػػػػا تكصػػػػمت انػػػػو ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة الم

فػػي جػػامعتي الخميػػؿ كبيرزيػػت تعػػزم لمتغيػػر الجػػنس امػػا متغيػػرات  ااحصػػائية لػػدل طمبػػة قسػػـ الجغرافيػػ

 كسجمت فركؽ لصالح طمبة السنة الرابعػة لجامعػة ،الدراسة فمـ تسجؿ فركؽ لدل طمبة جامعة بير زيت

 الخميؿ.
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بجغرافيػة فمسػطيف الطبيعيػة عنػد  التنػكر( بدراسػة ىػدفت الػى التعػرؼ عمػى مسػتكل 0222كقاـ حمػداف )

كميتي اآلداب كالتربية بالجامعة االسالمية بغزة كالػى معرفػة اثػر متغيػرات الجػنس كالكميػة كدراسػة مسػاؽ 

ت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف كتككنػػػػ ،معػػػػدؿ االكػػػػاديمي عمػػػػى المسػػػػتكل نفسػػػػوجغرافيػػػػة فمسػػػػطيف كالمسػػػػتكل كال

ككانػت اداة الدراسػة اختبػار تكػكف  ،%مف طمبػة كميتػي االداب كالتربيػة00( طالبا كطالبة بنسبة 2222)

فقػػرة مػػف نػػكع مػػف اختيػػار متعػػدد كتػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ كثبػػات االداة كاظيػػرت نتػػائج الدراسػػة ( 04)مػػف 

كل الثقافػػة بجغرافيػػة فمسػػطيف ( فػػي مسػػت2،22كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )

الطبيعيػػػػة ترجػػػػع الػػػػى متغيػػػػرات الجػػػػنس كالكميػػػػة كدراسػػػػة مسػػػػاؽ جغرافيػػػػة فمسػػػػطيف كالمسػػػػتكل كالمعػػػػدؿ 

 االكاديمي في حيف بعض المحاكر الفرعية لـ تظير بيا نفس الداللة.

كجي لدل ( التعرؼ عمى اثر محتكل منياج العمكـ في تنمية التنكر البيكل0222) فكدة كما ىدفت دراسة

طالبػػات الصػػػؼ الثػػاني األساسػػػي كتككنػػت عينػػػة الدراسػػة مػػػف طالبػػات الصػػػؼ الثػػاني فػػػي مدرسػػة ديػػػر 

المجمكعػػة الضػابطة كعػػدد  (0( طالبػػة كشػعبة )32ياسػيف االساسػػية العميػا لمبنػػات ككػاف عػػدد طالباتيػا )

اللػػػػة بػػػػيف ظيػػػػرت نتػػػػائج الدراسػػػػة كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة احصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتكل الدأ( طالبػػػػة ك 34طالباتيػػػػا)

متكسػػػطي درجػػػات الطالبػػػات فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالمجمكعػػػة الضػػػابطة بعػػػد اثػػػراء محتػػػكل منيػػػاج 

العمكـ بمستحدثات بيكلكجية فػي اختبػار التنػكر البيكلػكجي لصػالح )المجمكعػة التجريبيػة( كيرجػع السػبب 

ى كالثانيػػة مػػف كتػػاب فػػي ذلػػؾ الػػى فاعميػػة احػػداث االضػػافات كالزيػػادات عمػػى الكحػػدتيف الدراسػػتيف االكلػػ

 العمـك العامة لمصؼ الثاني االساسي كبير في المجمكع العاـ.

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ إلػػى المسػػتكل الحػػالي لمتنػػكر البيئػػي لػػدل معممػػػي ( 0221) دراسػػة سػػمعاف

مكانيػة التنبػؤ بالسػمكؾ البيئػػي مػف خػػالؿ  بعػػػض العمػػكـ لممرحمػة اإلعداديػة ككيفيػػة تنميػة التنػكر البيئػػي كا 

عناصر التنكر لمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة قاـ الباحػث ببنػاء برنػامج تػدريبي قػائـ عمػى الػتعمـ الػذاتي أعػد 

لقيػػػاس التنبػػػؤ البيئػػػي كيتضػػػمف أربعػػػة محػػػاكر أساسػػػية تمثػػػؿ اختبػػػار المفػػػػاىيـ البيئيػػػػة كمقيػػػػاس الػػػكعي 
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البيئيػػػة كميػػػارات اتخػػاذ القػػرارات بمشػػكالت البيئػػة كالتربيػػة البيئيػػة كمقيػػاس االتجػػاه نحػػك حمايتػػو كالتربيػػة 

لممرحمػػة اإلعداديػػة تخصػػص عمػػكـ ثػػـ دراسػػة  (معممػػان  11البيئيػػة ثػػـ تطبيػػؽ أدكات الدراسػػة قبميػػا عمػػى )

تػػدني كاضػػح فػػي عػػف  أسػػفرت النتػػائج البرنػػامج المقتػػرح كبعػػدىا تػػـ تطبيػػؽ أدكات الدراسػػة تطبيقػػا بعػػديا،

انخفػػػػاض كاضػػػػح فػػػػي كعػػػػي المعممػػػػيف بمعظػػػػـ ة، البيئيػػػػإلمػػػػاـ معممػػػػي العمػػػػـك عينػػػػة الدراسػػػػة بالمفػػػػاىيـ 

ضعؼ ، سمبية اتجاىات المعمميف نحك مشكالت البيئة كالتربية البيئية، لمشكالت البيئية كالتربية البيئيةا

فػػي قػػدرة المعممػػيف عمػػى اتخػػاذ قػػرارات بيئيػػة صػػحيحة كقػػد أكػػدت نتػػائج الدراسػػة بػػاف البرنػػامج المقتػػرح 

ككجػػػد  يميػػػة أدل إلػػػػى تنميػػػػة التنػػػكر البيئػػي لػػػدل معممػػػي العمػػػـك بعػػػد دراسػػػتو،باسػػتخداـ المكديػػػكالت التعم

مكانيػػػة التنبػػػؤ بالسػػػمكؾ  ارتباطػػا مرتفػػػع بػػػيف عناصػػػر التنػػػكر البيئػػػػي لممعممػػػيف كالسػػػمكؾ البيئػػي لػػػدييـ، كا 

 . البيئي لدييـ مف خالؿ بعػض عناصػر التنكر البيئي

د عناصر التنػكر البيئػي الػػالـز تكافرىػػا لػػدل الطػػالب ىدفت ىذه الدراسة إلى تحدي( 0221) دراسة سالـ

المعمميف بكميات التعميـ الصناعي كالكقكؼ عمى مستكل التنكر البيئي لػدييـ كالكشػؼ عػف اثػر كػؿ مػف 

كأعػد  التخصص األكاديمي كالجنس عمى المستكل العاـ لدييـ. كلقػد اسػتخدـ الباحػػث المػنيج الكصػفي،

 طالبػا كطالبة مف طػالب الفرقػة الرابعػة (280كتككنت عينة الدراسة مف ) ،ئيتنكر البيملالباحث مقياسا 

تنػكر متػدني المسػتكل العػاـ ل: كلقد أظيرت النتائج ما يمي، كبني سكيؼ ،لكمية التعميـ الصناعي بالقاىرة

إف  (،75البيئي لطالب المعمميف عينة الدراسػة كمجمكعػة كاحػدة كتخصصات مختمفػة عػف حػد الكفايػة )

عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة ، التخصػػػص ال يػػػؤثر عمػػػى مسػػػتكل التنػػػكر البيئػػػي لػػػدل الطمبػػػة عينػػػة الدراسػػػة

 .إحصائيا بيف الجنسيف في مستكل التنكر البيئي

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد أبعػػاد التنػػكر البيئػػي التػػي يجػػب أف يمػػـ ( 0222دراسػػة دركيػػش كنشػػكاف )

افظػات  ػزة كالتعػرؼ عمػى مسػتكيات التنػكر البيئػي لطػالب بيا طػالب كميػات التربية بالجامعات في مح

لى التعرؼ  مستكل التنكر البيئػي لطػالب  عمىكمية التربية بجامعة األزىر بغزة كاتجاىاتيـ نحك البيئة كا 
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كمية التربية بجامعة األزىر في كؿ بعد مػف أبعاد مقياس التنػكر البيئػي ، كلقػد اسػتخدـ الباحثػاف المػنيج 

( 40مقياسػػا لمتنػػكر البيئػي كمقياسػا لالتجاىػات البيئيػة كلقػد تككنػت عينػة الدراسػة مػف ) الكصفي، كأعػدا

أبعػػاد التنػػكر البيئػػي تتمثػػؿ فػػي )المعرفػػة البيئيػػة، : طالػػب كطالبػػػة. كلقػػػد كانػػت نتػػائج الدراسػػة كمػػا يمػػي

نمك  كالمحافظة عمييا فيػـ المػشكالت البيئية كالمساىمة في حميا، حماية البيئة التعامؿ مع مكارد البيئة،

ال يكجػد أثػر لمقػرر التربيػة البيئيػة  مستكل التنكر البيئي لدل الطمبة نتيجة لدراستيـ مقرر التربية البيئية

 .جامعػة األزىر بغزة–في نمك االتجاىات البيئية لطالب كمية التربية 

تالميػػػذ الصػػػؼ  للػػػدالتنػػػكر البيئػػػي  ل( ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى تحديػػػد مسػػػتك 0222دراسػػػة العفيفػػػي  )أمػػػا 

طالبػػان ( 122السػػادس األساسػػي بمحافظػػة رفػػح كعالقتػػو بػػبعض المتغيػػرات، حيػػث بمغػػت عينػػػة الدراسػػػة )

كطالبػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ السػػادس فػػي مػػدارس ككالػػة الغػػكث كالمػػدارس الحككميػػة بمدينػػة رفػػػح حيػػث تػػـ 

الدراسة  مجتمعأفراد  للبيئي لدالتنكر ا لأف مستك  لىكأشارت نتائج الدراسة إ .اختيارىـ بطريقة عشكائية

بغػػػػض النظػػػػر عػػػف الجػػػػنس كمكػػػاف السػػػػكف كنػػػػكع  (%80)المقبػػػػػكؿ ليػػػػذه الدراسػػػػػة كىػػػػك  لدكف المسػػػتك 

 .المؤسسة التعميميػة كمػستكم التحػصيؿ الدراسي
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.1
عمػؽ بػالكعي البيئػي، أمػا المحػكر قامت الباحثة بتقسيـ الدراسات السػابقة إلػى محػكريف، المحػكر األكؿ يت

 الثاني دراساتو تتعمؽ بالتنكر الجغرافي.

 (0222تناكلػػػت الدراسػػػات التػػػي تتعمػػػؽ بػػػالكعي البيئػػػي، مسػػػتكل الػػػكعي البيئػػػي مثػػػؿ دراسػػػة الزيػػػادات )

( كدراسػػػػة 0222مػػػػبف )ال( كدراسػػػػة أبػػػػك 0223الفػػػػرداف )( كدراسػػػػة 0222كدراسػػػػة الشػػػػعيمي كالربعػػػػاني )

، كمػا أّف ىنػاؾ دراسػات تناكلػت تنميػة الػكعي  (Ahuja، 2010) ( كدراسػة0220فػي )السػالمي كالمخال

الػكعي بالتشػريعات (، ككػذلؾ ىنػاؾ دراسػات بحثػت فػي مسػتكل 0222بالتربية البيئة مثػؿ دراسػة الفػرا ) 

 (.0222ثؿ دراسة األستاذ كالددح )البيئية م

(، كىنػػاؾ 0222فػػي مثػػؿ دراسػػة شػػكارنة )كمػػا أّف ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الدراسػػات تناكلػػت التنػػكر الجغرا 

( 0221(، كدراسػػػة سػػػالـ )0221مجمكعػػػة مػػػف الدراسػػػات تناكلػػػت التنػػػكر البيئػػػي مثػػػؿ دراسػػػة سػػػمعاف )

( بحثػػػػت فػػػػي 0222كمػػػػا أّف دراسػػػػة حمػػػػداف )، (0222( كالعفيفػػػػي )0222كدراسػػػػة دركيػػػػش كالنشػػػػكاف )

 مستكل الثقافة بجغرافية فمسطيف الطبيعية.

( كدراسػػػة الغيثػػػي 0222راسػػػات أجريػػػت عمػػػى المعممػػػيف مثػػػؿ دراسػػػة الزيػػػادات )ىنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف الد

، بينمػػػا ىنػػػاؾ مجمكعػػػة مػػػف الدراسػػػات (0221كدراسػػػة سػػػمعاف ) (Ahuja، 2010) ( كدراسػػػة0222)

كدراسػة السػالمي  (0223، كدراسػة الفػرداف )(0222أجريت عمى الطمبة في المػدارس مثػؿ دراسػة الفػرا )

، كمنيػػا مػػا أجػػرم عمػػى الطمبػػة فػػي الجامعػػات مثػػؿ دراسػػة (0222عفيفػػي ) كدراسػػة (0220كالمخالفػي )

، كدراسػػػػة (0222، كدراسػػػػة حمػػػػداف )(0222(، كدراسػػػػة الشػػػػعيمي كالربعػػػػاني )0222األسػػػػتاذ كالػػػػددح )

 . (0222( كدراسة شكارنة )0223كدراسة أبكالمبف ) (0224الصقار )
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فػػي مسػػػتكل الػػػكعي البيئػػي كربطتػػػو بػػػالتنكر  كمػػا يميػػػز ىػػػذه الدراسػػة عػػػف الدراسػػػات السػػابقة أنيػػػا بحثػػػت

الجغرافي، حيث طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة الجامعة كما أنيا استيدفت الطمبة الػذيف يدرسػكف العمػـك 

 االجتماعية.

ككذلؾ تميزت ىذه الدراسة فػي أدكاتيػا حيػث اسػتخدمت أداتػيف األكلػى لقيػاس الػكعي البيئػي كىػي عبػارة 

اس التنػػكر الجغرافػػي كىػػي عبػػارة عػػف اختبػػار حيػػث قامػػت الباحثػػة بػػالربط بػػيف عػػف اسػػتبياف، كالثانيػػة لقيػػ

  ىاتيف األداتيف؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة.
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 الفصل الثالث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة 1.3
ا مػنيج الدراسػة كمجتمعيػ تضػمنفي ىذه الدراسة، كالتػي ت اتباعيا تـالتي  اإلجراءاتىذا الفصؿ  تناكؿ

جػػراءاتالدراسػػة  كأداةعينتيػػا، ك  جػػراءاتك  ،الصػػدؽ كالثبػػات ليػػا كا   اإلحصػػائية كاألسػػاليبتنفيػػذ الدراسػػة،  ا 

  .لعناصرتمؾ االمستخدمة فييا، كفيما يمي كصؼ ل

 :الدراسة منيج 1.1

بة جامعة القدس مستكل الكعي البيئي لدل طم لقياساالرتباطي  الكصفي المنيج الباحثة تستخدما

 مف النكع ىذا لمثؿ لمالءمتو كذلؾ ،تخصص العمكـ االجتماعية كعالقتو بتنكرىـ بجغرافية فمسطيف

 .الدراسات

 :الدراسة مجتمع  1.1

 طالبان ( 225) كالبالغ عددىـ جامعة القدس تخصص العمـك االجتماعية، طمبة مف الدراسة مجتمع تككف

ة القبكؿ التسجيؿ في جامعة دائر  إحصائيات حسب كذلؾ طالبة،( 32)ك طالبان،( 12) منيـ كطالبة،

 متغيرات الدراسة: حسب المجتمع أفراد ( تكزيع2.2كيبيف الجدكؿ )القدس، 
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 الدراسة متغيرات حسب المجتمع أفراد (:  توزيع 4.3جدول رقم )

 العدد البدائل المتغيرات
 الجنس

 

 45 ذكر

 63 أنثى

 36 تاريخ التخصص

 72 جغرافيا

 المستوى الدراسي

 23 سنة أكلى

 23 ثانية

 28 ثالثة

 34 رابعة

 المعدل الدراسي
 35 مرتفع

 66 متكسط

 7 منخفض

 

 :الدراسة أدوات ..4

بإعداد  السابقة النظرم المتعمؽ بالمكضكع كالدراسات األدب عمى قامت الباحثة مف خالؿ االطالع

 األدكات اآلتية:

 : البيئي الوعيستبانة ا ..3.4

ممحؽ البيئي بالرجكع إلى الدراسات السابقة كما في ال االستبانة لقياس الكعيأداة  ةالباحث تستخدما
حيث كزعت الدرجات عمى  .( فقرة24) ثالثة أبعاد كمجمكع الفقرات مف االستبانة تكتككن  (.1رقـ)

 فقرات االستبانة كما يمي:

  ( درجات.3ايجابي تأخذ ) الخياراذا كاف 

 اك سمبي متكسطة تأخذ درجتيف ايجابي الخيارا كاف اذ. 
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  تأخذ درجة كاحدة .  الخيار سمبياذا كاف 

 صدق االستبانة: 

 ذكم المحكميف بالتحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف ةالباحث تقام

كمدل  ي،البيئ الكعيبداء الرأم في مدل مالءمتيا لقياس إجؿ أمف  (3ممحؽ رقـ ) االختصاص

كعمى ضكء المالحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صيا ة بعض ، سالمة الصيا ة المغكية لمفقرات

 .الفقرات، كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرجت االستبانة في شكميا النيائي

 ثبات االستبانة:

نة الدراسة كمف خارج عي ،بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة ةالباحث تقام

 كالذم بمغاستخداـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، كقد تـ  ،لمتحقؽ مف ثبات االستبانة

 ( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة مف الثبات.0.87)

 : التنور الجغرافي اختبار ..1.4

سابقة كما في الجغرافي بالرجكع إلى الدراسات ال االختبار لقياس التنكرأداة  ةالباحث تستخدما

 .معينةاعطي كؿ فقرة عالمة حيث  سؤاؿ.( 22مف ) االختبار(. كتككف 2ممحؽ رقـ)ال

 : االختبارصدق 

 المحكميف مف خالؿ عرضيا عمى مجمكعة مف االختباربالتحقؽ مف صدؽ  ةالباحث تقام

 ي،الجغراف التنكربداء الرأم في مدل مالءمتو لقياس إجؿ أمف  (3ممحؽ رقـ ) االختصاص ذكم

كعمى ضكء المالحظات التي أشاركا إلييا تـ إعادة صيا ة سئمة، كمدل سالمة الصيا ة المغكية لأل

 .بعض األسئمة، كتـ حذؼ بعض الفقرات، حتى خرج االختبار في شكمو النيائي
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 :االختبارثبات 

كقد تـ  ،مجتمع الدراسة خارج عمى عينة استطالعية مف االختباربتطبيؽ  ةالباحث تقام

( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة 0.81) كالذم بمغداـ معادلة كركنباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، استخ

 عالية مف الثبات.

   إجراءات الدراسة ..5

 تي:بعدة إجراءات عممية عمى النحك اآلقامت الباحثة  ،إلتماـ ىذه الدراسة

 أجؿ إعداد أدكات الدراسة.االطالع عمى الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمكضكع الدارسة مف  -2

كعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف  (0كما في ممحؽ رقـ ) إعداد اختبار يقيس التنكر الجغرافي -0

 (.2كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ )

عمى مجمكعة مف  ( كعرضيا2إعداد استبانة لقياس مستكل الكعي البيئي كما في ممحؽ رقـ ) -2

 (.2المحكميف كما ىك مكضح في ممحؽ رقـ )

 مجتمععمى عينة استطالعية مف خارج البيئي  ستبانة الكعي كا التنكر الجغرافي مقياسطبيؽ ت -1

 بيدؼ التحقؽ مف سالمة ثبات الفقرات ككضكحيا. ،الدراسة

أما ، 222الدراسة تمييدان لتحميميا، كقد تـ تحكيؿ درجات االختبار مف أدكات تـ تصحيح أكراؽ  -2

 .40االستبانة فقد كانت عالمتيا مف 

، حيث بمغ المدل 402=00/2=2-00لعالمات االختبار كما يمي: اقامت الباحثة بحساب المدل  -3

ككذلؾ تـ تحكيؿ المدل حيث كاف كما  222إلى  00مف االختبار عالمة كقد تـ تحكيؿ  .402

= 2/(01-40)أما االستبانة فقد تـ حساب المدل ليا كما يمي: ، 22025=00(÷222×402يمي: )
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ككذلؾ تـ تحكيؿ  222 إلى 40مف االستبانةتـ تحكيؿ ، ك 23مدل لالستبانة ، حيث بمغ ال23

 .13.00=40(÷222×23المدل حيث كاف كما يمي: )

  Spssكتحمييا باستخداـ الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  ،معالجة النتائج إحصائيان  تتم -4

 كمناقشة تفسير النتائج كتقديـ التكصيات.

 :متغيرات الدراسة 1.6

 : اآلتيةىذه الدراسة عمى المتغيرات  ممتتشا 

 : ةالمستقم اتالمتغير 

 ذكر، أنثى(. الجنس( 

 .)التخصص )تاريخ، جغرافيا 

 )المستكل الدراسي )سنة أكلى، ثانية، ثالثة، رابعة 

 )المعدؿ الجامعي )مرتفع، متكسط، منخفض 

 : ةالتابع اتالمتغير 

  العمكـ االجتماعيةمستكل الكعي البيئي لدل طمبة جامعة القدس تخصص. 

 لدل طمبة جامعة القدس تخصص العمكـ االجتماعية بجغرافية فمسطيف تنكرال. 

  :اإلحصائية األساليب ..8

 إدخاليػػا تػـ كقػد الحاسػكب إلػى إلدخاليػا تمييػدا بمراجعتيػا الباحثػة قامػت ، الدراسػة بيانػات جمػع بعػد   

 .رقمية إلى المفظية اإلجابات بتحكيؿ أم ،معينة ان أرقام بإعطائيا لمحاسكب
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الحسػػابية كاالنحرافػػات  المتكسػطاتحيػػث تػـ اسػػتخراج  لمبيانػػات، الالزمػة اإلحصػػائية المعالجػة تمػػت كقػد

 الثبػػػات معادلػػػة اسػػػتخداـ تػػػـ فقػػػد كالثبػػػات الصػػػدؽ كلقيػػػاسلمفقػػػرات، لمفقػػػرات كالػػػدرجات الكميػػػة  المعياريػػة

 ،ف بػػػيف الفقػػػرات كالػػػدرجات الكميػػػة ليػػػااالرتبػػػاط بيرسػػػك  كمعػػػامالت( Alpha Cronbach)ألفػػػا كركنبػػػاخ

 . SPSS اإلحصائية الرـز برنامج ك الحاسكب باستخداـ كذلؾ

 لكعي البيئياستبانة امفتاح التصحيح 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 13000مف  فأقؿ /X منخفضة

 X ≤   / > 13000 35011    متكسطة

 35011أكبر مف  /X مرتفعة

 لتنكر بجغرافية فمسطيفر اختبامفتاح التصحيح ال

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 22025مف  فأقؿ /X منخفضة

 X ≤   / > 22025 33023    متكسطة

 33023أكبر مف  /X مرتفعة
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 الفصل الرابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 

 المقدمة   3.4

 قياس " مستكلالتي ىدفت إلى ك الدراسة، تناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا  

 .فمسطيف" بجغرافية بتنكرىـ كعالقتو االجتماعية العمكـ تخصص القدس جامعة طمبة لدل البيئي الكعي

 :نتائج أسئمة الدراسة  1.4

جامعـة القـدس تخصـص  طمبـة لدى البيئي الوعي مستوى ماالنتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.2.4

 ؟ةاالجتماعي العموم

الدراسػػة  مجتمػػعقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد 

 جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ طمبػػة لػػدل البيئػػي الػػكعي عػػف مسػػتكل التػػي تعبػػر االسػػتبانة فقػػرات عمػػى

 ( يكضح ذلؾ. 201القدس كالجدكؿ )
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الدراسة عمى  مجتمعالمعيارية الستجابات أفراد (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4.4 جدول )
 القدس، مرتبة حسب األىمية جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى البيئي الوعي مستوى

رقم 
 البعد

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 12.53 53.91 (8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1) األخالقيات البيئية 1

 متكسطة 15.92 53.66 (24( )23( )22( )21( )21( )19( )18( )17) المعرفة البيئية 3

 متكسطة 14.98 52.66 (16( )15( )14( )13( )12( )11( )11( )9)  التنمية البيئية 2

 متوسطة 11.23 53.40 الدرجة الكمية 

االسػتبياف التػي  أبعػادمػف  دبعػ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكػؿ 1.4) يكضح الجدكؿ 

مرتبػة ترتيبػا تنازليػا حسػب  القػدس جامعػة فػي االجتماعيػة العمػكـ طمبػة لػدل البيئي الكعي مستكلتقيس 

 العمػكـ طمبػة لػدل البيئػي الػكعي مسػتكل، كتشير الدرجة الكمية الكاردة في الجػدكؿ أف المتكسط الحسابي

المتكسػط الحسػابي ليػػذه الدرجػة عمػى الدرجػػة  ، حيػػث بمػغمتكسػطةكانػت  القػػدس جامعػة فػي االجتماعيػة

 الػػكعي مسػػتكل( كبالتػػالي يسػػتنتج بػػأف 11.23( مػػع انحػػراؼ معيػػارم مقػػداره )53.40الكميػػة لممقيػػاس )

 .متكسطان القدس  جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي

 بعػػد: األبعػػاددمػػة ىػػذه كقػػد جػػاء فػػي مق ،المتكسػػط الحسػػابياالسػػتبياف ترتيبػػا تنازليػػا حسػػب  أبعػػادكرتبػػت 

. تالىػا بعػد (12.53( كانحػراؼ معيػارم مقػداره )53.91( بمتكسط حسػابي مقػداره )البيئية األخالقيات)

فػػػي حػػػيف  ، (15.92( كانحػػػراؼ معيػػػارم مقػػػداره )53.66بمتكسػػػط حسػػػابي مقػػػداره )البيئيػػػة(  )المعرفػػػة

( كانحػػراؼ معيػػارم مقػػداره 52.66) ( بمتكسػػط حسػػابي مقػػدارهالبيئيػػة التنميػػة) بعػػد: األبعػػادكانػػت أدنػػى 

(14.98). 
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طمبة جامعة  لدى البيئي الوعي مستوى يختمف ىلالنتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   1.1.4 
 والمعدل الدراسي، والمستوى والتخصص، الجنس،) باختالف االجتماعية القدس تخصص العموم

      ؟(الجامعي

  األسئمة الفرعية التالية: ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى

 العمـوم تخصـص القـدس جامعـة طمبـة لـدى البيئـي الـوعي مسـتوى يختمـف ىل: السؤال الفرعي األول
 الجنس؟ باختالف االجتماعية

 مجتمع أفرادالستجابة كاالنحرافات المعيارية المتكسطات الحسابية  استخداـتـ  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

الجنس  لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل لبيئيا الكعي مستكلالدراسة عمى 

 ( يكضح ذلؾ.4.0كالجدكؿ )

 الـوعي عمـى مسـتوى المجتمـع أفـرادالسـتجابة واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي (:..2جدول )
 الجنس لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى البيئي

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد الجنس 

 12.31 51.14 45 ذكر

 9.89 55.02 63 أنثى

 االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكلفركؽ في  ىناؾ ( أف0.4تبيف مف خالؿ الجدكؿ )

( 22020حيث بمغ المتكسط الحسابي ) الجنس، كلصالح اإلناث لمتغير تعزل القدس جامعة في

( كبانحراؼ معيارم 22021(، بينما بمغ المتكسط الحسابي لمذككر )6056رم )كبانحراؼ معيا

(20022). 
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 تخصـص القـدس جامعـة طمبـة لـدى البيئـي الـوعي مستوى يختمف ىل:  السؤال الفرعي الثانينتائج 

 التخصص؟ باختالف االجتماعية العموم

 مجتمع أفرادالستجابة  فات المعياريةكاالنحرا المتكسطات الحسابية استخداـتـ  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمـك طمبة لدل البيئي الكعي مستكلالدراسة عمى 

 ( يكضح ذلؾ.4.2كالجدكؿ ) التخصص

 الـوعي عمـى مسـتوى المجتمـع أفـرادالسـتجابة واالنحراف المعياري  المتوسط الحسابي (:..3جدول )
 التخصص لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية مومالع طمبة لدى البيئي

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد التخصص

 13.00 49.44 36 تاريخ

 9.13 55.39 72 جغرافيا

 طمبة لدل البيئي الكعي مستكلفركؽ ذات داللة إحصائية في  ىناؾ ( أف2.4تبيف مف خالؿ الجدكؿ )

حيث بمغ المتكسط  الجغرافيا، كلصالح التخصص لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ

( 16.11) لمتاريخ(، بينما بمغ المتكسط الحسابي 6.22( كبانحراؼ معيارم )22.26الحسابي )

 .(22.22كبانحراؼ معيارم )

 تخصـص القـدس جامعـة طمبـة لـدى البيئـي الـوعي مستوى يختمف ىل:  السؤال الفرعي الثالثنتائج 
 المستوى الدراسي؟ باختالف االجتماعية العموم

 مجتمػع أفػرادالسػتجابة  كاالنحرافػات المعياريػة تـ حساب المتكسطات الحسابية لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 لمتغيػػػر تعػػػزل القػػػدس جامعػػػة فػػػي االجتماعيػػػة العمػػػكـ طمبػػػة لػػػدل البيئػػػي الػػػكعي مسػػػتكل عمػػػىالدراسػػػة 

 ( يكضح ذلؾ.1.4كالجدكؿ )الدراسي  المستكل
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فــي  الدراســة مجتمــعالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد  (:..4)دول جــ
 الدراسي المستوى لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى البيئي الوعي مستوى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 9.11 52.17 23 سنة أكلى

 14.01 53.04 23 ثانيةة سن

 9.09 55.49 28 ثالثةسنة 

 12.03 52.79 34 رابعةسنة 

 11.23 53.40 108 المجمكع

 العمػػػكـ طمبػػػة لػػػدل البيئػػػي الػػػكعي فػػػي مسػػػتكلكجػػػكد فػػػركؽ ظاىريػػػة  (1.4)يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

 عمػػى لثالثػػة طمبػػة السػػنة ا حصػػؿحيػػث الدراسػػي،  المسػػتكل لمتغيػػر تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة

 طمبػة السػػنة الثانيػػة ، كحصػػؿ(6026( كانحػراؼ معيػػارم )22016بمػغ المتكسػػط الحسػػابي )ك  ةأعمػى مرتبػػ

عمػػى  ةطمبػػة السػػنة الرابعػػكحصػػؿ ( 21021( كانحػػراؼ )22021بمتكسػػط حسػػابي ) عمػػى المرتبػػة الثانيػػة

عمػى لسنة األكلى طمبة اكحصؿ (، 20022كانحراؼ معيارم )( 20046)المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 

 (.6022( كانحراؼ معيارم )20024بمتكسط حسابي )المرتبة الرابعة 

 

 تخصـص القـدس جامعـة طمبـة لـدى البيئـي الـوعي مسـتوى يختمـف ىـل: السؤال الفرعي الثالثنتائج 

 المعدل الجامعي؟ باختالف االجتماعية العموم

 مجتمػع أفػرادالسػتجابة  حرافػات المعياريػةكاالن تـ حساب المتكسطات الحسابية لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 المعدؿ لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكل عمىالدراسة 

 ( يكضح ذلؾ.2.4كالجدكؿ )الجامعي 
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فــي  الدراســة مجتمــعالمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابة أفــراد  (:..5)جــدول 
 الجامعي المعدل لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى البيئي وعيال مستوى

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعي المعدل
 11.56 54.39 35 مرتفع

 11.16 52.60 66 متكسط

 9.93 56.13 7 منخفض

 11.23 53.40 108 المجمكع

 العمػػػكـ طمبػػػة لػػػدل البيئػػػي الػػػكعي فػػػي مسػػػتكلظاىريػػػة فػػػركؽ كجػػػكد  (2.4)يالحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ رقػػػـ 

حيػػػػث حصػػػػؿ الطمبػػػػة ذكم المعػػػػدؿ  الجػػػػامعي، المعػػػػدؿ لمتغيػػػػر تعػػػػزل القػػػػدس جامعػػػػة فػػػػي االجتماعيػػػػة

( كاالنحػػػراؼ معيػػػارم 23022المػػػنخفض عمػػػى أعمػػػى مرتبػػػة مػػػف  يػػػرىـ حيػػػث بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي )

( كانحػػػراؼ 21026معػػػدؿ المرتفػػػع بمتكسػػػط حسػػػابي )(، كجػػػاء فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة الطمبػػػة ذكم ال6062)

( كانحػػػػراؼ 20032( كفػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة الطمبػػػػة ذكم المعػػػػدؿ المتكسػػػػط بمتكسػػػػط حسػػػػابي )22023)

 (.22023معيارم )

 

 طمبة جامعة القـدس لدى فمسطين بجغرافية التنور درجة ما: الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال  1.1.4

 االجتماعية؟ العموم تخصص

الدراسػػة  مجتمػػعقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد 

 العمػػػػكـ تخصػػػػص طمبػػػػة لػػػدل فمسػػػػطيف بجغرافيػػػػة درجػػػػة التنػػػكر عػػػػف التػػػي تعبػػػػر أسػػػػئمة االختبػػػػار عمػػػى

 ( يكضح ذلؾ. 3.4القدس كالجدكؿ ) جامعة في االجتماعية
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الدراســة عمــى  مجتمــعاالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد (: المتوســطات الحســابية و ..6جــدول )

 القدس جامعة في االجتماعية العموم تخصص طمبة لدى فمسطين بجغرافية درجة التنور

رقم 
 المحور

 المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متكسطة 21.03 61.72 (19( )14( )4( )3( )2( )1) المكقع )مكقع، حدكد، مساحة( 1

 مرتفعة 20.27 69.75 (21( )17( )16( )13( )9( )5) المياه )بحار، بحيرات، أنيار( 2

 متكسطة 27.16 59.72 (22( )21( )15( )12( )11( )11) المناخ )حرارة، رياح، أمطار( 3

 مرتفعة 21.96 68.98 (18( )8( )7( )6) السطح )جباؿ، سيكؿ( 4

 سطةمتك  15.35 65.18 الدرجة الكمية 

التػػي  االختبػارالمتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات  (6.4) يكضػح الجػدكؿ

مرتبػة  القػدس جامعػة فػي االجتماعيػة العمػكـ تخصػص طمبػة لػدل فمسػطيف بجغرافيػة درجػة التنػكرتقيس 

 درجػػػة التنػػػكرأف ، كتشػػػير الدرجػػػة الكميػػػة الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ المتكسػػػط الحسػػػابيترتيبػػػا تنازليػػػا حسػػػب 

، حيػث بمػغ متكسػطة تكانػ القػدس جامعػة فػي االجتماعيػة العمكـ تخصص طمبة لدل فمسطيف بجغرافية

( مػػػع انحػػػراؼ معيػػػارم مقػػػداره 65.18المتكسػػػط الحسػػػابي ليػػػذه الدرجػػػة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس )

 االجتماعيػة لعمػكـا تخصػص طمبػة لػدل فمسػطيف بجغرافيػة درجة التنػكر( كبالتالي يستنتج بأف 15.35)

 .القدس متكسطان  جامعة في

: المحػػاكركقػػد جػػاء فػػي مقدمػػة ىػػذه  ،المتكسػػط الحسػػابيترتيبػػا تنازليػػا حسػػب  محػػاكر االختبػػاركرتبػػت 

، ثػـ تالىػا محػكر (20.27( كانحػراؼ معيػارم مقػداره )69.75( بمتكسط حسػابي مقػداره )المياه) محكر

، ثػػػػـ تالىػػػػا محػػػػكر (21.96اؼ معيػػػػارم مقػػػػداره )( كانحػػػػر 68.98بمتكسػػػػط حسػػػػابي مقػػػػداره ))السػػػػطح( 

 . (21.03( كانحراؼ معيارم مقداره )61.72بمتكسط حسابي مقداره ))المكقع( 
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( كانحػػراؼ معيػػارم 59.72بمتكسػػط حسػػابي مقػػداره )المنػػاخ( ) محػػكر: المحػػاكرفػػي حػػيف  كانػػت أدنػػى 

 .(27.16مقداره )

 طمبة لدى فمسطين بجغرافية التنور درجة مفتخت ىل النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:   4.1.4
 الدراسي، المستوىو  التخصص،و  الجنس،) باختالف في االجتماعية العمومجامعة القدس تخصص 

      ؟(الجامعي المعدلو 

  األسئمة الفرعية التالية:ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو إلى 

 القـدس جامعـة طمبـة لـدى فمسطين بجغرافية التنور درجة تختمف ىل: السؤال الفرعي الخامسنتائج 

  ؟الجنس باختالف االجتماعية العموم تخصص

 مجتمػع أفػرادالسػتجابة  كاالنحرافػات المعياريػة المتكسطات الحسابيةحساب  تـ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة التنػػكر درجػػةالدراسػػة عمػػى 

 ( يكضح ذلؾ.4.4كالجدكؿ )الجنس  لمتغير

 التنــور عمــى درجــة مجتمــع أفــرادالســتجابة  المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري (:..7جــدول )

 .الجنس لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى فمسطين بجغرافية

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد الجنس 

 13.55 64.49 45 ذكر

 16.60 65.67 63 أنثى

 العمـك طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجةىناؾ فركؽ في  ( أف4.4تبيف مف خالؿ الجدكؿ )

حيث بمغ المتكسط الحسابي  ، كلصالح اإلناثالجنس لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية
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( كبانحراؼ 31016بي لمذككر )(، بينما بمغ المتكسط الحسا23032( كبانحراؼ معيارم )32034)

 .(22022معيارم )

 القـدس جامعـة طمبـة لـدى فمسطين بجغرافية التنور درجة تختمف ىل: السؤال الفرعي السادسنتائج 

 ؟التخصص باختالف االجتماعية العموم تخصص

 جتمػعم أفػرادالسػتجابة  كاالنحرافػات المعياريػة المتكسطات الحسابيةحساب  تـ لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة التنػػكر درجػػة الدراسػػة عمػػى

 ( يكضح ذلؾ.5.4كالجدكؿ )التخصص  لمتغير

 التنــور عمــى درجــة مجتمــع أفــرادالســتجابة  المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري (:..8جــدول )
 التخصص لمتغير تعزى القدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى فمسطين بجغرافية

 المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العدد التخصص

 15.45 56.13 36 تاريخ

 13.23 69.70 72 جغرافيا

 

 بجغرافية التنكر درجةفركؽ ذات داللة اإلحصائية في  ىناؾ( أف 5.4يتبيف مف خالؿ الجدكؿ )

صالح لك  التخصص باختالؼ في جتماعيةاال العمكـ تخصص القدس جامعة طمبة لدل فمسطيف

( بينما بمغ 22002( كبانحراؼ معيارم )36042تخصص الجغرافيا حيث بمغ المتكسط الحسابي )

 .(22012( كبانحراؼ معيارم )23022المتكسط الحسابي لتخصص التاريخ )
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 القـدس عـةجام طمبـة لـدى فمسـطين بجغرافيـة التنـور درجـة تختمـف ىل: السؤال الفرعي السابعنتائج 

 المستوى الدراسي؟ باختالف االجتماعية العموم تخصص

 مجتمػع أفػرادالسػتجابة كاالنحرافػات المعياريػة تـ حساب المتكسطات الحسابية  لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

 تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة التنػػكر درجػػة عمػػىالدراسػػة 

 ( يكضح ذلؾ.6.4كالجدكؿ )اسي الدر  المستكل لمتغير

 درجـةفـي  الدراسة مجتمعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد  (:..9)جدول 
 المســتوى لمتغيــر تعــزى القــدس جامعــة فــي االجتماعيــة العمــوم طمبــة لــدى فمســطين بجغرافيــة التنــور

 الدراسي

 ف المعيارياالنحرا المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي
 16.94 67.48 23 سنة أكلى

 15.23 66.75 23 ثانية

 11.93 69.04 28 ثالثة

 15.76 59.37 34 رابعة

 15.35 65.18 108 المجمكع

 العمػػكـ طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة التنػػكر فػػي درجػػةظاىريػػة كجػػكد فػػركؽ  (6.4)يالحػػظ مػػف الجػػدكؿ 

 حيػػث حصػػؿ طمبػػة السػػنة الثالثػػة عمػػى الدراسػػي،  تكلالمسػػ لمتغيػػر تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة

 األكلى(، كحصؿ طمبة السنة 22.62( كانحراؼ معيارم )36.21أعمى مرتبة كبمغ المتكسط الحسابي )

عمػػى  الثانيػػة( كحصػػؿ طمبػػة السػػنة 23.61( كانحػػراؼ )34.15عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي )

عمى  الرابعة(، كحصؿ طمبة السنة 22.02نحراؼ معيارم )( كا33.42المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي )

 (.22.43( كانحراؼ معيارم )26.24المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي )
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 القـدس جامعـة طمبـة لـدى فمسـطين بجغرافيـة التنـور درجـة تختمـف ىـل: السؤال الفرعي الثامننتائج 

 المعدل الجامعي؟ باختالف االجتماعية العموم تخصص

 مجتمػع أفػرادالسػتجابة  كاالنحرافػات المعياريػة تـ حساب المتكسطات الحسابية ىذا السؤاؿ لإلجابة عمى

 تعػػزل القػػدس جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة التنػػكر درجػػة عمػػىالدراسػػة 

 ( يكضح ذلؾ.22.4كالجدكؿ )الجامعي  المعدؿ لمتغير

فــي  الدراســة مجتمــعفــات المعياريــة الســتجابة أفــراد المتوســطات الحســابية واالنحرا (:..41)جــدول 
 المعـدل لمتغيـر تعـزى القـدس جامعة في االجتماعية العموم طمبة لدى فمسطين بجغرافية التنور درجة

 الجامعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعي المعدل
 18.06 70.35 35 مرتفع

 12.94 63.63 66 متكسط

 14.35 53.86 7 منخفض

 15.35 65.18 108 المجمكع

 

 العمػكـ طمبػة لػدل فمسػطيف بجغرافيػة التنػكر ة فػي درجػةيػكجكد فػركؽ ظاىر  (00.4)يالحظ مف الجدكؿ 

حيث حصػؿ الطمبػة ذكم المعػدؿ المرتفػع الجامعي،  المعدؿ لمتغير تعزل القدس جامعة في االجتماعية

(، 25023( كاالنحػػراؼ معيػػػارم )42022) عمػػى أعمػػى مرتبػػة مػػف  يػػرىـ حيػػث بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي

( 20061( كانحػػراؼ )32032كجػػاء فػػي المرتبػػة الثانيػػة الطمبػػة ذكم المعػػدؿ المتكسػػط بمتكسػػط حسػػابي )

( كانحػػػػراؼ معيػػػػارم 22053كفػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة الطمبػػػػة ذكم المعػػػػدؿ المػػػػنخفض بمتكسػػػػط حسػػػػابي )

(21022.) 
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 البيئي الوعي مستوى بين ارتباطية عالقةناك ىل ىالنتائج المتعمقة بالسؤال الخامس:  5.1.4
 االجتماعية؟ العموم تخصص جامعة القدس طمبة لدى فمسطين بجغرافية والتنور

 البيئػي الػكعي مسػتكلبػيف  الدراسػة مجتمعالستجابات أفراد  )ر(بيرسكفحساب قيمة معامؿ االرتباط  تـ

حيػػػث بمغػػػت  القػػػدس جامعػػػة فػػػي ةاالجتماعيػػػ العمػػػكـ تخصػػػص طمبػػػة لػػػدل فمسػػػطيف بجغرافيػػػة كالتنػػػكر

 بجغرافيػػػة كالتنػػػكر البيئػػػي الػػػكعي مسػػػتكل بػػػيف طرديػػػة ضػػػعيفة عالقػػػة كجػػػكدممػػػا يػػػدؿ عمػػػى ، (2022)

 القدس.  جامعة في االجتماعية العمكـ تخصص طمبة لدل فمسطيف
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
 

 الكعي إلييا الدراسة، كالتي ىدفت إلى معرفة مستكلناقشة النتائج التي تكصمت تناكؿ ىذ الفصؿ م

فمسطيف، ككذلؾ  بجغرافية بتنكرىـ كعالقتو االجتماعية العمكـ تخصص القدس جامعة طمبة لدل البيئي

 الخركج بمجمكعة مف التكصيات.

 مناقشة النتائج 3.5
 القدس جامعة طمبة لدى البيئي الوعي مستوى اممناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  4.4.5

 االجتماعية؟ العموم تخصص

 .متكسطان  كاف القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكلأف  أظيرت النتائج

ب التنشػئة عػمطالب تختمؼ مف شػخص إلػى اخػر حيػث تاألخالقيات البيئية التي يكتسبيا ال ترل الباحثة

أمػػا التنميػػة البيئيػػة فينػػاؾ الكثيػػر مػػف العكامػػؿ التػػي تػػتحكـ فييػػا  لثقافػػة السػػائدة دكران فػػي ذلػػؾ، األسػرية كا

سياسة الدكلة كتأثير االحتالؿ أما المعرفة البيئة فيي تختمؼ مػف شػخص إلػى اخػر كيػتحكـ  كخصكصان 

  (.2013ة الفرا )كدراس ،(2013كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الزيادات )فييا القدرات العقمية لمطالب، 
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 طمبة لدى البيئي الوعي مستوى يختمف ىلبالسؤال الفرعي األول:  النتائج المتعمقةمناقشة   ....2

  الجنس؟ باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة

 القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكلفي  افركق كجكد أظيرت النتائج

 .مقابؿ الذككر الجنس، كلصالح اإلناث يرلمتغ تعزل

ترل الباحثة أف اإلناث أكثر اىتماما بالمكاضيع التي تتعمؽ بالكعي البيئي مثؿ النظافة نظرا لطبيعة 

كربة بيت مما يجعميا اكثر اىتماما ككعيا بالبيئة في معظـ اكقاتيا فيي تيتـ  ،ـأالمرأة الفمسطينية 

يا حيث تحافظ عمى البيئة المنزلية مف خالؿ الكاجبات المنزلية البيئية بالمظير الخارجي كالداخمي لمنزل

لذا نجد اف ثقافة االناث أعمى مف  ،كالغسيؿ ك يرىا مف االعماؿ ،كالتنظيؼ ،التي تقـك بيا مثؿ التيكية

 ثقافة الذككر في مستكل الكعي البيئي.

التي لـ تظير فركقا في    (Ahuja، 2010)( كدراسة 2013تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة الزيادات )

 ( كالتي أظيرت فركقا لصالح الذككر.2011الجنس، ككذلؾ تختمؼ مع دراسة األستاذ كالددح )

(، 2005(، كدراسة أبك المبف )2006(، كدراسة الفرداف )2010كتتفؽ مع دراسة الشعيمي كالربعاني )
 (2002كدراسة السالمي كالمخالفي )

 طمبة لدى البيئي الوعي مستوى يختمف ىلبالسؤال الفرعي الثاني: لمتعمقة انتائج المناقشة  ....3

 ؟التخصص باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة

 القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي مستكلفركؽ في  أظيرت النتائج كجكد

 .طمبة التخصص التاريخ مقابؿ التخصص، كلصالح طمبة التخصص الجغرافيا لمتغير تعزل
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ترل الباحثة أف سبب ظيكر ىذه النتيجة أف طمبة الجغرافيا لدييـ مساقات يدرسكنيا في الجامعة تتعمؽ 

بالكعي البيئي أكثر مف طمبة قسـ التاريخ حيث تتضمف مساقات تخصص التاريخ احداث تاريخية 

 مف طمبة التاريخ . ييـ مستكل كعي بيئي أكثرليست ليا عالقة بالبيئة ، لذا نجد أف طمبة الجغرافيا لد

، التي لـ  (Ahuja، 2010)(، كتختمؼ مع دراسة 0222كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الزيادات )

  .تظير فركقا في التخصص

 طمبة لدى البيئي الوعي مستوى يختمف ىلبالسؤال الفرعي الثالث: المتعمقة نتائج المناقشة  ....4

 المستوى الدراسي. باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة

 تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل البيئي الكعي في مستكلكجكد فركؽ ظاىرية 

حيث حصؿ طمبة السنة الثالثة عمى أعمى مرتبة كبمغ المتكسط الحسابي الدراسي،  المستكل لمتغير

السنة الثانية عمى المرتبة الثانية بمتكسط حسابي  (، كحصؿ طمبة6026( كانحراؼ معيارم )22016)

( كحصؿ طمبة السنة الرابعة عمى المرتبة الثالثة بمتكسط حسابي 21021( كانحراؼ )22021)

(، كحصؿ طمبة السنة األكلى عمى المرتبة الرابعة بمتكسط حسابي 20022( كانحراؼ معيارم )20046)

 (.6022( كانحراؼ معيارم )20024)

حثة أف المحافظة عمى البيئة ثقافة شخصية لمطالب حيث يمتحؽ الى  الجامعة كلديو مستكل ترل البا

 أظفارهكعي بيئي عالي كما اف المحافظة عمى البيئة كاالىتماـ بيا يتككف لدل الطالب منذ نعكمة 

عالي لككف الطمبة لدييـ درجة عالية مف المحافظة عمى البيئة، كلدييـ مستكل ك كتزداد عاـ بعد عاـ 

 (.2005مف الكعي البيئي. كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة أبك المبف )
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 لدى البيئي الوعي مستوى يختمف ىلبالسؤال الفرعي الرابع: المتعمقة نتائج المناقشة  ....5 

 المعدل الجامعي. باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة طمبة

 جامعػة فػي االجتماعيػة العمػكـ طمبػة لػدل البيئػي الكعي في مستكلظاىرية كجكد فركؽ أظيرت النتائج 

حيػػث حصػػؿ الطمبػػة ذكم المعػػدؿ المػػنخفض عمػػى أعمػػى مرتبػػة  الجػػامعي، المعػػدؿ لمتغيػػر تعػػزل القػػدس

(، كجاء في المرتبة الثانية 6062( كاالنحراؼ معيارم )23022مف  يرىـ حيث بمغ المتكسط الحسابي )

( كفػي المرتبػة األخيػرة الطمبػة 22023( كانحػراؼ )21026حسػابي )الطمبة ذكم المعدؿ المرتفع بمتكسط 

 (.22023( كانحراؼ معيارم )20032ذكم المعدؿ المتكسط بمتكسط حسابي )

ىناؾ عكامؿ تمعب دكران في مستكل الكعي البيئي مثؿ ثقافة ترل الباحثة سبب ظيكر ىذه النتيجة أف 

لبيئية يممكيا الفرد بناءن عمى طريقة التنشئة التي أنش  األخالقيات االفرد كالعادات كالتقاليد، حيث أف 

بالنسبة لممعرفة البيئية  ا، أمقيات يطبقيا في جميع مناحي حياتوعمييا فالفرد الذم تربى عمى األخال

فيي تحيط بالفرد يستطيع كؿ طالب فيـ ىذه المعرفة ألف مصطمحاتيا متداكلة في الحياة اليكمية، 

كـ فييا الكاقع الذم يحيط بالفرد لذا نجد أف المعدؿ الجامعي ليس لو دكر في ىذا كالتنمية البيئية تتح

 المجاؿ.

 طمبــة لــدى فمســطين بجغرافيــة التنــور درجــة مــا: الثالــثالنتــائج المتعمقــة بالســؤال مناقشــة  ....6 

 االجتماعية؟ العموم تخصص القدس جامعة

 جامعػػة فػػي االجتماعيػػة العمػػكـ تخصػػص طمبػػة لػػدل فمسػػطيف بجغرافيػػة درجػػة التنػػكرأف  أظيػػرت النتػػائج

 متكسطة. تكان القدس

اف الميػارات التػي يتعمميػا الطمبػة فػي الجامعػة تختمػؼ درجػػة تػرل الباحثػة أف سػبب ظيػكر ىػذه النتيجػة 

اتقانيػػا مػػف طالػػب إلػػى اخػػر حيػػث أف الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف الطمبػػة تمعػػب دكران فػػي ظيػػكر ىػػذه النتيجػػة 
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رافػػػػي يقػػػػاس بكاسػػػػطة اختبػػػػار فػػػػاحص لممعمكمػػػػات الجغرافيػػػػة التػػػػي يمتمكيػػػػا كخصكصػػػػان أف التنػػػػكر الجغ

( كالتي أظيرت تدني في مسػتكل التنػكر، ككػذلؾ 2004كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة سالـ )الطالب. 

 ( التي أظيرت مستكل دكف المقبكؿ في التنكر.2001تختمؼ مع دراسة العفيفي )

ــائج المتعمقــةمناقشــة   7.4.5  ــف ىــل: الخــامس الفرعــي ؤالبالســ النت ــور درجــة تختم ــة التن  بجغرافي

  ؟الجنس باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة طمبة لدى فمسطين

 تعزل القدس جامعة في االجتماعية العمكـ طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجةىناؾ فركؽ في  أف

 .، كلصالح اإلناث مقابؿ الذككرالجنس لمتغير

احثة أف درجة التنكر الجغرافي تظير حسب درجة اىتماـ الطمبة في اكتساب المعمكمات ترل الب

الجغرافية، ككذلؾ مدل اتقاف الطمبة لمميارات الدراسية خالؿ دراستيـ في المرحمة الجامعية، كتختمؼ 

 .التي لـ تظير فركقان لصالح الجنس (2004(، كدراسة سالـ )2013ىذه النتيجة مع دراسة شكارنة )

 فمسطين بجغرافية التنور درجة تختمف ىل: بالسؤال الفرعي السادسالمتعمقة  نتائجالمناقشة  8.4.5

 . التخصص باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة طمبة لدى

 جامعة في االجتماعية العمـك طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجةفركؽ في  النتائج كجكد تأظير 

 .طمبة التخصص التاريخمقابؿ  التخصص، كلصالح طمبة التخصص الجغرافيا متغيرل تعزل القدس

ترل الباحثة أف طمبة تخصص الجغرافيا يدرسكف مساقات  ليا عالقة بالتنكر الجغرافي، كبينما طمبة 

التخصص التاريخ يدرسكف المكاد التي تتعمؽ بالتاريخ، لذا نجد أف طمبة الجغرافيا أكثر تعمقا بالتنكر 

لجغرافي مف طمبة التاريخ، مما أدل إلى ظيكر ىذه النتيجة. تختمؼ ىذه الدراسة مع دراسة سالـ ا

(2004 ) 
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 فمسـطين بجغرافيـة التنـور درجة تختمف ىل: بالسؤال الفرعي السابعالمتعمقة نتائج المناقشة  9.4.5

 المستوى الدراسي. باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة طمبة لدى

 في االجتماعية العمكـ طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر في درجةظاىرية كجكد فركؽ يرت النتائج أظ

حيػث حصػؿ طمبػة السػنة الثالثػة عمػى أعمػى مرتبػة كبمػغ الدراسػي،  المستكل لمتغير تعزل القدس جامعة

رتبػػػة (، كحصػػػؿ طمبػػػة السػػػنة األكلػػػى عمػػػى الم22062( كانحػػػراؼ معيػػػارم )36021المتكسػػػط الحسػػػابي )

( كحصػػؿ طمبػػة السػػنة الثانيػػة عمػػى المرتبػػة الثالثػػة 23061( كانحػػراؼ )34015الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي )

(، كحصؿ طمبة السنة الرابعة عمى المرتبة الرابعة 22002( كانحراؼ معيارم )33042بمتكسط حسابي )

 (.22043( كانحراؼ معيارم )26024بمتكسط حسابي )

تيجة لككف طمبة الجغرافيا لدييـ معمكمات بجغرافية فمسطيف التي ترل الباحثة سبب ظيكر ىذه الن

تمحكرت حكلو أبعاد االختبار، فالطمبة منذ السنة األكلى في قسـ الجغرافيا يدرسكف المساقات التي 

تتعمؽ بجغرافية فمسطيف اضافة إلى المعمكمات العامة التي يمتمككنيا سابقا، عدا عف   ر بتيـ 

( كالتي أظيرت فركؽ 2013لجغرافيا. كتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة شكارنة )الشخصية في تعمـ  ا

 لصالح طمبة السنة الرابعة.

 فمسطين بجغرافية التنور درجة تختمف ىل: بالسؤال الفرعي الثامن المتعمقة نتائجالمناقشة  41.4.5

 المعدل الجامعي. باختالف االجتماعية العموم تخصص القدس جامعة طمبة لدى

 جامعة في االجتماعية العمـك طمبة لدل فمسطيف بجغرافية التنكر درجة فيفركؽ كجكد  يرت النتائجأظ

  .مرتفع الجامعي معدليـ الذيف لصالح الطمبة ،المعدؿ الجامعي لمتغير تعزل القدس

ة ترل الباحثة سبب ظيكر ىذه النتيجة اف الطمبة الذيف يمتمككف الميارات في حفظ المعمكمات الجغرافي

قد تككف نتيجة التحضير المستمر لممحاضرات كالنظرة االيجابية لممكاد الجغرافية كذلؾ طريقة تنظيـ 
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الدراسة بصكرة فعالة  كامتالكيـ ميارات االتقاف التي تتعمؽ بتخصصيـ تجعؿ  معدليـ الجامعي أعمى  

لطالب مف خالؿ دراستو كما أف التنكر الجغرافي يعتمد بدرجة عالية عمى  المعمكمات التي يمتمكيا ا

 الجامعية لذا نجد اف الطمبة الذيف يتمتعكف بالمعدؿ العالي يمتمككف درجة التنكر بجغرافية فمسطيف .

 الـوعي مسـتوى بـين ارتباطيـة عالقـة ىنـاك ىل: الخامس بالسؤالالنتائج المتعمقة مناقشة   44.4.5

 االجتماعية؟ العموم صصتخ القدس جامعة طمبة لدى فمسطين بجغرافية والتنور البيئي

 لدل فمسطيف بجغرافية كالتنكر البيئي الكعي مستكل بيف طردية ضعيفة عالقة أظيرت النتائج كجكد

 القدس.  جامعة في االجتماعية العمكـ تخصص طمبة

مف الكعي البيئي الذم يعتمد عمى ثقافة المجتمع  متكسطترل الباحثة أف جميع الطمبة يمتمككف مستكل 

ألكلى كمدل التزاـ األفراد بالمحافظة عمى بيئتيـ، بينما التنكر الجغرافي يعتمد عمى بالدرجة ا

دل المعمكمات التي يدرسيا الطالب مف خالؿ حياتو الجامعية، ككذلؾ تعتمد عمى ثقافتو الشخصية كم

 مطالعتو لممعمكمات الجغرافية.
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 التوصيات 1.5
 ي:مف خالؿ النتائج السابقة تكصي الباحثة بما يأت

 جغرافية فمسطيف ضمف المساقات اإلجبارية في الجامعة.مساؽ ضركرة العمؿ عمى تضميف  .2

 .ف يتـ تطكير المنياج بحيث يعطي معمكمات عامة عف فمسطيف اكثرأ .0

مػف خػالؿ نػدكات  طر التمػكث البيئػي كالحػد مػف مخػاطرةأف تعمػؿ الجامعػة عمػى زيػادة الػكعي بمخػا .2

 ككرش عمؿ.

 الكعي البيئي كلكف تشمؿ جميع تخصصات طمبة الجامعة. إجراء دراسات مشابية عمى .1

لطمبػػة أف يػػتـ عمػػؿ إطػػار منيجػػي فػػي الجامعػػة مػػف أجػػؿ طػػرح القضػػايا التػػي تنمػػي الػػكعي البيئػػي  .2

 الجامعة مع التركيز عمى الذككر في جميع التخصصات.

عمػػػى كاضػػػػعي السياسػػػات البيئيػػػػة سػػػػف قػػػكانيف كتشػػػػريعات تسػػػاعد عمػػػػى نشػػػػر الػػػكعي البيئػػػػي بػػػػيف  .3

 المكاطنيف.

 ضركرة كضع مساؽ إجبارم في الجامعة يسمى التربية البيئية. .4

عمؿ نشرات كجداريات في الجامعة تعمؿ عمػى رفػع مسػتكل الػكعي البيئػي لػدل الطمبػة كخصكصػان  .5

 في التخصصات األخرل كالذككر في الجامعة.
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  :والمراجع قائمة المصادر

 المراجع العربية

 القراف الكريـ

مستوى الوعي البيئي وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كمية التربية  (.0222) .إيناسمبف، الك أب

 ،  زة، رسالة ماجستير، جامعة األزىرفي الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة

 االردف .،عماف ،دار الفكر ،2ط ،االنسان والبيئة صراع ام توافق(. 0222إيماف. ) ،أبك ذىبية

اثـر محتـوى منيـاج العمـوم بمسـتحدثات بيولوجيـة واثـره فـي تنميـة التنـور (. 0222ىبة. ) ،أبك فكدة 

  زة .،الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير  ،البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن األساسي

 ،(. الكعي بالتشريعات البيئية عند طمبة الجامعات الفمسطينية0222محمكد. )،محمكد كالددح  ،األستاذ

 .265ا224ص،(02العدد)، دس المفتوحة لألبحاث والدراساتمجمة جامعة الق

، برنامج التربية مف أجؿ الكعي مدخل إلى البيئة الفمسطينية، (2662)محمد ، جاد كالحميدم، اسحاؽ

 .كالمشاركة، القدس

التنور  ألبعاددراسة تحميمية لكتب الفيزياء لممرحمة المتوسطة وفقا (. 0222. )، حكمتاألكزبكي

 بغداد التربية، جامعة كمية، رسالة ماجستير  ير منشكرة، كتساب الطمبة لياالعممي وا

بمخــاطر التمــوث البيئــي لــدى معممــي المرحمــة األساســية فــي  الــوعي. مســتوى (0222إيػػاد. ) ،البنػػا 

  زة .  ،رسالة ماجستير  ير منشكرة .الجامعة االسالمية  ،ةقطاع غز
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 الطبيعيػػػػة المػػػػكارد عمػػػػى ضػػػػركرة لمحفػػػػاظ: البيئيػػػػة التربيػػػػةب العنايػػػػة (0221عبػػػػداهلل. ) محمػػػػد البيشػػػػي،

 . 12-06، العدد الرابع، ص ص السعودية مجمة مناىج. كالبشرية

 حدودىا الفمسطينية الدولة الفمسطينية، الدولة أراضي في التربة (. 2662) جكدة. التركماني،

 القاىرة. ، العربية كالدراسات البحكث معيد ، وسكانيا ومعطياتيا

 ، دار المسرة، عماف.التربية البيئية في الطفولة المبكرة(. 0224اد، منى. )ج

 .عماف أسامة، دار ، البيئي اإلعالم (.0222) .الجبكر، سناء

 فػي ميدانية دراسة)اإلسالمية  التربية مناىج البيئية في التربكية المفاىيـ (. كاقع0222جمعة، عارؼ. )

-556كالرابػػع، ص ص  الثالػػث العػػدد ،04 المجمػػدشــق، دم جامعــة مجمــة، (دمشػػؽ محافظػػة مػػدارس

600. 

 . منشكرات جامعة القدس المفتكحة. عماف.التربية البيئية(. 0220طالب. ) ،الحارثي 

(. مسػتكل الثقافػة بجغرافيػة فمسػطيف الطبيعيػة لػدل طمبػة كميتػي االداب 0222صػبرم محمػد. ) ،حمػداف

 ،(25)سمسمة الدراسػات االنسػانية( المجمػد ) معة االسالميةمجمة الجا ،كالتربية بالجامعة االسالمية  زة

 .  2014ا2022ص ،( 0ع )

 ثـــالث طمبـــة لـــدى الفمســـطينية الجغرافيـــة بالمســـميات المعرفـــة مســـتوى(. 0222حمػػػداف، صػػػبرم. )

 ، بحث  ير منشكر، الجامعة اإلسالمية،  زة.بغزة جامعات

 بيركت. كالنشر،  لمطباعة الطميعة ، دارفمسطين بالدنا(. 2642الدباغ، مصطفى. )
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أثر مقرر التربية البيئية عمى مستوى التنور البيئي (. 0222. )دركيش، عطا ك نشكاف، تيسير

، المؤتمر العممي الخامس لطالب كمية التربية جامعة األزىر بغزة واتجاىاتيم نحو البيئة ومشكالتيا

 2-يكليك06ة لمتربية العممية، اإلسكندريةالتربية العممية لممكاطنة، المجمد الثاني، الجمعية المصري

 .أ سطس

مكتبػػػػة الفػػػػالح،  ،0، ط. التربيــــة البيئيــــة النمــــوذج والتحقيــــق والتقــــويم(2661صػػػػبرم. ) ،الػػػػدمرداش

 الككيت.

فاعميػػة األلعػاب التعميميػػة فػي تنميػػة الػكعي كالسػػمكؾ البيئػي لػػدل أطفػاؿ مػػا  (. 0222) .لرافعػي، محػبا

جامعػة  ، 2، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد الثالث، العددالعمميةمجمة التربية قبؿ المدرسة، 

 .القاىر ،عيف شمس

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع. التوعية البيئية،(. 0226ربيع، عادؿ. )

، دراسة في عمـ اجتماع البيئة، المكتب الجامعي الحديث  البيئة والمجتمع(. 0223. )حسيفرشكاف، 

 .اريطة، اإلسكندريةاألز 

.  فاعمية وحدة مقترحة في منيج الجغرافيا عمى ضوء التوجييات البيئية (0222عصاـ. ) ،رمضاف 

ــة  ــوعيالمعاصــرة لتنمي ــانوي ال  ،جامعػػة المنصػػكرة ،رسػػالة ماجسػػتير ،البيئــي لطــالب الصــف األول الث

 دمياط .

ي الدراسػات االجتماعيػة فػي االردف مسػتكل الػكعي البيئػي لػدل معممػ(. 0222ماىر مفمػح . ) ،الزيادات

ــوم التربويــة ،الجامعػػة األردنيػػة ،كعالقتػػو بػػبعض  المتغيػػرات ص ،( 1ممحػػؽ )،(12المجمػػد) ،مجمــة العم

 .2222ا2221
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، المكتب العممي لمكمبيكتر كالنشر تدريس العموم من منظور البنائية (.0222. )يتكف، كماؿز 

 .اإلسكندرية، عكالتكزي

التربية  مجمة الصناعي، التعميـ بكميات المعمميف الطالب لدل البيئي التنكر .(0221) .صالح سالـ،

 .0، عالعممية

مستوى الوعي البيئي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية (. 0220. )السالمي، حمد كالمخالفي، محمد

 ص ص،  55، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس،عبسمطنة عمان وعالقتو باتجاىاتيم نحو البيئة

222-200. 

. القيم البيئية المتضمنة في محتوى كتـابي الثقافـة العمميـة لممرحمـة الثانويـة (0225خمػكد. ) ،سالمة

ــاني عشــر ليــا ، رسػػالة ماجسػػتير  يػػر منشػػكرة، جامعػػة فــي فمســطين ومــدى امــتالك طمبــة الصــف الث

 فمسطيف.  ،القدس

لدل معممي العمكـ بالمرحمة  فعالية برنامج لتنمية التنكر البيئي(.  0221. )عبد المسيح سمعاف،

مكانية التنبؤ بسمككيـ البيئي،  .السابع، العدد الثاني ، المجمدمجمة التربية العممية اإلعدادية كا 

فاعمية تصميم تعميمي تعممي مقترح في التربية الوقائية في التحصيل وتنمية (. 0222. )سميسـ، نبأ

 بغداد. التربية، جامعة كمية  ير منشكرة،، كأطركحة دكتكراه التنور العممي والوعي الوقائي

 مصر. ،دار المعرفة الجامعية، قناة السكيس ،االنسان والبيئة(. 0221السيد عبد العاطي. )،السيد 

 النيضة العربية دار ،مواجيتيا وكيفية الخاطئة السموكيات – البيئة تموث(.  0222) حسف. شحاتة،

 القاىرة. كالتكزيع، كالنشر لمطبع
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 الــوطني االنتمــاء قــيم تعزيــز عمــى المتعــددة بالوســائط برنــامج أثــر(. 0222) أحمػػد. ،حػػاـز كمالشػػعرا

ـــوعي ـــي وال ـــى البيئ ـــة إل  الجامعػػػة التربيػػػة، منشػػػكرة، كميػػػة  يػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،التاســـع الصـــف طمب

  زة. اإلسالمية،

يػػػة لػػػدل الطمبػػػة البيئػػػي بػػػالتغيرات المناخ الػػػكعي(. مسػػػتكل 0222احمػػػد. ) ،عمػػػي كالربعػػػاني ،الشػػػعيمي 

المجمــة  ،المعممػػيف فػػي تخصصػػى العمػػـك كالدراسػػات االجتماعيػػة بكميػػة التربيػػة بجامعػػة السػػمطاف قػػابكس

 .051ا036ص  ،(1ع )،(3مجمد ) ،األردنية في العموم التربوية

 (GIS)التنــور الجغرافــي حــول اســتخدام برنــامج نظــم المعمومــات الجغرافيــة (. 0222) ىبػػة. ،شػػكارنة 

جامعػػة ،، رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة خصـص الجغرافيـة فـي جـامعتي بيرزيـت  والخميـللـدى طمبـة ت

 فمسطيف . ،القدس

 .، مركز اإلسكندرية لمكتاباإلعالم البيئي بين النظرية و التطبيق(.  0222) .صالح، جماؿ الديف

 المكتب الجامعي الحديث ،المجتمع و البيئة مقياس في محاضرات (.0224) صالح، فياللي.

 .األزاريطة، اإلسكندرية

 ضػػػػكء بعػػػػض فػػػػي الخرطػػػكـ جامعػػػػة طمبػػػػة لػػػػدل البيئػػػة نحػػػػك (. االتجاىػػػػات0221ؽ، فاطمػػػػة. )صػػػديال

-62، المجمد الثالث، العدد الثامف، ص ص المجمة الدولية التربوية المتخصصةالتعميمية،  المتغيرات

220. 

، بعض المتغيرات ضوء في ؤتةم جامعة طمبة لدى البيئي الوعي مستوى(. 0224الصقار، نادية. )

 مؤتة. جامعة رسالة ماجستير  ير منشكرة،
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 الدراسات قسـ الفمسطينية، المكسكعة ،والموقع الموضع فمسطين  (.2651) القادر. عابد، عبد

 دمشؽ.  الجغرافية،

 البحكث معيد ،وسكانيا ومعطياتيا حدودىا الفمسطينية، الدولة(. 2662) عبد السالـ، عادؿ.

 القاىرة. العربية، اتكالدراس

الشرؽ،  زىراء ، مكتبةالبيئة مجال في االجتماعية الخدمة ميارات (.ـ2666.)عبد المطيؼ، رشاد

 .الجيزة

الغربيـــة  الضـــفة فـــي الزراعيـــة لالراضـــي المســـتدامة التنميـــة إســـتراتيجيات(. 0222عفانػػػة، لمػػػيس. )

 عة النجاح الكطنية، نابمس.، رسالة ماجستير  ير منشكرة، جامدراسية كحالة طوباس محافظة

مستوي التنور البيئي لدي تالميذ السادس األساسي في  .(0222). العفيفي، محمد عبد الفتاح

 .كمية التربية، الجامعة اإلسالمية،  زة رسالة ماجستير  ير منشكرة، ،محافظة رفح

سػػامة لمنشػػر كالتكزيػػع، . دار ا2ط. التربيــة البيئيــة واســتراتيجيات تدريســيا (0220كليػػد. ) ،العياصػػرة 

 عماف.

أبعاد التنور الفيزيائي المتضمنة في محتوى منياج الفيزياء لمصف الحادي (. 0226عيد، جالؿ. )

 ، رسالة ماجستير  ير منشكرة، الجامعة اإلسالمية،  زة.عشر ومدى اكتساب الطمبة ليا

 لمنشػػػر الفجػػػر دار ،العولمـــة إلـــى التحـــديث مـــن المجتمـــع تنميـــة (.0222كاخػػػركف. ) عمػػػي،  ربػػػي،

 بسكرة، الجزائر. جامعة كالتكزيع،
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في  كاإلعدادية االبتدائيةدراسة تحميمية لمحتكل مناىج العمكـ بالمرحمتيف (. 0222. )الغناـ، محرز

 2 –يكليك  02، مجمة المؤتمر العممي الرابع "التربية العممية لمجميع، ضكء أبعاد التنكر العممي

 .يف شمس، القاىرة، جامعة ع 2أ سطس، المجمد 

البيئـي التربيـة البيئيـة  الـوعيسمسمة التربيـة وقضـايا البيئـة و (. 0222مينى محمد ابراىيـ. ) ، نايـ 

 الدار العالمية لمنشر كالتكزيع، مصر. ،مدخل لدراسة مشكالت المجتمع

، مانمستوى الوعي البيئي لدى معممي الدراسات االجتماعية في سمطنة ع(. 0222. )لغيثي، شكانةا

 ، مسقط.جامعة السمطاف قابكس رسالة ماجستير  ير منشكرة،

 .بيركت، دار االرقـ ، الطبعة االكلى،الوعي البيئي في الوطن العربي (.2662. )فاطمة، حسنيف

دور االدارة المدرسـية فـي تنميـة وعـى طمبـة المرحمـة الثانويـة بالتربيـة  (.0222عبد الناصػر. ) ،الفرا

 ،رسػالة ماجسػتير  يػر منشػكرة، الجامعػة االسػالمية ،فظات غزة وسبل تحسـينوالبيئية في مدارس محا

  زة .

الػػكعي البيئػػي لتالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػكء بعػػض المشػػكالت البيئيػػة (. 0223نػػزار. ) ،الفػػرداف

 .022ا022ص ،(0ع )،(5المجمد)،مجمة العموم التربوية والنفسية ،تكاجو مممكة البحريف يالراىنة الت

البيئي االطـر النظريـة _االدوار الوظيفيـة _  الوعياالنشطة المدرسية و (. 0222عصاـ تكفيؽ. )،مرق

 القاىرة. ،، دار السحاب لمنشر كالتكزيعالتجارب الدولية

 وطرق المناىج في المعرفة التربوية المصطمحات معجم (.0222) كالجمؿ، عمي. المقاني، احمد

 . اىرةالق الكتب، عالـ دار ،2ط. التدريس
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 محافظة في عشر الحادي الصف طمبة لدى العممي التنور مستوى. (0221)سمية.  المحتسب،

 في األمريكية الجامعة اليكنسكك، مكتب كالرياضيات، العمكـ لمعممي الثامف الدكرم المؤتمر.القدس

  مايك. 00ػ02.بيركت

 ،محتـــواه ،: اىدافـــو  تعمـــيم الجغرافيـــا وتعمميـــا فـــي عصـــر المعمومـــات(. 0222صػػػالح. ) ،محمػػػكد 

 القاىرة . ،، عالـ الكتبأساليبو وتقويمو

مستوى الوعي المائي لدى الطمبة معممي العموم بكميات التربيـة فـي (. 0224مكفؽ عرفة.) ،معركؼ 

  زة . ،رسالة ماجستير  ير منشكرة . الجامعة االسالمية  ،الجامعات الفمسطينية بغزة

 طــالب لــدى البيئــة أخالقيــات تنميــة عمــى البيئــة عمــوم مقــرر دراســة أثــر .(ـ2661) ليمػػى. معػػكض،

 كالسػػمبيات، اإليجابيػػات بػػيف التعمػػيـ منػػاىج فػػي السػػادس العممػػي المػػؤتمر. العــام الثــانوي الثالــث الصــف

 32 ص ص ،(2) التػػدريس كطػػرؽ المنػػاىج فػػي دراسػػات أ سػػطس، 22 – 5 الفتػػرة خػػالؿ اإلسػػماعيمية

– 222. 

 القدس. العربية، الدراسات جمعية ،الغربية الضفة في الديموغرافية وضاعاأل  (.2654) مقبكؿ، ىاني.

 وعالقتو المتوسطة المدارس في األحياء لمدرسي العممي التنور(. 0222سمماف. ) ىديؿ النعيمي

 .بغداد التربية، جامعة كمية منشكرة،  ير ماجستير رسالة ،لطمبتيم بالوعي البيئي
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 (2ممحؽ )

 ي البيئياستبانة الكع

 

 جامعة القدس

 استبياف

 عمادة الدراسات العميا

/ة :الطالبحضرة   /ة المحتـر

البيئي لدى طمبة جامعة القدس تخصص العموم  الوعي"مستوى  تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف

" كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في االجتماعية وعالقتو بتنورىم بجغرافية فمسطين

 يس مف جامعة القدس.أساليب التدر 

يرجي مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ االجابة عف جميع فقرات االستبياف بكضع 

 تناسبؾ . التيدائرة حكؿ  االجابة 

 كشكرا لحسف تعاكنكـ

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالشكر .

 اف نمر محمد ابك يابس الباحثة : شريي                                               
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 القسـ األكؿ :

 ( أماـ العبارة المناسبة Xيرجى كضع إشارة ) ،الشخصيةيتككف القسـ األكؿ مف معمكمات 

 .الشخصيةأكال :معمكمات 

 

 انثىالجنس :  ذكر          .2

 التخصص : تاريخ       جغرافيا .0

 ثالثة      رابعة كأكثر   المستكل الدراسي  : سنة اكلى             ثانية         .2

 ض فخمتكسط                 من       المعدؿ الجامعي :        مرتفع           .1
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 القسم الثاني :

 بعد األخالقيات البيئية 

 ككجدت النفايات ممقاة عمى األرض فماذا تفعؿ حياؿ ذلؾ  ،عند ذىابؾ لحديقة الجامعة  .2

 انتظر حتى يحضر عامؿ النظافة .  

 أسارع في تنظيفيا .

 ال اىتـ بيذا المكضكع.  

 

 ماذا تفعؿ حياؿ ذلؾ . ،كثير ما ترل اخكؾ يترؾ األجيزة الكيربائية مشغمة بال داعي  .0

 افعؿ كما يفعؿ اخي .

 ال اىتـ بيذا السمكؾ .

 احذره بأف سمككو خاط  كاشرح لو السمكؾ الصائب .

 ماذا تنصحيا اف تقكـ حياؿ ذلؾ  ،ؾارادت كالدتؾ اعداد كليمة لزمالئؾ بمناسبة نجاح .2

 اف تعد ليـ كجبات صغيرة تكفى اعداد المدعكيف دكف زيادة .

 اف تترؾ امر اعداد كجبات الطعاـ ألحد المطاعـ دكف التدخؿ في ذلؾ .

 اف تطيك اصناؼ متنكعة مف االطعمة كبكميات كبيرة لتفتخر بؾ .

 ذا تفعؿ معيـ حياؿ ذلؾ .كجدت مجمكعة مف االطفاؿ يرجمكف كمبا بالحجارة ما .1

 أنصح االطفاؿ بأف يترككه ألنو قد يؤذييـ .

 الاىتـ بيذا السمكؾ كأسير في طريقي .

 انصح االطفاؿ بتركو ألنو مخمكؽ يشعر كيتألـ كذلؾ يؤذيو .
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أصيب بعضيا بالمرض ذات التأثير المضرعمى صحة اإلنساف ،لديؾ مزرعة لتسميف الدجاج  .2

 فماذا تفعؿ حياؿ ذلؾ .

 ذبحيا كأبيع لحكميا خارج منطقتي. ا

 اعالجيا عند الطبيب الى اف تشفى كاذبحيا عند اعطائي تصريح بذلؾ 

 اتركيا حتى تمكت .

ؽ منيا العديد مف جارؾ لديو صكبة حطب  يتدفأ عمييا في فصؿ الشتاء كعندما يشعميا ينطم .3

 فماذا سيككف رد فعمؾ عمى ذلؾ. ،الغازات السامة

 احذره مف مخاطرىا 

 اكفقو عمى ىذا التصرؼ كأتصرؼ كما تصرؼ. 

  ال اىتـ بانبعاث الغازات السامة شبابيؾ بيتي مقفمة .

 ماذا تفعؿ معو .،شاىدت احد زمالئؾ يدخف السيجارة  .4

 أطمب منو ترؾ التدخيف لخطكرة ذلؾ عمى صحتو . 

 افعؿ مثمما يفعؿ زميمي . 

 التدخيف . أطمب منو اف يقرأ األبحاث العممية الخاصة بأضرار 

في العطمة الصيفية  كاثناء زيارتؾ لمناطؽ ريفية قاـ احد الزمالء بحرؽ االشجار ماذا تفعؿ لو  .5

 حياؿ ذلؾ .

 اشرح لو مدل اىمية ىذه االشجار بالنسبة لمتكازف البيئي . 

 اشاركو في احراؽ االشجار مف اجؿ المتعة . 

 ال اىتـ بيذا السمكؾ . 
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 بعد التنمية البيئية 

 انت كفمسطيني كيؼ تراىا.،كص جيكد الدكلة الفمسطينية في تنمية المكارد المائية في خص .6

 كافية . 

  ير كافية . 

 ال اعمـ بالجيكد التي تقدميا الدكلة المتعمقة بتنمية المكارد المائية . 

 اف التنمية المستدامة عممية مجتمعية يجب  .22

 متناسؽ .  اف تساىـ فييا كؿ الفئات كالقطاعات كالجماعات بشكؿ

 التنمية المستدامة تقع عمى عاتؽ الخبراء المختصيف بذلؾ فقط . 

 ال اىتـ بمكضكع التنمية المستدامة . 

 حسب اعتقادؾ متى تعتبر الدكلة الفمسطينية ذات استدامة بيئية  .22

عندما تتمكف الحفاظ عمى انظمتيا الطبيعية في مستكيات صحية كالى المدل الذل تككف فيو ىذه 

 كتقميؿ الضغكط البيئية كتقميؿ اليشاشة االنسانية . ،كيات تتجو نحك التحسف ال التدىكرالمست

 عندما تعطي دكرات ارشادية بكيفية التعامؿ مع البيئة التي يعيشكف فييا . 

 مف خالؿ سف القكانيف كالتشريعات لحماية البيئة . 

 اف العالقة بيف البيئة كالتنمية حسب اعتقادؾ . .20

  عالقة تضاد.

 عالقة تكامؿ . 

 ال عالقة بيف البيئة كالتنمية . 
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 انت عمى استعداد االنفاؽ المالى القتناء منتجات صديقة لمبيئة بنسبة  .22

 2 % 

 22 % 

 02 % 

في خصكص حضكر المؤتمرات كالندكات الخاصة بالتكعية البيئية كالتنمية البيئية   .21

 يئية.أنت كطالب جامعي ما مكقفؾ حياؿ المشاركة في التكعية الب

  .أحضرىا كبأستمرار 

 . ال التـز بالمشاركة المتكاصمة  بالحضكر 

 . ىذه المؤتمرات  ير ميمة كسكؼ يضيع كقتي اثناء حضكرىا 

اراد مجمكعة مف الطمبة القياـ بعممية اعادة التدكير لبعض المخمفات الكرقية بدال مف  .22

 رمييا ما مكقفؾ حياؿ  ذلؾ .

 التنمية  البيئية  التـز بالمشاركة في تطبيؽ قكانيف 

 . ال افضؿ االلتزاـ بتطبيقيا 

  .  ارفض المشاركة بعممية اعادة التدكير 

 كأنت تكتب كاجبؾ الدراسي عمى كرقة كأخطأت  ماذا تفعؿ . .23

 . ترمي الكرقة في سمة الميمالت 

 . تمزؽ الكرقة كترمييا في سمة الميمالت 

 . تشطب عمى الكالـ الذل اخطأت فيو كتكمؿ الكتابة 
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 بعد المعرفة البيئية 

دار نقاش بيف زمالئؾ حكؿ قضية التصحر ككاف النقاش عف الكسائؿ التي تعمؿ عمى ضبط  .24

 التصحر ما تعميقؾ عمى ذلؾ .

كالعمؿ عمى األشجار يمكف ضبط التصحر مف خالؿ التقميؿ مف الرعي الجائر كالتقميؿ مف قطع 

كير الممارسات الزراعية بكضع نظاـ رم بشكؿ متكاصؿ كضبط انجراؼ التربة كتط األراضيزراعة 

 فعاؿ كالتقميؿ مف الزحؼ العمراني . 

 المباني السكنية .  يمكف ضبط التصحر مف خالؿ زيادة الرعي كانتشار

 يمكف ضبط التصحر مف خالؿ التقميؿ مف الزحؼ العمراني . 

 

ة االكزكف كطمب جدؾ منؾ أف تحدثو عف تآكؿ طبق ،جاء جدؾ كجدتؾ لزيارتكـ في المنزؿ  .25

 بككنؾ طالب جامعى ماذا تفعؿ حياؿ ذلؾ 

  اذكر ليـ مفيكـ تّاكؿ طبقة االكزكف 

  . اشرح لجدل كجدتي بكيفية العممية التي حدث فييا تآكؿ طبقة االكزكف كاذكر ليـ مساكئ ذلؾ 

 . ليس لدل ام فكرة عف ىذا المكضكع 

ألخرل كىذا يجعؿ مف المياه تتفاكت كمية االمطار الساقطة عمى فمسطيف كتذبذبيا مف سنة  .26

انت كطالب ،الجكفية المكرد الرئيسي لممياه كتتعرض لعممية ضخ كاسعة كمفرطة مف قبؿ اسرائيؿ 

 لديؾ الشعكر بالمسؤكلية عف االضرار الناتجة عف قمة تكافر المياه .

 ير لممياه نعـ فاالستخدامات المفرطة لممياه دكف داعي مف قبؿ افراد المجتمع تجعؿ ندرة كقمة تكف

. 
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 .ال دخؿ لممجتمع في مشكمة تكافر المياه 

   . مشكمة تكافر المياه لو عالقة بأفراد المجتمع كاالحتالؿ معا 

االزدحاـ كاالكتظاظ السكاني كالنقصاف الحاد في المساحات المزركعة في االراضي الفمسطينية  .02

 حسب معمكماتؾ السبب في ذلؾ .

  السكنية .زيادة عدد السكاف كنقصاف االراضي 

  النقصاف الحاد في المساحات المزركعة في االراضي مف أجؿ بناء المستعمرات كأرتفاع نسبة

 المكاليد كالبطالة . 

  .ارتفاع نسبة المكاليد في فمسطيف كارتفاع نسبة البطالة 

 ما السبب الرئيسي لمممارسات البيئية الخاطئة حسب معرفتؾ  . .02

 .قمة الكسائؿ االعالمية 

  البيئي.  الكعيالجيؿ في االىماؿ ك 

 . عدـ تحمؿ مسؤكلية  الحفاظ عمى البيئة عمى المستكل الفردم كالجماعي 

 يتركز اىتماـ االنساف بالبيئة حسب معرفتؾ  الصحية باعتباره  . .00

 . المصدر الثانكم لمتدىكر 

  المصدر الرئيسي لمتدىكر كضحيتو االكلى 

 . الضحية االكلى 

االكلى التي يكتسب فييا االنساف خبراتو مف خالؿ تفاعمو مع  المؤسسة التربكية االجتماعية .02

 البيئة مف ىي.

 . المدرسة 

 .الجامعة 
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 األسرة  . 

كطالب عالـ بمسببات التمكث ما  أنتاف مكافحة التمكث البيئي ىي مف مياـ الخبراء فقط   .01

 ردؾ عمى ذلؾ .

 ف الكقت  كتحتاج الى الكثير م اف مكافحة التمكث ليست فقط مف مياـ الخبراء 

 . أؤكد قكلو 

  اف مكافحة التمكث تقع  عمى عاتؽ مسئكلية كؿ فرد في المجتمع كال تتمحكر المكافحة فقط عمى

 الخبراء . 
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 (0ممحؽ )

 اختبار التنكر الجغرافي

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 

/ة :الطالبحضرة   /ة المحتـر

بيئي لدى طمبة جامعة القدس تخصص العموم ال الوعي"مستوى  تقـك الباحثة بدراسة بعنكاف
" كذلؾ كمتطمب لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في االجتماعية وعالقتو بتنورىم بجغرافية فمسطين

 أساليب التدريس مف جامعة القدس.

يرجي مف حضرتؾ التعاكف في استكماؿ البيانات مف خالؿ االجابة عف جميع فقرات االختبار بكضع 
 بة الصحيحة دائرة حكؿ  االجا

 كشكرا لحسف تعاكنكـ 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالشكر .

 الباحثة : شريياف نمر محمد ابك يابس   

 

 

 القسـ االكؿ :
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 .( اماـ العبارة المناسبةXيرجى كضع اشارة ) ،الشخصيةيتككف القسـ االكؿ مف معمكمات 

 .الشخصيةاكال :معمكمات 

 

 الجنس :  ذكر         انثى .2

 التخصص : تاريخ       جغرافيا .0

 المستكل الدراسي  : سنة اكلى             ثانية          ثالثة      رابعة كأكثر . .2

 ض .فخمتكسط                 من       المعدؿ الجامعي :        مرتفع           .1
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 القسم الثاني :

 ة حكؿ رمز االجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ.فيما يمي مجمكعة مف االسئمة كالمطمكب اف تضع دائر 

تتميز فمسطيف بأنيا كانت جزء مف الكطف األصمي لإلنساف االكؿ كقد حتـ عمييا اف تككف  .2
 عامؿ كصؿ بيف قارات العالـ القديـ كىى :

 اكركبا.،ب ا اسيا ك امريكا الشمالية   اسيا كافريقيا كاكركبا.أا

 دااسيا كافريقيا كامريكا الجنكبية . ج ا افريقيا ك اكركبا كامريكا الجنكبية .

 .تبمغ مساحة فمسطيف: .0

 الؼ كـ مربع تقريبا .02الؼ كـ مربع تقريبا .          با 22أا 

 الؼ كـ مربع تقريبا.04دا    الؼ كـ مربع تقريبا .       02ج ا

 تقع فمسطيف بيف خطي طكؿ: .2

  شرقان  404353ك  15.24.ب ا            شرقان  404353ك  15.43.أا  

  شرقان  404353ك  15.45.د ا                 شرقان  .3. 40ك  434.03جا     

كـ بحيث تسير مف شماؿ رأس الناقكرة بأتجاه الجميؿ حتى يمتقي مع 46حدكد يبمغ طكليا  .1
 ىضبة الجكالف السكرم:

 الحدكد الفمسطينية المبنانية .ب ا   أاالحدكد الفمسطينية السكرية .          

 جاالحدكد الفمسطينية المصرية .          د االحدكد الفمسطينية االردنية.     

 

 تعتبر اخفض نقطة عمى اليابسة في العالـ ىى شكاط : .2

 ب ا البحر الميت .   أا البحر االحمر.     

 دا نير االمازكف .   جا البحر المتكسط.    
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 يمتد السيؿ الساحمي الفمسطيني مف : .3

 .                             ب احيفا حتى رفح .أايافا حتى  زة 

 دايافا حتى  عكا.                 رأس الناقكرة حتى  رفح.جا    

 يطمؽ مصطمح جباؿ نابمس كالقدسعمى  السمسمة الجبمية : .4

 .ا الكسطيأاالجنكبية .                                  ب   

 دا الشمالية .          جاالغربية.                         

 امتار ىك جبؿ :2025يعتبر أعمى جبؿ في فمسطيف كيبمغ ارتفاعو  .5

 ب االمكبر .   أاالجرمؽ.

 داالبريج .  جاكنعاف .

 

 النير الذل يصب في البحر الميت ىك : .6

 ب االعاصي.   أااالردف.

 .داالعرب .  جابانياس        

 المناطؽ الفمسطينية :يزداد المعدؿ  األعمي لكميات االمطار  في  .22

 أاالجنكبية الشرقية .                        ب االشرقيةكالغربية .

 .                          داالشرقية الغربية.جاالشمالية كالغربية

 اقؿ متكسط لدرجات الحرارة في فمسطيف يمثؿ قي المناطؽ: .22

 ب االسيؿ الساحؿ.        .        الجبمية المرتفعةأا

 جاكادل عربو .                  داصحراء النقب .      

 المطر الذل يسقط في اشير ايمكؿ كتشريف االكؿ كتشريف الثاني  ىكالمطر: .20

 ب ا الشتاء.   أاالخريفي .

 داالصيفي .   جاالربيعي .        
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يعد نير مف اكبر انيار فمسطيف بعد نير االردف سكاء مف حيث األىمية االقتصادية  .22
 كيمك متر مربع :2420كـ كتبمغ مساحة حكضو 02الثركة المائية العذبة كيبمغ طكلو اك 

 باالعكجا .  أاالفالؽ . 

 دا الزرقا )التمساح (.  جا الخضيرة    .      

مالممثمة مف قبؿ بريطانيا 2623كحددت بمكجب اتفاقية  ،كـ012حدكد يبمغ طكليا  .21
 العقبة :كىي تمتد مف منطقة طابا الكاقعة عمى خميج 

 ب االحدكد الفمسطينية المبنانية .  أاالحدكد الفمسطينية السكرية .

 داالحدكد الفمسطينية االردنية.  . الحدكد الفمسطينية المصريةجا
 

تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض في فصؿ الشتاء ابتداء مف شير تشريف لتصؿ الى  .22
 ادناىا في شير :

 اك اذار. ب اتمكز   .ااكانكف الثاني اك شباط

 داحزيراف.   جاكانكف االكؿ  .
 

 بحيرة تعد مف بقايا مخمفات بحيرة المساف كترجع نشأتيا الى الحفرة االنيدامية : .23

 .باطبرية   أاالحكلو.

 دافيكتكريا .  . جاالبحر الميت
 

 بحيرة مالحة ال تصمح مياىيا لمشرب : .24

 باالحكلو.    أاطبرية .

 داالمساف.   البحر الميت.جا

ؿ نشأ نتيجة العمميات التكتكنية )الباطنية (التي تعرضت ليا جباؿ الجميؿ بشكؿ سي .25
 خاص كشماؿ فمسطيف:

 باسيؿ حيفا .   . أاسيؿ عكا

 داسيؿ  زة .   جاسيؿ يافا .
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 تبمغ مساحة القدس تقريبا : .26

 كيمك متر مربع .322با  كيمك متر مربع . 422أا

 بع .كيمك متر مر  222دا  كيمك متر مربع.202،2جا

 تعتبر مف  اىـ بحار فمسطيف : .02

 .ب االبحر االبيض المتكسط كبحيرة فيكتكريا.البحر االبيض المتكسط كالبحر الميتأػ 

 جابحيرة الحكلو.                داالبحر الميتكالبحر االسكد.         

كىي جافة كمحممة بالغبار كالرماؿ كتيب عمى فمسطيف في ،تيب مف الجنكب  .02
 ربيع كاكائؿ الصيؼ.اكاخرفصؿ ال

 باالرياح الشرقية .   . رياح الخماسيفأا

 داالرياح الشمالية الشرقية .  جاالرياح الشمالية الغربية .

 

 تيب عمى فمسطيف في فصؿ الشتاءمجمكعة مف الرياح ماعدا : .00

 باالرياح الجنكبية الغربية  . . الرياح الشمالية الغربيةأا

 لغربية.داالرياح ا  جاالرياح  الشرقية.
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 أسماء المحكمين:  (3ممحق )

 الجامعة االسـ الرقـ

 جامعة القدس / أبك ديس د. إبراىيـ العرماف  .1

 جامعة القدس / أبك ديس ايناس ناصرد.   .2

 جامعة القدس / أبك ديس زياد قباجة د.   .3

 جامعة القدس / أبك ديس د.  ساف سرحاف  .4

 سجامعة القدس / أبك دي د. نبيؿ عبد اليادم   .5

 جامعة القدس /أبكديس د.سيير صباح   .6

 جامعة بيت لحـ  د.مازف قطاطك   .7
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 (1ممحؽ )

 تسييؿ الميمة
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 فيرس المالحق

 رقم
 الممحق

 الصفحة رقم الموضوع

 90 استبانة الكعي البيئي 1

 99 اختبار التنكر الجغرافي 2

 105 أسماء المحكميف 3

 106 تسييؿ الميمة 4
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 الجداول فيرس

 رقم

 الجدول

 رقم الجدول محتوى
 الصفحة

 55 الدراسة متغيرات حسب المجتمع أفراد تكزيع 1.3

 الدراسة عمى مستكل مجتمعالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  1.4
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