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  :اإلهداء

  

نياللذ إلى والديداني أن يقفا بجانبي دوما عو...  

  ...ني وشعاع األمل في عي،جي رفيق حياتيإلى زو

  ...دي لويس وزيد وابنتي لمى ول، في حياتيالبسمةإلى 

  ...إلى أصدقائي وزمالئي وكل من وقف بجانبي

  ... هذاجهدي ثمرة ديأه

  

  :الباحثة   

  نوال الشوملي
 

 

 



 أ 
 

  :إقرار

  

أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة ب ، الرسالة هذهأقر أنا مقدمة

، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها يثما وردما تم اإلشارة إليه ح ، باستثناءأبحاثي الخاصة

  . ألي جامعة أو معهديالم يقدم لنيل أي درجة عل

  

  ............................:التوقيع

  

  . الشومليإبراهيمنوال سامي : االسم

  

  19/05/2010 :التاريخ

  

  

  

  

  

  



 ب 
 

 :التقديرالشكر و

  

 العمل المتواضع، وعظيم  منحني الصحة والقدرة إلتمام هذاألنه ،هللا أوالً الشكر

 به من حماس ونشاط أمدنيعفيف زيدان، لما  الشكر واالمتنان إلى أستاذي القدير الدكتور

نجاز هذه الدراسة، فلم يبخل علي بجهده ووقوفه إاألثر في  كبرأالذي كان له  للعمل، األمر

ى عضوي لجنة  وأمد في عمره، كما وأتقدم بالشكر الجزيل إل،وتوجيهه، فجزاه اهللا خيراً

ذين تحمال عبء  اللَّخولة الشخشير،: ة والدكتورغسان سرحان،: المناقشة األستاذ الدكتور

كلية كما أتقدم بعظيم شكري وتقديري إلى جميع أساتذتي في . تهاة ومناقشالرسالقراءة هذه 

ة  لما بذلوه من جهد وعطاء خالل فتر؛ عرفانا بالجميل؛ية في جامعة القدسو التربالعلوم

  . دراستي

 ،جامعة بيت لحم في جامعة القدس، واألساتذةكذلك أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع 

 كما أتقدم ، انجاز االختبار واالستبانة سبيل يد العون في ليالذين مدواومركز البيئة، 

 من أبدوهالذين شملتهم عينة الدراسة، لما  ،يل إلى جميع طلبة جامعة بيت لحمبالشكر الجز

 أتقدم بالشكر وأخيراً . بالرغم من ضيق وقتهم،مساعدة واستعدادهم لتعبئة االستبانةحب ال

 ، الذين من خالل مساعدتهم لي بكل ما له عالقة بمهارات الكمبيوتر،وأبنائيإلى زوجي 

   . واقعياًأمراًنجاز هذا العمل إأصبح 

  .وفق اهللا الجميع لما فيه الخير

  :الباحثة

  نوال الشوملي



 ج 
 

  :الملخص

 وعالقته باالتجاه نحو البيئة لدى طلبة ، مستوى الثقافة البيئية إلى التعرفهدفت هذه الدراسة  

المستوى ومتغيرات، الجنس،   وبيان دور،(2007,2006)  لعامجامعة بيت لحم للفصل الدراسي الثاني

 .البيئةنحو  ومستوى اتجاهات الطلبة , في مستوى الثقافة البيئية،مكان السكنوالتخصص، والدراسي، 

من أفراد مجتمع %) 15 (,طالبا وطالبة) 190(ولإلجابة عن أسئلة الدراسة أخذت عينة مكونة من 

 :ن هماا لهذه الدراسة أداتتاستخدمقد  و, والتي تم اختيار أفرادها بالطريقة الطبقية العشوائية,الدراسة

 لهذه الدراسة، إذ بلغ عدد فقرات  حيث قامت الباحثة ببنائه خصيصا،اختبار لمستوى الثقافة البيئية

 لقياس اتجاهات الطلبة نحو استبانةواألداة الثانية هي . فقرة من نوع االختيار من متعدد) 33(االختبار 

  .فقرة) 42( وبلغ عدد فقراتها ،البيئة

 ، وتحليل فقراته،وقد تم التحقق من صدق محتوى األداتين بعد عرضهما على هيئة محكمين  

وفق معادلة ) 0,92(حيث بلغ معامل الثبات لمقياس االختبار ،  بطريقة التجزئة النصفيةماهوإيجاد ثبات

وفق معادلة سبيرمان براون، وتم تحليل البيانات ) 0,80 (ستبانة وبلغ معامل الثبات لال،سبيرمان براون

سطات ، واستخدمت الباحثة المتو)SPSS(بواسطة الحاسب اآللي وباستخدام البرنامج اإلحصائي 

  ، وتحليل التباين األحادي)t-test(الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية واختبار 

)One Way ANOVA.( 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم كان   

نحو البيئة   الطلبةوأن اتجاهات%). 65( وهو أقل من المستوى المقبول تربويا والبالغ ،%)54.5(

. البيئية نتائج الدراسة تفوق طلبة كليتي العلوم والتجارة في اختبار الثقافة أظهرتوقد . ةكانت متوسط

وبناء على .  المدينة في االتجاهات البيئية طلبة علىوالقرية المخيم  طلبةوأظهرت كذلك تفوق كل من

  : همهاما توصلت إليه الدراسة، أوصت الباحثة بعدة توصيات أ

  .إدخال مادة التربية البيئية ضمن متطلبات الجامعة اإلجبارية .1

 نحو البيئة لدى طلبة المرحلة واالتجاهاتإجراء بحوث ودراسات لمعرفة مستوى الثقافة البيئية  .2

 .الثانوية

 يقوم ة، ودوريات فصلي، مجلة الحائطإنشاء مثل ،تفعيل األنشطة الطالبية لدى الطلبة الجامعيين .3

 . وبالتالي زيادة مستوى الثقافة البيئية، بهدف زيادة الوعي البيئي؛ بإعدادهاالطلبة



 د 
 

Abstract: 
The study aims investigate the relationship between the level of environmental 
literacy among university students and their attitudes towards environment 
conversation. The role of certain variables including gender, educational level, 
specialty and place of residence was disclosed. 
 
A stratified random sample (n=190) was selected from among Bethlehem 
University students enrolled during the second semester of 2007. 
 
Tow instruments were employed: a 33-item multiple choice environmental test 
developed by the author and a 42-item questionnaire to gauge student attitudes 
towards environment. 
 
Both validity and reliability were achieved through two main approaches: 
referees and the semi-division approach. In accordance with spearman brown 
questionnaire. Reliability for the environmental culture test and the questionnaire 
was (0.92) and (0.80) respectively. 
 
Data was analyzed through the SPSS and mediums, standard deviation, 
percentage, t-test and one way ANOVA were calculated. 
Results revealed the following: 

• The average of environmental literacy among Bethlehem university 
students was 54%, which is less than the educational acceptable level of 
65%. 

• students if of medium level. The students of science and commerce 
faculties surpassed their colleagues in the environment literacy test, and 
the residents of refugee camps the villages proved to outmatch city 
dwellers in their attitudes. 

 
Based on the results revealed in the study, the following recommendations were 
suggested: 

• Environmental education courses should be inserted among the 
compulsory requirement courses that all university students should have. 

• Additional studies should be conducted to gauge the level of 
environmental culture and attitudes among high school students.  

 
Activities such as issuing and a wall magazine and periodicals should be 
enhanced among university students to increase their awareness of 
environmental literacy. 
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  الفصل األول

  

  مشكلة الدراسة وخلفيتها

  

  :  المقدمة1:1

بشرية، إذا ما استمر اإلنسان في يشهد العالم حالياً ثورة بيئية تدق ناقوس الخطر لما ستواجهه ال

تزانات البيئية القائمة منذ آالف  وتدميره للنظم واال،المحدودةه وإفراطه الزائد في استغالل موارده غي

   وبدون أي اكتراث لآلثار السلبية لمثل هذه اإلجراءات ، طمعاً في المكاسب المادية؛السنين

  ). 1993اسحق والحميدي، (

لتكنولوجي الذي حدث نتيجة الثورة الصناعية كان له أثر كبير في إحداث فالتقدم الصناعي وا

 ومن ثم على ، كما أدى إلى إحداث ضغوط هائلة على توازن النظام البيئي،مشكلة التلوث البيئي

 خصوصاً تلك الموارد غير المتجددة، حيث أن البيئة لم تعد قادرة على تجديد ،الموارد الطبيعية

 بعد زيادة الغازات والمواد الكيماوية المتصاعدة من مداخن ، وإحداث التوازن البيئيمواردها الطبيعية

 ونتيجة إلقاء المخلفات الصلبة والسائلة والنفايات المتحللة في مياه األنهار والبحار ناهيك عن ،المصانع

    وتأثيرها على طبقة األوزون،االستخدام الواسع االنتشار للمبيدات الحشرية المنزلية

   ).1999السيد، (

 بالدرجة فهي. ومن يتأمل هذه المشكالت البيئية، يستنتج أنها ال تخرج عن كونها أزمة قيم

، مما سول لإلنسان  المتعلقة بطريقة معاملة اإلنسان للبيئةاألولى سلوكيات ناتجة عن غياب القيم البيئية

وكيات األنانية والمصلحة واالستهالك أنه المالك الوحيد للبيئة يفعل بها ما يشاء، فاستحكمت به سل
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 يحاول اإلنسان نفسه أن  مدمرة، وأخطاراًواإلسراف، فانعكس كل هذا على البيئة بمكوناتها آثاراً

  ). 2006عبد الحليم، ( لبقائه على سطح األرض  ضماناً؛يتفاداها

 البيئي، حتى أصبح  للتوازن كبيراً نحو البيئة لم يقم وزناًوباتجاهاتهفاإلنسان بسلوكه البيئي 

 لذا فان حلول المشكالت البيئية ترتبط باإلنسان ، للكثير من المشكالت البيئيةاختالل توازنها مصدراً

 ترتبط بسلوكه، وعاداته، واتجاهاته، وميوله، وقيمه، وخصائصه إنهانفسه أكثر مما ترتبط بالبيئة، حيث 

   ).2006األحمدي، (الشخصية 

البيئية وآثارها السلبية على حياة اإلنسان إلى تطور وعي اإلنسان بها، وقد أدى تفاقم المشكلة 

نتيجة ذلك و .وقد عرف حديثاً أن الخلل البيئي ال ينحصر في موضعه، بل يتعدى ذلك إلى آثار عالمية

اة اإلنسان ووجوده في هذا  لما لذلك من آثار على حي،ازداد الوعي بأهمية بناء عالقة متزنة مع البيئة

  ). 1993الصفدي، ( وكبالك

حتى أن كثيراً من العلماء يرون في سلوك اإلنسان غير المستنير نحو بيئته بداية انتحار إنساني 

  ). 1998مطاربة، (عام وشامل 

ويرون أن استمرار حياة اإلنسان على األرض مرهونة بحسن تعامله مع بيئته الطبيعية 

  ). 1995ناق، الش( بجانب نواحيها االقتصادية ،واالجتماعية

 بسبب مبالغته في استغالل الموارد، وإدراكه ؛ونتيجة إدراك اإلنسان لألضرار التي لحقت به

  ). 1985الحفار، (إلى أن هذا ينعكس على حياته وعلى المجتمع نتيجة سوء االستغالل وسوء الفهم 

 ومواجهة ،ته للبيئة تغيير أسلوب معاملفي دفعه إلى التفكير ، هذا الخطر الذي يتهدد اإلنسانوإن

  ). 1986عباس، (المشكالت البيئية المتفاقمة من حوله 

ويترتب على ذلك توسيع مداركه وقيمه واتجاهاته وتعديل سلوكه تجاه البيئة، وهذا يتطلب أن 

1986الشراح، ( اإلنسان تربية بيئية تدفعه إلى معرفة بيئته وحمايتها وحل مشكالتها يربى .(  

 وحظيت ،ن األخيران تحوالً تاماً في محتوى ونوعية الخطاب المتعلق بالبيئةلذلك شهد العقدا

 غير مسبوق، وذلك على جميع المستويات الدولية واإلقليمية والمحلية، ولتأخذ باهتمامالبيئة ومشكالتها 

المنظمات الحكومية وغير الحكومية مكانتها على خريطة المواجهة والمشاركة، وذلك بهدف إيجاد 

ن بين التنمية من ناحية، والمحافظة على البيئة من ناحية أخرى، وعلى أساس أن جهود التنمية تواز
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، في حين تستهدف عمليات بيئتهتهتم بتوفير حاجات اإلنسان ضمن ظروف معيشية، باالنتفاع بمكونات 

  ). 2001طعيمة، (المحافظة على البيئة اإلبقاء في استمرارية التوازن البيئي 

 ، وتحلل محتوى األوزون، باالهتمام العالمي، مثل تغير المناخ،بعض قضايا البيئيةوقد حظيت 

 وتدهور التنوع اإلحيائي، إال أن هناك مشكالت بيئية تعاني منها الدول النامية ،وقضايا الحياة الدولية

لتصحر  مشكلة ا: مثل، ولكنها لم تحظ ولم تأخذ نصيبها من اهتمام المجتمع الدولي،أكثر من غيرها

  ). 2001طعيمة، (والنمو السكاني 

 إال أن الحل ،والت والجهود البالغة األهمية التي تبذل من أجل حماية البيئةاوبالرغم من المح

 وتتحول إلى قيم اجتماعية ،األمثل يكمن في تكوين اإلنسان وتنشئته وتوعيته توعية تامة تصل ضميره

وعلى هذا . ءاً من هذه البيئة ومسؤوالً عن اإلخالل بها باعتباره جز، من توجيه سلوكه اليومي،لديه

 وعقدت المؤتمرات الدولية ، وتأسست الهيئات والجمعيات، مهما صدرت التشريعاتفإنهاألساس 

تجاه بيئتهم، حيث أنهم ن السلوك السليم من قبل األفراد  فذلك لن يؤدي إلى ضما،الخاصة لحماية البيئة

  ). 2006السعدي، (ة من دوافع واتجاهات ومهارات وغير ذلك يتصرفون بتأثير عوامل متعدد

فهم البيئة فهماً صحيحاً بكل و ،لذلك يستلزم الحفاظ على إبقاء األرض موطناً صالحاً للحياة

عناصرها ومكوناتها ومقوماتها وتفاعالتها المتبادلة، والعمل الجماعي الجاد، لحماية البيئة وضمان 

   .)1981الكرمي، (استمرارها 

 ووعيهم بأهمية ،فال يكفي سن القوانين والتشريعات ما لم يساندها فهم أفراد المجتمع لهذه البيئة

 التي تسهم في تغير اتجاهات األفراد اإلرشاديةحمايتها، لذا يتوجب على المجتمع تقديم بعض الخدمات 

 يتطلب تنمية الراهنةة  البيئيةزم الحل الجذري لألأننحو البيئة، فالعديد من علماء البيئة يرون 

 التغيرات البيئية أن على أكدوا بل ،ير االتجاهات السالبة نحوهاي نحو البيئة، وتغااليجابيةاالتجاهات 

  ). 2006األحمدي، (الحقيقية هي تغيير في االتجاهات 

أولى ولما كانت . وإزاء هذا أدرك اإلنسان أنه البد أن يغير من أفعاله، إلنقاذ بيئته، وإنقاذ نفسه

 عمالً تكوين الخلق والقيم لتعديل سلوكيات األفراد، لذا صار عليها أن تقدم هيوأهم وظائف التربية 

هم مشكالت البيئة على نحو  لف؛، للقيام بدور فعال في خلق القيم البيئية ومستمراً ومنظماً مخططاًتربوياً

  . أنماط إيجابية من السلوك تجاه البيئةيأفضل، ما يشجع على تبن
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  :  مشكلة الدراسة2:1

يتزايد في عصرنا الحالي االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وتدريجياً على كافة المستويات   

 التي تهدده نتيجة سوء تعامله مع بيئته، األخطار اإلنسانبعد أن استشعر المحلية والقومية والعالمية، 

د مصادر التلوث وتنوعها، واكتشاف اآلثار خاصة بعد ازدياد مشكالت استنزاف الموارد البيئية، وتعد

  . ومستقبل الجنس البشرياإلنسانالضارة والخطيرة الناجمة عنها، التي تهدد بقاء 

وفما ال جدال منه، أن كل المشكالت البيئية تنشأ عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية،   

لقيم له، يكون من المرجو الوصول إلى ، لذا بتغير نظم المعرفة وااإلنسان غير السليمة لسلوك واألنماط

 تغيير سلوكه وتوسيع مداركه، لنشأت أنماط وتدابير اإلنسانويقع على عاتق . حلول لهذه المشكالت

 حفاً ما لم يعتمد غالبية أفراد المجتمع قيماً سلوكية تساعد على صون البيئة، فاألنماط السلوكية لن تتغير

  . البيئةإزاءووعياً أكثر ايجابية 

  

فئة هامة من المجتمع لذا تسعى هذه الدراسة للتعرف على مستوى الثقافة البيئية واتجاهات   

  . طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئةمالفلسطيني ه

  

  : أسئلة الدراسة3:1

  : اآلتية األسئلة الدراسة إلى اإلجابة عن ىسعت

  م؟ما مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لح   :السؤال األول

) جنس الطلبة، مكان السكن، التخصص، المستوى الدراسي(ما دور متغيرات    :السؤال الثاني

  مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم؟ في

  ما اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة؟   :السؤال الثالث

) الدراسيلمستوى ، مكان السكن، التخصص، االطلبةجنس (ما دور متغيرات    :السؤال الرابع

  في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة؟

 جامعة بيت لحم نحو ة بين مستوى الثقافة البيئية واتجاهات طلبالعالقةما   :السؤال الخامس

  .البيئة
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  :  فرضيات الدراسة4:1

  :  إلى أسئلة الدراسة الثاني والرابع والخامس صيغت الفرضيات الصفرية اآلتيةاستناداً

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : فرضية األولىال

  . الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم تعزى لمتغير الجنسمتوسطات درجات

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

  . لدى طلبة جامعة بيت لحم تعزى لمكان السكن الثقافة البيئيةمتوسطات درجات

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

 الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم تعزى لمتغير متوسطات درجات

  .التخصص

 في) α= 0.05(لة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال: الفرضية الرابعة

الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم تعزى لمتغير  متوسطات درجات

  .المستوى الدراسي

في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير االستجابة على متوسطات

  .الجنس

في ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير االستجابة على متوسطات

  .مكان السكن

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم تعزى لمتغير بة علىاالستجا متوسطات

  .التخصص

في ) α= 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثامنة

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير االستجابة على متوسطات

  .المستوى الدراسي
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بين مستوى ) α= 0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ةلال توجد عالقة دا: الفرضية التاسعة

  .الثقافة البيئية واتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة

  

  :  أهمية الدراسة5:1

من الموضوع الذي تناولته، ومن هدفها في تنمية الثقافة البيئية أهميتها  هذه الدراسة تستمد .1

، وتعتبر هذه الدراسة مكملة لدراسات واالتجاهات نحو البيئة لدى طالب جامعة بيت لحم

، مستوى الثقافة )البيولوجية(مستوى الثقافة العلمية، مستوى الثقافة اإلحيائية : عديدة

 .الخ...  الفيزيائية،

 حيث أن ،من المتوقع أن يستفيد منها مصممو المناهج التعليمية في المراحل المدرسية .2

 . وإنما هي حصيلة المراحل التعليمية كافة،عي فقطالثقافة البيئية ليست وليدة التعليم الجام

من المتوقع أن يستفيد منها المعلمون في التركيز على بعض المفاهيم البيئية والقيم  .3

 . والتي لها عالقة بالثقافة،والمشكالت البيئية

 من خالل مساقات تعمل على تطوير ،ستفيد من نتائج هذه الدراسة جامعة بيت لحمتقد  .4

 .ئيةالكتب البي

 من خالل عمل مساقات تعمل ،ستفيد من نتائجها المراكز البيئية التي تعمل مع المدارستقد  .5

 .على تطوير الثقافة البيئية

  

  : مبررات الدراسة6:1

إن الوعي بضرورة الثقافة البيئية والمحافظة على سالمة البيئة، ومعرفة مدى تأثيرها ودورها   

ئة تمارس دون معرفة ودراية، إن مثل هذا الوعي يشكل منطلقاً في تغيير مفاهيم وسلوكيات بيئة خاط

  .أساسياً في هذه الدراسة
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  :وقد تم اختيار هذا الموضوع حرصاً على ما يلي

أهمية الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئة، في ظل األوضاع الحالية التي يتعرض لها المجتمع  .1

  .اإلسرائيلياالحتالل  بوجه خاص، والناتجة عن ممارسات الفلسطيني

حاجة المجتمع الفلسطيني إلى توعية بيئية، وذلك لتوفير حياة أفضل لألجيال القادمة على أسس  .2

 .سليمة

 

  :  أهداف الدراسة7:1

  : إلى هذه الدراسةتهدف  

 . نحو البيئة لدى طلبة جامعة بيت لحمباالتجاهات وعالقته ،التعرف على مستوى الثقافة البيئية •

  نحو البيئةباالتجاهات رهايتأث و،بعض المتغيرات في مستوى الثقافة البيئيةأثر ى التعرف عل •

 .لدى طلبة جامعه بيت لحم

لدى طلبة   نحو البيئةواالتجاهات ، بين مستوى الثقافة البيئيةةالرتباطياالتعرف على العالقة  •

  .جامعة بيت لحم

  

  :  محددات الدراسة8:1

  الدراسيمعة بيت لحم في الفصل الدراسي الثاني من العاماقتصرت هذه الدراسة على طلبة جا .1

)2007،2006(. 

 وتم استثناء ،التمريض فقطوالتجارة واآلداب و العلوم اتاقتصرت هذه الدراسة على طلبة كلي .2

 . الكليات األخرىةبطل

يم دى صدق تقيتحدد نتائج هذه الدراسة بطريقة اختيار العينة ومدى تمثيلها لمجتمع الدراسة، وم .3

 . كما عبروا عنه في أداة البحث، الكلياتةبأفراد العينة من طل

 .مة أداة الدراسة من حيث صدقها وثباتهاءئج هذه الدراسة بمدى صالحية ومالتحدد نتا .4
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  :  مصطلحات الدراسة9:1

  

 جملة متشابكة معقدة تشتمل على مكونات فيزيائية من هواء وماء ومواد متنوعة  : البيئة

  ).2001طعمية، (

  

 وتقدير ،زمة لفهمكالالتجاهات والمهارات والمدركات الهي عملية تكوين القيم وا  :التربية البيئية

 وتوضح ،العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضاراته بمحيطه الحيوي الفيزيقي

 ، وضرورة حسن استغاللها لصالح اإلنسان،حتمية المحافظة على مصادر البيئة

  ).1997األطرش، ( معيشته ى ورفع مستو على حياتهوحفاظاً

  

استعداد أو ميل نفسي نحو موضوع معين يعبر عن محصلة استجابات الفرد، هو   : االتجاه

ويبرز ذلك من خالل تأييد الفرد أو معارضته لهذا الموضوع وهو يعتبر أيضاً عن 

  .مدى تقبل الطالب للمادة الدراسية بين القبول أو الرفض جزئياً أو كلياً

  

  مشكلة أو قضية عن محصلة استجابات الفرد التي يبديها إزاء هي عبارة : ة البيئياتاالتجاه

  بيئية بالقبول أو الرفض نتيجة لدوره بخبرة معينة بتلك المشكلة أو القضية 

  ).1997إبراهيم، (

  

 ،مشكالتها من حيث استشعاره ب،الموقف الذي يتخذه الفرد إزاء بيئته الطبيعيةهو : االتجاه البيئي

 ، وتطوير ظروف البيئة نحو األفضل،واستعداداته للمساهمة في حل هذه المشكالت

 ، جائزاًاًه من استغالل الموارد الطبيعية في هذه البيئة استغالال شديدا أمرقفوكذلك مو

  ).1990الشافعي،  ( أو إيجاباً سلباً، أو قبوالً رفضاً،وموقفه من المعتقدات السائدة
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 ثارهاآو أسبابها من حيث ،هو اإلدراك القائم على اإلحساس بالعالقات والمشكالت البيئية: ئيالوعي البي

  ).1988سمعان، (ووسائل حلها 

  

 تنتج عن تغيير نوعي أو كمي يقع على أحد ،حالة من حاالت فقدان االتزان البيئي: المشكالت البيئية

صائصه بحيث يخل توازنه،  أو تغير في خ، سواء بزيادته أو نقصانه،عناصر البيئة

  ).1992زيد، (وبالتالي يؤثر على األحياء التي تعيش في البيئة وعلى البيئة نفسها 

  

 من خالل تفاعله ، والسلوكيةواالنفعاليةهي عملية اكتساب الفرد للمكونات المعرفية : الثقافة البيئية

على التفاعل الجيد  يجعله قادرا ، التي تسهم في تشكيل سلوك جيد،المستمر مع البيئة

  ).1990حسين، ( من حوله لآلخرين ويكون قادرا على نقلها ،مع البيئة

  

 في نللفلسطينييهي جامعة فلسطينية عامة ومعتمدة، هدفها توفير التعليم العالي : جامعة بيت لحم

 ومجموعة من ، وتضم خمس كليات،فلسطين، مقرها بيت لحم، والدراسة فيها منتظمة

  .اكزالمعاهد والمر
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  الفصل الثاني

  

  .اإلطار النظري للدراسة 1:2

  . مقدمة1:1:2

  . المشكالت البيئية2:1:2

  . البيئيةالتربية 3:1:2

  . الثقافة البيئية4:1:2

  . االتجاهات البيئية5:1:2

  .الدراسات السابقة 2:2

 .الدراسات العربية 1:2:2

  .الدراسات األجنبية 2:2:2

  .خالصة الدراسات السابقة 3:2
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري للدراسة 1:2

 

   مقدمة1:1:2

 في الواقع األزمةوترجع أسباب هذه .  شتى من العالم ألخطار حقيقيةأنحاءتتعرض البيئة في   

 واسعة نحو مستقبل فالبشرية تتقدم بخطى). 2006األحمدي، (إلى سوء أنماطنا السلوكية الراهنة 

   والذي ساهم في نقل اإلنسانية من،تكنولوجي الذي توصل إليه اإلنسانيختلف كليا عن الماضي ال

   بسلوكياته التي تفتقر إلى احترام البيئة ورعاية حقوقها، مجتمع البداءة إلى مجتمع التحضر

  ).2006عبد الحليم، (

البيئية تتسارع يوما بعد يوم، وتتسع مجاالت تأثيرها في حياة اإلنسان المعاصر من  فالظواهر

وفي عصرنا هذا، عصر التكنولوجيا ) 2004األحمد والمعلولي والشماس، (كافة النواحي واالتجاهات، 

كبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية، أالحديثة والمتطورة، كان ال بد من أن يسعى اإلنسان الستغالل 

 التي تعيش على وجه بكافة الوسائل المتوفرة لديه، باعتباره مخلوقاً مميزاً عن بقية الكائنات الحية

  .األرض

ومن خالل السعي للسيطرة على البيئة المحيطة به، استطاع اإلنسان أن يسخّر العديد من 

جل االستفادة من هذه الطاقات والموارد في أجل إشباع رغباته، ومن أالطاقات والموارد الطبيعية من 

  .حياته اليومية
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، وعلى مر العصور، الحفاظ على بقائها وبهذا كان الهدف األساسي للمجتمعات اإلنسانية

واستمرارها في الوجود، من خالل الحفاظ على ثقافتها وتراثها، والموارد الطبيعية الموجودة لديها، ومن 

ثم عملت هذه المجتمعات على نقل التراث من جيل إلى جيل، من خالل ما أطلق عليه عملية التربية 

  ).1997اسحق وقمصية، (

 تركيزهالي والمعرفي، أكثر من قالتربوية تركّز على تعلم المهارات في المجال العومع أن النظم 

ن هذا المجال يفوق في أهميته كافة إبشكل عام، ف االنفعاليعلى تعلّم المهارات والقيم في المجال 

، وآخرونزيدان (يتعلمه الطالب، وفي طبيعة تعلمه فيما واضحاً أثراً المجاالت األخرى، ألنه يترك 

2004.(  

  

   المشكالت البيئية2:1:2

 توازن النظام اختالل في توازن النظام البيئي، ويحدث اختاللحدوث تعني المشكلة البيئية   

 ، عندما يتم التأثير على أحد مكوناته أو أكثر، فتتأثر بقية المكونات وتتبدل العالقات القائمة بينها،البيئي

 المشاكل البيئية مثل حرائق إن أيضاويمكن القول .  السابقفيصبح غير قادر على الحفاظ على توازنه

 الهائلةزيادة والضارة، ال شعاعاتواإلضوضاء، والاشتعال الغاز والنفط، وحرائق المراعى، والغابات، 

تلوث الهواء والماء والتربة، و، األوزوناستنزاف وتصحر، والعمران، والفي عدد سكان العالم، 

دون و ، كل ذلك، يضاف إلى ذلك الكثير من الملوثات،نفاياتالرة كثوعية، استنزاف الموارد الطبيو

   ).2009قادر، (  إلى نشوء مشكالت بيئيةأدى ، بعين االعتبار للبيئة من حولنااألخذ

  

، وذلك منذ زمن ليس ببعيد، وقبل ذلك الناميةلذا أصبحت مشكالت البيئة تحظى باهتمام الدول 

لبيئة قضايا هامشيه، لم تبلغ  وتعتبر قضايا ا،واالجتماعيلنمو االقتصادي كانت هذه الدول تسعى إلى ا

 نتيجة، وذلك الصناعيةفي حين كانت المشكالت البيئية شاغل الدول .  باهتمامهاويأخذ يثير قلقها حداً

 ، للمخاطر التي تهدده والتقنية على الوسط الطبيعي الذي أصبح عرضةًالصناعية األنشطةالنعكاس 

  ).1985العودات، (الي تقلق راحة اإلنسان وطمأنينته وبالت
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  : وتتمثل المشكالت التي تتعلق بالبيئة بما يلي

 وما يترتب عليه من اتساع نحو المدن، وما يترتب على ذلك من مشكالت :االنفجار السكاني .1

 في الخدمة، وتوفير الضروريات للسكان، واضمحالل التربية الزراعية، وتوفير الغذاء، ما

 ).2006رشوان، ( يهدد البيئة، ويؤدي إلى اختالل توازنها

  

 األمر الذي يؤدي إلى عدم فهم المشكالت البيئية التي تزداد اتساعا يوماً :نقص المعرفة البيئية .2

، نظراً لعدم وضوح العالقة المتبادلة الصعب إيجاد الحلول المناسبة لهبعد يوم، ويصبح من ا

 ).2006، رشوان( بين اإلنسان والبيئة

 

 وما يترتب عليه من اإلخالل بتوازن البيئة، عن :االستعمال غير الرشيد للتكنولوجيا في البيئة .3

طريق استنزاف المزيد من الموارد الطبيعية في الصناعة، وما يترتب على ذلك من تلوث في 

 ).2006رشوان، (الهواء والماء والتربة والغذاء، والضوضاء 

 

 وهذه تعتبر لب المشاكل البيئية، ألن اختالل القيم واالتجاهات هو :اتاختالل القيم واالتجاه .4

 القيم واالتجاهات تكسب الصفة االجتماعية من سلوك الناس أنانعكاس لمشكالت البيئة، كما 

  من نتائج عالقة اإلنسان بالبيئة،تجاه بيئتهم، وتحكم على هذه القيم بالسلب أو اإليجاب

 ).2006رشوان، (

 

  وهي الخاصة بممارسات اإلنسان المتعلقة بالتنمية االقتصادية،: لبيئة االجتماعيةاختالل ا .5

دون مراعاة اإلمكانيات البيئية التي تؤثر على السلوك االجتماعي واالقتصادي والسياحي 

  ).2006رشوان، (
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  : طبيعية أو بشرية ألسباٍب يكونمنشأ المشكالت البيئية

 : الطبيعيةاألسباب .1

 كالحرارة أو ،ر بعض الظروف الطبيعيةيي توازن النظم البيئية نتيجة لتغختالل ففقد ينشأ اال

 ، أو حرائق الغابات، الفيضانات المدمرةأن كما ، ما يؤدي إلى تبدل المناخ، أو الجفافاألمطار

 ، أو قد ينشأ اختالل توازن النظم البيئية،تؤدي إلى هجرة العديد من الكائنات الحية أو انقراضها

 ).2006ربيع،  ( أو بسبب الحروب،اويات مصنع كيمإنشاءبب بس

 :المشكالت البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية .2

 فيها، وقد كان للتطور العلمي والتقني تأثيراالكائنات  اإلنسان كائن متميز في البيئة، وهو أكثر

  أو الواعيةاإلنسان أنشطة أدت حيث ، على النظم البيئيةأثرهوالنمو االجتماعي واالقتصادي 

 بتوازن الكثير من النظم البيئية، فالتوازن البيئي اإلخالل إلى ،غير الواعية في شتى المجاالت

 والتقنية ال خوف منها على ،يرتبط بشكل كبير بسلوك اإلنسان الصحيح نحو مكونات البيئة

ستخدام التقنية في تخفيف  با، تدوير الموادإعادة  في استخدامها، وقد تسهمأحسن إذاتوازن البيئة 

  ). 2006ربيع، ( البيئة أزمات

  

ونتيجة لتزايد مشكالت البيئة، وتنامي محتوياتها، إلى الحد الذي أصبحت فيه حياتنا البشرية 

 فقد أصبح من الضروري مواجهة ،)2001طعمية، (محفوفة بالمخاطر، وموسومة بالقلق واالضطراب 

 وسنت القوانين والتشريعات ،التكنولوجيةد من الدول اإلجراءات  العدياتخذت حيث ،المشكالت البيئية

 ال تكفي ما لم أهميتها، رغم ،توالتشريعا اإلجراءات وكذلك القوانين أن ،البيئية، ولكن تبين بعد ذلك

 بالنسبة البيئة حماية بأهميةهم ي بين عناصرها، ووعالمتشابكة والعالقات ، لهذه البيئةاألفراديساندها فهم 

 واالجتماعية النفسية أسبابها تحل في إطار أن فالمشكالت البيئية ينبغي ، القادمة من بعدهمولألجيالهم ل

 وفي أساليب حياة التنمية أنماط وعن طريق خطة عمل شاملة تشيع االنضباط في ،والثقافية واالقتصادية

ة ترجع في الواقع إلى يلبيئزمة والمشكالت ا الحقيقية لألفاألسباب ،)1993سالم، ( وسلوكهم األفراد

 واألخالقيات وإلى االفتقار إلى سياسات تتفق ، كانت أو جماعيةة فردي، السلوكية الراهنةأنماطناسوء 

وبما أن اإلنسان ). 1985 ودسوقي، الدمرداش( التي تدعو اإلنسان للعيش في وفاق مع بيئته ،الجديدة
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 االتجاه إلى تربية اإلنسان تربية بيئية، تؤدي في هو مشكلة البيئة األساسية، فقد أصبح من الضروري

 يساعد على استغالل مواردها بطريقة جيدة، والتخطيط لتنمية ،النهاية إلى سلوك متحضر مع البيئة

الموارد المتجددة، والعمل على حل مشكالتها، من أجل عطاء أفضل، وحياة أكثر سعادة ورفاهية 

ارها يوما بعد يوم من  تخلو المشكالت البيئية التي يزداد انتشفال). 1999 ومحمد، اللقاني(لإلنسان 

 ومقدار شعوره باالنتماء ،السلوكية اإلنسان واتجاهاته نحو بيئته وعاداته إدراك تكمن في ة،عوامل نفسي

 في سبيل تدميرها وتلويثها  يتربى ويترعرع فيه، ومع ذلك ال يترك جهداًالذيللبيئة التي هي الوسط 

 السلوكية األنماط معظم هذه المشكالت البيئية ترجع إلى أنوبما ). 1997، عيسوي(ا واستنزافه

، األساس، وعلى هذا السليمة بدورها إلى االفتقار للمعارف واالتجاهات البيئية ىعز، والتي تُالخاطئة

دي  البيئة، فلن يوبحماية الخاصةتمرات ؤ وعقدت الم، الهيئاتوتأسستفانه مهما صدرت التشريعات 

 متعددة عوامل بتأثير يتصرفون إنهمذلك إلى ضمان السلوك السليم من قبل األفراد تجاه بيئتهم، حيث 

 وإدراك من فهم أساسا تنبع أن حل هذه المشكالت يجب ة فمحاول،من دوافع واتجاهات وعادات، لذلك

 األساسي في قضايا  اإلنسان هو العاملأنوحيث ). 2003حسن، ( بين اإلنسان والبيئة العالقة لطبيعة

 وعبد يحبشال( أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة النظر في عالقته مع بيئته آلناالبيئة فهو مدعو 

لذلك فإن حماية البيئة والمحافظة عليها، ومواجهة مشكالتها، ينبغي أن تبدأ باإلنسان، ). 1988المنعم، 

ه السلبي تجاه البيئة، ومن هنا تأتي باعتباره المسؤول عن ظهور هذه المشكالت، وذلك نتيجة سلوك

 يفهم من خاللها أسس التفاعل الصحيح مع بيئته، ويقتنع بأهمية ،أهمية تربية اإلنسان نفسه تربية بيئية

  ).2001طعيمة، (المحافظة عليها، ويسلك السلوك البيئي المناسب تجاهها 

طبيعة العالقة بين اإلنسان لذا فقد أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا، لكي يعاد التفكير في شروط 

وعلى الرغم . وبيئته بكل عناصرها، من خالل سلوكيات وقيم اجتماعية معينة، تشمل الفرد والجماعة

 على طريق مواجهة المشكالت البيئية ،من التسليم بأهمية الدور الذي يمكن إن تلعبه التربية البيئية

ة، بأهدافها ي فجوة كبيرة بين تربيتنا والتربية البيئوالمخاطر البيئية، إال أن واقعنا ما زال يشهد وجود

وأساليبها وممارساتها من ناحية، وواقعنا البيئي بمشكالته وضغوطه المتواصلة من ناحية أخرى 

  تحدياًأن إال المشكلة، من هذه دد والرؤى الدولية المطروحة لم تح كانت الجهووإذا). 2001طعيمة، (

يتمثل في كيفية انتقاء األفضل من بين هذه الجهود والتوجهات، والعمل ، وهذا اآلن يواجهنا ضاغطاً
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على استثمارها في ضوء ظروفنا البيئية، وإمكانياتنا التربوية، والوصول بها إلى حيز التطبيق، وذلك 

تها بعيدة عن عصر يوصف بأنه عصر التربية انا بأهدافها وممارست تظل تربيأنألنه من غير المعقول 

كوين معارف  ومسؤوليات تتركز حول توهذا كله يضع أمام التربية مهام). 2001طعيمة، (البيئية 

 وأساليب تطبيقها في ،، وتعريفهم بصالتها وبفروع المعرفة األخرىالناشئة لدى ةواتجاهات بيئية أساسي

ن البيئي،  المحافظة على التوازإطارالحياة، وتكوين الثقافة البيئية، والتفكير التقني السليم، في 

 من إال تنهض بهذه المهام أن ولن تستطيع التربية ،واستمرارية الطاقات البشرية، واستثمارها دون خلل

  البيئية بعداًالتربية حيث تشكل ، المبكرة، ويستمر مدى الحياةالمرحلة من يبدأخالل فهم متكامل، 

وتعليم غير نظامي، ) ات التعليم العاممؤسس( التربوية، بما تتضمنه من تعليم نظامي األنظمة في أساسياً

) الخ..األسرة، المتاحف، وسائل األعالم(نظامي أالوتعليم ) الخ..سسات والنوادي الثقافية والمهنيةؤالم(

 ).2003األحمد والمعلولي والشماس، (

  

   البيئيةالتربية 3:1:2

والتي أصبح يعاني منها  ، ونطاقاتهالتلوثة ومحاورها مع ازدياد يجاء االهتمام بالتربية البيئ

 فهي كما يلي ، أما أهمية التربية البيئية ومبرراتها،اإلنسان والحيوان والموارد الطبيعية على حد سواء

  ):2004عربيات ومزاهرة، (

 وحماية البيئة والمحافظة عليها ، وهي متجذرة في الثقافات، التربية البيئية ليست حديثة العهدإن •

 .االجتماعية واألخالقية القيم الدينية وأكدتها

 فال بد من الحاجة إلى تنسيق ،آثارها نظرا لتعدد مسبباتها وشمولية ،المشكالت البيئية معقدة •

 لمشكالت بيئية طواريء وإعداد خطط ، المشكالتلهذهالجهود التربوية والمؤسساتية للتصدي 

 .متوقعة

 ، على االنسجام مع البيئة حتى يصبح المواطن قادراً، بيئيةأخالقياتهناك حاجة لتطوير  •

 . بما فيها من برامج التعليم والتدريب واإلعالم والتوعية،ولتستمر مدى حياته
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 والتي ، اإلنسان والمؤسسات العامة والخاصةألنشطة مشكالت البيئة القائمة هي نتاجات إن •

 ؤخذي أن لذا فإن تعاون الجهود المحلية والعالمية يجب ، محلية وبطابع عالميةتتصف بصف

 . عند التصدي للمشكالت البيئية الحاصلة والمتوقعةاالعتباربعين 

: مثل االعتبار الحديثة على وجود منظومة من األفكار الواجب اتخاذها بعين االتجاهاتتؤكد  •

 ،الدوليالتفاهم والمحافظة على المصادر الطبيعية، وم األثر البيئي، يتقيوالمستدامة،  التنمية

 . عند إعداد استراتيجيات البيئةاالجتماعية احيالنوووالسلم العالمي، 

  إعالمياً وهذا يتطلب وعياً،ن حماية وسالمة الموارد البيئية والتراث هو مسؤولية كل مواطنإ •

 . ، لذلك يجب تطوير الوعي البيئي عند المواطن للتعامل مع البيئة بحكمة ورشد تربوياًبيئياً

 

ربية الذي يساعد الناس على العيش بنجاح على كوكب هي الجانب من التالتربية البيئية 

 وبما أن التربية بشكل عام تعرف ).2006سعود، (األرض، وهو ما يعرف بالمنحى البيئي للتربية 

تعديل للسلوك القبلي إلى سلوك بعدي، عن طريق الخبرة والمران، فانه يمكن تعريف التربية : بأنها

ساب المتعلم ديل السلوك البشري تعديالً ايجابياً، عن طريق إكجهد يستهدف تع: البيئية على أنها

قدر على امتصاص أ والقيم، التي يكون قادراً بها على تطوير بيئته، بما يجعلها المعلومات والمهارات

الملوثات من جهة، وبما يجعله قادراً على التقليل الفعلي من الملوثات المحيطة به من جهة أخرى، 

 بأنها مجموعة من المعارف أيضايمكن تعريفها و ).2001شروخ، (ياة والسعادة حفاظاً على الح

 إزاءها والقيم الالزمة لفهم العالقة المتبادلة بين المتعلم وبيئته التي يعيش فيها، تحكم سلوكه واالتجاهات

. ه فيحرص على المحافظة عليها وصيانتها، من أجل نفسه ومن أجل مجتمع،وتثير ميوله واهتماماته

والمهارات والمدركات الالزمة لفهم واالتجاهاتعملية تكوين القيم  ": التربية البيئية على أنهاتفوقد عر 

 والتدليل على حتمية المحافظة ،وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي

 ، حفاظاً على حياته الكريمة؛إلنسانعلى المصادر البيئية الطبيعية، وضرورة استغاللها الرشيد لصالح ا

عملية إعداد اإلنسان للتفاعل الناجح مع  ": التربية البيئية بأنهاأيضا تففقد عر". اً لمستوى معيشتهعورف

 المعرفة البيئية التي تساعده على فهم إكسابه لما تشمله من موارد مختلفة، ويتطلب هذا األعداد ،بيئته

نسان وعناصر بيئية من جهة، وبين هذه العناصر وبعضها مع بعضها اآلخر العالقات المتبادلة بين اإل
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من جهة أخرى، كما يتطلب تنمية مهارات اإلنسان التي تمكنه من المساهمة في تطوير ظروف هذه 

 بيئته، إزاءالبيئة على نحو أفضل، وتستلزم التربية البيئية أيضاً تنمية القيم التي تحكم سلوك اإلنسان 

 والمحافظة ،يوله واهتماماته نحو هذه البيئة، واكتساب أوجه التقدير ألهمية العمل على صيانتها موإثارة

  ".عليها وتنمية مواردها

  

التربية البيئية هي من الوسائل التي تحقق أهداف حماية البيئة ن فإ ،تقدم من خالل كل ما

ستديمة لتعديل سلوك اإلنسان وتنميته وصيانتها، وهي تشكل بعداً هاماً من أبعاد التربية الشاملة والم

 وتكيفه معها، وتطبيعه اجتماعياً مع وسطه الذي يعيش فيه مع بيئته الطبيعية ، إلعداده للحياة؛ايجابياً

 البيئة دراسة بينلكن يجب االنتباه هنا إلى أن هنالك فرقاً جوهرياً ). 2006ربيع،  ( إلى جنب،جنباً

 عن كثيراً المتعلم يعرف فقد ،)1992 حسن، (بيئية تربية إلى تؤدي ال قد ةالبيئ فدراسة البيئية، والتربية

 وينميها ليحميها البيئة عناصر مع وتبصر بحكمة التصرف كيفية يعرف ال ولكنه البيئية، المشكالت

 البيئي، الوعي لتكوين تربوي، كنهج شامالً مفهوما البيئية التربية اتخذت فقد لهذا). 1999 السيد،(

 حماية في الحقيقي اإلسهام من األفراد وتمكّن السلوك، تنظم التي والمهارات، واالتجاهات القيم ينوتكو

 اس،والشم المعلولي واألحمد (والطبيعية االجتماعية بيئتهم مع تفاعلهم خالل من مشكالتها، وحل البيئة

 ،لبيئته المتفهم إلنسانا إلعداد البيئية بالتربية لالهتمام وملحة ماسة حاجة هناك وأصبحت). 2004

 المشكالت، هذه حل في المساهمة على القادر ،مشكالت من يواجهها لما الواعي ،لظروفها المدرك

 سلوك لتهذيب هاماً مدخالً كونها من أهميتها البيئية التربية وتستمد. ذاتية رغبة عن لها والتصدي

 المتفهم اإلنسان قبل من إال يتحقق لن فردلل الحقيقي الدور فإن  لذلك ومواردها، البيئة نحو اإلنسان

   متتالية كثيرة أجيال أجل ومن ،نفسه أجل ومن أجلها من ،حمايتها في والمساهم  البيئة لمشكالت

 أو الخلق من بنوع اإلنسان تسليح إلى تهدف فكري، واتجاه فلسفة: هي البيئية والتربية ،)2005 قمر،(

 مجاالتها من أي في البيئة مع يتعامل وهو وتصرفاته، سلوكه عن مسؤوالً فيه يكون البيئي، الضمير

 لعالج ومطلبا البيئة، ظروف تقتضيها ضرورة البيئية التربية أصبحت وقد). 1989 وعبده، مصطفى(

 ).1986 الشراح، (بيئتنا هاتواجه التي المشكالت من الكثير
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  : ويرجع االهتمام بالتربية البيئية إلى ما يلي

اد على أدراك المشكالت التي تقف حائال لما فيه خيرهم، وتحديد الوسائل مساعدة األفر .1

 .الكفيلة بحلها، والعمل على منع ظهور مشكالت جديدة

   وتنمية مواردها، والحفاظ عليها،تقوم التربية البيئية بدور فعال في صيانة البيئة .2

 ).1995عبد الجواد، (

ي البيولوجية في البيئة، وإنما يتعداها إلى ال يقتصر اهتمام التربية البيئية على النواح .3

 .الجوانب االجتماعية والثقافية والجمالية

تهتم التربية البيئية بتعديل مواقف األفراد نحو البيئة، وترسيخ طرق ومناهج فكرية،  .4

 .ومعارف جديدة

 فهمها تقوم التربية البيئية بتعريف اإلنسان بالمشكالت البيئية الخاصة بالبيئة، وتساعده على .5

 ).1994العجمي، (بوضوح 

  

وبوجه عام فإن التربية البيئية تشكل محاولة للخالص من المشكالت البيئية التي تهدد حياة 

اإلنسان على األرض، عن طريق توضيح المفاهيم والعالقات المعقدة التي تربط اإلنسان ببيئته، 

ويمكن تحديد أهم . لها إذا واجهتهوتساعده على التعرف على مشكالتها، وتالفي هذه المشكالت، وح

  : ما يليبمالمح دور التربية في تنمية الوعي البيئي 

العمل على أن يدرك اإلنسان أنه الكائن الذي يتمتع بقدرة عالية من التأثير على المنظومة  .1

البيئية، وأنه جزء من هذه المنظومة، وعلى أثر تفاعالته مع البيئة، تتوقف إلى حد كبير 

 .لبيئة في هذه التفاعالتمساهمة ا

العمل على توعية الناس بطبيعة المشكالت البيئية، والبدائل السلوكية التي تكفل مواجهة هذه  .2

 .المشكالت

العمل على نشر الوعي البيئي بين األفراد والجماعات داخل المجتمع، عن طريق  .3

 ).1978قاسم، ( ت النظامية والالنظاميةالمؤسسا
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يادة معرفتهم بكيفية التعامل مع البيئة، وكيفية اتخاذ القرارات توسيع مدارك الطالب وز .4

 ).1978قاسم، (السليمة عند القيام بالنشاطات المختلفة 

تكوين عقلية جديدة لدى األفراد أنفسهم عن الطبيعة وتوازناتها، وعالقة اإلنسان بها، بحيث  .5

 .)2005قمر، (يشعر كل فرد بمسؤوليته في الحفاظ على البيئة 

مساعدة على اكتساب القيم االجتماعية والمشاعر القوية الكتساب المهارات لحل مشكالت ال .6

ولية، ؤ والعمل على تطوير الشعور بالمس،يجابيةاإلالبيئة، وغرس روح المشاركة 

  ).2009قادر، (ة المختلفة يوضرورة المساهمة في وضع الحلول المالئمة للمشاكل البيئ

  

من األسباب المهمة في تقديم الوعي البيئي لدى األفراد، إذا ما أحسن لذلك تعد التربية البيئية 

نتقادية، والعالقة التي تها يجب أن ينطلق مع التربية اإلإن وعي اإلنسان لبيئته ومشكال. التخطيط لها

تتوجه نحو تنمية اإلدراك الكامل، عليها أن تجدد العودة إلى التناغم مع الطبيعة، بما يساعد على 

إن تقديم . ر طاقات اإلنسان، ووضعها في خدمة توازن نظام البيئة، الذي هو جزء أساسي منهازدها

 يبدأ من البيت، ألنه األساس المتين في تنمية أن يبدأ في سن مبكرة، أي يجب أنالوعي البيئي يجب 

  ).2006السعدي، (ذهنية للطفل 

  

   الثقافة البيئية4:1:2

 والتي تنفذها الحكومات ،جة تحت ما يسمى بالمشاريع البيئيةتأتي الثقافة البيئية كأنشطة مدر

والمؤسسات غير الحكومية واألفراد، وهي في مجملها تهدف إلى إثارة وتحقيق مستوى من الوعي 

  .البيئي لدى الفئات المستهدفة للبرامج البيئية المختلفة

  

 ، أو لشريحة معينة،امةالبرامج أو النشاطات التي توجه للناس ع: إنها على الثقافةوتعرف 

ير ي تغتالي وبال، لخلق اهتمام وشعور بالمسؤولية، أو مشكلة،بهدف توضيح وتعريف مفهوم معين

  .)2009قادر، ( وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة ،اتجاهاتهم ونظرتهم
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  :مفهوم الثقافة البيئية

معرفته بمكوناتها، وما  وإحساسه عن طريق ، الفرد لمتطلبات البيئةإدراكعبارة عن وهو 

 يتحقق فقط أن ال يمكن البيئيوالوعي . بينهما من العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها

فربما . وهناك فرق أساسي بين التربية والوعي.  يتطلب خبرة حياتية طبيعيةإنمامن خالل التعليم، 

 لكنه في نفس ،تات النادرة، ويعرف الكثير عن صفاته الفرد بمعلومات كثيرة عن نبات ما من النبايتزود

ة للوعي البيئي من خالل التعريفات السابقة بما ويمكن تحديد المالمح الرئيس .الوقت، يقتلعه وال يهتم به

  :يلي

 الوعي هو الدرجة إنجمع بين الجانبين المعرفي والوجداني، ذلك ت أنال بد   الثقافة البيئيةإن -

 .التجاهات البيئية التي تحدد سلوك اإلنسان وتصرفاته نحو البيئةاألولى في تكوين ا

 الفرد للعالقات والمشكالت البيئية التي تحدد سلوك اإلنسان إدراك ي غاية الثقافة البيئية هإن -

 .وتصرفاته نحو البيئة

 رهاوآثا أسبابها الفرد للعالقات والمشكالت البيئية من حيث إدراك يه  غاية الثقافة البيئيةإن -

 .وكيفية معاملتها

تكوين الثقافة البيئية وتنميتها لدى اإلنسان ليس شريطة مروره بالتربية النظامية أو الالنظامية،  -

 . في تكوين الوعي البيئي لديهتأثيرهفكل ما يحيط بالفرد له 

ان  نحو البيئة، فقد يكون اإلنسلإلنسان  سوياً تتضمن الثقافة البيئية سلوكاًأن يليس من الحتم -

  . ولكنه رغم ذلك يلوث البيئة، ألضرار التلوث تماماًمدركاً

  

، اً العالقات القائمة بين اإلنسان والبيئة تأثيرإدراكمن هنا نستنتج انه في الثقافة البيئية يتم 

 ، والوقاية منها،، وما ينتج عن ذلك من قضايا ومشكالت بيئية، وكيفية مواجهة هذه المشكالتوتأثراً

 مصحوبا برغبة ذاتية في المشاركة اإلدراكى حسن استغالل موارد البيئة، وتكوين هذا باإلضافة إل

 حلقات ثالث تتكون من صلاأللذلك فالثقافة البيئية في  ).2005قمر، (الفعالة في تحسين البيئة 

  : واحد وهيآٍنمنفصالت ومتداخالت في 
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 :التربية والتعليم البيئي .1

  لى التعليم  ويستمر خالل مراحل التعليم العام إ،ل رياض األطفافيويبدأ بالتعليم 

 . البرامج التعليمي والتربويألهداف وجود تكامل :هوالجامعي، بشرط أساسي 

 :الثقافة البيئية .2

رات  في الحوانالبيئيي المثقفين وإشراك ، كتب ونشرات،تبدأ من توفير مصادر المعلومات

 القضايا البيئية ذات الصلة المباشرة وغير، وفي الحوادث وةوالنقاشات المذاعة والمنشور

 .اإلعالميمباشرة بالمجتمع، خاصة ذات المردود ال

 :عالم البيئياإل .3

 كان لها مردود ايجابي للرقي استثمارها أحسن إذا أداة وهو ،أحد أهم أجنحة التوعية البيئية هو

 البيئي في تفسير وفهم ويعمل األعالم.  السليم للقضايا البيئيةاإلدراكبالوعي البيئي، ونشر 

 بما أنه مرت ،وأدراك المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة وبناء قناعات معينة تجاه البيئة وقضاياها

 عكست على نحوها ظهور ، كما هو معروف بمراحل عديدة مرتعالقة اإلنسان بالبيئةف

استغالل اإلنسان ولعل أبرز مرحلة في هذا الشأن هي مرحلة .  تفقدهاأطوارالمشكالت البيئية 

 الحتياجات دون االهتمام ،على حساب التوازن البيئي ، وبشكل جائرللموارد الطبيعية عشوائياً

 ، إلى بروز ظواهر تنذر بأخطار كبيرةأدى ما ،وللكائنات األخرى للبقاء. األجيال التالية

مناطق عديدة  واسعة من الكرة األرضية إلى بيئة ملوثة وحتى معدمة، بلغت في أجزاءوتحولت 

 ه أن،وقد نسي اإلنسان بدوافع عديدة أغلبها غير مشروع. عدم صالحيتها لحياة الكائنات الحية

 عالقته  ويمارس فيه، غذائه وكسائه على ويحصل منه، الذي يحيا فيه اإلطاريخرب ويدمر

 ،ة المخربة للبيئلألعمالوبذلك ظهرت حركة مناوئة . بشرال مع أقرانه من بني االجتماعية

 :شمل باقي المشكالت البيئيةلتتعداه ت بل ،مشكلة البيئة فقط على التلوث تقتصر واليوم ال

وزيادة ، التربة، والتصحر  واستنزاف الموارد، ونقص الغذاء، وتدهور،واإلسكان ،كالمرور

 ،من هنا برزت وتبرز أهمية التربية البيئية. السكان، وغيرها من المشاكل البيئية األخرى

 والوعي البيئي المطلوب لمواجهة المشاكل البيئية التي نتجت عن ممارسات ،عية البيئيةوالتو

وتفاقمت المشكالت البيئية .  الخاطئة، الناجمة عن انعدام أو نقص الوعي البيئي لديهاإلنسان
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دون ب بوعي أو هقيام و،استنزافها مع مواصلته استغالل الموارد البيئية عشوائيا لحد طردياً

 ؛وإفهامهوبذلك برزت الحاجة لتوعية اإلنسان .  هددت حياتهالتيتدمير األنظمة البيئية وعي ب

 اإلنسان منذ نشأته ى يربنأوحتم ذلك ضرورة . كي يدرك مخاطر سلوكياته الخاطئة تجاه بيئته

 ، بمشاركة األسرة،سةادر حتى يصل إلى سن ال،ها األم مع رضيعهاؤ تبد،تربية بيئية صحيحة

س تربوي تجاه البيئة الخلق وعي بيئي وأس. حتى المرحلة الجامعيةون رياض األطفال  مبدءاً

  .لكي يفهم حقيقة البيئة ويتعامل مع المكونات الحية وغير الحية بشكل صحيح

  

  :أهمية الثقافة البيئية

  المعرفة،وإكسابهمتكمن أهمية ودور التوعية البيئية في إيجاد الوعي عند األفراد والجماعات 

 حيث يقومون بتحديد ، بمشاركتهم في حل المشكالت البيئية، والسلوك نحو البيئةاالتجاهوبالتالي تغير 

 البيئية واإلدارة من خالل تنمية المهارات في متابعة القضايا البيئية ، ومنع األخطار البيئية،المشكلة

  . دون المساس بالبيئة وتحقيق تنمية مستديمة،المرتبطة بالتطور

  

  :ف الثقافة البيئيةهداأ

  :تهدف الثقافة البيئية في مجال التلوث البيئي إلى تحقيق مجموعة من األهداف ومن أهمها ما يلي

تحسين البيئة والمحافظة ب وااللتزام المعرفة والمهارة إلكسابهتزويد الفرد بالفرص الكافية  .1

 . لضمان تحقيق التنمية المستدامة،عليها

 . من خالل تقليل أثر التلوث على صحته،سانلإلنتحسين نوعية المعيشة  .2

 . عند تعامله مع البيئةاإلنسان بحيث تصبح هي الرقيب على ،تطوير أخالقيات بيئية .3

 . البيئة المتوفرةبمراعاةتفعيل دور الجميع في المشاركة باتخاذ القرار  .4

 . وإيجاد الحلول المناسبة لها، المشاكل البيئيةاكتشاف علىمساعدة الفرد  .5

 ).2006ربيع، ( لدى األفراد في التعامل مع عناصر البيئة اإليجابييز السلوك تعز .6

  

  : نوعين يكمل كل منهما اآلخر وهما الوعي البيئيويشمل
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 . وهو الذي يمنع حدوث الخلل أو المشكلة):الوقائي(الوعي الكامل  -

. االستخدام وهو الذي يواجه به الفرد المشكالت الفعلية الناجمة عن سوء :الوعي العالجي -

 :وتتمثل األضالع الثالثة للوعي البيئي الكامل في

o الحكومة وأجهزتها. 

o المجتمع بكافة مؤسساته. 

o  األفراد الذين يشكلون حماية البيئة في حال توفر المعرفة واإلدراك والفهم الصحيح

لدورهم تجاه البيئة، أو يمثلون صنّاع التلوث في حالة غياب الوعي، وسوء الفهم، 

ذلك الوعي الذي يصل باألفراد إلى مرحلة .. ان اإلحساس بالمسؤولية، تجاه البيئةوفقد

اكتساب السلوكيات، والعادات السوية، والقيم المطلوبة، التي تساعد على التفاعل 

لذلك تعد قضية النوعية . االيجابي المستمر، واالستخدام الصحي للطبيعة وعناصرها

زت عليها المؤتمرات واالحتفاالت التي تبحث في قضايا البيئية من أهم القضايا التي ركّ

البيئة، منذ بداية السبعينيات، واتخذت اإلجراءات الالزمة إلنشاء برنامج دولي للتربية 

واإلعالم البيئي، داخل النطاق المدرسي وخارجه، من أجل خلق وتدعيم الوعي البيئي، 

وجعل الفرد قادراً على ، عدم االنتماءالذي يؤدي إلى القضاء على السلبية والالمباالة، و

القيام بدور ايجابي، بحيث يكون واعيا بالعالقات البيئية، وبدوره في حماية البيئة، 

 ).2004القدرة، (وملماً بوسائل العمل لحمايتها 
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  :ويتم تحقيق الثقافة البيئية بشكل واضح ومباشر من خالل

 البيئية التي تساعد على حماية البيئة والحد من ةواألنظموضع القوانين والسياسات والتشريعات  .1

 اإلدارة وكذلك ، من خالل التقليل من التلوث والسيطرة عليه،نشاطات اإلنسان السلبية عليها

 . وحماية النظام البيئي الحيوي،السليمة للمصادر الطبيعية

العوامل التالية معا  حيث تتناغم ،)التنمية المستدامة =التطور  +الحماية (التنمية المستدامة  .2

، عوامل ) صحية ـ عادات وتقاليد ـ قيم دينية: (عوامل اجتماعية: لتشكيل التنمية المستدامة

حاجات اإلنسان (عوامل اقتصادية ). الطبيعية النظام البيئي ـ الحفاظ على المصادر(بيولوجية 

 ).األساسية

 تمهيدا لتوثيقه واالنتفاع به ؛لد ورسم خريطة لمكونات البيئة في الب،ضرورة إجراء مسح شامل .3

 بما يخدم ، مع مراعاة البيئة وحمايتها واستثمارها، مدروسةأسسفي وضع خطط للتنمية على 

 . التنمية الشاملة والمتكاملة والمتوازنةأغراض

دعم الهيئات والجمعيات المتخصصة في حماية البيئة في المدارس والجامعات من خالل النشاط  .4

 ). البيئةأصدقاءجماعات  (وتأسيسي  والحكوماألهلي

 الوسائل وإعداد ، ومجمع لمفاهيم البيئة والتربية البيئية، مرجع خاص للثقافة البيئيةإعداد .5

 .السمعية والبصرية التي تخدم هذا الغرض

ادل الخبرات ودراسة  لتب، وترتيب لقاءات خبراء منظمة،عقد ندوات في الصحف والتلفزيون .6

 . موسوعة التشريعات البيئيةوإصدار ،مستقبلية في هذا المجالية والنالمشكالت اآل

 وتكريم رموز ،دراسة البيئة المحلية دراسة ميدانية لمسح الموارد والمؤسسات والمشكالت .7

 ).2006ربيع، ( بجهد متميز في النهوض ببيئاتهم أسهموا الذين ،البيئات المحلية

  

تظهر أنها تنطوي على جهل اإلنسان لذاته من إن مراقبة بسيطة لسلوكيات اإلنسان مع بيئته، 

، لذلك ازداد إدراك العلماء بأن مشكلة ) 1990الرميحي، (جهة، ولمكانه في الطبيعة من جهة أخرى 

التلوث البيئي، واإلضرار التي تلحق بالبيئة، إنما هي مشكلة إنسانية، تتعلق بسلوك اإلنسان، وموقفه من 

كالت البيئة يجب أن تنبع أساسا من معرفة وأدراك لطبيعة العالقة الطبيعة، وان أي محاولة لحل مش
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بين اإلنسان والبيئة، ومواطن الخلل في هذه العالقة، حتى يمكن معالجتها، علماً بأن العلماء القادرين 

فعال، يعتبرون مشكلة البيئة غالباً مشكلة سلوكية، والصراع من أجل البيئة يجب أن يؤكد على هذه 

لسلوكية، أما العالج األساسي في االستفادة من البيئة، كما أن المسبب المباشر في تلويثها هو الناحية ا

   مشكلة البيئة أصبح ينظر إليها نظرة تكاملية سلوكية شاملةأنأي . الذي يعاني من مشكالتها

  ). 1985الحفار، (

ز به من صفات، كالثقافة،  لما يتميوبما أن اإلنسان هو العنصر األساسي في قضايا البيئة، نظراً

 اللتين توجهان سلوكه، إما في اتجاه استهالك متزايد للموارد البيئية، وما يترتب عليه من ،والتكنولوجيا

استنزاف للطاقات الموجودة وتكون البيئة، وإما في اتجاه ترشيد لالستهالك، ينجم عنه تنمية مستديمة، 

  ). 1(وبنية سليمة، كما هو موضح في الشكل رقم 

   

  )قيم، معايير، اتجاهات(

  تكنولوجيا

  

  ترشيد استهالك          استهالك متزايد 

  

  

  

  بيئة سليمة     مستديمةتنميه       تلوث بيئي    استنزاف طاقه وموارد 

  

  )1(شكل رقم 

  ).1993، الصفدي(الثقافة والوضع البيئي 

  

اردها، وأسلوب تعامله معها، إنما وهكذا نجد أن عالقة اإلنسان ببيئته، وطريقة استخدامه لمو

هي ثقافة مجتمعية، بكل ما تحتويه من معتقدات وقيم واتجاهات من ناحية، واألوضاع البيئية المحيطة 
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 يربى اإلنسان تربية بيئية، تدفعه إلى معرفة أنلهذا يتطلب ). 1993الصفدي، (به من ناحية أخرى 

أن الخبرات التربوية البيئية المقدمة إلى "اسات عدة وقد بينت در. البيئة، وحمايتها، وحل مشكالتها

وتسعى الثقافة ). 1995الشناق، (الطلبة، توسع مداركهم، وتزيد من معرفتهم بكيفية التعامل مع البيئة 

البيئية إلى تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية األساسية، لبلورة سلوك بيئي ايجابي ودائم، هو 

ساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي دوره بشكل فعال في حماية البيئة، وبالتالي بمثابة الشرط األ

المساهمة في الحفاظ على الصحة العامة، وهنا تكمن أهمية الثقافة البيئية، والسعي الدؤوب لتطويرها، 

ج  يأخذ دوره في المناهأنبغية نشرها وإنضاجها، لتتحول إلى مجاٍل خاٍص مهم وقائم بذاته، قادر على 

التدريسية في كافة المراحل المدرسية والجامعية، بهدف تنشئة أجيال جديدة، تعي مفهوم الثقافة البيئية 

والعمل على تطبيقها، بحيث تدخل الثقافة البيئية في كل مراحل وتجهيزات جوهر العملية الثقافية، وفي 

تسعى لحماية البيئة والطبيعة، مجال متابعة التعليم الحر، وأيضا في كافة المنظمات والجمعيات التي 

وذلك من خالل عمليات تعليم وتعلم منهجية منظمة ومبرمجة زمنياً، وذلك بهدف بناء جيل ذي كفاءة 

عالية، واستعداد للتعامل بخبرة وبكامل المسؤولية مع قضايا البيئة، ومن خالل هذه التجديدات تكتسب 

شكل اإلخباري، لالهتمام بقضايا البيئة، الذي يضع في الثقافة البيئية مفهوماً مختلفاً، يميزها عن ال

وقد ارتبطت التربية البيئية بالثقافة البيئية، والوعي  االعتبار األول الطريقة العفوية المشروطة لحالة ما

 والثقافة البيئية هي كل ما يكتسبه الفرد .البيئي، لمواجهة األخطار التي تنتج في األساس عن اإلنسان

 والمحافظة ، تمكنه من حسن التصرف مع البيئة، ومهارات واتجاهات ومعتقدات وقيممن معلومات

تتحدد أبعاد الثقافة  على نقل كل هذا، و والمساهمة في حل مشكالتها، ويكون قادراً،عليها وتطويرها

  :البيئية في

واقف  ويشمل المعارف والمفاهيم البيئية والمشكالت المرتبطة بها، ومواجهة الم،بعد معرفي .1

 .البيئية بكفاءة

 وتنظيم ، من مشكالتث والتنبؤ بما قد يحد،ةي لمتابعة القضايا البيئةالالزمبعد المهارات البيئية  .2

 . وكتابة تقارير مختصرة عن قضايا البيئة ومشكالتها، وتلخيصها،المعلومات
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ة حماية البيئتوجه سلوك الفرد نحو  والقيم البيئية المناسبة التي واالتجاهاتبعد المعتقدات  .3

 أن والتي من شأنها ، التي ينبغي نبذها، وتبصيره بالمعتقدات البيئية الخاطئة،والمحافظة عليها

 .تضر بالبيئة ومكوناتها

 ، ويتضح ذلك من خالل حسن تصرفه مع البيئة،بعد سلوكي يعكس الثقافة البيئية للفرد .4

   التي تتعرض لها من األخطار ، وحمايتهاتهاالومشاركته في حمايتها وحل مشك

  ).1992كامل، (

  

   االتجاهات البيئية 5:1:2

ينظر إلى اتجاهات الفرد الموجبة والسالبة نحو موضوع معين بأن لها عالقة بسلوكه في 

 كبيرة في مجال البحوث النفسية ة قيمولمفهوم االتجاه.  وبانتمائه وبتقديره للبيئة،المواقف البيئية

 واالجتماعية بالسلوك، وفهم الظواهر النفسية يء للتنبة بوصفه وسيل،ئية والبيوالتربويةواالجتماعية 

 ومقوماتها ولتغيرها، يعبر عن موقف الفرد البيئة اإلنسان لمعالم إدراك أنوحيث ). 2003حسن، (

تحسنها و ،إهمالهاحمايتها أو و  منها، بها أو نفورهإعجابهو من خالل تقبله أو رفضه لها، ، البيئةإزاء

ن هذا الموقف الذي يتخذه الفرد مع أو ضد البيئة في أي جانب من  أل ونظراً،رعايةكها دون أو تر

  ).1985منصور، (  هو لب االتجاهات البيئيةالمختلفةجوانبها 

  

 ، تسعى إلى تحقيقها التربية البيئيةأنلذلك فاالتجاهات البيئية تعد من أهم األحداث التي يجب 

 ثورة من اجل تعديل االتجاهات، وممارسة السلوك السوي، القائم على فالتربية البيئية ليست إال

   وما فيها من تفاعل ، وغير حيةقدير ما في البيئة من مكونات حيةالتعاطف والمحبة، وعلى ت

ن ما يحمله إ :قالإلى ذلك حين ) هربرت سبنسر(تنبه الفيلسوف اإلنجليزي وقد  ).1998 ،ةمطارب(

 ).2004، وآخرونزيدان ( في سلوكه وأحكامه على الحوادث واألشياءالمرء من اتجاهات يؤثر 

أو حوادث  سلوكية محددة نحو أشخاص أو أفكار بأنماط لالستجابةواالتجاهات هي نزعات تؤهل الفرد 

إال  ،اهات تتمتع بقدر معقول من الثباتومع أن االتج ).1984 نشواتي، (أو أوضاع أو أشخاص معينين

 ،ير أو تعديل أنماط السلوك األخرى تستعمل في تغيالتي ،أو تغيرها بالطرائق نفسهاأنه يمكن تعديلها 
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فإنها  ،وما دامت االتجاهات كذلك. البيئةومتعلمة من االتجاهات هي أنماط سلوكية مكتسبة ألن معظم 

  ).2004، وآخرونزيدان ( تخضع لعمليات التغير والتعديل كأنماط السلوك األخرى

  

 أو االستجابة التي ،االتجاه بأنه الموقف الذي يتخذه الفرد) 1985 (ودسوقي إبراهيمويعرف 

 نتيجة ، إما بالقبول أو الرفض والمعارضةة، أو قضيه معين، أو حدث معين، معينشيء إزاءيبديها 

  . ويتميز االتجاه بأنه مكتسب وثابت نسبياً، أو الحدث أو القضيةيءمروره بخبرة معينه تتعلق بذلك الش

  

  : إلى أهم االتجاهات البيئية الرئيسة التي لخصها كما يلي) 1988(شير الدمرداش وي

  .االتجاه نحو االستقالل الرشيد للموارد الطبيعية .1

 .االتجاه المضاد نحو تلويث البيئة .2

 .االتجاه المضاد نحو استنزاف الموارد الطبيعية وانحسارها .3

 .االتجاه المضاد نحو اإلصابة باألمراض المتوطنة .4

  .االتجاه المضاد نحو االنفجار السكاني .5

  .االتجاه المضاد نحو اإلخالل بمقومات التوازن البيئي .6

 .االتجاه المضاد نحو حماية البيئة .7

  

حالة من االستعداد العصبي والعقلي،  ":بأنه) Alport(ويمكن تعريف االتجاه كما أورده البورت 

ألشياء أو المواقف أو لميكياً على استجابة الفرد يتم تنظيمها عن طريق الخبرة، وتمارس تأثيراً دينا

، نجد أن )Alport(وبالنظر إلى تعريف البورت ). 1993الصفدي، " ( ترتبط بهمناألشخاص الذي

  :  مكونات رئيسةةاالتجاه يحتوي على ثالث

 الذي يقف وراء الرأي واالعتقاد، والذي يعكس نفسه في الرفض أو ،"اإلدراكي" المعرفي :أولها

  .لقبولا

  . الوجداني، الذي يقف وراء انتظام الخبرة، التي تعتمد على الدوافع والحاجات لدى الشخص:اوثانيه



31 
 

 ويشير إلى ميل الفرد للقيام بنشاط وسلوك نحو ،باإلدراك والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ، السلوكي:وثالثها

  ).2(موضوع معين، كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  )2(شكل رقم 

  )1993 لصفدي،ا(مكونات االتجاه 

  

ويمكن القول بناء على ما تقدم، أن دراسة االتجاهات توضح أسس عالقة اإلنسان مع البيئة 

 التكنولوجيا وحدها ال تستطيع تقديم كل الحلول للمشكالت البيئية، وان أنالمحيطة، فقد أدرك العلماء 

تغيير اتجاهاته السلبية، تلعب جميعها دوراً هاماً تعامل اإلنسان مع بيئته واتجاهاته نحوها، وضرورة 

وتعد االتجاهات البيئية ). 1993، لصفديا(في إقامة عالقة سليمة مع البيئة، وتحقق التوازن مع البيئة 

من مكونات الجانب الوجداني أو االنفعالي في التربية البيئية، وهي مفاتيح المستقبل للجنس البشري على 

 واالتجاه البيئي هو الموقف الذي يتخذه الفرد نحو بيئته .د نوعية الحياة على سطحههذا الكوكب، وتحدي

. باستيعاب عناصرها، واستشعاره لمشكالته، وحل مشكالتها، وتطوير الظروف البيئية نحو األفضل

 االتجاه يمكن توليده عند األفراد، وكذلك تعديله من خالل المعلومات التي يحصل أنومن المعروف 

ها الفرد من مصادر المعرفة المختلفة التي يتعرض لها، ومن الطبيعي أن يكون لوسائل االتصال علي

تأثيرها المباشر على تكوين اتجاهات األفراد مه لألفراد من معلومات وبيانات، المختلفة بما تقد

ى نوع ويمكن التوصل إل). 2001خليل، (وتطويرها، بحيث تنسجم مع المعلومات الواردة إلى الفرد 

االتجاهات من خالل ما يقوله الشخص عن موضوع االتجاه، أو من الطريقة التي يشعر بها تجاه 

وقد قدم كل من الدمرداش والدسوقي تعريفاً لالتجاه ). 1993، لصفديا(موضوع من الموضوعات 

أو عدم ره لمشكالتها ا بيئته الطبيعية من حيث استشعإزاءالموقف الذي يتخذه الفرد : البيئي بأنه

فرد، موقف، : (مثير
).اجتماعية قضايا  

اتجاهات

الوجداني

السلوآي

العصبي الجهاز استجابات -  

شعورية شفوية عبارات -  

واضحة أفعال -  

بالسلوك عالقة ذات عبارات -  

المعرفي
إدراآية استجابات -  

عتقداتم عن تعبر عبارات -  
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 أو عدم ، وتطوير ظروف البيئة على نحو أفضل،لمساهمة في حل المشكالتل واستعداده ،استشعاره

وهكذا نجد أن عالقة اإلنسان ببيئته وطريقة استخدامه لمواردها، وأسلوب تعامله معها، إنما . استعداده

 ناحية، واألوضاع البيئية تحددها ثقافة مجتمعه، بكل ما تحتويه من معتقدات وعادات وقيم واتجاهات من

المحيطة من ناحية أخرى، فالعديد من المشكالت المعاصرة تقع في دائرة اهتمام االتجاهات االجتماعية، 

، ومع تفاقم )1993، لصفديا(ونظراً لوجود االهتمام المتزايد بالبيئة ومشاكلها في السنوات األخيرة 

قد برز اهتمام كبير في العقد السابع من هذا القرن مشكالت البيئة، وتأكيد العلماء على خطورتها، ف

بأهمية الدور ) Hart and Maclaren(لمعرفة اتجاهات األفراد نحو البيئة، كاهتمام هارت وماكالرين 

 على أن استمرار وجود عدد من اإذ أكد. الذي تلعبه االتجاهات في الحفاظ على البيئة أو تدميرها

إلنسان، يعتمد على قدرتنا على إحداث تغييرات واعية في اتجاهاتنا نحو الكائنات الحية، بما في ذلك ا

أما بالنسبة لالتجاه البيئي، فان منظمة اليونسكو قد ). 1993، لصفديا(البيئة وقضاياها المتعددة 

اً، ومن األهداف التي يسعى المدخل البيئي إلى تحقيقها، وحددت مفهوم عتبرت االتجاه البيئي هدفاً رئيسا

  : تجاه البيئي ضمن المعالم التاليةاال

  .تقدير كل مظاهر الحياة -

 . حق البقاء واالستمرار لكل البيئاتاحترام -

 .االعتقاد بان حماية البيئة واجب وطني، ومن مسؤولية كل فرد -

 . المكتبات العامة والخاصة وحمايتهااحترام -

 .التعود على االستهالك المستفيد -

 .توى البيئةاالستعداد للمساهمة في رفع مس -

 .إتباع القواعد الصحية قي الحياة الخاصة والعامة -

ة، إال ي بان العلم والتكنولوجيا، رغم أنهما من أسباب ظهور بعض المشكالت البيئاالعتقاد -

 .انه بإمكانهما المساهمة في حلها

يئة جل المحافظة على البأتقدير الجهود التي يبذلها العلماء والدول والمؤسسات المعنية، من  -

 .وحمايتها ورفع مستواها

 . بما تتناوله وسائل اإلعالم من قضايا تتعلق بالبيئةاالهتمام -
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ن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية البيئة ضرورية، ولكنها وحدها غير كافية أ باالعتقاد -

 .لضمان حماية البيئة

سيما أن ا، والاً تربوي مطلبي يحسن التعامل مع بيئته أصبحونتيجة لذلك فان بناء اإلنسان الذ

مستوى رقي اإلنسان وتحضره يرتبط بشكل وثيق بقدرته على التعامل مع المعطيات البيئية التي يعيش 

  ).1979عياش، (ضمنها، وتطوير هذه المعطيات لخدمة أغراض تطوره ورقيه 

مت الباحثة قاوقد . تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئية

 .بتصنيف الدراسات السابقة إلى دراسات عربية وأجنبية

  

  الدراسات السابقة 2:2

  

 :الدراسات العربية 1:2:2

  

  :الدراسات التي تناولت مستوى الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئة

 حيائيةاإلإلى التعرف على مستوى الثقافة دراسة هدفت ) 2004 (وآخرون زيدان وأجرى

وعالقته باالتجاه نحو العلوم الحياتية لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في كلية ) ولوجيةالبي(

 ،)2003-2002(للفصل األول من العام الدراسي ) الفيزياء، الكيمياء، األحياء(جامعة القدس /العلوم

ئية، ومستوى  معرفة متغيرات الجنس، والمستوى الدراسي، والتخصص في مستوى الثقافة اإلحياإلىو

اختبار مستوى الثقافة :  وقد استخدم الباحثون أداتين للدراسة هما.اتجاهات الطلبة نحو العلوم الحياتية

رة من فق) 40( االختبار على أشتمل وقد ،حيث قام الباحثون ببنائه خصيصا لهذه الدراسة: اإلحيائية

ات الطلبة نحو العلوم الحياتية والتي تم بناؤها نوع االختبار من متعددة، واألداة الثانية هي استبانة اتجاه

طالباً وطالبة، ) 273( والمكون من ، وقد تمت الدراسة على مجتمع الدراسة كامالً،من قبل باحث سابق

في حين أظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى الثقافة اإلحيائية لدى الطلبة الجدد وطلبة السنة الرابعة في 

 وكذلك اجتاز طلبة السنة الرابعة ،)المحك(ت اإلناث من الطلبة الجدد العالمة كلية العلوم، وقد اجتاز

  ).المحك(من تخصص األحياء العالمة 
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فعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي في تشخيص ) 2003( الحصان ودرس

ة االبتدائية بمدينة الرياض،  وتنمية الوعي به لدى تلميذات المرحليءتعديل أنماط السلوك البيئي الخاطو

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وتعديل السلوكيات البيئية الخاطئة األكثر شيوعاً لدى تلميذات 

 وذلك من خالل إستراتيجية مقترحة قائمة على التناقض ،)الصف السادس االبتدائي(المرحلة االبتدائية 

  .والتعاقد السلوكي

  : هاوقد خلصت الدراسة لنتائج أهم

 السلوكيات البيئية -) متوسط(للسلوكيات البيئية الخاطئة ) عينة الدراسة(مستوى ممارسة التلميذات  •

الخاطئة األكثر شيوعاً لدى التلميذات عينة الدراسة هي تلك السلوكيات التي تكررت دائما أو غالبا 

مانية عشر سلوكا، وقد  فأكثر التلميذات في بطاقة التقدير السلوكية وبلغ عددها ث،%)10(لدى 

 . ومن مستوى ممارسة إلى آخر،تفاوتت نسبة الشيوع من سلوك إلى آخر

 موقف التلميذات ممن يفعلن -) منخفض(مستوى وعي التلميذات بالسلوكيات البيئية الخاطئة  •

 .السلوكيات البيئية الخاطئة سلبي

 لدى هؤالء يءالبيئي الخاطحة في تعديل السلوك أثبتت الدراسة فعالية اإلستراتيجية المقتر •

 . وتعديل موقفهن تجاه ما يمارسنه من التلميذات األخريات، ورفع مستوى الوعي به،التلميذات

  

إلى الكشف عن مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة كلية ) 2003( الهاشمي وهدفت دراسة

تمت بمعرفة أثر الجنس  كما اه، وعالقته باتجاهاتهم نحو البيئة،التربية بجامعة السلطان قابوس

) 115( تكونت عينة الدراسة من ، وقدوالتخصص في مستوى المعلومات البيئية واالتجاهات نحو البيئة

 تم اختيارهم بالطريقة ، وشملت التخصصات العلمية واألدبية،طالباً وطالبة من طلبة كليات التربية

 وطالبة من طلبة كلية التربية للعام الدراسي طالباً) 210(القصدية من بين مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

  . وقد استخدم الباحث أداتين لتحقيق أغراض هذه الرسالة) 2004(

  : وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

إن أداء طلبة كلية التربية على اختبار المعلومات البيئية ومجاالته الفرعية كان متدنياً مقارنة مع  •

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المعلومات و ،%)75 (المستوى المقبول تربوياً

 .لكلي وفي مجالي المشكالت البيئية تعزى للتخصص فقطاالبيئية على االختبار 
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كشفت نتائج الدراسة عن وجود اتجاهات بيئية نحو البيئة لدى طلبة كلية التربية بجامعة السلطان  •

 .قابوس

ية في متوسط استجابة طلبة كلية التربية على مقياس االتجاهات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ •

 . نحو البيئة ومجاالته الفرعية تعزى للتخصص أو الجنس

 ضعيفة جداً بين مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة كلية التربية واتجاهاتهم ة وجود عالقة ارتباطي •

 .نحو البيئة

  

إلى التعرف على مستوى الوعي الصحي لدى هدفت فقد  )2003(خطايبة ورواشدة دراسة أما 

 العشوائية الطبقية فقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة ،لبات كليات المجتمع الحكومية في األردناط

ار  استخدم اختبوقد. طالبة) 2030(طالبة وشكلت ثلث مجتمع الدراسة وعدده ) 678(وكان عددها 

يشمل على خمسة مجاالت ) اختيار من متعدد (ةرفق) 32( من لقياس مستوى الوعي الصحي مكون

صدق اإلحصائي لالختبار، كما تم حساب معامل لصحية، وتم إجراء صدق المحتوى والصدق البنائي وا

 ،ألفا كما تم حساب معامل االتساق الداخلي بحساب كرونباخ ،)0,65(الثبات باستخدام معامل غوثمان 

نتائج الدراسة عن  وأسفرت ، هذه الدراسةألغراضمقبولة حيث اعتبرت هذه النتائج ) 0,73(فوجدت 

 كذلك كانت النتائج ،%)80 (المقبول حيث كان اقل من المستوى ،انخفاض مستوى الوعي الصحي

 ولصالح التخصص األكاديمي مقابل ، مقارنة مع السنة األولى،لصالح مستوى السنة الدراسية الثانية

 النتائج لصالح مستوى المعيشة المرتفع ثم كانتفالمعيشة  من حيث مستوى أما ،التخصص التجاري

 مادة خاصة بالوعي الصحي كمتطلب إقرار الباحثان بضرورة  وأوصى.المتوسط يليه المنخفض

  .للدراسة لجميع التخصصات في كليات المجتمع في األردن

  

التعليم  دراسة هدفت إلى معرفة االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية )2002(سالم  وأجرى

كلية التعليم الصناعي بجميع في  وطالبة اًطالب) 3398(وتكونت عينة الدراسة من . الصناعي بالقاهرة

) 2960( وطالب الفرقة الرابعة ، وطالبةاًطالب) 438 (األولىكان عدد طالب الفرقة . التخصصات

  : الدراسة النتائج التاليةأظهرت وقد ، وطالبةاًطالب
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حصائيا بين طلبة الفرقة األولى والرابعة بجميع الشعب في الدرجة عدم وجود فروق دالة إ )1

 وهذا يدل على أن الدراسة بكلية التعليم الصناعي ال تسهم ،الكلية لمقياس االتجاهات البيئية

 .بدرجة مقبولة في اكتساب الطلبة لالتجاهات البيئية المرغوب فيها

 يلمقياس الكلابعة بجميع الشعب على اعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين طلبة الفرقة الر )2

 أن التخصص بكلية التعليم الصناعي ليس له تأثير على إكساب يما يعن .لالتجاهات البيئية

 .الطلبة لالتجاهات البيئية

وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب والطالبات بالفرقة الرابعة في الدرجة الكلية لمقياس  )3

 مستوى االتجاهات البيئية لدى طلبة العينة ال يختلف باختالف  أني ما يعن،االتجاهات البيئية

  . الجنس

  

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو البيئة الفلسطينية من حيث ) 1998( مطاربة سودر

.  وحماية البيئة الفلسطينية،التوازن البيئيواالنفجار السكاني، والتلوث، و ،استنزاف الموارد الطبيعية

 والتعرف على ،راسة إلى التعرف على اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو البيئةوهدفت الد

رت عينة الدراسة من ينس، والكلية ومكان اإلقامة، واختاختالف اتجاهات الطلبة نحو البيئة باختالف الج

مقياساً وطور الباحث . طالباً وطالبة من طلبة جامعة النجاح الوطنية بطريقة عشوائية منظمة) 234(

 تتعلق باستنزاف الموارد الطبيعية ،فقرة مصنفة إلى خمسة مجاالت) 40(لالتجاهات البيئية مؤلفاً من 

  .وحماية البيئة الفلسطينية

  : وأشارت النتائج إلى

 حيث بلغت النسبة المئوية لهذه ،أن اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية إيجابية نحو البيئة .1

  %).72(االتجاهات 

 .جود فروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو البيئة تعزى للجنسعدم و .2

وجود فروق في اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو البيئة الفلسطينية تعزى إلى مكان  .3

 .اإلقامة
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 مدى اكتساب طالب المرحلة اإلعدادية في علىإلى التعرف ) 1998( نشوان وهدفت دراسة

 ومدى تأثير ، ومدى تأثير الدراسة والجنس والمؤسسة المشرفة، البيئية المرغوبةقطاع غزة لالتجاهات

  .مناهج المرحلة اإلعدادية في تنمية االتجاهات البيئية لدى طالب هذه المرحلة

واستخدم الباحث للوصول إلى نتائج الدراسة مقياساً لالتجاهات البيئية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في 

  : ائج الدراسة إلى وأفضت نت،غزة

  .من الطالب%) 50(أن عدد الطالب الذين لديهم اتجاهات بيئية إيجابية يزيد عن  .1

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في اتجاهاتهم البيئية ترجع إلى المستوى  .2

 ولصالح طالب ، وذلك لصالح المستوى الدراسي األعلى، والمؤسسة المشرفة،الدراسي

 .ترتيبالحكومة على ال

 . عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب في اتجاهاتهم البيئية ترجع إلى الجنس .3

  

 وحاولت الدراسة اإلجابة ،االتجاهات البيئية لدى طلبة جامعة صنعاء) 1997 (األلفي ودرس

  : عن األسئلة التالية

  ما اتجاهات طلبة جامعة صنعاء نحو البيئة؟ -1

 ث في اتجاهاتهم نحو البيئة؟هل يختلف الذكور عن اإلنا -2

 هل يختلف اتجاه الطلبة نحو البيئة باختالف الكلية التي يدرسون فيها؟ -3

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  %).94.4(النسبة المئوية لذوي االتجاهات البيئية اإليجابية تساوي 

البيئة ذات داللة إحصائية بينت نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فروق في االتجاهات نحو  .1

 .تعزى إلى الجنس

بينت نتائج تحليل التباين وجود فروق في االتجاهات نحو البيئة ذات داللة إحصائية تعزى إلى  .2

 . نوع الكلية التي يلتحق بها الطلبة
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 النوعيةالمستوى العام للتنور البيئي لدى طالب كليات التربية ) 1994( السايح ودرس

 حيث بلغ ، التربية النوعيةة الدراسة من طالب وطالبات كليةعربية، وتألفت عينبجمهوريه مصر ال

 نتائج أشارتقد  و،) تربوي، إعالمتربيه فنية، اقتصاد منزلي(طالباً وطالبة شملت تخصصات ) 380(

  :الدراسة إلى ما يلي

 الكفايةانخفاض المستوى العام للتنوير البيئي لدى طالب عينة البحث عن مستوى  .1

 %.75لمحدد بنسبة ا

انخفاض مستوى عينة البحث الكلية على أبعاد التنوير البيئي المحددة في البحث عن  .2

 %.75 المحدد بنسبة الكفايةمستوى 

 ومستوى أبعاد التنوير البيئي كما يقيسها االختبار ال البيئي المستوى العام للتنوير إن .3

 .)أنثىذكر، ( الجنس باختالفتختلف 

 ومستوى أبعاد التنوير البيئي لدى الطالب كما يقيسها ،البيئيلتنوير المستوى العام ل .4

  .  التخصص األكاديميباختالفاالختبار ال تختلف 

  

في االبتدائيمدى التنوير الصحي لدى الطالب المعلمين بشعبة التعليم ) 1994( شعير سودر 

ن كلية التربية الفرقة الرابعة طالباً وطالبة م) 147( الدراسة من ة حيث تألفت عين،التربيةكليات 

  :أن نتائج الدراسة إلى وأشارت

كمجموعة واحدة وكتخصصات ) عينة الدراسة(المستوى العام للتنوير الصحي لدى الطالب  .1

 .مختلفة أدنى من حد الكفاية

هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الطالب ومستويات الكفاية المطلوبة على كل  .2

 ما يدل على تدني مستويات الطالب على كل أبعاد ، مقياس التنوير الصحيبعد من أبعاد

 .المقياس

ن أ ما يعني ،هناك فروق غير دالة إحصائيا بأثر التخصص على مستوى التنوير الصحي .3

 .التخصص ال يؤثر على مستوى التنوير الصحي

 .حيال توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث على مقياس التنوير الص .4
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المرحلةمدى اكتساب عناصر التنوير البيئي لدى طالب ) 1993(حمد أ عبده وسودر 

طالبة من طالب الصف ) 347(وطالباً ) 284 (مطالباً منه) 631 ( من وقد تألفت عينة الدراسة،الثانوية

اية الصف  في نهاالختبارات حيث قام الباحثان بتطبيق ، تمثلت في ثالث إدارات تعليمية،الثاني الثانوي

  : نتائجها عما يليأسفرتوقد ) 1991/1992(الثاني الثانوي من العام الدراسي 

 . بمعنى انه يمكن وصفهم بأنهم متنورون بيئياً، طالب المرحلة الثانوية قد وصلوا إلى حد الكفايةأن .1

 أيشكالتها،  طالب المرحلة الثانوية لم يصلوا إلى حد الكفاية في اختبار التنوير بقضايا البيئة ومأن .2

 .دراسته للمحك المستخدم في  وفقاً، ليسوا على المستوى المطلوبإنهم

اإليمان بدور العلم والتكنولوجيا في   طالب المرحلة الثانوية لم يصلوا إلى حد الكفاية في اختبارأن .3

 .حل المشكالت البيئية

 البيئية نحو بعض هاتاالتجا طالب المرحلة الثانوية قد وصلوا إلى حد الكفاية في اكتساب أن .4

 . البيئيةتالمشكال

 . طالب المرحلة الثانوية لديهم سلوكيات ايجابية نحو تحسين نوعية الحياةأن .5

في كل عنصر ) إناثذكور، ( بين طالب العينة إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  نه بوجه عام الأ .6

 التنوير بقضايا ، وهو األولتباراالخ فيما عدا ،من عناصر التنوير، وكذلك في اختبار التنوير البيئي

 الباحثان في دراستهما أكدوقد .  فتوجد فروق بين الذكور واإلناث لصالح الذكور،البيئة ومشكالتها

ما يتعلق في خصوصا ،على ضرورة التأكيد على أبعاد عناصر التنوير البيئي في المناهج المدرسية

  . بيئةبالعناصر المعرفية التي تتناول التنوير بقضايا ال

  

فقد هدفت إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة ) 1988( وعبد المنعم ي الحبشدراسةأما 

 ومدى تأثير كل من ، لترشيد سلوكهم نحو بيئتهم؛جامعة الزقازيق لالتجاهات البيئية المرغوب فيها

  . تجاه بيئتهم سلوكهم ونوع الدراسة علىنسالج

الحقوق، و السنة األخيرة لكل من كلية التربية، والتجارة، وقد طبق الباحثان مقياس االتجاه على طلبة

  .من الطالب والطالبات) 410(وقد بلغت عينة الدراسة . الهندسة بجامعة الزقازيقو
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  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها

ن هذا المتغير ليس له تأثير على أ و،عدم وجود فروق دالة إحصائيا بالنسبة لمتغير الجنس .1

 .التجاهات البيئيةا

 وأن هذا المتغير له تأثير على االتجاهات ،وجود داللة إحصائية بالنسبة لمتغير التخصص .2

 تليها ،البيئية، فقد كانت متوسطات درجات طالب كلية التجارة والهندسة أعلى المتوسطات

 .ة التربية ثم كلية الحقوق، وهكذامتوسطات درجات كلي

 على الرغم من ،أن التوعية البيئية ذات أثر كبير على اتجاهات الفرد البيئيةوقد أرجع الباحثان ذلك إلى 

  .سلوكه البيئي

  

 هدفت إلى التعرف على االتجاهات النفسية نحو البيئة في فقد) 1985( غبريال دراسةأما 

 وعلى ما قد يظهر من فروق في هذه االتجاهات بين الجنسين في فئات عمرية مختلفة، وقد ،الكويت

 من فئات عمرية ضمن أربعة مستويات مختلفة من الجنسين في  شخصاً)458(ون أفراد العينة من تك

مراحل المراهقة والشباب، والرشد، األوسط، والمتأخر، واستخدم الباحث استبانة االتجاهات نحو البيئة 

  .في الكويت كأداة لجمع البيانات بنيت سابقاً لهذا الغرض

  :ئج اآلتيةوتوصلت الدراسة إلى النتا

إن محصلة استجابات الكويتيين إزاء المواقف البيئية المختلفة تعكس اتجاهات بيئية إيجابية نحو  .1

 . وهم يتميزون باتجاه بيئي عام متسق إلى حد كبير،البيئة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات البيئية للعمر، حيث يبدي الكبار في مرحلتي  .2

 .هات إيجابية نحو البيئة أكثر من المراهقينالرشد والشيخوخة اتجا

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات البيئية تعزى للجنس، ولصالح الذكور أكثر من  .3

 .اإلناث
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  :الدراسات التي تناولت بناء برامج لزيادة الثقافة البيئية واالتجاه نحو البيئة

على   مقترح في التربية البيئية قائم دراسة هدفت إلى بناء برنامج)2008 (يالشقر تأجر  

مفردة يتضمن ثالثة ) 92( من  تم إعداد مقياس التنور البيئي مكوناً، التنور البيئيةالتعلم الذاتي لتنمي

 بحيث يعد ،المهارات البيئية، واالتجاهات نحو البيئة ومشكالتهاوالمعلومات البيئية، : أبعاد رئيسة هي

أن تشكل هذه االختبارات في مجموعها مقياس التنور البيئي، وللتأكد كل بعد كاختبار خاص به، على 

 ،قامت الباحثة بعرضه على مجموعة من المحكمين, ه ومناسبته للهدف الذي وضع من أجلمن صالحيته

 ، وثباتههالختبار استطالعيا للتأكد من صدقوتجريب ا, تم إجراء التعديالت الالزمة, ذلكوبناء على 

 أداة موضوعية من أدوات الدراسة صالحة للتطبيق النهائي، وبعد اختيار مجموعة وأصبح االختبار

 تطبيق أدوات القياس قبلياً على مجموعة الدراسة، وبعد ذلك  تم,، وتحديد متغيرات هذه التجربةالدراسة

م تطبيق أدوات القياس على مجموعة الدراسة ثومن  ,وتطبيقه على مجموعة الدراسةتنفيذ البرنامج 

  : نتائج الدراسة إلىأشارتوقد  .بعدياً

 حيث لم ،)مجموعة الدراسة(تدني المستوى العام للتنور البيئي لدى الطالب المعلمين في اليمن  -

من الدرجة الكلية لمقياس التنور البيئي وذلك قبل تطبيق ) %75(يصل إلى حد الكفاية 

 .البرنامج

الدراسة في درجات الكلية لمقياس وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة  -

 . لصالح التطبيق البعدي)0.01( ة بين التطبيقين القبلي والبعدي عند مستوى دالل،التنور البيئي

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة الدراسة في أسئلة المكون المعرفي  -

 عند مستوى ،ين القبلي والبعدي بين التطبيق،لمقياس التنور البيئي) اختبار المعلومات البيئية(

 . لصالح التطبيق البعدي)0.01( ةدالل

وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة الدراسة في أسئلة المكون المهاري  -

 عند مستوى ، بين التطبيقين القبلي والبعدي،لمقياس التنور البيئي) مقياس المهارات البيئية(

 .بعدي لصالح التطبيق ال)0.01( ةدالل
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وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات مجموعة الدراسة في أسئلة المكون الوجداني  -

 عند مستوى ، بين التطبيقين القبلي والبعدي،لمقياس التنور البيئي) مقياس االتجاهات البيئية(

 . لصالح التطبيق البعدي)0.01( ةدالل

الموديوالت على التعلم الذاتي بأسلوب  برنامج التربية البيئية القائم ةأكدت الدراسة فعالي -

 كما قاسها مقياس التنور ، التنور البيئي لدى الطالب المعلمين في اليمنةالكمبيوترية على تنمي

  .Blackالبيئي، وأكدت عليه معادلة الكسب المعدل لبالك 

  

ميذ مدى أهمية مفاهيم التربية البيئية لتال  للتعرف على دراسة هدفت)2007(ح نوالوأجرى 

ودراسة العالقة بين درجة , الصف السادس بالرياض، ومدى تعاملهم معها من وجهة نظر المعلمين

 ودرجة تعامل التالميذ مع المفاهيم نفسها، والتعرف على الفروق ذات ،أهمية مفاهيم التربية البيئية

المؤهل العلمي، : الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة والتي تعود إلى متغيرات

  .والخبرة في التعليم االبتدائي، والتخصص، ومركز اإلشراف التربوي

المعرفي، :  ثالثة جوانبعلىعبارة موزعة ) 71(وقد أعد الباحث استبانة، تضمنت 

وأسفرت . استبانة) 332(وبلغ عدد االستبانات التي دخلت التحليل اإلحصائي . والوجداني، والمهاري

  :ئج منهاالدراسة عن نتا

المعرفي والوجداني والمهاري مهمة :  جوانبعلىاتضح أن مفاهيم التربية البيئية الموزعة  -

 وذلك على ،لتالميذ الصف السادس بالرياض، بينما تعاملهم مع المفاهيم ذاتها كان بصورة أقل

 .درجات متفاوتة

 ،يم التربية البيئيةبين درجة أهمية مفاه) 0.01(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

المعرفية : ودرجة تعامل تالميذ الصف السادس بالرياض مع المفاهيم ذاتها في الجوانب

 .والوجدانية والمهارية

بين متوسطات استجابات عينة الدراسة ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

 .بفعل تأثير متغيري التخصص ومركز اإلشراف التربوي

بين متوسطات استجابات عينة ) 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال توجد ف -

  . بفعل متغيري المؤهل العلمي والخبرة في التعليم االبتدائي،الدراسة
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 المفاهيم لتنمية البيئية التربية في مقترح منهج إلى بناء هدفت  فقد)2003(النهاري أما دراسة 

  اختيار عينةاليمنية، حيث تم الجمهورية في صنعاء بجامعة بيةالتر كلية طالب لدى البيئية واالتجاهات

 وتطبيق أدوات تقويم ،الدراسة من طالب السنة الرابعة بقسم الجغرافيا في كلية التربية بجامعة صنعاء

  :حيث ،الوحدة الدراسية عليهم تطبيقاً قبلياً

 ،جعة نتائج الدراسات السابقة وفى مرا،استخدم الباحث المنهج الوصفي في اإلطار النظري للدراسة .1

 .وفى بناء منهج التربية البيئية

المنهج التجريبي في تجريب وحدة من وحدات المنهج على عينة من طالب المستوى الرابع بقسم  .2

 للتأكد من فعالية المنهج المقترح في تنمية المفاهيم ؛الجغرافيا في كلية التربية بجامعة صنعاء

 :عن كشفت نتائج الدراسةوقد . واالتجاهات البيئية

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب أفراد الدراسة الميدانية،  •

 . القبلي والبعديلتحصيلياوذلك من الدرجة الكلية لالختبار 

 القبلي والبعدي لتحصيلياوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االختبار  •

 ). التطبيق– الفهم -ذكرالت(في مستوياته الثالثة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب أفراد الدراسة الميدانية،  •

 .وذلك من الدرجة الكلية على مقياس االتجاهات البيئية القبلي والبعدي

وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى كل موضوع من الموضوعات الثمانية التي  •

 . الدراسيةتتكون منها الوحدة

  

  : البيئيةالتربيةاألدبيات المتعلقة بأساليب التدريس المستخدمة في تدريس 

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام أنشطة في التربية البيئية على ) 2006( النتشة أجرى

زيادة الوعي البيئي والصحي لطلبة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة 

طالباً وطالبة من مدرستين ) 121(ة والتعليم الفلسطينية في القدس، وتكونت عينة الدراسة من التربي

) 61(طالباً وعدد اإلناث ) 60(خرى لإلناث، كان عدد الذكور فيها ألاهما للذكور واحدإمختلفتين 

 وأخرى ن في كل مدرسة، اختيرت أحداها تجريبيةاطالبة، وقسمت عينة الدراسة إلى أربع شعب، شعبت
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 أن استخدام أنشطة التربية البيئية قد ساعد  أفضت الدراسة إلى وقد،ضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة

 .الطلبة الذين قاموا بتنفيذ األنشطة إلى فهم وإدراك للتلوث البيئي الميكروبي

ق وأدق  أعمبلة دلت على أنه أصبح لديهم فهمإن إجابات المجموعة التجريبية على أسئلة المقا

 بعد تنفيذهم ألنشطة التربية ،لوحدة الكائنات الحية الدقيقة من مقرر العلوم للصف السادس األساسي

 . البيئية المتعلقة بالتلوث البيئي الميكروبي

  

 وقد ،)التلفزيون(التنمية الصحية وسالمة البيئة في اإلعالم المرئي ) 2004( القدرة ودرس

 تقوم به وسائل اإلعالم وتأثيره على اتجاهات ذيلى الدور الرئيس الاسة إلى التعرف عهدفت هذه الدر

حيث تبنى الباحث منهج تحليل . ومفاهيم وممارسات المجتمع الفلسطيني في المجال الصحي والبيئي

 التي ، التي تبث من خالل برامج التلفزيون والفضائية الفلسطينية،المضمون للرسائل الصحية والبيئية

 كما استخدم الباحث منهج المسح الميداني من ، القضايا ذات العالقة بموضوع البحثاهتمت بمعالجة

 بحيث ،مفردة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني بشكل غير عشوائي) 300(خالل الوصول إلى 

 وهو أسلوب لجمع ،)االستبيان(راعى الباحث التوزيع الجغرافي لألفراد، ثم استخدم صحيفة االستقصاء 

ات ويهدف إلى إثارة األفراد المبحوثين بطريقة منهجية للحصول على الحقائق واآلراء واألفكار البيان

  . لغرض التعرف على مفاهيم وتوجهات وممارسات المجتمع المحلي؛المرتبطة بموضوع الدراسة

 : حيث أظهرت نتائج الدراسة إلى أن

 ما يتوجب ،قة بصحة وسالمة البيئةمثل هذه البرامج التي لها عالباهتمامات المجتمع الفلسطيني  .1

  .على اإلعالميين التركيز على برامج التوعية للمجتمع الفلسطيني

كما خلصت هذه الدراسة إلى أن التلفزيون من أهم وسائل اإلعالم التي تحظى بنسبة كبيرة من  .2

 . والمجتمع الفلسطيني بالتحديد،المشاهدين في المجتمعات المختلفة

 الثالثة والرابعة من حملة البرامج التي تبث على تينلبيئية قد حظيت بالمرتبالصحية واالبرامج  .3

 .ع من البرامج النوا وهذا يعني مدى القبول لمثل هذ،شاشة التلفزيون الفلسطيني والقناة الفضائية

الذين يشاهدون تلك البرامج و%) 50.9( ونسبتهم المشمولين بالبحثأكدت الدراسة أن معظم  .4

 . ات بالغة بالقضايا البيئية والصحية المطروحةيولون اهتمام

 . ألنها ترتبط بالمجتمع ومشاكله اليومية،الحاجة إلى الزيادة من نسبة هذه البرامج .5
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فقد هدفت إلى التعرف على دور اإلعالم في تنمية الوعي البيئي ) 2002( الددح أما دراسة

) 745(ريت الدراسة على عينة تكونت من  حيث أج، طلبة الجامعات في محافظة رام اهللا والبيرةىلد

ة، إضافة إلى الموضوعات وضوعات المنشورة في الصحف الرئيس وتم تحليل الم،طالباً وطالبة

المعروضة في إذاعة صوت فلسطين وتلفاز فلسطين، واستخدمت الدراسة المنهج الكيفي والكمي، 

 ،في الوعي البيئي بين الطلبة يعود للجنسوجد فروق ذات داللة إحصائية توكانت نتيجة الدراسة انه ال 

ر الطلبة ا أشارت الدراسة إلى اهتمام وتأثكم.  وموقع السكن،والتخصص في الثانوية العامة

 التي تولي اهتماماً بالقضايا والمشاكل ،بالموضوعات البيئية المعروضة في وسائل اإلعالم المختلفة

 .دف إلى تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة كما أن هذه الوسائل تعادل برامج ته،البيئية

  

 في تعديل إرشاديوالتي هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج ) 2001(محمد عمر و دراسة

 من فيها عينةال تكونت ، السالبة نحو البيئة لدى عينة من الصم في المرحلة الثانويةاالتجاهاتبعض 

 بمتوسط ،)الصف الثاني الثانوي المهني( الثانوية بالمرحلةم الكلي م الصفئة من ة وطالبباًلطا) 40(

 واستخدمت الدراسة ة، وضابطتجريبية نمتساويتيسنة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ) 1,05(زمني قدره 

  : اآلتية األدوات

 .مقياس االتجاه نحو البيئة )1

 . نحو البيئةالسالبة  لتعديل االتجاهات إرشادي برنامج  )2

بين القياس ) 1.01(إلى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  نتائج الدراسة أشارتوقد  )3

، في حين ال التجريبية المجموعة أفرادالقبلي والقياس البعدي على مقياس االتجاه نحو البيئة لدى 

 أفراد إحصائيا بين القبلي والقياس البعدي على مقياس االتجاه نحو البيئة لدى ةتوجد فروق دال

بين متوسطات درجات ) 0.01(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى وطة، المجموعة الضاب

  .الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس االتجاه نحو البيئة لصالح اإلناث بعد البرنامج
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فقد هدفت إلى الكشف عن مدى ما تقدمه المناهج التي تدرس ) 1989( درياس  دراسةأما

لى إنماء الوعي البيئي لدى الطلبة في جامعة عين شمس في القاهرة  ومدى قدرتها ع،بكليات التربية

 وقسمت إلى مجموعتين ،)89، 88 (دراسيي العام الف ،طالباً وطالبة) 480(وتكونت عينة الدراسة من 

من طلبة السنة الرابعة موزعين بالتساوي على أربعة ) 240(من طلبة السنة األولى و) 240(

الجغرافيا، واللغة ووالكيمياء، والعلوم البيولوجية،  طبيعيةال :تخصصات من تخصصات الكلية

 وقد وضعت الباحثة مقياساً للوعي البيئي مكوناً من عدد من المشكالت البيئية والتي كان ،اإلنجليزية

  .الحفاظ على المظهر الجمالي للبيئةواالنفجار السكاني، والتلوث البيئي، والموارد الطبيعية، : أهمها

  : نتائج الدراسة إلىوأشارت

علوم بيولوجية، وطبيعة وكيمياء، "حدوث نمو في الوعي لدى الطالب في التخصصات األربعة  .1

 .لصالح السنة الرابعة بالنسبة لمشكلة تلوث الماء" اللغة اإلنجليزيةوجغرافية، و

 ما يشير ،هناك تغير إيجابي لصالح السنة الرابعة في كل تخصص من التخصصات األربعة .2

  .ى حدوث نمو في الوعي البيئي لديهم بالنسبة لمشكلة التلوث الضوضائيإل
  

فقد هدفت إلى بيان أثر دراسة مساق جامعي في التربية ) 1987( صباريني وعودة سةراأما د

: طالباً موزعين على مجموعتين) 165( وقد اشتملت العينة على ،البيئية في اتجاهات الطلبة نحو البيئة

وقام الباحث بعمل مقياس اتجاهات . طالباً) 79(طالباً وطالبة، وضابطة شملت ) 86(تجريبية، شملت 

نحو البيئة، وقد كشفت الدراسة عن تحسن جوهري في االتجاهات البيئية للطلبة الذين تعرضوا للمساق 

. اقالبيئي، بينما لم يظهر أي تحسن جوهري في االتجاهات البيئية للطلبة الذين لم يتعرضوا لهذا المس

 ،وخلصت الدراسة بالتوجيه إلى توسيع قاعدة اإلفادة من مساق التربية البيئية في جامعة اليرموك

  . للوقوف على أثر تحسن اتجاهات الطلبة نحو البيئة في اتجاهات أفراد أسرهم؛وإجراء دراسات أخرى
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  .الدراسات األجنبية 2:2:2

  

  :االتجاهات نحو البيئةالدراسات التي تناولت مستوى الثقافة البيئية و

 إلى معرفة العالقة بين )Meinhold & Malkus 2005 ( ومولكسينهولدمهدفت دراسة 

المعارف واالتجاهات واحترام الذات في السلوك البيئي للمراهقين في أمريكا، ولتحقيق هدف الدراسة، 

) 848( بلغ عددهم  من طلبة المدارس ذوي التحصيل الدراسي المرتفعللدراسةاختار الباحث عينة 

  :توصلت الدراسة بعد تحليل البيانات إلى النتائج اآلتيةوقد . طالباُ  وطالبة

سلوكهم البيئي من و ، البيئية من جهةالمراهقينوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات  •

  .جهة أخرى

  .ن جهة أخرىسلوكهم البيئي مو ،ن جهة مالمراهقينوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم  •

 ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قيم المراهقين ومواقفهم وسلوكهم البيئي من جهة •

  . والشعور المرتفع بتقدير الذات من جهة أخرى

  

إلى تعريف التربية البيئية،  ),Pooly & O'connar 2000 (وكونورأولي وبهدفت دراسة و

لعواطف والمعتقدات اإلدراكية نحو البيئة، وتوصلت ومن ثم تحديد الحاجة إلى االتجاهات والقيم وا

الدراسة إلى نتيجة عامة مفادها أن العواطف والمعتقدات اإلدراكية والعاطفية الموجبة نحو البيئة، تحدد 

بدرجة كبيرة طبيعة القيم والعواطف تجاه القضايا البيئية، التي تتحدد بدورها بدرجة كبيرة الخلفية 

إلى أن التربويين البيئيين وزيادة المدركات العاطفية، : ذلك أشار الباحثان بالقولالمعرفية، وعلى ضوء 

بحاجة إلى تصميم برامج تستهدف هذه الغايات بانسجام وترابط تام مع الجانب المعرفي انطالقا من 

سلوكية، حقيقة أن الهدف األساسي لبرامج التربية البيئية يتمثل في تغيير القيم واالتجاهات والمواقف ال

من خالل زيادة المعارف السلوكية من خالل زيادة المعارف البيئية للفئات المستهدفة بوصفها منظومة 

 .مترابطة يكمل بعضها البعض
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إلى تقييم اتجاهات وقيم طلبة جامعة  )Laura & Michael, 2000(لورا وميشيل دراسة أما 

 ومستوى ،العالقة بين القيم البيئية التي يحملونهامواقفهم نحو البيئة الطبيعية، والتعرف على وميامي، 

وجود فروق ،  خارج الجامعة، واتضح من خالل التحليل اإلحصائي للنتائجإقامتهم أماكنتقديرهم لبيئة 

 في المناطق الريفية، وأقرانهمذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الذين يقطنون المناطق الحضارية 

 أكثر ايجابية من األخطار طلبة الريف نحو البيئة ومستوى الوعي بحمايتها من  اتجاهاتأنن تبيحيث 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين طلبة الدراسات والطلبة في المناطق الحضرية، 

 النتائج ايجابية اتجاهاتهم البيئية ونضج أوضحت في التخصصات األخرى، حيث وأقرانهمالغربية 

 تعزى شمولين بالدراسةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية واضحة بين اتجاهات المووعيهم البيئي، 

  .األب أو طبيعة مهنة األكاديميأو التخصص ) وإناثذكور (إلى النوع االجتماعي 

  

القضايا البيئية ب معرفة مدى وعي األطفال  إلى،)Strong, 1998( دراسة سترونج وهدفت

 عدد متساٍو من الذكور واإلناث ألطفال تتراوح أعمارهم بين  علىاناتوفهمهم لها، حيث تم توزيع استب

طرحت على العينة أسئلة مفتوحة في وقد  في ثالث مدارس، غربي شمالي انجلترا،  سنة)7-11(

تم حماية البيئة، ت طبقة األوزون، والتدوير، وكيف :النهاية حول معلوماتهم عن مواضيع بيئية مثل

ر معلومات األطفال عن البيئة تأتي من كل من المدرسة االبتدائية، ومن ووجدت الدارسة أن مصد

 وفهم الطلبة لقضايا البيئة، كما ، ومن وسائل اإلعالم، وأن هناك مستويات عالية من المعرفة،العائلة

  .ولية البيئةؤ وتطوير اتجاهات ايجابية نحو مس،أوصت بتطوير اهتمام الطلبة في حماية البيئة

  

 إلى معرفة اتجاهات )Smith & Smith, 1997( وسميث ميثسدراسة كما هدفت 

 استخدم  وقد ومدى تركيزهم على مفاهيم التربية البيئية في تدريسهم،،المدرسين نحو التربية البيئية

 واستبانة للتعرف على مدى تناول مفاهيم ،الباحثان لهذا الغرض مقياس ليكيرتي لالتجاهات البيئية

ياً من بين  عشوائاختيارهم تم ،مدرساً) 500(بلغت عينة الدراسة وقد  تدريسهم، أثناءالتربية البيئية 

 والمتوسطات ، والنسب المئوية، واستخدم الباحثان التكرارات،وي بأمريكانيمدرسي الحكومة في ال

  تربيع للمعاجلة اإلحصائية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحواي وك،الحسابية

 من ساعة إسبوعياً في التدريس حول البيئة ون أكثر يقضهم الالتربية البيئية عالية اإليجابية، ولكن

  . وقضاياها
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 هدفت إلى قياس المعرفة فقد ),1996Bogan & Kromrey( بوجن وكرومي دراسةأما 

ستبانة لمسح  من خالل عمل امتحان وا،البيئية لطالب المدارس الثانوية في والية فلوريدا األمريكية

 القضايا أهموفي أحد األجزاء طلب من الطلبة تعريف . أجزاء من عدة ةراء طلبة المدارس مكونآ

المياه، ومراقبة التلوث الصناعي،   معظمهم بأن إدارة مصادرفأجابالبيئية حسب وجهة نظرهم، 

  .  القضايا البيئية حسب وجهة نظرهمأهموالمحافظة على الحياة البرية، هي من 

  

 Hus & Roth (هوس وروثوهدفت دراسة  البيئية  إلى قياس المعرفة واالتجاهات )1996 ,

لدراسة  وتحديد العالقة بين المعرفة واالتجاهات في ضوء متغيرات ا،لدى مسؤولي الجاليات في تايوان

عدد لك مقياس ليكرتي لالتجاهات البيئية، واختبار من نوع اختبار من متوأعد الباحثان لذ. العديدة

للمعرفة البيئية ، وتم التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين، أما ثباتها فتم التأكد منه 

لمقياس االتجاهات ) 0.94(الختبار المعرفة البيئية و ) 0.96(عن طريق إعادة التطبيق، حيث بلغ 

 االرتباط للمعالجة  وعامل، وكاي تربيع، وتحليل التباين األحادي،البيئية واستخدما التكرارات

إن نسبة المعرفة البيئية لدى أفراد العينة بلغت :  ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.اإلحصائية

ة ودرجة يبين درجات المعرفة البيئ) 0.42( وبلغ معامل االرتباط ،)(80% واالتجاهات البيئية ،)75.9(

  .االتجاهات البيئية

  

 لدى المعلمين قبل  فقد كانت حول النظرة العالمية بيئياً)Gambro,1995(جامبرو  دراسة أما

معلمي المستقبل، وانتهت الدراسة إلى بشان فحص المعتقدات البيئية لدى  وتقصي وجهة النظر ،الخدمة

 غالبية المعلمين لديهم اتجاه ايجابي نحو البيئة، كما إنهم يتمسكون بمعتقدات سوف تدفعهم إلى أن

  . وبذل المزيد من الجهود لتحسينها،بيئةالمحافظة على ال

  

 إلى التعرف على االتجاهات البيئية )Funkhouser,1994(فان هاوسر دراسة وهدفت 

 ولتحقيق ، والجامعة الوطنية في سنغافورة،في شيكاغو) Loyola(والقيم والمعارف لدى طالب جامعة 

) 85(بلغ عدد أفرادها ) Loyola(امعة  في الجاألعمال إدارةة بار عينة من طلي اختتمهدف الدراسة 



50 
 

 واتضح ، وطالبةطالباً) 111 (أفرادها وعينة أخرى من طلبة الجامعة الوطنية بلغ عدد ، وطالبةطالباً

 نحو القضايا والمشاكل البيئية المشمولين بالبحثعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات 

ا من قضايا  وغيره، واالحتباس الحراري، والتصحر،هتلوث المياو ،لشعاعيا، كالتلوث العالمية

 إدارة مستوى قلق طلبة نأاتضح من نتائج الدراسة وقد  ،المشكالت البيئية على المستوى العالمي

 لمواجهتهاغير ال ورغبتهم في المشاركة مع ،نحو تنامي المشكالت البيئية) Loyola( في جامعة األعمال

  .  في سنغافورة من طلبة الجامعة الوطنيةأعلى

  

 دراسة هدفت إلى معرفة الوعي )Szagun & Pavlov , 1992( زغن وبافلوف أجرىكما 

 والوقوف على مدى ،األلمانخالقي تجاه الطبيعة لدى المراهقين الروس والمراهقين ألالاوالبيئي 

 جهات عمرية ثثان لهذا الغرض استبانة على ثال لحماية البيئة، وطبق الباحبأعمالاستعدادهم للقيام 

 وقد استخدم الباحثان ،روسال من) 610(و ،األلمان من) 610 (أفرادها، بلغ عدد عاماً) 12, 15, 18(

 استعداد المراهقين أن النتائج وأظهرت ، للمعالجة اإلحصائيةاألحادي، وتحليل التباين )ت( اختبار

 تفوق  الدراسةأظهرتلك  كذ،ين الروسكبر من استعداد المراهقأاأللمان للقيام بإجراءات لحماية البيئة 

  . اإلناث من كلتا الجنسيتين على الذكور في ذلك

  

 ، تحديد مستويات المعرفة البيئية للطالبستهدفتا) ,Margaret 1992( مارجريت دراسة

الطالب لديهم معرفة أنهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أ على تقويم منهج التربية البيئية، وبناء 

 ويقدرون ، السلوكيات البشرية على الغالف الحيويبتأثيرات  ووعياً،حدودة بأساسيات علم البيئةم

 . ويفهمونها جيدا، ولكن ليس لديهم مهارات المشاركة في المشكالت البيئية،السلوكيات البيئية

  

هدفت إلى التعرف على معتقدات الطلبة واتجاهاتهم المتعلقة ) Blum, 1987( بلوم دراسة

 واستخدمت ، وقد تضمنت عينة الدراسة طالباً من كال الجنسين من بيئات مختلفة،القضايا البيئيةب

 لتناسب المجتمعات ؛ مع إجراء بعض التعديالت على فقراتها،الدراسة استبانة أعدها بيركنزة وجول

  .المستهدفة في الدراسة
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 مع وجود ،لدى الطلبة بشكل عاموقد توصلت هذه الدراسة إلى الكشف عن ضعف المعلومات البيئية 

  .اتجاهات لديهم نحو البيئة

  

هدفت إلى التعرف ) Thompson and Gasteiger ,1985( ثومبسون وجستغر دراسة

 الطلبة لعامي تجاهاتالدراسة مسحية وهي  اتجاهات طلبة جامعة كورنيل عن البيئة والطاقة، على

لعام ) 3867(، و)1971( لعام  طالباً)3414( تكونت عينة الدراسة من  وقد،)1971، 1981(

  :دلت نتائج الدراسة علىو). 1981(

 يعزى للدخل والجنس واالتجاهات السياسية ،وجود فروق دالة إحصائيا في االتجاهات الطالبية .1

 .)مكان السكن(والخلفية الجغرافية 

 .بيئة مع اهتمام بسيط بقضايا ال،وجود ميل أكثر نحو نمط الحياة المادي عند الطلبة .2

  

 التعرف على آراء الطلبة في المرحلتين الثانوية ت إلىهدف) Toohy,1984( توهي دراسة

والجامعية، وقد دلت النتائج التي تم التوصل إليها من خالل استبيان قام بتصميمه وتوزيعه على طلبة 

 عكست آراؤهم  أن هناك نقصاً في معرفة الطالب بالقضايا البيئية، وقد،المدارس الثانوية والجامعة

السياسية حول البيئة نظرة تشاؤمية يحملها هؤالء فيما يتعلق بإمكانية التحكم في المشكالت البيئية 

  .حاضراً ومستقبالً

  

  :األدبيات المتعلقة بأساليب التدريس المستخدمة في تدريس التربية البيئية

سة المواد  إلى التعرف على مدى تأثير درا)Emily, 2003(يميلي إهدفت دراسة و

 وأخالقهم البيئية، وتوصلت الدراسة بعد تحليل Dalhousieوالمقررات البيئية في قيم طلبة جامعة 

 مع الطلبة، هاارأج الباحث ومن سلسلة اللقاءات التي أعدهاالبيانات المستخلصة من االستبانة الذي 

راسية إلى عدد من النتائج والمالحظة العلمية المنظمة الستجابات الطلبة وسلوكهم في القاعات الد

الطلبة في الفصول التمهيدية والمتوسطة في اكتساب " ديلهوس"الدراسات البيئية لجامعة تساعد : أبرزها

لفصل األول، وإجاباتهم عن ة خالل المقابلة األولى في اب البيئة، وتركزت استجابات الطلوأخالقياتقيم 

، على مشاكل تلوث الهواء والمياه، حيث "؟لمجتمع المعاصريئية التي تواجه اما أكثر المشاكل الب"سؤال 
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 النسب العالية منهم إلى ازدياد درجة وعيهم بخطورة هذه المشاكل البيئية التي تواجه المجتمع أشارت

وتركزت .  منها نحو المساهمة الفعلية في التقليلاألخالقيةالمعاصر، وتنامي شعورهم بالمسؤولية 

 لدى مقابلتهم للمرة الثانية في الفصل الثاني على استنزاف الموارد البيئية لبحثشمولين بااستجابات الم

، اإلشعاعيودرجة خطورتها، كما اتسعت دائرة االهتمام بالمشاكل البيئية ذات الصلة بالتلوث، كالتلوث 

  مقارنة بالرؤية، وتركيزهم على قضاياها البيئية،األرضة نحو كوكب ب من الطلمتحنينرؤية المو

 تطور مستوى قيم االهتمام بالمشكالت إلىودرجة التركيز على القضايا ذات الطابع اإلنساني التي تشير 

  .  لديهماألرضالتي تواجه بيئة 

  

 التي قام بها في استراليا ونوقشت في المؤتمر السنوي التحاد )Cutter, 2002(كتر دراسة 

 الفرص الكافية الكتساب التالميذ القيم  فيهتهيأ أنبغي  التعليم األساسي ينأن أكدت، األمريكيينالتربويين 

، نشيطين مواطنين اليكونوهم دعداإ و،التي تمكنهم من العمل لتحسين البيئة وحمايتها من االستنزاف

 التطبيق، وحدد الباحث  عندة هذه المهمة تواجه صعوبات كثيرأن الباحث أوضحلك وعلى الرغم من ذ

 إتباعها ينبغي واألساليب التي ،يالراترؤية معلمي المدارس األساسية في اسهدف الدراسة بالتعرف على 

ولتحقيق هدف الدراسة اختار الباحث معلمي مدرسة .  البيئيةواألخالقيات التالميذ القيم إلكساب

Queensland المشمولين بالدراسة أن النتائج إلى أشارت األساسية كعينة لتمثيل مجتمع الدراسة، حيث 

 ومعرفة محدودة بالمعارف البيئية، ، االلتزام بمناهج التربية البيئية حيثمستويات مختلفة منلديهم 

 إلى استخدام المواقف يميلونن هؤالء المعلمين أ البيئية، والتربية تدريسكالمفاهيم والنظريات وطرائق 

 وغرس الثقافة البيئية بوجه ،السلوكية في التعليم البيئي بدال من التركيز على المعرفة والمهارات البيئية

  . أوساطهمعام في 

 

 التي بحثت مدى مساهمة الرحالت ),Manzanal et al 1999 (اخرونمانزانال ودراسة 

هذا وقبل البدء . حماية البيئة نحو االتجاهات البيئة، وعلى اكتساب ومباديءالبيئية على اكتساب مفاهيم 

 وتصميم وحدة حول ،لمواد المستخدمة في الرحالت البيئيةالدراسة تم تحليل أفكار الطلبة، وتحضير اب

وتقدمت عينة الدراسة المتحان قبلي، وشرح . مالتقييالمياه في النظام البيئي، باإلضافة إلى أدوات 

 إعطاءالرحلة، وقبل البدء بالرحلة تم في التجريبية واشتركت المجموعة  . البيئيةالمباديءلبعض 

 التوقعات من أجل تقليص الفجوة بين ؛عمال التي سيقوم بها الطلبةالمجموعة محاضرة لشرح األ
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تم دراستها مع الرحالت ستوالحقائق التي سيواجهونها، باإلضافة إلى ربط العناصر والعالقات التي 

 شرائح عن باستخدام ،أما المجموعة الضابطة فقد بدأت بدراسة الموضوع في حصص صفية. البيئية

وقد بينت هذه الدراسة . البيئي المائي، ثم تقدمت المجموعتان المتحان بعديصفات وعناصر النظام 

 بالنسبة للمجموعتين ، والعالقات بينها،تصحيح المعرفة والمعتقدات عن أهمية مكونات النظام البيئي

 فقد تمت من قبل المجموعة ،أما بالنسبة لعملية اكتساب المهارات المختلفة. التجريبية والضابطة

هذا باإلضافة . وأعمق أوسع، فقد حللوا مجموعة من المشاكل من خالل جدال أفضليبية بشكل التجر

  . الرحالت البيئية تساعد في تكوين اتجاهات مرغوب فيها نحو الدفاع عن البيئةأنإلى 

  

 أسفرت عن عدد من المهارات فقد) Anderson, et al, 1998( أندرسون وآخرين دراسةأما 

 في غابات منسوتا سبها األطفال من جراء انضمامهم للبرنامج التعليمي في مجال البيئةالبيئية التي اكت

تي تنبت على أرضيات  للخضروات الطولة للعناية بالغابة، وعمل حصٍرإعداد خطة م: األمريكية، مثل

  . لهم، ووضع خرائط بأجزاء الغابة، وغيرها من المهارات البيئية معسكٍرإقامةالمدرسة، و
  

إلى معرفة أثر هدفت فقد  ,Ostmen & Parker)  (1997  اوستمان وباركرراسةدأما 

 لفئات عمرية وثقافية ، على المعلومات واالهتمامات وأشكال السلوك المتعلقة بالبيئةمعرفةالتعلم وال

مواطناً، وقد ) 336(مختلفة، حيث طبقت الدراسة على عينة من مواطني أتاكا ونيويورك قوامها 

 المعلومات البيئية، في حين لم علىتائج أن هناك أثراً إيجابياً كبيراً للتعليم في الحصول أظهرت الن

  ..يظهر للعمر أي تأثير على المعلومات البيئية

  

هدفت إلى التعرف على فقد  )Hampel, et al 1996(هامبل وبلدور وآخرون دراسة أما 

إلضافة إلى أثر زيادة تعليم األهل على عملية  با،مدى تأثير الحالة االقتصادية واالجتماعية لألسرة

طالباً وطالبة ) 661(اكتساب االتجاهات واالهتمام بالبيئة، وأجريت هذه الدراسة على عينة حجمها 

 مع األخذ بعين االعتبار اختالف خصائصهم من حيث عمل ،عاماً) 16 -15(تتراوح أعمارهم ما بين 

وبعد اختبار العينة تم .  ومكان السكن،ى الدخل، والبناء العائلي ومستو،األم واألب، وتعليم األم واألب
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المعرفة البيئية، والسلوك واالتجاهات والمعتقدات البيئية، : تطبيق امتحان على العينة شمل األبعاد التالية

  . البيئي

  : وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

 زيادة التأثير اإليجابي في  الحالة االقتصادية واالجتماعية ونموها يؤدي إلىازدهارإن  .1

  .االتجاهات نحو البيئة ومعرفة السلوك البيئي

 .وجود فروق في االتجاهات بين الجنسين ولصالح الطالبات .2

 .وجود فروق في المعرفة بين الجنسين ولصالح الطلبة الذكور .3

 . بذلكتأثر اهتمام الطالبات بالبيئة بعمل الوالدين، بينما لم يتأثر اهتمام الطلبة الذكور .4

 .عدم وجود تأثير لدخل العائلة في االتجاهات البيئية نحو البيئة .5

  

أثر استخدام  فحصتفقد ) ,1994Orion and Hofstein( اوريون وهوفسستين أما دراسة

 والتعرف ، وتعلم مبحث الجيولوجيا،أسلوب الرحالت الميدانية على اتجاهات الطلبة نحو التربية البيئية

) 296( وتكونت عينة الدراسة من .د تؤدي إلى تعلم الطلبة التفاعل أثناء الرحلةعلى األسباب التي ق

وتم استخدام امتحان . مدارس ثانوية في إسرائيل من صفوف التاسع حتى الحادي عشر) 8(طالباً في 

 أصبح لدى الطلبة اتجاهات إيجابية نحو التربية  قدأظهرت النتائج أنهوقد تحصيلي قبل وبعد الرحلة، 

كما بينت الدراسة أن التعلم باستخدام الرحالت الميدانية . لبيئية وحصص الجيولوجيا بعد القيام بالرحلةا

 وقد سمى البعض ،يعتمد على مستوى ونوع المعرفة والمهارات والتحضير الذي يسبق القيام بالرحلة

 حيث يتجاوز هذا النوع ،رجيهذا األسلوب بالطريقة الشاملة التي تتميز بالتعليم المباشر في العالم الخا

 وارتباط النظرية ، باإلضافة إلى الجمع بين الدراسة والعمل،من التعليم حجرة الدراسة إلى الخارج

  .بالتطبيق
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 مدى تأثير مساق في فقد عالجت) ,1992Yount & Horton( يونت وهورتون دراسةأما 

 استخدام المعرفة الموجودة في عملية اتخاذ كما تم البحث في. البيئيةاالتجاهاتالدراسات البيئية على 

 من تخصصات مختلفة غير  طالبا68ًاستخدمت الدراسة مجموعة تجريبية تكونت من  وقد .القرار

 من تخصصات  طالبا68ًالعلوم من طلبة السنة األولى في الجامعة، ومجموعة ضابطة تكونت من 

ن اتعرضت المجموعتو.  أكثر من فصلينةمختلفة غير العلوم من الطلبة الذين قضوا في الجامع

 على مساق في الدراسات البيئية العامة، والمجموعة ةالتجريبي ثم حصلت المجموعة ،المتحان قبلي

 عدم وجود فرق في إلىتوصلت هذه الدراسة  و.الضابطة على حصص عادية للعلوم الفيزيائية

ة في مساق في ير اتجاهات الطلبي تغكانيةإماالتجاهات البيئية بين المجموعتين، ويرجع ذلك إلى عدم 

 أن المستويات الذهنية العليا لألفراد تؤثر في تغيير االتجاهات، وفي مستوى الإ. الدراسات البيئية

  . التفكير المنطقي، وفي اتخاذ القرارات

  

 ,Brody) برودي دراسة العلوم الطبيعية المرتبطة  هدفت إلى تحديد مفاهيم التلوث (1991

اعية التي يمتلكها طلبة الصفوف الرابع، والثامن، والحادي عشر، واختيرت عينة ممثلة من طلبة االجتم

المدارس مكونة من مئة وخمس من الطلبة، وتمت مقابالتهم للتعرف على مفاهيم التلوث التي يمتلكونها 

واستطاعت الدارسة أن من حيث تلوث التربة، والهواء والماء، والتي تعتبر أكثر قضايا التلوث شيوعاً، 

تحدد المفاهيم الصحيحة والمفاهيم الخاطئة لدى الطلبة وكان من نتائج الدارسة معرفة مدى تصور، 

وفهم وإدراك الطلبة للظواهر الطبيعية المختلفة من خالل مفاهيم تلوث مرتبطة بهذه الظواهر، 

لرئيسة في تغير السلوك، وأن وتوصلت إلى أن المعرفة والقيم االيجابية نحو األرض من العوامل ا

المفاهيم لدى الصف الحادي عشر أكثر نمواً وتعقداً في المستوى من طلبة الصف الثامن، وطلبة الصف 

  .الثامن أعلى مستوى من طلبة الصف الرابع

  

هدفت إلى قياس أثر  (Brothers, Fortner, & Mayar, 1991)برذرز وزمالئه دراسة 

لبالغين بمجموعة مترابطة من المفاهيم البيئية، وقد أشارت نتائج هذا البرنامج برامج التلفاز على تثقيف ا

  .إلى تزايد مستوى المعلومات البيئية عند البالغين، واعتبر التلفاز وسيلة للتثقيف حول البيئة
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دراسة هدفت إلى تحديد أثر إقامة المعسكرات في البيئة ) Gillett, 1991( جليت وأجرى

 وحتى الثاني عشر على ي يمتلكها الطلبة في الصف السادس أيام على المفاهيم التتةسالطبيعية لمدة 

باً وطالبة، وتم استخدام طال) 61(المعلومات البيئية واالتجاهات نحو البيئة، وكان حجم العينة مكوناً من 

ت واالتجاهات واختبار المعلوما) Cooper(وقائمة التقدير الذاتي لكوبر . للمفاهيم) Tses(ي تنسمقياس 

 ). Smith(البيئية 

  : وعند تحليل النتائج لالختبار القبلي والبعدي أشارت النتائج إلى

  .زيادة ذات داللة في المجموعة التجريبية في جميع المقاييس ما عدا مقياس االتجاهات -1

 .عدم إبداء المجموعة الضابطة أي تغير في المعلومات في أي مقياس من المقاييس -2

  . نتيجة لتجربة التخييم التي قام بها الطالب،في المفاهيم والمعلومات البيئيةوجود تغير  -3

  

 ،هدفت إلى معرفة مدى تعايش األطفال مع البيئة )Harvey, 1989( هارفي دراسة

نه يمكن أن تكون البيئة الطبيعية مصدراً تعليمياً في دراسة علم أ على اعتبار ،واتجاهاتهم نحو البيئة

طالباً وطالبة تتراوح ) 845(ة البيئية، وطبقت الدراسة على عينة بلغ عدد أفرادها النبات والتربي

 ، وميولهم نحو البيئة، ثم تم قياس معلوماتهم في علم النبات، في انجلترا سنة)11-8(أعمارهم ما بين 

ئة الطبيعية  التجارب التي قام بها األطفال في تنمية وتجميل البيأنوسلوكهم فيها، وأشارت النتائج إلى 

  . ساهمت بدرجة قليلة في تطوير المعلومات البيئية لديهم،في مدرستهم

  

ثر أ هدفت إلى بيان التي )Ostman and Parker, 1989( اوستمان وباركردراسة أما 

 المتعلقة بالبيئة لفئات ، وأشكال السلوكواالهتمامات على المعلومات ،التعليم والعمر والصحف والتلفاز

) 336(عددها رك يوتاكا ونيوأ مواطنيطبقت هذه الدراسة على عينة من  افية مختلفة،عمرية وثق

 البيئية، في الحصول على المعلومات ، للتعليم وللصحف كبيراً ايجابياً وقد أظهرت النتائج أثراً،مواطناً

  .أما العمر فلم يكن له أي أثر على المتغيرات التابعة ،بينما أظهر التلفاز نتائج سلبية
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 ,Nilson and Schroder)( نلسون وشرودر دراسة هدفت إلى تحليل الكتب  1983

سة من اثني عشر كتاباً االمقررة لفصول البيئة اإلنسانية في المستوى الجامعي، وتكون مجتمع الدر

سب  واستخدمت الن، تم على ضوئها تحليل الكتب المستهدفة،مدرسياً وتم تحديد سبعة مجاالت عن البيئة

 مفهومي التلوث والمصادر البيئية المتجددة  نسبةسة التي أشارت إلى أنارمئوية للوصول إلى نتائج الدال

 وتزيد عن سبع وستين بالمائة في بعض ،تصل في المتوسط إلى خمسين بالمائة في الكتاب الواحد

 السكان فقد الكتب، ومشكلة الطاقة تصل نسبتها إلى عشرة بالمائة من محتوى كل كتاب، أما مشكالت

  . بالمائة من محتوى كل كتابةوصلت نسبتها إلى تسع

 

هدفت إلى التعرف على أثر تدريس بعض الموضوعات )  (Jaus, 1982 جويسدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ الذين درسوا . المتعلقة بالبيئة في اتجاهات التالميذ نحو البيئة

حو البيئة أكثر إيجابية من زمالئهم الذين لم يدرسوا هذه الموضوعات البيئية كانت اتجاهاتهم ن

الموضوعات، وأن التالميذ الذين لم يدرسوا موضوعات بيئية كونوا فيما بعد اتجاهات بيئية إيجابية 

  .عندما درسوا هذه الموضوعات في وقت الحق

 

 التي  أثر بعض العواملعلىالتعرف هدفت إلى ) Gifford, 1982 ( روبرت جيوفورددراسة

تقع في إطار مسؤولية النظام التعليمي، وتأثير ذلك على االتجاهات البيئية مقابل تأثير عوامل أقل 

مستواهم الدراسي في الكلية، على وتوجههم األكاديمي، والجنس، و عمر الطلبة، : مثل،ضبطاً أو تحكماً

طاً بين االتجاهات سابقة الذكر حالة، وكان من نتائج هذه الدراسة أن هناك ارتبا) 136(عينة مكونة من 

  .بالفروق الفردية
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  : خالصة الدراسات السابقة 3:2

نها أجريت في بلدان مختلفة فان أنه بالرغم من أ  السابقةيالحظ من استعراض نتائج الدراسات 

  : معظمها يشير إلى

 

 ودراسة ،)2003( ميتدني مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة الجامعات كما في دراسة الهاش :أوالً

 ،)1998(  ودراسة خطايبة ورواشدة،)2008( ودراسة الشقري ،)2004(ن وآخريزيدان 

  .)1994(  ودراسة شعير،)1994(ودراسة السايح 

  

 فمنها ، نحو البيئةالطلبة برنامج بيئي في اتجاهات ألثراختالف نتائج الدراسات التي تعرضت    :ثانيا

 من ة مرورهم بخبرنتيجة ، في اتجاهات الطلبة نحو البيئةةبييجاإ آثاراً نتائجها أظهرتما 

  ودراسة صباريني،)1989(  ودراسة درياس،)2002(  كدراسة الددح،برامج التربية البيئية

 ودراسة ،)1982( ودراسة جويس ،)1994(وريون وهوفستين أ ودراسة ،)1987( وعودة

تجاهات الطلبة ببرامج التربية البيئية  نتائجها عدم تأثر اأظهرت، ومنها ما )2006( النتشة

 .)1991( كدراسة جليت وزمالئه

 

 هذه االتجاهات بالجنس ومكان السكن تأثرو ،وجود تباين في اتجاهات الطالب نحو البيئة   :ثالثا

، )1998( دراسة مطاربةو، )2003(  دراسة الهاشمي: مثلوالتخصص وسنوات الدراسة،

 ودراسة عمر ،)2002(لم اودراسة س، )1997( أللفيادراسة و، )1998( دراسة نشوانو

دراسة  و،)1985( دراسة غبريالو، )1988( دراسة الحبشى وعبد المنعمو ،)2001( ومحمد

 ، ودراسة دولي وأوكونور)1998( دراسة أوستمان وباركرو، )1996( ني وآخرهامبل وبلدور

 .)1992( ، ودراسة زغن وبافلوف)2000(
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ودراسة لورا  ، دراسة بلوم:، مثل البيئية واالتجاهات نحو البيئةالمعرفةط بين وجود ارتبا   :رابعا

 ودراسة راي ،)1996( دراسة هوس وروثو ،)2005( ودراسة رينهولد ،)2000( وميشيل

)1994(. 

 

 المقررات واألنشطة في تنمية اإلتجاهات والثقافة معرفة أثر  ركزت معظم الدراسات على:خامسا

، )1999( ودراسة مانزال وجيميز ،)2002(ودراسة كتر  ،)2003( ايميلي  كدراسة،البيئة

  البيئيةالتربيةوأن . )1992( دراسة يونت وهورتون و،)1998 ( اندرسون واخرونودراسة

 التي ،)2004(  ما عدا دراسة القدرة، محور معظم هـذه الدراساتت كانواالنشطة المدرسية

 ،)2002(  ودراسة الددح، على االتجاهات البيئيةرهوتأثي المرئي اإلعالمركزت على دور 

  .)1994( وريون وهوفستينأودراسة 

  

 نحو البيئة لدى طلبة جامعة بيت االتجاهاتو ،مستوى الثقافة البيئيةوقد سعت هذه الدراسة لفحص 

ى لد  نحو البيئةاالتجاهاتفي  و،بعض المتغيرات في مستوى الثقافة البيئية، وكذلك معرفة أثر لحم

 واالتجاهات ، بين مستوى الثقافة البيئيةاالرتباطيةالعالقة ، وقد فحصت ايضا طلبة جامعه بيت لحم

  .لدى طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة
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  الفصل الثالث

  

  الطريقة واإلجراءات

 والطريقة التي اتبعتها الباحثة ، ولمجتمع الدراسة، لمنهج الدراسةيتضمن هذا الفصل وصفاً  

 ومتغيرات الدراسة، كما يتضمن وصفا للمنهج ، وتطبيقهاهاءاتوإجرا الدراسة وأداتها، الختيار عينة

 للطرق اإلحصائية التي تم استخدامها في تحليل البيانات المستخدم في هذه الدراسة، وعرضاً

  .واستخالص النتائج

  

  : منهج الدراسة1.3

  .غراض الدراسةأللمناسبتها  وذلك ،تم استخدام الطريقة الوصفية كمنهجية بحثية للدراسة  

  

  : مجتمع الدراسة2.3

 ،تألف مجتمع الدراسة من طلبة السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة في كليات العلوم

طالباً ) 1926(سة من ارمعة بيت لحم، وقد تكون مجتمع الداآلداب في جاو ،التمريضو ،التجارةو

  . لدراسة حسب الجنس والكليةتوزيع مجتمع ا) 3.1(ويبين الجدول . وطالبة
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  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية) 1.3(الجدول 

  

 الجنس

  الكلية
  المجموع  إناث  ذكور

  423  289  134  العلوم

  634  516  118  اآلداب

  392  198  194  التجارة

  477  365  112  التمريض

  1926  1368  558  اإلجمالي

  

طالباً ) 423(ع عدد الذكور واإلناث في كلية العلوم بلغ بأن مجمو) 1.3(يتضح من الجدول 

في كلية التجارة بلغ عدد و ،طالباً وطالبة) 634( كلية اآلداب مجموع عدد الذكور واإلناث فيوطالبة، و

طالباً ) 477(طالباً وطالبة، أما في كلية التمريض فقد بلغ عدد الذكور واإلناث ) 392(الذكور واإلناث 

  . وطالبة

طالبة، حيث ) 1368( وعدد اإلناث ،طالباً) 558( فقد بلغ مجتمعكور لل مجموع عدد الذأما

  .من مجتمع الدراسة%) 72( اإلناث  نسبةبينما تشكل%) 28(الذكور يشكلون ما نسبته  يتضح أن

  

  : عينة الدراسة3.3

شوفات الرسمية  بعد الحصول على الك،تم اختيار أفراد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية

، )2006/2007( وذلك للطلبة المسجلين للعام الدراسي ،المعتمدة من قبل دائرة التسجيل في الجامعة

 وذلك لعدم ،استبانات) 10(وقد تم استبعاد . استبانة تحت اإلشراف المباشر للباحثة) 200(وقد وزعت 

  . بة وطالطالباً) 190(العدد النهائي على   واستقر،استكمال بياناتها

  



63 
 

  :اراتها ونسبة كل منهتبعاً لمتغيتوزيع أفراد عينة الدراسة ) 2.3(ويبين الجدول 

  

الجنس، السنة الدراسية، مكان اإلقامة، (توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها ) 2.3(الجدول 

  .بالنسبة لمستوى الثقافة البيئية) التخصص

  

  موعالمج  العدد  الجنس

  الجنس  54  ذكر

  135  أنثى
189  

  39  علوم

  70  آداب

  43  تجارة
  الكلية

  38  تمريض

190  

  104  مدينة

  مكان اإلقامة  73  مخيم

  13  قرية

190  

  53  سنة أولى

  51  سنة ثانية

  58  سنة ثالثة

  متغيرات الدراسة

  لدراسيةا ة السن

  28  سنة رابعة

190  
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  : أداة الدراسة1.4.3

ن االختبار  وتكو،قامت الباحثة بتطوير اختبار يقيس مستوى الثقافة البيئية: الثقافة البيئيةاختبار    :أوالً

تخصصه، ومكان ومستواه الدراسي، وجنسه، ومن جزأين، األول معلومات عامة عن الطالب، 

الثانية والثالثة والثاني فقرات لقياس مستوى الثقافة البيئية لطلبة السنة الجامعية األولى و .السكن

 ويقيس هذا ، في جامعة بيت لحمدارةواإل، تمريضوال، دابواآل، علومالكليات في والرابعة، 

 والقوانين البيئية، وقدراتهم على تطبيق هذه المعرفة في يءبار فهم الطلبة للمفاهيم والمباداالخت

  .االتجاه نحو البيئة

وقد تم بناء هذا االختبار ليناسب . من متعددفقرة من نوع االختيار ) 35(وتكون االختبار من 

المستوى الجامعي، وبعد عرض االختبار بصورته األولى على مجموعة من أساتذة جامعة 

القدس وجامعة بيت لحم، ومتخصصون في مجال البيئة ممن يتمتعون بخبرة جيدة في مجال 

من الفقرات غير الواضحة فقرة، إذ تم حذف عدد ) 33( استقر االختبار على ،البيئة والتربية

  .االختبار بصورته النهائية) 1( ويبين الملحق رقم ،والمكررة

 التربوي األدب من خالل الرجوع إلى استبانة ببناء الباحثةقامت : استبانة االتجاهات نحو البيئة  :ثانياً

، من خالل استشارة بعض الخبراء )2000نشوان، ( ذي العالقة بموضوع الدراسة

) كارسول( وقد صيغت وفق مقياس ة، فقر42 ستبانة، وقد بلغ عدد فقرات االوالمختصين

  : التاليحيث وزعت على النحو). 2000وان، نش(الثالثي 

 .درجات )3( تأخذ إذا كانت الفقرة إيجابية •

 . تأخذ درجتين متوسطةإذا كانت الفقرة ايجابيه أو سلبية •

  . تأخذ درجة واحدةإذا كانت الفقرة سلبية •

  

 والدرجةفي مقابل رقم السؤال ×ن كل مشارك في اإلجابة عن االستبانة وضع إشارة وطلب م

  : هيةوأدنى درج 126=42×3 درجة لالستجابة هي أعلىلك تكون وبناء على ذ.المناسبة لها

  .االستبانة بصورتها النهائية) 2( ويبين الملحق رقم 42=42×1 
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 تم اعتماد ،ت نحو البيئة لدى طلبة جامعة بيت لحملتحديد درجة استجابة الطلبة على مقياس االتجاها

  : الدرجات التالية

  . يدل على درجة كبيرة)  فأكثر2.5(متوسط حسابي 

  .يدل على درجة متوسطة) 2.49- 1.5(متوسط حسابي 

  .يدل على درجة قليلة) 1.5قل من أ(متوسط حسابي 

  

 :  صدق أدوات الدراسة وثباتها2:4:3

  

  : قافة البيئية ومقياس االتجاه البيئي وثباتهصدق اختبار مستوى الث

 تم عرضهما ،فقرة) 35( واالختبار المكون من  فقرة،)45(بعد بناء اإلستبانة المكونة من 

 والكفاءة، الخبرة من ذوي اً محكمعشرثالثة بصورتهما األولية على لجنة تحكيم تتكون من 

ي مجال البيئة والتربية من جامعة القدس ن في مجال البيئة ممن يتمتعون بخبرة جيدة فيومتخصص

وقام كل محكم بإبداء رأيه في كل  ).1(وجامعة بيت لحم، ومتخصصين في مجال البيئة ملحق رقم 

 . ومناسبتها للمجال الذي وضعت فيه، من حيث وضوح كل فقرة،واالختبارفقرة من فقرات االستبانة 

 ،خر وتعديل البعض اآل، بحذف بعض فقراتهماواالختبار ستبانةوبعد جمع البيانات وتحليلها تم تعديل اال

  .فقرة) 33 ( منفقرة واالختبار) 42 ( تتكون منالنهائيةلتصبح اإلستبانة في صورتها 

  

  :االختبار ثبات 3.4.3

طالباً وطالبة من ) 20(للتأكد من ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة مكونة من 

هم من مجتمع الدراسة، وخارج عينتها، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار  و،طلبة جامعة بيت لحم

 حيث تم تقسيم االختبار إلى جزأين، جزء يمثل األسئلة الفردية، والجزء ،عن طريق التجزئة النصفية

بين الجزأين، حيث بلغ ) Pearson(اآلخر يمثل األسئلة الزوجية، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون 

 ،)0.92(، وتم تعديل معامل االرتباط حسب معادلة سبيرمان براون، إذ بلغ ) 0.86(تباط معامل االر

  .ويعتبر هذا المعامل عالياً ويصلح لغرض إجراء الدراسة
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  :ثبات مقياس االتجاه نحو البيئة 4:4:3

لباً طا) 18(للتأكد من ثبات مقياس االتجاه نحو البيئة قامت الباحثة بتطبيقه على عينة مكونة من 

وطالبة من طلبة جامعة بيت لحم وهم من مجتمع الدراسة، وخارج عينتها، وقد تم حساب معامل ثبات 

 جزء يمثل : حيث تم تقسيم المقياس إلى جزأين،مقياس االتجاه نحو البيئة عن طريق التجزئة النصفية

) Pearson(ط بيرسون الفقرات الفردية، والجزء اآلخر يمثل الفقرات الزوجية، وتم حساب معامل ارتبا

، وتم تعديل معامل االرتباط حسب معادلة سبيرمان )0.67(بين الجزأين، حيث بلغ معامل االرتباط 

  . ويصلح لغرض إجراء الدراسة،ويعتبر هذا المعامل عالياً) 0.80(براون، إذ بلغ 

  

 :تحديد عالمة المحك

، )نفس لجنة التحكيم لالختبار(مين لتحديد عالقة المحك، تم توزيع االختبار على لجنة من المحك

وطلب منهم تحديد الحد األدنى من الفقرات التي يفترض أن تجيب عليها الفئة المستهدفة من الطلبة 

 على آرائهم استخرج المتوسط الحسابي للعالمات التي وصفها المحكمون، طالعاالبشكل صحيح، وبعد 

 ،درجة) 100(درجة القصوى لالختبار هي درجة عند افتراض أن ال%) 65( وجد انه يساوي حيث

  .وذلك لطلبة السنة األولى والثانية والثالثة والرابعة

  

   إجراءات الدراسة5.3

االستبانة، وتحديد مجتمع الدراسة، قامت الباحثة و أكد من صدق وثبات كل من االختباربعد الت

ة لثثاوالثانية وال ولىاألدة لطلبة السنة  كرزمة واح،بتطبيق اختبار مستوى الثقافة البيئية ومقياس االتجاه

 بعد الحصول على ،اآلداب في جامعة بيت لحموالتمريض، واإلدارة، ورابعة في كليات العلوم، وال

 وبتعاون مع مدرسي المساقات، وبعد االنتهاء من ، حيث تم تحديد مواعيد محاضراتهم،موافقة الجامعة

 ورصد ، االتجاهات، قامت الباحثة بجمع األوراق وتصحيحهابانةاستاإلجابة عن اختبار الثقافة البيئية و

  . عالمات الثقافة البيئية

  



67 
 

   متغيرات الدراسة6.3

  : المتغيرات المستقلة

  ) ذكر، أنثى( وهو بمستويين        :الجنس

  ).أولى، ثانية، ثالثة، رابعة( وهو بأربعة مستويات     :المستوى الدراسي

  ).علوم، تجارة، آداب، تمريض(و بأربعة مستويات  وه  :التخصص للمستوى الدراسي

  ). مدينة، مخيم، قرية(وهو بثالثة مستويات        :مكان السكن

  : مل علىتالمتغيرات التابعة وتش

الطالبة في اختبار الثقافة /ة التي يحصل عليها الطالبمالعالويقاس ب  : مستوى الثقافة البيئية

  . والمعد خصيصاً لهذه الدراسة،البيئية

 في مقياس اتجاهات الطالبة/ة التي يحصل عليها الطالبمويقاس بالعال  : اتجاهات الطلبة نحو البيئة

  . والمعد أيضاً لهذه الدراسة،الطلبة نحو البيئة

  

   المعالجة اإلحصائية7.3

 وتمثلت الطرق الوصفية في المتوسطات ،استخدمت الباحثة طرق إحصائية وصفية وتحليلية

، وتحليل )ت(ت الطرق التحليلية في اختبار وتمثل.  والنسب المئوية،رافات المعيارية واالنح،الحسابية

 إليجاد  ومعادلة بيرسونومعادلة سبيرمان براون" L.S.D"و) One Way ANOVA(التباين األحادي 

  .معامل الثبات
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  :الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة

  :البيئية بالثقافة المتعلقة النتائج 1:4

  األول السؤال نتيجة 1:1:4

  الثاني السؤال نتيجة 2:1:4

  

  :النتائج المتعلقة باالتجاهات نحو البيئة 2:4

  الثالث السؤال نتيجة 1:2:4

  الرابع السؤال نتيجة 2:2:4
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة

نة ن هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الباحثة، من خالل استجابة أفراد عيضمتي

 وعالقته باالتجاه نحو البيئة في جامعة ،الدراسة على فقرات األدوات المتعلقة بمستوى الثقافة البيئية

المستوى الدراسي، على ومكان اإلقامة، والتخصص، وثر كل من متغيرات الجنس، أ وبيان ،بيت لحم

على أدوات الدراسة وتحليل  واالتجاهات البيئية من خالل استجابة أفراد العينة ،مستوى الثقافة البيئية

  . البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها

  

  :أسئلتهاوفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا لتسلسل 

  

  :البيئية بالثقافة المتعلقة النتائج: أوالً 1:4

  

   ؟ الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحممستوى ما: األول السؤال نتيجة 1:1:4

 الحسابية المتوسطات حساب تم، لثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحممستوى ا لتحديد

  .ذلك يوضح) 1.4(والجدول  ،طلبة جامعة بيت لحم لعالمات المعيارية واالنحرافات
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الثقافة البيئية لدى  توسطات درجاتلم المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 1.4(الجدول 

  .طلبة جامعة بيت لحم

  

  باراالخت
عدد 

  األفراد

المتوسط 

  الحسابي

العالمة 

  القصوى

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

الثقافة البيئية لدى طلبة  اختبار

  جامعة بيت لحم
190  18  33  6.04  54.5%  

  

 البيئية الثقافة اختبار على  طلبة جامعة بيت لحمألداء الحسابي المتوسط أن) 1.4(الجدول  من يتضح

  ).%65(والبالغة ) المحك العالمة(تربوياً  المقبول المستوى من أقل ، وكان) %54.5(يساوي 

  

 حيث تمت اإلجابة عنه من خالل فرضيات الدراسة ، النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2:1:4

  :يلي األولى كما األربع

  

متوسطات في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   :الفرضية األولى

  . تعزى لمتغير الجنسالثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم درجات

  

 تكان إذا فيما  للكشف)t-test(المستقلة  للعينات) ت(اختبار  استخدام تم الفرضية هذه الختبار

الثقافة البيئية  درجات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

  ).ت(اختبار  نتائج) 2.4(الجدول  ويبين. الجنس لمتغير تعزى دى طلبة جامعة بيت لحمل
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 البيئية لدى طلبة جامعة الثقافة متوسطات درجاتفي لداللة الفروق ) ت(نتائج اختبار ) 2.4(الجدول 

  . تعزى لمتغير الجنسبيت لحم

  

  مستوى الداللة  )ت(قيمة   ةدرجات الحري  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  5.7  18.4  54  ذكر

  5.4  17.8  135  أنثى
187  0.65  0.51  

 الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم متوسطات درجاتأن الفروق في ) 2.4(يتضح من الجدول 

وكانت ) 0.65) (ت(ليست ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة ) ذكر، أنثى(تعزى لمتغير الجنس 

  .ما يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.51(مستوى الداللة المحسوب ة قيم

  

في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   :الفرضية الثانية

 تعزى لمتغير مكان الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم متوسطات درجات

  .السكن

  

 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(حادي األ التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

الثقافة البيئية  درجات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

 نتائج) 4.4(، والجدول ) 3.4(الجدول  ويبين. السكن مكان لمتغير تعزى لدى طلبة جامعة بيت لحم

  .التباين تحليل
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 لدى الثقافة البيئية درجات متوسطات المعيارية واالنحرافات الحسابية اتالمتوسط) 3.4(الجدول 

 السكن مكان لمتغير تعزى طلبة جامعة بيت لحم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

  5.5  18.2 104 مدينة

  5.5  17.7 73 قرية

  4.4  17.7 13  مخيم

  

 البيئية لدى الثقافة درجات متوسطات في الفروق لداللة ادياألح التباين تحليل نتائج) 4.4(الجدول 

  .السكن مكان لمتغير تعزى طلبة جامعة بيت لحم

  

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  6.12  2  12.3 بين المجموعات

  30.4  187  5666.4  داخل المجموعات

    189  5678.7  عالمجمو

0.20  0.82  

  

 الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم متوسطات درجات أن الفروق في) 4.4(يتضح من الجدول 

وكانت قيمة ) 0.20) (ف(تعزى لمتغير مكان السكن ليست ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 

  .ما يعني قبول الفرضية الصفرية) 0.82(مستوى الداللة المحسوب 

  

متوسطات في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   :الثالثةالفرضية 

  . تعزى لمتغير التخصصالثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم درجات

  

 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(األحادي  التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

الثقافة البيئية  درجات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى دعن إحصائية داللة ذات فروق هناك
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 تحليل نتائج) 6.4(والجدول ) 5.4(الجدول  ويبين. التخصص لمتغير تعزى لدى طلبة جامعة بيت لحم

 .التباين

الثقافة البيئية  مستوى درجات متوسطاتل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 5.4(الجدول 

  .التخصص لمتغير تعزى جامعة بيت لحملدى طلبة 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  التخصص

  4.7  20 39 علوم

  6.1 19.6 43 تجارة

  4.5  16.7 70  آداب

  6.1  16.4 38  تمريض

  

  

 البيئية لدى الثقافة درجات متوسطات في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 6.4(الجدول 

 .التخصص لمتغير تعزى عة بيت لحمطلبة جام

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  152.3  3  457 بين المجموعات

  28  186  5218  داخل المجموعات

      5675  المجموع

5.4  0.001  

 ئية لدى طلبة جامعة بيت لحمالثقافة البي متوسطات درجاتأن الفروق في ) 6.4(يتضح من الجدول 

مستوى وكانت قيمة ) 5.4) (ف(تعزى لمتغير التخصص كانت ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 

 : والتي نصها،ا يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلةم) 0.001(الداللة المحسوب 

الثقافة البيئية  متوسطات درجاتي ف) α= 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة "

  ". تعزى لمتغير التخصصلدى طلبة جامعة بيت لحم
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للمقارنات البعدية، كما هو ) LSD(وللتعرف على اتجاه الداللة اإلحصائية، قامت الباحثة بإجراء اختبار 

  ).7.4(موضح في الجدول رقم 

  .لمتغير التخصص) LSD(نتائج اختبار ) 7.4(الجدول رقم 

)I(  )J(  )I-J(  

  0.44  تجارة

  علوم   *3.2  آداب

   *3.5  تمريض

  0.44-  علوم

  تجارة   *2.8  آداب

   *3.08  تمريض

   *3.2-  علوم

  آداب   *3.08  تجارة

  0.28  تمريض

   *3.5-  علوم

  تمريض   *3.08-  تجارة

  0.28-  آداب

  ) α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

  

 اآلداب طلبة كلية  العلوم وكل من طلبة كليةإلى وجود داللة إحصائية بين) 7.4(يشير الجدول رقم 

 اآلداب والتمريض لصالح طلبة كلية  التجارة وكل منطلبة كلية  وبين، العلومطلبة والتمريض لصالح

  .التجارة طلبة كلية
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في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   : الفرضية الرابعة

 تعزى لمتغير الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم متوسطات درجات

  .المستوى الدراسي

  

 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(األحادي  التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

ية الثقافة البيئ درجات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

) 9.4(والجدول ) 8.4(الجدول  ويبين. الدراسي المستوى لمتغير تعزى ،لدى طلبة جامعة بيت لحم

  .التباين تحليل نتائج

  

 البيئية لدى الثقافة درجات متوسطاتل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 8.4(الجدول 

  .الدراسي المستوى لمتغير تعزى طلبة جامعة بيت لحم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  دراسيةالسنة ال

  5.0  19.2 53 السنة األولى

  5.7  17.7 51 السنة الثانية

  5.8  17.1 58 السنة الثالثة

  4.9  17.8 28  السنة الرابعة

  

 البيئية لدى الثقافة درجات متوسطات في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 9.4(الجدول 

  .الدراسي المستوى لمتغير تعزى عة بيت لحمطلبة جام

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  41.50  3  124.50 بين المجموعات

  29.80  186  5551.50  لمجموعاتاداخل 

    189  5676.00  المجموع

1.39  0.25  
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 الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم وسطات درجاتمت أن الفروق في) 9.4(يتضح من الجدول 

) 1.39) (ف( تعزى لمتغير المستوى الدراسي ليست ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة والتي

  .ا يعني قبول الفرضية الصفريةم) 0.247(مستوى الداللة المحسوب وكانت قيمة 

  

  :البيئة نحو باالتجاهات المتعلقة  النتائج2:4 :ثانيا

  

  :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا لسؤال الدراسة وفرضياتها

  

  ؟ البيئةنحو طلبة جامعة بيت لحم اتجاهات ما: الثالث الدراسة سؤال نتيجة 1:2:4

  

 واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم ، البيئةنحو طلبة جامعة بيت لحم اتجاهات لتحديد 

  .لكذ يوضح) 10.4(والجدول  المعيارية
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طلبة  اتجاهاتلالستجابة على  والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 10.4(الجدول 

  . البيئةنحو جامعة بيت لحم

رقم الفقرة 

  في االستبانة
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

2 
 القيام أرادت المؤسسات البيئية في المحافظة التي تعيش فيها

 :بمعرض بيئي، لذا فإنك ترى أنه
 متوسطة  0.91  2.23

1  
أحدثت المبيدات الكيماوية ثورة في عالم الزراعة، لذا فإنك ترى 

 :أنه
 متوسطة  0.66  2.21

3 
 وجدت إعالناَ عن تنظيم ،خالل قراءتك إلحدى الصحف المحلية

 :حملة تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي فإنك
 وسطةمت  0.70  2.20

42 
تهتم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء الحدائق 

  :العامة في مدينة بيت لحم، لذا فإن هذا األمر
 متوسطة  0.89 2.17

4 

 نتيجة ،تنتشر هذه األيام ظاهرة تعرف بظاهرة الرعي الجائر

تصنيف كثير من المناطق الفلسطينية وبشكل خاص مناطق 

 : لذا فإنك ترى أنه،ة مغلقةاألغوار كمناطق عسكري

 متوسطة  0.86  2.15

21  
أرادت مجموعة من المزارعين قطع أشجار الحمضيات وعمل 

  :دفيئات بالستيكية بدالً منها، لذا فإنك
 متوسطة  0.94  1.96

32 
 ألنها تؤثر سلبا على الثروة النباتية، ؛هناك دعوة بإزالة السدود

  :لذا فإنك ترى أن
 متوسطة  0.79  1.96

34 
خالل تجوالك في الوطن الحظت أن الكثير من المياه العادمة غير 

  :المعالجة تنساب في الوديان، لذا ترى أن
 متوسطة  0.9  1.90

33 
يرى البعض أن قرار السلطة الفلسطينية منع استيراد السيارات 

  :القديمة يؤدي إلى خفض استهالك الوقود، لذا فإنك
 متوسطة  0.84  1.88

10 

 من ،ظة بيت لحم من الكثير من المشكالت البيئيةتعاني محاف

أبرزها مشكلة التلوث، فأنت ترى أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة 

  :عن طريق

 متوسطة  0.63  1.85

 متوسطة  0.33  2.06  الدرجة الكلية 
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وبانحراف ) 2.06(أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لالستبانة كان ) 10.4(يتضح من الجدول رقم 

كما . الدرجة لمقياس االتجاهات كانت متوسطة ، وهذه القيمة تشير إلى أن) 0.33(اري مقداره معي

أرادت المؤسسات البيئية في المحافظة التي تعيش فيها القيام بمعرض بيئي، لذا فإنك  " :تبين أن الفقرة

المبيدات أحدثت " والفقرة). 2.23(جاءت في الترتيب األول وبأعلى متوسط حسابي : " ترى أنه

كما ). 2.21(في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي " الكيماوية ثورة في عالم الزراعة، لذا فإنك ترى أنه 

تعاني محافظة بيت لحم من الكثير من المشكالت البيئية من أبرزها مشكلة التلوث، " تبين أن الفقرة 

ى متوسط حسابي بين الفقرات حصلت على أدن: " فأنت ترى أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق

يرى البعض أن قرار السلطة الفلسطينية منع استيراد  " :ويليها الفقرة). 1.85(وبمتوسط حسابي مقداره 

  ).1.88(وبمتوسط حسابي مقداره : " السيارات القديمة يؤدي إلى خفض استهالك الوقود، لذا فإنك
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 تمت اإلجابة عنه من خالل فحص الفرضيات  حيث،النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع 2:2:4

  :  كما يليوالثامنة ة والسابعوالسادسة الخامسة

  

في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   : الخامسة الفرضية

 نحو البيئة تعزى اتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابات على متوسطات 

  .لمتغير الجنس

  

 تكان إذا فيما  للكشف)t-test(المستقلة  للعينات) ت(اختبار  استخدام تم الفرضية هذه الختبار

 على االستجابات متوسطات في) α≥0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

اختبار  نتائج) 11.4(الجدول  ويبين. الجنس لمتغير تعزى البيئة نحو اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم

  ).ت(

  

 طلبة اتجاهات على االستجابات متوسطات في الفروق لداللة) ت(اختبار  نتائج) 11.4(جدول ال

  .الجنس لمتغير تعزى البيئة نحو جامعة بيت لحم

  مستوى الداللة  )ت(قيمة   درجات الحرية  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس

  0.35  1.99  54  ذكر

  0.31  2.08  135  أنثى

187  1.7  0.08  

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحممتوسطات االستجابات على أن الفروق في ) 11.4(يتضح من الجدول 

 ،)1.7) (ت(ليست ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة ) ذكر، أنثى(نحو البيئة تعزى لمتغير الجنس 

  .ا يعني قبول الفرضية الصفريةم) 0.08( مستوى الداللة المحسوب وكانت قيمة

  

في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   : السادسة رضيةالف

 نحو البيئة تعزى اتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابات على متوسطات 

  .لمتغير مكان السكن
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 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(األحادي  التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

 على االستجابات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة تذا فروق هناك

والجدول ) 12.4(الجدول  ويبين. السكن مكان لمتغير تعزى البيئة نحو اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم

  .التباين تحليل نتائج) 13.4(

  

 اتجاهات على ستجاباتاال متوسطاتل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 12.4(الجدول 

  .السكن مكان لمتغير تعزى البيئة نحو طلبة جامعة بيت لحم

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  مكان السكن

  0.33  1.95 104 مدينة

  0.28  2.17 73 قرية

  0.61  2.24 13  مخيم

  

 اتجاهات على ستجاباتاال متوسطات في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 13.4(الجدول 

  .السكن مكان لمتغير تعزى البيئة نحو طلبة جامعة بيت لحم

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

  1.28  2  2.56 بين المجموعات

  0.09  187  17.40  داخل المجموعات

    189  19.96  المجموع

13.70  0.00  

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابات على أن الفروق في متوسطات ) 13.4(لجدول يتضح من ا

 وكانت قيمة) 13.70) (ف(نحو البيئة تعزى لمتغير مكان السكن ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 

 وقبول الفرضية البديلة ،ا يعني رفض قبول الفرضية الصفرية م،)0.00(مستوى الداللة المحسوب 

في متوسطات ) α= 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :ي نصهاوالت

وللتعرف على . " نحو البيئة تعزى لمتغير مكان السكناتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابات على 

ي للمقارنات البعدية، كما هو موضح ف) LSD(اتجاه الداللة اإلحصائية، قامت الباحثة بإجراء اختبار 

  ).14.4(الجدول رقم 
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  .لمتغير مكان السكن) LSD(نتائج اختبار ) 14.4(الجدول رقم 

)I(  )J(  )I-J(  

   *-0.22  قرية
  مدينة

   *-0.29  مخيم

   *0.22  مدينة
  قرية

  0.07-  مخيم

   *0.29  مدينة
  مخيم

  0.07  قرية

  ) α =0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

  

إلى وجود داللة إحصائية بين المدينة والقرية لصالح القرية، بين المدينة ) 14.4(يشير الجدول رقم 

  .والمخيم لصالح المخيم

  

في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   : السابعة الفرضية

 نحو البيئة تعزى اتجاهات طلبة جامعة بيت لحممتوسطات االستجابات على 

  .لمتغير التخصص

  

 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(األحادي  التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

 على االستجابات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

والجدول ) 15.4(الجدول  ويبين. التخصص لمتغير تعزى البيئة نحو تجاهات طلبة جامعة بيت لحما

  .التباين تحليل  نتائج)16.4(
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 اتجاهات على االستجابات لمتوسطات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 15.4(الجدول 

  التخصص لمتغير تعزى البيئة نحو طلبة جامعة بيت لحم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص

 0.20 2.32 39 علوم

 0.23 1.76 43 تجارة

 0.28 2.00 70 آداب

 0.26 2.23 38 تمريض

  

 اتجاهات على االستجابات متوسطات في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 16.4(الجدول 

  .التخصص لمتغير تعزى البيئة نحو طلبة جامعة بيت لحم

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 2.66 3 7.99 لمجموعاتبين ا

 0.06 186 12.00 داخل المجموعات

  189 19.99 المجموع

41.30 0.00 

 اتجاهات طلبة جامعة بيت لحممتوسطات االستجابات على أن الفروق في ) 16.4(يتضح من الجدول 

مة وكانت قي) 41.30) (ف(نحو البيئة تعزى لمتغير التخصص ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 

 والتي ، ما يعني رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة،)0.00(مستوى الداللة المحسوب 

متوسطات االستجابات في ) α= 0.05(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ":نصها

الداللة وللتعرف على اتجاه ".  نحو البيئة تعزى لمتغير التخصصاتجاهات طلبة جامعة بيت لحمعلى 

للمقارنات البعدية، كما هو موضح في الجدول رقم ) LSD(اإلحصائية، قامت الباحثة بإجراء اختبار 

)17.4.(  
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  .لمتغير التخصص) LSD(نتائج اختبار ) 17.4(الجدول رقم 

)I( )J( )I-J( 

  *0.56 تجارة

 علوم  *0.31 آداب

 0.08 تمريض

  *0.56- علوم

 تجارة  *0.25- آداب

  *0.48 مريضت

  *0.31- علوم

 آداب  *0.25 تجارة

  *0.23- تمريض

 0.08 علوم

 تمريض  *0.48 تجارة

  *0.23 آداب

  ) α= 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

وبين العلوم . إلى وجود داللة إحصائية بين العلوم والتجارة لصالح العلوم) 17.4(يشير الجدول رقم 

 وبين التجارة والتمريض لصالح ،اآلداب لصالح واآلدابوبين التجارة . ح العلومواآلداب لصال

  . والتمريض لصالح التمريضاآلداب وبين ،التمريض

  

في ) α= 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تال   : الفرضية الثامنة

يئة تعزى  نحو الباتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابات على متوسطات 

  .لمتغير المستوى الدراسي

  

 تكان إذا فيما للكشف) One Way ANOVA(األحادي  التباين تحليل تم الفرضية هذه الختبار

 على االستجابات متوسطات في) α= 0.05(الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق هناك

) 18.4(الجدول  ويبين. لدراسيا المستوى لمتغير تعزى البيئة نحو اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم

  .التباين تحليل نتائج) 19.4(والجدول 
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 اتجاهات على االستجابات متوسطات في المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات) 18.4(الجدول 

  الدراسي المستوى لمتغير تعزى البيئة نحو طلبة جامعة بيت لحم

 اف المعيارياالنحر المتوسط الحسابي العدد المستوى الدراسي

 0.29 2.17 53 السنة األولى

 0.33 1.99 51 السنة الثانية

 0.31 2.03 58 السنة الثالثة

 0.35 2.02 28 السنة الرابعة

  

  

 االتجاهات على االستجابات متوسطات في الفروق لداللة األحادي التباين تحليل نتائج) 19.4(الجدول 

  .الدراسي المستوى تغيرلم تعزى البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم

 مستوى الداللة )ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.32 3 0.97 بين المجموعات

 0.10 186 19.02 داخل المجموعات

  189 19.99 المجموع

3.10 0.03 

  

 اهات طلبة جامعة بيت لحماتج االستجابات على  أن الفروق في متوسطات)19.4(يتضح من الجدول 

وكانت ) 3.10) (ف(نحو البيئة تعزى لمتغير المستوى الدراسي ذات داللة إحصائية، حيث كانت قيمة 

وقبول الفرضية البديلة .  ما يعني رفض الفرضية الصفرية،)0.03(قيمة مستوى الداللة المحسوب 

متوسطات في ) α= 0.05(ة هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ":والتي نصها

وللتعرف ". يئة تعزى لمتغير المستوى الدراسي نحو الباتجاهات طلبة جامعة بيت لحماالستجابة على 

للمقارنات البعدية، كما هو موضح ) LSD(على اتجاه الداللة اإلحصائية، قامت الباحثة بإجراء اختبار 

  ) 20.4(في الجدول رقم 
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  .لمتغير المستوى الدراسي) LSD(بار نتائج اخت) 20.4(الجدول رقم 

)I( )J( )I-J( 

  *0.18 سنة ثانية

 سنة اولى 0.13 سنة ثالثة

 0.14 سنة رابعة

 *0.18- أولىسنة 

 سنة ثانية 0.04- سنة ثالثة

 0.03- سنة رابعة

 0.13- أولىسنة 

 سنة ثالثة 0.4 سنة ثانية

 0.005 سنة رابعة

 0.14- أولىسنة 

 سنة رابعة 0.03 سنة ثانية

 0.005- سنة ثالثة

  ) α= 0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

إلى وجود داللة إحصائية بين السنة األولى والسنة الثانية لصالح السنة ) 20.4(يشير الجدول رقم 

  .األولى

  

توسطات ن مبي) α= 0.05( إحصائيا عند مستوى الداللة ةال توجد عالقة دال  : الفرضية التاسعة

اتجاهات طلبة جامعة بيت متوسطات االستجابات على   الثقافة البيئية ودرجات

  .لحم نحو البيئة

  

 الثقافة البيئية توسطات درجاتبين مط بيرسون  الختبار صحة الفرضية تم حساب معامل ارتبا

  ) 21.4(كما هو موضح في الجدول تجاهات متوسطات االستجابات على اال و
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 متوسطات  الثقافة البيئية وتوسطات درجات منتائج معامل ارتباط بيرسون بين): 21.4(الجدول 

 .االتجاهاتاالستجابات على 

  الداللة اإلحصائية  معامل ارتباط بيرسون  متوسط االتجاهات  متوسط مستوى الثقافة

18  2.06  0.17*   0.019*  

متوسطات االستجابات  افة البيئية و الثقتوسطات درجاتبين م  العالقةإن) 4.21( يتضح من الجدول 

وكان ) 0.17( حيث كان معامل االرتباط ،نحو البيئة ايجابية وذات داللة إحصائيةتجاهات االعلى 

 انه كلما كانت اتجاهات الطالب نحو البيئة أي ،وهي ذات داللة إحصائية) 0.019(مستوى الداللة 

 .اًايجابية كان مستوى ثقافته مرتفع
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  :الفصل الخامس

  

  .مناقشة النتائج والتوصيات

  .مناقشة الفرضيات المتعلقة بالثقافة البيئية
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  الفصل الخامس

  

  :مناقشة النتائج والتوصيات

يتناول هذا الفصل تفسيراً للنتائج التي وصلت إليها الدراسة في ضوء السؤال الرئيسي 

 ثم تقديم ، مع الدراسات السابقةاختالفهاتوافق هذه النتائج أو  ومقارنة ا، عنهانبثقتوالفرضيات التي 

  : بعض المقترحات والتوصيات بناء على ذلك

  

   مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول ما مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم؟:أوالً

 تبين أن ،)1.4(في الجدول رقم من خالل مراجعة النتائج المتعلقة بهذا السؤال كما هو مبين 

 وهو ،درجة%) 54.5( الثقافة البيئية يساوي اختبارالمتوسط الحسابي ألداء طلبة جامعة بيت لحم على 

 وبذلك فإن طلبة جامعة بيت ،%)65(أقل من المستوى المقبول تربوياً والمحدد بعالمة المحك والبالغة 

لتمريض ال يمتلكون الحد األدنى المقبول تربوياً لمستوى اآلداب، واوالتجارة، ولحم في كليات العلوم، 

 وتعرضوا خالل ،ن في شهادة الدراسة الثانويةي على الرغم من أن جميع الطلبة هم الناجح،الثقافة البيئية

 ، من خالل بعض المواد،السنوات الماضية من دراستهم المدرسية لبعض المفاهيم والسلوكيات البيئية

 أنه ال يوجد منهج بيئي منفصل قائم على المعرفة، : األول،النتيجة من عدة جوانبويمكن تفسير هذه 

 إذ يعتبر منهج التربية البيئية من أكثر المناهج قابلية للربط ،وعدم ربط هذا المنهج بواقع الحياة اليومية

 والمستجدات رةالمعاصبين المعرفة والحياة اليومية األمر الذي يتيح لكل طالب التعرف على االتجاهات 

 من قبل كل ،ة خاصةي ومنهج التربية البيئ، والجانب اآلخر هو سطحية النظرة إلى المناهج عامة.البيئية

 ويسعى المدرس إلى النجاح أمام زمالئه ، حيث يسعى الطالب إلى التحصيل فقط،من المدرس والطالب

 لزخم  نظراً، من الطالب للتثقيف البيئي عند كثيرمالالزفر الوقت ثالث عدم توالو . منهجه المقرروإنهاء
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 برامج الطالب إعداد والرابع غياب مفهوم الثقافة واالتجاهات البيئية لدى القائمين على .التعليميةالمادة 

 وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع العديد ، بالموضوعالخصوصية ما يعني وضع البرامج ذات ،بصفة عامه

التي أشارت إلى تدني مستوى المعلومات البيئية ومجاالته ) 2003(من الدراسات مثل دراسة الهاشمي 

ن ي وكذلك تتفق هذه الدراسة مع دراسة زيدان وآخر،الفرعية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس

 وتتفق مع ، مستوى الثقافة البيولوجية لدى طلبة جامعة القدسانخفاض حيث أشارت إلى ،)2004(

 مستوى الثقافة العلمية عند طلبة الفرع العلمي انخفاضارت إلى  والتي أش،)1990(دراسة مصطفى 

 التي توصلت إلى الكشف عن ضعف ،)Blume,1987( وتتفق مع دراسة بلوم ،في نهاية المرحلة

 كذلك تتفق هذه الدراسة . مع وجود اتجاهات لديهم نحو البيئة،المعلومات البيئية لدى الطلبة بشكل عام

 لدى طلبة الوعي الصحي، حيث حيث أشارت إلى تدني مستوى )2003(ة مع دراسة خطابية ورواشد

  .كلية المجتمع

  

  : مناقشة الفرضيات المتعلقة بالثقافة البيئية

  

مناقشة الفرضية األولى المتعلقة بأثر الجنس في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم  :ثانياً

أن اإلناث والذكور في ) 2.4(مريض، حيث بين الجدول رقم التوالتجارة، واآلداب، ولكليات العلوم، 

وكانت قيمة ) 0.65( )ت( قيمة أن حيث تبين ،جامعة بيت لحم يمتلكون نفس مستوى الثقافة البيئية

 عدم وجود فروق بين الجنسين في أن ويمكن تفسير هذه النتيجة في ،)0.51(مستوى الداللة المحسوبية 

 درسا نفس إنهما من حيث ،ربما يعود إلى تشابه الظروف االجتماعية للطالبمستوى الثقافة نحو البيئة 

 ، نفسهاوالتقويمية التدريسية وتعرضا لألساليب ، أو المدرسةالجامعة وتلقيا المعاملة نفسها في ،المساقات

  على ضوء أن مصدر المعلومات األساسي للطلبة من كال الجنسين هو الجامعةالنتيجةكذلك تفسير هذه 

  ).المناهج( على المعرفة من نفس المصدر  وحصول كل من الذكور واإلناث،أو المدرسة

  

 التي ،)1988( ومنعم  دراسة الحبشي: مثل،وتتفق هذه الدراسة مع العديد من الدراسات

في مستوى المعلومات البيئية، ودراسة شعير ) ذكور وإناث(أشارت إلى عدم وجود فرق بين الجنسين 
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 ككذل.  إلى الجنس في المقياس الكلي للتنوير الصحية لم تظهر فروقا إحصائية راجع التي،)1994(

 عدم وجود فروق راجعة للجنس في التنور أظهرت حيث ،)1993(تتفق هذه الدراسة مع دراسة السايح 

ت  ذااً والتي لم تجد فروق،)1993(كذلك تتفق مع دراسة عبده وأحمد  . التربية النوعيةةالبيئي لدى كلي

  . بين الذكور واإلناث في التنور البيئيإحصائية داللة

  

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية المتعلقة بأثر مكان السكن في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة :ثالثاً

أنه توجد ) 4.4(التمريض، حيث بين الجدول رقم والتجارة، واألدب، وبيت لحم في كليات العلوم، 

المخيم في مستوى الثقافة البيئية والقرية، و جامعة بيت لحم الذين يقطنون المدينة، فروق بين طالب

وبما أن قيمة ) 0.82(وكانت قيمة مستوى الداللة ) 0.20 () ف( لصالح طالب المخيم حيث كانت قيمة

 ويمكن تفسير هذه ، فإن ذلك يظهر عدم وجود فروق تعزى لمكان السكن،أكبر من مستوى الداللة) ف(

غم من أن معظم المؤسسات النتيجة بأن مكان السكن ال يلعب دوراً مهماً في صياغة الثقافة البيئية بالر

 فالطالب ، وبالرغم من ذلك، داخل المدن أكثر من القرى والمخيماتموجودة بشؤون البيئة ىعنالتي تُ

 وهذا ،يسكن القرية والمخيم مقارنة بالطالب الذي ،ةيالذي يقطن المدينة لديه نفس مستوى الثقافة البيئ

 وهو المعلومات ،ن دل على شيء فإنه يدل على أن الثقافة عند هؤالء الطالب مصدرها واحدوإ

 االجتماعية الخلفية يءقد يعود السبب في تكاف كذلك. النظرية التي يدرسونها في المدارس أو الجامعات

  .عضها البعض نظرا لقرب تلك المناطق من ب، الشعب الفلسطينيأبناءلدى 

  

 مناقشة النتائج المتعلقة بأثر التخصص في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم :رابعاً

  .التمريضوالتجارة، واآلداب، ولكليات العلوم، 

  

قل من قيمة مستوى أالمحسوبة لمتغير التخصص ) ف(أن قيمة ) 6.4(يبين الجدول رقم 

إذ أن  ،ثر كبير في مستوى الثقافة البيئية ولصالح كلية العلومأ له  ما يدل أن متغير التخصص،الداللة

 وعرض ، المختبر: مثل،على األنشطة التعليمية غير التقليديةتخصص العلوم يعتمد أكثر من غيره 
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 مادة العلوم تحتوي على بعض المفاهيم أنبكذلك يمكن تفسير هذه النتيجة  .والرحالت العلمية ،األفالم

  .البيئية 

 والتي تشير إلى تدني ،)1988(تختلف هذه الدراسة مع دراسة صباريني، يوسف وعودة و

كذلك تختلف مع دراسة خطايبة  . يعزى لمتغير التخصص،مستوى معلومات طلبة جامعة اليرموك

  . التي تشير إلى انخفاض مستوى الوعي الصحي مقارنة بالتخصص،)1998(ورواشدة 

  

 تثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بي المستوى الدراسي في مستوى البأثرلقة  مناقشة النتائج المتع:خامساً

أنه ال توجد فروق ) 9.4(التمريض، حيث بين الجدول رقم و، اآلدابوالتجارة، ولحم لكليات العلوم، 

وتختلف هذه الدراسة مع .في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم تعزي للمستوى الدراسي

 في كل تخصص من الرابعة إلى تغير ايجابي لصالح السنة أشارت والتي ،)1989(درياس دراسة 

وكانت قيمة مستوى ) 1.39) (ف(حيث كانت قيمة ، يشير إلى نمو في الثقافة البيئية ما ،التخصصات

مكن  وي،وجد للمستوى الدراسي أثر في مستوى الثقافة البيئيةي ما يدل أنه ال ،)0.25(الداللة المسحوبة 

أي أن المصدر األساسي  "،تفسير هذه النتيجة بأن التعليم الجامعي ال يسهم في زيادة الوعي البيئي

 وأيضاًرسمية، الغير  والمنظمات ، ووسائل اإلعالم، الذاتيةوالقراءةللوعي البيئي هي المدارس الثانوية 

 مثلها مثل برنامج ،بالجامعة التربوي للطالب اإلعدادن مقررات برنامج أ بالنتيجةيمكن تفسير هذه 

  . ال تقدم إال البسيط حول الثقافة واالتجاهات البيئية،اإلعداد غير التربوي

  

 والتي أشارت إلى أن هناك ،)1989( هذه الدراسة مع دراسة أوستمان وباركز اختلفتوقد 

ة مع دراسة هارفي  هذه الدراساختلفت كذلك ،أثراً إيجابياً كبيراً في الحصول على المعلومات البيئية

 وفي ، والتي أشارت إلى أن التجارب التي قام بها األطفال في تنمية وتجميل البيئة الطبيعية،)1990(

  . ساهمت بدرجة قليلة في تطوير المعلومات البيئية لديهم،كون أن التعايش مصدر تعليمي
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هات طلبة جامعة بيت لحم نحو  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث ما مستوى اتجا:سادسا

  البيئة؟ 

  

 أظهرت فقد ،)10.4(من خالل مراجعة النتائج المتعلقة بهذا السؤال كما هو مبين في الجدول 

 حيث ، على جميع مجاالت االتجاهاتة أن اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم كانت متوسطالمدونةالنتائج 

 تشير إلى النتيجة وهذه ،)0,33(معياري مقداره وبانحراف ) 2,06 (ستبانةكان المتوسط الحسابي لال

ويمكن تفسير هذه النتيجة على ضوء الوضع السياسي .  نحو البيئةة متوسطالطلبةن اتجاهات أ

 بعدم تمكن الفلسطينية حيث يتميز الوضع في األراضي ،واالقتصادي الذي يمر به الشعب الفلسطيني

 ومما يزيد المشكلة تعقيدا عدم اكتمال ،بأنفسهميئة  لحماية البالالزمة من وضع التشريعات أهلها

 من ةتبلور حالفي  ساهم ، ما متكاملةة إلى غياب خطة وطنيباإلضافة ،المعلومات البيئية أو توافرها

 كذلك عدم توفر فرص لالنخراط ، لشؤون البيئة والمحافظة عليهااإلدراك وعدم الوعي وعدم الالمباالة

 في األسرة من  ابتداء،المختلفة قصور المؤسسات إلي باإلضافة ،ا البيئةالعملي والمسلكي في قضاي

 ، الندوات والمحاضراتإقامة ة إلى قلالنتيجة هذه ي نعزأن كذلك يمكن ،توجيه سلوك الفرد نحو البيئة

 الدور الذي تلعبه وسائل ة قلوأيضا ، البيئةحماية ةالتي تحث على المحافظة على البيئة من قبل سلط

  . مواضيع أخرىب اهتمامها نتيجة المختلفة عالماإل

  

  . مناقشة النتائج المتعلقة بأثر الجنس في مستوى االتجاهات البيئية لدى طالب جامعة بيت لحم:سابعا

  

  ثر لمتغير الجنس أيوجد  يتبين من النتائج المتعلقة بدور الجنس في اتجاهات الطلبة انه ال

ن بمستوى من ايتمتع) وأنثى, ذكر(جنسين  من ال كالًأن حيث تبين ،في االتجاهات البيئية) أنثى ,ذكر(

 ،)0.08(المحسوبة ومستوى الداللة المحسوب ) 1.70) (ت(حيث بلغت قيمة , لالتجاهات االستجابة

 الخلفية وإلى ،ويمكن تفسير ذلك إلى تشابه الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعيشها الطالب

 مع دراسة كل من النتيجة وتتفق هذه ،الجامعةلتي يتعرض لها كل طالب وطالبات  المتشابهة االدراسية

  على االتجاهاتتأثير متغير الجنس ليس له أن هذه الدراسة أشارت حيث ،)1988( ومنعم الحبشي
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 وقد ،)2002، سالم( ودراسة (Laura&Michael, 2000)اتفقت مع دراسة كل من  كذلك ،البيئية

 ،)Szagun&Pavlov,1992( ودراسة )(Hambel, Bolder, 1996ة مع دراسة اختلفت هذه الدراس

  .  هذه الدراسة إلى وجود فروق في االتجاهات البيئية بين الجنسين ولصالح الطالباتأشارتحيث 

  

  . مناقشة النتائج المتعلقة بأثر مكان السكن في مستوى االتجاهات البيئية لدى طلبة جامعة بيت لحم:ثامنا

  

 أساسوجود فروق في اتجاهات الطلبة والطالبات قائمة على ) 12.4(من الجدول رقم ويتضح 

 ة لديهم اتجاهات بيئيالمدينةالذين يقطنون الطلبة  أن النتائج إلى أظهرت فقد ،االختالف في مكان السكن

 لكن ،المدن تواجد المؤسسات البيئية يكون أكثر في أن مع ، والمخيمالقريةالذين يسكنون الطلبة قل من أ

 ،المختلفة الهدف النظري المعلن لبرامج الوعي البيئي لمختلف المؤسسات هو تحقيق استدامة الموارد

رض الواقع يؤكد بان الفعاليات البيئية ما هي أ التطبيق على أن حيث ، االتجاهاتوتنميةوليس التثقيف 

مج الوعي البيئي التي تنفذها المؤسسات  ثمارها، كذلك غالبا ال تعمل براي مبعثرة تكاد ال تؤتأنشطة إال

 المشاركة المجتمعية للتصدي للمشاكل أهمية وتعزيز ، مسؤولية كل طرف في حماية البيئةإيضاحعلى 

 المواطن بالعالقة ما بين ي وزيادة وع، وتنمية اتجاهات المواطن الفلسطيني االيجابية نحو البيئة،البيئية

 القرية والمخيم بالبيئة ألهل  االرتباط المباشرساسأ على أيضاه النتيجة ويمكن تفسير هذ. البيئة والتنمية

 طلبة أن أظهرت والتي K(Laura & Michael, 2000)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة . واألرض

  .الريف أكثر ايجابية من طلبة المناطق الحضرية

  

  .  بيت لحمةالبيئية لدى طلبه جامع مناقشة النتائج المتعلقة بأثر التخصص في مستوى االتجاهات :تاسعا

  

وجود فروق بين طلبة ) 17.4( فيبين الجدول رقم ، لمتغير التخصص الدراسيبالنسبة أما

 ،يعود لصالح كلية العلوم) 2,32( متوسط حسابي أعلى أن حيث نرى ،واإلنسانيةالكليات العلمية 

 العلوم تحتوي على ة مادبأن النتيجة  ويمكن تفسير هذه،)التجارة واآلداب( بالكليات األخرى ةمقارن

 عدم وجود إلى فقد يعود السبب ،أما بالنسبة للكليات األخرى. بعض المفاهيم واالتجاهات نحو البيئة
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 تقوم على حشو الطلبة بالمعلومات ، بعض المدرسين الجامعيين أساليب تدريس تقليديةوإتباع ،اتجاهات

 وبالتالي فالطالب تصبح لديه قلة استعداد للقيام بنشاطات ، الكتاب المقرر للتخصص فقطايتضمنهالتي 

 المقارنة بين كلية التجارة فإحالة ،ن الطالب يصبح لديه انتماء نحو تخصصه أل، وجهداًتتطلب منه وقتاً

 ويرجع ذلك إلى ما يقوم به الطالب في كلية ،صالح كلية التجارةلن اتجاه الفرق أواآلداب والتمريض 

 ودراسة الهياكل اإلدارية ، وعمل ما يسمى بحساب الجدوى،لشركات والمصانعليارات التجارة من ز

) 1992 (ي وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الشمير، ومقابلة المسؤولين بها، والمصانعالشركاتلهذه 

 هذه الدراسة إلى وجود فروق في االتجاهات نحو البيئة تعزى إلى نوع أشارت حيث ،)2007(والندح 

 أشارت التي ،)2002( وسالم (Dooly & Connor, 2000)واختلفت هذه الدراسة مع دراسة  .ةالكلي

  . األكاديميإلى عدم وجود فروق في التخصص 

  

 ة جامعة في مستوى االتجاهات البيئية لدى طلبالدراسي مناقشه النتائج المتعلقة بأثر المستوى :عاشرا

  بيت لحم؟

  

 فيبين ،الدراسي في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة بالنسبة ألثر متغير المستوى أما

 هناك أن وهذا يبين ، بين السنة األولى والثانية لصالح السنة األولىاً هناك فرقأن) 20.4(الجدول رقم 

 هذه النسبة انخفضت في مستوى الثانية أن في حين ،اتجاهات نحو البيئة من قبل طلبة السنة األولى

 بسبب ندرة وضعف ، ال تنمي اتجاهات ايجابية نحو البيئةلجامعةا أن ما يشير إلى ،بعةوالثالثة والرا

 كسب وتنمية إن . والموجهة إلى الطالب بمختلف مستوياتهم وخبراتهم، البيئية المقصودةاألنشطة

 في  في مجاالت التربية البيئية،االتجاهات االيجابية نحو البيئة يحتاج إلى استمرارية وعمق الدراسة

 أعوامحد أ على دراسة مقرر أو برنامج واحد من خالل ر ال االقتصا،مراحل الدراسة المتوالية

 إلى وجود فروق في المستوى أشارت والتي ،)1998( الدراسة مع دراسة نشوان هذهوتتفق  ،الدراسة

وث  إلى حدأشارت والتي ،)1989(الدراسي للطالب، وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة درياس 

  .  الرابعةالسنةوعي بيئي لدى طلبة 
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 بين االرتباطية فيما يختص باإلجابة عن العالقة ، مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة:حد عشرأ

 حيث كان ة،ارتباطي كشفت الدراسة عن وجود عالقة ، نحو البيئةواالتجاهاتمستوى الثقافة البيئية 

 ويمكن تفسير ذلك على ،وهي دالة إحصائياً) 0.019(الداللة وكان مستوى ) 0.17(معامل االرتباط 

صدر عنه تصرفات أكثر وضوحاً ت والتي على ضوئها ، الطالب يستشعر معنى المـسؤوليةأن أساس

  .وتحديداً واتساقاً مع األعراف والتقاليد التي تحث على احترام البيئة

  

 إلى وجود عالقة وثيقة بين أشارت  والتي،)1990(وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسة هارفي 

المعارف البيئية واالتجاهات نحو البيئة، بمعنى أنه كلما ازدادت المعارف المرغـوب فيها لدى 

بينما اختلفت هذه الدراسة مع دراسة الهاشمي . إيجابية نحو البيئة كانت اتجاهاتهم ،التـالميذ عن البيئة

 ضعيفة جدا بين مستوى المعلومات البيئية لدى طلبة كلية ةارتباطي وجود عالقة أظهرت والتي ،)2003(

 المعرفة إلى عدم وجود ارتباط بين أشارت التي ،)Blum,1987(ودراسة ، التربية واتجاهاتهم نحو البيئة

  . واالتجاهات نحو البيئة،البيئية
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  : توصيات الدراسة

  :يلي توصي الباحثة بما ، الدراسةإليهافي ضوء النتائج التي توصلت 

  . إدخال مادة التربية البيئية ضمن متطلبات الجامعة اإلجبارية )1

تطور مستوى الثقافة البيئية وتحسن  مستقبلية للوقوف على مدىإجراء بحوث ودراسات  )2

 .االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة المرحلة الثانوية

 بهدف ؛قة بالبيئة ذات العال وتفعيل األنشطة الطالبية،ربط الجامعة بالمجتمعتقترح الباحثة  )3

 . وبالتالي رفع مستوى الثقافة البيئية،زيادة الوعي البيئي

 وبالذات ،وضع آلية لتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية )4

 والمؤسسات التي ،المؤسسات التي لها دور بارز في مجال حماية البيئة وتحديد أولويات العمل

 . والمعلوماتتحتاج هذه الخبرات

 . من خالل الزيارات الميدانية، وتطويره،تنمية الحس البيئي لدى الطالب )5

 .ديدة كالدراما والمسرح أساليب تدريس جتدريس المفاهيم البيئية باستخدام )6
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  )1( ملحق رقم 

  

   مستوى الثقافة البيئيةاختبار
  

  : عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 

مستوى الثقافة البيئية وعالقته باالتجاه نحو البيئة لدى  تقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى فحص

 من جامعة  وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس؛طلبة جامعة بيت لحم

 .القدس

، يلي كل سؤال أربعة مستوى الثقافة البيئيةفيما يلي مجموعة من األسئلة، تهدف إلى قياس 

 علماً بأن المعلومات .اختيارات واحدة منها صحيحة، يرجى وضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة

  .لن تستعمل إال لغرض البحث العلمي فقطالتي سيتم جمعها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـ تعتبر البيئة في أيامنا الحالية قضية1

  جميع ما ذكر صحيح. عالمية        د. سياسية                 ج. اجتماعية                ب.     أ

   : ـ من أهم مسببات اختالل التوازن البيئي2

 الرياح. د.      الحيوان.                  جاإلنسان. النباتات                 ب.     أ

 ـ المواد ذوات الفائدة لإلنسان التي يمكن استخالصها من الطبيعة والتعامل معها كسلعة في 3

  :التجارة تسمى

  األمن الغذائي. الدخل القومي  د. المصادر العلمية        ج. المصادر الطبيعية       ب.     أ
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  : في الغالف الجوى هو ـ الغاز األكثر وفرة4

  ثاني أكسيد الكربون         . بخار الماء     د. األكسجين              ج. النيتروجين             ب.     أ 

  : ـ تؤدي زيادة السكان في دول العالم الثالث إلى5

  ل ما ذكر صحيحك. التدهور البيئي   د. العنف                  ج. الفقر                   ب.     أ 

  : ـ تتكون طبقة األوزون من غاز6

  NO3.              دO4.                    ج O3.                    ب O2.     أ 

   ـ الرياح الخماسينية التي تحمل األتربة والرمال تندفع باتجاه فلسطين من ناحية7

  الغرب . الشرق           د.   جالجنوب              . الشمال                   ب.    أ

  : ـ تعاني التربة في األغوار من ظاهرة8

  التكلس . التملح            د. االضمحالل            ج. االنجراف                ب.    أ

  : ـ من المصادر الطبيعية غير المتجددة9

  الطاقة الشمسية. فط             دالن. طاقة الرياح            ج. الغابات                 ب.     أ

  :في جسم اإلنسان... ...جية يؤدي إلى نقص فيتامين  ـ حجب أشعة الشمس خاصة فوق البنفس10

  ج.                د12ب. د                      ج. أ                       ب.     أ

  : ـ ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون من11

  التربة. النباتات المتحللة      د. التمثيل الضوئي        ج.       بالتنفس  الهوائي  . أ
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 ـ الطريقة األنسب للتخلص من النفايات الصلبة في المدن التي ال تتوفر في محيطها مساحات من 12

  :األرض غير المستغلة هي

  الحرق. ام      دالطحن وإعادة االستخد. الطمر الصحي          ج. المكبات المفتوحة      ب.     أ

  : ـ الدبال هو13

  مبيد كيماوي. مبيد حشري        د. سماد كيماوي           ج. سماد عضوي          ب.     أ

 ـ  فرز مكونات النفايات الصلبة إلى مجموعات مختلفة قابلة إلى إعادة االستخدام مثل البالستيك 14

  :يقصد به

 .إنتاج الدبال. الحرق المنظم      د. ر                 جالتدوي. الطمر الصحي         ب.     أ

  : ـ  من أهم أسباب تلوث التربة15

  .الرعي الجائر. الحرق             د.  الكيميائية      ج المبيدات.الملوثات الهوائية       ب.     أ

  :    ـ من المواد التي ال تتحلل في الطبيعة هي16

  النباتات. البالستيك          د. الحديد                  ج.       بالورق            .     أ

  : ـ أي من اآلتي ال يعتبر من األسباب الرئيسية الستنزاف الموارد الطبيعية17

  التطور الصناعي      . ب      االنفجار السكاني        . أ

  سوء استخدام الموارد. د      التوازن البيئي       . ج

  :خط الحياة لنوع معين من الكائنات الحية يعني ـ انتهاء 18

  تطور. د  استنزاف الموارد الطبيعية  . جانقراض        .          بالتصحر        .     أ
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  : ـ احد المصادر التالية ليس من مصادر المياه في فلسطين19

 .نهر األردن.           درمالبحر األح. المياه الجوفية         ج. األمطار                  ب.    أ

  : ـ جميع األمراض التالية تنقل عن طريق الماء الملوث ما عدا20

  التفوئيد                . ب      الزحار األميبي          . أ 

  مرض األكياس المائية. د      .              الكوليرا. ج

  : الموجودة في فلسطين ما عدا ويعتبر من األماكن السياحية واألثرية، ـ جميع ما يلي صحيح21

  االُقصر.         د  سبسطية. قمران                 ج.               ب  أريحا.    أ

ها الفرد ب والذي يعد من أخطر المراحل التي يتأثر ، المحيط األول الذي تتم فيه التوعية البيئية ـ22

  :من حيث غرس القيم والمفاهيم والتقاليد

  اإلعالم.  التنظيمات البيئية    د.  األسرة                ج .       ب   المحليالمجتمع.     أ

  : ـ  يتكون النظام البيئي من23

  العناصر الحية فقط  . ب      العناصر غير الحية فقط   . أ 

  الغازات. د     غير الحية  العناصر الحية و. ج

   : ـ يتأثر حجم التلوث البيئي أو حصوله بِـ 24

  )     المهنة(العامل المهني . ب    وى التعليم والثقافة الفردية   مست. أ 

  جميع ما ذكر صحيح. د        العادات       . ج
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  : ـ من أسباب تلوث المياه في فلسطين25

  استنزاف المصادر الطبيعية للمياه  . ب      األمطار الحامضية  .    أ

   قلة المصادر الطبيعية للمياه .د        قلة األمطار  . ج

  : ـ تعفن المواد العضوية وتحللها ينتج26

          CO2غاز ثاني أكسيد الكربون . ب           O2غاز األكسجين . أ 

  غاز النيون. د       غاز األرغون       . ج

  : ـ من أهم أسباب تراجع مستوى مياه البحر الميت ما يلي27

  السياحة. تحويل مياه بحيرة طبرية إلى صحراء النقب        ب.     أ

  .ال شيء مما ذكر. استغالل المياه في ري المزروعات                 د.    ج

 المحافظة على خصوبة التربة و جعل الزراعة مكتفية ذاتيا في الزراعة العضوية عن  ـ يمكن28

  :طريق

  تكرار الزراعة نفسها. ب    ية      إتباع الدورة الزراع.     أ

 استخدام اآلالت الزراعية. د    ميائية    استخدام األسمدة الكي.    ج

  : ـ تنبع أهمية األوزون من29

  امتصاصه لألشعة فوق البنفسجية. ب   امتصاصه لألشعة السينية        .     أ

  امتصاصه ألشعة ألفا . د    المرئية      امتصاصه لألشعة .     ج
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  : ـ زادت أهمية الضوضاء كمشكلة بيئية لألسباب التالية30

    ب على توليد الطاقة ازدياد الطل. ب   زيادة حركة المرور والمواصالت بمختلف أنواعها . أ

  .ب+ أ . د  حاسية الشخص وحالته النفسية والجسدية          . ج 

  : ـ التسونامي هي31

 أمواج الجزر  . ب        مدأمواج ال.     أ

   أمواج بحرية تنتج عن الزالزل. د      أمواج بحرية عادية.     ج

 المحافظة على خصوبة التربة و جعل الزراعة مكتفية ذاتيا في الزراعة العضوية عن  ـ يمكن32

  :طريق

  تكرار الزراعة نفسها. ب      راعيةإتباع الدورة الز.     أ

  استخدام اآلالت الزراعية. د     استخدام األسمدة الكيميائية.    ج

  :مدمر لبيئتنا الفلسطينية  ما عدا ال  جميع ما يلي صحيح فيما يختص بآثار االحتالل ـ33

 إقامة شبكات لصرف المياه العادمة .ب        اقتالع األشجار.   أ

  المصانع الخطرة. د       الشوارع االلتفافية.    ج
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   )2( ملحق رقم 

 

 مقياس االتجاه نحو البيئة

 

 :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 

 وعالقته باالتجاه نحو البيئة ،لثقافة البيئية مستوى اتقوم الباحثة بدراسة تهدف إلى فحص

 وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس ،لدى طلبة جامعة بيت لحم

  .من جامعة القدس

  

 :عزيزتي الطالبة/ عزيزي الطالب 

فيما يلي مجموعة من الفقرات، تهدف إلى قياس مدى استجابتك نحو المواقف البيئية 

 اختيارات تمثل مدى ةة، وتتضمن كل فقرة عبارة تقريرية يختلف بشأنها األفراد، يليها ثالثالمختلف

 والمطلوب منك أن تقرأ كل موقف ثم تحدد مدى ، هذه العبارةمعاختالف األفراد في االستجابة 

 وإليك مثال يوضح طريقة ،في الخانة المناسبة لذلك) √(انطباعك عنه، وذلك بوضع عالمة 

 :اإلجابة

 

  : رأيت ذات مرة، أحد األفراد يلقي بفضالت وقمامة في الشارع، لذا فإنك: مثال

  .تتركه يفعل ما يشاء وتسير في طريقك 

 .تعاقبه وتبلغ عنه السلطات المختصة 

  .تنصحه وتلومه على هذا الفعل 

 مع خالص الشكر لحسن تعاونكم

  الباحثة 

  نوال الشوملي
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  بيانات عامة

  

  أنثى    ذكر         : الجنس

 مخيم    قرية     مدينة         : مكان السكن

  تمريض    آداب     تجارة     علوم         : التخصص

 الرابعة    الثالثة     الثانية     األولى      :  الدراسيةالسنة

  

  : أحدثت المبيدات الكيماوية ثورة في عالم الزراعة، لذا فإنك ترى أنه .1

 .ات بالمبيدات العضويةيجب الحد من استخدامها واستبدال هذه المبيد 

 .الكيماوية أي ضرر أو مخاطر على البيئة المبيدات ال يشكل استخدام 

  .الكيماوية ال يصنع مشكلة المبيدات استخدام اإلفراط في 

  

  : لذا فإنك ترى أنه، أرادت المؤسسات البيئية في المحافظة التي تعيش فيها القيام بمعرض بيئي .2

  .ونها تعمل على رفع وتعزيز الوعي البيئي ك؛يجب االهتمام بهذه المشاريع 

  .)مثل الطالب(يجب أن تكون مثل هذا المشاريع موجهة لفئة معينة فقط  

 .يجب العمل على مشاريع أخرى لها طابع آخر 

  

 وجدت إعالناَ عن تنظيم حملة تطوعية بمناسبة يوم ،خالل قراءتك إلحدى الصحف المحلية .3

  : النظافة العالمي فإنك

  .ن على محمل الجد وتشارك في الحملةتأخذ اإلعال 

 . إلى فئات معينةة لكنها في العادة تكون موج،ترى أن مثل هذه الحمالت التطوعية مفيدة 

 .تغض النظر وال تعطي للموضوع أهمية 
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 نتيجة تصنيف كثير من المناطق ،تنتشر هذه األيام ظاهرة تعرف بظاهرة الرعي الجائر .4

 :  لذا فإنك ترى أنه،ألغوار كمناطق عسكرية مغلقةالفلسطينية وبشكل خاص مناطق ا

 .)تنظيم الرعي( وإدارتها يمن الواجب إتباع أساليب محسنة لحماية المراع 

 .ال يمكن االستغناء عن الرعي 

 .إيقاف الرعي بشكل دائم 

 

جل فصل النفايات المنزلية، أ الحظت وجود أكياس بألوان مختلفة من ،خالل زيارتك ألحد المنازل .5

 : نك ترىفإ

  .إن هذا مضيعة للوقت 

 . أو إعادة التدوير،جل إعادة االستخدامأ وذلك من ،إن هذا ضروري 

 حيث يمكن القيام بذلك من خالل عمال ،ليس من الضروري القيام بفصل النفايات عند المصدر 

 .البلدية

  

  : قامت السلطة الفلسطينية بوضع القوانين والتشريعات البيئية، فإنك ترى .6

  .  ألنه ال يمكن تطبيقها؛ هذه القوانين ليس لها ضرورةإن مثل 

  .يجب العمل على تدعيم عمليات تطبيق وتنفيذ القوانين والمعايير البيئية 

 بل وضعت وفق ،أن القوانين المعمول بها حاليا لم تتناول جميع عناصر البيئة بطريقة مباشرة 

 .تصور ضيق

  

  :تعنى بالصحة والبيئة، فإنكقامت السلطة الفلسطينية بوضع مناهج جديدة  .7

  .ال تؤيد مثل هذه المناهج 

 . ألنها تعمل على ترسيخ القيم البيئية والثقافية؛يجب أن تكون هذه المناهج من المناهج األساسية 

  .يجب أن تكون هذه المناهج من المناهج االختيارية 

  



120 
 

جلود الحيوانات  تالحظ أن هناك بعض المالبس المصنوعة من ،خالل ذهابك لشراء المالبس .8

  :البرية، فإنك ترى

  .إن اصطياد الحيوانات واستعمال جلودها أمر طبيعي 

  .إن اصطياد الحيوانات يؤثر على بقائها 

 .إن اصطياد الحيوانات وخصوصا المفترسة يحافظ على البيئة 

  

إنك تقوم المراكز البيئية بإعداد حملة تهدف إلى استبدال األكياس البالستكية بأكياس ورقية، ف .9

  : ترى إن هذه الحملة

 .متحللةالغير ألنها تعمل على تقليل النفايات مفيدة  

 باإلضافة إلى إعادة استخدامها ألكثر من ،متحللةالغير ل على تقليل النفايات مفيدة ألنها تعم 

 . أو إعادة تدويرها،مرة

 .ال تشجع مثل هذه الحملة 

  

 من أبرزها مشكلة التلوث، فأنت ترى ،يئيةتعاني محافظة بيت لحم من الكثير من المشكالت الب .10

  : أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق

  .إصدار قوانين تمنع التلوث بكافة أنواعه 

 .عالج اآلثار البيئية الناتجة عن التلوث فور ظهورها 

 . مع مشاركتهم في العالج،التوعية البيئية للمواطنين 

  

دتك بخفض صوت الراديو أو التلفزيون أثناء صدر نداء من إحدى المؤسسات البيئية في بل .11

  : االستماع له، لذا فإن

  .هذه النداءات ضرورية ويجب تنفيذها 

 .االلتزام بهذه النداءات يكون ضروريا في الليل فقط 

 .تنفيذ هذه النداءات تقييد للحرية الشخصية 



121 
 

  

  : نظمت رحلة ألحد المصانع في مدينة بيت لحم من قبل الجامعة، لذا فإنك .12

  .تشارك في هذه الرحلة 

 .لمشاركة فيهالشارك في الرحلة مع دعوة زمالئك ت 

 .تمتنع عن المشاركة في مثل هذا النوع من الرحالت 

  

بصفة متكررة، ) الزامور(في األفراح تشارك سيارات األصدقاء في االحتفال بالعروسين باستخدام  .13

  : لذا فإنك

  . ألنه يشعر الفرد بالبهجة والسرور،تشجع ذلك 

 .ترى فرض غرامات مالية على أي سلوك مثل ذلك 

 .ترى استخدام آلة التنبيه في سيارة العروسين فقط 

  

تتناول بعض المحطات التلفزيونية العربية واألجنبية برامج عن كيفية تنوع أشكال الطاقة، ولذا  .14

  : فإنك ترى

  .ال داعي أن تضيع هذه المحطات وقتها في مثل هذه البرامج 

 .في مثل هذه البرامجضرورة التوسع  

 .ضرورة تدريب القائمين على البرامج اإلعالمية فقط 

  

  : استثمارها في إقامةب فإنك تنصح ،أرادت السلطة الوطنية الفلسطينية استثمار قطعة أرض .15

  .مدينة سياحية لتنشيط الحركة السياحية في محافظة بيت لحم 

 .مصنع لتعليب المواد الغذائية 

 .عادمةمحطة لتكرير المياه ال 
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 حتى يتسنى تسخين المياه ،أراد والدك تغيير السخان الشمسي في منزلكم بسخان كهربائي .16

  : بسرعة، لذا فإنك

  .تؤيد والدك في تغيير السخان الشمسي بآخر كهربائي 

 .تعارض والدك في فكرة تغيير السخان 

 .تنصحه بوضع سخان كهربائي إلى جانب السخان الشمسي 

  

 ومعاقبة المخالفين، ، للحد من الضوضاء،ية بإصدار تشريعات وسن قوانينتقوم السلطة الفلسطين .17

  : لذا فإنك ترى

  .االكتفاء بفرض غرامة رمزية على المخالفين 

 .إن ذلك يتناقض مع الحرية الشخصية 

 .إن هذا األمر يستحق الثناء والتقدير 

  

سماك إلى موقع خاص قامت البلديات في محافظة بيت لحم بنقل أسواق الخضروات والفواكه واأل .18

  : بذلك، لذا فإنك

  . ألنه يحافظ على البيئة؛تؤيد هذا العمل وتباركه 

 . ألنه يجعل األسواق بعيدة عن متناول األفراد؛ترفض هذا األمر 

 . ليكون في متناول يد األفراد؛ترك البعض اآلخر منهاترى نقل بعضها و 

  

مسية على أسطح المنازل المجاورة، لذا  فإنك تشاهد السخانات الش،عند صعودك إلى سطح منزلك .19

 : فإنك ترى أنه

  . ألنها تعيق الحركة فوق سطح المنزل،ال داعي لها 

 .يمكن استخدامها إلى جانب السخانات األخرى 

 . للطاقةاً ونظيفاً دائماً ألنها تستخدم مورد؛ضرورة استخدامها 
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  : ، فإنكعند رؤيتك لشخص يرمي القاذورات والقمامة في األماكن العامة .20

  . فله الحق في ذلك،تتركه وشأنه 

 .تمنعه من رمي القاذورات والقمامة في األماكن العامة 

 .تنصحه بعدم تكرار رميها مرة أخرى 

  

 وعمل دفيئات بالستيكية بدالً منها، لذا ،أرادت مجموعة من المزارعين قطع أشجار الحمضيات .21

  : فإنك

  .ر مجدية اقتصاديا ألن زراعة الحمضيات باتت غي؛تؤيدهم في ذلك 

 . وإقامة الدفيئات عليها،تؤيدهم في قطع جزء من أشجار الحمضيات 

 .تنصحهم بعمل الدفيئات في األراضي غير المزروعة 

  

ون البيئة الفلسطينية إقامة محمية طبيعية في منطقة وادي غزة، لذا فمن ؤتدرس حاليا وزارة ش .22

  : وجهة نظرك أنه

  .من وادي غزةيمكن إقامتها على جزء محدود  

 . ألنها بدعة مستوردة؛ال ضرورة لها في بالدنا 

 .واجب ومطلب وطني 

  

 لصرف مخلفات المشروع في هذه ،أرادت إحدى الشركات إقامة مصنع بالقرب من ينابيع المياه .23

  : الينابيع، لذا فإنك

  .تقف ضد هذا العمل 

 .تنصحها بمعالجة المخلفات قبل صرفها في الينابيع 

 . ألنه يساهم في الحد من البطالة؛ذا المشروع وتؤيدهتقف معها في ه 
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  : تعد محافظات غزة من البالد المشمسة طوال العام، وعلى ذلك ترى أن .24

  .تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تعميم فكرة السخانات الشمسية 

 . فمصادر الكهرباء لدينا متوفرة؛ال داعي لتكاليف إنتاج السخانات الشمسية 

 . مثل الفنادق السياحية،ام السخانات الشمسية في بعض المناطقاستخد 

  

 نوه إلى ضرورة استثمار الطاقة ،خالل شرح المعلم لموضوع كيفية إنتاج الشمس لطاقتها الهائلة .25

  : النووية لتحويلها إلى طاقة كهربائية، لذا فأنت

  .تؤيد استثمار الطاقة النووية في مجاالت محددة 

 . طالما نحصل على الكهرباء بسعر معقول،لطاقة النووية غير ضروريخدامنا لترى أن است 

 . مع ضمان التحكم الجيد فيها،تؤيد استخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة 

  

  : تقوم بعض الدول باستثمار طاقة الرياح في توليد الكهرباء، لذا فأنت ترى أن هذه الطريقة .26

  .دي والعشرينبدائية وال داعي الستخدامها في القرن الحا 

 .يمكن استخدامها في المناطق النائية فقط 

 .توضح حسن استثمار اإلنسان لمصادر الطاقة 

  

أرادت السلطة الفلسطينية إقامة محطة لمعالجة النفايات الصلبة المنزلية، وهذا يمثل من وجهة  .27

  : نظرك

  . ويجب تشجيعه،أمر مرغوب فيه 

 .الحاضرليس من األولويات الواجب تنفيذها في الوقت  

 . وليس بشكل مركزي،يمكن عملها بشكل محلي 
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 أوضح المذيع بأنه سيعرض اآلن برنامج عن المفاعالت الذرية، ،أثناء مشاهدتك للتلفزيون .28

  : وكيفية تحول الطاقة النووية من خالله إلى طاقة كهربائية، لذا فإنك

 . وتعرضه على زمالئك،تقوم بتسجيل البرنامج على شريط فيديو 

 .هد البرنامجتشا 

 . لمشاهدة فيلم أو مسلسل تلفزيوني؛تقوم بتغيير التلفزيون إلى محطة أخرى 

  

  :  فإنك تبيع هذه القطعة إلى،إذا كانت لديك قطعة أرض زراعية في منطقة بيت لحم، وأردت بيعها .29

  .أي فرد تضمن أنه يقوم بزراعتها والعناية بها 

 .ع النفايات الصلبةأي فرد يستخدمها في إقامة مصنع إلعادة تصني 

 .أي فرد يستخدمها في بناء مشاريع معمارية مفيدة 

  

 خاصة في فصل الصيف، لذا فإنك ،يواجه سكان بيت لحم مشكلة انتشار الحشرات بشكل كبير .30

 : ترى

  . ولتظل بيئتنا نظيفة،إبادة جميع الحشرات للقضاء على أضرارها 

 . وليس جميعها،إبادة بعض الحشرات 

 . ألن ذلك يخل بتوازن البيئة؛راتعدم إبادة الحش 

  

 ينتج ،هناك اتفاق بين العلماء بأن استثمار الطاقة الحرارية األرضية وتحويلها لطاقة كهربائية .31

  : عنه تلوث حراري، لذا فإنك ترى أنه

  . طالما أن الوقود الحفري يلبي ذلك،ال داعي الستثمار هذا المصدر 

 .حاولة التحكم في التلوث الحراري الناتج عنه مع م،ضرورة استثمار هذا المصدر للطاقة 

 .يمكن استخدامه إلى جانب طاقة الوقود الحفري 
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  :  ألنها تؤثر سلبا على الثروة النباتية، لذا فإنك ترى أن،زالة السدودإلهناك دعوة  .32

  . ويجب عمله وتشجيعه،هذا األمر ضروري 

 .ب عدم تشجيعه يج،هذا يعد جريمة في حق استثمار مصادر الطاقة النظيفة 

 .تزال بعض السدود لهذا الغرض، ويحافظ على البعض اآلخر 

  

يرى البعض أن قرار السلطة الفلسطينية منع استيراد السيارات القديمة يؤدي إلى خفض استهالك  .33

  : الوقود، لذا فإنك

  . وتؤيده،توافق على ذلك 

 .ترى في ذلك تقييدا لحرية األفراد في امتالك السيارات 

 .قتصر ذلك على السيارات الكبيرةترى أن ي 

  

 الحظت أن الكثير من المياه العادمة غير المعالجة تنساب في الوديان، ،خالل تجوالك في الوطن .34

 : لذا ترى أن

  . طالما أن الوديان واسعة ومفتوحة،تغض البصر 

 .تطالب بتركيب وحدات معالجة للمخلفات 

 . حتى تتضح درجة خطورتها،تؤجل حل المشكلة 

  

  :  وبناء مساكن بدالً منها، لذا فإنك ترى أن، بعض سكان بيت لحم باقتالع األشجاريقوم .35

  . طالما األرض ملك لهم،تتركهم وشأنهم 

 . ألنه يرفع من معدالت التلوث البيئي؛تنصحهم بعدم القيام بذلك 

 .تطالبهم بقطع بعض األشجار للسكن مكانها 
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  : ترول، لذلك من األفضل أننسمع من حين آلخر عن اكتشاف آبار جديدة للب .36

  .نسعى للبحث عن بدائل أخرى للطاقة 

 .نستخدمه استخداما رشيدا 

 .نستهلك منها ما نشاء طالما لدينا الكثير 

  

 طالما أنها تساعد في تقدمنا ،يقول البعض بأنه ينبغي تحمل أدخنة السيارات والمصانع .37

  : التكنولوجي، لذا فإنك ترى

  . كل شيء بثمن ألن؛أن هذا القول على حق 

 .ضرورة الحد من هذه األدخنة والعوادم مهما كلفنا الثمن 

 .أن نسعى للتقليل من هذه األدخنة والعوادم 

  

 المنازل ذات القدرة العالية بأخرى ذات مصابيحأرادت المؤسسات البيئية القيام بمشروع استبدال  .38

  : قدرة قليلة، لذا فإنك

  .ترفض هذا المشروع 

 . وتشجعهتوافق على المشروع 

 . غرف النوم فقطمصابيحتوافق على تغيير  

  

  :ترشيد االستهالك في المياه والكهرباءلترى أن الدعوة  .39

  .تقيد من حرية الفرد في إشباع حاجاته 

 . حسن استثمار الموارد البيئيةإلىيؤدي  

 .يكون ضروريا فقط في حالة وجود الماء أو مصادر الكهرباء بكميات قليلة 
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  : في الليل سمعت تساقط قطرات مياه من صنبور غير محكم اإلقفال، ماذا تفعلأثناء نومك  .40

  .قهغالإأنادي على أحد أفراد األسرة ليقوم ب 

 .ق الصنبورغالإأقوم بإحكام  

 . وأحكم إغالقه،استمر في النوم حتى استيقظ في الصباح 

  

  : خالل وجودك في الصف والشمس ساطعة، رأيت المصابيح مضاءة، لذا فإنك .41

  . طالما أنك ال تدفع فاتورة الكهرباء،تتركها مضاءة 

 .تطلب من أحد زمالئك إطفاء هذه المصابيح 

 . الكهرباءيءتقوم من مقعدك وتطف 

  

تهتم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء الحدائق العامة في مدينة بيت لحم، لذا . 42

  : فإن هذا األمر

  .ضيمضيعة لمساحات كبيرة من األرا 

 .يتطلب تعميمه في كل مدينة بيت لحم 

 .يجب االهتمام به في المدن الكبرى 
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   )3( ملحق رقم 

  . البيئةنحو طلبة جامعة بيت لحم التجاهات والترتيب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 الترتيب
رقم الفقرة 

  في االستبانة
  الفقرة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  يالمعيار
  الدرجة

1  2 
أرادت المؤسسات البيئية في المحافظة التي تعيش فيها 

 :القيام بمعرض بيئي، لذا فإنك ترى أنه
 متوسطة  0.91  2.23

2  1  
أحدثت المبيدات الكيماوية ثورة في عالم الزراعة، لذا 

 :فإنك ترى أنه
 متوسطة  0.66  2.21

3  3 
ن خالل قراءتك إلحدى الصحف المحلية وجدت إعالناَ ع

 تنظيم حملة تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي فإنك
 متوسطة  0.70  2.20

4  42 
تهتم وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة بإنشاء 

  :الحدائق العامة في مدينة بيت لحم، لذا فإن هذا األمر
 متوسطة  0.89 2.17

5  4 

تنتشر هذه األيام ظاهرة تعرف بظاهرة الرعي الجائر 

صنيف كثير من المناطق الفلسطينية وبشكل نتيجة ت

خاص مناطق األغوار كمناطق عسكرية مغلقة لذا فإنك 

 :ترى أنه

 متوسطة  0.86  2.15

6  24  
تعد محافظات غزة من البالد المشمسة طوال العام، 

  :وعلى ذلك ترى أن
 متوسطة  0.88  2.15

7  41 
خالل وجودك في الصف والشمس ساطعة، رأيت 

  : لذا فإنكالمصابيح مضاءة،
 متوسطة  0.84 2.15

8  16  
أراد والدك تغيير السخان الشمسي في منزلكم بسخان 

  :كهربائي حتى يتسنى تسخين المياه بسرعة، لذا فإنك
 متوسطة  0.70  2.14

9  12  
نظمت رحلة ألحد المصانع في مدينة بيت لحم من قبل 

  :الجامعة، لذا فإنك
 متوسطة  0.82  2.14

10  6 
لسطينية بوضع القوانين والتشريعات قامت السلطة الف

  :البيئية، فإنك ترى
 متوسطة  0.87  2.13
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11  7  
قامت السلطة الفلسطينية بوضع مناهج جديدة تعنى بالصحة 

  والبيئة، فإنك
 متوسطة  0.90  2.13

12  11  
صدر نداء من إحدى المؤسسات البيئية في بلدتك بخفض 

  :ه، لذا فإنصوت الراديو أو التلفزيون أثناء االستماع ل
 متوسطة  0.80  2.13

13  28  

أثناء مشاهدتك للتلفزيون أوضح المذيع بأنه سيعرض اآلن 

برنامج عن المفاعالت الذرية، وكيفية تحول الطاقة النووية 

  :من خالله إلى طاقة كهربائية، لذا فإنك

 متوسطة  0.67  2.13

14  19  
عند صعودك إلى سطح منزلك فإنك تشاهد سخانات 

  :لى أسطح المنازل المجاورة، لذا فإنك ترى أنهالشمسية ع
 متوسطة  0.84  2.12

15  23  
أرادت إحدى الشركات إقامة مصنع بالقرب من ينابيع 

  المياه لصرف مخلفات المشروع في هذه الينابيع، لذا فإنك
 متوسطة  0.88  2.11

16  35 
يقوم بعض سكان بيت لحم باقتالع األشجار وبناء مساكن 

  :ا فإنك ترى أنبدالً منها، لذ
 متوسطة  080 2.11

17  38 

أرادت المؤسسات البيئية القيام بمشروع استبدال لمبات 

المنازل ذات القدرة العالية بأخرى ذات قدرة قليلة، لذا 

  :فإنك

 متوسطة  0.91 2.09

 متوسطة  0.90 2.09  ترى أن الدعوة على ترشيد االستهالك في المياه والكهرباء 39  18

19  18  

لبلديات في محافظة بيت لحم بنقل أسواق قامت ا

الخضروات والفواكه واألسماك إلى موقع خاص بذلك، لذا 

  :فإنك

 متوسطة  0.84  2.08

20  5 
خالل زيارتك ألحد المنازل الحظت وجود أكياس بألوان 

  :مختلفة من اجل فصل النفايات المنزلية، فإنك ترى
 متوسطة  0.90  2.07

21  40 
سمعت تساقط قطرات مياه من صنبور أثناء نومك في الليل 

  :غير محكم اإلقفال، ماذا تفعل
 متوسطة  0.88 2.07

22  37 
يقول البعض بأنه ينبغي تحمل أدخنة السيارات والمصانع 

  :.طالما أنها تساعد في تقدمنا التكنولوجي، لذا فإنك ترى
 متوسطة  0.75 2.06
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23  9  

تبدال تقوم المراكز البيئية بإعداد حملة تهدف إلى اس

األكياس البالستكية بأكياس ورقية، فإنك ترى إن هذه 

  :الحملة

 متوسطة  0.77  2.06

24  20  
عند رؤيتك لشخص يرمي القاذورات والقمامة في األماكن 

  :العامة، فإنك
 متوسطة  0.88  2.05

25  8  
خالل ذهابك لشراء المالبس تالحظ أن هناك بعض 

  ية، فإنك ترىالمالبس المصنوعة من جلود الحيوانات البر
 متوسطة  0.92  2.04

26  13  
في األفراح تشارك سيارات األصدقاء في االحتفال 

  :بصفة متكررة، لذا فإنك) الزامور(بالعروسين باستخدام 
 متوسطة  0.86  2.04

27  15  
أرادت السلطة الوطنية الفلسطينية استثمار قطعة أرض 

  :فإنك تنصح استثمارها في إقامة
 متوسطة  0.81  2.03

28  31 

هناك اتفاق بين العلماء بأن استثمار الطاقة الحرارية 

األرضية وتحويلها لطاقة كهربائية ينتج عنه تلوث 

  :حراري، لذا فإنك ترى أنه

 متوسطة  0.80  2.03

29  29  
إذا كانت لديك قطعة أرض زراعية في منطقة بيت لحم، 

  :وأردت بيعها فإنك تبيع هذه القطعة إلى
 متوسطة  0.70  2.03

30  30  
يواجه سكان بيت لحم مشكلة انتشار الحشرات بشكل كبير 

  :خاصة في فصل الصيف، لذا فإنك ترى
 متوسطة  0.77  2.01

31  27  
أرادت السلطة الفلسطينية إقامة محطة لمعالجة النفايات 

  :الصلبة المنزلية، وهذا يمثل من وجهة نظرك
 متوسطة  0.90  2.00

32  36 
آبار جديدة للبترول، نسمع من حين آلخر عن اكتشاف 

  :لذلك من األفضل أن
 متوسطة  0.67 2.00

33  25  

خالل شرح المعلم لموضوع كيفية إنتاج الشمس لطاقتها 

الهائلة نوه إلى ضرورة استثمار الطاقة النووية لتحويلها 

  إلى طاقة كهربائية، لذا فأنت

 متوسطة  0.75  1.99

34  26  
 توليد الكهرباء، تقوم بعض الدول باستثمار طاقة الرياح في

  :لذا فأنت ترى أن هذه الطريقة
 متوسطة  0.85  1.99

 متوسطة  0.93  1.98تتناول بعض المحطات التلفزيونية العربية واألجنبية برامج   14  35
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  :عن كيفية تنوع أشكال الطاقة، ولذا فإنك ترى

36  17  
تقوم السلطة الفلسطينية بإصدار تشريعات وسن قوانين 

  : ومعاقبة المخالفين، لذا فإنك ترىللحد من الضوضاء
 متوسطة  0.76  1.98

37  22  
تدرس حاليا وزارة شئون البيئة الفلسطينية إقامة محمية 

  :طبيعية في منطقة وادي غزة، لذا فمن وجهة نظرك أنه
 متوسطة  0.85  1.98

38  21  
أرادت مجموعة من المزارعين قطع أشجار الحمضيات 

  : منها، لذا فإنكوعمل دفيئات بالستيكية بدالً
 متوسطة  0.94  1.96

39  32 
هناك دعوة بإزالة السدود ألنها تؤثر سلبا على الثروة 

  :النباتية، لذا فإنك ترى أن
 متوسطة  0.79  1.96

40  34 
خالل تجوالك في الوطن الحظت أن الكثير من المياه 

  :العادمة غير المعالجة تنساب في الوديان، لذا ترى أن
 ةمتوسط  0.9  1.90

41  33 

يرى البعض أن قرار السلطة الفلسطينية منع استيراد 

السيارات القديمة يؤدي إلى خفض استهالك الوقود، لذا 

  :فإنك

 متوسطة  0.84  1.88

42  10 

تعاني محافظة بيت لحم من الكثير من المشكالت البيئية من 

أبرزها مشكلة التلوث، فأنت ترى أنه يمكن مواجهة هذه 

  :المشكلة عن طريق

 متوسطة  0.63  1.85

 متوسطة  0.33  2.06  الدرجة الكلية
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  .أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  

  الدرجة العلمية  المؤسسة  اسم المحكم

  دكتوراه  جامعة القدس  محسن عدس.د

  دكتوراه  جامعة القدس  عصام الخطيب.د

  دكتوراه  جامعة القدس   سمرةأبومحمود .د

  دكتوراه  جامعة القدس  ير طأبوموسى .د

  دكتوراه  جامعة القدس  معتز القطب.د

  دكتوراه  جامعة القدس  عدنان اللحام.د

  دكتوراه  جامعة بيت لحم  وليد الشوملي.د

  دكتوراه  جامعة القدس  عامر مرعي.د

  ماجستير  جامعة بيت لحم  جراسموس خروب.أ

  دكتوراه  جامعة القدس  قاسم عبد الجابر.د

  ماجستير  األبحاث التطبيقيةمعهد   جين هالل

  ماجستير  مركز التعليم البيئي  سيمون عوض

  مدير مركز جمعية الحياة البرية  جمعية الحياة البرية  عماد األطرش
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 :فهرس المالحق
 

  الصفحة  المحتوى  الملحق

  111  .مقياس الثقافة البيئية  1

  117  .استبانة االتجاهات  2

3  
طلبة سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب التجاهات المتو

  . البيئة نحوجامعة بيت لحم
129  

  133  .أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة  4

  134  .تسهيل مهمة  5
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  فهرس الجداول

  

رقم 

  الجدول
 الصفحة  عنوان الجدول

 62  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس والكلية 1.3

 63 .توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها ونسبة كل منها 2.3

1.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .جامعة بيت لحم
70 

2.4 
لداللة الفروق في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة جامعة بيت ) ت(نتائج اختبار 

  .تغير الجنسلحم تعزى لم
71 

3.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .جامعة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن
72 

4.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .جامعة بيت لحم تعزى لمتغير السكن
72 

5.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .التخصص جامعة بيت لحم تعزى لمتغير
73 

6.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .جامعة بيت لحم تعزى لمتغير التخصص
73 

 74 .ير التخصصلمتغ) LSD(نتائج  اختبار 7.4

8.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .المستوى الدراسي جامعة بيت لحم تعزى لمتغير
75 
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9.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة 

 .راسيالمستوى الد جامعة بيت لحم تعزى لمتغير
75 

10.4 
 طلبة جامعة بيت لحم نحو التجاهاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .البيئة
77 

11.4 
   لداللة الفروق في متوسطاتT-Test) ت(نتائج اختبار 

 .اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير الجنس
81 

12.4 
 طلبة جامعة بيت لحم نحو التجاهاتارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعي

 .البيئة تعزى لمتغير مكان السكن
82 

13.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة 

 .بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير مكان السكن
82 

 83 .لمتغير مكان السكن) LSD (اختبار نتائج 14.4

15.4 
 طلبة جامعة بيت لحم نحو التجاهاتت الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطا

 .التخصص البيئة تعزى لمتغير
84 

16.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو 

 .البيئة تعزى لمتغير التخصص
84 

  85  .التخصص لمتغير )LSD (اختبار نتائج 17.4

18.4 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في متوسطات اتجاهات طلبة جامعة 

 .المستوى الدراسي بيت لحم نحو البيئة تعزى لمتغير
86  

19.4 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهات طلبة جامعة بيت لحم نحو 

 .لمتغير المستوى الدراسي البيئة تعزى
86  

  87 .لمتغير المستوى الدراسي )LSD (ختبارا نتائج 20.4

  88 .نتائج معامل ارتباط بيرسون بين درجة الثقافة البيئية ومستوى االتجاهات 21.4
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