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  دور التربية البيئة فى تنمية  السلوك البيئى  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت دور التربية البيئة فى تنمية  السلوك البيئى  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت 

 دهش مطلق عبدالله نايف و عزازى  فتحى محمد
 مصر. –المنوفية  –مدينة السادات معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات/ جامعة  -قسم مسوح الموارد الطبيعية 

 

 مقدمة ال 

البيئة هى مصدر حياة اإلنسان وسبيل بقائه واستقراره ونموه وتطوره، وأن أى تغير يؤثر سلباً على البيئة البيئة هى مصدر حياة اإلنسان وسبيل بقائه واستقراره ونموه وتطوره، وأن أى تغير يؤثر سلباً على البيئة الريب فى أن الريب فى أن 

يهدد بالتأكيد الحياة اإلنسانية بل يمتد ذلك ليشمل مختلف الكائنات الحية، فاإلنسان أهم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي يهدد بالتأكيد الحياة اإلنسانية بل يمتد ذلك ليشمل مختلف الكائنات الحية، فاإلنسان أهم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي 

غذاء وكساء غذاء وكساء   منمن  مقومات حياته،مقومات حياته،  علىعلى  منهمنه  ويحصلويحصل  الذي يعيش فيه اإلنسانالذي يعيش فيه اإلنسان  اطاراطارهى اإلهى اإل  فالبيئفالبيئ  البيولوجي.البيولوجي.  الطبيعيالطبيعي  واإلخاللواإلخالل

وعلى جانب آخر يمكن القول أن البيئة والمحافظة عليها وعلى جانب آخر يمكن القول أن البيئة والمحافظة عليها ، البشرالبشر  بنيبني  منمن  أقرانهأقرانه  معمع  ودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقاتهودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقاته

مية والدولية، األمر الذى يتطلب بذل مية والدولية، األمر الذى يتطلب بذل وصيانتها ومكافحة تلوثها يمثل قضية محورية هامة على كافة المستويات المحلية واإلقليوصيانتها ومكافحة تلوثها يمثل قضية محورية هامة على كافة المستويات المحلية واإلقلي

الجهد بهدف وضع حد لتدهور البيئة حتى نستطيع العيش فى رحابها ولتكون مالذاً أمناً لآلجيال المستقبلية، ومن ثم يتحتم علينا الجهد بهدف وضع حد لتدهور البيئة حتى نستطيع العيش فى رحابها ولتكون مالذاً أمناً لآلجيال المستقبلية، ومن ثم يتحتم علينا 

ً لعديد من المحاور بهدف وضع حجر أساس ومرتكزاً يهدف إلى تنمية وتدشين الوعى البيئى لدى أفراد ال ً لعديد من المحاور بهدف وضع حجر أساس ومرتكزاً يهدف إلى تنمية وتدشين الوعى البيئى لدى أفراد الالعمل وفقا  مجتمع.مجتمع.العمل وفقا

وبناًء على ذلك يستلزم األمر العمل على تنمية السلوك البيئى بشكل فعال، مما يسهم فى تحسين وضع وحال البيئة التى تعانى وبناًء على ذلك يستلزم األمر العمل على تنمية السلوك البيئى بشكل فعال، مما يسهم فى تحسين وضع وحال البيئة التى تعانى 

 من مشكالت جمة تتصف بالتشابك والتعقد نتيجة إستنزاف اإلنسان لمقدراتها ومواردها، حيث كانت للسلوكيات اإلنســــانيــــة من مشكالت جمة تتصف بالتشابك والتعقد نتيجة إستنزاف اإلنسان لمقدراتها ومواردها، حيث كانت للسلوكيات اإلنســــانيــــة 
 

  منها.منها.  لما تكبدته البيئة من أضرار مختلفة يصعب الحدلما تكبدته البيئة من أضرار مختلفة يصعب الحد  ىىة العامل الرئيسة العامل الرئيسالخاطئة تجاه البيئالخاطئة تجاه البيئ

االمر الذى يجب أن يوضع فى االعتبار من خالل إتباع إستراتيجيات تهدف فى المقام األول بالعمل الجاد والمتواصل على االمر الذى يجب أن يوضع فى االعتبار من خالل إتباع إستراتيجيات تهدف فى المقام األول بالعمل الجاد والمتواصل على 

المجتمع لكونهم عماد المستقبل والركيزة المجتمع لكونهم عماد المستقبل والركيزة   تنمية السلوكيات البيئية اإليجابية ألفـراد المجتمع وباألخص لفئة الصغار والشباب فىتنمية السلوكيات البيئية اإليجابية ألفـراد المجتمع وباألخص لفئة الصغار والشباب فى

وعلى وعلى   االساسية لعمل التنمية المستدامة التى تراعى البيئة وتصونها مما يمكن أن يحدث لها من مخااطر ليست فى الحسبان.االساسية لعمل التنمية المستدامة التى تراعى البيئة وتصونها مما يمكن أن يحدث لها من مخااطر ليست فى الحسبان.

مجتمع يعنى مجتمع يعنى جانب أخر يجب االهتمام بتنمية الخلق أو الضمير البيئى الذى تهدف التربية البيئية إلى تنميته عند كل إنسان فى الجانب أخر يجب االهتمام بتنمية الخلق أو الضمير البيئى الذى تهدف التربية البيئية إلى تنميته عند كل إنسان فى ال

وهنا وهنا . أن يتكيف اإلنسان من اجل البيئة ويستمر فى تكييف البيئة من اجله، وبذلك تسهم التربية البيئية فى حماية النظام البيئىأن يتكيف اإلنسان من اجل البيئة ويستمر فى تكييف البيئة من اجله، وبذلك تسهم التربية البيئية فى حماية النظام البيئى

كان من الضرورى التعرف على رأى الخبراء واالختصاصيين المنخراطينفى العمل البيئى لما لهم من خبرات بيئية يمكن أن كان من الضرورى التعرف على رأى الخبراء واالختصاصيين المنخراطينفى العمل البيئى لما لهم من خبرات بيئية يمكن أن 

  ضرورةضرورة  ن الوقت والجهد والمال صوب التقليل من العقبات التى تواجه البيئة، فقد كان لهم رأى يتمثل فىن الوقت والجهد والمال صوب التقليل من العقبات التى تواجه البيئة، فقد كان لهم رأى يتمثل فىتوفر علينا الكثير متوفر علينا الكثير م

االهتمام بتدريس التربية البيئية فى مختلف مراحل التعليم بهدف اإلكساب المبكر للسلوك البيئى القويم الذى يكون بارقة االهتمام بتدريس التربية البيئية فى مختلف مراحل التعليم بهدف اإلكساب المبكر للسلوك البيئى القويم الذى يكون بارقة 

وبالتالى يتوجب علينا تركيز الجهود نحو تأهيل المعلمين وثقل وبالتالى يتوجب علينا تركيز الجهود نحو تأهيل المعلمين وثقل   ام ام أمللمستقبل فى النهوض بالعمل البيئى والتنموى شكل عأمللمستقبل فى النهوض بالعمل البيئى والتنموى شكل ع

      قيمهم البيئية وسلوكهم البيئى، حيث من المفترض والمنطقى أنهم سوف يقومون بنقله للطالب فى مختلف المراحل التعليمية. قيمهم البيئية وسلوكهم البيئى، حيث من المفترض والمنطقى أنهم سوف يقومون بنقله للطالب فى مختلف المراحل التعليمية. 

  فمنفمن  الكويت،الكويت،  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  لمدارسلمدارساا  منمن  مدرستينمدرستين  فىفى  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  اطلبةاطلبة  منمن  البشرىالبشرى  المجالالمجال  اختياراختيار  إلىإلى  الباحثالباحث  سعىسعى  وقدوقد

  منمن  عانتعانت  التىالتى  تلكتلك  بيئتهمبيئتهم  حالحال  عنعن  وادراكوادراك  درايةدراية  أكثرأكثر  يكونوايكونوا  أنأن  الطلبة،الطلبة،  حياةحياة  منمن  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  هذههذه  خاللخالل  أنهأنه  البديهىالبديهى

  يدةيدةشدشد  آثاراً آثاراً   أحدثأحدث  ممامما  ..والبيئةوالبيئة  اإلنساناإلنسان  علىعلى  مدمرمدمر  عدوانعدوان  منمن  العراقىالعراقى  االحتاللاالحتالل  جيشجيش  ارتكبهارتكبه  ماما  جراءجراء  متعددة،متعددة،  بيئيةبيئية  مشكالتمشكالت

  إمكانيةإمكانية  فىفى  لدورهالدورها  نظراً نظراً   البيئيةالبيئية  بالتربيةبالتربية  االهتماماالهتمام  بالدولةبالدولة  المسئولينالمسئولين  عليعلي  يحتميحتم  ذلكذلك  ولعلولعل  الكويت،الكويت،  دولةدولة  فىفى  البيئةالبيئة  علىعلى  الخطورةالخطورة

  . .   أفضلأفضل  بحياةبحياة  للحالمينللحالمين  والمستقبليةوالمستقبلية  الحاليةالحالية  الطموحاتالطموحات  يناسبيناسب  نحونحو  علىعلى  إستمراريتهاإستمراريتها  بهدفبهدف  البيئةالبيئة  نحونحو  السوكياتالسوكيات  تصويبتصويب

 أهداف البحث 
  ية التربية البيئية فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت .ية التربية البيئية فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت .معرفة أهممعرفة أهم  --11

  التعرف على ما الوسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.التعرف على ما الوسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.  --22

  ..بالكويتبالكويت  معرفة السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانويةمعرفة السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية  --33

تعديل تلك األنمااط وتنمية مستوى السلوك تعديل تلك األنمااط وتنمية مستوى السلوك   الوقوف على فعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي فيالوقوف على فعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي في  --44

  البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 

 أسئلة البحث
  ماااااااااا أهمياااااااااة التربياااااااااة البيئياااااااااة فاااااااااى تنمياااااااااة السااااااااالوك البيئاااااااااى لطاااااااااالب المرحلاااااااااة الثانوياااااااااة بدولاااااااااة ماااااااااا أهمياااااااااة التربياااااااااة البيئياااااااااة فاااااااااى تنمياااااااااة السااااااااالوك البيئاااااااااى لطاااااااااالب المرحلاااااااااة الثانوياااااااااة بدولاااااااااة   --11

  الكويت .الكويت .

  وسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.وسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.ما الما ال  --22

  ما هى السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية بالكويت.ما هى السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية بالكويت.  --33

البيئاى لطاالب البيئاى لطاالب   كيفية القيام بعمل إساتراتيجية للتنااقض والتعاقاد السالوكي فاي تعاديل تلاك األنماااط وتنمياة مساتوى السالوككيفية القيام بعمل إساتراتيجية للتنااقض والتعاقاد السالوكي فاي تعاديل تلاك األنماااط وتنمياة مساتوى السالوك  --44

  المرحلة الثانوية.المرحلة الثانوية.
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  المنهجية اإلجراءات

 :المنهج
  ونوعياةونوعياة  اطبيعتهاااطبيعتهاا  ووصافووصاف  الظااهرةالظااهرة  خصاائصخصاائص  تحديادتحدياد  علاىعلاى  يعماليعمال  فهاوفهاو  البحث،البحث،  خاللخالل  الوصفىالوصفى  المنهجالمنهج  استخداماستخدام  المخططالمخطط  منمن

  والتعارفوالتعارف  معيناةمعيناة  ظااهرةظااهرة  اواو  مشاكلةمشاكلة  اغاواراغاوار  سابرسابر  حاولحاول  تادورتادور  جوانبجوانب  منمن  ذلكذلك  الىالى  وماوما  واتجاهاتهاواتجاهاتها  واسبابهاواسبابها  متغيراتهامتغيراتها  بينبين  العالقةالعالقة

  محددةمحددة  أغراضأغراض  إلىإلى  الوصولالوصول  أجلأجل  منمن  منظممنظم  علميعلمي  بشكلبشكل  والتفسيروالتفسير  التحليلالتحليل  اطرقاطرق  منمن  اطريقةاطريقة  فهوفهو  الواقع،الواقع،  ارضارض  فيفي  حقيقتهاحقيقتها  علىعلى

  ..إنسانيةإنسانية  أوأو  اجتماعيةاجتماعية  مشكلةمشكلة  أوأو  اجتماعيةاجتماعية  لوضعيةلوضعية
  مجاالت الدراسة:  مجاالت الدراسة:  

  : : البشرىالبشرى  المجالالمجال  --      

  ..اطالبةاطالبة( ( 122122))وو  اطالب،اطالب،( ( 122122))  بواقعبواقع  الكويتالكويت  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  منمن  اطالباطالب( ( 222222))  عددعدد  علىعلى  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تتضمنتتضمن

  : : المكانىالمكانى  المجالالمجال  --    

  ..الكويتالكويت  بدولةبدولة  الجهراءالجهراء  منطقةمنطقة  فىفى  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  مدارسمدارس  منمن  بمدرستينبمدرستين  الذكرالذكر  سالفةسالفة  العينةالعينة  تقعتقع

  : : الزمنىالزمنى  المجالالمجال  --

    . . عامعام  المنهجىالمنهجى  والجزءوالجزء  تقريباً،تقريباً،  عامينعامين  النظرىالنظرى  الجزءالجزء  يستغرقيستغرق  سوفسوف

 : هجيةالمن األدوات 
  ..  الكويتالكويت  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  لطالبلطالب  البيئىالبيئى  السلوكالسلوك  ونوعيةونوعية  درجةدرجة  لتحديدلتحديد  مقياسمقياس  استخداماستخدام  سيتمسيتم  --

  للبيئةللبيئة  المدمرةالمدمرة  السلبيةالسلبية  اآلثاراآلثار  منمن  للحدللحد  القويمالقويم  البيئىالبيئى  السلوكالسلوك  الطلبةالطلبة  هؤالءهؤالء  إكسابإكساب  يبغىيبغى  تدريبىتدريبى  برنامجبرنامج  إجراءإجراء  --

  . . بالكويتبالكويت
 

  ::اإلحصائياإلحصائي  التحليلالتحليل  

  البرنااامجالبرنااامج  خاااللخااالل  ماانماان  اآللااى،اآللااى،  للحاساابللحاسااب  البياناااتالبيانااات  إدخااالإدخااال  تاامتاام  ،،  صااحتهاصااحتها  ماانماان  التأكاادالتأكااد  وبعاادوبعااد  وتاادقيقها،وتاادقيقها،  ءءاالستقصااااالستقصااا  قااوائمقااوائم  جمااعجمااع  تاامتاام  

  بااالتحليالتبااالتحليالت  الباحااثالباحااث  قااامقااام  وقاادوقااد  بهااابهااا  الخاصااةالخاصااة  الفااروضالفااروض  واختبااارواختبااار  الميدانيااة،الميدانيااة،  الدراسااةالدراسااة  بياناااتبيانااات  تحلياالتحلياال  بغاارضبغاارض  SSPPSSSS  اإلحصااائياإلحصااائي

  ::التاليةالتالية  اإلحصائيةاإلحصائية

  .chi square   ىاختبار كا -أ

 . t testاختبار ت  -ب

 .Analysisi of variance ANOVAر تحليل التباين االحادياختبا  -ت

 

 نتائج الدراسة 

 .تؤدى تدريس التربية البيئية دوراً مهما فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتتؤدى تدريس التربية البيئية دوراً مهما فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت -

 .ة الكويتة الكويتلطالب المرحلة الثانوية بدوللطالب المرحلة الثانوية بدولالقبول بأهمية التربية البيئية فى قدرتها على تحسين الوعى البيئى  -

  المتوسطالمرجحالمتوسطالمرجح
االنحراف االنحراف 

  المعياريالمعياري
الوزن الوزن 

  النسبيالنسبي
  مستوى الداللةمستوى الداللة  قيمة تقيمة ت

  فترة الثقةفترة الثقة

  الحداألعلىالحداألعلى  الحد األدنىالحد األدنى

2.88 2..0 ...4 13..33 2.222 2.8. 2..0 

فقة وان ويقع في مدى الموا 8822يتبين من بيانات الجدول  السابق أن آراء عينة الدراسة ايجابية حيث ان المتوسط بلغ -
 وأن حدود 8.0.مستوى المعنوية اقل من  

، فضالً التربية البيئية لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتالتربية البيئية لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتمما يدل على  أهمية  تدريس تساهم  88.2و 8822الثقة تقع بين  -
 8لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتلطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتعن دورها الملموس فى تحسين الوعى البيئى 

 8ة دورا ملحوظا فى تقليل السلوكيات البيئية الخاطئة التي قد يسلكها طالب المرحلة الثانوية بالكويتة دورا ملحوظا فى تقليل السلوكيات البيئية الخاطئة التي قد يسلكها طالب المرحلة الثانوية بالكويتتلعب التربية البيئيتلعب التربية البيئي -
 

 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ت االتجاه

 فترة الثقة

 الحداألعلى الحد األدنى

2.20 2..3 ...2 33.238 2.222 3.11 2.4. 

        

وبذلك يكون فى نطاق الموافقة، حيث أن مستوى المعنوية اقل من   2.20جدول السابق أن المتوسط قد بلغ يتضح من ال

مما يشير إلى وجود تأثير للحد من السلوكيات البيئية الخااطئة  .2.4و  3.11، بجانب أن حدود الثقة تكون ما بين  2.21
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8. 

 

تساعد التربية البيئية فى القيام بدورها فى هذا السياق، كدور  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وكذلك وجود عوامل

 االسرة، ووسائل االعالم المختلفة . 
 

  توصياتال 

 

يعتبر موضوع التربية البيئية من الموضوعات الخصبة والمهمة والتى تدخل ضمن منظومة الحفاظ على البيئة وحمايتها 

وتعمل الدول الكبرى والمتقدمة فى العالم على تدريس المناهج المختلفة للتربية من مخااطر التلوث التى تتزايد يوما بعد يوم . 

البيئية من أجل تكوين وبناء السلوك االيجابى السليم تجاه البيئة التى تعتبر المصدر األساس والوحيد لحياتنا وإذا حدث أى 

 ..ضرر أصاب البيئة فمن المؤكد أن كل من على وجه األرض سوف يتأثر سلبا

 الجاد العمل حيث من عليها التركيز يتوجب مما الطالب، لدى المهمة التعليمية المراحل من الثانوية المرحلة أن كونو

 وخاصة بيئتهم، نحو الخااطئة البيئية وسلوكياتهم أفعالهم من ويحد يقلل بما والمطلوب القويم البيئى السلوك بناء نحــو والهادف

 نتيجة متبقية زالت ال التى اآلثار بسبب يرام ما على ليس الدراسة رحابها فى تجرى لتىا الكويت دولة فى البيئة حال أن

 .  لها المجاورة والبلدان الكويت ببيئة كارثية مشكالت إلى أدى والذى عليها الغادر العراقى العدوان

 بصفتهم الثانوية المرحلة اطالب وهم الكويتى المجتمع من مهم قطاع لدى البيئى السلوك تنمية نحو الباحث اتجه هنا ومن

 من بد ال كان ولذلك دولتهم، فى المهمة المناصب يتقلدون حينما بعد فيما مجتمعهم بحال النهوض عاتقهم على سيقع الذين

 .بيئيا وعيهم تنمية على العمل
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