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 ساداو  م ينة ال
 

 الملخص

االتجاهدداو البيييدة لد   طددرح المرملدة المتوسددطة وعرقتهدا بمسددتو  هد ت  ال راسدة التعددرى ملد  مدد   أهميدة      

, وتح يد  العدعوباو التد  تواجدو تكدويا اتجاهداو بيييدة ميجابيدة لد   طدرح المرملدة المشاركة البييية ب ولة الكوي 

لة احإمعايية بيا متوسطاو اسدتجاباو عيندة ال راسدة والتدد تعدود ملد  المتوسطة , والتعرى عل  الفروق ذاو ال ال

 متغيراو: الثقاتة البييية, النوع )ذكر,انث (,.
 

( عبارة موزعة مل  ثرثة جوانب: المعرتد, والوج اند, والمهاري. وبلد  39وق  أع  البامث استبانة, تضمن  )     

 ( استبانة. وأسفرو ال راسة عا نتايج منها:300ع د االستباناو التد دخل  التحليل احإمعايد )

 يوج  مستو  مرتفع ما االتجاهاو البييية ل   طرح المرملة المتوسطة. -

 يوج  مستو  مرتفع ما المشاركة البييية ل   طرح المرملة المتوسطة. -

 توج  عرقة دالة ممعايية بيا االتجاهاو البييية والمشاركة البييية. -

اللدة ممعدايية تدد االتجاهداو البيييدة لد   طدرح المرملدة المتوسدطة تدد  دو  الندوع ال توج  تروق ذاو د -

 ". )ذكور/منا (
 

 المقدمة  *

لق  بال  احإنسان ت  تأثيره عل  البيية و ق رتو عل  تغييرها و أم ا  الخلدل تد  عرقاتهدا الطبيعيدة مرامدل تند ر      

يية الطبيعية عل  االستيعاح و عل  االمتمدال ممدا يكداد يهد د ميداه بالخطر مذا تجاوز ت  أموال كثيرة ق ره النظم البي

 (12, 1985احإنسان نفسو و م   ق رتو عل  البقا  عل  سطح األرض.)اريك تروم ,ترجمة سع  زهران,
 

ير  كثير ما العلما  أن احإنسان اليوم هو المسبب لكثير مدا مشدكرتو , ميدث أن بعدض األ درار التد  تعديب      

ناتجو عا سلوكو الخاطئ تجاه بييتو , و ال يقتعر ذلك عل  منطقة معينو , بل أن األ رار الت  تعديب البييدة  البيية

يمكا أن تنتشر ت  مناطق واسعة ج اً ) كتلو  الما  , . ( بل و أن تمس الكوكب األر   بأكملو و مدا ذلدك يتضدح 

 (3: 1983و تختل  ما دولة ألخر .)اليونيسكو أن جميع ال ول تعان  ما مشكرو البيية , و لكا ه ه المشكر
 

 وقد  والمجتمعيدة وال وليدة, الفرديدة المسدتوياو جميدع علد  بالبييدة االهتمام تزاي  الحا ر وما يتميز بو ععرنا     

 يدة,الطبيع المدوارد اسدتنزاى تد والتد تتمثل يوم, بع  يوماً  تزداد التد البييية للمشكرو تعل كردة االهتمام ه ا جا 

 المدايد, الهدوايد," البييدة تلدو  والنباتيدة, الحيوانيدة مدا األندواع الع يد  انقدراض المياه, طبقاو استنزاى التعحر,

 وعمليداو الزراعيدة األعمدال تدد الحشرية للمبي او المنظم غير االستخ ام وك لك "الكيميايد الضو ايد, الغ ايد,

 (.14: 1999)أمم  عب  الجواد,.النظاتةالمختلفة

 

 مشكلة البحث* 

 -تتح د مشكلة البحث الحالية تد التساؤالو التالية:
 

 ما مستو  االتجاهاو البييية ل   أتراد العينة ما طرح المرملة المتوسطة؟ -1

 ما مستو  المشاركة البييية ل   أتراد العينة ما طرح المرملة المتوسطة؟ -2

 مشاركة البييية؟هل توج  عرقة دالة ممعايية بيا االتجاهاو البييية وال -3
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 أهداف البحث * 
 

: وص  مستو  المشاركة البييية  ل   طرح المرملدة المتوسدطة تد  مطدار االتجاهداو البيييدة   الهدف االساسى     

 -ويتفرع منو :
 

 التعرى عل  دور االتجاهاو البييية ل   طرح المرملة المتوسطة ت  مجال البيية ب ولة الكوي  . -1

 المشاركة البييية ل   طرح المرملة المتوسطة ت  مجال البيية ب ولة الكوي  . التعرى عل  أهمية -2

 تح ي  الععوباو الت  تواجو تكويا اتجاهاو بييية ميجابية ل   طرح المرملة المتوسطة . -3
 

 أهمية البحث *

 : تظهر أهمية البحث الحالية ما خرل     
 

 -األهمية النظرية :

االتجاهداو البيييدة لد   طلبدة المرملدة المتوسدطة,  ه تدة  لمو دوع تناولدة تد  مسدهاما متوا دعاً  البحدث يعد  -

 االساس  التعرى عل  دور االتجاهاو البييية وعرقتها بمستو  المشاركة البييية  ل   هؤال  الطرح. 

ذاتهدا , تهد  تتمثل األهمية النظرية للبحث ت  أنها منبثقدة مدا أهميدة التربيدة البيييدة واالتجاهداو البيييدة تد  مد   -

تبرز دورالتربية البييية تد  الم رسدة تد  المرملدة المتوسدطة  وتلقد  الضدو  علد  واقدع تطبيقهدا , وتؤكد  علد  

 أهمية المرملة المتوسطة ودورها االساس ت  المرامل الرمقة .

ة تد  مد ارس , ميث ت ودهم بو دع واقدع التربيدة البيييدة واالتجاهداو البيييدالمسؤليا  ه ا البحث  ما يستفي  ق  -

 المرملة المتوسطة , وتفتح مجال أخر أمام البامثيا حإجرا  دراساو اخر .
 

 األهمية التطبيقية  * 
 

  توجيددو نظددر المهتمدديا بالعمليددة التعلميددة  بأهميددة تعددميم بددرامج لتطددوير مندداهج التربيددة البيييددة  والتدد  تتضددما

ة االيجابيددة نحددو البييددة ومددا ثددم معرتددة تددأثير هدد ه تنميددة االتجاهدداو البيييددممارسدداو عمليددة  ايجابيددة مددا  ددأنها 

 جاهاو ت  مل المشكرو البييية بفاعلية االت

  التربيدة البيييدة واالتجاهداو البيييدة ر دو تبحدث دارساو وجود ع م عا  الناتج العجز س  تد البحث ه ا يساهم ق

 ت  مجال المشاركة البييية  ل   الطرح 
 

البييية ت  االتجاهاو البييية  ألنهدا تعد  معد را أساسديا لتشدكيل االتجاهداو   التربية أهمية يتضح تق م ما كل  بع 

البييية  ل   الطلبة ,وأنها  رورة ملحة لحل الكثير ما المشكرو الت  بات  تعدان  منهدا البييدة واالنسدانية وتعد  مدا 

 أكثر مشاكل مجتمعاو اليوم . 
 

 منهجية البحث* 
 

لددد المددنهج الوصددفد التحليلددد لمر متددو لطبيعددة و هدد ى ال راسددة, كمددا اعتمدد  تددد عتمدد  البامددث تددد دراسددتو عأ

الحعول علد البياناو الرزمة علد استبانو أع و خعيعا له ا الغرض تم  صياغة بنودها ما احإطار النظدري 

 و بعض ال راساو السابقة
 

 أدوات البحث * 
 

 مقياس المشاركة البييية  -1

 مقياس االتجاهاو البييية   -2
 

  األساليب اإلحصائية *
 -استخ م البامث األساليب احإمعايية التالية:

 المتوسطاو واالنحراتاو المعيارية . -1

 (t-test اختبار ) -2

 تحليل التبايا -3

 مربع  -4
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 عينة البحث * 
 

 ( طالبة.158( طالباً و )142( طالباً وطالبة ما طرح المرملة المتوسطة بواقع )300تكون  عينة االبحث ما )  

 -: مصطلحات االبحث* 
 

   -البيئة :

يعرتها أمم   فيق السكر   بأنها " تلدك العوامدل الخارجيدة التد  يسدتجيب لهدا اتدرد أو المجتمدع بأسدره اسدتجابة      

عقليددة أو اجتماعيددة , كالعوامددل الجغراتيددة والمناخيددة مددا سددطح ونباتدداو وموجددوداو ومددرارة ورطوبددة والعوامددل 

مع والت  تؤثر ت  مياة الفدرد والمجتمدع وتشدكلها وتطبعهدا بطدابع معديا " )أممد  السدكر  , الثقاتية الت  تسود المجت

2000  :25) 

 -: التربية البيئية

 ر دي اً  ليسلك سدلوكاً  الفرد تربية هد البييية التربية ( أن13:  1999, وتارعة محم  اللقاند, أمم  مساويؤك  )

 تدد يسدتمر لكدد برتدق معهدا ممكاناتدو, ويتعامدل تيسدتثمر للبييدة, لواسدعا الشدامل بدالمعن  تيهدا يعيش التد البيية نحو

 .الحا ر والمستقبل تد لإلنسان هنيية مياة يوتر مما العطا ,

 (  بأندة  اسدتع اد12: 2004)عبد  الدودود هدزاع , تدد مليدو المشدار (Aiken)تيعرتها ايكا  -االتجاهاو البيييو: 

 لتقدويم الفدرد ميدل أنو عل  مل  االتجاه النظر ويمكا المواق , لبعض ميجابياً  أو سلباً  ليستجيب الفرد قبل ما مكتسب

 )عدداطفد مكددون  Affective Componentمكوندداو ) ثرثددة ولرتجدداه المختلفددة, والمو ددوعاو األ دديا 

,Cognitive Component) معرتد مكون(  ,Behavioral Component) سلوكد( مكون 

  -: المشاركة البيئية

وم المشاركة : ه  عبارة عا تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا ت  موق  الجماعة بطريقدة تشدجعة علد  المسداهمة مفه     

 ت  تحقيق أه اى الجماعة والمشاركة ت  تحمل المسيولية 

وق  تكون المشاركة وسيلة لتحقيق االه اى عل  مسدتو  المجتمدع وعلد  مسدتو  االتدراد تتسداع  المجتمدع علد      

اتة وتزي  ق رتة عل  التعامل مع المشكرو العامة كما تساع  االتراد عل  تغيير أنفسدهم عدا طريدق تنميدة تحقيق أه 

 ق راتهم ومثهم عل  التعاون والتأثير ت  القراراو المتعلقة بالسياساو والبرامج المؤثرة ت  مياتهم .

 االطار النظرى للبحث   * 

 مفهوم التربية البيئية: 

مددا المشددتغليا و المهتمدديا بالبييددة تدد  صددياغة تعريدد  التربيددة البيييددة و قدد  صدد ر عدد د مددا  عددرى الكثيددرون     

المددؤتمراو التدد  دارو مددوال التعلدديم البييدد  و مددا خددرل البحددو  التدد  قدد م  تيهددا أيضدداً صددياغاو متعدد دة لمفهددوم 

مد لول العمليدة التربويدة و أهد اتها التربية البييية . و يرجع ه ا التع د ت  تو يح معن  التربية و م لولها علد  تعد د 

 ( 12: 1986ما جهة و م لول البييية ما جهة أخر .)محم  صابر سليم ,

 المرتبطدة وبالمشكرو بالبيية ويهتم واقع جيل تكويا مل  يه ى ال ي التربية ما ذلك النمط ":هد البييية التربية     

 مدل المشدكرو وجماعيدا ترديدا يمارس أن لو يتيح ما اللتزام,با والشعور العقلية, والق راو المعارى ول يو ما بها,

 (14 : 2005الظهور".) ععام ابراهيم مطاوع, مل  العودة وبيا بينها يحول وأن القايمة

 البيئية التربية عناصر : 

 ( بما يل  :2010تتمثل أهم عناصر التربية البييية كما أوردها ابو  عيرة و الغباري )    

 مرمظة وقياس وتسجيل ومناقشة الظواهر البييية بمو وعية وعلمية . التجريبية : أي .1
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 الفهم : مدراك متزاي  لكيفية عمل النظم البييية . .2

احإدارة : معرتة كيفية العمل تد مجموعاو وصوالً ال  مم ا  أمور معنية وكيفية تقد ير المدوارد ومشد ها  .3

 وكيفية التنفي  .

راو أخرقيدة واعيدة مزا  التنميدة االجتماعيدة تدد تفاعلهدا مدع البييدة , و االخرقياو : الق رة عل  اتخاذ خيا .4

 كيفية اتخاذ خيار يتر م مع أه اى المر  وقيمو , ويحترم تد الوق  نفسو أه اى االَخريا و قيمهم .

أله اتدو  الجمالياو : تق ير البيية ل اتها و استخ ام البيية للترويح و الجمال و الفا و احإلهدام و تحقيدق المدر  .5

 القعو  .

االلتزام : تنمية الشعور باالهتمام الشخعد و المسيولية مزا  رتاهية المجتمع احإنساند و البيية , المرة تلدو  .6

 األخر  بالرغم ما صعوبتها و ما يقابلها ما تثبيط للهمم .

 

 ة بشدكل  دامل . ) أبدو : وعد الطرح بالطبيعة المت اخلة و  رورة التعرى عليهدا بقضداياها المتبادلد الشمولية

 (254 :2010 عيرة  غباري ,
 

 البيئية التربية مبادئ : 
 

 معرندو المبداد  خدرل مدا1977 عدام سدابقا السدوتيت  باالتحداد جورجيا عاصمة ت  المنعق  تبليسد مؤتمر م د     

   يل  بما البييية للتربية األساسية
 

 والتاريخيدة واألخرقيدة والثقاتيدة والسياسدية واالقتعدادية وجيدةوالتكنول الطبيعيدة وجوههدا كاتة ما البيية ت رس   *

 . والجمالية

 . وخارجو النظامية التربية نظام داخل الحياة م   مستمرة عملية البييية التربية تكون أن ينبغ    *

 مدا العلدوم علدم بكدل الخدا  المضمون ما تستفي  بل العلوم تروع ما وام  ترع عل  البييية التربية تقتعر ال   *

 . متوازنة  املة نظرة تكويا ت 

 . وملها البييية المشكرو تجنب ت  وال ول  والقوم  المحل  التعاون أهمية عل  البييية التربية تؤك    *

 تد  ببييدة الدتعلم العنايدة مع مشكرتها ومل بها والعلم البيية مع التجاوح سا كل ت  لل ارسيا البييية التربية تعلم   *

 . األول  واوالسن

 التخاذ القراراو لهم الفرصة ومتامة التعليمية خبراتهم تخطيط ت  دور لهم ليكون المتعلميا البييية التربية تمكا   *

 . نتايجها وقبول

 . الحقيقية وأسبابها البييية المشكرو اكتشاى عل  تساع    *

 . المعق ة البييية المشكرو مل ت  والمهارة ال قيق التفكير عل  تؤك    *

 العنايدة وتعليمهدا مدع البييدة لمعرتدة التعليميدة الطدرق ما وع د كبير مختلفة تعليمية بيياو البييية التربية تستخ م   *

 .المبا رة والمشاه ة العملية باألنشطة

 لبيييدةالتربيدة ا امتدوا  ت  الم رسة عليها تشرى الت  والنشاطاو ال راسية المناهج كل تساهم أن الضرورة ما   *

 القديم اآلخدر تكدون وبعضدها , العلميدة والحقدايق والمفداهيم بالمعلومداو الطدرح تمد  تبعضدها , تفاصديلها بكدل

 . البيية نحو والم ركاو واالتجاهاو

 سداد طدابع مذا خاصدة عكسدية نتدايج ملد  يدؤد  قد  ذلك ألن , البيية مجال ت  المستقلة البرامج سيادة ما احإقرل   *

 . حوالنع احإر اد

 . البييية التربية تاعلية زيادة أجل ما وذلك ال راسية المناهج وبيا العلمية األبحا  بيا الفجوة تقريب   *

 يتعلمهدا الطالدب التد  والقديم والمد ركاو للمفاهيم الفعلد والتطبيق الممارساو خرل ما العلمية االتجاهاو خلق   *

 (44: 2013)عب  الناصر الفرا .نظريا
 

  البيئية تربيةال أهمية : 
 

لق  مرو عرقة احإنسان بالبيية بمرامل تطدور تعكدس وهدور المشدكرو البيييدة و تعقد ها , ميدث لبد  البييدة كدل      

ماجاو احإنسان , بينما ادي النمو السكاند المتزاي  , و سعد احإنسان حإ باع ماجاتو ملد ممد ا   دغط متزايد  علدد 

و غيدر مبا درة , مدا خدرل منتداا كميداو هايلدة مدا الملوثداو التدد تاقد  قد رة كل النوامد البيييدة بعدورة مبا درة 

الطبيعة علد التخلص منها و ق  أكد  الع يد  مدا علمدا  البييدة علدد ان التطدور التكنولدوجد و سدو  توجيهدو أدي ملدد 

 (22: 2007.)من  جاد االستغرل السد  للموارد الطبيعية , مما أدي بالتالد ملد م و  الع ي  ما المشاكل البييية 

 تلسفة التربية البييية :
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يعرتها ابراهيم ناصر بانهدا " مجموعدة المبداد  , و المعتقد او , و المفداهيم , و الفدروض , و المسدلماو , التدد      

م دو تد  كل متكامل , مترابط , متناسق , لتكون بمثابة المر د  , و الموجدو , للجهد  التربدوي و العمليدة التربويدة 

 ( 108: 2002." )أمم  ابراهيم ناصر 
 

و الفلسفة وثيقة العلة بالتربية ترب  ان تأسس علد الفلسفة , و تلسفة التربيدة معنيدة بالبحدث تدد جواندب العمليدة      

التربوية المختلفة بغيرها و هد معنية بفرض الفروض األساسية التد تعتم  عليها المفاهيم التربويدة , و تنميدة عرقدة 

 ( . 107:  2009ربية بغيرها ما جوانب االهتمام احإنساند ." ) محسا عطيو , الت

 االتجاهاو البييية 
 

 عنهدا, ويد اتع لهدا بهدا, ويدتحمس يؤما اتجاهاو لو منسان تكل احإنسان, مياة تد محورياً  دوراً  االتجاهاو تلعب     

 بشد ة, يرتضدها ق  أخر  واتجاهاو  خعيتو, مكوناو ما مكون مل  داخلو تد وثباتها ررها ا استق بفعل وتتحول

 (.91: 2000اهتمام. )ابراهيم عي  , أي عن ه تحتل ال أن الممكا وما  بها يؤما وال لها يتحمس ال ق  وثالثة

 المشاركة البييية
      

ة ت  تحقيق المشاركة ه  عبارة عا تفاعل الفرد عقليا وانفعاليا ت  موق  الجماعة بطريقة تشجعة عل  المساهم     

 Informalأو غيدر رسدمية  Formalأه اى الجماعة والمشاركة ت  تحمدل المسديولية وقد  تكدون المشداركة رسدمية 

وتع  المشاركة وسيلة لتحقيق عل  مستو  المجتمع وعل  مستو  الفرد تتساع  المجتمدع علد  تحقيدق أه اتدة وتزيد  

تراد عل  تغيير أنفسهم عا طريق تنمية ق راتهم ومثهم علد  ق رتة  عل  التعامل مع المشكرو العامة كما تساع  اال

 (& Haigh. 2004:204)  Bondالتعاون والتأثير ت  القرارو المتعلقة بحياتهم والبرامج الت  تؤثر عل  مياتهم 

 دور الم رسة تد مجال التربية البييية والمشاركة  البييية
 

د البييددد بحيددث تعكددس الحاجدداو االجتماعيددة للبييددة, وتحدداول لددوعتحتددل الم رسددة مكانددة هامددة تددد مجددال تنميددة ا     

مكسدداح الطددرح العدداداو السددليمة واالتجاهدداو والقدديم التددد تحقددق ممايددة البييددة والمحاتظددة عليهددا ووالمشدداركة تدد  

صيانتها. ودور الطرح تد ممايدة البييدة يبد أ مدا ممدايتهم لم رسدتهم, مدا يتطلدب مجموعدة مدا الممارسداو اليوميدة 

 &Péer ., المحاتظة عل  نظاتة الم رسدة وصديانة مراتقهدا, والنهدوض بهدا والحفداو علد  البييدة المجداورة لهدامثل

Yavetz, 2007: 45) ) 
 

 فروض البحث* 
 

 يوج  مستو  مرتفع ما االتجاهاو البييية ل   طرح المرملة المتوسطة. -1

 يية.توج  عرقة دالة ممعايية بيا االتجاهاو البييية والمشاركة البي -2

ال توج  تروق ذاو داللة ممعايية تدد المشداركة البيييدة لد   طدرح المرملدة المتوسدطة تدد  دو  الندوع  -3

 )ذكور/منا (".

 

 )نتائج البحث( *
 

ه ى البحث الحالد معرتة العرقة بيا االتجاهاو البييية لطدرح المرملدة المتوسدطة ومسدتو  المشداركة البيييدة      

 ت  دولة الكوي   .
 

 -نتائج الفرض األول وينص الفرض األول على :أوال 

"يوجدد  مسددتو  مرتفددع مددا االتجاهدداو البيييددة لدد   طددرح المرملددة المتوسددطة". وللتحقددق مددا صددحة هدد ا  

لكل عبارة مدا عبداراو مقيداس االتجاهداو البيييدة, وكاند  النتدايج  2الفرض تم مساح نسبة متوسط االستجاباو وكا

 عل  النحو التالد:

 : نسبة متوسط االستجابة ومربع كا الستجابات أفراد العينةعلى مقياس االتجاهات البيئية(1جدول ) 

 العبارة
نسبة متوسط  تكرار االستجابات

 االستجابة
 الداللة 2كا الوصف

 كبيرة متوسطة صغيرة

 0.01 54.32 مرتفع 0.77 160 74 66 1

 0.01 118.94 مرتفع 0.83 186 77 37 2

 0.01 101.04 مرتفع 0.81 182 62 56 3

 0.01 107.54 مرتفع 0.83 177 92 31 4

 0.01 59.66 مرتفع 0.77 163 66 71 5

 0.01 92.88 مرتفع 0.81 178 70 52 6

 0.01 90.38 مرتفع 0.80 177 70 53 7
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 العبارة
نسبة متوسط  تكرار االستجابات

 االستجابة
 الداللة 2كا الوصف

 كبيرة متوسطة صغيرة

 0.01 115.44 مرتفع 0.83 186 72 42 8

 0.01 44.72 مرتفع 0.76 154 80 66 9

 0.01 52.62 فعمرت 0.77 159 75 66 10

 0.01 66.06 مرتفع 0.78 166 73 61 11

 0.01 8.54 مرتفع 0.71 122 97 81 12

 0.01 186.62 مرتفع 0.84 211 35 54 13

 0.01 119.54 مرتفع 0.83 188 69 43 14

 0.01 216.62 مرتفع 0.88 219 55 26 15

 0.01 187.02 مرتفع 0.86 211 55 34 16

 0.01 51.86 عمرتف 0.78 157 84 59 17

 0.01 63.42 مرتفع 0.78 165 69 66 18

 0.01 127.28 مرتفع 0.82 192 58 50 19

 0.01 175.94 مرتفع 0.86 207 61 32 20

 0.01 43.58 مرتفع 0.76 153 82 65 21

 0.01 63.38 مرتفع 0.77 165 67 68 22

 0.01 118.16 مرتفع 0.80 188 46 66 23

 0.01 87.62 مرتفع 0.79 176 55 69 24

 0.01 18.32 مرتفع 0.72 134 76 90 25

 0.01 29.54 مرتفع 0.75 144 83 73 26

 0.01 63.86 مرتفع 0.79 164 79 57 27

 0.01 79.76 مرتفع 0.78 74 172 54 28

 0.01 72.86 مرتفع 0.78 172 54 74 29

 0.01 87.14 مرتفع 0.80 169 74 57 30

 0.01 92.24 مرتفع 0.80 176 67 57 31

 0.01 47.18 مرتفع 0.75 178 68 54 32

 0.01 53.54 مرتفع 0.78 155 63 82 33

 0.01 76.58 مرتفع 0.75 157 87 56 34

 0.01 102.06 مرتفع 0.79 167 45 88 35

 0.01 64.58 مرتفع 0.79 181 46 73 36

 0.01 32.72 مرتفع 0.75 160 93 47 37

 0.01 22.94 مرتفع 0.73 146 84 70 38

 0.01 54.32 مرتفع 0.77 139 78 83 39
 

 يتضح ما الج ول السابق وجود مستو  مرتفع ما االتجاهاو البييية ل   طرح المرملة المتوسطة.
 

 تفسير نتائج الفرض األول :

وتظهددر هدد ه النتددايج أن لطددرح المرملددة المتوسددطة تدد  الكويدد  مسددتو  مرتفددع مددا االتجاهدداو البيييددة  وأرجددع     

 لبامث نتايج ه ا الفرض لع ة متغيراو وعوامل منها : ا

تق ير البيية وتق ير الممارساو العحيحة تجاة البيية والت  أترزتهدا درجدة االهتمدام بالتربيدة البيييدة المق مدة للطدرح 

امدث أيضدا ت  ه ة المرملة ما خرل ما تضمنتو المناهج ال راسية ت  دمج التربية البييية تد  ال راسدة  , وارجدع الب

نتيجة ه ا الفرض ال  أساليب الت ريس المتبعة لتضميا التربية البييية ت  الم رسة ما أنشطة ومماراساو عملية ما 

  أنها زيادة الوع  البيي  ل   الطرح ت  ه ة المرملة العمرية 

ل  تحقيقها مدا  دأنها زيدادة واتفق  ه ه النتايج مع احإطار النظري أن للتربية البيية وما تتضمنة ما أه اى تسع  أ  

 االتجاة االيجاب  نحو البيية ول لك ت عيم السلوك التشارك  االيجاب  نجو البيية 

كما أن أه اى التربية البييية ه  أه اى العلم الت  نسع  دايما لتحقيقهدا , والمبداد  التد  تدنص عليهدا التربيدة البيييدة 

 ام بحل المشكرو الت  تقابل الفرد ويمكا لو أن يشارك ت  ملها. ما ِ أنها زيادة االهتمام بالبيية ,و االهتم
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 -ثانيا نتائج الفرض الثانى وينص الفرض الثانى على :
 

 . " توجد عالقة دالة إحصائية بين االتجاهات البيئية والمشاركة البيئية "

مقياس االتجاهداو البيييدة وللتحقق ما صحة ه ا الفرض تم مساح معامل ارتباط بيرسون بيا درجاو الطرح عل  

 ودرجاتهم عل  مقياس المشاركة البييية, وكان  النتايج عل  النحو التالد:

 

 كة البيئية(: معامل ارتباط بيرسون بين درجات االتجاهات البيئية ودرجات المشار 2جدول )
 

( بيا درجداو الطدرح علد  مقيداس 0.01( أن هناك عرقة ارتباطية موجبة دالة عن  مستو  )2يتضح ما ج ول )  

 االتجاهاو البييية ودرجاتهم عل  مقياس المشاركة البييية.
 

  -: نتائج الفرض االثالث وينص الفرض الثالث على: ثالثا 
      

د المشاركة البييية ل   طرح المرملة المتوسدطة ترجدع ملد  االتجاهداو البيييدة توج  تروق ذاو داللة ممعايية ت "

 Independent Samplesل يهم". وللتحقق ما صحة ه ا الفرض تم استخ ام اختبدار "و" لمجمدوعتيا مسدتقلتيا 

T Test  :وكانت النتائج على النحو التالي 
 

 . لبيئية في ضوء االتجاهات البيئية: نتائج اختبار "ت" للفروق في المشاركة ا ( 3جدول )
 

 العدد االتجاهات البيئية
المتوسط الحسابي 

 للمشاركة البيئية

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ت"

 2.28 14.43 144 منخفض
298 6.61 0.01 

 2.31 16.19 156 مرتفع
 

المشاركة المجتمعية لد   طدرح المرملدة المتوسدطة يتضح ما الج ول السابق وجود تروق ذاو داللة ممعايية تد 

 لعالح مرتفعد االتجاهاو البييية.
 

 -رابعا نتائج الفرض الرابع وينص الفرض الرابع على :
  

ال توجدد  تددروق ذاو داللددة ممعددايية تددد المشدداركة البيييددة لدد   طددرح المرملددة المتوسددطة تددد  ددو  النددوع  "    

 ". )ذكور/منا (

 Independent Samples T Testه ا الفرض تم استخ ام اختبار "و" لمجمدوعتيا مسدتقلتيا وللتحقق ما صحة 

 وكان  النتايج عل  النحو التالد:
 

 (: نتائج اختبار "ت" للفروق في المشاركة البيئية في ضوء النوع 4جدول )

 الع د النوع
المتوسدددددددددددددددددددددط 

 الحسابد

االنحددددددددددددددددددراى 

 المعياري

درجددددددددددددداو 

 الحرية
 ال اللة قيمة "و"

 2.30 15.17 142 ذكور
 غير دالة 1.06 298

 2.39 14.88 158 منا 
 

يتضح ما الج ول السابق ع م وجود تروق ذاو داللة ممعدايية تدد المشداركة البيييدة لد   طدرح المتوسدطة ترجدع 

 مل  النوع.

 

 توصيات البحث * 

 -يوص  ه ا البحث بـــــــــ:

 . والتغيير والعطا  تد التق م الكبير ال ور لها ليكون والعمل البيي   معبالمجت االهتمام الم رسة لزيادة تشجيع -1

 تخعيص مواد دراسية منفعلة قايمة ب اتها لت ريس التربية البييية وتقنيا وسايل تقويم له ه المواد . -2

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات

 االتجاهاو البييية
0.815 0.01 

 المشاركة البييية
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وذلدك  , تنميتدةو والمجتمدع  مدا الم رسدة بديا العرقدة وتوثيدق تعزيدز ملد  التربويدة العمليدة علد  القدايميا دعدوة -3

 واكتسداح الخبدراو لبندا  المتوسدطة تدد المد ارس التربدويا  لكاتدة مداريدة عمدل وورش ودوراو بتوتير بدرامج

 . ج ي ة مهاراو

العمل عل  زيادة التعاون مع المؤسساو المهتمة بالبيية واسدتقطاح الخبدراو وملقدا  المحا دراو وعقد  الند واو  -4

 مشكرو البييية.به ى زيادة الوع  ل   الطرح بال

العمل عل  مص ار مجلة م رسية دورية تهتم بقضايا البيية المحليدة والعالميدة , وتعمدل علد  زيدادة الدوع  البييد   -5

 ل   الطلبة .

 العمل عل  توتير االن ية البييية الم رسية وجماعاو أص قا  البيية وتوتير ما يلزم ما ممكاناو لمساع تهم . -6

 معلميا والم يريا عل  مثرا  المناهج ال راسية ببعض المو وعاو الت  تهتم بالبيية العمل عل  مث ال -7

الحر  عل التوويد  الهدادى للتكنولوجيدا الح يثدة لتحسديا التوعيدة البيييدة لد   الطلبدة وتضدميا الربيدة البيييدة  -8

 ب اخل ه ة الوسايل .

والمحاتظداو , بحيدث يتطدوع الطلبدة والمعلمديا  العمل علد  تنظديم أيدام دراسدية مفتومدة علد  مسدتو  المد ارس -9

بحمرو نظاتة وتشجير للبيية المحلية مول الم رسة , تنظيم مسابقاو بييية عل  مستو  المد ارس , والمد يرياو 

 مول القضايا البييية المحلية والعالمية .
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 ملحق 

 مقياس االتجاهات البيئية

 عزيز  الطالب 

 السرم عليكم ورممة هللا وبركاتة 

الخماسدد  المد   اعتمداد متد .وللتحقدق  )39 (المقيداس تقدراو عد د البييدة وبلغد  نحدو لرتجاهاو البامث مقياسا أع   

 , غير مواتق , غير مواتق بش ة ( محاي , مواتق, بش ة, مواتق)  مل  ميث للب ايل

 خالص الشكر                                                                                

 البــــــــــامث                                                                                 

 

أوافقققق  عبارات المقياس م

 بشدة

غيقققققققققر  حيادى أوافق

 موافق

غيقققققققققر 

موافقققق 

 بشدة

      يجب مكاتية المعانع والمؤسساو الع يقة للبيية  1

      حيوية للتخلص ما االتاو الزراعية يجب تشجيع المقاومة ال  2

      يجب تشجيع السماد الطبيع  ت  الزراعة  3

      اعتبر تكرة سا القوانيا للح  ما الضو ا  ت  الحفرو تكرة غير مقبولة  4

يجددب االمتفددال بالمناسددباو البيييددة مثددل يددوم الكددرة االر ددية لزيددادة وعدد   5

 الناس بالبيية 

     

      المحاتظة عل  الحيوناو ما االنقراض ليس  رور  أر  أن  6

      أر  أن بنا  المحمياو الطبيعية ت  ال ول النامية  رورة ملحة  7

      أ جع استخ ام معادر الطاقة األمنة مثل الطاقة الشمسية  8

      أعتق  أن تأثير الغاباو الحامضية عل  الغاباو ليس كبير  9

      فاعرو النووية ت  ال ول النامية يجب بنا  الم 10

      أتضل المش  عل  استخ ام السيارة ت  قضا  بعض الحاجاو  11

      أر  أن امتجاا اليابنييا بع  تسونام  مول المفعرو النووية غير مبرر  12

يجب ترض غراماو مالية علد  أصدحاح المعدانع الد يا يلقدون مخلفداتهم  13

 ت  االنهار 

     

      أتضل القيام بأنشطة ترتيهية ب ال ما الحمرو التطوعية لحماية البيية  14

      يجب منع قطع اال جار للبنا  أو الت تية  15

      ال داع  له ا الحر  الش ي  عل  موارد المياة  16

      أر  أن ت مير طبقة االوزون يشكل خطرا عل  البيية  17

ما البنا  ت  االرا   الزراعية هو ت خل ت  الحريدة  أعتق  أن منع الناس 18

 الشخعية لهم 

     

      يجب التخلص ما االكياس البرستيكية ت  المخابز والمطاعم  19

      أعتق  أن التلو  البيي  يشكل خطرا عل  العحة العامة  20

      يجب منع تجريب أدواو التجميل عل  الحيواناو  21

      المعانع الموجودة ت  المناطق السكنية  يجب أغرق 22

      يجب ترض غراماو مالية عل  المتنزهيا ال يا يشعلون النار ت  الغاباو  23

      يجب تشجيع الشباح عل  استخ ام ال راجاو الهوايية  24

أر  أن جمع مخلفاو المواد البرسكيكية ما االرا   الزراعيدة ال داعد   25

 لة 

     

      أر  أن التنقيب عا النفط ت  المحمياو الطبيعية غير  رور   26

      أعتق  أن المحاتظة عل  النباتاو النادرة أمر ت  غاية االهمية  27

     يجددب أن تسددا الحكومددة قددوانيا للحدد  مددا التلددو  الندداجم عددا السددياراو  28
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 والباصاو 

 خل تددد  مدددريتهم أر  أن مندددع النددداس مدددا العدددي  تددد  مواسدددم معيندددة تددد 29

 الشخعية 

     

      أعتق  أن وجود الشرطة البييية أمر هام للبيية  30

      ال مانع ل   ت  استخ ام مياة المجار  ت  ر  المزروعاو  31

      أر   رورة معالجة مياة المجار  قبل صرتها ت  االنهار  32

و الزراعيددة دون يجددب أن تسددمح الحكومدداو للمددزارعيا باسددتخ ام المبيدد ا 33

 ت خل منها 

     

      أعتق  أن سا القوانيا البييية يمكا أن يعمل عل  مماية البيية ومواردها  34

      يجب تشجيع السايقيا عل  استخ ام البنزيا الخال  ما الرصا  35

أ ددعر بالمتعددة عندد ما اسددتمع الدد  بددرامج التوعيددة بحددال البييددة مددا وسددايل  36

 االعرم 

     

أر  أن المحيطاو قادرة علد  تنظيد  نفسدها وال داعد  للقلدق مدا التلدو   37

 الناجم عا تسرح النفط ما الناقرو 

     

 أر  أن الخوى ما نقص المياة أمر مبال  تيو  38

 

     

يجب زيدادة عد د المعدانع بدالقرح مدا السدوامل متد  ندوتر كلفدة تعد ير  39

 المواد الخام 

     

 

 

 


