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 الملخص 

وصف مستوى الوعى البيئى لدى طالب المرحلة ام بها الباحث إلى الكشف عن هدفت الدراسة التى ق     

ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى التحليلى واستبانة تم ،  الثانوية  فى إطار التربية البيئية

وى الوعى ( طالب و طالبة من خالل المرحلة الثانوية بدولة الكويت بهدف تحديد مست450تطبيقها على عدد )

البيئى لدى طالب المرحلة الثانوية  فى إطار التربية البيئية لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت من خالل 

 من أبرزها :طرح مجموعة من االسئلة. وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج 

رحلة الثانوية في دولة توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً بين التربية البيئية والوعي البيئي لدى طالب الم -

 الكويت ".

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعى البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت في ضوء  -

 التخصص الدراسي لصالح الشعبة االدبية.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعى البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت في ضوء  -

 بنات (.–النوع )بنين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعى البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت في ضوء  -

 الصف الدراسي لصالح الصف الثانى عشر  .

 

 مقدمة البحث(أوال ) 

التجاهات والقييم، وفيى التربية البيئية،هي نمط من التربية، يهدف إلى تزويد األفراد بالمعارف والمهارات وا     

مختلف التخصصات التي من شأنها أن تحقق لديهم الوعي البيـئي المناسب؛ وذلك لتقدير العالقيات المعقيدة بيينهم 

وبيئيياتهم، وتوضيييح حتمييية المحاف يية علييى مصييادر البيئيية المختلفيية، وحسيين اسييتلاللها لصييالحهم، والعمييل علييى 

 م(1986هم الكريمة، ورفعاً لمستوى معيشتهم )مطاوع، المساهمة في حل مشكالتها؛ حفاظاً على حيات
      

وعلى هذا فالتربية البيئية بمفهومها الواسع،علم يشمل تخصصات العلم المختلفة ومجاالت الحياة المتنوعة لذا 

ل يخطئ من يعتقد أن التربية البيئية نمط يقتصر على دراسة الطبيعة، أي الحيز الذي يعيش فيه اإلنسان، بل يشيم

فييي دائييرة اهتمامييه مجيياالت أخييرى، مثييليي الفسيييولوجية واألخالقييية واالجتماعييية والنفسييية والتربوييية والثقافييية. 

األمر الذي جعل التربية البيئيية جيديرة بيأن تأخيذ المكانية الالئقية بهيا فيي السياسيات التعليميية والمنياهج الدراسيية 

م والعـالي، بيل تزاييد االهتميام بالتربيية البيئيية ميع تزاييد حيدة والبرامج اإلرشادية في مختلف مراحل التعليم الـعا

 مشكالتها.
 

فالتربية البيئية تهدف إلى إتاحة الفرصة للناس الكتساب المعارف و القيم و المهارات المطلوبة لبحث قضايا      

يئية تسعى إلى تنمية ( و بالتالى فالتربية الب  ( UNESCO, 1976البيئة و حل مشاكلها و حمايتها و تطويرها 

. و يمكن ( Fien, 2002 )مواطنة فعالة وواعية ملتزمة بالقيم و الممارسات التى تحمى البيئة و المجتمع 

للتربية البيئية المقدمة فى إطار المدارس الحكومية أن تلعب دوراً هاماً فى هذه العملية . فالطالب هم جمهور 

 و حماه األرض . أساسى للرسائل البيئية ألنهم قادة اللد
 

( أنه حتي قبل ثالثين عاماً ، لم يكن مصطلح التربية البيئية معروفاً تماماً و 1ي 2009ويذكر )جميل صوفى ،     

لم يعط حقه من الفهم و االهمية ، ثم بدأت التربية البيئية تنمو كحركة عالمية و تأخذ بعدها في المجاالت 

دي إلي كثير من الوعي و اإلدراك ألهمية التربية البيئية ليس علي مستوي التعليمية و التربوية ، األمر الذي أ
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رجال التعليم فقط ، بل أيضاً حماس و رغبات المواطنين و رجال الفكر و السياسة في بعض الدول و خصوصاً 

 المتقدمة منها . 

الدول و المن مات العالمية لهذه و يعود ذلك إلي التليرات التي طرأت علي أوضاع البيئة العالمية و استجابة      

و ،                                     جل حماية كوكبنا الذي نعيش عليه التليرات البيئية و ما يتطلب اتخاذه من أ

( بأن التربية البيئية ليست حديثة العهد ، بل أن لها جذورها القديمة في ثقافات 73ي 2009يؤكد )كاظم المقدادى ،

ثمة رأي يرجع نشأة التربية البيئية إلي القرن التاسع عشر ، من خالل ربط التربية بالطبيعة ، و  الشعوب ، و

تلقي االديان السماوية علي عاتق اإلنسان مسئولية استثمار الطبيعة و العناية بها ، معتبرة أن سوء إدارة الطبيعة 

بالطبيعة و رعايتها هو فضيلة أخالقية اساسية ،  إثم كبير شأنه في ذلك شأن الخطايا االخالقية ، و أن االهتمام

داعية اإلنسان على نحو واضح و صريح إلي التعاطف مع الطبيعة و عدم إساءة استخدامها ، إلي جانب تحبيب 

الطبيعة إلي اإلنسان و تقربه منها ، و جعل ما بين اإلنسان و الطبيعة انسجاماً و الفه و مودة ، وقد تبين أن 

يئية كفكر و ممارسة و تطبيق اكتسبت محتواها العلمي ، كجزء متمم للعلوم البيئية، و تطورت علي التربية الب

نحو كبير في العقود الثالثة االخيرة من القرن العشرين ، بفضل الحركة المتنامية و المتصاعدة ألنصار البيئة و 

 التي كرست للبيئة و مشكالتها.  حماتها ، و تحت تأثير األنشطة ، و خاصة المؤتمرات العلمية الدولية

 االطار النظرى

 

 (  2001دراسةعبد العزيز النجادى )*  
  

 -بعنوان :
 

"مدى تحقيق معلمى التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة لالهداف المتعلقة بجوانب التربية البيئية ورفع  

 مستوى الوعى البيئى " 
 

تحقيق معلمى التربية الفنية بالمراحل المتوسطة لالهداف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى       

المتعلقة بجوانب التربية البيئية باختالف  الوظيفة  والمؤهل  وسنوات  الخبرة ، وكذلك محاولة الوصول الى 

مقترحات  حول أفضل الطرق لتحقيق االهداف  المتعلقة بجوانب التربية البيئية بإختالف الوظيفة والمؤهل 

الخبرة وكذلك محاولة الوصول إلى مقترحات حول أفضل الطرق لتحقيق األهداف المتعلقة بجوانب وسنوات 

 التربية البيئية ، أثناء تدريس مواضيع عن البيئة . 
 

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بعرض استبيان  حول اهداف التربية البيئية ، وقد تألف مجتمع  الدراسة      

( معلماً ، وكذلك جميع  130بية الفنية للمرحلة المتوسطة بمدينة الرياض والبالغ عددهم )من جميع معلمى التر

 -( موجهين  وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية ي8موجهى التربية الفنية للمرحلة المتوسطة والبالغ عددهم )
 

لقة بجوانب  التربية البيئية ، من حيث واقع تحقيق معلمى التربية الفنية بالمرحلة المتوسطة لالهداف المتع -1

 (.0,61( وبانحراف معيارى قدره ) 3,57أن متوسط إجابات أفراد العينة بلغ ) 

من حيث مدى تحقيق معلمى التربية الفنية لألهداف المتعلقة بالجانب المعرفى . أن المتوسط الحسابى   -2

 ( .0,63( بانحراف معيارى )3,46الجابات أفراد العينة يساوى )

يث مدى تحقيق معلمى التربية الفنية لالهداف المتعلقة بجوانب التربية البيئية ي أن المتوسط الحسابى من ح -3

 (.0,62( وبانحراف معيارى قدره )3,49يساوى )

 

 ( 2006دراسة منى التنشة )* 
 

  -بعنوان : 

 عاشر  فى مدينة القدس ""أثر استخدام أنشطة فى التربية البيئة فى تنمية الوعى البيئ لدى طلبة الصف ال    
      

هدفت  الدراسة إلى معرفة أثر استخدام االنشطة فى التربية البيئة على زيادة الوعى البيئى والصحى لطلبة      

الصف السادس االساسى فى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية فى القدس ، وقد 

( طالبا وطالبة  121جريبى لتحقيق أهداف الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من )استخدمت الباحثة المنهج الت

( طالبة  61( طالبا وعدد االناث ) 60من  مدرسين ، احداهما للذكور واالخرى لالناث ، كان عدد الذكور فيها )

خرى ضابطة ، وقسمت عينة الدراسة  الى اربع شعب ، شعبتين فى كل مدرسة  ، اختيرت احداهما تجريبية واال

وأستخدمت الباحثة مقياس الوعى البيئى الذى طبقتة على المجموعتين التجريبية والضابطة فى المقياس القبلى ثم 
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طبق مرة اخرى كمقياس بعدى للحصول على النتائج ،وقد توصلت الدراسة  الى أن استخدام أنشطة التربية 

 فى فهم البيئى الميكروبى وادراكه . البيئة قد ساعد الطلبة الذين قاموا يتنفيذ االنشطة

 Erdogan, Mehmet,(2015 )دراسة محمد اردوغان  * 
 

 :بعنوان  
 

"The Effects of Ecology-Based Summer Nature Education Programon secondry 

School Students' Environmental Knowledge, Environmental Affect and 

Responsible Environmental Behavior" 

 

"أثر برنامج تعليمى صيفى يستند على الطبيعة على طلبة المدارس الثانوية من حيث معرفتهم البيئية وتأثرهم 

 بالبيئة وسلوكهم البيئى  المسؤول " 
 

وهدفت الدراسة الى التعرف على تأثير البرنامج الصيفى على معرفة الطالب بالبيئة ومدى تأثير البرنامج      

( طالبة 26(من طلبة المدرسة الثانوية كان من بينهم ) 62وكهم البيئى ، وقد  تم اجراء الدراسة على )على سل

( 2008( طالبا والذين شاركوا فى برنامج تعليمى صيفى ، تم تن يمة فى مدينة انقرة التركية فى العام ) 38و)

تخدام سلسلة من أدوات جمع البيانات من وبدعم من المجلس التركى للبحوث العلمية والتكنولوجية ، وقد تم اس

العينة حيث تم استخدام اختبار قبلى واختبار بعدى لتقييم المعرفة البيئية للطلبة ، ومدى تأثيرهم بالبيئة ، وكذلك  

 سلوكهم البيئى المسؤول . 

بعدة أساليب وقد أخضعت البيانات الكيفية الى تحصيل المحتوى ، فى حين تم تحليل البيانات الكمية       

 (   T-TET(واختبار )ت( ، ) Anovaأحصائية كان منها اختبار أنوفا )

وأظهرت نتائج الدراسة  أن البرنامج البيئى المستند على الطبيعة قد ساهم بشكل  كبير فى إيجاد سلوك بيئى       

ة فى اإلختبار البعدى مسؤول لدى الطلبة ، فى حين أنه وعلى الرغم من ان الدرجات التى حصل عليها  الطلب

كانت اعلى  من تلك التى حصلوا  عليها فى االختبار القبلى ، إال انه لم يالحظ أثر هام لبرنامج التعليم البيئى 

 المستند على الطبيعة على  المعرفة البيئية لدى الطلبة . 

 

 مشكلة البحث *

تنمية الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع . لميا تمثلية تلعب التربية من خالل مؤسساتها المختلفة دوراً كبيراً فى      

التربية من أهمية كبيرى فيى غيرس وتنميية العيادات واالتجاهيات الصيحية السيليمة وخاصية فيميا يتعليق بالن افية 

والمحاف ة على الصيحة العامية وترشييد اسيتثمار الميوارد الطبيعيية فيى البيئية، ويجيب أن يكيون اليدور الرئيسيى 

الفترة هو زيادة الوعى بالمشكالت البيئية وخاصة مشيكالت التليوث بجمييع أنواعهيا ، وأن تسيعى  للتربية فى هذة

                  التربية الى إحداث تليرات فى اتجاة الطالب بحييث يينجم عنهيا تلييرات فيى السيلوك البيئيى غيير الرشييد ليديهم . 

 (88ي 2005ايناس ابو اللبن ،  )

 -الية في التساؤالت التالية:وتتحدد مشكلة االبحث الح

 هل توجد عالقة بين التربية البيئية والوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت؟ -1

هل يختلف مستوى الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانويية فيي دولية الكوييت فيي ضيوء التخصيص  -2

 الدراسي )علمي/أدبي(؟

ب المرحليية الثانوييية فييي دوليية الكويييت فييي ضييوء النييوع هييل يختلييف مسييتوى الييوعي البيئييي لييدى طييال -3

 )ذكور/إناث(؟

هيل يختلييف مسييتوي اليوعي البيئييي لييدى طييالب المرحلية الثانوييية فييي دوليية الكوييت فييي ضييوء الصييف  -4

 الدراسي )العاشر/الحادى عشر/الثانى عشر(؟
 

 أهمية البحث * 

 ت هر أهمية البحث من خاللي     

 : األهمية النظرية- 

اليوعى البيئيى ليدى طلبية المرحلية الثانويية،  هدفية  لموضيوع تناولية فيى إسيهاما متواضيعاً  لبحيثا يعيد  -

 االساسى تشكيل الوى البيئى لدى هؤالء الطالب 

تتمثل األهمية الن رية للبحث فيي إلقياء الضيوء عليى ميردود اسيتخدام االتربيية البيئيية  فيى رفيع مسيتوى   -

 انوية الوعى البيئى لدى طالب المرحلة الث
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 البيئيية لإلهتميام بتنميية التربيية والتعليم  التربية وزارة في التربويين  هذا البحث المسؤلين من يستفيد قد  -

 .مراحل تعليمية أخرى  في الطالب لدى
التربيية البيئيية فيى مجيال  دور تبحث دارسات وجود عدم عن  الناتج العجز سد في البحث  هذا يساهم قد  -

 دى الطالبالوعى البيئى ل
 
  األهمية التطبيقية 

  توجيييه ن يير المهتمييين بالعملييية التعلمييية  بأهمييية تصييميم بييرامج لتطييوير منيياهج التربييية البيئييية  والتييى

تتضمن ممارسات عملية  ايجابية من شيأنها زييادة دافعيية الطيالب للعميل البيئيى واالحسياس بالمسيؤلية 

 تجاة البيئة . 

  فى  مجال التربية والتعليم. توظيف أبعاد التربية البيئية 

 

البيئية فى المؤسسات التعليمية ألنها تعد مصدرا أساسيا  التربية مناهج أهمية يتضح تقدم ما كل  بعد

للوووعى البيئووى لوودى الطووالب روأنهووا ضوورورل ملحووة لحوول الكثيوور موون المشووكالت التووى باتووت تعووانى منهووا البيئووة 

 يوم .  واالنسانية وتعد من أكثر مشاكل مجتمعات ال

 

 -مصطلحات البحث:

 

o   التربية البيئية 
 

( التربية البيئية بأنها ي عملية يتم من خاللها توعية األفراد و  538ي  2003يعرف ) أحمد النجدى ،      

الجماعات ببيئتهم و تفاعل عناصرها البيولوجية و الفيزيائية و االجتماعية ، و الثقافية ، فضال " عن تزيدوهم 

و القيم و المهارات و الخبرة ، بل باإلرادة التى تيسر لهم سبل العمل فرادى و جماعات ، فى حل بالمعارف 

مشكالت البيئة فى الحاضر و المستقبل و ينبلى أن تكون هذه التربية هادية ال لسلوك الناس وحدهم و إنما أيضا 

 " لسلوك المسئولين الذين تتأثر البيئة بقراراتهم .
 

أن التربية البيئية " هى عملية تهدف إلى خلق مواطن واسع المعرفة  Sauvé) (1999:9,يرى سوف     

بالبيئات البيوفيزيقية ، و الواعى بالمشكالت البيئية و القادر على إيجاد البدائل لحل تلك المشكالت ، و الذى 

 أفضل.  يتصرف بدافع المسئولية لتنمية البيئات المختلفة كى تكون أكثر مالءمة لنوعية حياة

 

o  :  التعريف االجرائى 
 

جهدا تعليميا من ما ؛  يسعى إلعداد طالب التعليم الثانوى  وتكوينه،من خالل وضيح المفاهيم وتعميق       

المبادئ ، و القيم واالتجاهات ، وتنمية مهاراته لتوجيه سلوكه ، للتفاعل الناجح مع البيئة الطبيعية ، و 

تى يكون واعيا بمشاكلها وقادرا على اتخاذ القرارات لحمايتها ، وحل مشاكلها  االجتماعية و االقتصادية ، ح

واستلالل مواردها ، من أجل تحسين نوعية الحياة ، و تلبية حاجاته و حاجات أسرته ومجتمعه واالجيال من 

 بعدة.
 

o  الوعى البيئى 
 

رف بانه االدراك القائم على المعرفة بالمسكالت التى تتعرض لها البيئة واسبابها وأثارها على عناصر يع                                                               

البيئة المختلفة وذلك من أجل تهيئة الطالب لتحمل مسئولياتهم نحو البيئة والمحاف ة عليها وادراك جوانبها 

اية مواردها من االستنزاف والقدرة على اتخاذ المختلفة وكذا معرفة الحقوق والواجبات البيئية بصيانة البيئة وحم

 (10-9ي 2002)المنوفى وياسر مصطفى الجندى،. القرار بما يصون البيئة ويحافظ عليها محمد ابراهيم

 :حدود البحث-   
 

  -الحدود الموضوعية :

 

ية يمكن تحديد الحدود الموضوعية للبحث بحجم العينة المستخدمة وهى عينة من طالب المرحة الثانو

( طالب وطالبة . كما تتحدد ايضا  450م والبالغ عددهم )  2015/  2014فى دولة الكويت  للعام الدراسي  

والمفاهيم  الن رية   وأيضا األهداف وفروض البحث  –الحدود المكانية باألدوات المستخدمة فى البحث 

 واألساليب اإلحصائية المستخدمة فى معالجة بيانات البحث. 
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 -لمكانية:الحدود ا

 بعض مدارس التعليم الثانوى بدولة الكويت      

 

 -الحدود الزمنية :

 .2014/2015طبقت األداة المستخدمة فى هذا البحث على طالب عينه الدراسة فى العام الدراسى     

 أهداف البحث   

 وصف مستوى الوعى البيئى  لدى طالب المرحلة الثانوية  فى إطار التربية البيئية. 

 

 أسئلة البحث :- 
 

 هل توجد عالقة بين التربية البيئية والوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت؟ -

 ما مستوى الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت في ضوء التربية البيئية؟ -

لكويييت فييي ضييوء التخصييص هييل يختلييف مسييتوى الييوعي البيئييي لييدى طييالب المرحليية الثانوييية فييي دوليية ا -

 الدراسي )علمي/أدبي(؟

هييل يختلييف مسييتوى الييوعي البيئييي لييدى طييالب المرحليية الثانوييية فييي دوليية الكويييت فييي ضييوء النييوع  -

 )ذكور/إناث(؟

هل يختلف مستوي الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت فيي ضيوء الصيف الدراسيي  -

 )العاشر/الحادى عشر/الثانى عشر(؟
 

 ) اإلجراءات المنهجية ( *

 المنهج : -1
من المخطط استخدام المنهج الوصفى خالل البحث، فهو يعميل عليى تحدييد خصيائص ال ياهرة ووصيف    

الى ذليك مين جوانيب تيدور حيول مشيكلة او  متليراتها واسبابها واتجاهاتها وما طبيعتها ونوعية العالقة بين

الواقع، فهو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشيكل علميي ارض  ظاهرة معينة والتعرف على حقيقتها في

أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلة اجتماعية أو إنسانية )عبيد الباسيط  من م من أجل الوصول إلى

 (.2006محمد حسن، 

 

 التحليل اإلحصائي* 

 -استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التاليةي     

 ارية .المتوسطات واالنحرافات المعي -1

 (t-test اختبار ) -2

 تحليل التباين  -3

 2مربع كا  -4
 

 )أهم نتائج البحث( *

 نتائج الفرض األول:  -1     

ينص الفرض األول على " توجد عالقية موجبية دالية إحصيائياً بيين التربيية البيئيية واليوعي البيئيي ليدى      

 طالب المرحلة الثانوية في دولة الكويت ".
 

فرض تيم حسياب معاميل ارتبياط بيرسيون بيين درجيات الطيالب عليى مقيياس وللتحقق من صحة هذا ال

 التربية البيئية ودرجاتهم على مقياس الوعي البيئي، وكانت النتائج على النحو التاليي

 ون بين درجات التربية البيئية ودرجات الوعي البيئيمعامل ارتباط بيرس (1جدول )

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغيرات

 االتجاهات البيئية
0.844 0.01 

 المشاركة البيئية
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( بين درجيات الطيالب عليى 0.01( أن هناك عالقة ارتباطية موجبة دالة عند مستوى )1يتضح من جدول )      

مقياس التربية البيئيية ودرجياتهم عليى مقيياس اليوعي البيئي.ورجيع الباحيث نتيجية هيذا الفيرض إليى أن االهتميام 

ة وعرض المفاهيم الخاصة بالبيئة والمحاف ة عليها من شأنة زيادة وعى الطالب بالبيئية التيى تحييط بالتربية البيئ

ميين حوليية والمشييكالت التييى تعييانى منهييا البيئيية والمشيياركة فييى حييل هييذة المشييكالت .وتتفييق هييذة النتيجيية مييع مييا 

  (Scott &Oultin , 2004)( وتتفق ايضا مع نتائج دراسة  Lixiang,  2007توصلت اليه نتيجة دراسة )

 نتائج الفرض الثانى:  -2
 

ينص الفرض الثانى على "توجد فروق ذات داللة إحصائية في اليوعي البيئيي ليدى طيالب المرحلية الثانويية      

 في دولة الكويت في ضوء التخصص الدراسي )علمي/أدبي(".
      

 Independent Samplesن مسيتقلتين وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمجميوعتي     

T Test وكانت النتائج على النحو التاليي 

 ( نتائج اختبار "ت" للفروق في الوعى البيئى في ضوء التخصص 2جدول )

 العدد التخصص
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ت"

 2.16 15.22 219 علمي
 غير دالة 0.30 448

 2.12 15.16 231 أدبي

يتضح من الجدول السابق عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي اليوعي البيئيي ليدى طيالب المرحلية 

 الثانوية في دولة الكويت ترجع إلى التخصص الدراسي.

ارجع الباحث نتيجة هذا الفرض إلى أن التربية البيئية تحتاج من الطالب القيراءة واالطيالع ، وايضيا لتشيكيل 

وعى البد من مشاهدة تجارب االخرين والقراءة والمعرفة الصحيحة عنها . وقد ابدى طالب التخصص األدبيى ال

نوعا من االهتمام فى البحث وجمع المعلومات عن البيئة والمقاالت واالبحاث التيى تناوليت هيذا الموضيوع أكثير 

( ، ودراسية إينياس أبيو الليبن . 2001يفيى ، من طالب الشعبة العلمية . واتفقت هذه النتيجة مع دراسة ) محمد الف

 وبذلك تم قبول الفرض الثانى  .

 نتائج الفرض الثالث:  -3
      

ينص الفرض الثالث  على "توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي ليدى طيالب المرحلية الثانويية      

 في دولة الكويت في ضوء النوع )ذكور/إناث(."

 Independentالفييرض تييم اسييتخدام اختبييار "ت" لمجمييوعتين مسييتقلتين وللتحقييق ميين صييحة هييذا  

Samples T Test وكانت النتائج على النحو التاليي 

 ( نتائج اختبار "ت" للفروق في الوعي البيئي في ضوء النوع 3جدول )

 العدد النوع
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ت"

 2.19 15.76 224 ذكور
 غير دالة 0.34 448

 2.20 15.69 226 إناث

( عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحصيائية فيي اليوعي البيئيي ليدى طيالب المرحلية 4يتضح من جدول )

 الثانوية في دولة الكويت ترجع إلى النوع.

ة التييى وقييد أرجييع الباحييث نتييائج هييذا الفييرض الييى أن الطييالب جميعيياً لييديهم اهتمامييات مشييتركة بالبيئيي

 يتشاركون فى العيش فيها .
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 نتائج الفرض الرابع :  -4

ينص الفرض الرابع  على "توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي ليدى طيالب المرحلية الثانويية      

فيي دولية الكوييت فييي ضيوء الصيف الدراسيي )العشيير/الحادى عشير /الثيانى عشير (." وللتحقييق مين صيحة هييذا 

 وكانت النتائج على النحو التاليي ANOVAم اختبار تحليل التباين الفرض تم استخدا

 

 (: نتائج اختبار تحليل التباين للفروق في الوعي البيئي في ضوء الصف الدراسي 4جدول )

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات

 3.62 2 7.24 بين المجموعات

 0.094 447 41.85 لخطأا 0.01 38.67

  449 49.09 الكلي

( وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئيي ليدى طيالب المرحلية الثانويية 4يتضح من جدول)

 في دولة الكويت ترجع إلى الصف الدراسي لصالح طالب الصف الثانى عشر.

 ا :وقد أرجع الباحث نتائج هذا الفرض لمجموعة من المتغيرات ومن بينه

أن طالب الصف الثانى عشر  على درجة من النضيج واليوعى بالمشيكالت البيئية مين الصيفوف االقيل 

وذلك اتضح من مستوى االهتمام بالتربيية البيئيية ومسيتوى البحيث فيى المشيكالت البيئيية وسيبل حلهيا ،أكثير مين 

وجيود الضيلوط الصيفية طالب الصف العاشر والحادى عشير الثيانوى ينخرطيون فيى العمليية التعليميية فحسيب ل

وزيادة عدد المواد الدراسية التى يدرسونها . كما أن طالب الصف الثانى عشر ليديهم االحسياس بالمسيؤولية بميا 

( بيأن الفئيات العمريية االكبير 2010أنهم االكبر سنا فى المدرسة ، وذلك ما أكدت علية دراسة )غيازى الميدهون 

 قدرة على التعامل معها .وبذلك تم قبول هذا الفرض .هى االقدر على فهم ال روف البيئة وأكثر 

 

 توصيات البحث* 

 

 -يومن خالل النتائج السابقة يوصى الباحث باالتي
 

 . والتليير والعطاء في التقدم الكبير الدور لها ليكون بالمجتمع االهتمام المدرسة لزيادة تشجيع -1

 لتربية البيئية وتقنين وسائل تقويم لهذة المواد .تخصيص مواد دراسية منفصلة قائمة بذاتها لتدريس ا -2

العمل على تشجيع الطالب على إجراء الدراسات العلمية حول المشكالت البيئية المحلية ووضع الحلول  -3

 االبداعية لها .

لطلبة العمل على توجية معلمى العلوم وبالتعاون مع أعضاء األندية البيئية بتن يم المعارض البيئية وتشجيع ا -4

 على زيارتها .

 العمل على إمداد المدارس الثانوية بما يلزم من دعم مادى وفنى لتنفيذ االنشطة التربوية فى مجال البيئة -5

العمل على تكثيف برامج التدريب أثناء الخدمة للمعلمين والمديرين والحرص على تضمينها بما يعينهم على  -6

 أداء المهام التربوية البيئية .

 عمل على تفعيل دور اإلزاعة المدرسية لتمارس دورها الهام فى التوعية بالقضايا البيئية .ال -7
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