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الوعى البيئى وعالقته بالتحصيل الدراسي لطالب جامعة الجوف 
 بالمممكة العربية السعودية

 *هزاع عبد الكريم الفويهى   .د 

 مقدمة و مشكمة البحث 
تػددالبيئة دد لهددالموددعلبيهلتددلغلتلبيتددنلمددػأتلبجد ددلالهددد لمالل ددال
لغأىل طحلو هلبألرضللال ةهللمدهللتهثللموهةً لكئةدرًًليد،لفليهدنلبيه دةط
بي يلةػةشلية،لفللة صللهد،لغأىلهقلهلتل ةلت،لهالطػلٍعلفللمربٍبلفل
لوددلبٍ لفللك ددل ليللوددنلبيه ددةطلبيدد يلةتيلغددللهػدد،للةهددلر ليةدد،لغ  لتدد،ل

يدنالليد ي لبيهختأي لهعلغةرهلهالبيكل دلتللبيهكلدلتلبيئة ة لبيه ةط لئ،لي
هدعللليكدالئد دبلهتيللتد بيلغنلبيئة نلهل لالمةتللهد لمالل دالبجد دلال

تطلرلبجد دلاللتطدلرل ل لتد،لله دتأههلت،لتلرةخةدلليهدد لمالل دالبجد دلال
لودد بلةددالليلل ئدداملةتػلهددللهددعلغدلصددرلبيئة دد لهددال ليدد،للة ددخرولليخاهتدد،

غأددىلمالبجد ددلالهددد لههددالئػةددالوددللبيه ددلوعلبألللليددنلخأددللبيطئةػدد لفل
ليطهل  ليأتطلرلطةأ لبيقرلالبيهلتة لبي قلبيتررلينلبيتلبهالبيطئةػدن
يكلكددددبلبألرضلئمددددكللهدددد وللتددددلبهيلبيهتػةددددربتلبيطئةػةدددد لغئددددرله ةددددةال
بي دددةايلليدد ي ليددنالهخددلطرلبيتأددلولبيئة ددنل ددليلتددهابالهددعلتهبةددالبي ددكلال
لتهبةددالبيطهل ددلتليددنلبيتطددلةرللبيت اةددالئددالالل ددلالبيددلغنل ددلللهلوةدد ل

لبيتطلةرلبألهايلل
يخطرللو بلةمةرلإيىلمالهصةرلبي ةلًلغأىلبيكًرلبألرتدة لههداالئدل

ئ ددئبلتدداخ تلبجد ددلاليددنلبيتلبهدددلتلبيطئةػةدد لبيتددنلت دداولهددد لبيقدداعللل
ت ددااتلئهل ئهددللممددكلللبي ةددلًلبيهػرليدد ليددنلبيل ددتلبي لتددرللودد بلةددالل

                                                 

   جامعة الجوف –كمية التربية    –بقسم المناهج وطرق التدريس  تاذ مساعداس* 
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غأىلإالبجد لالهد لئا لبيخأةق للوللينلصدربعلاب دعلهدعلبيئة د لفليليئة د ل
،لبيه ةطدد لئلجد ددلالبأللللكلدددتلتهثددلليدد،لكددللهددللوددلله هددللللكددلالوهدد

بأللللمالةتقدددنلمدددرلبيرةدددليللبيئدددربكةاللبيدددهالهلللبي ةلبددددلتلبيهيتر ددد لبيتدددنل
كلدتلتهخريةهللبيئة  ل اةهلل تدىلة دتطةعلبي يدلظلغأدىلئقل د،يلل دالبدقأئدتل
بالهدلرليئػداهللكلددتلبيئة دد لودنلهصدارلبيخطدرلغأددىلبجد دلالمصدئحلوددلل

غدااللهصارلبيخطرلبأللللغأةهدللدتة د لتقاهد،لصددلغةلللتكدليل ةدلللهةدلاً
بي دكلاللبال دتدهبيلبيه دتهرليأثدرلبتلبيطئةػةد للصدربعلبجد دلالبيه دتهرل

لهعلبيكل دلتلبيتلًرلئ،للليصربغ،ل تىلهعلئدنل د ،ي
لدمأتلغ   للبغة لئةالبجد لاللبيئة د لهدد لم داعلبيػصدلرلفليكدلال
بجد دلالبيقدداةعللبغةددًللله هدددًللئددأالبي يدلظلغأددىلبيئة دد لوددلللب ددبلهقددا لفل

بي لينلطرمتلهتػةربتلم اثتهللبيثلًرلبيػأهة لبيتكدليل ة لهاللينلبيػصرل
تددليلتلإيددىلبيئة دد لبيتددنلكددلالةػددةشليةهددللبجد ددلالهددد لبيقدداعيل لتدداخ تللبا

ل(022:لل1)
(لبيىلبالبيئة  لبيطئةػة لفلتتكدلال0222ل البملرلغلريلبيهخأيل)

بدددلتلهدالبيهددل للبيهددلب للبيترئد للبيهػددلااللهصددلارلبيطل د للبيدئلتددلتللبي ةلل
لودددد هلكأهدددد لتهثددددللبيهددددلبرالبيتددددنلمتل هددددللب لي د ددددلالكددددنلة صددددللغأددددىل

ل(ل43:لل11هقلهلتل ةلت،لغ ب للك ل للالب للهألىلفل)
بيهػريدد للبييهددعللبجارب للبيتقدداةرلئه ددلللهػددةالفل”لةػددريلبيددلغنلئأددد،ل

لللللللللللللل“يلههدددددللة دددددلغالغأدددددىلتل ةددددد،ل دددددأل لبييدددددرالد دددددللبيػدلةددددد لئهددددد بلبيه دددددللل
ل(41:لل5)

(لبيئة د لغأدىلمدهدللكدللهدللة دةطل1222ةػريله هدالئ دةلدنلل)كهلل
لئلجد لالفللتتكلالهالث ث لهدظلهلتلهتربئط للهتابخأ لونل:

  هدظله لبيئة  لبيطئةػة Biosphere  ل لتمكللبيئة  لبيطئةػة
 هدظله لبيه ةطلبال تهلغن Sociosphere لللللللللللتمكللبيئة  ل

 . بال تهلغة 
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 طلبيتكدليدددل نهدظلهدد لبيه دددة Technosphere لتمدددهللبيئة ددد ل
 (122:لل05). بيهلاة 

(لغأدعلبيئة د لئأدد،لارب د لAlan Mombard)بالالئلهئدلراللكهدللةػدري
بيتلبهالئةال هةعلبدلبعلبيكل دلتلبي ة لفلليكد،لينلبيل تل بت،لة كالغأىل
بيتدددل ضلابخددللودد بلبيػأددعللل يدد ليكلددد،لغأهددلل اةددابيلثددعلةتددةيلبالودد هل

لتلية ددددتلب ل ددددة للةهكددددالبيتلصددددلللبالتيددددلقلغأةهددددللهددددعلهددددرلرلبيتدل تدددد
بيددههايلبهددلللرةكددلرالل لبيهئددرلب ددتل لبيػأددلعلبيئةليل ةدد ليقددالخدد لتػرةدديل
بيئة ددد ليدددنلكتلئددد،ل)ئة ددد لبالد دددلا(لغأدددنلبدهدددلله هلغددد لبيػلبهدددللبيطئةػةددد ل
بيه ةطددد لبيتدددنلتددد ثرلغأدددىل هةدددعلبيكل ددددلتلبي ةددد للودددنلل ددداًلبةكليل ةددد ل

ل(ل13:لل11هتربئط ليل)ل
 ويمكن تقسيم النظام البيئي الى مجموعتين: 

   Abiotic componentsمكونات غير حية )العوامل الطبيعية(  -أ

لونلغئلًرلغاله هلغ لهالبيػلبهللغةرلبي ة لبيتنلت ثرلينل ةلًل
بيكل دددددلتلبي ةدددد لفللت دددداالدلغةتهددددلللمهددددلكالل لاوددددللفلكهددددللت دددداالدلغةدددد ل

لةهكددالتق ددةعلبيػلبهددللبيطئةػةدد لبيددىلث ثدد لبيػ  ددلتلئددةالبيكل دددلتلبي ةدد يل
لبدلبعيل
لالعوامل الحيوية: ي1
لهدهددلل)بيتددل لفلبي ددربًرلفلبيرطلئدد لفلبيرةددليلفلبيتددػطلفلبيػددلهبتلل

ل(O2 ،CO2)بيػلبهدددددددددللبييةهةل ددددددددد ل:للبيػدلصدددددددددرلبيكةهةللةددددددددد لهثددددددددددلل
للبيهألثلتي

 . عوامل التربة: 4
بالبيػتدلة للتمهللتركةبلبيترئ للهل ػهلللد دئ لبيرطلئد لفللبيهدلل

لغةددرلبيػتددلة ليةهددلللتأػددبلودد هلبيػلبهددللالربليددنلت اةددالدلغةدد ل
لبيكل دلتلبي ة لبيتنلتػةشليةهللمللغأةهليل
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 العوامل المائية:  .3
لتمددهللبيهددل لبيػدد بللبيهددل لبيهددليحليددنلبيئة ددلتلبيهل ةدد لفللبيه تددلىل

لبيهل نليأل طلبيةلئ يل
  Biotic componentsمكونات حية:  -ب

لث ث لم  لعللون:لللتق علبيى
  Producers. المنتجات: 0
لتمددهلل هةددعلبألدددلبعلبيتددنليهددللبيقدداًرلغأددىلصدددلغ لغدد ب هللئدي ددهللل

غالطرةقلغهأةتنلبيتركةبلبيتل نللبيئددل لبيكةهةدل نلفل ةدولتصددعل
هلبالغتدلة لهدالهدلبالغةدرلغتدلة للهدهدللدئلتدلتلئدلخت يلمدلبغهدلل

للبيط ليبللئػضلبيئكترةلي
 Concumersت:  . المستهمكا4

لتمددهللودد بلبيه ددتلىل هةددعلبألدددلبعلبيتددنلاللت ددتطةعلصدددعلغدد ب هلل
ئدي ددددهللئددددللتأخدددد هل ددددلوهبلهددددالبيه ددددةطلفللودددد هلبألدددددلبعل ددددالتتػدددد ىل
هئلمًرلغأىلبيدئلتدلتلت دهىلئد،ل)تكد تلبألغمدلب(لبللتتػد ىلغأدىل
بيأ لعلت هىلئدل)بيألب ع(للودل لمدلبعلمخرىلتتػد ىلغأدىلبألغمدلبل

 يomnivoresئد)بيقلبرض(لللبيأ لعلت هى
 Decomposers. المحمالت:  3

لتتدعلودد هلبيكثةددرلهددالمدددلبعلبيكل ددلتلبي ةدد لبيتددنلتػددةشليددنلبيترئدد ل
هثدددددللبييطرةدددددلتللبيئكترةدددددللفللوددددد هلبيكل ددددددلتلتقدددددلعلئت أةدددددللبيهدددددلبال
بيػتدددلة للت لةأهددددللبيددددىلهددددلبالئ ددددةط يلبيلتػةدددداوللبيددددىلغدلصددددرولل

كلي ددةلعلفللبيهػد ددةلعلفللغةروددللبألليةدد لكددليدترل ةالفللبيي دديلرلفللل
ههدللة ددهللبهتصلصددهللهددال ئدللبيدئددلتل)بيهدت ددلت(ليتػةددالتصدددةػهلل
لللللللبيددددىلهددددلبالغتددددلة لهػقدددداًللئدددد ي لتدددداةعلغهأةدددد لبيتددددالةرلبيػدددد ب ني

ل(ل14:لل15)ل



 4102 لسنة  الرابع(العدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
ــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

 

 105 

للتػدددنلبيهمددكأ لبيئة ةدد لئ ددالولبخددت لليددنلتددلبهالبيدظددلعلبيئة ددنلفل
اهللةدتعلبيتدأثةرلغأدىلم دالهكلدلتد،للة اولبخت للتدلبهالبيدظدلعلبيئة دنلغدد

مللمكثددرلفليتتدددأثرلئقةددد لبيهكلدددلتللتتئددداللبيػ  دددلتلبيقل هدد لئةدهدددلليةصدددئحل
غةددددرل ددددلارلغأددددىلبي يددددلظلغأددددىلتلبهددددد،لبي ددددلئقيللةهكددددالبيقددددلللبةتددددللبال
بيهمدددلكللبيئة ةددد لهثدددلل رب دددقلبيػلئدددلتلفل رب دددقلبيهربغدددىلفلبمدددتػلللبيػدددلهل

ةددلاًلكئةددًرل ددابليددنلغدداال ددكلاللبيددديطلفلتلتددل لفلبمددػلغلتلتددلًرلفلهل
بيػددددليعلفلغهددددربالفلتصدددد رلفلب ددددتدهبيلباللهلالفللتأددددلولبيهددددلب للبيهددددل ل
لبيترئ لفلب تدهبيلبيهلبرالبيطئةػة لفلديلةلتلكثةًرلةتليلبيىل ي لبيكثةرل
هددالبيهألثددلتلكددلل يدد لالالبالخدد لئػددةالبالغتئددلرليأئة دد لهددال ليدددلللكددلل

لليهللئليدقلطلبيتلية :للباىلبيىلدمل لهمك تلئة ة لةهكالب ه
لهمكأ لبالدي لرلبي كلدنيل-1
لهمكأ لب تدهبيلهصلارلبيطل  لبللبيهلبرالبيطئةػة يلل-0
لهمكأ لبيديلةلتيلل-4
لهمكأ لتألولكللهالبيهل للبيهلب للبيترئ يلل-3
لهمكأ لبيتألولبيتلتل نيلل-5
لهمكأ لبيتألولبجمػلغنليلل-1
ل(ل41:لل11همكأ لبيتص ريلل)للل-1
يترئةدد لبيئة دد لت ددهعليددنلبي ددالهددالبيتأددلولبيئة ددنلغددالطرةددقلدمددرلبلل

بيددلغنلبيئة ددنلبيدد يلةتهثددلليددنله ددلغاًلباليددرباللبي هلغددلتلغأددىلبكت ددلبل
بيدددلغنللبيتيلغدددللهدددعلبيئة ددد للهمدددك تهلللئددددل لبيهدددلبطالبالة دددلئنلبيدددلبغنل
يهمددك تلئة تدد،لئلجتددلي لبيددنلتهلةددالباليددربالئليهػريدد لبيتددنلت ددلغالغأددىل

يهعلب ل نلئليئة  لبيملهأ للهمك تهللفللبيه لغاًلغأىلبكت لبلبكت لبل
لبيقةعلبال تهلغة للبيهملغرلبيقلة لالكت لبلبيههلربتلي للهمك تلبيئة  ل
لغر لرليلبيهملرك لبالة لئة للبيػهللغأدىلتطدلةرلبيمدػلرلئليه د لية لفل
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يللتددرلًرلبيه ددلوه ليددنللتددعلبي أددلللبيه  هدد ليأهمددلكللبيئة دد لبيهختأيدد 
يليترئةددد لبيئة ةددد لتػتئدددرلر دددلي ل دددلهة لهدددالخددد للبودددابيهلللل دددل أهللت دددلهل
يهددلليددنلهدطقتدددللبيػرئةدد لألدهددللت ددػىلبيددىلبي يددلظل ظ  بجد ددلاللغأةدددللبالدله
غأدددددىلبالد دددددلاللبي ةدددددلًلفلئػدددددالبالكدددددلاتلبالتيقدددددالبيكثةدددددرلهدددددالهصدددددلارل
دتددلرتهللل هددلليهددليللةددار لبالد ددلالتددرلًرلبالةتئددعلهده ددللةكددلالابيددعل

أػهددلليدددنلابخدددللئة تددد،ليةػتئرودددللبيصددداةقلبيدددلينليللهدددللبغظدددعل دددللل دددلالي
 ل لرل للفلبي يلخلطبلبالد لالبيهتػبلفلبي يلبدهكت،لهتلغدبلبي ةدلًل
ئقليددد،ل:لغدددالبيدددىلبيطئةػددد للب دددتأقنليدددنلبختدددلدهلل:لدػدددعلغأةددددللبالدػدددلال
يأطئةػد للدكدلالبليةددل ليهدللفللودد بلةتطأدبلباليتدهبعلئأخ  ةددلتلترئلةد لت ددلهل

ئة د ليكدنلدمدػرلئليهدال للبألهدلايلئددلالود هلبالخ  ةدلتلتػتئدرلثدلًرل لةدد لبي
تػهللتػداةللبالت لودلتلبي دألكة لي د دلالد دللب تدربعلبيئة د لههدللةتدهال
بغددلاًلبيتددلبهالبيئة ددنلفلئػددالبالوااتدد،لبيكثةددرلهددالبيهخددلطرلئ ددئبلغةددلبل

ة دةرلبالخ  ةلتلبيئة ة لغالبيههلر لتلبيتنلكدلالةهلر دهللبالد دلاللودلل
يدنلغكدد لبيتةددلرلتددالدي دد،للئة تد،يللوكدد بلةهكدداليأترئةدد لبيئة ةدد لبالتأػددبل
الرًبلب ل دددةًلليدددنلار لبيهمدددك تلبيئة ةددد لل أهدددللفلليكدددد،لهدددالبيلبتدددحلبال
بي هلالبيترئلة ليالت تنلثهلروللبيكلهأ لب بلت لوأتلئػضلبيػلبهللبيهلهد ل

ػىلبيدددىلبالخدددرىلفللهدهدددللغأدددىل دددئةللبيهثدددلللبالةكدددلالوددددل لتمدددرةعلة ددد
ل(ل30:لل04ت قةقلدي لبالوابييل)ل

هددددالخدددد للهددددللتقدددداعلةهكددددالبيقددددلللمالبيترئةدددد لبيئة دددد لتهددددايلبيددددىل
لتخيةيل هأ لهالبألهلرلموههللفلهللةأن:ل

بط علباليرباللبي هلغدلتللتػدرةيهعلئئة دتهعلبيطئةػةد لفللهدلليةهدللل -1
هالبدظه لئة ةد لفللكد ي لتػدرةيةهعلئليػ  د لبيهتئلايد لبيهل دلاًلئدةال
لهكلدلتلبيئة ة لبي ة للغةرلبي ة للبغتهلالكللهدههللغأىلبآلخري

ه ددلغاًلبأليددرباللبي هلغدددلتلغأددىلبكت ددلبللغدددنلئليئة دد لبيكأةددد لفل -0
غالطرةقلتلتةحلبيهيلوةعلبيئة ة لفللهددهعلبيػ  د لبيهتئلايد لئدةال
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بجد ددلاللئة تدد،لبيطئةػةدد لهددعلتدهةدد لبييهددعلئهكلدددلتلبيئة دد للطددرقل
يهللغالطرةقلبكت لبلبيههلربتلينلكةيةد لصةلدتهللل  الب تػ 

 بيتػلهللهعلبيئة  لئمكللبة لئني
بئربهلمألوهة لبيكئةًرليأهصلارلبيطئةػةد لفللبغتهدلالكليد لبيدمدلطلتلل -4

بيئمرة لغأةهللهد لمالل البجد لالغأدىل دطحلبألرضلل تدىلل دتل
 بي لترليتليةرلهتطأئلتل ةلت،ي

ارلبيطئةػةددد لفللهدددلل دددالبئدددربهلبآلثدددلرلبي دددة  لي دددل لب دددتػ للبيهصدددلل -3
ةترتددبلغأدددىلوددد هلبيدتدددل قلهدددالتثدددلرلب تصدددلاة للب تهلغةددد للدي دددة لفل

 لت خ لئػةالبالغتئلرليأػهللغأىلتيلاةهلي
تص ةحلبالغتقلالبي ل الئأالبيهصلارلبيطئةػة لاب هد لاللتدتدبلفلل -5

غأهدددددًللئدددددأالبيهصدددددلارلبيطئةػةددددد لهدهدددددللبيددددداب عللبيهت دددددااللبيدلتدددددبيل
علل اهلةهكالمالة للبيهمكأ لهعلمالبيهمكأ للب تئػلاليكًرلمالبيػأ

ينل ال بتهللتكهالينلبجد دلالدي د،للب دتدهبي،ليهد هلبيهصدلارلئكدلل
ي    ًل

تلتددةحلتددرلًرلئددلل تهةدد لبيتػددللالئددةالبأليددرباللبيه تهػددلتلغددالل -1
طرةددقلمة ددلاللغددنللطدددنلئأوهةدد لبيئة دد للئدددل ليأ ددي لهتكلهأدد لغدددال

  دددتهعلئهقلهدددلتلبيئة ددد لبأليدددربالتدددت كعليدددنلتصدددريلتهعليدددنله دددلللغ
لبيه ليظدددددد لغأةهددددددللئليتػددددددللالهددددددعلبيه تهددددددعلبيددددددالينلغددددددالطرةددددددقل
بيهدظهددددلتلبيػليهةدددد للبيهدددد تهربتلبج أةهةدددد للبيه أةدددد لي هلةدددد لبيئة دددد ل

 ي وتاب لبيىل ألللاب ه للغهأة ليهمك تلبيئة  لبيربود ي
بيت أةددللبيػأهددنلبيددا ةقليأتصددريلتلبيتددنلماتلبيددىلبجخدد للئددليتلبهال -1

نلهددددالخددد للبيهمددددلكللبيئة ةددد لبيهتػددددااًلبيتدددنلخأقهددددللبجد ددددلالبيئة ددد
ئتصددددريلت،لفللبيتددددنلتصددددارلالاللغددددنلكليصددددةالبيهيددددرطليأ ةلبدددددلتل
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بيئرةددد لههدددللماىلبيدددىلبدقدددربضلئػتدددهللفللتػرةددد لبيترئددد لغدددالطرةدددقل
  طعلبألم لرلل رقلبيػلئلتلبللمهبيتهلي

تصدددددد ةحلبالغتقددددددلالبي ددددددل اللبيمددددددل علئددددددلالبالئتكددددددلرللبيه ددددددت اثلتل -8
للللللللللللللللللبيصدددددددددددددلغة لةهكددددددددددددالمالتصددددددددددددئحلئدددددددددددداةً ليأهصددددددددددددلارلبيطئةػةدددددددددددد يل

لبيدددلغنلبيئة دددنلغئدددلًرلغدددالبارب لبييدددراليهتطأئدددلتلل(ل111:لل15)لل
بيئة ددد لغدددالطرةدددقلم  ل ددد للهػريتددد،لئهكلدلتهدددللفللهدددللئةدههدددللهدددال
بيػ  دددلتلفللكددد ي لبيقتدددلةللبيئة ةددد للكةيةددد لبيتػلهدددللهػهدددليللبيدددلغنل

الةت ققليقطلهالخ للبيتػأةعلفلبدهللةتطأبلخئًرلبيئة نلاللةهكالب
 ةلتة لطئةػة يللودل ليرقلب ل نلئةالبيترئة للبيلغنيليرئهللةدتػأعل
بييددرالئهػألهددلتلكثةددًرلغددالدئددلتلهددللهددالبيدئلتددلتلبيدددلاًرلفللةػددريل
بيكثةددرلغددالصدديلت،ليكددد،ليددنلديدد لبيل ددتلفلةقتأػدد،للاللةهددتعلئدد،يلبال

لللللللللالث ثددددد،ل أقدددددلتلهديصددددد تلبيدددددلغنلبيئة دددددنليدددددنلمصدددددأ،لةتكدددددلالهددددد
للهتدددابخ تليدددنلباللب ددداللوددددنلبيترئةددد للبيتػأدددةعلبيئة دددنلللبيثقليدددد ل

 (ل48بيئة ة لللبألغ علبيئة نل)ل
لتهثدددللبيئة ددد لبيه دددةطلبيددد يلة دددةطلئددددللفللةمدددهللبيػددد يلبي دددليلفل
لهظددلورلبيطقدد لفللبي ددطحلفللبيهل ددعلفللهددللةل ددالهددالهظددلورلبيػهددربال

يهربغددنللبيصددددلغنللل ددل للبيهلبصددد تلفللهددللإيةهدددلليللل ددل للبجدتدددل لب
ل(ل13:لل45)

لتتكددلالبيئة دد لهددالبجطددلرلبييةهةقددنل:لبيدد يلةهثددللبأل ددل لبيطئةػددنل
يكليدد لبيكل دددلتلفللبجطددلرلبال تهددلغنل:لبيدد يلةهثددللبأليددرباللبي هلغددلتلفل
لبجطلرلبيتكدليل نل:للةهثللهلل لعلبجد لالئلختربغ،للتطلةػد،له دتخاهًلل

لكدليل ةللبي اةث لهالم للبيتكةيلهعلبيئة  ليلبيت
ل(10:لل02(لفل)لل13-14:لل08(لفل)لل122:لل05)

للبيتألولبيئة نلةدمألهالهألثلتلهئلمًرلدلت  لغالبيدمدلطلبجد دلدنل
لبيتقاعلبيتكدليل نلبيهتهبةالفللت ثرلو هلبيهألثلتلينلغدلصدرلبيئة د لبيتدنل
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للهدل لةمدرئ،لفلمللكل ددلتل ةد لفلةػةشليةهللبجد لالهالولب لةتدي د،لفلم
مللمرضلة ةدددللئهدددلليللهدددالوددددلليدددنالتدددررلبيتأدددلولةكدددلالهل هدددًللئصدددي ل

لم ل ة لي د لالفله اةًللإيىلهللةهغ ،للةترلئص ت،ليل
ل(ل55:لل35)ل

لةق ددعلبيتأددلولغأددىلم ددل لطئةػدد لبيهكلدددلتلإيددىلدددلغةالفلهألثددلتل
تهددددللفللهألثددددلتلطئةػةددد ل:للوددددنلبيهألثددددلتلبيدلئػدددد لهددددالهكلدددددلتلبيئة دددد ل ب

صدلغة ل)ه ت اث (ل:للونلتتكلالدتة  ليهللب تخاه،لبجد لاليدنلبيئة د ل
هددالهألثددلتلفللهددللبئتكددرهلهددالهددلبالهختأيدد لصدددلغةًللفلكتأدد لبيدلت دد لغددال
بيصدددددلغلتلبيت تددددةرة لبي رةدددد للل ددددل للبيهلبصدددد تلفللهددددللت ددددئئ،لهددددال

ل(10:لل03هألثلتلغلهة للتلتل للخ ي،ليل)
لHuang Hisn- Pingللارب  لولبدقلوة دالئةددقيقالملت تلدتل قل

(لمالبيهملكللبيئة ةد ليدنلبرتيدلعله دتهرلفللودنلتتركدهلل30(ل)لل0221)ل
لبيهلب ددددديلفلللليددددنلثدددد ولهمددددك تلر ة دددد لوددددنل:لبيهػألهددددلتلفلبجارب 

لبي أل لي
ل الار تللهبًرلبيترئة للبيتػأةعلئليههأكد لبيػرئةد لبي دػلاة لهددمرلغًلل

ئددربهقلبيارب دة ليدنلبيهر أدد لبالئتاب ةد لمدمدط لتػأةهةدد ليتتدهةالبيهددلوقللبي
لتطئةقةد ليددنله دلللبيترئةددد لبيئة ةدد ل ليت  دةالبيددلغنلبيئة دنليدداىلبيطدد بل
لبيهػأهددددةالفللئليتددددلينلإة ددددلال ةددددلللبعلةدددددتيلغللهددددعلبيئة دددد للاللةألثهددددللملل

ل(ل28:لل12ةاهروليل)
(لبيهمددددددك تل0223لصددددددديلئمددددددةرلغرئةددددددلتلفلللمةهددددددالههبوددددددًرل)

رئلة لبيتنلتلب ههللئدربهقلبيتػأدةعلبيئة دنلإيدىله هلغدلتلفللهدالئةدهدللفلبيت
همددك تلخلصددد لئليهيدددلوةعلبيئة ةددد يل ةدددولتدددلبيرتلهيددلوةعلئة ةددد لهػألطددد لل
ينلو هلبيئربهقلماتلإيىلبييمدلليدنلإ دابولبيدلغنلبيد هعلغدالبيهمدك تل
بيئة ةددددد لبيهأ دددددد للبألهددددددربضلبيخطدددددًرلههددددددللةتطأددددددبلتػرةددددديلبيدددددددل لئهدددددد هل
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 تلبيتددنلت ددةطلئهددعلهددالخدد للتتددهةالودد هلبيهيددلوةعليددنلهدددلوقلبيهمددك
ل(ل13:لل8بيتػأةعلبيػلعيل)ل

ل(لبيىلبد،ل"ئامتلبي ل  لإيى3)ل(1222لةمةرلم هالإئربوةعلمأئنل)
بيتػأددةعلبيئة ددنلئصددلًرلغليهةدد لفل ةددولم روددللهدد تهرل ددتلكهليعلبيدد يلغقددال

لصددةلت،ل:لفللكددلالهددالموددعلت1210ت ددتلإمددربيلهدظهدد لبيةلد ددكللبيػددلعل
لتدددعلئددددربهقلبيئة دددد ليددددنلهرب ددددللبيتػأددددةعلبيهختأيدددد يللكهددددللملصددددىلهدددد تهرل

ئتددرلًرلبيتصددايليهمددك تلبيئة د للبيػهددللغأددىلبيدهددلضلل1211تئأة دنل
لئهللهالخ للتل ،لترئليلتػأةهن"ي

(ل:ل"إالبيتػأددددةعلبيئة ددددنلدهددددطلهددددال1225ةلتددددحلإئددددربوةعلهطددددللعل)لل
ةدددد للبال تهلغةدددد للبيدي ددددة لفلبيتػأددددةعلةدددددظعلغ  دددد لبجد ددددلالئئة تدددد،لبيطئةػ

ه ددتهايًللإك ددلبلبألطيددللللبيمددئلبلخئددًرلتػأةهةدد للبت لوددلتلل ددةعلخلصدد ل
ئهمك تلئة ة لللب ئلتلئئة ت،لفلتتئطل أل لبييرالإهب لبيهلبرالبيئة ةد لفل
للللللللللئ ةددددددولتصددددددئحلبجة لئةدددددد للبييػليةدددددد ل دددددده لئددددددلرًهليددددددنل ددددددأل لبييددددددرال"ليل

ل(ل12:لل0)ل
(لبد،ل"يعلةػالهالل1221باللليت نلبياةبل)كهللةمةرلهصطيىلئارل

دهدللغدالطرةدقل هدلال بيه تطلعل للهمك تدللبيئة ة لئ هدلالبرت ليةد لفللبا
غأهةددد ل دددلاًلتقدددلعلغأدددىلبيارب ددد لبيصددد ة  للبيتخطدددةطلبي دددأةعلفللوددد بلالل
ةكدددلالهدددالخددد للبيهدددايلمللبيهػألهدددلتلل ددداوللفلئدددللئتدددأثةرلهدددللةكت دددئ،ل

ة تخاه،لهالم ألبلتيكةرلينلتيلغأ،للبجد لالهالههلربتللبت لولتللهل
ل(ل11:لل44هعلبيئة  يل)

لةػددالبيت صددةللبيارب ددنلب دداللبيهخر ددلتلبيتددنلتقددلعلغأددىلم ل ددهلل
بيه   دددلتلبيتػأةهةددد لبيتدددنلهدددالخ يهدددللةدددتعلبيتأكدددالهدددالت قةدددقلبألودددابيل
بيه دددااًليدددنلبيػهأةددد لبيتػأةهةددد لفللتػتئدددرلبالختئدددلربتلبيت صدددةأة لئأدلبغهدددلل

أيدد لبألابًلبأل ل ددة لبيتددنلت ددتخاعليددنل ةددل لت قةددقلبيطأئدد للممددكليهللبيهخت
يألوددابيلبيهػدداًله ددئقًلليددنلبيهقددرربتلبيارب ددة لبيهختأيدد للئهددللمالبالختئددلرل
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بيت صةأنلوللبألابًلبيتنلت تخاعليقةل له تلىلبيتػأعليأد،لةهكالبغتئلرهل
ل(ل112ل–ل12:لل41 هً لهالغهأة لبيتػأعلبيتنلونلغهأة له تهًرلل)

بيت صةللبيارب نلم البي لبدبلبيهله ليأدملطلبيػقأنلبي يللاكهللةػ
ةقدددلعلئددد،لبيطليدددبللبيددد يلةظهدددرلمثدددرهل أةدددًلليدددنلبيتيدددلقلبيارب دددنيلل دددالكدددلال
بيػددليعلبألهرةكددنلودددريلهددلربيلملللهددالييددتلبيدظددرلإيددىلبجد ددلهلئلصددي،ل
هكلدًللهالهكلدلتلبيمخصة يليقال االغااًبلهالبي ل لتلاغلولل ل لتل

ليرليدداىلبأليددربال هددةػهعلئػددضلبيدظددرلغددالبي ددد لمللبيػددرقلغليهةدد لفلتتدد
مللبيػهددرفللكلدددتلبي ل دد لإيددىلبجد ددلهلهددالئددةالبي ل ددلتلبيػليهةدد لبيتددنل
م رلئل لاوللفللغريهللئه هلغ لبيقلىللبي هلالبيتنلةئ يهللبييرالهالم لل

د لهلبيههلعلبيصػئ لئلي رغ لبيههكد ليل لبيتػأبلغأىلبيػقئلتللبا
ل(011:لل18)

هدددددلعلبيت صدددددةللبيارب دددددنلةدددددرتئطلبرتئلطدددددًلللثةقدددددًللئهيهدددددلعلبيدددددتػأعللهي
بيهار ددددنلفلإال لمالهيهددددلعلبيددددتػأعلبيهار ددددنلمكثددددرلمددددهلاًلليهددددللةمددددةرلإيددددىل
بيتػةددربتليددنلبألاب لت ددتلظددرليلبيتددارةبللبيههلر دد ليددنلبيهار دد لفلكهددلل
ةتهثللينلم ليةبلبيتكة يلفللةمهللبيدلبتقلبيهرغلئ للغةرلبيهرغلئ لفلمهلل

صدددددةللبيارب دددددنلفليهدددددللمكثدددددرلبتصدددددلاًللئدددددليدلبتقلبيهرغلئددددد ليأدددددتػأعلمللبيت 
بألوددابيلبيتػأةهةدد لفللوددللغلهددللتددلئعلمللهتددأثرلئػلبهددللمخددرىله ددتقأ لفل
موههددلللمكثروددللهئلمددًرلل ددالثًللوددنل:لبيهددتػأعللبيهػأددعللبيهدددهقلمللبيكتددلبل

دةددلتلبيهده ددنلفلةأددنلودد هلبيػلبهددللبجابًرلبيهار ددة للبأل ددًرللبأل ددرباللبيتق
لبيترئلة للبجرملالبيط ئنللبيػري لبيارب ة للبيألب حلبيتدظةهة للغةرولل"ليل

ل(ل114فلل110:لل1)لل
للئددددرهتلبي ل دددد لبيهل دددد لإيددددىلبيتػأددددةعللبيددددتػأعللهتلئػدددد لبيت صددددةلل
بيارب نلهالخ للالرلبيػأعلبيهدلعللبييػدللليدنل ةدلًلبييدراللبيه تهدعلغأدىل

لتلفليأوهةدد لبيت صددةللبيارب ددنلبيه ددتلةلتلكليدد لفلليددنلهختأدديلبالت لودد
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ليلب دداهلتظهددرلغأددىلمخصددة لبييددرايللتئدداللموهةدد لبيت صددةللبيارب ددنلهددال
خددد للبرتقل ددد،لتصدددلغاةًللكلدددد،لةػدددالبييدددراليتئدددليلهكلدددد للظةيةددد ل ةددداًليدددنل
هػظددعلبي ددلالتلفليليكأةددلتلبيػأهةدد لتػددالطأئتهددلليههددالهددللهبيددتلت تددلل هدد ل

 لبيػهدددلليةهدددلللبيههبةدددللبيتدددنلبيهةكدددللبيههددددنلفللودددنلئ كدددعلتلرةخهدددلللطئةػددد
تهد هددلللبيهكلددد لبيتددنلتػطةهددلليأػلهددلليةهددللفلت ػددللبيطأئدد لمكثددرلإصددربرًبل
لبا ئلاًللغأىلباليت لقلئهللفلئصريلبيدظرلغهللإ بلكلدتلتتيقلهعل داربتهعل

ل(08:ل4لب تػابابتهعللهةليهعليل)
لاللم لمالبيت صةللبيارب نلي،لمثرهلبيكئةدرلغأدىلمخصدة لبيطليدبل

هكلدلت،لفلفليلي ت صةللبيارب نلة ػللبيطليبلةتػريلغأىل قةق ل اربت،للبا
كهددللماللصددلللبيطليددبلإيددىله ددتلىلت صددةأنلهدل ددبليددنلارب ددت،ليأهددلبال
بيهختأيدد لةئددولبيثقدد ليددنلدي دد،للةدداغعليكرتدد،لغددال بتدد،لفللةئػددالغددد،لبيقأددقل
لبيتددددلترلههددددللةقددددليلصدددد ت،لبيدي ددددة لفلمهددددلليمددددللبيطليددددبليددددنلبيت صددددةلل

 ددبليهددلبالارب ددت،لفلينددد،لةدد ايلئدد،لإيددىليقددالبيثقدد ليددنلدي دد،لبيارب ددنلبيهدل
يددىلبيتددلترللبيقأددقلفللودد بلهددالاغددل عل ددل ل لبج  ددل لئلج ئددلطللبيدددق للبا

ل(114:ل01بيص  لبيدي ة ليأيراليل)
 مشكمة البحث 

تتئأددددلرلهمددددكأ لبيئ ددددوليددددىل أددددد للغددددىلكثةددددرلهددددالبيمددددئلبلئليئة ددددد ل
تػدددددىلئليتددددرلًرل دددد ه للبيه ةطدددد للبوهةتهددددللي د ددددلاللبال دددد ه لبيئة دددد 

ل هلةدد لبالد ددلالهددالبيهخددلطرلبيتددىلةهكددالبالت ددئئهللبيئة دد ليلليهددللكددلال
لبيه تهعلهالبيمدئلبلال دظلبيئل دول أد لاربةدتهعل ط بلبي لهػ لوعلصيًل
ئليئة د للبيهخدلطرلبيتددىلةهكدالبالت ددئئهللبيئة د ليددلليدعلد ددليظلغأةهدللليدد ي ل

هدددالبيههكدددالبالة دددلللليقدددال دددلعلبيئل دددولئصدددةلغ له هلغددد لهدددالبال ددد أ ل
ليلبال لئ لغأةهللهالخ للو بلبيئ و

ل
ل
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 تساؤالت البحث 
هللولله تلىلبيلغىلبيئةة ىلياىلبيط بلئكأة لبيترئة للكأة ل -1

 بيػألعل؟
وللتل اليرلقلئةالط بلكأة لبيترئة للط بلكأة لبيػألعليىل -0

 بيلغىلبيئة ىل؟
ب ىلوللتل الغ   لئةالبيلغىلبيئة ىللار  لبيت صةللبيارل -4

 يط بل لهػ للبي ليل؟
وللةهكالبيتدئ لئليهػاللبيارب ىليأط بلئهػألهة ل ةل لبيلغىل -3

لبيئة ى؟
 أهمية الدراسة

ت دددػىلبيههأكددد لبيػرئةددد لبي دددػلاة لكئدددل نلالللبيػدددليعلبيه دددلوه ليدددنل
بيتلغة لبيئة ةد لئمدكلليػدللللبيتقأةدللهدالبيهمدلكللبيئة ةد لهدالخد للئدربهقل

للللللللللللللللللللللللللللللللللللمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكلليةهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددللتلبيتلغةددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لبيهختأيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ف
)بيتمددددرةػلتلبيئة ةدددد للبيئ ددددلولبيػأهةدددد للبيتلغةدددد لبيئة ةدددد (لبيل ددددةأ لبيهثأددددىل

لي هلة لبيئة  ي
لينلبي لبدبلبيتلية ل:لللل-هالل ه لدظرلبيئل ولل–لتئرهلموهة لبيارب  ل

لتػالبيارب  لإ هلهللينلتدللللهلتلعلبيلغنلبيئة نلياىلبأليربا -1
ل هة ل ةل لبيلغنلبيئة نلييهعلبيػ   لئةالبجد لاللئة ت،تئرهلمو -0

 هداف البحث أ
لةهايلبيئ ولبيىل:

بيتػريلغأىله تلىلبيلغىلبيئةة ىلياىلبيط بلئكأة لبيترئة ل -1
 لكأة لبيػألع

بيتػريلغأىلبييرلقلئةاله تلىلبيلغىلبيئة ىليط بلكأةتىل -0
 بيترئة للبيػألع
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 تلىلبيت صةللبيارب ىلارب  لبيػ   لئةالبيلغىلبيئة ىلله -4
 يط بلبي لهػ 

بيتدئ لئليه تليلبيت صةأنليأط بلهالخ للهػري له تليل -3
 بيلغنلبيئة نليأط ب

 لمرتبطة ا الدراسات السابقة و
 الدراسات العربية  : أوال

لل(  30( )  0994دراســة محمــود عبــد الحميــد عبــد ا  )  -1
بيدددىلبيتػدددريللئػددددلبالبيقدددةعلبيئة ةددد ليددداىلمدددئلبلبي لهػدددلتلللودددايت

غأددىلبيقددةعلبيئة ةدد ليدداىلطأئدد لبي لهػددلتلفلليت قةددقلوددايلبيارب دد ل
يأقةعلبيئة ة لينلصلًرلم د أ لهل يةد لتتدهدتلللًللتعلبيئل ولهقةل 

همددك تلةددتعلبج لئدد لغدهددللئطرةقدد لبالختةددلرلهددالهتػدداالفلم دديرتل
بختةدددلروعلهددداللتدددع(لطليئدددًلل52بيارب ددد لئػدددالتطئةدددقلبيهقةدددل لغأدددىل)

ئ لهػدد لبيه ددلهةقلإيددىله هلغدد لهددالبيدتددل قل ددل تللإ دداىلبيكأةددلت
تدددنلدتدددل قلطددد بلبأل  ددلعلبيػأهةددد لمغأدددىلهدددالدتدددل قلبآلغأددىلبيد دددلل

ط بلبأل  لعلبألائة لفلدتل قلطأئ لبيصيليلبيختلهة لينلبيكأةدلتل
بيػأهةدد لمغأددىلهددالدتددل قلطأئدد لبيصدديلبأللللفلاللتل دداليددرلقل بتل

نلهقةل لبيقةعلبيئة ةد لفلاالي لإ صل ة لئةالبيط بلهالبي د ةالي
تهةدهلطد بلبيكأةدلتلبيػهأةد لئلرتيددلعلار دلتهعلغدالبيكأةدلتلبألائةدد ل
يدددنلهقةدددل لبيقدددةعلبيئة ةددد ليدددنل ةهددد لهكلي ددد لبيتأدددلولل هلةددد لبيئة ددد ل
لهلب هدد لبيهمددكأ لبيػ ب ةدد لفلئةدهددللتيددلقلطأئدد لبيكأةددلتلبألائةدد ليددنل

لرلمةتًلي ةه لبي هلللبيئة نلبيتنلتهةهتليةهللبجدلولغالبي كلل
ئػدددددلبالبثددددرلل( 6( )  4112دراســــة احمــــد ســــعد محمــــد )  -0

ب تخابعلئػضلبالدمط لبيتػأةهةد ليدنلتدارة لهقدررلبي ػربيةدللغأدنل
ت صدددددةللطددددد بلبيصددددديلباللللبيثدددددلدليليدددددئػضلبيهيدددددلوةعلبيئة ةددددد لل

مثدرل”للتدهة لبيلغنلبيئة نليداةهعلللودايتلود هلبيارب د لإيدنلتػدريل
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يدنلتدارة لهقدررلبي ػربيةدللغأدنلب تخابعلئػضلبألدمط لبيتػأةهةد ل
ت صةللط بلبيصيلبأللللبيثدلدليلبيػدلعليدئػضلبيهيدلوةعلبيئة ةد ل

ل التكلدتله هلغ لبيارب  لهالغةد ل”للتدهة لبيلغنلبيئة نلياةهعل
بيهمدترك للطليبللطليئ لئهار  لاةدرلهدلب لبيثلدلةد ل(131 لبههلل)

ئد لفلطليدبللطليل14تعلتق ةههللإينله هلغتةال)ه هلغ لتلئط ل
طليددددبللطليئدددد ل(لفلليددددنلتددددل ل يدددد ل ددددلعلل14له هلغدددد لت رةئةدددد ل

بيئل دددولئنغدددابالبختئدددلرلت صدددةأنليدددنلبيهيدددلوةعلبيئة ةددد لتكدددلالهدددال
(ل  باللتعلغرت لغأدنلبي دلاًلبيه كهدةالجئداب لبيدرميلفثدعلتدعل52)

تػاةأددددد،للتطئةقددددد،لغأدددددنله هدددددلغتنلبيارب ددددد ل ئأةدددددلللئػددددداةهللفللتدددددعل
إ صددل ة ليددنلدتددل قلبيتطئةددقللبيتلصددللإيددنلل ددلاليددرلقل بتلااليدد 

يئػددايلي ختئددلرلل يدد ليصددليحلطدد بلبيه هلغدد لبيت رةئةدد لبي دد بللب
بيثدددلدن:لهدددللمثدددرلتدددارة لل ددداًليدددنلهقدددررلبي ػربيةدددلليأصدددديلبألللل
بيثلدليلئل تخابعلئػضلبألدمط لبيتػأةهةد لغأدنلدهدللبيدلغنلبيئة دنل
لليايلط بلبيصيلبأللللبيثلدليلبيػلعل؟للي  لئ لغالو بلبي د ب

للللل ددددددلعلبيئل ددددددولئنغددددددابالهقةددددددل لبيددددددلغنلبيئة ددددددنللبيدددددد يلتكددددددلالهددددددال
غئدددلًرل(لتدددعلغرتددد لغأدددنله هلغددد لهدددالبي دددلاًلبيه كهدددةالل121)

جئدداب لبيددرميل ددلللغئلربتدد،للتددعلإ ددرب لئػددضلبيتػدداة تلئدددل بلغأددنل
رميلبي لاًلبيه كهةالفلئلجتلي لإينل  لبلصا  للثئلت،لإينلمال

 لمهكددددالتطئةقدددد،ل ئأةددددللغأددددنللصددددللإيددددنلصددددلرت،لبيدهل ةدددد لفللئدددد ي
ه هددددلغتنلبيارب دددد لثددددعلتطئةقدددد،لئػددددايلئل ددددتخابعلئػددددضلبألدمددددط ل
بيتػأةهة لغأنلط بلبيه هلغ لبيت رةئة لفللتعلبيتلصللإينلل لال
يددددرلقل بتلااليدددد لإ صددددل ة ليددددنلدتددددل قلبيتطئةددددقلميئػددددايليأهقةددددل ل

 يصليحلط بلبيه هلغ لبيت رةئة لي
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ئػددددلبالل( 33)  ( 4112دراســـة يحيـــى محمـــد الشـــيباني )  -4
تدهةدددد لبيهػددددلريللههددددلربتلبيتػلهددددللهددددعلبيئة دددد ليدددداىلبألخصددددل ةةال
بال تهلغةةالبيػلهأةالئليهابر لبيثلدلة لبيأةئةد لللودايتلبيدىلتدهةد ل
بيهػلريللههلربتلبيتػلهللهعلبيئة  لهالخ للإغابالئردلهقليتدهة ل
 لبيهػلريللههلربتلبيتػلهللهعلبيئة  لهالخ للإغابالئردلهقليتدهة

بيهػدددددددددريللههدددددددددلربتلبيتػلهدددددددددللهدددددددددعلبيئة ددددددددد لليددددددددداىلبألخصدددددددددل ةةال
بال تهددلغةةالبيػددلهأةالئليهددابر لبيثلدلةدد لبيػلهدد ل ددلعلبيئ ددولئنغددابال
مالبتلبيقةددل لبيه ددتخاه ليددنلبيارب دد لهتهددثً ليددنلبختئددلرليأهػددريل
بيئة ةدد للهقةددل ليأههددلربتلبيئة ةدد لفلل ددلعلبيئل ددولئتطئةددقلبالختئددلرل

لهقلبيدد يلب تددلىلغأددىله لتددربتلل أقددلتلبيقئأددنلثددعلتطئةددقلبيئرددد
دقددددلشلغأددددىلهدددداىلخه دددد لم ددددلئةعلهتتليةدددد لفلل ددددلعلئػدددداوللئتطئةددددقل
بالختئلرلبيئػايلفلل المهأتلغةد لبيارب  لبثدةالل ئػةالمخصل ةًلل
ب تهلغةدددًللفلم ددديرتلبيدتدددل قلإيدددىليلغأةددد لبيه تدددلىلبيػأهدددنليأئرددددلهقل

بيه هلغددد ل ةدددولكدددلاليتدددارة لبيئرددددلهقلبألثدددرلبيلبتدددحلغأدددىلتقددداعل
بيت رةئةدد لئليهقلرددد لئليه هلغدد لبيتددلئط لفلل ددالكلدددتلبيدتددل قلغدددال

%ليدنلبيهتػةدرلبيه دتقلل12 ةل ل  علبيتدأثةرلئل دتخابعل ةهد لإةتدلل
%لينلبيههلربتلبيئة ة ل80)بيئردلهق(لل ي لينلبيهػلريلبيئة ة لفلل

ههدددللةددداللغأدددىلد دددليلبيئرددددلهقليدددنلإك دددلبلميدددربالبيػةدددد لبيت رةئةددد ل
للبيههلربتلبيئة ة لبيهطألئ يلبيهػلري

ئػددددلبالل( 41( )  4112دراســة عمــاد رمســـان ســميمان )  -3
يػليةد لب دتخابعلب دتربتة ةلتلهتػدااًلهدالخد للهددهقلبيتدلرة لغأددىل
تدهة لبيقةعلبيئة ة للههلًرلبتخدل لبيقدربرليداىلطد بلبيهر أد لبيثلدلةد ل

ة ة لللوايتلبيارب  لإيىلبيتػريلغأىلهاىليػلية لب دتخابعلب دتربت
تارة ددة لهتػددااًليهدددهقلبيتددلرة لبيهقددررلغأددىلطدد بلبيصدديلبألللل
بيثددلدليلغأددىلتدهةدد لكددللهددالبيقددةعلبيئة ةدد للههددلربتلبتخددل لبيقدددربربتل
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بيئة ةددد ليددداىلطددد بلبيهر أددد لبيثلدلةددد لفلل دددالصدددهعلبيئل دددولهقةل دددًلل
يأقةعلبيئة ة للهقةل ًللتخرليههلًرلبتخل لبيقربرلفلل لعلئل دتخابعلايةدلل

يأددددتػأعلبيتػددددللدنللبيتػأددددةعلبييددددرايلفللكتددددلئنلبيطليددددبليأددددتػأعلبيهػأددددعل
بيتػللدنللبيتػأةعلبييرايلفللمظهرتلدتل قلبيئ دولل دلاليدرلقل بتل
االيددد لإ صدددل ة لئدددةالهتل دددطلار دددلتلطددد بلبيه هلغددد لبيت رةئةددد ل
بألليىلبيتنلار تلئل تربتة ة لبيتػأعلبيتػللدنللبيثلدة لبيتنلار دتل

رايلهالخد للمدمدط لتلتدةحلبيقدةعللطد بلئل تربتة ة لبيتػأةعلبيي
بيه هلغ لبيتلئط لبيتنلار تلئليطرةق لبيهػتلاًليصليحلبيت رةئة ل
يددنلهقةددل لبيقددةعللههددلًرلبتخددل لبيقددربرلفلكهددللمظهددرتلبيدتددل قلغدداعل
ل ددددلاليددددرلقل بتلااليدددد لإ صددددل ة لئددددةالهتل ددددطلار ددددلتلطدددد بل

ػدددددللدنلبيه هلغددددد لبيت رةئةددددد لبيتدددددنلار دددددتلئل دددددتربتة ة لبيدددددتػأعلبيت
لار دددددلتلبيه هلغددددد لبيت رةئةددددد لبيتدددددنلار دددددتلئل دددددتربتة ة لبيتػأدددددةعل

 بييرايي
 جنبية الدراسات األ :ثانيا
ئػدددددلبالبالت لوددددلتللRay   (0992  ( )26 )دراســــة را   -5

بيئة ةدددددد للبيقددددددةعللبيهػددددددلريلللوددددددايتلبيارب دددددد لإيددددددىلبيتػددددددريلغأددددددىل
لبالت لودددلتلبيئة ةددد للبيقدددةعللبيهػدددلريلفلليت قةدددقلودددايلبيارب ددد لتدددع

مدةكلغللل Loyola بختةلرلغةد لهدالطأئد لإابًرلبألغهدللليدنل لهػد 
لبي لهػدد  لل85ئأددعلغددااوللل طليئددلللطليئدد لفللغةددد لمخددرىلهددالطأئدد ل 

طليئلللطليئ لفلليداىلتطئةدقل111بيلطدة  لينل دػليلًرلئأعلغااولل
بتتدددددحلغددددداعلل دددددلاليدددددرلقل بتلااليددددد للMaloneyبيئل دددددوليقل هددددد ل

ةالد ددللبيقتددلةلللبيهمددلكللبيئة ةدد لإ صددل ة لئددةالبت لوددلتلبيهئ ددلث
بيػليهةدد لفلكددليتألولبجمددػلغنللتأددلولبيهةددلهللبيتصدد رللبال تئددل ل
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بي ددددربريللغةروددددللهددددالبيقتددددلةلللبيهمددددك تلبيئة ةدددد لغأددددىلبيه ددددتلىل
لبيػليهنيل

            Emily E. McMillan دراســــة ايممــــى و مكمــــيالن  -1
ئػدلبالتأثةرلارب  لبيهلباللبيهقرربتلبيئة ة لللل( 21( )  4113) 

وايتلإيىلبيتػريلغأىلهاىلتدأثةرلارب د لبيهدلباللبيهقدرربتلبيئة ةد ل
لمخ  هددددعلبيئة ةدددد ليلتلصددددأتلللDalhousieيددددنل ددددةعلطأئدددد ل لهػدددد لل

بيارب د لئػددالت أةددللبيئةلدددلتلبيه تخأصد لهددالبال ددتئةلالبيدد يلمغدداهل
 بتلبيتدنلم ربودللهدعلبيطأئد لفللبيه  ظد لبيئل وفلهال أ دأ لبيأقدل

بيػأهة لبيهدظه لال ت لئلتلبيطأئد لل دألكهعليدنلبيقلغدلتلبيارب دة ل
إيىلغاالهالبيدتل قلمئرهوللبآلتنلت لغالبيارب لتلبيئة ة لي لهػد ل"ل
اةأهل ل"لبيطأئ لينلبييصلللبيتههةاة للبيهتل ط لينلبكت لبل ةعل

بيطأئد لخد للبيهقلئأد لبألليدىلللمخ  ةلتلبيئة  لفلتركدهتلب دت لئلت
يددنلبييصدددللبأللللفللبا دددلئتهعلغدددال ددد بل"هللمكثدددرلبيهمدددلكللبيئة ةددد ل
بيتنلتلب ،لبيه تهعلبيهػلصرل؟"لغأىلهمدلكللتأدلولبيهدلب للبيهةدلهل

ار د للغدةهعلئخطدلًرل ف ةولمملرتلبيد بلبيػلية لهدهعلإيىلبهاةدلا
تدددددلهنلودددد هلبيهمددددلكللبيئة ةدددد لبيتددددنلتلب دددد،لبيه تهددددعلبيهػلصددددرلفللل

مدددػلروعلئليه ددد لية لبألخ  ةددد لد دددللبيه دددلوه ليدددنلبيتقأةدددللهدهدددللفل
لتركهتلب ت لئلتلبيهئ لثةالياىلهقلئأتهعليأهًرلبيثلدة لينلبييصلل
بيثلدنللغأىلب تدهبيلبيهلبرالبيئة ة للار  لخطلرتهللفلكهللبت ػتل
اب ددددًرلبالوتهددددلعلئليهمددددلكللبيئة ةدددد ل بتلبيصددددأ لئددددليتألولفلكددددليتألول

 نيبجمػلغ
                  Jana L. Reinhold دراســـــة جانـــــا و رينولـــــد -1
ئػددددلبالغ  ددد لبيهػدددلريللبالت لودددلتللب تدددربعلل( 23( )  4112) 

بيدد بتليددنلبي ددأل لبيئة ددنليأهددربوقةالللوددايتلبيارب دد لبيددىلبيتػددريل
غأىلغ   لبيهػلريللبالت لولتللب تربعلبيد بتليدنلبي دأل لبيئة دنل

mailto:emily@synkronet.com
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بيتدددددرضلبيئل دددددولبالبي دددددأل لبيئة دددددنليأهدددددربوقةالليت قةدددددقلبيهدددددايل
يأهددربوقةالةددهابالئهةددلاًل ددةههعللبت لوددلتهعللهػددلريهعلبيئة ةدد لفلل ددلال
غ   لهل ئ لئةال ةعلبيهربوقةاللهلب يهعلل ألكهعللبيئة نللبيمػلرل
بيهرتيدددعلئتقددداةرلبيددد بتلفلبختدددلرلبيئل دددولغةدددد لهدددالطأئددد لبيهدددابر ل

(لطليئددًلل838ػدداباوع)بيثلدلةدد ل ليلبيت صددةللبيارب ددنلبيهرتيددعلئأددعلت
لطليئددد لفلتلصدددأتلبيارب ددد لئػدددالت أةدددللبيئةلددددلتلإيدددىلل دددلالغ  ددد ل
 بتلااليدددد لإ صددددل ة لئددددةاله ددددتلىلبيهػددددلريلبيئة ةدددد لبيهتخصصدددد ل
يأهدددربوقةالهدددال هددد لفلل دددألكهعلبيئة دددنلهدددال هددد لمخدددرىلفلل دددلال
غ   ل بتلاالي لإ صل ة لئةالبت لولتلبيهربوقةالبيئة ة لهال ه ل

ة دددددنلهدددددال هددددد لمخدددددرىلفلل دددددلالغ  ددددد ل بتلااليددددد لفلل دددددألكهعلبيئ
إ صل ة لئةال ةعلبيهربوقةالبيئة ة لهال ه لفلل دألكهعلبيئة دنلهدال
 ه لمخدرىلفلل دلالغ  د ل بتلااليد لإ صدل ة لئدةال دةعلبيهدربوقةال
فللهلب يهعلفلل ألكهعللبيئة دنلهدال هد لفللبيمدػلرلبيهرتيدعلئتقداةرل

لبي بتلهال ه لمخرىي
 الدراسات المرتبطة : أوجه االستفادة من 

 ددددالمثهددددرلبجطدددد علغأددددىلبيئ ددددلوللبيارب ددددلتلبي ددددلئق،ليددددىلإيددددلاًل
 بيئل ولئلآلتىلل:

لتيهعلبيئل ول الالبيهمكأ،لئػهقي ي1
لب تخابعلبيهدهقلبيهدل بليطئةػ لللبوابيللبيارب  لي ي0
لت اةالغةد لبيارب  لي ي4
ليطئةػ ل ي3 لبيهدل ئ  لبيئةلدلت ل هع لمالبت لل لبيقةل لت بختةلر

لبيئ ولي
لإيىلبيدتل قلت  ي5 ليألصلل لبيهدل ئ  لبيهػلي لتلبج صل ة  اةا

للت أةأهللي
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لبج تيلاهل ي1 لل للبأل دئة  لبيػرئة  لبيهرب ع لبوع لغأى بيل لي
لليهدهل
 إجراءات الدراسة 

 أواًل منهج الدراسة : 
ب دددتخاعلبيئل دددولبيهددددهقلبيلصددديىلئلأل دددألبلبيه ددد ىليه  هتددد،ل

ليطئةػ لبيارب  ليل
 ثانيًا عينة الدراسة : 

بمدددتهأتلغةدددد لبيارب ددد لغأدددىلطددد بلكأةددد لبيترئةددد لللطددد بلكأةددد ل
 بيػألعلللكلالتلصةيلبيػةد لكليتلين:ل

للللل( التوصيف العددي لمجتمع وعينة البحث موزعة عمى الدراسة االستطالعية والدراسة األساسية0جدول )

 النوع الكمية
الدراسة  عينة الدراسة مجتمع الدراسة

 االستطالعية
 ساسيةالدراسة األ

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
كمية 
 91.33 322 9.43 32 28.29 339 22.88 381 بنين التربية

كمية 
 89.30 336 01.69 22 22.36 240 22.04 941 بنين العموم

 91 341 01 81 23.16 811  0311 المجموع

ايليه تهددددعل(للبيخدددل لئليتلصددددةيلبيػددددا1ةتتدددحلهددددال دددداللل)ل
لغةددد لبيئ ددولهلهغدد لغأددىلبيارب دد لبال ددتط غة للبيارب دد لبأل ل ددة للبال

طليدبلللئأػدتلد دئ لل1122ه تهعلبيئ ولئكأة لبيترئة للكأة لبيػألعلئأعل
%ليدددددنل ددددددةالكلددددددتليدددددىلكأةددددد لبيػأددددددلعل88ي35بيطددددد بلئكأةددددد لبيترئةددددد ل

%لهددال  ددعل21ي31طليددبلئد ددئ لل822%لفلغدداالغةددد لبيئ ددول10ي53
طليدبلئد دئ لل82ىل دةالئأدعلغداالطد بلبيػةدد لبال دتط غة لبيه تهعلي

طليدبلل102%لهال  علغةد لبيئ وللغاالط بلبيارب د لبأل ل دة ل12
(لبيتليةددد لل4(لفل)لل0%لهدددال  دددعلغةدددد لبيئ دددولللبي دددابللل)ل22ئد دددئ ل

لتلتحلت لد لللتكلي لغةد لبيئ وليىلبيهتػةربتلبأللية لي
 العينة الكمية( في )السن(  –كمية العموم  –عينة البحث من طالب )كمية التربية  ( التوصيف االحصائى لبيانات4جدول )
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العدد  الكمية المتغير
 ن

 الدالالت اإلحصائية لمتوصيف
المتوسط 
 الوسيط الحسابي

 االنحراف
 المعياري

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االلتواء

 السن  سنة

 1.29 1.22- 0.21 09 41.00 322 كمية التربية
 1.60 1.24- 0.26 09 41.06 336 مية العمومك

مجموعة 
 1.61 1.29- 0.23 09 41.02 341 البحث الكمية

(للبيخددل لئت ددلد لئةلدددلتلغةددد لبيئ ددوليددىل0ةتتددحلهددال دداللل)للللللل
(لههدلل11ي2إيدىلل52ي2)بي الل د (لمالهػله تلباليتلب لتتربليلهلئةال)
جغتابيةددد ل ةدددولمال دددةعلةددداللغأدددىلمالبيقةل دددلتلبيه تخأصددد ل رةئددد لهدددالب

يللتقتددربل ددابلهددالبيصدديرليل4±هػلهددللباليتددلب لبجغتابيةدد لتتددربليلهددلئةالل
(لليللود بلةػددىلبال50ي2-بيىلل35ي2-كهللئأعلهػلهللبيتيأطحلهللئةال)

ت ئدددد بلبيهد دددددىلبالغتددددابيىلةػتئددددرلهقئددددلاللليددددىلبيهتل ددددطلليددددة لهت ئدددد ئلل
للللللللبيئ دددددددوليدددددددىلالغأدددددددىللاللأل ددددددديللههدددددددللة كدددددددالت دددددددلد لميدددددددرباله هلغددددددد ل

  د (لليل-)بي ا
 ( الفروق بين طالب كمية التربية وطالب كمية العموم  فى) السن بالسنة(3جدول )
 الدالالت اإلحصائية

 
 

 محاور الوعى البيئى

 طالب كمية التربية
322ن =   

 طالب كمية العموم
336ن =   قيمة الفرق بين المتوسطين   

 ت
نسبة الفروق 

% 
ع± س ع± س   

 1.43 1.22 1.12 0.26 41.06 0.21 41.00 سنة  -السن 

 0.96=  1.12* معنو  عند مستو        
(لللبيخدددل لئدددلييرلقلئدددةالطددد بلكأةددد ل4ةتتدددحلهدددال ددداللل)للللللل

بيترئةددد للطددد بلكأةددد لبيػأدددلعلليدددىل)بي دددالئلي دددد (لغددداعلل دددلاليدددرلقلئدددةال
لتل ةهدد ليددىل)بي ددالئلي ددد (ل ةددولئأػددلل25ي2بيه هددلغتةاللغددداله ددتلىل

ههدللل25ي2لو هلبيقةه لب للهال ةهد لتلبي اليةد لغدداله دتلىلل33ي2لت
لة كالبالط بلبيكأةتةالهت للةةاليىلهتػةرلبي اي

  الدراسة أدوات 
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ب ددتخاعلبيئل ددول)هقةددل لبيددلغىلبيئة ددىليطدد بلبي لهػدد (ليللار ددلتل
بيهػدددداللبيارب ددددىليأطدددد بليددددىلدهلةدددد لبيػددددلعلهددددالخدددد للبيدتددددل قلبير ددددهة ل

لاًلئليكأة لكأالبتللي هعلبيئةلدلتليلبيهػته
 ( :  4خطوات تصميم المقياس مرفق ) 

ليتصهةعلبيهقةل لتعلإتئلعلبيخطلبتلبيتلية ل:ل
ه ددددحلهر ػددددىليأارب ددددلتللبيهرب ددددعلبيهمددددلئه للبيهرتئطدددد لئهلتددددلعل -1

 بيارب  ليل
لبيهرتئط ل -0 لبي هلت لهختأي ليى لبيه  ليةا لهع لبيمخصة  بيهقلئأ 

لب لوة   لمغتل  ل) لئليارب   لئه لللل–يتارة  لبيههتهةا بيه  ليةا
 بيئة  لئلي ليل(ل

 ت اةاله للرلبيهقةل ليل -4
 ت اةالبيػئلربتلبيتىلتػئرلغاله للرلبيهقةل ليل -3
غددرضلبيهقةددل ليددىلصددلرت،لبألليةدد لغأددىله هلغدد لهددالبيه كهددةال -5

(لل يددد لهدددالم دددللبيتػدددريلغأدددىلل1(له كهدددةالهريدددقل)ل2لغدددااوعل)
لهاىل:ل
 ب  ليلهدل ئ لبيه للرليهلتلعلبيارل -
برتئلطلكللغئلًرلهعلبيه لرلبيخدل لئهدلللبرتئلطهدللئهلتدلعل -

 بيارب  لي
 هاىلكيلة للمهللللبرتئلطللهلتلغة لبيػئلربتليل -

ل ال لعلبيه كهةالئتػاةللئػضلبيػئلربتلل التلصللبيئل ولإيىل
لبيهقةل ليىلمكأ،لبيدهل ىلللتكلالهال:ل

لللللللللللت ددد لغدددد،(لبيه دددلرلبألللل)م دددئلبلبيتأدددلولبيهدددلب نللبألتدددربرلبيد ي1
 غئلًرليل10للئ،ل

 غئلربتليل2بيه لرلبيثلدىل)م ئلبلبيتألولبيهل ن(لللئ،ل ي0
 غئلربتليل2بيه لرلبيثليول)م ئلبلبيتألولبيتلتل ن(لللئ،ل ي4
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 غئلًرليل14بيه لرلبيربئعل)م ئلبلبيتألولبيػ ب ن(لللئ،ل ي3
بيه لرلبيخله ل)بيه ليظ لغأىلبيئة د لهدالهدظدلرلترئدلي(لللئد،ل ي5

ه دللرلللب هدليىلغداالل5لًرليةكلالب هليىلغاالبيه للرلغئل11
لغئلًرليل53بيػئلربتل

تددعلل:لصدداقله تددلىللهقةددل لبيددلغىلبيئة ددىلالدراســة االســتطالعية االولــى
هددددالبيخئددددرب ليددددىله ددددلللل2تطئةددددقلبيارب دددد لبال ددددتط غة لبالليددددىلغأددددىلل

(للل يددد ليأتأكدددالهدددالصددد  ة لبيػئدددلربتليأه دددللرل1بيدددلغىلبيئة دددىلهريدددقل)
 ه لبيػئلًرلبيأػلة لل  
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           لد  طالب الجامعة  ( نسبة اتفاق الخبراء عمى مد  مناسبة العبارات لمحاور الوعى البيئى2جدول )
 خبراء 9ن  = 

رقم  المحور
 العبارة

نسبة 
اتفاق 
 الخبراء

رقم  المحور
 العبارة

نسبة 
اتفاق 
 الخبراء

المحور األول : من أسباب التموث 
 هوائي واألسرار الناتجة عنه:ال

0 33.38 

المحور الرابع : أسباب التموث 
 الغذائي :

30 88.89 
4 88.89 34 011 
3 011 33 88.89 
2 011 32 33.38 
2 88.89 32 88.89 
6 33.38 36 33.38 
3 88.89 33 88.89 
8 011 38 33.38 
9 88.89 39 88.89 
01 88.89 21 33.38 
00 88.89 20 88.89 
04 33.38 24 33.38 

المحور الثاني : من أسباب التموث 
 المائي :

03 88.89 23 88.89 
02 011 

المحور الخامس: المحافظة عمى 
 البيئة من منظور تربوي

22 88.89 
02 88.89 22 88.89 
06 33.38 26 011 
03 88.89 23 88.89 
08 88.89 28 33.38 
09 33.38 29 88.89 
41 88.89 21 011 

40 011 20 88.89 
 

لمحور الثالث: من أسباب التموث ا
 السوسائي

44 88.89 24 33.38 
43 33.38 23 88.89 
42 88.89 22 011 
42 011     
46 88.89     
43 33.38     
48 88.89     
49 33.38     
31 88.89     

(للبيخددل لئد ددئ لبتيددلقلبيخئددرب لغأددىلهدداىل3اللل)ةتتددحلهددال دد
هدل دددئ لبيػئدددلربتليه دددللرلبيدددلغنلبيئة دددنليددداىلطددد بلبي لهػددد لإالد دددئ ل

%(ل122%لإيددىل18ي11هلبيقدد لبيخئددرب لغأددىلبيػئددلربتلتربل ددتلهددللئددةال)
ل البرتتىلبيئل ولئقئلللبيػئلًرلبيتنلتهةالد ئ لبيهلبيق لغأةهدللمكثدرلهدال
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ئل ددددولغأددددىل هةددددعلغئددددلربتلبيهقةددددل لدظددددربل%ليليدددد ي ليقددددالبغتهددددالبي15
ل%يل15يت قةقلد ئ لهلبيق لبيخئرب لغأةهللمكثرلهال

 الدراسة االستطالعية الثانية : 
ل  لبلبيهػله تلبيػأهة ليأهقةل لبيه تخاعليىلبيئ و:

تدعلتطئةددقلبيارب د لغأددىلغةددد لب دتط غة لهددالديد لغةددد لبيئ ددول
ليئدددد (لل يدددد لي  ددددلبلطليددددبللطل82لخددددلر لبيػةددددد لبال ل ددددة للغددددااوعل)

لهػلةةرلبيصاقللبيثئلتليأهقةل لبيه تخاعليىلبيئ ول:
 صاقلبالت لقلبيابخأى: -لم

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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( معامل االتساق الداخمى )معامل ارتباط درجة العبارة بالمجموع الكمى لممحور الذ  تنتمى اليه( 2جدول )
 81لعبارات محاور مقياس الوعى البيئى لد  الطالب   ن = 

 حورالم
رقم 
 رقم العبارة المحور نسبة اتفاق الخبراء العبارة

نسبة اتفاق 
 الخبراء

المحور األول : من 
أسباب التموث الهوائي 
 واألسرار الناتجة عنه

0 1.602** 

المحور الرابع : 
أسباب التموث 

 الغذائي 

30 1.302** 
4 1.232** 34 1.280** 
3 1.294** 33 1.666** 
2 1.349** 32 1.294** 
2 1.342** 32 1.264** 
6 1.293** 36 1.263** 
3 1.629** 33 1.293** 
8 1.323** 38 1.291** 
9 1.339** 39 1.642** 
01 1.663** 21 1.610** 
00 1.661** 20 1.686** 
04 1.624** 24 1.294** 

المحور الثاني : من 
 أسباب التموث المائي 

03 1.664** 23 1.239** 
02 1.311** 

المحور الخامس: 
المحافظة عمى 

البيئة من منظور 
 تربوي

22 1.600** 
02 1.269** 22 1.312** 
06 1.612** 26 1.344** 
03 1.624** 23 1.632** 
08 1.812** 28 1.332** 
09 1.328** 29 1.306** 
41 1.640** 21 1.224** 
40 1.292** 20 1.291** 

لمحور الثالث: من 
أسباب التموث 

 السوسائي

44 1.693** 24 1.608** 
43 1.660** 23 1.310** 
42 1.268** 22 1.604** 
42 1.648**     
46 1.283**     
43 1.624**     
48 1.663**     
49 1.612**     
31 1.313**     

                                           1.403=  1.12* معنو  عند مستو        1.483=  1.10**معنو  عند مستو  
(للبيخل لئهػلهدللبالت دلقلبيدابخأنلهػلهدلل5ةتتحلهال اللل)

بالت ددلقلبيدددابخأىل)هػلهدددللبرتئددلطلار ددد لبيػئدددلًرلئددليه هلعلبيكأدددىليأه دددلرل
بيدد ىلتدتهددىلبيةدد،(ليػئددلربتله ددللرلهقةددل لبيددلغىلبيئة ددىليدداىلبيطدد بللفل
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(للود هل825ي2إيدىلل550ي2مالهػلهللبالت دلقلبيدابخأىل دالئأدعلهدللئدةال)
ههدللة كدالل5ي2يلكهدللبالبيقدةعلبكئدرلهدالل21ي2بيقةعلهػدلة لغداله دتلىل

مالبيػئلربتلترتئطلإرتئلطأللثةقًللئليه لرلبيد ىلتدتهدىلإيةد،للمدهدللتقدة لهدلل
للةقة  لبيه لرل

 ثئلتلهػلهللبييلليكرلدئل ل: -لب
لبلثئلتلبيهقةل لهػلهللبييلليكرلدئل لب تخاعلبيئل ولي  

 (1لبيدتل قلبيتيصأة لةلت هلل اللل)
 81( معامل الفا لكرونباك لعبارات ومحاور المقياس    ن = 6جدول )

 المحاور
 معامل ألفا لكرونباك

 لممقياس لمعبارات

 1.322 المحور األول : من أسباب التموث الهوائي واألسرار الناتجة عنه

1.332 

 1.622 حور الثاني : من أسباب التموث المائي :الم
 1.663 المحور الثالث: من أسباب التموث السوسائي

 1.693 المحور الرابع : أسباب التموث الغذائي
 1.309 المحور الخامس: المحافظة عمى البيئة من منظور تربوي

(للبيخددل لئهػلهددللبييددلليكرلدئددل ليػئددلربتل1ةتتددحلهددال دداللل)
رلله للرلبيهقةل لككللفل ةولتربل دتل دةعلهػلهدللبييدلليكرلدئدل لبيه للل

(للللهػلهللبييلليكرلدئدل ل135ي2إيىلل153ي2يػئلربتلبيه للرلهللئةال)
ههدللة كدالل21ي2(لللو هلبيقةه لمكئدرلهدال113ي2يه للرلبال تئةلالئأعل)

مالغئلربتلكلله لرلهالبيه للرلتت لد ليةهللئةدهلللتت علئليثئلتللمدهلل
للهأ،لت هعليىلئدل لبيهقةل للهتك

ل
ل
ل
ل
ل
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لثئلتلبيتطئةقلللبغلاًلبيتطئةقلل:ل- 
 (الفروق بين التطبيق األول والتطبيق الثانى  لممجموعة االستطالعية اليجاد ثبات3جدول )

 81محاور مقياس الوعى البيئى لد  طالب الجامعة                ن =  
الدالالت 
 اإلحصائية

 
 

 المحاور

 التطبيق الثانى التطبيق االول
الفرق بين 
 قيمة المتوسطين

 ت
معامل 
 الثبات

 ع± س ع± س ع± س

المحور األول : من 
أسباب التموث 

الهوائي واألسرار 
 الناتجة عنه

21.33 6.23 39.68 2.31 1.62 8.38 1.66 1.90 

المحور الثاني : 
من أسباب التموث 

 المائي
33.29 6.23 33.32 6.28 1.42 9.84 1.43 1.92 

المحور الثالث: 
من أسباب التموث 

 السوسائي
33.12 2.28 34.02 2.33 1.91 8.22 1.92 1.91 

المحور الرابع : 
أسباب التموث 

 الغذائي
21.29 3.12 29.61 3.14 1.89 9.49 1.82 1.83 

المحور الخامس: 
المحافظة عمى 

البيئة من منظور 
 تربوي

23.48 3.42 24.49 6.26 1.99 9.26 1.93 1.86 

 4.12=  1.12*معنو  عند مستو  
(للبيخل لئاالي لبييرلقلئةالبيتطئةقلبألللل1ةتتحلهال اللل)

لللللللللللللللللبيتطئةدددددددقلبيثدددددددلدنللهػلهدددددددللبالرتئدددددددلطلئدددددددةالبيتطئةقدددددددةاليلجة دددددددلالثئدددددددلتل
)له ددددللرلهقةددددل لبيددددلغىلبيئة ددددىليطدددد بلبي لهػدددد (فلغدددداعلل ددددلاليددددرلقل

ألللللبيتطئةددددقلبيثددددلدنلل ةددددولتربل ددددتل ةهدددد لتلهػدلةدددد لئددددةالبيتطئةددددقلب
(للودددد هلبيقدددةعلغةددددرلهػدلةددد لغدددددال24ي2إيدددىلل04ي2بيه  دددلئ لهدددللئددددةال)ل

(ل23ي2إيددىلل81ي2فلكهددللتدربليلهػلهددللبيثئدلتلهددللئدةالل)لل25ي2ه دتلىل
ههددللة كددالمالبيه ددللرلتت دددعلئليثئددلتللمدهددللتػطدددىلديدد لبيدتددل قلإ بلمغةدددال

لليىلدي لبيظرليليلتطئةقهللهًرلمخرىلغأىلدي لبيػةد 
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 الدراسة األساسية : 
 لعلبيئل ولئتطئةقلهقةل لبيلغىلبيئة ىلغأىلبيط بلليىلبييتًرل

لودللليل1345/للل5/للل0ودللل تىلللل1343/لل1/للل11هال
 المعالجات اإلحصائية : 
)لبيد ددئ لبيه لةدد لفلبعلبيهػلي ددلتلبال صددل ة لبآلتةدد ل: ددلعلبيئل ددولئل ددتخا
فللػلهددددللبالت ددددلقلبيددددابخأىلفلهػلهددددللمييددددلليكرلدئددددل هػلهددددللبالرتئددددلطلفله

لفلبيهتل طلبي  لئىل0بالد ربيلبيهػةلرىلفلبختئلر)ت(لبييرلقفلبختئلرلكل
ل:لعرض و مناقشة النتائج

ل:لأوال عرض النتائج
 بيتلصةيلبال صل ىليأئةلدلتلل–مل

 العينة الكمية( في )محاور مقياس الوعي البيئي( –ة العموم كمي –( التوصيف االحصائى لبيانات عينة البحث )كمية التربية 8جدول )       

 العدد ن الكمية المحاور
 الدالالت اإلحصائية لمتوصيف

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف الوسيط
 المعياري

معامل 
 التفمطح

معامل 
 االلتواء

المحور األول 
: من أسباب 

التموث 
الهوائي 
واألسرار 
 الناتجة عنه

 1.10 1.14- 6.10 21 21.32 322 كمية التربية
 1.06- 1.08- 3.38 24 20.22 336 كمية العموم

مجموعة البحث 
 1.12- 1.13- 6.39 24 21.93 341 الكمية

المحور 
الثاني : من 

أسباب 
 التموث المائي

 1.23- 1.19- 6.02 32 33.32 322 كمية التربية
 1.86- 1.89 6.33 36 32.92 336 كمية العموم

ة البحث مجموع
 الكمية

341 32.33 36 6.49 1.38 -1.30 

المحور 
الثالث: من 

أسباب 
التموث 

 السوسائي

 1.80- 0.03 2.32 32 33.30 322 كمية التربية
 1.33- 1.22- 6.02 32 32.00 336 كمية العموم

مجموعة البحث 
 الكمية

341 33.34 32 2.23 1.12 -1.24 

المحور الرابع 
: أسباب 
التموث 

 ائيالغذ
 
 

 1.44- 1.23 6.23 20 21.24 322 كمية التربية
 1.24- 1.04- 8.30 24 20.18 336 كمية العموم

مجموعة البحث 
 الكمية

341 21.33 20 3.24 1.03 -1.21 
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المحور 
الخامس: 
المحافظة 
عمى البيئة 
من منظور 

 تربوي

 1.10 1.12- 6.09 20 20.26 322 كمية التربية
 0.30- 4.13 8.29 23 22.92 336 كمية العموم

مجموعة البحث 
 1.32- 0.19 3.34 23 23.34 341 الكمية

(للبيخل لئت لد لئةلددلتلغةدد لبيئ دوليدىل8ةتتحلهال اللل)
للللللللل)ه دددددللرلهقةدددددل لبيدددددلغنلبيئة دددددن(لمالهػدددددله تلبجيتدددددلب لتتدددددربليلهدددددلئةال

(لههدللةداللغأدىلمالبيقةل دلتلبيه تخأصد ل رةئد لهدال21ي2إيىلل41ي1-)
يل4±بجغتابيةددد ل ةدددولمال دددةعلهػلهدددللبجيتدددلب لبجغتابيةددد لتتدددربليلهدددلئةالل

لللللللللللللللللللللللللللللللللتقتددددددددربل ددددددددابلهددددددددالبيصدددددددديرليلكهددددددددللئأددددددددعلهػلهددددددددللبيددددددددتيأطحلهددددددددللئددددددددةال
(لليللو بلةػدىلبالت ئد بلبيهد ددىلبالغتدابيىلةػتئدرل21ي0بيىلل53ي2-)

 دديللههددللة كددالت ددلد لهقئددلاللليددىلبيهتل ددطلليددة لهت ئدد ئللالغأددىللاللال
 ميرباله هلغ لبيئ وليىل)ه للرلهقةل لبيلغنلبيئة ن(للي

لالجابة عمى التساؤل االول : قام الباحث بحساب المتوسط الحسابى  
وحساب مستو  الوعى البيئى لد  الطالب وترتيب مستو  الوعى 
لكل كمية عمى حدة وايسا لمطالب بصفة عامة كما هو موسح 

 ( 9بالجدول رقم )
 العينة الكمية( بجامعة الجوف  –كمية العموم  –( مستو  نسبة الوعى  لطالب )كمية التربية 9جدول )

عدد  الكمية المحاور
 العبارات

المتوسط 
 الحسابي

الدرجة 
 العظمى

مستو  
نسبة  
الوعى 
 البيئى

ترتيب 
 الكمية

ترتيب 
 الوعى

المحور األول : 
من أسباب 

التموث الهوائي 
ة واألسرار الناتج

 عنه

 كمية التربية

04 

21.32 

61 

63.43 4  
  0 69.42 20.22 كمية العموم

مجموعة البحث 
 الكمية

21.93 68.48  2 

المحور الثاني : 
من أسباب 
 التموث المائي

 
 
 

 كمية التربية

9 

33.32 

22 

32.98 4  
  0 33.62 32.92 كمية العموم

مجموعة البحث 
 3  36.38 32.33 الكمية
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المحور الثالث: 
من أسباب 
التموث 

 السوسائي

 كمية التربية

9 

33.30 

22 

32.14 4  
  0 32.81 32.00 كمية العموم

مجموعة البحث 
 2  32.93 33.34 الكمية

المحور الرابع : 
أسباب التموث 

 الغذائي

 كمية التربية

03 

21.24 

62 

33.23 4  
  0 38.28 20.18 كمية العموم

البحث مجموعة 
 الكمية

21.33 38.00  4 

المحور 
الخامس: 

المحافظة عمى 
البيئة من منظور 

 تربوي

 كمية التربية

00 

20.26 

22 

32.26 4  
  0 80.30 22.92 كمية العموم

مجموعة البحث 
 الكمية

23.34 38.36  0 

(للبيخدددل لئت دددلد له دددتلىلد دددئ لبيدددلغىلل2ةتتدددحلهدددال ددداللل)
بيػةددد لبيكأةدد (لئ لهػدد لبي ددليلبالل–كأةدد لبيػأددلعلل–يطدد بل)كأةدد لبيترئةدد ل

%(ليل11ي81%لإيىل04ي11د ئ لبيلغىلبيئة ىلتربل تليأكأةلتلهلئةال)
ل ل تلكأة لبيػأدلعليدىلبيترتةدبلبالللليدىل هةدعلبيه دللرليلكهدللتربل دتل
د دددئ لبيدددلغىلبيئة دددىلئصدددي لغلهددد ليددداىلطددد بل لهػددد لبي دددليلهدددللئدددةال

 دددلرلبيخددددله :لبيه ليظددد لغأددددىل%ليللب تددددللبيه11ي18%لبيدددىل08ي18
%لةأةددد لبيه دددلرل11ي18بيئة ددد لهدددالهدظدددلرلترئدددليلبيترتةدددبلباللللئد دددئ ل

%لثدعلبيه دلرلبيثدلدنل:لهدال11ي18بيربئعل:لم ئلبلبيتألولبيػ ب نلئد ئ ل
%لل ل ليدىلبيهرتئد لبالخةدًرلبيه دلرل48ي11م ئلبلبيتألولبيهل نلئد ئ ل

بألللل:لهدددالم دددئلبللبيثليدددو:لهدددالم دددئلبلبيتأدددلولبيتلتدددل نلللبيه دددلر
%ل08ي18%لل24ي13بيتأددددلولبيهددددلب نللبألتددددربرلبيدلت دددد لغددددد،لئد ددددئ ل

لغأىلبيتلبيىلي
 العينة الكمية( في )المعدل الدراسى(  –كمية العموم  –( التوصيف االحصائى لبيانات عينة البحث )كمية التربية 01جدول )

 العدد ن الكمية المتغير
 الدالالت اإلحصائية لمتوصيف

 االنحراف الوسيط لمتوسط الحسابيا
 المعياري

 معامل االلتواء معامل التفمطح

 المعدل الدراسي
 1.41- 1.82- 1.81 4.94 4.84 322 كمية التربية
 1.32 1.39 1.38 4.93 3.14 336 كمية العموم

 1.16 1.19- 1.81 4.94 4.93 341 مجموعة البحث الكمية
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ئت لد لئةلدلتلغةد لبيئ دوليدنلل(للبيخل 12ةتتحلهال اللل)للللللل
للللللللللللللللللللل)بيهػدددددددددددددددداللبيارب ددددددددددددددددن(لمالهػددددددددددددددددله تلباليتددددددددددددددددلب لتتددددددددددددددددربليلهددددددددددددددددلئةا

(لههدللةداللغأدىلمالبيقةل دلتلبيه تخأصد ل رةئد لهدال45ي2إيىلل02ي2-)
يل4±بجغتابيةددد ل ةدددولمال دددةعلهػلهدددللباليتدددلب لبجغتابيةددد لتتدددربليلهدددلئةالل

للللللللللللللللػلهددددددددللبيددددددددتيأطحلهددددددددللئددددددددةاللتقتددددددددربل ددددددددابلهددددددددالبيصدددددددديرليلكهددددددددللئأددددددددعله
(ليللودد بلةػدددىلإالت ئدد بلبيهد دددىلبالغتددابيىلةػتئددرل42ي2إيددىلل83ي2-)

هقئددلاللليددىلبيهتل ددطلليددة لهت ئدد ئللألغأددىللاللأل دديللههددللة كددالت ددلد ل
لميرباله هلغ لبيئ وليىل)بيهػاللبيارب ن(للي

 الفروق بين طالب كمية التربية وطالب كمية العموم - ت
 ( الفروق بين طالب كمية التربية وطالب كمية العموم  فى) محاور مقياس الوعى البيئى(00جدول )

 الدالالت اإلحصائية
 
 

 محاور الوعى البيئى

 طالب كمية التربية
322ن =   

 طالب كمية العموم
336ن =     

الفرق 
بين 

المتوسط
 ين

 قيمة
 ت

نسبة 
الفروق 

ع± س % ع± س   

 المحور األول : من أسباب
التموث الهوائي واألسرار 

 الناتجة عنه
21.32 6.10 20.22 3.38 0.40 4.23* 3.10 

المحور الثاني : من أسباب 
 التموث المائي

33.32 6.02 32.92 6.33 0.09 4.26* 3.22 

المحور الثالث: من أسباب 
 4.20 *0.93 1.81 6.02 32.00 2.32 33.30 التموث السوسائي

المحور الرابع : أسباب 
 0.30 0.09 1.66 8.30 20.18 6.23 21.24 لتموث الغذائيا

المحور الخامس: المحافظة 
عمى البيئة من منظور 

 تربوي
20.26 6.09 22.92 8.29 3.38 6.01* 8.02 

 0.96=  1.12* معنو  عند مستو        
(لللبيخدددل ل1(لللبيمدددكللبيئةدددلدىلر دددعل)11ةتتدددحلهدددال ددداللل)

لللللللللللللللللللللطددددددددد بلكأةددددددددد لبيػأدددددددددلعلليدددددددددىللئدددددددددلييرلقلئدددددددددةالطددددددددد بلكأةددددددددد لبيترئةددددددددد 
)له ددددللرلهقةددددل لبيددددلغىلبيئة ددددى(لل ددددلاليددددرلقلئددددةالبيه هددددلغتةاللغدددددال

يدددددددىل)بيه دددددددلرلبألللل:لهدددددددالم دددددددئلبلبيتأدددددددلولبيهدددددددلب نللل25ي2ه دددددددتلىل
للللللبألتدددربرلبيدلت ددد لغدددد،لللبيه دددلرلبيثدددلدنل:لهدددالم دددئلبلبيتأدددلولبيهددددل نل
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بيتلتدددل نلللبيه دددلرلبيخدددله :لللبيه ددلرلبيثليدددو:لهدددالم دددئلبلبيتأددلول
بيه ليظ لغأىلبيئة  لهالهدظلرلترئليل(لليليصليحلط بلكأة لبيػأدلعليل

ل12ي1فلل21ي1فلل51ي0فلل30ي0 ةددددولئأػددددتل ةهدددد لتللغأددددىلبيتددددلبيىل
يددىل ددةاليددعلل25ي2لودد هلبيقددةعلبكئددرلهددال ةهدد لتلبي اليةدد لغددداله ددتلىل

يه ددلرلبيربئددعل:لتظهددرليددرلقلئددةالطدد بلكأةدد لبيترئةدد للكأةدد لبيػأددلعليددىل)ب
لودد هلبيقةهدد لب ددلللل12ي1م ددئلبلبيتأددلولبيػدد ب نل(ل ةددولئأػددتل ةهدد لتلل

كهددللئأػددتلد ددئ لبييددرلقلئددةالل25ي2هددال ةهدد لتلبي اليةدد لغددداله ددتلىل
ل%(13ي8%للبيىل41ي1بيه هلغتةالليصليحلط بلكأة لبيػألعلهلئةال)
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40

41

42

المحور األول : من أسباب التلوث

الهوائً واألضرار الناتجة عنه

كلٌة التربٌة كلٌة العلوم

ل

30

31

32

33

34

35

المحور الثانً : من أسباب التلوث

المائً

تربٌة كلٌة ال كلٌة العلوم

ل
 

45
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48
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المحور الرابع : أسباب التلوث الغذائً

كلٌة التربٌة كلٌة العلوم

ل

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

33.5

34

34.5

المحور الثالث: من أسباب التلوث الضوضائً

كلٌة التربٌة كلٌة العلوم
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44

45

المحور الخامس: المحافظة على البٌئة من منظور

تربوي

كلٌة التربٌة كلٌة العلوم
 

 ( المتوسط الحسابي لممجموعة طالب كمية التربية وطالب كمية العموم 0شكل )
 في ) محاور مقياس الوعي البيئي( 

 ( الفروق بين طالب كمية التربية وطالب كمية العموم  فى) المعدل الدراسى(04جدول )
ائيةالدالالت اإلحص  

 
 

 محاور الوعى البيئى

 طالب كمية التربية
322ن =   

 طالب كمية العموم
336ن =   قيمة الفرق بين المتوسطين   

 ت

نسبة 
الفروق 

ع± س % ع± س   

 3.03 *3.23 1.41 1.38 3.14 1.81 4.84 المعدل الدراسى

 0.96=  1.12* معنو  عند مستو        
(لللبيخدددل ل0دىلر دددعل)(لللبيمدددكللبيئةدددل10ةتتدددحلهدددال ددداللل)

لللللللللللللللللئدددددددددلييرلقلئدددددددددةالطددددددددد بلكأةددددددددد لبيترئةددددددددد للطددددددددد بلكأةددددددددد لبيػأدددددددددلعلليدددددددددىل
يدىللل25ي2)بيهػاللبيارب ى(لل لاليرلقلئةالبيه هلغتةاللغداله دتلىل

)بيهػدددداللبيارب ددددىل(لليصددددليحلطدددد بلكأةدددد لبيػأددددلعل ةددددولئأػددددتل ةهدددد لتلل
كهددللل25ي2تلىلللودد هلبيقةهدد لبكئددرلهددال ةهدد لتلبي اليةدد لغددداله ددل34ي4

ل%لل11ي1ئأػتلد ئ لبييرلقلئةالبيه هلغتةالليصليحلط بلكأة لبيػألعل
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

المعدل الدراسى

كلٌة التربٌة  كلٌة العلوم
 ( المتوسط الحسابي لممجموعة طالب كمية التربية وطالب كمية العموم  4شكل )

 في) المعدل الدراسى(
 لبيػ   للئةالبيلغىلبيئة ىللبيهػاللبيارب ىليط بلل لهػل- ل

ل)بي لي(ل
 ( معامالت االرتباط بين محاور الوعى البيئى ومستو  المعدل الدراسى لمطالب03جدول )

 341ن = 

 المعدل الدراسي معامالت االرتباط

محاور الوعى 
 البيئى

المحور األول : من أسباب التموث الهوائي واألسرار 
 **1.223 الناتجة عنه

 **1.220 لمائيالمحور الثاني : من أسباب التموث ا

 **1.218 المحور الثالث: من أسباب التموث السوسائي

 **1.290 المحور الرابع : أسباب التموث الغذائي

المحور الخامس: المحافظة عمى البيئة من منظور 
 **1.632 تربوي

                            1.002=  1.10**معنو  عند مستو  
 1.188=  1.12* معنو  عند مستو  

(للبيخل لئهػله تلبالرتئلطلئةاله دللرل14ةتتحلهال اللل)
بيلغىلبيئة ىلله تلىلبيهػاللبيارب ىليأط بليلبالودل لبرتئدلطلهػددلىل
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هل ددبلئددةالبيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػدداللبيارب ددىليأطدد بليل ةددولئأددعل
(للود هلبيقددةعلهػدلةد لغدددال115ي2بيددىللل328ي2هػلهدللبالرتئدلطلهددللئدةال)

ههللة كالبالودل لغ   لطراة لهل ئ لئةالبيدلغىلبيئة دىلل21ي2ه تلىل
له ددتلىلبيهػدداللبيارب ددىليأطدد بليكأهددللهبالبيددلغىلبيئة ددىليدداىلبيطدد بل

لكأهللهبالبيهػاللبيارب ىي
هاىله لوه له للرلبيلغىلبيئة ىليىلبيهػاللبيارب ىليط بلل-ال

ل لهػ ل)بي لي(ل
 

( الوعى البيئى فى  stepwiseبطريقة ) ( دالالت معادلة االنحدار المتعدد02جدول )
 341ن = المعدل الدراسى لطالب جامعة )الجوف(              

 دالالت التنبؤ
 
 
 

ـــــــدفق  ـــــــاد الت ابع
 النفسى

معامل 
االرتباط 
 المتعدد

R 

المساهمة 
الكمية 

لممتغيرات 
R2 

النسبة 
المئوية 
 لممساهمة

معامل 
االنحدار 
 الجزئي

 tقيمة 
 لإلسافة

 قيمة 
F 

خطأ ال
 المعياري

المحور 
الخامس: 

المحافظة عمى 
البيئة من 
 منظور تربوي

1.632 1.222 22.231 1.123 08.312 611.060 1.113 

المحور الثاني : 
من أسباب 
 التموث المائي

1.391 1.642 06.902 1.146 2.626 386.383 1.112 

المحور الثالث: 
من أسباب 
التموث 

 السوسائي

1.849 1.688 6.346 1.140 2.280 430.038 1.112 

 0.032- قيمة القاطع

 * القيمة معنوية
 معادلة التنبؤ بدرجة )المعدل الدراسى(    بمعمومية محاور الوعى البيئى
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+ل)بيه ددلرلبيخددله :لبيه ليظدد ل143ي1-)بيهػدداللبيارب ددى(ل لل
(ل+ل)بيه لرلبيثلدنل:لهالم ئلبل1.123×غأىلبيئة  لهالهدظلرلترئليل

(+ل)بيه دددددددلرلبيثليدددددددو:لهدددددددالم دددددددئلبلبيتأدددددددلول1.146×نلبيتأدددددددلولبيهدددددددل 
ل(ل1.140×بيتلتل نل
(للبيخددل لئدداالالتلهػلايدد لبالد ددابرل13ةتتددحلهددال دداللل)للل

للللللللللللللبيهتػدددددددددددداالليه ددددددددددددللرلبيددددددددددددلغىلبيئة ددددددددددددىليددددددددددددىللبيهػدددددددددددداللبيارب ددددددددددددىلمال
)بيه دددلرلبيخدددله :لبيه ليظددد لغأدددىلبيئة ددد لهدددالهدظدددلرلترئدددليلللبيه دددلرل

بيتأدلولبيهدل نلللبيه دلرلبيثليدو:لهدالم دئلبلبيتأدلولبيثلدنل:لهدالم دئلبل
لبيتلتل ن(للة ههلبلئمكللكئةرلينل)بيهػاللبيارب ى(لل

 ةددول ددلوعلبيه ددلرلبيخددله :لبيه ليظدد لغأددىلبيئة دد لهددالهدظددلرل
ل%(لل54ي35ترئليلئد ئ )

لل ددددددددددلوعلبيه ددددددددددلرلبيثددددددددددلدنل:لهددددددددددالم ددددددددددئلبلبيتأددددددددددلولبيهددددددددددل نل
ل%(215ي11ئد ئ )

الم ددئلبلبيتأددلولبيتلتددل نلئد ددئ للل ددلوعلبيه ددلرلبيثليددو:لهدد
ل%(401ي1)

%ليدددىل8ي18ل ددلوهتله ددللرلبيددلغىلبيئة ددىلبيث ثدد للئد ددئ لللل
لبيهػاللبيارب ىليط بل لهػ ل)بي لي(

كهددددللةتتدددددحلمال هةدددددعلبيهتػةدددددربتلبج صدددددل ة لبيه وأددددد ليهػلايددددد ل
بيتدئ )ئليهػدداللبيارب دددىليطدد بل لهػددد ل)بي دددلي((لت كدداليػليةددد لبيهػلايددد ل

 ينلبيتدئ 
 انيا مناقشة النتائج :ث

(للبيخل لئت لد لئةلددلتلغةدد لبيئ دوليدىل8ةتتحلهال اللل)
)ه للرلهقةل لبيلغنلبيئة ن(لبالت ئ بلبيهد دىلبالغتابيىلةػتئدرلهقئدلالل
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ليدددىلبيهتل دددطلليدددة لهت ئددد ئللالغأدددىللاللال ددديللههدددللة كدددالت دددلد لميدددربال
له هلغ لبيئ وليىل)ه للرلهقةل لبيلغنلبيئة ن(للي

(للبيخددل لئت ددلد له ددتلىلد ددئ لبيددلغىل2هددال دداللل)للةتتددحل
بيػةددد لبيكأةدد (لئ لهػدد لبي ددليلبالل–كأةدد لبيػأددلعلل–يطدد بل)كأةدد لبيترئةدد ل

د دددئ لبيدددلغىلبيئة دددىليطددد بلكأةددد لبيػأدددلعليدددىلبيترتةدددبلبالللليدددىل هةدددعل
بيه للرللب تللبيه لرلبيخله :لبيه ليظ لغأىلبيئة  لهالهدظلرلترئدليل

ه دددلرلبيربئدددعل:لم دددئلبلبيتأدددلولبيػددد ب نلثدددعلبيه دددلرلبيترتةدددبلباللللةأةددد لبي
بيثلدنل:لبيتألولبيهل نللل ل ليىلبيهرتئد لبالخةدًرلبيه دلرلبيثليدو:لبيتأدلول
بيتلتددل نلللبيه ددلرلبألللل:لم ددئلبلبيتأددلولبيهددلب نللبألتددربرلبيدلت دد ل

لغد،لي
(للبيخل لئت لد لئةلدلتلغةدد لبيئ دول12للةتتحلهال اللل)

إالت ئدد بلبيهد ددددىلبالغتدددابيىلةػتئددرلهقئدددلاللليدددىلليددنل)بيهػددداللبيارب دددن(
بيهتل طللية لهت ئ ئللألغأىللاللأل يللههللة كدالت دلد لميدرباله هلغد ل

لبيئ وليىل)بيهػاللبيارب ن(للي
(لللبيخددل ل1(لللبيمددكللبيئةددلدىلر ددعل)11للةتتددحلهددال دداللل)

لئلييرلقلئةالط بلكأة لبيترئة للط بلكأة لبيػألعلليىل)له للرلهقةل 
بيدددلغىلبيئة دددى(لل دددلاليدددرلقلئدددةالبيه هدددلغتةاليدددىل)بيه دددلرلبألللل:لهدددال
م دددئلبلبيتأدددلولبيهدددلب نللبألتدددربرلبيدلت ددد لغدددد،لللبيه دددلرلبيثدددلدنل:لهدددال
م ئلبلبيتألولبيهل نلللبيه لرلبيثليو:لهالم ئلبلبيتألولبيتلتل نللل
بيه ددلرلبيخددله :لبيه ليظدد لغأددىلبيئة دد لهددالهدظددلرلترئددليل(لليليصددليحل

أة لبيػألعليىل ةاليعلتظهرليرلقلئةالط بلكأة لبيترئة للكأةد لط بلك
لبيػألعليىل)بيه لرلبيربئعل:لم ئلبلبيتألولبيػ ب نل(لي

ةتتحلهالبيػدرضلبي دلئقلل دلاليدرلقلهػدلةد لئدةالطد بلكأةد ل
بيترئةد للطدد بلكأةد لبيػأددلعلليدىل)له ددللرلهقةدل لبيددلغىلبيئة دى(لللتتيددقل

(لفلل2(ل)لل0221كةددددًرلب هددددالهصددددأحل)لودددد هلبيدتددددل قلهددددعلدتددددل قلارب دددد لئ
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لصدد يلمدددلرل)ل (لفلارب دد لمدارةدد،لللتخددرلاللل40(ل)لل0221ارب دد لهددرًل
André et al(لل0222(لفلارب  لههللكهللل يدىل)لل42(ل)لل0228)لل

لللللللللللللللل(ل0213)للYing Qu et al(لفلارب دد لةدددقلكددنلللتخددرلاللل43)لل
ئة دددىلةختأددديلئدددنخت يلدلغةددد ل(لللبيتدددىلمكددداتلغأدددىلبالبيدددلغىلبيل31)ل

لبيتػأةعلي
ليػللتهةهلط بلكأة لبيػألعلغأىلط بلكأة لبيترئة ليىلبيلغىل
بيئة ددىلةر ددعلبيددىلطئةػدد لبيارب دد ل ةددولبالبيطدد بلئكأةدد لبيػأددلعلةار ددلال
بيئة ددد للغأدددعلبي ةدددلباللبيدئدددلتللبيتأدددلولبيئة دددىللبتدددربرهلههدددلل دددلوعلئار ددد ل

ل بلكأة لبيػألعلغالكأة لبيترئة ليكئةًرليىلهةلاًلبيلغىلبيئة ىلياىلط
(لللبيخددل ل0(لللبيمددكللبيئةددلدىلر ددعل)10للةتتددحلهددال دداللل)

للللللللللللللللللللللئدددددددددلييرلقلئدددددددددةالطددددددددد بلكأةددددددددد لبيترئةددددددددد للطددددددددد بلكأةددددددددد لبيػأدددددددددلعليدددددددددىل
)بيهػدددداللبيارب ددددى(لل ددددلاليددددرلقلئددددةالبيه هددددلغتةاليصددددليحلطدددد بلكأةدددد ل

لبيػألعلي
هػدلةد لئدةالطد بلكأةد للةتتحلهالبيػدرضلبي دلئقلل دلاليدرلق

بيترئةدد للطدد بلكأةدد لبيػأددلعلليددىل)بيهػدداللبيارب ددىل(لللتتيددقلودد هلبيدتددل قل
(لفلللارب دد له هددال00(ل)ل1228هددعلدتددل قلارب دد ليت ددىلر ددبلم هددال)ل

(لللبيتدددىلمكددداتلغأدددىلل دددلاليدددرلقلئدددةالل01(ل)للل0212غةدددلالهدددة ال)ل
لػأةعليبيط بليىلبيهػاللبيارب ىلةر علبيىله تلىلللدلغة لبيت

(للبيخددل لئهػددله تلبالرتئددلطلئددةال14كهددللةتتددحلهددال دداللل)
ه للرلبيلغىلبيئة ىلله تلىلبيهػاللبيارب ىليأط بليلبالودل لبرتئدلطل
هػدددلىلهل ددبلئددةالبيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػدداللبيارب ددىليأطدد بلههددلل
ة كددالبالودددل لغ  دد لطراةدد لهل ئدد لئددةالبيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػددالل

طدد بليكأهددللهبالبيددلغىلبيئة ددىليدداىلبيطدد بلكأهددللهبالبيهػدداللبيارب ددىليأ
لبيارب ىي
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(للبيخددددل لئدددداالالتلهػلايدددد لبالد ددددابرل13ةتتددددحلهددددال دددداللل)لل
بيهتػدددددداالليه ددددددللرلبيددددددلغىلبيئة ددددددىليددددددىللبيهػدددددداللبيارب ددددددىلمال)بيه ددددددلرل
بيخله :لبيه ليظ لغأىلبيئة  لهالهدظلرلترئليلللبيه دلرلبيثدلدنل:لهدال

للبيه لرلبيثليدو:لهدالم دئلبلبيتأدلولبيتلتدل ن(لللم ئلبلبيتألولبيهل ن
ة دددددههلبلئمدددددكللكئةدددددرليدددددنل)بيهػددددداللبيارب دددددى(للكهدددددللةتتدددددحلمال هةدددددعل
بيهتػةدددربتلبج صددددل ة لبيه وأدددد ليهػلايددد لبيتدئ )ئليهػدددداللبيارب ددددىليطدددد بل

ل لهػ ل)بي لي((لت كاليػلية لبيهػلاي لينلبيتدئ لي
ئددددةاللةتتددددحلهددددالبيػددددرضلبي ددددلئقلل ددددلالبرتئددددلطلهػدددددلىلهل ددددب

بيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػدداللبيارب ددىليأطدد بلللتتيددقلودد هلبيدتددل قلهددعل
(لفلارب د ل دهليله هدال42(ل)لل1228دتل قلارب  له هالة دنل  دةال)ل

لللللللللللل(لل0211(لفلارب دددد لغصددددلعلبيمددددل يىلدػهددددلال)لل10(ل)لل0221ب هددددال)ل
 ,Fatma Tayci(لفلارب دد ليلطهدد لتلة ددىللليةل ددلالةل ددللل12)لل

Fusun Uysal(لفلارب ددددد لهصدددددطيىلكدددددلةل ألللل31(ل)لل0210)لل
Mustafa Kahyaoğlu(لللبيتىلمكاتلغأىلل دلاللل33(ل)لل0213)لل

لبرتئلطلئةالبيلغىلبيئة ىلللبيهػاللبيارب ىلي
 اإلستنتاجات :

يدددىلتدددل لب دددت لئلتلغةدددد لبيئ دددوللليدددىلتدددل لبيدتدددل قلتلصدددلل
لبيئل ولبيىلبال تدتل لتلبيتلية ل:

ط بلكأة لبيترئة للط بلكأة لبيػألعليىلد ئ لل لاليرلقلئةال ي1
 بيلغىلبيئة ىليصليحلط بلكأة لبيػألعلي

ليىل ي0 ل لبيػألع للط بلكأة  لبيترئة  لط بلكأة  لئةا ليرلق ل لا
لبيهػاللبيارب ىليصليحلط بلكأة لبيػألعلي

ودددل لبرتئددلطلهػدددلىلهل ددبلئددةالبيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػددالل ي4
ودددل لغ  دد لطراةدد لهل ئدد لئددةاللبيارب ددىليأطدد بلههددللة كددالبا
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بيلغىلبيئة دىلله دتلىلبيهػداللبيارب دىليأطد بليكأهدللهبالبيدلغىل
 بيئة ىلياىلبيط بلكأهللهبالبيهػاللبيارب ىي

بيه دددلرلبيخدددله :لبيه ليظددد لغأدددىلبيئة ددد لهدددالهدظدددلرلترئدددليللل ي3
بيه لرلبيثلدنل:لهالم ئلبلبيتألولبيهل نلللبيه لرلبيثليو:لهدال

لللللللللللللللتدددددددددل ن(للة دددددددددههلبلئمدددددددددكللكئةدددددددددرليدددددددددنلم دددددددددئلبلبيتأدددددددددلولبيت
ل)بيهػاللبيارب ى(للي

 هةددددعلبيهتػةددددربتلبج صددددل ة لبيه وأدددد ليهػلايدددد لبيتدئدددد ل)ئليهػددددالل ي5
لبيارب ىليط بل لهػ ل)بي لي((لت كاليػلية لبيهػلاي لينلبيتدئ ل

تعلبيتلصللبيىلهػلاي لبيتدئ لئهػاللبيت صةللبيارب دىلئهػألهةد ل ي1
لة ىلياىلبيط بلللكلدتلكليتليىل:هتػةربتلبيلغىلبيئ
+ل)بيه ددددلرلبيخددددله :لبيه ليظدددد لغأددددىل143ي1-بيهػدددداللبيارب ددددىل ل

(ل+ل)بيه دلرلبيثدلدنل:لهدالم دئلبل1.123×بيئة  لهالهدظدلرلترئدليل
(+ل)بيه ددددلرلبيثليددددو:لهددددالم ددددئلبلبيتأددددلول1.146×بيتأددددلولبيهددددل نل
ل(ل1.140×بيتلتل نل

 التوصيات :
لىلبيئل ولئهللةأىل:يىلتل لب تدتل لتلبيارب  لةلص

للبيػلينل ي1 لبيػلع لبيتػأةع لهرب ل ل هةع لين لبيئة ة  لئليترئة  بالوتهلع
لئلغتئلروللهالبوعلاغل علبالهالبيئة ني

 البيقلبدةالبيرباغ لبيتنلت الهال أل لبيهت للهةالغأىلبيتلبهال ي0
لئاخلال ل لب  لئتألثهل لبيخطر لبيى لبيئة   لةػرتلا للبي ةا بيئة ن

ي ةالةأقلالينلبيطرقللبيه ل لتلبيػله لبيهصلدعلبللبي ةلربتلب
 لبيهدلطقلبيهادة ي
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لةخ ل ي4 ليةهل لبيػأهة  للبيئ لو لبيارب لت لتم ةع لغأى بيػهل
بيظلبورلبيتنلتتػرضليهللبيئ الكلرتيلعلار لتلبي ربًرللهل لتل

 بيػئلرلي
لبيهلبطال ي3 لئةا للبيتد ةق لبيتػللا له تلى لهةلاً لغأى بيػهل

 للبيئأاة لي لبيص   بيئة   له   لت
ل ي5 لئليهلب ي  لبيارب ة  لبيكتب لين لبيهتتهد  لبيئة ة  لبيهيلوةع رئط

لبيهػري  ل لغأى لبيتركةه لها لئاال لف لتارة هل ل لخ ل لف بي ألكة 
بيدظرة لبيه راًلفليتهلالإك لبلبيت هة لبيقةعللبيههلربتلبيئة ة ل

لفللغر لبيثقلي لبيئة ة لئل ،لغلعلينلمل لطهعي
لبيلغىلبيئة ىلتهالبيهد ي1 للبيتأكالتتهةالبدمط  هل لبيتػأةهنلف

لهالل لاوللكأدمط لم ل ة لينلبيكتلبلبيهار نيل
لبيلثةق ل ي1 لئليػ    للبيهػأهةا لبألهلر للمليةل  لبيط ب لتلغة  هةلاً

 ئةالبيلغىلبيئة ىللبيت صةللبيارب نلي
لل ل لل ي8 لطرةق لغا لبيئة ة  لئليهمك ت لبيتلغة  له للي  بهاةلا

 ئصلًرله تهًريلبالغ علبيهختأي لفللبيه تهربتللبيدالبت
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 المصادر و المراجع
 أوال :  المراجع العربية : 

تأثير المعب الموجه عمى تعمم السموك ل:لإئربوةعلهكىلبيصللي ي1
لهدملًر فلالبيئي ألطفال ما قبل المدرسة لغةر لاكتلربه فل ر لي 
 عليل 0224 لهػ لبج كدارة لفلل-كأة لبيترئة لبيرةلتة ليأئدلتل

لبييكرلالتربية البيئية في الوطن العربي : لعإئربوةعلهطل  ي0 لابر ف
 عليل1225بيػرئنل

لدليل:  ي4 فلعالقة التحصيل التعميمي بالنجاح االجتماعيبئربوةع
ر لي لاكتلربًلغةرلهدملًرفلكأة لبيترئة فل لهػ لاهمقفل لرةللفل

 عليل0221
لمأئن:  ي3 لإئربوةع أثر دراسة مقرر في التربية البيئية عمى لم ها

لمئهليللالب كمية التربيةاتجاهات ط ليرع ل ػلا/ لبيهأ  ل لهػ  ف
بي هػة لبيهصرة ليأهدلوقللطرقلبيتارة لبيه تهرلبيثلدنفلإغابال

 عليل1222بيه أالبيثليولفلل18ل–ل15بج كدارة لل–بيهػأعل
ل داةل:  ي5 لإئربوةع تأثير التدريس بالوسائط المتعددة في لم ها

بتكنولوجيا والقدرات االبتكارية والوعي   تحصيل العموم
ه أ لارب لتل فلالمعمومات لد  تالميذ الصف الثالث اإلعدادي

فلبي هػة لبيهصرة ليأهدلوقلل10فلع ينلبيهدلوقللطرقلبيتارة 
 . علل0221لطرقلبيتارة لفلبيقلوًرلف

اثر استخدام بعض االنشطة التعميمية في ل: ب هال ػاله ها  ي1
للتدريس مقرر الجغرافيا عمي تحصيل طالب الصف االو

/للتدهة لبيلغنلبيئة نلياةهعلفلللبعض المفاهيم البيئيةلالثانوي
لفلكأة لبيترئة لفل لهػ لم ةلطيلفل ر لي لهل  تةرلغةرلهدملًر

 عليل0223
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لتاع:  ي1 للئ هل  لبيارب نف للمجمة "العربي"،بيت صةل فل533بيػاا
 عليل0223بيكلةتلفل

لبيطئػ لالبيئية التربيةل: ئمةرلغرئةلتلفلللمةهالههبوًر  ي8 ف
 عليل0223بألليىفلغهلافلابرلبيهدلوقليأدمرللبيتلهةعلفل

لب هالهصأح:  ي2 لاثر استخدام مدخل البيئة المحمية لتدريسلئكةًر
التاريخ في التحصيل وتنمية الوعي البيئي لد  طالبات الصف 

لفلكأة لل لالثاني الثانو  باليمن فلر لي لهل  تةرلغةرلهدملًر
 عليل0221بيترئة لفل لهػ لب ةلطلفل

 عليل0224فلابرلبيهػري لفللالتربية البيئيةل هةللبيصلين:  ي12
/لالبيئةلالبيئة والمجتمع/ دراسة في عمم اجتماعلرةلضلبي ئلا:  ي11

لبالليى لرملبالبيطئػ  لب ها لبي هةا لبال كدارة لل-غئا ل- لهػ 
لعليل0221

لب ها: ي10 له ها أثر استخدام المدخل البيئي في تدريس ل هلي
ئي وبعض عمميات العمم االساسية العموم عمى تنمية الوعي البي

لغةرلللد  تالميذ الصف االول االعداد  لهل  تةر لر لي  ف
 عليل0221هدملًرلفلكأة لبيترئة لفل لهػ لب ةلطلفل

لبيكئة ن: ي14 للوةب لل لبيابوري لابرلعمم النفس العاملصليح لللف
 عليل0222فلل1بيكدايفلغهلافلبألراافلط

لرههيل ي13 لمدرسي لطمبةمستو  التكّيف االجتماعي الل:لطلرق
لئت صةأهعلالمرحمة المتوسطة في محافظة نينو  للغ  ت، ف

ل81-54(فل0)ل13بيارب نيله أ لبيػألعلبال تهلغة فلبيكلةتفل
 عليل1281فل

لبألراالل-/لغهلالالتربية البيئيةغلاللولايللهمػلالولاي:ل ي15
 عليل0225فل1ط
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لبيهخأي ي11 لبيػأهة للفابرالبيئية  ألدارةبل:لغلريلصليح بيةلهلري
 ل0222دمرللبيتلهةعفلبألراافلبيطئػ لبيػرئة ليأ

ل-للبنان 0التموث البيئي والعالقات الدولية طل:لغلهرلبيطربي ي11
 عليل0228ئةرلتل

فلابرلبيير لافل لهػ لعمم النفس التربويل:لغئالبيه ةالبيدملبتن ي18
 عليل1224فلل1بيةرهل فلبرئافلبألراافلط

عمى سوء  منهج مقترح فى الجغرافيال:لغصلعلبيمل يىلدػهلا ي12
لالتوجهات البيئية لمعاصرة لتنمية الوعى البيئى لطالب الصف

لبيترئة للاألول الثانو  لكأة  لف لهدملًر لغةر لهل  تةر لر لي  ف
 عليل0211ئاهةلطلفل لهػ لبيهدصلًرلفل

فعالية استخدام استراتيجيات متعددة من ل:لغهلالرهتلال أةهلا ي02
لمهارة اتخاذخالل منهج التاريخ عمى تنمية القيم البيئية و 

فلر لي لاكتلربًلغةرلهدملًرلفلالقرار لد  طالب المرحمة الثانوية
 علل0225هػهالبيارب لتللبيئ لولبيئة ة لفل لهػ لغةالمه لفل

مستو  الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لغةثل لغأنلئالر: ي01
لكأة للد  طمبة التعميم الفني لهدملًرف لغةر لهل  تةر لر لي  ف

 عليل0221قلفلبيترئة فل لهػ لاهم
ل: ي00 ل لم ها لر ب تنمية  الوعى البيئى لطالب المرحمة ليت ى

لر لي للالثانوية عمى سوء التشريعات البيئية المعاصرة ف
هل  تةرلغةرلهدملًرلفلكأة لبيترئة للئاهةلطلفل لهػ لبيهدصلًرل

 عليل1228فل
لبيهقابايل ي04 قسم  البيئية ، كمية اإلدارة واإلقتصاد التربية :كلظع

لبيابدهلر  ف لبيئيةاإلدارة ا لين لبيهيتل   لبيػرئة  فلل بألكلاةهة 
 عليل0221
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ــــــــوثل:له هددددددددالبي ددددددددةالمردددددددددل لط ي03 ــــــــي التم ــــــــى  البيئ ــــــــر  عم لوأث
فلبيقددددددلوًرل:لهكتئدددددد لبيددددددابرلبيػرئةدددددد ليأكتددددددلبلفل اإلنســــــان صــــــحة
ل .1221

المفـــاهيم والقســـايا البيئيـــة وعالقتهـــا ل:له هدددالئ دددةلدنللتخدددرلا ي05
المـــؤتمر  ي والعشـــرون ،بالمنـــاهج الدراســـية فـــي القـــرن الحـــاد

ــث ر ةدد لل–"هدددلوقلبيػأددلعليأقددرالبي ددلايللبيػمددرلاللالعممــي الثال
فلبيقددددلوًرل:لل0ةليةددددللفلهددددقل08-05فليددددنلبييتددددًرلهددددال "ه ددددتقئأة 

 عليل1222فللل لهػ لغةالمه 
تعديل السموك الصفي، دار التربية الحديثة له هالهةلال هابا: ي01

 عليل1222فلل0فلغهلالبألراالفلطلمنشر والتوزيع 
لهة ا: ي01 لغةلا دور المدرسة فى تنمية الوعى البيئى لد  له ها

لر لي للتالميذ الشق الثانى من التعميم األساسى فى ليبيا ف
 علل0212هل  تةرلغةرلهدملًرلفلكأة لبيترئة لفل لهػ لطدطللفل

التموث البيئي وخطر  الدائم عمى  : ه هالكهلللغئالبيػهةه ي08
  1222يهصرة لبيػله ليأكتلبلفلفلهكتئ لبأل ًرفلبيهة  لب صحتنا

لدئهلتل لةأع: ي02 لههر لال التموث البيئي وسبل مواجهتهله ها ف
ليأكتلبل لبيػله  لبيهػرية  لبيئة   لف لبأل ًر لهكتئ  ليأ هةع بيقرب ً

1222.  
برنامج مقترح لتنمية مفاهيم التربية البيئية  ه هالة نل  ةا: ي42

ائية واثر  في مجال الدراسات االجتماعية لطالب المرحمة االبتد
فلر لي لهل  تةرلغةرلهدملًرلعمي تنمية الوعي البيئي باليمن 
 عليل1228فلكأة لبيترئة لفل لهػ لطدطللفل

ل
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ـــــد  شـــــباب  :له هدددددلالغئدددددالبي هةدددددالغئدددددالب  ي41 ـــــة ل ـــــيم البيئي الق
ـــر منشـــورة فلهػهدددالبيارب دددلتل الجامعـــات، رســـالة ماجســـتير غي

 عليل1220لبيئ لولبيئة ة فل لهػ لغةالمه لفل
لمدلر:هرلل ي40 لص ي أثر تدريس وحدة فى الجغرافيا باستخدام لً

نموذج التعمم البنائى فى تنمية فهم المفاهيم البيئية والتفكير 
فلر لي لهل  تةرلغةرلل الناقد لد  تالميذ الصف األول الثانو 

 عليل0221هدملًرلفلكأة لبيترئة لفل لهػ لبج كدارة لفل
لبياةب ي44 ليت ن لل لئاربا فلدريس العمومبحوث في تل:لهصطيى

 عليل1221هكتئ لبيدهت ل
برنـــامج تـــدريبي قـــائم عمـــى التـــدريس  اثـــرلل:لههدددللكهدددللل يددددى ي43

االبتكـــار  لمعممــــى الجغرافيـــا فــــي تنميــــة بعـــض مهــــارات حــــل 
ــد  الطــالب المتفــوقين بالمرحمــة  ــي ل المشــكالت و الــوعى البيئ

ـــة فر دددلي لاكتدددلربًلغةدددرلهدمدددلًرلفلكأةددد لبيترئةددد لفل لهػددد للالثانوي
 عليل0222لب ةلطلف

طرق تدريس رياض األطفال من المعب إلي لدلبلل لهالةل ةا: ي45
  .0222فلبي ػلاة ل:ل لهػ لمعلبيقرىلفل التعمم

لدصلر: ي41 ل ةلتن أثر تدريب طمبة الجامعة الهاشمية عمى لة ن
مهارات التعامل مع بعض أنواع الفقرات المستخدمة في 

لبيترئلةاالختبارات عمى تحصيمهم االكاديمي لبيه أ   فلف
لعيل0221فلل112-12دل(فل 12(لبيػاا)02بيه أا)

لبيمةئلدن ي41 له ها تنمية المعارف ومهارات التعامل مع  :لة ةى
البيئة لد  األخصائيين االجتماعيين العاممين بالمدارس 

لهػهالالثانوية الميبية ، رسالة ماجستير غير منشورة  ف
 يلعل0223بيارب لتللبيئ لولبيئة ة لفل لهػ لغةالمه لفل
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 الممخص 
جامعة الجوف الوعى البيئى وعالقته بالتحصيل الدراسي لطالب 

لبالمممكة العربية السعودية
لةهددددايلبيئ ددددولبيددددىلبيتػددددريلغأددددىله ددددتلىلبيددددلغىلبيئةة ددددىليدددداى

بيتػدددريلغأدددىلبييدددرلقلئدددةاله دددتلىلللئكأةددد لبيترئةددد للكأةددد لبيػأدددلعلبيطددد بل
بيددلغىلبيئة ددىليطدد بلكأةتددىلبيترئةدد للبيػأددلعلللارب دد لبيػ  دد لئددةالبيددلغىل

إ دددتخاعلبيئل دددول لهػددد لفلبيئة دددىلله دددتلىلبيت صدددةللبيارب دددىليطددد بلبي
بيهدددهقلبيلصدديىلئلأل ددألبلبيه دد ىليه  هتدد،ليطئةػدد لبيارب دد لفلبمددتهأتل
غةدددد لبيارب ددد لغأدددىلطددد بلكأةددد لبيترئةددد لللطددد بلكأةددد لبيػأدددلعلئن هدددليىل

طليددبلللب ددتخاعلبيئل ددول)هقةددل لبيددلغىلبيئة ددىليطدد بلبي لهػدد (لل102
لقلئددةالطدد بلكددأابًلي هددعلبيئةلدددلتلفلللتلصددأتلبيارب دد لبيددىلل ددلاليددرل

د ددئ لبيددلغىلبيئة ددىليصددليحلطدد بليددىلكأةدد لبيترئةدد للطدد بلكأةدد لبيػأددلعلل
كأةدد لبيػأددلعلفلل ددلاليددرلقلئددةالطدد بلكأةدد لبيترئةدد للطدد بلكأةدد لبيػأددلعلل

فلوددددل لبرتئدددلطلهػددددلىلليصدددليحلطددد بلكأةددد لبيػأدددلعليدددىلبيهػددداللبيارب دددى
ة كدالباللهل بلئةالبيلغىلبيئة ىلله دتلىلبيهػداللبيارب دىليأطد بلههدل

ودددل لغ  دد لطراةدد لهل ئدد لئددةالبيددلغىلبيئة ددىلله ددتلىلبيهػدداللبيارب ددىل
فلليأط بليكأهدللهبالبيدلغىلبيئة دىليداىلبيطد بلكأهدللهبالبيهػداللبيارب دى

هػددداللبيارب دددىل هةدددعلبيهتػةدددربتلبج صدددل ة لبيه وأددد ليهػلايددد لبيتدئددد ل)ئلي
ل(لت كاليػلية لبيهػلاي لينلبيتدئ لييط بل لهػ ل)بي لي

ل

ل

ل
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 ( 0مرفق )
 أسماء السادة الخبراء الذين تم اإلستعانة بهم فى البحث 

 

 بحماية البيئة –مستشار بيئي  : د /  طمعت حسن حبيب  -0

 جامعة الجوف -استاذ مساعد بكمية العموم  بالقريات   : د /  محمد حسن  -4

 الحدود الشمالية جامعة -استاذ مساعد  بكمية التربية  : د / مبارك غدير العنزي   -3

 الجامعة االردنية -كمية التربية  –استاذ مساعد  : د / نزال شكري  -2

 جامعة الجوف -بكمية التربية   -استاذ مساعد  : د / حصة البجيدي  -2

 جامعة الجوف -استاذ مشارك  بكمية الطب   د / أسامه شحاتة  -6

 جامعة الجوف -موم استاذ مشارك بكمية الع : د /  حسن الجبالي   -3

 جامعة الجوف –استاذ بكمية التربية   د / حسن محفوظ -8
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 ( 4مرفق ) 

لهقةل لبيلغىلبيئة ىليط بلبي لهػ 

لغهةهىلبيطليبللل/ل

لةقلعلبيئل ولال/لوهبعلغئالبيكرةعلبييلةهىللئارب  للهلتلغهلل:
"لبيلغىلبيئة ىللغ  ت،لئليت صةللبيارب نليط بل لهػ لبي ليل

لئليههأك لبيػرئة لبي ػلاة ل"
لئةالةاةكعلب تهلًرلئهلله هلغ لهالبيػئلربتلةر ىلبال لئ لغأىلهللئهللل

ئكللهلتلغة للميلية لغأهللئلد،لاللتل الب لئ لص ة  للبخرىلخلط  ل
(ليىلبيخلد لبيتىلتدل بلربةكعلئكلللبالبألوعلوللبالتتعلغ ه ل)

لصاقللهلتلغة لل ةلاة ل
لاةرىليتػللدكعللهلتلغةتكعليىلبج لئ هعلخلي لمكرىلًتق

لبيئةلدلتلبيمخصة ل:
 بال عل:ليييييييييييييييييييييييييييييييييي -

 بيكأة ل:ليييييييييييييييييييييييييييييييييييي -

لبييصللبيارب ىل:لييييييييييييييييييييييييييييييييييل -

للللللللللللللللللللللللتيتألبلئقئللللبيرلبيت لةلففلللللللللللللللللللللللللللللللل

ت رةربلينللللل

ل/لللللل/للل
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كبيرة  العبارة 
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

      المحور األول:من أسباب التموث الهوائي واألسرار الناتجة عنه:
      الغازات المنطمقة من المصانع  0
      التدخين  4
      السيارات ذات المحركات التالفة  األدخنة والعوادم الناتجة من استخدام 3
      استخدام وسائل التدفئة المعتمدة عمى الفحم أو الحطب.   2

وجود نباتات الزينة في األماكن المغمقـة فـي المنـزل لـياًل تزيـد  2
 من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون المموث لمهواء. 

     

      االستخدام المفرط لمعطرات الجو في المنزل  6
      مقالب النفايات المكشوفة  3
      اإلفراط في استخدام البخور إحد  مسببات الربو . 8

ارتفــاع درجــة حــرارة الجــو ناتجــة عــن زيــادة غــاز ثــاني اكســيد  9
 الكربون في الجو عن الحد الطبيعي. 

     

هناك عالقة بـين استنشـاق سـائقي السـيارات لغـاز أول أكسـيد  01
 وقات االزدحام وحوادث المرور الكربون في أ

     

      تأكل طبقة األوزون ناتج عن تموث الهواء بالغازات السارة  00
      المموثات الهوائية سبب ظهور االلتهاب الرئوي.  04

      : المائي واالسرار الناتجة عنه  التموث أسباب من:  الثاني المحور
       البحار في البترولية مخمفاتوال لمنفايات النفط ناقالت إلقاء 03
      . الثقيمة المعادن عمى المحتوية الصناعية النفايات إلقاء  02
      .  البحار إلى الصحي الصرف ميا  تصريف 02
      . دورية بصفة الميا  خزانات تنظيف إهمال 06
      . معالجتها بدون الصناعة محمفات من التخمص 03
      المخمفات من والتخمص الصحي الصرف خدمات قصور 08

09 
 األمــراض يســبب الصــحي الصــرف بميــا  المموثــة لمميــا  اإلنســان شــرب

 . المعدية
     

41 
 يــؤدي بالمــاء الــذائب األكســجين مــن كبيــرة كميــات اســتنزاف
 األحياء أعداد لتناقص

     

      . األحياء تسمم إلى يؤدي الكيميائية المواد نسبة زيادة 40
      : واالسرار الناتجة عنه  السوسائي التموث أسباب من: الثالث المحور

      .التنبيه ألجهزة السيارات سائقي استخدام سوء 44
      . المتهالكة السيارات عن الصادرة األصوات 43
      . بالسيارات الموجودة الكاسيت أجهزة استخدام 42
       السكنية األحياء في السيارات تصميح ورش وجود  42

46 
ــــاء إعمــــال و الحفــــر آالت مــــن الصــــادرة األصــــوات  مصــــادر أحــــد البن
 .السوساء

     

      المزاجي التقمب عنه ينشأ مستمرة بصورة لمسوساء التعرض 43
      والورش المصانع في العاممين إنتاج عمى يؤثر السوسائي التموث 48

49 
 مسـتديم سـعف عنـه ينـتج عاليـة اءلمسوسـ المستمر اليومي التعرض 

   السمع في
     

 

ــاك 31 ــاع بــين عالقــة هن  لفتــرات والتعــرض الــدم ســغط مرســى معــدل ارتف
 . العالية لألصوات طويمة

     



 هزاع عبد الكريم الفويهى د.    الوعى البيئى وعالقته بالتحصيل الدراسي لطالب جامعة الجوف بالمممكة العربية السعودية  
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كبيرة  العبارة نص
 جداً 

متوسط كبيرة
 ة

قميمة  قميمة
 جداً 

      : واالسرار الناتجة عنه  الغذائي التموث أسباب:  الرابع المحور
       الهواء في الموجودة والجراثيم البكتريا  30
       األطفال حمويات تموين في المستخدمة المواد 34
      .لألغذية الحافظة العبوات بعض رداءة 33
      .  الحافظة المواد استخدام في اإلفراط 32
       الدواجن تسمين في المستخدمة األدوية 32
      . الحشرية كالمبيدات الكيميائية بالمواد عيةالزرا المحاصيل تموث 36
      .األلمنيوم أواني في الطعام طهي 33
      مرات لعدة القمبي زيت استخدام 38
      والتخزين النقل أثناء التموث 39
      والمنازل المحالت في األغذية نوعية عمى الرقابة قصور 21

 بينهـا تفاعـل بالسـتيكية أكياس يف الساخنة األطعمة وسع عن ينتج 20
 . األمراض من العديد مسبباً 

     

24 
 فـي المموثـة المواد من كبيرة كميات تركيز نتيجة بالحساسية اإلصابة
 . الجسم

     

23 
 وانتشــار الكيميائيــة بــالمواد الغذائيــة المــواد تمــوث بــين عالقــة هنــاك 

 . السرطان مرض
     

      : تربوي منظور من البيئة ىعم المحافظة: الخامس المحور

22 
 أســباب عمـى التعريـف طريـق عــن يكـون التمـوث مشـكمة مكافحـة أن 

  عنه الناتجة واإلسرار التموث
     

 فــي كبيــر دور لهــا التــي الحديثــة االتصــال لوســائل األمثــل االســتخدام 22
 . لممواطنين البيئي الوعي تكوين

     

 البيئيــة بالمشــكالت التربويــة تثقيفيــةال التوعويــة لمحاســرات ربــط فــي 26
 . اإلنسان به يدين الذي المعتقد خالل من

     

      . التعاون مبدأ تحقيق خالل من 23
      .بالقدوة التربية طريق عن 28

 بيــنهم الــوعي بــث فــي طالبــه عمــى الجــامعي األســتاذ تــأثير قــوة فــي 29
 . البيئية المشكالت تفاقم بعد وخاصة

     

 نشر في يساهم مقبول مستو  إلى لممواطنين التعميمي المستو  رفع 21
 . البيئي الوعي

     

20 
 احتـرام يعممهـم البيئـة تجـا  الخاطئة أبنائها لسموكيات األسرة مناقشة
   اآلخرين حقوق

     

24 
 فـي يسـاهم الوطنيـة البـرامج فـي الجامعـة لطـالب اإليجابيـة المشاركة
  البيئة عمى المحافظة

     

 والشركات التربوية القطاعات في المسئولين قبل من األخالقي الوعي 23
 .  البيئة عمى تحافظ التي الحمول من المنتجة

     

 باإلنسـان يتعمـق مـا جميـع شـمل الـذي الصـحيح المـنهج إلـى بالعودة 22
 . البيئة عمى المحافظة تعالى ا  بإذن يكفل حولهما وما والحيوان

     

 


