Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 1

Number 4

Article 10

2013

TheRoleofSchoolsinEnvironmentalEducationfromthePerspectiveofSchoolTea
Khalid Nazmi Karoana
AlQudsOpenUniversity/Palestine, kkerawani@qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Karoana, Khalid Nazmi (2013)
"TheRoleofSchoolsinEnvironmentalEducationfromthePerspectiveofSchoolTeachersinSalfeetGovernorate.,"
Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 1 : No. 4 ,
Article 10.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol1/iss4/10

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

دور املدارس يف الرتبية البيئية ونشر الوعي
البيئي لدى طلبة املدارس يف حمافظة سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها

د .خالد قرواني
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دور املدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة املدارس
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها

د .خالد قرواني

ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة ب�شكل رئي�س �إىل معرفة دور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش
الوعي البيئي لدى طلبة املدار�س يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات
فيها ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي املت�ضمن برنامج
الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSللتحقق من �صحة فر�ضيات الدرا�سة ،حيث

تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من �أهمها:

♦ ♦يوجد دور كبري للمدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رشالوعي البيئي لدى طلبة املدار�س
يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
(.)0.05≤α
♦ ♦يوجد تاثري ملتغري اجلن�س ،على ا�ستجابة املعلمني واملعلمات حول دور املدار�س
يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة �سلفيت ل�صالح املعلمات
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≤α
♦ ♦ال يوجد ت�أثري للمتغريات الدميوغرافية (العمر ،مكان ال�سكن ،احلالة االجتماعية،
امل�ؤهل العلمي� ،سنوات اخلدمة) على ا�ستجابة املعلمني واملعلمات حول دور املدار�س يف
الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة �سلفيت عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (.)0.05≤α
♦ ♦ال يوجد ت�أثري ملتغري املرحلة الدرا�سية (�أ�سا�سية دنيا� ،أ�سا�سية عليا ،ثانوية) على
ا�ستجابة املعلمني واملعلمات حول دوراملدار�س يف الرتبية ون�رشالوعي البيئي لدى طلبة
مدار�س حمافظة �سلفيت عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≤α
ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،فقد �أو�صى الباحث ب�رضورة العمل على
تفعيل دور املدار�س يف ن�رش الوعي البيئي ،و�إدراج مقرر للرتبية البيئية جلميع املراحل
الدرا�سية بهدف توعية الطالب ب�أهمية البيئة ،و�إجراء مزيد من الدرا�سات.
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Abstract:
This study aimed to investigate the role of schools in education and
spreading awareness of ecology for school students in Salfeet Governorate
from teachers’ viewpoint.
To test the study hypothesis, the researcher used the analytical descriptive
methodology including statistical package for social sciences (SPSS) , and
the study revealed:
♦♦ There is a large role of schools in education and spreading awareness
of ecology for school students in Salfeet Governorate from teachers
viewpoint at statistical level (α≤0.05)
♦♦ There is an effect for sex variable on teachers responding about the role
of schools in education and in spreading awareness of ecology and Salfeet
Governorate for female teachers at statistical level (α≤0.05) .
♦♦ There is no effect of variables (Age, Residence Location, marital status,
scientific qualification, and experience) on teachers responding about the
role of schools in education and in spreading the awareness of ecology
for schools students in Salfeet Governorate at statistical level (α≤0.05) .
♦♦ There is no effect for the academic stage (low elementary, high elementary,
secondary) on teachers responding about the role of schools in education
in spreading awareness of ecology for schools students in Salfeet
Governorate at statistical level (α≤0.05) .In the light of study results
the researcher recommends:
 Urge to activate the role of schools in the ecological awareness
dissemination.
 Urge to include ecological education curriculum for different academic
stages in order to clarify the importance of ecology to the students.
 Urge for further studies.
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د .خالد قرواني

مقدمة:
حتتل امل�ؤ�س�سات الرتبوية عامة واملدار�س خا�صة دوراً بارزاً وفاع ًال يف الرتبية
البيئية يف فل�سطني بالرغم من التحديات الكبرية التي تواجهها وبخا�صة �إجراءات االحتالل
الإ�رسائيلي التي تعمل على �إعاقة تطور �أداء هذه امل�ؤ�س�سات� ،إذ تعمد �سلطات االحتالل على
و�ضع العقبات وخلق ال�صعوبات �أمام العملية الرتبوية وحتول دون و�صول الأكادمييني
واملعلمني والطلبة �إىل مدار�سهم بحرية وي�رس.فاحلواجز الع�سكرية الإ�رسائيلية الثابتة
واملتنقلة متثل �أداة ت�ستخدمها �سلطات االحتالل لتقطيع �أو�صال املحافظة واحلد من حرية
حركة املواطنني ،وحتول دون ممار�سة م�ؤ�س�ساتها عملها ب�شكل طبيعي ،ف�ض ًال عن امللوثات
الناجتة عن امل�ستوطنات الإ�رسائيلية وخا�صة املخلفات ال�صناعية والكيماوية التي تدفن
يف الأرا�ضي الفل�سطينية �إ�ضافة �إىل املياه العادمة والتي جتري يف جداول و�أودية املحافظة
ومتر و�سط التجمعات ال�سكانية الفل�سطينية مما ي�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة العامة وي�ؤدي �إىل
انت�شار العديد من الأمرا�ض كال�رسطا.نhttp:// www.wafainfo.ps/ atemplate- aspx�.
zid=2363

ومتثل امل�شكالت البيئية �أحد مظاهر احلياة الع�رصية وب�أبعاد متعددة� ،إذ ال ميكن �أن
تكون �صناعة متطورة وزراعة متقدمة دون خملفات بيئية وم�شكالت التلوث ،فال�صناعة
يلزمها مواد خام تنتج عنها خملفات �صناعية �صلبة �أو �سائلة ،والزراعة املتقدمة ت�ستخدم
فيها املبيدات احل�رشية والزراعية بهدف زيادة الإنتاج ملواجهة تعاظم الطلب على الغذاء.
وبذلك يت�ضح �أن م�شكلة التلوث لها �أبعاد خطرية و�أ�سباب ونتائج �سلبية يف النواحي
االقت�صادية وال�صناعية وال�سيا�سية والثقافية والعلمية والتقنية والتاريخية واجلغرافية
والبيئة.http:// www.carszarabicom/ vb/ showthread.php.
وقد �شملت امللوثات للبيئة الفل�سطينية مواد م�شعة ،وتدهور خطري للت�ضاري�س ،وتلوث
للم�سطحات املائية ،وانت�شار مقالع احلجارة التي �أحلقت ال�رضر بال�صحة العامة نتيجة
الغبار الكثيف املتطاير الذي ي�سبب الأمرا�ض ال�صدرية ،ف�ض ًال عن الإ�رضار بالتنوع احليوي
نتيجة ت�ساقط الغبار على الأ�شجار والنباتات �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام �أماكن مقالع احلجارة
كمكبات للنفايات ال�صلبة واملياه العادمة (وزارة �ش�ؤون البيئة� ،2000 ،ص �ص.)26 -24 :
وميثل التلوث البيئي الناجت عن ا�ستخدام املبيدات الزراعية واحل�رشية ،م�صدراً �آخر
للتلوث البيئي يف حمافظة �سلفيت ،مما ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على م�صادر الغذاء الفل�سطيني
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ويلوث مياه ال�رشب ،ولذلك ف�إن الوعي ب�أهمية املحافظة على بيئة خ�رضاء نظيفة ي�شكل
دعامة �أ�سا�سية يف الرتبية البيئية با�ستخدام املقررات الدرا�سية والن�شاطات املجتمعية
والإر�شادية والثقافية ،و�إجراء الدرا�سات ملعرفة مدى ت�أثري وانت�شار امللوثات غري املعاجلة
على الو�سط البيئي يف املحافظة.
وبالنظر �إىل الدور البارز واملهم للمدار�س يف حمافظة �سلفيت باعتبارها �إحدى
م�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية التي تعمل على نقل الرتاث واملنظومة القيمية عرب الأجيال
مبا فيها املحافظة على بيئة نظيفة خالية من امللوثات والعمل على معاجلة النفايات
ب�أنواعها واملياه العادمة ،ونظراً للممار�سات اليومية التي يقوم بها طلبة املدار�س يف
خمتلف املراحل التعليمية ،فقد تلم�س الباحث �رضورة تق�صي دور املدار�س يف تعزيز
وتدعيم الوعي البيئي والعمل على تفعيل الرتبية البيئية يف حمافظة �سلفيت.

مشكلة الدراسة:
تظهر مراجع الأدب الرتبوي والدرا�سات املتعددة ذات العالقة بدور امل�ؤ�س�سات
الرتبوية عامة واملدار�س خا�صة يف الرتبية البيئية �رضورة الك�شف عن هذا الدور ،والتعرف
�إىل املعوقات وال�صعوبات التي تواجهه ،بغية تنميته وتطويره لتحقيق تربية بيئية �سليمة
يف حمافظة �سلفيت.
ويق�صد بالدور ب�أنه «ال�سلوك املرافق للمركز والذي يتوقعه الآخرون ممن يحتل ذلك
املركز« ،لذلك ف�إن تعزيز دور املدار�س بهدف خلق وعي وتربية بيئية فاعلة وم�ؤثرة يف
حمافظة �سلفيت ،والعمل على و�ضع �إ�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل للرتبية فيها ،ميثل �أولوية
مهمة يف هذه املرحلة احل�سا�سة ،خا�صة يف ظل امل�ؤثرات اخلارجية التي تدمر البيئة وتعمل
على خرابها بفعل اال�ستيطان الإ�رسائيلي وخملفاته املختلفة.
وعليه ف�إن �إيجاد برنامج وا�ضح لتطوير تربية بيئية �سليمة يع ّد �رضورة ملحة ،حيث
ت�شمل العناية بالبيئة واملحافظة عليها نظيفة من امللوثات واملبيدات احل�رشية والزراعية
والنفايات ال�صلبة وغريها� ،إ�ضافة �إىل ت�شجيع زراعة الأ�شجار ب�أنواعها املختلفة للمحافظة
على فل�سطني خ�رضاء عامة وحمافظة �سلفيت خا�صة.
وتقوم �سلطات االحتالل مبمار�سات ،وتنفذ �سيا�سات ممنهجة تهدف �إىل تدمري البيئة
الفل�سطينية بهدف دفع الفل�سطينيني ملغادرة فل�سطني من خالل التحكم مب�صادر املياه
وتلويثها بفعل املخلفات ال�صناعية والكيماوية وال�سائلة وال�صلبة ،ودفن املواد امل�شعة
يف مكبات للنفايات يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،مما ي�ؤثر على مياه ال�رشب ،وم�صادر الغذاء
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الفل�سطيني النباتي واحليواين وبالتايل الإ�رضار باالقت�صاد الفل�سطيني وبال�صحة العامة
للفل�سطينينيhttp:// wwwalburayi.com/ estbach.html.
لذا ،فان تعزيز دور املدار�س يف ن�رش الوعي البيئي و�أهمية احلفاظ على بيئة نظيفة
خ�رضاء خالية من امللوثات ون�رش ثقافة بيئية عامة ،والعمل على تدعيم مقومات ال�صمود
والبقاء يف هذه املحافظة ،ميثل هدف ًا �سامي ًا للرتبية املدنية واملجتمعية والبيئية.
وقد ان�سجمت املالحظات �آنفة الذكر مع ت�صورات الباحث حول م�شكلة الدرا�سة،
واملالحظات التي ر�صدها الباحث باعتباره مواطنا يف املحافظة وي�شغل مركزاً وظيفي ًا
متقدم ًا وات�صاله املبا�رش مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية عامة واملدار�س خا�صة يف حمافظة
�سلفيت ،لذلك ف�إن الدرا�سة �ستحاول الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س التايل :هل يوجد دور
للمدار�س يف تطوير الرتبية البيئية والوعي البيئي لدى طلبة املدار�س يف حمافظة �سلفيت
من وجهة نظر املعلمني واملعلمات؟

أسئلة الدراسة:
● ●ما دور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات؟
● ●هل يوجد ت�أثري للمتغريات الدميوغرافية للمعلمني( :العمر ،واجلن�س ،ومكان ال�سكن،
واحلالة االجتماعية ،وامل�ؤهل العلمي) على ا�ستجابات املعلمني واملعلمات فيها نحو دور
املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة �سلفيت؟

فرضيات الدراسة:
● ●ال يوجد دور للمدار�س يف الرتبية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (.)0.05≤α
● ●ال يوجد دور للمدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س
حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05≤αيعزى �إىل املتغريات الدميوغرافية( :العمر ،واجلن�س ،ومكان ال�سكن ،واحلالة
االجتماعية ،وامل�ؤهل العلمي ،و�سنوات اخلدمة) .
● ●ال يوجد دور للمدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س
حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات عند م�ستوى الداللة الإح�صائية
( )0.05≤αيعزى �إىل متغري املرحلة الدرا�سية�( :أ�سا�سية دنيا ،و�أ�سا�سية عليا ،وثانوية) .
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أهداف الدراسة:
♦ ♦الك�شف عما �إذا كان هناك دور للمدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى
طلبة مدار�س حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (. )0.05≤α
♦ ♦الك�شف عن مدى تاثري املتغريات الدميوغرافية للمعلمني واملعلمات يف حتديد دور
املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة املدار�س يف حمافظة �سلفيت
(العمر ،اجلن�س ،مكان ال�سكن ،احلالة االجتماعية ،امل�ؤهل العلمي) عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية (. )0.05≤α
♦ ♦الك�شف عن مدى ت�أثري املرحلة الدرا�سية (�أ�سا�سية دنيا ،عليا ،ثانوي )...يف حتديد
دور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة املدار�س يف حمافظة �سلفيت
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية (. )0.05≤α

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية الدرا�سة يف �أنها الدرا�سة الأوىل يف حمافظة �سلفيت التي حتاول الك�شف
عن طبيعة دور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى طلبة مدار�س حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها ،ف�ض ًال عن النتائج التي �ستخرج بها الدرا�سة
والإفادة املرجوة من تق�صي هذا الدور ،والعمل على تطويره وحت�سينه يف �إطار تربية بيئية
�سليمة ،ون�رش للوعي البيئي جماهريي ًا وجمتمعياً ،بهدف حت�سني الظروف البيئية املحيطة
باملواطنني يف املحافظة ،مبا ي�ضمن توفري �رشوط �صحية وبيئة معي�شية مالئمة خالية من
امللوثات ،بغية النهو�ض باملحافظة �صحي ًا وبيئي ًا وتربوياً.
فاملدار�س تقوم بدور حموري و�أ�سا�سي يف ن�رش الوعي البيئي بني الطلبة من خالل
تثقيف اجلماهري وتعليم الكبار والتعلم مدى احلياة ،وبا�ستخدام �أن�شطة وبرامج تعليمية
وثقافية يف ظل توافر الو�سائل التكنولوجية املتعددة مبا فيها التعلم االلكرتوين والن�رشات
والندوات وامل�ؤمترات واالجتماعات التي ميكن �أن تكون وجه ًا لوجهه �أو من خالل تقنية
ال�صفوف االفرتا�ضية وغريها من و�سائل التثقيف والتعلم اجلماهري ي (�http:// educa
. )tion_portal.com/ ../ universities_with- the _best_free_online_courses.html

وت�شغل املدار�س الفل�سطينية عامة ،ويف حمافظة �سلفيت خا�صة �إحدى �أهم امل�ؤ�س�سات
التي تعنى بالتن�شئة االجتماعية ،وتعمل على تنفيذ الربامج الرتبوية والتعليمية ،متكاملة
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بذلك مع م�ؤ�س�سات التعليم العايل وم�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية الأخرى ،فهي التي ترفد
املجتمع الفل�سطيني باملخرجات التعليمية الب�رشية التي �ست�شغل مراكز اجتماعية وثقافية
و�سيا�سية م�ستقبالً ،وت�ؤثر يف احلياة الفل�سطينية العامة ،ويف حمافظة �سلفيت خا�صة.
فالرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي ميثل الرافعة الأ�سا�سية للمحافظة على بيئة
�سليمة نظيفة خ�رضاء توفر للمواطن الفل�سطيني يف حمافظة �سلفيت و�سط ًا بيئي ًا �صحي ًا
ي�ضمن منواً �سليم ًا لأبناء هذه املحافظة ،وي�ساعد املواطنني على العمل الد�ؤوب وال�صمود
والثبات على الأر�ض الفل�سطينية.

حدود الدراسة:
تقت�رص هذه الدرا�سة على جميع معلمي ومعلمات مدار�س حمافظة �سلفيت يف الف�صل
الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي .2012 /2011

منهج الدراسة:
ا�ستخدام الباحث املنهج الو�صفي.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الدور :هو ال�سلوك املرافق للمركز والذي يتوقعه الآخرون ممن يحل يف ذلك املركز:
(جامعة القد�س املفتوحة� ،2007 ،ص. )80 :كما ميكن تعريفه ب�أنه ال�سلوك املتوقع الذي
يرتبط باملركز الذي ميثله ال�شخ�ص يف �سياق اجتماعي معني وميثل ال�سلوك الفعلي لل�شخ�ص
أداء للدور�(.شتا� ،2003 ،ص «. )»122
الذي ي�شغل الدور � ً
◄◄البيئة :يق�صد بها الو�سط �أو املجال املكاين الذي يعي�ش فيه الإن�سان م�ؤثراً ومت�أثراً
وهذا الو�سط قد يت�سع لي�شمل منطقة كبرية جداً وقد ي�ضيق ليتكون من منطقة �صغرية جداً،
وقد ال تتعدى رقعة البيت الذي ي�سكن فيه(.ال�سعود� ،2007 ،ص)18 :
وميكن تعريفها «بالو�سط الطبيعي بعنا�رصه املختلفة التي حتيط بالكائن احلي
وعالقته بالكائنات احلية بالو�سط الذي تعي�ش فيه ،والتي هي جزء منه» (جامعة القد�س
املفتوحة� ،2010 ،ص. )104 :
◄◄الرتبية البيئية :هي عملية تربوية ت�ستهدف تنمية الوعي لدى الإن�سان و�إثارة
اهتمامه نحو البيئة ،وذلك بتزويده باملعارف واملهارات حلل امل�شكالت البيئية احلالية،
وجتنب حدوث م�شكالت �سلبية جديدة ،وهي بذلك ت�ساعد النا�س على العي�ش بنجاح على
كوكب الأر�ض (ال�سعود� ،2007 ،ص. )214 :
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كما ميكن تعريفها ب�أنها جهد تعليمي موجه يهدف �إىل تكوين القيم واالجتاهات
واملهارات واملدركات الإيجابية نحو عالقة الإن�سان ببيئته ب�أبعادها االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية والبيولوجية والفيزيائية حتى يكون واعي ًا مل�شكالتها قادراً على �إيجاد القرار
حلمايتها واحلفاظ عليها ،وهي تعلم كيفية �إدارة وحت�سني العالقات بني الإن�سان وبيئته
ب�شمولية وتعزيز ،وكيفية ا�ستخدام التقنيات احلديثة وزيادة �إنتاجيتها ،وجتنب املخاطر
البيئية ،و�إزالة العطب البيئي القائم واتخاذ القرارات البيئية العقالنية (عبد احلميد،1998 ،
�ص . )251
◄◄املدر�سة :الوحدة الأ�سا�سية التي يقع على عاتقها تنفيذ ال�سيا�سة العامة للتعليم،
وهي الأداة الفعلية لتحقيق �أهداف هذه ال�سيا�سة ،ففي املدر�سة تتبلور االجتاهات الرتبوية
والتعليمية (�أحمد� ،2003 ،ص. )30 :
◄◄الوعي البيئي :هو الإح�سا�س الذاتي ب�أهمية العمل الت�سخريي الذي تقوم به البيئة
لنفع الإن�سان ،بتزويده مبقومات احلياة وعوامل البقاء ،لكي يتمكن بدوره من �أداء مهمته
اال�ستخالفية يف الأر�ض ب�إعمارها وحتقيق ًا للغاية من خلقه وهي عبادة اهلل تعاىل(.غامن،
� ،1997ص. )192 :

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
متثل البيئة الإطار الذي يعي�ش فيه الإن�سان ،ويح�صل منه على مقومات حياته وميار�س
فيه ن�شاطاته وعالقاته مع �أفراد املجتمع ،فهي متثل كل ما يحيط بالفرد من موجودات
وهي بذلك ت�شمل املاء والهواء والأر�ض وما عليها من كائنات �أو جماد ،وبذلك ف�إن البيئة
تتكون من ثالثة مكونات رئي�سة :املكون االقت�صادي ،املكون االجتماعي واملكون الطبيعي،
حيث يرتبط الإن�سان من خالل هذه اجلوانب ببيئته ويتفاعل معها وت�ؤثر فيه من خالل
�أن�شطته وم�ستويات معي�شته وي�ؤثر فيها �إيجابا �أو �سلب ًا يف �إطار هذه الن�شاطات.
وتعد البيئة عام ًال مهم ًا يف تنمية قدرات الفرد الذهنية والنف�سية واجل�سمية ،كما متثل
باعث ًا للإبداع الإن�ساين من حيث طبيعتها اخلالبة ومكوناتها اجلغرافية الأخاذه.ومع تطور
ال�صناعات املختلفة بد�أت الت�أثريات ال�سلبية على البيئة ،مما دعا املهتمني والباحثني من
خمتلف دول العامل لالهتمام بالبيئة ،و�سبل املحافظة عليها نظيفة خالية من امللوثات.
ومن هنا فقد بد�أت امل�ؤ�س�سات الرتبوية االهتمام بن�رش الوعي البيئي بني الطالب
خا�صة و�أفراد املجتمعات عامة بغية تعديل �سلوكهم نحو البيئة التي يعي�شون فيها،
فالرتبية قادرة على �إحداث تغريات �إيجابية يف �سلوك الأفراد نحو بيئتهم� ،إذ �إن امل�ؤ�س�سات
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الرتبوية تعتمد يف حتقيق �أهداف الرتبية البيئية على نتائج الدرا�سات البيئية يف خمتلف
التخ�ص�صات مبا فيها ت�صحيح املفاهيم البيئية لدى الأفراد ،ون�رش الوعي البيئي لديهم
با�ستخدام كل الأدوات والإمكانات املتاحة ،والعمل على توجيه �سلوكهم نحو احلفاظ على
البيئة نظيفة خالية من امللوثات (ح�سن. )2008 ،
وتتعر�ض البيئة الفل�سطينية لتدمري منظم وممنهج من قبل �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ،مبا فيها توجيه املياه العادمة نحو الوديان ومنابع املياه والأر�ض الزراعية
الفل�سطينية ،وجتريف الأرا�ضي الزراعية وقطع �أ�شجار الزيتون واحلم�ضيات من البيارات،
مما انعك�س على الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�صحية للمواطن الفل�سطيني،
وبخا�صة يف حمافظة �سلفيت التي تعاين من املخلفات ال�صناعية والطبية واملياه العادمة
حتول من امل�ستوطنات �إىل الأر�ض الفل�سطينية حولها ،حيث �إن
وخمتلف امللوثات التي َّ
حمافظة �سلفيت ت�ضم احلو�ض الغربي وهو ثاين �أكرب حو�ض مائي يف فل�سطني (التميمي،
. )2010
ولذلك تواجه البيئة الفل�سطينية خطراً �آخر من خالل �إجراءات و�سلوكات املواطنني
الفل�سطينيني �أنف�سهم كالبناء على الأرا�ضي الزراعية وحتويلها �إىل مناطق �سكانية وعمرانية،
و�إقامة املناطق ال�صناعية العربية من املدن واملناطق ال�سكنية ،ف�ض ًال عن تقطيع الأ�شجار
وجتريف الأرا�ضي الزراعية لأغرا�ض ا�ستثمارية ،مما ي�ؤثر �سلب ًا على م�س�ألة التنوع البيئي
احليوي.
ويف ظل هذه املعطيات ،ف�إن امل�ؤ�س�سات الرتبوية مدعوة لالطالع بدورها يف الرتبية
البيئية ون�رش الوعي البيئي مبا ي�ضمن تعديل ال�سلوك اليومي للمواطن الفل�سطيني (من
كل املراحل العمرية)  ،ليكون هذا ال�سلوك �صديق ًا للبيئة بعيداً عن املمار�سات املعادية
للبيئة من قطع للأ�شجار و�إلقاء النفايات ال�صلبة والعلب البال�ستيكية يف الطرقات واحلقول
الزراعية ،ومبا ي�ضمن وقف املمار�سات التع�سفية �ضدها.
وتطلع امل�ؤ�س�سات الرتبوية عامة ،واملدار�س خا�صة بدور �أ�سا�سي يف تنمية الوعي
البيئي والرتبية البيئية �سواء �أكان من خالل املقررات الدرا�سية �أم من خالل التعليمات
والأنظمة املعمول بها داخل البيئة املدر�سية ،كما �أن هذا الدور يتعاظم ويزداد �أهمية ب�سبب
تزايد الأخطار املحدقة بالبيئة وممار�سات كثري من الدول وخا�صة الدول ال�صناعية التي
تزيد من تدمري البيئة بفعل املخلفات ال�صناعية وزيادة �أعداد ال�سيارات واملاكينات التي
تعمل بالنفط �أو �أحد م�شتقات الوقود الأحفوري (جامعة القد�س املفتوحة. )2011 ،
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ويتعمق دور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي يف فل�سطني بتحديد
دورها يف �إيجاد الطالب الواعي ب�أهمية البيئة واملنتمي للمجتمع الذي يعي�ش فيه من خالل
تناغم وتكامل لدور املناهج الدرا�سية ومدخالت العملية الرتبوية الأخرى.
لذلك ف�إن حتقيق التنمية البيئية يف املجتمع يتطلب حتديد دور الرتبية يف �إحداث
تنمية قائمة على �إ�سرتاتيجية بيئية ت�أخذ خمتلف العوامل امل�ؤثرة يف الرتبية البيئية،
والوقوف على جممل التحديات التي تواجه التنمية البيئية يف ذلك املجتمع مبا فيها خلق
املواطن الواعي ب�أهمية البيئة لبقاء املجتمع معافى قادراً على �إحداث التنمية االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية (جامعة القد�س املفتوحة. )2012 ،
وبذلك تزيد �أهمية تنمية الوعي البيئي عند الفرد من خالل الرتبية البيئية ،ويتبني �أن
املدار�س ت�شغل دوراً حموري ًا يف عملية الرتبية البيئية باعتبارها �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية
وم�ؤ�س�سات التن�شئة االجتماعية القادرة على الت�أثري يف �سلوك ووعي املواطن الفل�سطيني يف
حمافظة �سلفيت ،مما مينحها الأهمية اخلا�صة يف تطوير عوامل وعنا�رص الرتبية البيئية،
والعمل على ن�رش الوعي البيئي من خالل منظومة متكاملة من الإجراءات والن�شاطات
التعليمية والثقافية واملجتمعية.

مفهوم الرتبية البيئة:
متثل الرتبية البيئية منط ًا من الرتبية يهدف �إىل معرفة القيم وتو�ضح املفاهيم وتنمية
املهارات الالزمة لفهم العالقات التي ترتبط بني الإن�سان وثقافته وبيئته البيوفيزيائية
وتقديرها ،وهذا يت�ضمن التمر�س على اتخاذ القرارات وو�ضع قانون لل�سلوك ب�ش�أن امل�سائل
املتعلقة بنوعية البيئة (جامعة القد�س املفتوحة. )2010 ،
كما ميكن تعريفها ب�أنها «التعلم من �أجل فهم وتقدير النظم البيئية بكليتها والعمل
معها وتعزيزها وكذا التعلم للتب�رص بال�صورة الكلية املحيطة مب�شكلة بيئة بعينها من
ن�ش�أتها ومنظوراتها اقت�صادي ًا وثقافي ًا والعمليات الطبيعية التي ت�سببها واحللول املقرتحة
للتغلب عليها» (املقدادي� ،2006 ،ص. )9 :
كما متثل الرتبية عملية بناء �شاملة ،وتنمية لالجتاهات واملفاهيم واملهارات
والقدرات والقيم عند الأفراد لتحقيق الأهداف املخططة ،وهي بذلك ا�ستثمار للموارد الب�رشية
يعطي مردوداً ديناميكي ًا يف حياة الأفراد وتنمية املجتمعات ،وبذلك ف�إن الرتبية البيئية
تعمل على تكوين القيم واالجتاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات
املركبة التي تربط الإن�سان وح�ضارته بالبيئة التي يعي�ش فيها ،وتو�ضح �رضورة املحافظة
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على موارد البيئة والعمل على ح�سن ا�ستخدامها ل�صالح الإن�سان مبا يحقق حياة كرمية له،
وحتقيق م�ستوى حياتي رفيع له.
وتعمل الرتبية البيئية على حتقيق جناح للإن�سان يف حياته على كوكب الأر�ض يف
�إطار تفاعل َب ّناء بني الإن�سان والبيئة املحيطة به ،يقوم على �إدارة �سليمة لهذا التفاعل
ي�ضمن حت�سني العالقات بني الإن�سان وبيئته ب�شكل �شامل ،مبا فيها ا�ستخدام التقنيات
احلديثة و زيادة الإنتاج مبا ال ي�رض البيئة ،ويعمل على �إزالة الأ�رضار التي حلقت بها
وعقلنة القرارات البيئية يف �إطار حملي و�إقليمي وعاملي بهدف احلفاظ على احلياة الب�رشية
وم�ستقبل اجلن�س الب�رشي (النهاري. )2003 ،

أهداف الرتبية البيئية:
بد�أ االهتمام حديث ًا بالرتبية البيئية من خالل ت�ضمني املفاهيم البيئية يف املقررات
الدرا�سية يف �إطار عملية التعليم والتعلم ،والعمل على �إعطاء الأولوية باالهتمام بامل�شكالت
التي تتعلق بحماية املوارد الطبيعية واحلياة النباتية واحليوانية واملحافظة على التنوع
البيئي ،وبذلك ف�إن الرتبية البيئية تهدف �إىل (ال�سعود� ،2007 ،ص: )219 :
1 .1االهتمام بامل�شكالت البيئية من خالل املجاالت املعرفية املختلفة يف �إطار حملي
و�إقليمي ودويل حتى يدرك الفرد حجم امل�شكالت البيئية ويقتنع بخطورتها ،مبا ي�ضمن
تطوير املفاهيم البيئية لدى املجتمعات الإن�سانية ،وتعديل ال�سلوك الفردي نحو البيئة التي
يعي�ش فيها.
2 .2العمل على احلفاظ على التوازن البيئي الذي يتكون من طبيعة معقدة وجوانب
بيولوجية وفيزيائية واجتماعية وثقافية واقت�صادية من خالل تو�ضيح عالقة التكافل
والتكامل التي تربط بني هذه العنا�رص املختلفة.
3 .3خلق الوعي الوطني ب�أهمية البيئة يف اجلهود الرامية للتنمية يف املجتمع ،والعمل
على �إ�رشاك خمتلف قطاعات املجتمع يف �صياغة القرارات التي تنطوي على م�سا�س بنوعية
ومكونات البيئة التي يعي�شون فيها والعمل على �ضمان تنفيذها.
4 .4تنمية روح امل�س�ؤولية والت�ضامن بني دول العامل املتخلفة واملتقدمة على ال�سواء
لتكون �أ�سا�س ًا لنظام ي�ضمن حماية البيئة وتطويرها وحت�سينها ،مبا ي�شمل تطوير العملية
الرتبوية لن�رش املعارف والقيم و�إحداث تغيري يف ال�سلوك الإن�ساين جتاه البيئة.
5 .5العمل على �إيجاد كفايات وتقنية عملية لكافة �أفراد املجتمع ت�سهل القيام ب�أن�شطة
ر�شيدة يف جمال البيئة ،وهذا ي�ضمن �إتاحة الفر�صة الكت�ساب الكفايات الالزمة للح�صول
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على املعارف التي تتوافر يف البيئة يف جميع املراحل الدرا�سية ،مبا يحقق متكني الطالب
من �إيجاد حلول تطبيقية للم�شكالت البيئية وحتليلها وتقيميها.
6 .6تعزيز الوعي واالهتمام برتابط امل�سائل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والبيئية يف املناطق الريفية واملدنية.
7 .7تو�ضيح مدى ت�شعب امل�شكالت البيئية والعمل على تطوير الفكر الناقد واملهارات
التي تتعلق بالتعامل مع امل�شكالت البيئية مبا فيها ت�شخي�ص �أعرا�ض امل�شكالت البيئية
و�أ�سبابها وطرق معاجلتها.

خصائص الرتبية البيئية ومساتها:
ميكن �إجمال خ�صائ�ص الرتبية البيئية ب�سمات عدة ،هي( :احلمد و�صباريني،
� ،1979ص �ص: )199 -185 :
1 .1تتجه الرتبية عادة �إىل حل م�شكالت حمددة للبيئة الب�رشية عن طريق م�ساعدة
الأفراد على �إدراك هذه امل�شكالت.
2 .2ت�سعى الرتبية البيئية �إىل تو�ضيح امل�شكالت البيئية املعقدة؛ وتعمل على ت�ضافر
�أنواع املعرفة الالزمة وتف�سريها.
3 .3حتر�ص الرتبية البيئية على االنفتاح على املجتمع املحلي ،لأن الأفراد يولون
البيئة اهتماماتهم يف �إطار حياتهم اليومية فقط.
4 .4ت�سعى الرتبية البيئية �إىل توجيه جميع قطاعات املجتمع �إىل بذل اجلهود لفهم
البيئة وتر�شيد �إدارتها وحت�سينها يف �إطار مفهوم الرتبية ال�شاملة امل�ستدامة املتاحة جلميع
�أفراد املجتمع.
تتميز الرتبية البيئية بطابع اال�ستمرارية والتطلع �إىل امل�ستقبل www.zo_academy.
org/ docs// albee_wa_moshkilatiha

أشكال الرتبية البيئية وبراجمها:
ت�شكل اال�ستمرارية للرتبية البيئية �أحد �أهم الأ�س�س التي ترتكز عليها هذه الرتبية
كونها عملية م�ستمرة مدى احلياة ،تبد�أ من �سنوات الطفولة الأوىل للفرد من خالل
املناهج الرتبوية الر�سمية وغري الر�سمية وبذلك ف�إن �أفراد املجتمع كافة م�ستهدفون
يف هذه الرتبية ب�رصف النظر عن العمر �أو اجلن�س �أو العرف �أو اللغة �أو الدين (ال�سعود،
� ،2007ص �ص. )219 :
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حتتوي املناهج الدرا�سية على مواد تعليمية لإثارة ف�ضول الطالب ومالحظاتهم التي
تتعلق بجميع عنا�رص البيئة واملعارف ال�رضورية للرتبية البيئية ،مبا فيها الإدراك العلمي
للبيئة الطبيعية وكيفية الإفادة من املوارد الطبيعية املتجددة وغري املتجددة.
وقد اهتمت املقررات الدرا�سية بامل�شكالت البيئية املختلفة من خالل العملية الرتبوية
وم�ؤ�س�سات التعليم يف املراحل الأربع الرئي�سة :ريا�ض الأطفال واملدار�س (م�ؤ�س�سات التعليم
العام)  ،واجلامعات ،وكليات املجتمع( ،م�ؤ�س�سات التعليم العايل) .
ف�ض ًال عن ا�ستخدامها لربامج الرتبية غري الر�سمية ب�أنواعها من خالل م�ؤ�س�سات
املجتمع املدين بدءاً بالأ�رسة كم�ؤ�س�سة �أوىل للتن�شئة االجتماعية والنوادي واجلمعيات
وو�سائل الإعالم يف �إطار ما ي�سمى بالثقافة البيئية �أو التوعية البيئية.

مستويات الرتبية البيئية:
تعمل الرتبية البيئية على حتقيق خم�سة م�ستويات (حرعتلي:)2001 ،
http:// www.nouhworld.com/ article.html :
1 .1م�ستوى الوعي بالق�ضايا وامل�شكالت البيئية ،وت�شمل تنمية وعي الطالب مبدى
ت�أثري الأن�شطة الإن�سانية على البيئة �إيجابي ًا �أو �سلبياً ،وت�أثري ال�سلوك الإن�ساين الفردي
كالتدخني وقطع الأ�شجار على التوازن البيئي.
2 .2م�ستوى املعرفة البيئية بالق�ضايا وامل�شكالت البيئية ،وت�شمل �إك�ساب الطالب
القدرة على حتليل املعلومات واملعارف ال�رضورية لتحديد �أبعاد امل�شكلة البيئية ،ومدى
ت�أثرياتها على الإن�سان والبيئة.
3 .3م�ستوى امليول واالجتاهات والقيم البيئية وت�شمل تنمية امليول واالجتاهات
الإيجابية لدى الطالب نحو البيئة ،والعمل على حت�سينها واملحافظة عليها وتنمية الإح�سا�س
بامل�س�ؤولية الفردية واجلمعية جتاه حماية البيئة ،وحل م�شكالتها يف �إطار العمل اجلماعي
والت�شاركي حلل امل�شكالت البيئية ،ف�ض ًال عن تكوين اجتاهات �صديقة للبيئة لدى الطلبة.
كما يت�ضمن هذا امل�ستوى العمل على بناء منظومة قيمية ُوخلقية تكون �صديقة للبيئة.
4 .4م�ستوى املهارات البيئية ،وميثل هذه امل�ستوى خطوات حمددة لإك�ساب الطالب
املهارات ال�رضورية للتعامل مع امل�شكالت البيئية بدءاً مبهارة جمع املعلومات والبيانات
من امل�صادر املتاحة و�إجراء التجارب والدرا�سات امليدانية يف �إطار منهج علمي يف البحث
والتق�صي والتجريبhttp:// www,nouhworld.com/ article.html.
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5 .5م�ستوى امل�شاركة يف الأن�شطة البيئية ،ويت�ضمن �إتاحة الفر�صة للطالب للم�شاركة
يف الدرا�سات والبحوث البيئية وتقدم احللول واملقرتحات الإبداعية حلل امل�شكالت البيئية
من خالل �إجراءات عملية مقرتحة ،وبرامج عملية للمحافظة على التوازن بني متطلبات
احلياة الإن�سانية واملحافظة على البيئة ،مبا فيها امل�شاركة يف الأن�شطة التطوعية واحلمالت
الوطنية والإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة.

مبادئ الرتبية البيئية اليت أقرتها املؤمترات الدولية:
ميكن اجمال مبادئ الرتبية البيئية التي �أقرتها امل�ؤمترات الدولية (عقروق،
 )2009كما ي�أتي:
1 .1للفرد احلق يف التمتع باحلياة واحلرية والتعلم والتمتع باملوارد البيئية التي
يحتاجها يف حياته.
2 .2الرتبية البيئية عملية م�ستمرة مدى احلياة من خالل النظام الر�سمي وغري الر�سمي.
3 .3تدري�س البيئة بجميع عنا�رصها الطبيعية والتقنية والثقافية والتاريخية اخلُلقية
واجلمالية با�ستخدام املناهج التعليمية واملقررات الدرا�سية.
4 .4حتديد مناهج تعليمية للرتبية البيئية تتفق مع طبيعة املرحلة الدرا�سية ،واالهتمام
ببيئة التعليم يف املراحل الأوىل.
5 .5اكت�شاف امل�شكالت البيئية والتعرف �إىل �أ�سبابها احلقيقية ،والعمل على معاجلتها
با�ستعمال �أ�ساليب الرتبية البيئية.
6 .6ا�ستخدام و�سائل تعليمية خمتلفة وطرائق تدري�سية متعددة فاعلة يف التعلم البيئي.
7 .7ربط الأبحاث العلمية ونتائجها مبناهج الرتبية البيئية.
8 .8التعاون املحلي والإقليمي والعاملي يف معاجلة امل�شكالت البيئية والت�صدي لها.

الرتبية البيئية يف اإلسالم:
متثل الرتبية البيئية ن�شاط ًا �إن�ساني ًا يعمل على توعية الأفراد بالبيئة وبالعالقات
القائمة بني مكوناتها ،وبناء منظومة القيم البيئية وتنميتها على �أ�سا�س من مبادئ الإ�سالم
وت�صوراته عن الغاية التي خلق الإن�سان من �أجلها ،ومطالب التقدم الإن�ساين املتوازن.
وهذا يت�ضمن تفاع ًال �إيجابي ًا �شام ًال بني الإن�سان والبيئة عرب خمتلف الأزمنة والأماكن،
مبا يف�ضي �إىل توحيد اجلهود الإن�سانية وتوظيفها ح�ضاري ًا وتاريخي ًا يف �ضوء العقيدة
الإ�سالمية حلماية البيئة واملحافظة عليها
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من خالل جملة من الأهداف� ،أهمها( :عبد الرازق: )2008 ،
1 .1تنمية الوعي البيئي لدى الإن�سان امل�سلم عن طريق تزويده بالر�ؤية ال�صحيحة حول
البيئة ومكوناتها ،مبا يتوافق مع خالفته هلل �سبحانه وتعاىل يف الأر�ض.
2 .2تنمية منظومة قيمية وخلقها مع جمموعة من االجتاهات واملهارات البيئية
الإ�سالمية لدى الإن�سان امل�سلم بهدف مواجهة امل�شكالت البيئية والعمل على ا�ستغالل
مواردها مبا يحقق �أهداف الإ�سالم.
3 .3تنمية قدرة الإن�سان امل�سلم على تقومي �إجراءات وبرامج الرتبية والتعليم املت�صلة
بالبيئة بهدف حتقيق تربية بيئية ف�ضلى.
4 .4خلق التوازن بني العنا�رص االجتماعية واالقت�صادية والبيولوجية املتفاعلة ملا
فيه حتقيق �صالح الإن�سان امل�سلم.
5 .5فهم الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية والتكنولوجية والطبيعية وعالقة الإن�سان
امل�سلم بق�ضايا التلوث.

القيم البيئية اإلسالمية:
متثل القيم البيئية الإ�سالمية جمموعة من الأحكام املعيارية املنبثقة من الأ�صول
الإ�سالمية التي تكون مبثابة موجهات ل�سلوك الإن�سان جتاه البيئة ،متكنه من حتقيق وظيفة
اخلالفة يف الأر�ض ،وت�شمل هذه القيم( :عبد الرازقSalegy67@hotmail.com : )2008 ،
 .أقيم املحافظة على مكونات البيئة مثل :نقاوة الغالف اجلوي والرثوة املالية
ورعاية الرثوات النباتية واحليوانية ،وا�ستخدام الرثوات الطبيعية ب�شكل ايجابي ،والعمل
على املحافظة على نظافة البيئة بكل مكوناتها.
.بقيمة اال�ستغالل :وت�شمل القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو اال�ستغالل
اجليد ملكونات البيئة مثل :عدم الإ�رساف والتبذير ،واالبتعاد عن الرتف ،واالعتدال والتوازن
يف كل �شيء مبا يكفي حاجاته دون �إفراط وال تفريط.
.تقيم التكليف واالعتقاد ،وتت�ضمن القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الأفراد نحو
التكيف مع بيئتهم ،ونحو ت�صحيح معتقداتهم ال�سلبية جتاهها وت�شمل التكييف مع التغريات
الطبيعية واالبتعاد عن اخلرافات.
.ثقيم جمالية وت�شمل القيم التي تخت�ص بتوجيه �سلوك الإن�سان نحو التذوق اجلمايل
ملكونات البيئة حيث قال اهلل� -سبحانه وتعاىل -يف �سورة احلجر �آية (} : )17ولقد
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جعلنا يف ال�سماء بروجاً وزيناها للناظرين{ �صدق اهلل العظيم ،ويف �سورة امللك �آية ()5
حيث قال تعاىل} :ولقد ز َّينا ال�سماء الدنيا مب�صابيح وجعلناها رجوماً لل�شياطني{
�صدق اهلل العظيم.وهذه الآيات الكرمية تبني عظيم �صنع اخلالق� -سبحانه وتعاىل -وروعة
وجمال ال�صنعة وعظمة اهلل� -سبحانه وتعاىل -الذي خلق كل �شيء جميل.

الرتبية البيئية يف فلسطني:
تناولت املقررات الدرا�سية يف فل�سطني الرتبية البيئية من خالل ت�ضمني مقررات
العلوم العامة واجلغرافية ،والتي تهدف �إىل توعيه الطالب وتوجيه �سلوكهم البيئي �إيجابي ًا
مبا يحقق التوازن بني الإن�سان وبيئته واملحافظة على البيئة العامة نظيفة خالية من
امللوثات.
كما هدفت الرتبية البيئية يف هذا الإطار �إىل م�ساعدة الطالب على �إدراك الرتابط �أو
التكامل بني املجاالت االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والدينية والبيئية ،مبا يف�ضي
�إىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات ال�رضورية للحفاظ على البيئة ,والتعامل مع
امل�شكالت البيئية ب�شكل علمي و�سليم ،وتقوم �سلطات االحتالل مبمار�سات ت�رض بالبيئة
الفل�سطينية وترتكب جرائم بحق البيئة الفل�سطينية من خالل �إجراءاتها املتعددة التي تعمل
على تدمري النظام البيئي مبكوناته الطبيعية واالجتماعية ،مبا يخالف القوانني والأعراف
الدولية �سواء بتجريف االرا�ضي واقتالع �أ�شجار الزيتون واحلم�ضيات �أو بتحويل الأرا�ضي
الفل�سطينية �إىل مكب للنفايات واملياه العادمة وغريها من ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي،
وعلى الرغم من ذلك ف�إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تعمل على ن�رش الوعي البيئي لدى
املواطنني الفل�سطينيني عامة والطالب منهم خا�صة من خالل منظومة القوانني التي جتري
العمل بها يف فل�سطني.www.ar.wikipedin.
وبذلك يتبني �أن الو�ضع البيئي يف فل�سطني متدهور ،و�أن العمل على خلق بيئة نظيفة
واملحافظة على التوازن البيئي ي�شكل �صعوبة وا�ضحة لدى الفل�سطينيني� ،إال �أن وزارة الرتبية
والتعليم تعمل على تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة يف خمتلف املراحل الدرا�سية� ،سواء من
خالل ت�صميم املقررات الدرا�سية معارف ومهارات تتعلق بالبيئة وكيفية املحافظة عليها
�أم العمل على توجيه ال�سلوك الطالبي ليكون �إيجابي ًا نحو البيئة املحيطة به �سواء �أكانت
املدر�سة �أم ال�شارع �أم القرية �أم املدينة �أم من خالل �أندية بيئية مدر�سية لتوعية الطلبة.
ويف هذا الإطار عملت وزارة �ش�ؤون البيئة و�سلطة جودة البيئة مب�شاركة جميع الأطراف
ذات العالقة والعاملة يف جمال البيئة على �إقامة (معر�ض بيئتي) يف جامعة بري زيت ،حيث
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ت�ضمن املعر�ض حما�رضات عن الو�ضع البيئي يف فل�سطني واالنتهاكات الإ�رسائيلية ف�ض ًال
ّ
عن ت�شجيع زراعة الأ�شجار وتنظيم ندوة بيئية من خالل و�سائل الإعالم الفل�سطينيةhttp://.
/www.brezah.com

وتعمل وزارة الرتبية والتعليم على تعزيز مفهوم النظافة العامة يف املدار�س
الفل�سطينية من خالل عدة م�شاريع تهدف �إىل املحافظة على امل�صادر البيئية والطبيعية
واال�ستفادة من الطاقات و�إعادة ا�ستخدامها بطرق فاعله وخالقة.ومن هذه امل�شاريع:
الإدارة املتكاملة للنفايات املدر�سية ال�صلبة ،وي�شمل �إعادة تدوير الورق والكرتون وجتميع
الزجاج و�إر�سالها �إىل امل�صانع املخت�صة لإعادة �صهرها وت�صنيعها �أو �إعادة ا�ستخدامها
يف �أعمال فنية ،وكذلك �إعادة ا�ستخدام بقايا الطعام يف املدر�سة ك�سماد ع�ضوي حلدائق
املدار�س� ،إ�ضافة �إىل برنامج �إدارة النفايات ال�صلبة الذي جرى تنفيذه بتمويل الوكالة
الأملانية للتعاون الفني.
جملة �آفاق البيئة والتنمية ،العد د � ،1آذار http:// maann_ctr.org/ maga�.2008
zine/ archive/ issue1/ friends/ frimeds.html

الدراسات السابقة:
تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة دور املدار�س يف الرتبية البيئية وتنمية الوعي
البيئي ،حيث اختلفت هذه الدرا�سات يف نتائجها ،ومن هذه الدرا�سات:
تناول طعيمة ( )2001الرتبية البيئية يف �ضوء حتديات الع�رص من خالل درا�سة
حتليلية ونوعية على م�ستوى جمهورية م�رص العربية ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي
و�أ�سلوب التحليل الفل�سفي ،و متثلت �أداة الدرا�سة يف اخلطوات الإجرائية للدرا�سة يف:
�إلقاء ال�ضوء على مفهوم البيئة و�أهم ال�سمات التي متيزها يف ظل معنى الرتبية
البيئية ،والتوجهات الدولية لها وامل�شكالت والتحديات التي ت�ضغط على البيئة العربية
خا�صة والبيئة العاملية عامة ،و�شملت عينة الدرا�سة النظام التعليمي العام يف �إطار عالقته
بالرتبية البيئية وخا�صة عن البيئة العربية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل:
 تطور مفهوم البيئة ب�شكل متميز حيث �شمل مفهوم البيئة كل ما يحيط بالإن�سان،
وي�ؤثر فيه مبا يف ذلك الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية.
 �أ�صبحت البيئة وق�ضاياها والتحديات والأخطار التي تهددها ت�أخذ الأولوية يف
اهتمامات املنظمات والهيئات الدولية والإقليمية واملحلية ،وجميع املهتمني بالبيئة
وق�ضاياها.
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 تنامى البعد العاملي لق�ضايا البيئة بحكم ت�أثريها الوا�سع ،وبالتايل تزايد �إدراك
املجتمع الدويل ب�أهمية التعاون امل�شرتك يف مواجهة امل�شكالت وحتدياتها البيئية.
 هناك اختالل وعدم توازن يف عالقة الإن�سان بالبيئة واملوارد الطبيعية التي حتيط
به ب�شكل كبري ،وهذا يربر احلاجة امللحة لإعادة التفكري يف �رشوط العالقة بني الإن�سان
وبيئته وطبيعتها بعنا�رصها كافة.
 ما زال الواقع العربي يعاين من فجوة كبرية بني الرتبية ب�شكل عام والرتبية البيئية
من حيث �أهدافها و�أ�ساليبها وممار�ستها من جهة والواقع البيئي مب�شكالته وحتدياته
و�ضغوطاته املتزايدة من جهة �أخرى.
�أما رفاع ( )2003فقد هدف يف درا�سته �إىل تق�صي �أثر برنامج الكلية التقنية يف مدينة
�أبها يف اململكة العربية ال�سعودية يف تنمية املفاهيم واالجتاهات نحو البيئية وق�ضاياها
لدى الطالب ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التجريبي حيث ا�ستخدم الباحث عدة
�أدوات بحثية ،هي:
 قائمة بالق�ضايا واملفاهيم البيئية والتي ينبغي �أن يلم بها الطالب يف الكليات
التقنية.
 �إعداد اختبار حت�صيلي يف الق�ضايا واملفاهيم البيئية.
 �إعداد مقيا�س االجتاه نحو البيئة.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من جمموعة من املهتمني واملتخ�ص�صني يف البيئة والرتبية
البيئية وكان عددهم ( )16منهم (� )5أع�ضاء هيئة تدري�س متخ�ص�صني يف مناهج وطرق
تدري�س العلوم بكلية الرتبية مبدينة �أبها ،و (� )4أع�ضاء هيئة تدري�س من املتخ�ص�صني
يف علوم البيئة يف كلية العلوم و ( )2من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كلية الهند�سة و ()3
رجال �أعمال ال تقل م�ؤهالتهم عن البكالوريو�س �إ�ضافة �إىل اثنني من املحا�رضين يف
كلية التقنية ،حيث اختريوا يف نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين من العام .2002 /2001
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى التح�صيل املتعلق باملفاهيم البيئية كان منخف�ض ًا
�سواء بالن�سبة لطالب الكلية عامة �أم على امل�ستويات الثالثة (الثاين ،والرابع ،وال�ساد�س) ،
و�أن االجتاه نحو البيئة كان مقبو ًال بن�سبة ( ، )%74.6ولكنه ينخف�ض كلما تقدم الطالب يف
درا�ستهم ،وكذا احلال بالن�سبة للتح�صيل.
�أما بخ�صو�ص عن�رص معاجلة الق�ضايا البيئية يف املرحلة الثانوية فقد كان جيداً،
وهذا يف�رس تناق�ص حت�صيل الطالب فيما يتعلق باملفاهيم البيئية وكذلك بالن�سبة
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الجتاهاتهم نحو البيئة ،كذلك بينت الدرا�سة �ضعف االرتباط بني التح�صيل واالجتاه نحو
البيئة وتناق�صه كلما تقدم الطالب يف درا�ستهم وذلك ب�سبب تناق�ص املعارف البيئية �أو
لتغري االهتمامات ال�شخ�صية للطالب.
وهدفت احل�صان ( )2003يف درا�ستها �إىل فح�ص مدى فاعلية ا�سرتاتيجية قائمة على
التناق�ض والتعاقد ال�سلوكي يف ت�شخي�ص وتعديل �أمناط ال�سلوك البيئي اخلط�أ وتنمية الوعي
لدى تلميذات املرحلة االبتدائية مبدينة الريا�ض ،حيث قدمت هذه الدرا�سة للح�صول على
درجة املاج�ستري يف الرتبية ،فقد عملت الدرا�سة على ت�شخي�ص ال�سلوكيات البيئية اخلاطئة
الأكرث �شيوع ًا لدى تلميذات املرحلة االبتدائية وتعديلها.وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي التحليلي بح�ساب قيمة (ف) للمتو�سطات املرتبطة ونتيجة مربع �أُميغ ًا ()w2
لبيان قوة ت�أثري املعاجلة التجريبية ،من خالل ح�رص ال�سلوكيات غري ال�صحيحة الأكرث
�شيوع ًا والتي بلغ فيها احلد الأدنى لل�شيوع ( ، )%10ومن ثم ت�صميم وبناء اختبار املواقف
احلية امل�صور بالفيديو ،وذلك للإجابة عن الت�سا�ؤالت الثالثة من ت�سا�ؤالت الدرا�سة لتحديد
مدى وعي التلميذات (عينة الدرا�سة) باخلط�أ يف ال�سلوكيات البيئية الأكرث �شيوع ًا لديهن،
ومواقفهن ممن يفعلنها� ،إ�ضافة �إىل ح�ساب ن�سبة الك�سب املعدل لبيان فعالية الإ�سرتاتيجية
وطبق
املقرتحة لتعديل ال�سلوك البيئي اخلط�أ الأكرث �شيوع ًا لدى التلميذات عينة الدرا�سةِّ ،
هذا املقيا�س ميداني ًا حيث اقت�رصت الدرا�سة يف تطبيق املعاجلة (الإ�سرتاتيجية املقرتحة)
على عينة من تلميذات ال�صف ال�ساد�س مبدينة الريا�ض.
وقد �أظهرت الدرا�سة ب�أن م�ستوى ممار�سة ال�سلوكيات البيئية غري ال�صحيحة كان
متو�سطاً ،و�أن م�ستوى وعي التلميذات بال�سلوكيات البيئية غري ال�صحيحة كان منخف�ضاً،
كما �أثبتت الدرا�سة فعالية الإ�سرتاتيجية املقرتحة يف تعديل ال�سلوك البيئي اخلط�أ لدى
ه�ؤالء التلميذات ورفع م�ستوى الوعي به ،وتعديل مواقفهن جتاه من ميار�سه من الأخريات،
و�أن لهذه الإ�سرتاتيجية قوة ت�أثري كبرية يف تعديل ال�سلوكيات البيئية غري ال�صحيحة
للتلميذات ورفع م�ستوى الوعي بها.وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء مزيد من الدرا�سات واعتماد
هذه الإ�سرتاتيجية يف تعديل ال�سلوك ال�شائع واخلط�أ جتاه البيئة لدى التلميذات.
وقد هدفت النت�شة ( )2006يف درا�ستها �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام �أن�شطة يف الرتبية على
زيادة الوعي البيئي وال�صحي لطلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س احلكومية التابعة
لوزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية يف القد�س ،حيث تكونت عينة الدرا�سة من ( )121طالب ًا
وطالبة من مدر�ستني� :إحداهما للذكور والأخرى للإناث ،وعدد الطالب والطالبات فيها (،60
 )61على التوايل ،حيث ق�سمت عينة الدرا�سة �إىل �أربع �شعب� :شعبتني يف كل مدر�سة� ،إحداهما
جتريبية والأخرى �ضابطة ،وقد ا�ستخدمت الباحثة برنامج الإح�صائية للعلوم االجتماعية
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( )SPSSللتحليل الكمي.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام �أن�شطة الرتبية البيئية �ساعدت
الطلبة الذين قاموا بتنفيذ الأن�شطة يف فهم التلوث البيئي امليكروبي و�إدراكه ،كما �أظهرت
فهم �أعمق لوحدة الكائنات احلية الدقيقة من مقرر العلوم
النتائج �أنه �أ�صبح لدى الطالب ٌ
لل�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي بعد تنفيذ الأن�شطة.وقد �أو�صت الدرا�سة با�ستخدام �أ�سلوب دمج
مبحث الرتبية البيئية مبا ينا�سبها من وحدات �أخرى يف مادة العلوم العامة وتعميم �أفكار
الأن�شطة التعليمية وطرق التدري�س امل�ستخدمة يف الدرا�سة احلالية.
وتناول الدواهيدي ( )2006يف درا�سته فعالية التدري�س وفق ًا لنظرية (فيجوت�سكي)
يف اكت�ساب بع�ض املفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة الأق�صى بغزة ،وقد قدمت هذه
الدرا�سة ا�ستكما ًال للح�صول على درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق التدري�س يف الرتبية
من كلية الدرا�سات العليا بجامعة الأق�صى ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج التجريبي
يف �إطار ت�صميم جتريبي حقيقي ،حيث قام الباحث ب�إعداد اختبار حت�صيلي للمفاهيم
طبق على الطالبات.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )82طالبة يف جمموعتني� :إحداهما
البيئية ِّ
�ضابطة مكونة من ( )42طالبة ،و�أخرى جتريبية مكونة من ( )40طالباً ،وا�ستبعدت طالبات
عدة من املجموعتني حيث تبقى يف كل جمموعة ( )36طالبة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05≤αبني متو�سط درجات طالبات
املجموعة ال�ضابطة ودرجات طالبات املجموعة التجريبية يف اكت�ساب بع�ض املفاهيم
البيئية ،واكت�ساب الداللة اللفظية لبع�ض املفاهيم البيئية ،ويف متييز الأمثلة املنتمية
وغري املنتمية لبع�ض املفاهيم البيئية ،وكذلك عدم وجود فروق يف قدرة الطالبات على
حل امل�شكالت املرتبطة باملفاهيم البيئية.وقد �أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات
املتعلقة بنظرية (فيجوتك�سي) والعمل على تدريب املعلمني على ا�ستخدام طرق تدري�س
بنائية خمتلفة تتنا�سب مع مو�ضوع العلم.
�أما حالوة ( ، )2006فقد هدف من درا�سته �إىل تو�ضيح م�ضمون القيم البيئية يف
مقررات اجلغرافيا لل�صفني اخلام�س وال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سوريا،
يف �إطار درا�سة حتليلية تقوميية من خالل توزيع هذه القيم �ضمن معيار خا�ص �أعد لهذا
الغر�ض ،حيث ُح ِّددت �أربع جمموعات :حماية املوارد احلية ،حماية املوارد الطبيعية غري
احلية ،حماية البيئة من التلوث ،والنظافة وال�صحة العامة.
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أ�سلوب حتليل امل�ضمون بهدف
ا�ستخراج القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا يف �سوريا ،وتكونت عينة الدرا�سة من م�ضامني
القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا لل�صفيني اخلام�س وال�ساد�س واملقررة يف العام الدرا�سي
319

دور املدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة املدارس
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها

د .خالد قرواني

 2003 /2002يف �سوريا.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل اقت�صار هدف تدري�س مقرر اجلغرافيا
يف ال�صف اخلام�س على هدف بيئي عام واحد من بني �ستة ع�رش هدف ًا يف الكتاب املحلل و
( )18هدف ًا يف مقرر ال�صف ال�ساد�س.
وقد كانت ال�سيادة يف كتاب ال�صف اخلام�س لقيم جمموعة (حماية املوارد الطبيعية
احلية) وبن�سبة ( ، )%91.3وجتاهل حماية املوارد الطبيعية غري احلية يف الكتاب املذكور.
وبالإجمال ،فقد بينت الدرا�سة تفوق ن�سبة املعارف البيئية على ن�سبة املواقف البيئية
يف ال�صفيني اخلام�س وال�ساد�س و�إن كان بن�سب متفاوتة ،وهذا يعد جانب ًا �سلبي ًا يف تعلم
القيم و�إك�سابها فكراً وممار�سة.
وقد تناول ح�سن ( )2008يف درا�سته �أثر االجتاهات البيئية يف تنمية ال�سلوك البيئي
امل�س�ؤول لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ،بهدف التعرف �إىل االجتاهات
البيئية لدى طالب كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س ودورها يف تنمية ال�سلوك البيئي
امل�س�ؤول لديهم ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الإح�صائي التحليلي لتحليل البيانات
التي جمعت با�ستخدام �أداة الدرا�سة التي جرى تطبيقها على عينة مكونة من ( )622طالب ًا
وطالبة ،حيث �أظهرت الدرا�سة �أن املمار�سات البيئية للذكور والإناث كانت مرتفعة ،ولي�س
هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بينها ،كما ك�شفت الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ل�صالح املجموعة التي تقع درجاتها فوق الو�سيط بالن�سبة للعوامل الثالثة:
االجتاه نحو تلوث البيئة ،االجتاه نحو التعلم البيئي ،االجتاه نحو املحميات الفطرية
وال�سياحة البيئية ،كما ك�شفت ت�أثري املقرر البيئي وح�ضوره على �أداء الطلبة لل�سلوكيات
البيئية امل�س�ؤولة.
ويف درا�سة �أجراها مركز �أبحاث الأرا�ضي يف مدينة القد�س ( )2009واملمولة من
االحتاد الأوروبي حول تهديد م�ستوطنتي �أرئيل وبركان للبيئة الفل�سطينية يف قرية بروقني
�إىل الغرب من مدينة �سلفيت ،تبني �أن امللوثات واملياه العادمة ما زالت ت�صب يف �أرا�ضي
القرية من الناحية ال�رشقية وال�شمالية بطول  40كم ،ف�ض ًال عن النفايات ال�صلبة التي تلقي
بها �سلطات االحتالل على �أطراف القرية.
وقد تناولت الدرا�سة ت�أثري املياه العادمة على الزراعة والرثوة احليوانية ،وانتقال
هذا الت�أثري �إىل الإن�سان حيث �أدت املياه العادمة �إىل ارتفاع ن�سبة الأمونيا يف ع�صارة
النبات مما يجعلها غري �صاحلة لال�ستهالك الب�رشي ،خا�صة يف منطقة (املطوي) الواقعة
بني �سلفيت وبروقني.
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وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل منع �سلطات االحتالل بلدية �سلفيت من �إقامة م�رشوع حمطة
تنقية املياه العادمة املمول من امل�ؤ�س�سة الأملانية ( ، )KFWبهدف �إقامة حمطة تنقية
مياه بديلة م�شرتكة بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،وهو ما يرف�ضه الفل�سطينيون باعتبار
�أن امل�ستوطنات غري �رشعية.
وقد �سعى عدوان ( )2009يف درا�سته �إىل تقومي مناهج اجلغرافيا يف �ضوء �أهداف
الرتبية البيئية لل�صف العا�رش من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية يف فل�سطني،
وذلك ا�ستكما ًال ملتطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف املناهج وطرق التدري�س
االجتماعيات.
وقد ا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث ا�ستطلع �آراء ()65
معلم ًا ومعلمة كعينة ع�شوائية من معلمي الدرا�سات االجتماعية لل�صف العا�رش بن�سبة
( )%20من جمتمع الدرا�سة على م�ستوى حمافظات قطاع غزة.وقد تكونت �أداة الدرا�سة من
ا�ستبانة مكونة من ( )46فقرة حول �أهداف الرتبية البيئية �ضمن ثالثة جماالت معرفية
ومهارية ووجدانية.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
 اتفق غالبية �أفراد العينة يف املجال املعريف (الأول) على �أن املنهاج قد راعى
�أهداف الرتبية البيئية ولكن ب�شكل متو�سط.
 هناك �إجماع من �أفراد العينة يف املجال املهاري ب�أنه مت التطرق �إليها يف املنهاج،
ولكن ب�شكل متو�سط ،وكذا الأمر بالن�سبة للمجال الوجداين.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات �إجابات املبحوثني تعزى �إىل
اخلربة وامل�ؤهل العلمي واجلن�س.
 عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل التفاعل بني كل من (اخلربة
وامل�ؤهل واجلن�س) .
وقد �أو�صت الدرا�سة بالعمل على �إعادة �صياغة �أهداف مناهج اجلغرافيا لل�صف
العا�رش ب�شكل �أف�ضل ،والعمل على حتقيق �أهداف الرتبية البيئية يف منهاج اجلغرافيا لل�صف
العا�رش �أكرث من خالل تناول الق�ضايا البيئية املعا�رصة وربطها بالواقع املحلي والإقليمي
والدويل� ،إ�ضافة �إىل حتقيق امل�ساواة يف حتقيق الأهداف املتعلقة باملنهاج ب�شكل �أف�ضل
للمتعلمني.
وقد تناولت املحت�سب ( )2010يف درا�ستها الرتبية البيئية يف مقرر علوم ال�صحة
والبيئة لل�صف العا�رش يف فل�سطني لتحديد مدى تناول املقرر للجوانب البيئية ،حيث قدمت
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هذه الدرا�سة كمتطلب ال�ستكمال متطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف �أ�ساليب
تدري�س العلوم من كلية الدرا�سات العليا يف جامعة بري زيت.وقد ا�ستخدمت الباحثة املنهج
الو�صفي الإح�صائي لتحليل البيانات التي جمعت با�ستخدام �أداة مكونة من ا�ستبانة وزعت
على جميع معلمي ومعلمات علوم ال�صحة والبيئة لل�صف العا�رش الذين بلغ عددهم ()60
معلم ًا ومعلمة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل:
 �أُعد مقرر علوم ال�صحة والبيئة �إعداداً جيداً من حيث املحتوى والت�سل�سل والأهداف.
 ال يحتوي املقرر على قرارات �إ�ضافية يف نهاية الوحدات ،لكن يوجد بع�ض
املوا�ضيع للبحث واملطالعة.
 عدد ال�صور والأ�شكال التو�ضيحية واجلداول والر�سوم كان كافياً� ،إال �أن كثرياً منها
يفتقر �إىل الو�ضوح وال تثري يف الطالب ف�ضوله وال حتفز تفكريه.
 احتوى املقرر على ن�سبة عالية من اجلوانب البيئية الرئي�سة ،وغطى معظم اجلوانب
التي من املفرت�ض �أن يحتويها املقرر.
 يرى املعلمون �أن مقرر علوم ال�صحة والبيئة لل�صف العا�رش جيد �إ ّال �أن املقرر
يحتاج �إىل املزيد من االهتمام فيما يتعلق ب�أ�سئلة نهاية الدرو�س.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الإفادة من مقررات الدول العربية التي ت�شابه ظروفها
ظروف فل�سطني لدى ت�أليف مقرر علوم ال�صحة والبيئة من حيث قائمة اجلوانب البيئية
الواجب توافرها يف املقرر� ،إ�ضافة �إىل �رضورة تزويد املعلمني بدليل املعلم ومناذج تدري�س
للإفادة منها عند �إعداد الدرو�س املرتبطة بالرتبية البيئية.
وقد حاول حرز اهلل ( )2010التعرف �إىل مدى �إدراك الطلبة الفل�سطينيني القريبني من
امل�صانع الإ�رسائيلية لأهمية املحافظة على البيئة يف �ضوء متغريات اجلن�س ،وامل�ؤ�س�سة،
والتخ�ص�ص ،وم�ستوى الدخل ال�شهري للأ�رسة.وقد ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة مكونة من ()27
فقرة �صيغت وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة القد�س
املفتوحة يف منطقة طولكرم التعليمية ،وجامعة فل�سطني التقنية (خ�ضوري) وطلبة ال�صف
الأول ثانوي ،علمي و�أدبي يف املدار�س القريبة من امل�صانع الإ�رسائيلية للعام الدرا�سي
 2010 /2009والبالغ عددهم ( )8,975طالب ًا وطالبة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()211
طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الإح�صائي.وقد �أظهرت الدرا�سة �أن مدى
�إدراك الطلبة الفل�سطينيني القريبني من امل�صانع الإ�رسائيلية �أهمية املحافظة على البيئة
كان كبرياً ،ومل تظهر الدرا�سة فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات الدرا�سة الأخرى،
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تفعيل دور م�ؤ�س�سات املجتمع املدين للمحافظة على البيئة
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وا�ستحداث م�ساق �ضمن متطلبات اجلامعة الإجبارية يعنى ب�ش�ؤون البيئة ،و�إجراء درا�سات
مماثلة يف حمافظات الوطن تت�ضمن متغريات �أخرى مثل الوعي البيئي والثقافة البيئية.

ويف درا�سة �أخرى �أجراها مركز �أبحاث الأرا�ضي يف مدينة القد�س (، )2012

واملمولة من االحتاد الأوروبي حول �ضخ مياه ال�رصف ال�صحي (املياه العادمة) اجتاه
وادي قانا الفل�سطيني من قبل �إدارة م�ستوطنة رفافا الإ�رسائيلية ،تناولت الدرا�سة ت�أثري
�صب املياه العادمة يف وادي قانا على الزراعة مما ي�ؤدي �إىل تخريب الأ�شجار وتدمريها،
ف�ض ًال عن تلويثها املياه اجلوفية.
وقد ركزت الدرا�سة على مدى ت�أثري املياه العادمة التي ت�صبها م�ستوطنة رفافا
وامل�ستوطنات املجاورة يف وادي قانا على خمتلف جوانب حياة املواطنني الفل�سطينيني،
من بينها تخريب الأرا�ضي الزراعية ،والق�ضاء على الأ�شجار املثمرة ،وتلويث املياه
اجلوفية ،وحماربة ال�سياحة الفل�سطينية الداخلية باعتبارها مناطق جميلة وخالبة يق�صدها
الفل�سطينيون للتنزه �أي�ضاً.
ويف درا�سته املقدمة للم�ؤمتر البيئي يف حمافظة �سلفيت الذي نظمته جامعة القد�س
املفتوحة وحمافظة �سلفيت يف  2012 /3 /5يف قاعة املركز اجلماهريي يف بلدية �سلفيت
حاول بوالد ( )2011التعرف �إىل الأ�سباب التي ت�ساهم يف تلوث مياه �آبار اجلمع يف بلدة
كفر الديك ،حيث ا�ستخدم الباحث املنهج العلمي التجريبي يف درا�سته ،فقد �أخذت عينة
مكونة من  366بئر ماء من �أ�صل  750بئراً موجودة يف التجمع حيث �أظهرت الدرا�سة �أن
 % 15من احلفر االمت�صا�صية تبعد �أقل من خم�سة �أمتار عن بئر املاء و�أن  % 8,2من احلفر
االمت�صا�صية تبعد  10 -5م عن بئر املاء و�أن  %76,8تبعد �أكرث من 15م عن بئر املاء
مو�ضوع الدرا�سة ،كما �أظهرت الدرا�سة �أن  %18,6من الآبار غري حمكمة الإغالق و�أن %24,9
من الآبار مل تنظف خالل العام املا�ضي ،و�أن  %67,8من الآبار نظفت ملرة واحدة �أو مرتني.
وقد �أو�صت الدرا�سة ان�شاء حمطات تنقية لإزالة امللوثات يف املواقع التي ت�ستخدم
مياه الآبار مبا�رشة ،وتركيب �أجهزة كلورة على اخلزان الرئي�س املوجود يف كفر الديك
ومراقبة مادة الكلور يف خطوط ال�شبكة الرئي�سة ملياه ال�رشب� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء حفر �صماء
للمياه العادمة بد ًال من احلفر االمت�صا�صية.
وفد تناول �سيما ( )2002يف درا�سته مفهوم �أ�شمل للرتبية االجتماعية البيئية
كدرا�سة حال املدر�سة ا�ستناداً �إىل �إ�صالح املنهاج ،حيث قدمت هذه الدرا�سة ا�ستكما ًال
ملتطلبات احل�صول على درجة املاج�ستري يف الرتبية البيئية من جامعة رود�س يف
جوهان�سربغ يف جنوب �أفريقيا ،فعمد الباحث �إىل حتليل الوثائق يف �إطار م�رشوع بحث قام
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ب�إعداده بالتعاون مع زمالئه يف املدر�سة الكاثوليكية العليا امل�ستقلة يف جوهان�سربغ.وقد
هدفت الدرا�سة �إىل حماولة تو�سيع املنهاج القائم �إىل عملية بحث لي�صبح املنهاج ح�سا�س ًا
للق�ضايا البيئية االجتماعية ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي لتحيل البيانات
التي جمعت ر�سمي ًا من الكادر التعليمي جمتمع الدرا�سة ،حيث ا�ستجاب ثلث جمتمع الدرا�سة,
الذين �أجابوا عن �أ�سئلة الربوتوكول اخلا�ص بجميع املعلومات من الرتبويني واملعلمني.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة انخفا�ض م�ستوى ح�سا�سية املنهاج للق�ضايا االجتماعية البيئية
والذي مت عزوه من قبل املتعلمني �إىل ت�أثره بخلفيات املتعلمني وبيئاتهم ،والتي مل تكن
مريحة بفعل التغيريات يف جنوب �أفريقيا تربوي ًا وبيئياً.كما �أظهرت الدرا�سة �أن ف�شل العديد
من الرتبويني يف االنخراط يف امل�رشوع كان ب�سبب (وفق وجهة نظر الباحث) نق�ص يف
فهمهم لأهمية تطور ح�سا�سية الق�ضايا االجتماعية البيئية ل�رضورة تغري القدرة اال�ستيعابية
املطلوبة يف الوقت احلا�رض يف جمتمع جنوب �أفريقيا ،ف�ض ًال عن �أن احلاجة �إىل تطوير
املنهاج املطلوب بفعل املنهاج ك�صيغة للنتائج املعتمدة تربوي ًا كانت ذات �إ�شكالية ب�سبب
عدم قدرة الرتبويني على التعود على دورهم يف هذا املجال.
وقد �أو�صت الدرا�سة �رضورة العمل على تغيري اجتاهات املعلمني الرتبويني والآباء
والتالميذ لتجنيد �أكرب عدد ممكن لالنخراط يف عملية امل�شاركة يف الدرا�سة.
وقد تناول رايدر ( )2005يف درا�سته“ :الرتبية على االجتاهات البيئية وت�صميم
املهن” ،يف �إطار ا�ستكمال احل�صول على درجة املاج�ستري يف العلوم من جامعة كورنيل
 ،Cornell Universityفقد حاول مناق�شة و�ضع املهن حيث تكون �صديقة للبيئة ف�ض ًال عن
كونها مقبولة اجتماعي ًا مبا يحقق مفهوم اال�ستدامة ،وذلك بهدف الولوج �إىل عامل الرتبية
امل�ستمرة والتعلم امل�ستمر �سواء للمهند�سني �أم امل�صممني الداخليني.فالتعليم غاية يف
الأهمية لي�س فقط للمهنيني امل�ستقبليني بل للحاليني على حد �سواء.وقد تو�صلت الدرا�سة
�إىل:
 �أن املهن خ�رضاء الت�صميم ح�صلت على عالمات عالية وفق ًا لنموذج للمقيا�س
البيئي.وهذا يعني ب�أن امل�صممني لديهم القدرة على االهتمام بالبيئة يف حني ما زالوا
يهتمون مبهنهم� ،إذ ميكن �إجناز الأعمال واالهتمام باملهن وفق ًا للمعايري البيئية بان�سجام
مع بناء ال�صناعات.
 �أن غالبية الذين ميتهنون مهنة الت�صميم مل يعززوا التعلم اجلامعي بتغيري
اهتماماتهم املهنية نحو اال�ستدامة ،لذلك ف�إن العديد من الربامج والدوائر تطرح عرو�ض ًا
لدورات يف الت�صميم البيئي امل�ستدام� ،إذ مل ي�شعر اخلريجون �أنف�سهم بالت�أثري.
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 �أن العنا�رص ال�شخ�صية (الفردية) للرتبية البيئية ،والتي غالب ًا ما توجد ب�شكل
اختياري هي ما يتذكرها اخلريجون يف عالقاتهم مع الأخالق البيئية يف ت�صميم الرتبية
والتعليم ،وهذه مل تنفيذ بكفاية يف ت�صميم الدرا�سات بغ�ض النظر عما يقال من غالبية
الرتبويني والربامج.
 �أن عدد العنا�رص الفردية ميكن دجمها يف الت�صميم الرتبوي ،والذي ميكن �أن يكون
مفيداً جداً للحركة.
 �أن الدمج بني عنا�رص الت�صميم الرتبوي يعطي الربامج اجلامعية احتمالية �إعطاء
املعرفة البيئية ال�رضورية ،والقيم التي ميكن ملهنيي امل�ستقبل يف ت�صميم ال�صناعة �أن
يكونوا بحاجة ما�سة لها.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�أن يهتم اخلريجون ببناء بنايات �صحية للم�ستعلمني والبيئة
الطبيعية ولي�س فقط لأغرا�ض اجلمال والوظيفية ،مبا ميكّن الأجيال القادمة التمتع مب�صادر
حاجاتهم كما يتمتع الب�رش الآن.
وهدفت جورنني و�آخرون (� )2008إىل درا�سة واقع الرتبية البيئية يف فنلندا ومناق�شة
كيف �أخذ ذلك يف االعتبار يف الرتبية املدر�سية الفنلندية ،حيث و�صفت الدرا�سة النوعية
كحالة وفق املدار�س الطبيعية ،وقد هدفت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل احل�صول على معلومات لتطوير
الرتبية البيئية ،كما هدفت �إىل الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة والتي متثلت يف:
 من الزائرون يف املدار�س الطبيعية؟
 ما الأهداف الرتبوية يف املدار�س الطبيعية؟
 ما نوع االرتباط والأ�ساليب الرتبوية التي ي�ستخدمها املعلمون يف املدار�س
الطبيعية؟
حيث اعتمدت البيانات امل�ستندة �إىل �إجابات املعلمني من ( )3 -1على اال�ستبانة
املعب�أة من قبل ( )23معلم ًا ن�سبة ( )%61من املدر�سني يف املدار�س الطبيعية يف �سنة ،2006
وقد جرى حتليل البيانات كمي ًا ونوعي ًا با�ستخدام الأ�ساليب اال�ستنتاجية واال�ستقرائية يف
ت�صنيف وحتليل املحتوى.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن معظم املدر�سني يف املدار�س الطبيعية يعر�ضون خدماتهم
ح�رصي ًا للأطفال وال�شباب ال�صغار ،و�أن املجموعة الزائرة الرئي�سة للمدار�س هي تالميذ من
املدار�س االبتدائية والثانوية الأ�سا�سية ( ، ).Lower.S.Schوقد عرب معظم امل�ستجيبني عن
قبولهم ملعايري احلياة امل�ستدامة وامل�س�ؤولية جتاه البيئة ،و�أن معظم الأ�ساليب الرتبوية
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امل�ستخدمة هي الرحالت الطبيعية (�إىل الطبيعة) و�أ�سلوب التعلم باال�ستف�سار ،و�أن ت�أثري
املدار�س الطبيعية ال ميكن �أن يكون كبرياً عندما يزور كل تلميذ ب�شكل منطي املدار�س
الطبيعية مرة �أو مرتني خالل الرتبية الإجبارية له.واعتماداً على النتائج ف�إنه يبدو �أن
املعلمني ال ي�أخذون باحل�سبان (باالعتبار) معنى التقومي ،كما مل يذكر �أي منهم التقومي
كجزء من الرتبية البيئية.وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة ال�سعي با�ستمرار من اجل م�ستقبل
م�ستدام.
وقد تناول ري�سون ( )2008يف درا�سته حول الرتبية للبيئة“ :علوم وجماعيات وروح
و�سلوك” ،حيث �أجريت هذه الدرا�سة با�ستخدام املنهج الكيفي من خالل مراجعة الدرا�سات
ال�سابقة مثل مريفوري بات�سون يف هذا املجال ،وقد تناولت الدرا�سة �أزمة اال�ستدامة
باعتبارها �أزمة العقل ،ولذلك فهي حت ٍد للإدارة الرتبوية ،فالأ�ساليب الرتبوية التقليدية تعد
غري مالئمة ،حتى عندما ت�شتمل على حمتوى خمتلف ب�شكل جذري.ففي مقالته النقدية �أكد
جريفوري بات�سون �أن الهدف الواعي العقالين �سري�سم علم اجلمال والكيا�سة وال�سلوك.
ومن غري املتوقع �أن يتم تطبيق مبا�رش لنتائجها ،كما ال يتوقع االجتاه فوراً نحو ق�ضايا
اال�ستدامة ،وقد �أظهرت الدرا�سة �أن الطالب بنوا جمموعة من اال�ستف�سارات والتطبيقات ذات
معنى متكن نظرائهم من الثقة بهم.
ويف �إطار تناول الدرا�سة للحد�س ،فقد �أبدى امل�شاركون م�ستوى اهتمام عميق بق�ضايا
اال�ستدامة� ،إذ �إنها تتطلب حتو ًال فردي ًا وجمتمعي ًا يحقق امل�س�ؤولية امل�شرتكة مبا فيها حتو ًال
جذري ًا (راديكاليا) يف وعي طالب بات�سون ،فهي تو�صف ب�أنها حتول من التعليم الأول
ثان ي�أخذ مكانه من خالل تغيري
الذي يكت�سب التعلم فيه من خالل �إطار خارجي� ،إىل تعليم ٍ
الإطار والأوقات ،وكذا التحول �إىل تعليم ثالث يتم جتاوز عامل الأنا فيه ،ويحقق امل�شاركة
العميقة يف ظل تفاعل مكوناته.وقد فح�صت هذه العمليات االنتقالية و ُدر�ست با�ستمرار من
قبل جمموعة من الباحثني يف جامعة باث الربيطانية ،حيث ربط الباحث بني نتائج هذه
الدرا�سة ودرا�سة بات�سون حول علم اجلمال والكيا�سة والقد�سية التي توحدت عرب ال�سنني،
وبذلك فقد عزا الباحث اختالف نتائج هذه الدرا�سة عن مثيالتها ال�سابقة �إىل �إجراءات
التخطيط املطبقة هنا.
وقد هدفت درا�سة �صينية )�China Papers (2010إىل تق�صي مدى �أثر الرتبية على
الأخالق البيئية املعا�رصة للطالب يف اجلامعات ،حيث ن�ش�أت �أزمات بيئية عاملية بفعل
التطور ال�صناعي والتقني يف العامل� ،إذ ت�ؤثر امل�شكالت البيئية مبا�رشة على حياة اجلن�س
الب�رشي ،حيث بد�أ النا�س يف �إعادة فح�ص العالقة بني الإن�سان والطبيعة لي�س باعتبارها
كارثة طبيعية فقط بل بفعل الإن�سان ،وقد ق�سمت الدرا�سة �إىل �أربعة �أجزاء ،الأول :لتو�ضيح
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خلفية املو�ضوع ،و�أهمية املو�ضوعات املختارة ،ومراجعة للأدب و�أفكار البحث و�أ�ساليبه
والفهم الأ�سا�سي والتوافق مع الأخالق البيئية لطالب اجلامعات املعا�رصة.واجلزء الثاين:
لتو�ضيح املفاهيم الأ�سا�سية للبيئة ،والأخالق البيئية ،والرتبية على الأخالق البيئية،
والرتبية املعا�رصة على الأخالق البيئية للطالب يف اجلامعات ،حيث حدد هذا اجلزء الهدف
والإطار العام للدرا�سة ،فالت�أكد والتفتي�ش عن تطوير وا�ستدامة الأخالق البيئية والنف�سية
واالجتماعية لل�شباب ترفد الدرا�سة ب�أ�سا�س نظري متني وامل�ضي ب�شكل �أعمق يف الدرا�سة
م�ستقبالً�.أما اجلزء الثالث فيهدف �إىل تق�صي حتديد الرتبية املعا�رصة على الأخالق البيئية
لطالب اجلامعات وحتليل امل�شكالت و�أ�سباب هذه امل�شكالت فقد �أظهر حتليل �إح�صائي لـ
( )1000من عينة الأ�سئلة امل�سحية خلم�س جامعات وطنية يف ال�صني تبني �أن للرتبية
املعا�رصة على الأخالق البيئية لطالب اجلامعات �أربعة مظاهر من امل�شكالت ،هي:
 �أوالً :طالب الكلية قلقون من التطور امل�ستقبلي للمحيط البيئي ،حيث �إن ربع الطالب
مت�شائمون �أو يائ�سون.
 ثانياً :يعاين الطالب من نق�ص يف املعرفة البيئية ولديهم فهم �سطحي للق�ضايا
البيئية.
 ثالثاً :ال يوجد لدى الطالب مناخ جيد للرتبية البيئية ،والقادر �إىل حد ما على
الت�أكيد على الطالب لتطوير الأخالق البيئية لديهم.
 رابعاً :ال يهتم طالب الكلية باملمار�سات التي حتمي البيئة �أو بن�شاطات حماية
البيئة.
وقد �أظهرت الدرا�سة �أن هناك �أ�سباب ًا تاريخية تو�ضح �أن التمركز حول اجلن�س الب�رشي
كان �سائداً لفرتة طويلة ،و�أن االعتقاد ال�سائد ب�أن الإن�سان ميكنه �أن يظهر الطبيعة� ،أدى
�إىل �سوء حكم وتقدير حول العالقة بني الإن�سان والطبيعة�.إ�ضافة �إىل �أن حقيقة الرتبية
املعا�رصة على الأخالق البيئية ال ميكنها دائم ًا مواكبة الزمن ،مما �أدى �إىل خ�سارة الرتبية
على الأخالق البيئية ،وهذا يعني �أن الرتبية على الأخالق البيئية ال ت�ؤثر يف البيئة اجلامعية
�أو الكلية حالياً.
واجلزء الرابع يهدف �إىل ا�ستك�شاف كيفية �إمتام الطرق للرتبية املعا�رصة على الأخالق
البيئية لطالب اجلامعات حيث تعتمد على التق�صي والإح�صاءات والتحليالت للرتبية
الأخالقية املعا�رصة لطالب اجلامعة ،وهذا ي�أتي من خالل:
 تقوية بناء الأخالق البيئية ج�سمي ًا ونف�سي ًا من خالل التدريب على مفهوم اجلامعة
اخل�رضاء ،وت�شكيل منط �سلوكي للأخالق البيئية وبناء بنية حتتية مالئمة بيئياً.
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 بناء الأخالق البيئية يف �صفوف املعلمني (املهنيني وغري املهنيني)  ،والعمل على
رفع نوعية وكفاءة الأخالق البيئية للمعلمني.
 و�ضع منهاج للأخالق البيئية من خالل ا�ستحداث مقرر �إلزامي للرتبية على
الأخالق البيئية يف اجلامعات� ،إ�ضافة �إىل املقررات والأن�شطة االختيارية للو�صول �إىل فهم
�شامل وتعميق الأخالق البيئية لدى الطالب.
 الرتكيز على الأن�شطة االجتماعية للطالب التي تعزز الرتبية على الأخالق البيئية،
والعمل على تعميق مفاهيم حماية البيئة واملحافظة عليها حيوية خ�رضاء.
 تو�سيع ف�ضاء الرتبية على الأخالق البيئية من خالل ا�ستخدام �شبكة احلرم اجلامعي،
�إذ توفر هذه ال�شبكة قاعدة للرتبية على الأخالق البيئية لطالب اجلامعة وحتقق تقدم �إيجابي
يف هذا ال�صدد�.إذ ت�شكل الرتبية على الأخالق البيئية لطالب اجلامعات والكليات املنتوج
الزمني املعا�رص الذي يواكب التوجهات احلالية للع�رص.
وقد �أو�صت الدرا�سة ب�أنه ال بد من ال�رشح والتعريف بنظرية الرتبية البيئية املعا�رصة،
وتق�صي مركز �أو و�ضع وت�صميم �إطار عام لرتبية �صديقة للبيئة.
ويف درا�سة �صينية ( )2010حول الرتبية على البيئية املتح�رضة كما يراها الطالب
اجلامعيون ،حاولت الدرا�سة تق�صي نوعية الأفكار التي �شكلت حول البيئة لدى الطالب
اجلامعيني والتي تالئم امل�ستقبل ،لأن ذلك ي�ؤثر على ان�سجام املجتمع وحتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أثريها على تطور وجود اجلن�س الب�رشي.وبذلك ف�إن هذه
الدرا�سة تلخ�ص الرتبية على البيئة والوعي البيئي.ومن ثم تناول بع�ض الأفكار البيئية،
وبالتايل معاجلة م�شكالت الوعي البيئي لدى طالب اجلامعات والرتكيز على حل هذه
امل�شكالت.وقد تناول اجلزء الأول من الدرا�سة:
 حتليل خلفية الرتبية والوعي البيئي والت�أثري على اعتبارها مطلب لتطور املجتمع
االن�ساين.
 و�ضعت �أربعة �شعارات متقدمة م�ستندة �إىل بنود بيئة مارك�سية متكاملة مع الثقافة
البيئية ال�رشقية والغربية ،فهي قيم بيئية ونوعية ،وعبء بيئي (نظام بيئي) متجان�س
ومتناغم بني النا�س والطبيعة.هذه ال�شعارات مثلت الرتبية والوعي البيئي.
 حتليل الوعي البيئي لطالب الكليات وهدف و�أهمية الرتبية على الوعي البيئي
ومبد�ؤها.
و�أما اجلزء الثاين ،فقد حلل حقيقة التوعية البيئية للطالب ،وهذا يفيد ب�أن العديد من
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الطالب لديهم جزء قليل من التوعية البيئية ولكنها غري كافية ،و�أن الطالب ما زالوا يعانون
من نق�ص يف املعرفة البيئية ،و�أن هناك اختال ًال من احل�س البيئي لديهم.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك نق�ص ًا يف املعرفة البيئية ،و�أن هناك ت�أثرياً �سلبي ًا
على النا�س والآخرين�.أما اجلزء الثالث ،فقد حدد املعايري التالية للت�أكد من مدى الوعي
البيئي لدى الطالب:
 حت�سني الثقافة واحل�س البيئي والذي يعد �شعوراً بالكارثة البيئية و�شعوراً علمي ًا
بالبيئة و�شعوراً �أو ح�س ًا �أخالقي ًا بالبيئة.
 حت�سني اقرتاحاتهم جتاه البيئة ،وحتويل احل�س �إىل اقرتاح عملي مبا فيها اخلوف
الطبيعي والقرب �أو اجلوار الطبيعي واجلمال الطبيعي.
 ال بد �أن ي�شكل الطالب عادات بيئية حيث ميتد �إىل ت�رشيع قوانني بيئية وتخ�صي�ص
موازنات لها تنظم التعاي�ش ال�صديق للبيئة.
 العمل على ت�شكيل �سلوك بيئي ،حيث ميكن تو�سيع الن�شاطات والتق�صي العلمي
وممار�سات �أخرى.
 حتليل دعم البيئة ،والتي تنم عن حر�ص جامعي وظروف اجتماعية جيدة ،حيث
يعمل على تعظيم الفل�سفة البيئية وا�ستخدام �أفكار فل�سفية �رشقية وغربية لهذا الغر�ض مبا
يف�ضي �إىل حت�سني دور الطالب البيئي.
وقد �أو�صت الدرا�سة بتطبيق �أ�ساليب ذاتية م�شرتكة وطرق �أخرى للتق�صي العملي
بهدف خلق ثقافة بيئية لدى الطالب اجلامعيني.
ويف درا�سته حول الرتبية للبالغني يف ظل مبادرات بيئية حملية من �أجل ثقافة وبيئة
م�ستدامتني هدف ودهاو�س (� )2011إىل فح�ص كيفية ت�أثري اجلماعات يف دعم ال�سيا�سات
واملمار�سات للتوجه نحو البيئة والثقافة امل�ستدامتني ،كما هدف �إىل فح�ص مبادرات
حملية خمتارة حول الثقافة والبيئة امل�ستدامتني نحو فهم �أف�ضل لدور تربية البالغني يف
هذه اجلهود.وقد فح�صت املبادرات من ثالث جمتمعات غربية هي بلدة �أوربانا يف والية
الينويز وبلدة واترلو يف والية �أيوا ،ويف بلدة را�سني يف والية و�سكون�سن.حيث ا�ستخدمت
الدرا�سة مدخل درا�سة احلالة امل�ضاعف للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الآتية:
 �أين ميكن �أن توجد تربية البالغني (مبا فيها التدريب والوعي اجلمعي العام) ؟
 كيف ميكن تعريفها كو�سيلة لتطبيق املبادرات املحلية املتعلقة بالثقافة والبيئة
امل�ستدامتني؟
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 ما عملية الرتبية وحمتواها املطبقة يف كل حالة درا�سية؟
 ما حمل هذه الرتبية مع ال�سياق الأكرب للرتبية نحو اال�ستدامة؟
 هل تزودنا الدرا�سة بنموذج لتفاعل احلركات االجتماعية ،والرتبية البيئية
والعملية الت�شاركية؟
وقد �أكدت الدرا�سة ب�أن هذه املبادرات �أ�س�ست �أو �أعادت ت�أ�سي�س مفهوم املكان ال�صحي
الذي ميثل معنى �أكرث ا�ستقراراً والذي ي�ؤدي �إىل معنى الذات امل�ستقر �أي�ضاً ،فقد جمعت
هذه العمليات �أع�ضاء خمتلفني من املجتمع على �أر�ضية م�شرتكة تزيد من التفاهم والتقدير
واحرتام حاجات وقيم الآخرين.
وقد قدمت الرتبية البيئية واحلركات االجتماعية والعملية الت�شاركية �أ�سا�س ًا �إدراكي ًا
لهذه الرتبية خا�صة م�ساهمتها يف تركيز املحتوى حول �أدبيات البيئة و�أدبيات الثقافة
والعملية الت�شاركية باعتبارها مفتاح الرتبية نحو اال�ستدامة.

الطريقة واإلجراءات:
ي�شتمل هذا البحث على و�صف لكل من منهج الدرا�سة وجمتمع الدرا�سة وعينتها وو�صف
خطوات بناء �أداة الدرا�سة و�إجراءات تطبيقها ،والتحليالت الإح�صائية ونتائج البحث.
منهج الدراسة:
لقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي الإح�صائي جلمع املعلومات نظراً ملالءمته
لأغرا�ض الدرا�سة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من املعلمني واملعلمات يف مدار�س حمافظة �سلفيت والبالغ
عددهم ( )1144معلم ًا ومعلمة ،خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي /2011
.2012
عينة الدراسة:
�شملت عينة الدرا�سة ( )229من املعلمني واملعلمات يف مدار�س حمافظة �سلفيت ،خالل
الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي � ،2012 /2011أعيد منها ( )215ا�ستبانة اعتربت
�صاحلة للتحليل الإح�صائي ،ومل ترجع ( )14ا�ستبانة لأ�سباب تتعلق باملبحوثني �أنف�سهم.
ويو�ضح اجلدول ( )1توزيع العينة ح�سب متغري اجلن�س.
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الجدول ()1
توزيع العينة حسب متغير الجنس

اجلن�س

العدد

الن�سبة

ذكر

99

%46

�أنثى

116

%54

املجموع

215

%100

كما يو�ضح اجلدول ( )2توزيع العينة ح�سب متغري العمر.
الجدول ()2
توزيع العينة حسب متغير العمر

العمر

العدد

الن�سبة

�أقل من � 30سنة

30

%14

� 40 -30سنة

75

%34.9

� 50 -41سنة

68

%31.6

�أكرث من � 50سنة

42

%19.5

املجموع

215

%100

ويو�ضح اجلدول ( )3توزيع العينة ح�سب متغري مكان ال�سكن.
الجدول ()3
توزيع العينة حسب متغير مكان السكن

العدد

الن�سبة

مكان ال�سكن
قرى غرب حمافظة �سلفيت

133

61.9

�سلفيت وقرى �رشق املحافظة

82

38.1

215

%100

املجموع

كما يو�ضح اجلدول ( )4توزيع العينة ح�سب متغري احلالة االجتماعية.
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الجدول ()4
توزيع العينة حسب متغير الحالة االجتماعية

العدد

الن�سبة

احلالة االجتماعية
�أعزب /عزباء

20

9.3

متزوج /ة مع �أوالد

188

87.4

متزوج /ة بدون �أوالد

7

3.3

املجموع

215

%100

كما يو�ضح اجلدول ( )5توزيع العينة ح�سب متغري امل�ؤهل العلمي.
الجدول ()5
توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي

امل�ؤهل العلمي

العدد

الن�سبة

�أقل من بكالوريو�س

33

15.3

بكالوريو�س

162

75.4

ماج�ستري ف�أعلى

20

9.3

املجموع

215

%100

كما يو�ضح اجلدول ( )6توزيع العينة ح�سب متغري املرحلة الدرا�سية التي ت�شملها
املدر�سة.
الجدول ()6
توزيع العينة حسب متغير المرحلة الدراسية التي تشملها المدرسة

املرحلة الدرا�سية التي ت�شملها املدر�سة

العدد

الن�سبة

�أ�سا�سية

89

41.4

ثانوية

58

27

ثانوية و�أ�سا�سية

68

31.6

215

%100

املجموع

كما يو�ضح اجلدول ( )7توزيع العينة ح�سب متغري �سنوات اخلدمة.
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الجدول ()7
توزيع العينة حسب متغير سنوات الخدمة

�سنوات اخلدمة

العدد

الن�سبة

�أقل من � 3سنوات

31

14.4

� 7 -3سنوات

33

15.3

� 12 -8سنة

57

26.6

�أكرث من � 12سنة

94

43.7

املجموع

215

%100

أداة الدراسة:
�أع َّد الباحث �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) وطورها بنف�سه بعد االطالع على املعلومات
والدرا�سات ذات العالقة املت�صلة بها ،وقد اعتمد الباحث على هذه اال�ستبانة يف التو�صل
�إىل نتائج الدرا�سة احلالية.وبلغ جمموع الفقرات يف اال�ستبانة ( )33فقرة ،وقد روعي يف
بناء اال�ستبانة مدى منا�سبتها للعينة من حيث ال�صياغة اللغوية ،وو�ضوح ما ت�س�أل عنه
الفقرات ،وقد جرى التاكد من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على جمموعة من املتخ�ص�صني ،كما
ُح�سب معامل الثبات للأداة عن طريق ا�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) لالت�ساق الداخلي،
حيث بلغت قيمة معامل الثبات ( ، )%86.3وهذه القيمة مقبولة ملعامل االت�ساق الداخلي
يف حدود �أغرا�ض هذه الدرا�سة وطبيعتها.

وقد درجت اال�ستبانة ب�شكل خما�سي ح�سب نظام (ليكرت) اخلما�سي ،حيث وزعت
الدرجات على الفقرات كالآتي:
 �أوافق ب�شدة ( 5درجات) � ،أوافق ( 4درجات)  ،حمايد ( 3درجات) � ،أعار�ض (2
درجة) � ،أعار�ض ب�شدة ( 1درجة) .

املعاجلات اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث الربنامج الإح�صائي للعلوم االجتماعية ( )SPSSمن �أجل معاجلة
البيانات �إح�صائياً ،وذلك با�ستخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية:
1 .1املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والن�سب املئوية ال�ستجابات �أفراد
عينة الدرا�سة على اال�ستبانة ككل وعلى كل فقرة من فقراتها.
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2 .2اختبار (ت) للمجموعتني امل�ستقلتني (. )Independent T- test
3 .3اختبار حتليل التباين الأحادي (. )One Way ANOVA

نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل« :دور املدار�س يف الرتبية البيئية والوعي البيئي
لدى الطلبة يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها».وبعد �إجراء
عمليات التحليل الإح�صائي الالزمة وتطبيق �إجراءات الدرا�سة على ا�ستبانة �أعدها الباحث
مكونة من ( )33فقرة ،فقد مت احل�صول على النتائج الآتية:
النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة:

وين�ص على :ما دور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رشالوعي البيئي لدى
الطلبة يف حمافظة �سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها؟
للإجابة عن ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية لكل فقرة ،وعلى الدرجة
الكلية للأداة عند العينة ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
ومن �أجل تف�سري النتائج اعتمدت املتو�سطات احل�سابية الآتية املعتمدة واخلا�صة
باال�ستجابة على الفقرات كالآتي:
  ( )%80ف�أكرث درجة �أثر كبرية جداً ،من ( )%79.99 -%70درجة �أثر كبرية ،من
( )%69.99 -%60درجة �أثر متو�سطة ،من ( )%59.99 -%50درجة �أثر قليلة�( ،أقل من
 )%50درجة �أثر قليلة جداً.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للفقرات والدرجة الكلية لدور المدارس في التربية البيئية
والوعي البيئي لدى الطلبة في محافظة سلفيت من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

الرقم
1
2
3

ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات
توزع املدر�سة يف املحافظة ن�رشات توعية حول �أهمية الرتبية البيئية
والوعي البيئي يف املحافظة
تعقد املدر�سة ور�شات عمل وندوات حول الرتبية البيئية والوعي البيئي
يف حمافظة �سلفيت.
تدرج املدر�سة الن�شاطات البيئية يف املجالت والن�رشات التي ت�صدرها
املدر�سة يف حمافظة �سلفيت.
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درجة
الأثر

0.99

3.34

66.8

متو�سطة

1.04

3.30

66

متو�سطة

1.00

3.40

68

متو�سطة
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الرقم
4

ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات
تعمل املدر�سة على توعية الطالب والطالبات ب�أهمية نظافة البيئة
والوعي البيئي يف املحافظة.
تعقد املدر�سة ور�شات عمل وندوات لتو�ضيح الأنظمة والقوانني
اخلا�صة بالعناية بالبيئة يف حمافظة �سلفيت.
ت�ستخدم املدر�سة الإذاعة املدر�سية يف توعية الطلبة ب�أهمية املحافظة
على البيئة والرتبية البيئية يف حمافظة �سلفيت.
تتناول املدر�سة مو�ضوع الرتبية البيئية و�أهمية ن�رش الوعي البيئي بني
الطلبة يف �إطار اليوم املفتوح الذي تنظمه املدر�سة �سنوياً.
ي�شارك املعلمون واملعلمات يف املدر�سة بامل�ؤمترات وور�شات العمل
التي تعقدها اجلامعات الفل�سطينية و�سلطة جودة البيئة املتعلقة
بالرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي.
يقوم بع�ض املعلمني واملعلمات يف املدر�سة ب�إعداد درا�سات و�أبحاث
تتعلق بالبيئة و�أهمية الوعي البيئي يف املحافظة.
تعقد املدر�سة �أن�شطة المنهجية عديدة تهدف �إىل زراعة �أ�شجار حرجية
للحفاظ على البيئة يف املحافظة.
ت�شارك املدر�سة يف �إعداد خطة حملية لتنمية البيئة الفل�سطينية ون�رش
الوعي البيئي يف حمافظة �سلفيت.
تنظم املدر�سة رحالت طالبية للتعرف �إىل البيئة الفل�سطينية والطبيعة
اجلميلة يف حمافظة �سلفيت.
تنظم املدر�سة ن�شاطات طالبية تطوعية لتنظيف املرافق العامة يف
املدن والقرى يف حمافظة �سلفيت.

درجة
الأثر

0.90

4.19

83.8

كبرية جدا

0.99

3.40

68

متو�سطة

0.82

4.14

82.8

كبرية جدا

0.95

3.70

74

كبرية

1.10

3.00

60

متو�سطة

1.01

3.06

61.2

متو�سطة

1.08

3.30

66

متو�سطة

1.04

3.11

62.2

متو�سطة

1.11

3.36

67.2

متو�سطة

1.14

3.32

66.4

متو�سطة

14

تخ�ص�ص املدر�سة جلان طالبية للحفاظ على نظافة البيئة ااملدر�سية

1.01

3.99

79.8

كبرية

15

تخ�ص�ص �إدارة املدر�سة حاويات خا�صة للنفايات.

0.80

4.45

89

كبرية جدا

16

تخ�ص�ص �إدارة املدر�سة زاوية خا�صة بالبيئة يف حمافظة �سلفيت يف
جملة احلائط املدر�سية.

0.98

3.48

69.6

متو�سطة

17

جزءا من وقت موظفي اخلدمات للنظافة.
تخ�ص�ص �إدارة املدر�سة ً

0.95

3.65

73

كبرية

18

ي�ضع طلبة املدر�سة النفايات والعبوات الفارغة يف الأماكن املخ�ص�صة
لذلك يف املدر�سة.

1.14

3.74

74.8

كبرية

19

تنظم �إدارة املدر�سة يوم ًا للنظافة ف�صلياً.

1.06

3.78

75.6

كبرية

20

متنع �إدارة املدر�سة الطلبة من القيام ب�أعمال ت�ؤدي �إىل ت�شويه منظر
جدران املدر�سة وال�ساحات العامة فيها.

2.79

4.36

87.2

كبرية جدا

5
6
7
8
9
10
11
12
13
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الرقم
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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ن�سبة
االنحراف متو�سط
املعياري اال�ستجابة اال�ستجابة

الفقرات
يتقبل الطلبة الإر�شادات والتوجيهات اخلا�صة للعناية بالبيئة.
يبدي الطلبة يف املدر�سة حما�س ًا لالنخراط يف �أن�شطة بيئية خمتلفة يف
حمافظة �سلفيت
ت�ؤثر الن�رشات والإر�شادات التي توزعها املدر�سة يف وعي الطلبة نحو
العناية بالبيئة يف حمافظة �سلفيت.
ال يوجد مقرر درا�سي يعنى بالرتبية البيئية يف فل�سطني
يبادر الطلبة يف املدر�سة �إىل القيام ب�أن�شطة تطوعية للحفاظ على
نظافة البيئة.
ينظم الطلبة يف املدر�سة ن�شاطات ثقافية تهدف �إىل توعية الطلبة
ب�أهمية نظافة البيئة و�سالمتها يف حمافظة �سلفيت.
يعمل الطلبة على �إزالة املخلفات قبل العودة من رحلة مدر�سية يف
حمافظة �سلفيت.
ي�ساهم الطلبة يف زراعة الأ�شجار يف البيئة املحيطة باملدر�سة.
يبادر الطلبة �إىل تنظيم ن�شاطات تهدف �إىل غر�س الأ�شجار يف
منا�سبات معينة يف حمافظة �سلفيت.
تفر�ض �إدارة املدر�سة عقوبة على الطلبة املخالفني لالنظمة
والتعليمات اخلا�صة باملحافظة على البيئة املدر�سية.
تعقد �إدارة املدر�سة لقاءات مع �أهايل الطلبة لتعزيز الوعي البيئي
لديهم.
حتتوي اخلطة الإر�شادية للمر�شد الرتبوي يف املدر�سة على برامج
توعية خا�صة بالبيئة.
تنظم املدر�سة ندوات وور�شات عمل حول �أهمية املحافظة على نظافة
البيئة وكيفية التخل�ص من النفايات ال�صلبة.
الدرجة الكلية جلميع فقرات الأداة

درجة
الأثر

0.97

3.74

74.8

كبرية

1.01

3.47

69.4

متو�سطة

0.98

3.50

70

1.18

3.13

62.6

متو�سطة

0.99

3.53

70.6

كبرية

0.97

3.35

67

متو�سطة

0.98

3.55

71

كبرية

1.01

3.49

69.8

متو�سطة

0.95

3.30

66

متو�سطة

1.01

3.60

72

كبرية

1.04

3.31

66.2

متو�سطة

1.03

3.53

70.6

كبرية

1.07

3.23

64.6

متو�سطة

0.63

3.54

70.8

كبرية

كبرية

* أقصى درجة لالستجابة ( )5درجات.

يظهر من اجلدول ال�سابق (� )8أن متو�سط اال�ستجابة كبرية جداً على الفقرات (،6 ،4
 ، )20 ،15وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل العينة بني ( ، )%89 -%82.8وهذا
يعود �إىل �أن �إدارات املدار�س تتخذ �إجراءات للحفاظ على النظافة داخل البيئة املدر�سية
وتطبق الأنظمة والتعليمات ل�ضمان ذلك.وكانت اال�ستجابة كبرية على الفقرات (،14 ،7
 ، )32 ،30 ،27 ،25 ،23 ،21 ،19 ،18 ،17وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل
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العينة بني ( ، )%79.8 -%70.6وهذا يدل على �أن هناك وعي ًا ما لدى الطلبة للحفاظ على
نظافة البيئة ،بف�ضل جهود �إدارات املدار�س يف الأن�شطة التي تنظمها لهذا الغر�ض.وكانت
اال�ستجابة متو�سطة على الفقرات (،26 ،24 ،22 ،16 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1
 )33 ،31 ،29 ،28متو�سطة ،وتراوح متو�سط اال�ستجابة عليها من قبل العينة بني (-%60
 ، )%69.8وهذا يعود �إىل �أن الإجراءات اخلا�صة بالأن�شطة التي تناولتها معظم هذه الفقرات
إجراء مركزي ًا وميزانيات خا�صة.
تتطلب � ً
وكانت ن�سبة اال�ستجابة على الدرجة الكلية جلميع فقرات الأداة كبرية وبلغت
( ، )%70.8فقد كانت اال�ستجابة على الدرجة الكلية لفقرات الأداة يف بعد الإدارة املدر�سية
(الفقرات من� 1إىل  ،17والفقرات  ،23 ،20 ،19 ،24والفقرات من� 30إىل  ، )33كبرية بن�سبة
( ، )%71.21بينما بلغت ن�سبة اال�ستجابة على الدرجة الكلية لفقرات الأداة يف ُبعد الطلبة
(الفقرة  18والفقرات من� 25إىل )68.84%( ، )29بدرجة متو�سطة ،وهذا ي�ؤكد �أن دور
املدار�س ببعديها الإدارة املدر�سية مبا فيها املعلمون واملعلمات من جهة ،والطلبة من جهة
�أخرى يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي ،كان كبرياً يف البعد االول ،ومتو�سط ًا يف البعد
الثاين وبن�سبة متقاربة بينهما.

نتائج فرضيات الدراسة:
النتائج املتعلقة بالفرضية األوىل:
وتن�ص الفر�ضية الأوىل على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري اجلن�س».
لفح�ص الفر�ضية الأوىل ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ( )T- testملجموعتني م�ستقلتني
لداللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري اجلن�س.كما يو�ضحه اجلدول (. )9
الجدول ()9
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الجنس

ذكر
الدرجة الكلية للأداة

�أنثى

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

3.36

0.75

3.69

0.47

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05≤α
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(ت)

الداللة*

3.85

0.000

دور املدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة املدارس
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها

د .خالد قرواني

يت�ضح من اجلدول ( )9ال�سابق وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ول�صالح املعلمات ،مبعنى �أن
املعلمات قد �أ�رشن �إىل وجود دور للمدار�س يف الرتبية البيئية ون�رشالوعي البيئي لدى
الطلبة يف حمافظة �سلفيت �أكرث من املعلمني.وبالتايل فقد ُرف�ضت الفر�ضية الأوىل يف
هذه الدرا�سة وهذا يتفق مع بع�ض الدرا�سات الرتبوية ،النت�شة ( ، )2006و�سيما ()2002
 ،ويرى الباحث �أن طبيعة دور املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني يجعلها تعطي �أهمية خا�صة
للحفاظ على النظافة العامة يف البيئة املدر�سية واملنزل على حد �سواء ،فهي على ات�صال
دائم بالأطفال وتتابعهم يف خمتلف املراحل العمرية ،ولكنها اختلفت مع درا�سة احل�صان
( ، )2003ودرا�سة الدواهيدي ( ، )2006ودرا�سة ح�سن ( ، )2008ودرا�سة عدوان ()2009
 ،ودرا�سة حرز اهلل (. )2010
النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
وتن�ص الفر�ضية الثانية على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري العمر».
لفح�ص الفر�ضية الثانية ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للأداة
تبع ًا ملتغري العمر.كما يو�ضحه اجلدول (. )10
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير العمر

الدرجة الكلية للأداة

�أقل من � 30سنة

� 40 -30سنة

� 50 -41سنة

�أكرث من � 50سنة

3.55

3.57

3.54

3.47

وفُح�صت الفر�ضية الثانية �أي�ض ًا با�ستخدام حتليل التباين الأحادي
ال�ستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري العمر عند العينة.
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الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير العمر عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.23

3

7.94

داخل املجموعات

87.39

211

0.41

87.63

214

---

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة

املجموع

ف
0.192

م�ستوى
الداللة *
0.902

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول ( )11عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري العمر.وبالتايل فقد قبلت الفر�ضية الثانية
يف الدرا�سة احلالية ،وهذا يتفق مع معظم الدرا�سات الرتبوية ،درا�سة احل�صان (، )2003
والدواهيدي ( ، )2006وح�سن ( ، )2008وعدوان ( ، )2009و حرز اهلل ( ، )2010ويرى
الباحث �أن الن�ساء العامالت وغري العامالت يف املجتمع الفل�سطيني عامة وحمافظة �سلفيت
خا�صة ي�ضطلعن بدور مهم يف تن�شئة الأطفال على النظافة واحلفاظ على نظافة البيئة،
باعتبار ذلك ن�سق ًا قيمي ًا لديهم و�أن دورهن يتيح لهن متابعة الأطفال �سواء يف املدر�سة �أم
البيت �أكرث من الرجال الذين تثقلهم الأعباء احلياتية و�أعباء العمل.
النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:
وتن�ص الفر�ضية الثالثة على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري مكان ال�سكن».
لفح�ص الفر�ضية الثالثة ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) ( )T- testملجموعتني م�ستقلتني
لداللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري مكان ال�سكن.كما يو�ضحه اجلدول (.)12
الجدول ()12
نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير مكان السكن

قرى غرب حمافظة �سلفيت
الدرجة الكلية للأداة

�سلفيت وقرى �رشق املحافظة

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

3.49

0.62

3.61

0.65

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05≤α
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(ت)

الداللة*

1.30

0.194

دور املدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طلبة املدارس
في محافظة سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها

د .خالد قرواني

يت�ضح من اجلدول ( )12ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري مكان ال�سكن.وبالتايل فقد قبلت
الفر�ضية الثالثة يف هذه الدرا�سة.ويرى الباحث �أن طبيعة البيئة الريفية يف حمافظة �سلفيت
ت�ؤثر يف ا�ستجابة املعلمني واملعلمات املتقاربة ،ف�ض ًال عن عدم وجود فرق بيئي بني قرى
املحافظة من حيث مكان ال�سكن.وهذا يتفق مع درا�سة احل�صان ( ، )2003والدواهيدي
( ، )2006وح�سن ( ، )2008وعدوان ( ، )2009وحرز اهلل ( )2010ويخالف ما تو�صلت اليه
درا�سة �سيما (. )2002
النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:
وتن�ص الفر�ضية الرابعة على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري احلالة االجتماعية».
لفح�ص الفر�ضية الرابعة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للأداة
تبع ًا ملتغري احلالة االجتماعية.كما يو�ضحه اجلدول (. )13
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية

الدرجة الكلية للأداة

�أعزب /عزباء

متزوج /ة مع �أوالد

متزوج /ة بدون �أوالد

3.58

3.53

3.65

وفح�صت الفر�ضية الرابعة با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( ، )ANOVAال�ستخراج
داللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري احلالة االجتماعية عند العينة.
الجدول ()14
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.14

2

7.34

داخل املجموعات

87.48

212

0.41

87.63

214

---

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة

املجموع

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05 ≤ α
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ف

0.178

م�ستوى
الداللة *
0.837
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يتبني من اجلدول ( )14عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري احلالة االجتماعية.وبالتايل فقد ُقبلت
الفر�ضية الرابعة يف الدرا�سة احلالية ،وهذا يتفق مع درا�سة �سيما ( ، )2002واحل�صان
( ، )2003والدواهيدي ( ، )2006وح�سن ( ، )2008ودرا�سة عدوان ( ، )2009وحرز اهلل
(. )2010ويرى الباحث �أن احلالة االجتماعية للرجل واملر�أة مل ت�ؤثر على طبيعة دوريهما
يف احلياة الإجتماعية ،وبخا�صة و�أن املر�أة ت�ساند الرجل يف جميع الأن�شطة احلياتية يف
حمافظة �سلفيت خا�صة ويف الريف الفل�سطيني ب�شكل عام.
النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:
وتن�ص الفر�ضية اخلام�سة على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري امل�ؤهل العلمي».
لفح�ص الفر�ضية اخلام�سة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للأداة
تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.كما يو�ضحه اجلدول (. )15
الجدول ()15
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

الدرجة الكلية للأداة

�أقل من بكالوريو�س

بكالوريو�س

ماج�ستري ف�أعلى

3.57

3.51

3.72

وفح�صت الفر�ضية اخلام�سة با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج
داللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي عند العينة.
الجدول ()16
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.81

2

0.40

داخل املجموعات

86.81

212

0.41

87.63

214

---

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة

املجموع

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05 ≤ α
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ف
0.997

م�ستوى
الداللة *
0.371
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د .خالد قرواني

يتبني من اجلدول ( )16عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري امل�ؤهل العلمي.وبالتايل فقد قبلت
الفر�ضية اخلام�سة يف الدرا�سة احلالية وهذا يتفق مع ما تو�صلت اليه درا�سة احل�صان
( ، )2003والدواهيدي ( ، )2006وح�سن ( )2008وحرز اهلل ( ، )2010ويختلف مع درا�سة
عدوان (. )2009يعزو الباحث ذلك �إىل االهتمام بالبيئة واملحافظة عليها نظيفة يعود �إىل
التن�شئة الأ�رسية واملنظومة القيمية التي تزود للأطفال يف املرحلة الأبتدائية �أ�سا�ساً ،لذا
ال يوجد ت�أثري للم�ؤهل العلمي للمعلمني واملعلمات يف مدى ا�ستجابتهن على فقرات �أداة
الدرا�سة.
النتائج املتعلقة بالفرضية السادسة:
وتن�ص الفر�ضية ال�ساد�سة على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ،ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها ،تعزى ملتغري املرحلة الدرا�سية التي
ت�شملها املدر�سة».
لفح�ص الفر�ضية ال�ساد�سة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للأداة
تبع ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية التي ت�شملها املدر�سة.كما يو�ضحه اجلدول (. )17
الجدول ()17
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية التي تشملها المدرسة

الدرجة الكلية للأداة

�أ�سا�سية

ثانوية

�أ�سا�سية وثانوية

3.48

3.48

3.67

وفح�صت الفر�ضية ال�ساد�سة با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج
داللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية التي ت�شملها املدر�سة
عند العينة.
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الجدول ()18
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
تبعاً لمتغير المرحلة الدراسية التي تشملها المدرسة عند العينة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

1.80

2

0.90

داخل املجموعات

85.83

212

0.40

87.63

214

---

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة

املجموع

ف

2.22

م�ستوى
الداللة *
0.111

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول ( )18عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري املرحلة الدرا�سية التي ت�شملها املدر�سة.
وبالتايل فقد قبلت الفر�ضية ال�ساد�سة يف الدرا�سة احلالية وهذا يتفق مع ما تو�صلت �إليه
درا�سة احل�صان ( ، )2003والدواهيدي ( ، )2006وح�سن ( ، )2008وعدوان (، )2009
وحرز اهلل ( )2010ويخالف درا�سة رفاع ( ، )2003والنت�شة (� ، )2006إذ �إن بناء املنظومة
القيمية املتعلقة بالبيئة للطالب واحد يف خمتلف املراحل التعليمية.
النتائج املتعلقة بالفرضية السابعة:
وتن�ص الفر�ضية ال�سابعة على الآتي« :ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤αلدور املدار�س يف الرتبية البيئية ون�رش الوعي البيئي لدى الطلبة يف حمافظة
�سلفيت من وجهة نظر املعلمني واملعلمات فيها تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة».
لفح�ص الفر�ضية ال�سابعة ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية للدرجة الكلية للأداة
تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة.كما يو�ضحه اجلدول (. )19
الجدول ()19
المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة

الدرجة الكلية للأداة

�أقل من � 3سنوات

� 7 -3سنوات

� 12 -8سنة

�أكرث من � 12سنة

3.68

3.49

3.50

3.53

وفح�صت الفر�ضية ال�سابعة با�ستخدام حتليل التباين الأحادي ( )ANOVAال�ستخراج
داللة الفروق على الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة عند العينة.
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د .خالد قرواني

الجدول ()20
نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAالستخراج داللة الفروق
على الدرجة الكلية لألداة تبعاً لمتغير سنوات الخدمة عند العينة

جمموع
املربعات

درجات احلرية

متو�سط
املربعات

بني املجموعات

0.81

3

0.27

داخل املجموعات

86.82

211

0.41

املجموع

87.63

214

---

م�صدر التباين
الدرجة الكلية للأداة

ف

0.65

م�ستوى
الداللة *
0.580

* دال إحصائياً عند مستوى (. )0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول ( )20عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05≤αعلى الدرجة الكلية للأداة تبع ًا ملتغري �سنوات اخلدمة.وبالتايل فقد ُقبلت
الفر�ضية ال�سابعة يف الدرا�سة احلالية ،وهذا يتفق مع درا�سة احل�صان ( ، )2003والدواهيدي
( ، )2006وح�سن ( ، )2008وحرز اهلل ( )2010ويختلف مع ما تو�صلت �إليه درا�سة عدوان
(. )2009ويرى الباحث �أن فرتة اخلدمة مل ت�ؤثر على رفد الطالب باملنظومة القيمية
ال�صديقة للبيئة ،والتي ُتعلي من �ش�أن البيئة واالهتمام بها وحمايتها.

التوصيات:
ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج ،ف�إن الباحث يو�صي ب:
�1 .1رضورة العمل على تفعيل دور املدار�س يف ن�رش الوعي البيئي لدى طلبة املدار�س

يف جميع املراحل الدرا�سية.
�2 .2إدراج مقرر للرتبية جلميع املراحل الدرا�سية �أو ت�ضمني منهاج الرتبية املدنية
بوحدات تدري�سية حول الرتبية البيئية على الأقل ،بهدف توعية الطالب ب�أهمية البيئة.
�3 .3رضورة قيام الإعالم الفل�سطيني بدوره يف ن�رش الوعي البيئي بهدف توعية
املواطنني ب�أهمية احلفاظ على البيئة.
4 .4عقد املزيد من الندوات وور�ش العمل واللقاءات اجلماهريية ،و�إ�صدار الن�رشات
بهدف زيادة وعي املواطنني ب�أهمية احلفاظ على نظافة البيئة.
�5 .5إجراء مزيد من الدرا�سات حول دور اجلامعات الفل�سطينية يف جمال البيئة واحلفاظ
عليها.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
●

●القر�آن الكرمي.

�1 .1أحمد� ،أحمد �إبراهيم : )2003( ،الإدارة املدر�سية يف مطلع القرن الواحد والع�رشين،
القاهرة :دار الفكر العربي ،م�رص.
2 .2التميمي ،عبدالرحمن : )2010( ،املياه على مدار �سنوات ال�رصاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي،
�شبكة فل�سطني الإخبارية ،رام اهلل ،فل�سطني.
3 .3احل�سن ،فتحي حممد : )2006( ،م�شكالت البيئة ،عمان :مكتبة املجتمع العربي للن�رش
والتوزيع ،الأردن.
4 .4احل�صان� ،أماين حممد م�سلم : )2003( ،فعالية �إ�سرتاتيجية قائمة على التناق�ض
والتعاقد ال�سلوكي يف ت�شخي�ص وتعديل �أمناط ال�سلوك البيئي اخلاطئ وتنمية الوعي به
لدى تلميذات املرحلة االبتدائية مبدينة الريا�ض ،درا�سة ميدانية ،ال�سعودية.
5 .5احلميد ،ر�شيد و�صباريني ،حممد �سعيد : )1979( ،البيئة وم�شكالتها ،الكويت :عامل
املعرفة ،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت.
6 .6الدواهيدي ،عزمي عطية ( : )2006فعالية التدري�س وفق ًا لنظرية فيجوت�سكي يف
اكت�ساب بع�ض املفاهيم البيئية ،ر�سالة ماج�ستريغريمن�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
7 .7ال�سعود ،راتب : )2007( ،الإن�سان والبيئة -درا�سة يف الرتبية البيئة ،ط ،2عمان :دار
وكتبة احلامد للن�رش والتوزيع ،الأردن.
8 .8ال�سيد ،ي�رسى م�صطفى : )1999( ،امل�شكالت البيئية مدخل لبناء وتطوير املناهج
التعليمية ،ورقة عمل مقدمة �إىل ندوة �إدخال الق�ضايا البيئية يف املناهج الدرا�سية
لدول اخلليج 23 -21 ،ت�رشين ثاين.
9 .9ال�شل�س ،حممد حممد : )2009( ،ر�ؤية ال�رشيعة الإ�سالمية ومنهجها يف احلفاظ على
البيئة درا�سة يف الواقع الفل�سطيني _درا�سة مقدمة للم�ؤمتر الثاين حول البيئة الفل�سطينية
� ،2009 /10 /15 -13ص �ص.192 -153 :
1010ال�شواورة ،علي �سامل : )2003( ،كتاب علم البيئة ،القد�س :مكتبة دار الفكر ،فل�سطني.
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د .خالد قرواني

1111العاي�ش ،عبد اهلل بن حلفان بن عبد اهلل ( : )2005الرتبية البيئية يف �ضوء توجيهات
الرتبية الإ�سالمية وتطابقاتها يف املدر�سة جامعة �أُم القرى ،مكة املكرمة ،ال�سعودية.
1212املحت�سب� ،أماين حممد داوود عمر : )2010( ،الرتبية البيئية يف مقرر علوم ال�صحة
والبيئة لل�صف العا�رش يف فل�سطني ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة بري زيت،
فل�سطني.
1313املقدادي ،كاظم ( )2006الرتبية البيئية ،الأكادميية العربية املفتوحة ،الدمنارك� ،أخذ
بتارخيخwww. aoacademy. org/ docs/ environments- almo� 2011 /12 /31
.qdadi. doc

1414النت�شة ،منى� : )2006( ،أثر ا�ستخدام �أن�شطة يف الرتبية البيئية يف تنمية الوعي البيئي
لدى عينة من تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة قطر� ،أطروحة دكتوراه غري من�شورة،
جامعة �أم القرى ،ال�سعودية.
1515النهاري ،عبد الباقي حممد عبده : )2003( ،منهج مقرتح يف الرتبية البيئية لتنمية
املفاهيم واالجتاهات البيئية لدى طلبة كلية الرتبية ،جامعة �صنعاء ،ر�سالة دكتوراه
غري من�شورة ،جامعة �صنعاء ،اجلمهورية اليمنية.
1616بوالد ،عبد الكرمي (� ، )2011أ�سباب التلوث املايكروبي لآبار اجلمع يف بلدة كفر الديك
�سلفيت ،فل�سطني.
1717جامعة القد�س املفتوحة : )2007( ،علم االجتماع الرتبوي ،من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،رام اهلل ،فل�سطني.
1818جامعة القد�س املفتوحة : )2010( ،الرتبية الوطنية ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة،
رام اهلل ،فل�سطني.
1919جامعة القد�س املفتوحة ، )2011( ،التعاي�ش مع التكنولوجيا ،من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،رام اهلل ،فل�سطني.
2020جامعة القد�س املفتوحة ، )2012( ،الرتبية البيئية ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة،
رام اهلل ،فل�سطني.
2121حرز اهلل ،ح�سام : )2010( ،مدى �إدراك الطلبة الفل�سطينيني القريبني من امل�صانع
الإ�رسائيلية لأهمية املحافظة على البيئة ،درا�سة مقدمة �إىل م�ؤمتر «ال�صناعات
الإ�رسائيلية يف املناطق احلدودية وامل�ستوطنات الإ�رسائيلية ،ج�سور �سالم وتنمية
اقت�صادية� ،أم دمار للإن�سان والبيئة الذي عقد يف مدينة طولكرم بني /2 /14 ،13
.2010
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2222ح�سن ،عبد احلميد �سعد� : )2008( ،أثر االجتاهات البيئية يف تنمية ال�سلوك البيئي
امل�س�ؤول لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة ال�سلطان قابو�س �سلطة عمان ،من�شورة يف
املجلة الرتبوية ال�صادرة عن جمل�س الن�رش العلمي ،جامعة الكويت ،عدد « »88جملد
«� ،»22ص �ص.43 -18 :
2323حالوة ،با�سمة خليل : )2006( ،القيم البيئية يف كتب اجلغرافيا لل�صفني اخلام�س
وال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف �سورية -درا�سة حتليلية تقوميية للقيم البيئية
املت�ضمنة يف الكتب ،جملة جامعة دم�شق للعلوم الرتبوية ،املجلد الثاين والع�رشين،
العدد الثاين� ،ص �ص.496 -469 :
2424رفاع� ،سعيد حممد� : )2003( ،أثر برنامج كلية التقنية ب�أبها يف تنمية املفاهيم البيئية
واالجتاهات نحو البيئة وق�ضاياها لدى الطالب ،جملة درا�سات يف املناهج وطرق
التدري�س ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،العدد ال�ساد�س والثمانون ،متوز� ،ص �ص:
.111 -133
�2525سليمان ،حممد حممود : )2004( ،دور اجلغرافيا يف حل امل�شكالت البيئية املعا�رصة،
جملة جامعة دم�شق ،رابطة الرتبية احلديثة ،املجلد الع�رشين ،العدد (. )2+1
�2626شتا ،ال�سيد علي : )2003( ،نظرية الدور_املنظور الظاهري لعلم االجتماع ،الإ�سكندرية:
املكتبة امل�رصية ،م�رص.
2727طعيمة� ،سعيد عبد الفتاح : )2006( ،الرتبية البيئية يف �ضوء حتديات الع�رص –درا�سة
حتليلية ،جملة م�ستقبل الرتبية العربية ،العدد الثالث والع�رشون ،ت�رشين �أول� ،ص �ص:
.118 -77
2828عبد احلميد� ،أحمد يحيى : )1998( ،الأ�رسة والبيئة ،الإ�سكندرية :املكتب اجلامعي
احلديث ،م�رص.
2929عبد الرازق� ،صالح عبد ال�سميع : )2008( ،الرتبية البيئية يف الإ�سالم _مفهومها
و�أهدافها ،كلية الرتبية ،جامعة حلوان ،م�رص.
3030عدوان� ،أحمد زكي ح�سن : )2009( ،تقومي منهاج اجلغرافيا يف �ضوء �أهداف الرتبية
البيئية لل�صف العا�رش من وجهة نظر معلمي الدرا�سات االجتماعية ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
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