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٤/٦/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٥/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
العالقـــة بـــین مســـتوى تحصـــیل طـــالب المرحلـــة التعـــرف علـــىلي إلـــى یهـــدف البحـــث الحـــا

الثالثة قسم االحیاء كلیة التربیة األساسیة في مادة البیئة والتلوث ووعیهم البیئي .

وقد صاغت الباحثة الفرضیة اآلتیة " لیس هناك عالقة ذات داللة إحصائیة عنـد مسـتوى 

األحیاء و وعیهم البیئي " .الصف الثالث فرع) بین تحصیل طالب ٠.٠٥داللة (

مــادة البیئــة والتلــوث التــي تــدرس فــي الفصــل النهــائي لاالمتحــانالباحثــة درجــات اعتمــدت

 )٢٠٠٥ثــم طبقــت اختبــار الــوعي البیئــي الــذي أعدتــه علــي ( ٢٠٠٦/٢٠٠٧األول للعــام الدراســي 

صــائیة توصــلت وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون كوســیلة إحلقیــاس الــوعي البیئــي لــدى الطلبــة 

) لداللـــة معنویـــة معامـــل t) وعنـــد حســـاب قیمـــة (٠.٧٥٣الباحثـــة إلـــى ان معامـــل االرتبـــاط كـــان (

) ٢.١٠٠) وهي اكبـر مـن الجدولیـة البالغـة (٤.٨٥٤) تساوي (tوجدت الباحثة ان قیمة (االرتباط

ب في وبهذا ترفض الفرضیة الصفریة . أي ان هناك عالقة ذات داللة معنویة بین تحصیل الطال

مادة البیئة والتلوث ووعیهم البیئي .
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Abstract:
The current research aims to identify the relation between

achievement for third year students of Biology branch College of Basic

education in the subject of environment and pollution and their

environmental consciousness. The researcher put the following
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hypothesis” there is no statistically significant difference at the level of

(0.05) between the achievement of the students of biology branch and

their environmental consciousness”. The researcher depended on the

grades of final exam environment and pollution taught at the first

semester of the year 2006/2007 and applied environmental consciousness

made by (Ali, 2005) to environmental consciousness for students with

the use of pearson conjunction factor as a statistical method, The

researcher found that the Correlation factor reaching (0.753) and with the

calculation of (t) the value was (4.854) bigger than the scheduled value

reading (2.10) thus rejecting null hypothesis of the absence of statistically

significant relation between the students achievement in environment and

pollution material and their environmental consciousness .

وأھمیتھ:مشكلة البحث 
ومتــــوازن مــــن خــــالل العالقــــات الوثیقــــة والصــــالت الموجــــودة بــــین لمتكامــــم البیئــــة نظــــا

ر الحیــة . ومــن ثــم أي تــدخل غیــر محســوب فــي مكونــات هــذا النظــام یفقــده مكوناتهــا الحیــة وغیــ

  ) ٦٥، ص ٢٠٠١تكامله ویخل بتوازنه . (جاسم ، 

ـــل إلـــى  ـــنظم البیئیـــة تمی ـــة قاعـــدة مهمـــة تقـــول ان ال وقـــد وضـــع العلمـــاء والمهتمـــون بالبیئ

ن األنــواع تســاعد االســتقرار ، وان زیــادة التنــوع واالخــتالف والتعــدد فــي البیئــة وزیــادة العالقــات بــی

علــى هــذا االســتقرار بعــد كــل تغییــر ، ومعنــى هــذا ان البیئــة فــي تــوازن دائــم مــا لــم تمتــد إلیهــا یــد 

  )٣٥، ص ١٩٨٨اإلنسان لتخل بهذا التوازن . (سمیث وآخرون ، 

وفـــي العصـــر الحـــدیث ومـــع التقـــدم العلمـــي  الكبیـــر الـــذي یشـــهده عصـــرنا ، زادت قـــدرة 

وٕاحــداث تغییــرات عدیــدة وكبیــرة فــي مقوماتهــا بمــا یتفــق واعتبــارات اإلنســان علــى اســتغالل البیئــة

مصلحة االفراد واألمم ، فمن خالل تتبـع عالقـة اإلنسـان ببیئتـه نتبـین انـه بـدأ حیاتـه علـى االرض 

وهمه االكبر حمایة نفسه مـن عوامـل البیئـة ، خاصـة مـا یعایشـه مـن حیوانـات مفترسـة أو كائنـات 

تؤدي إلى هالكه ، وتطورت هذه العالقـة إلـى ان اصـبح هـم اإلنسـان دقیقة تسبب له االمراض أو

االكبر االن حمایة البیئة من عوامل فعل اإلنسان وبرزت قضایا البیئـة المختلفـة مثـل تلـوث البیئـة 

واســـتنزاف مصـــادر الثـــروة وســـوء اســـتغاللها ، واالخـــالل بـــالنظم البیئیـــة فـــي كثیـــر مـــن المنـــاطق ، 

ت تفوق معدالت تزاید مصادر الغذاء والطاقة .والتزاید السكاني بمعدال
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  )٤٣، ص ١٩٩٢(السعید ، 

وبــدأ اإلنســان یشــعر فــي اآلونــة األخیــرة باألخطــار واالنعكاســات الســلبیة لنشــاطه وتقدمــه 

العلمــي والتكنولــوجي علــى بیئتــه ، ومــن ثــم بمحــاوالت للحــد مــن اآلثــار الســلبیة لتفاعلــه مــع البیئــة 

تكنولوجیا ، بسن القوانین والتشریعات التي تنظم عالقة اإلنسان بالبیئة ، واستخدامه غیر الرشید لل

وبجهــود أخــرى مــن قبــل بعــض العلمــاء والبــاحثین الجــراء البحــوث والدراســات العلمیــة وذلــك لتزویــد 

صانعي القرار باألسس السلیمة للتفاعل مع عناصر البیئة والمحافظة علیها.

)UNESCO, 1979, p.60(

نسان هو المسؤول عن حـدوث المشـكالت البیئیـة مـن خـالل سـلوكه الخـاطئ وٕاذا كان اإل

نحـــو البیئـــة ، فـــإن علـــى الجماعـــات والشـــعوب ان تبـــدأ بمواجهـــة قضـــایاها البیئیـــة بمحاولـــة تعـــدیل 

سلوك هذا اإلنسان نحو بیئته وتبصیره بالعالقات المعقدة والمتشابكة بین مكونات بعضها البعض 

  )١١٥، ص ١٩٩٨غنیمة ، وبینها وبین اإلنسان .(

ونظــرا لوجــود العدیــد مــن المشــكالت البیئیــة فالبــد مــن إعــداد العنصــر البشــري الــذي ُیَعــدُّ 

العامــل الحاســم فــي إحــداث أي تغییــر أو درء ألي خطــر . ویتطلــب إعــداد هــذا العناصــر ضــرورة 

تعدیل سلوكه ازاء بیئته وال یتأتى ذلك إال بتربیته تربیة بیئیة سلیمة .

هتمــت التربیــة المعاصــر بإعــداد مــواطنین لــدیهم وعیــًا علمیــًا وبیئیــًا لكــي یســتطیعوا وقــد ا

مواجهـة الحیــاة والتكیــف مــع كــل مــا یجــري مـن حــولهم مــن مواقــف وأحــداث فــاعتبر الــوعي العلمــي 

Scientific Literacy  والــوعي البیئــيEnvironmental Literacy هــدفًا رئیســیًا ومهمــًا

,AAASلوم وینبغي تظافر الجهود لتحقیقه . (ضمن اهداف تدریس الع 1989(

ان التربیــة البیئیــة مــنهج تربــوي لتكــوین الــوعي البیئــي مــن خــالل تزویــد الفــرد بالمعــارف 

والمهارات واالتجاهات والقیم التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع بیئته االجتماعیة والطبیعیة 

ان نجــاح اإلنســان فــي الحیــاة مــرتبط بمــدى تحكمــه بمــا یســهم فــي حمایتهــا وحــل مشــكالتها ، كمــا

بالبیئة التي یعیش فیها ویحسن استغالل ما تدر علیه من خبرات .

  )٣٠-٢٩، ص ٢٠٠٤(الطراونة ، 

,Howensteinویـرى هوینشـتاین ( ) ان التربیـة البیئیـة الحقیقیـة یجـب ان تسـعى 1980

إحداث تغیرات في السلوك وعلیه یكون الـدور الـرئیس للتربیـة البیئیـة زیـادة الـوعي بالمشـكالت  إلى

البیئیـة وفهمهـا كنقطـة انطــالق لرحلـة البحـث الطویلــة عـن حلـول ناجحــة ، وتتجـاوز التربیـة البیئیــة 

حدود المواد الدراسیة التقلیدیة ولذلك فهي تحفز االدراك والفهم وتوسع آفاقها.

  )٤٠، ص ١٩٨٨ (بارك ،

اهدافا یمكن تلخیصها بما یأتي : البیئیةوان للتربیة
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تمكین الفرد من فهم الطبیعة المعقدة بجوانبها البیولوجیة والفیزیائیـة واالجتماعیـة واالقتصـادیة  -١

والسیاسیة والثقافیة ، فضال عن اثارة تفاعل اإلنسان في المجتمع الحدیث مع بیئته.

جماهیر بأهمیة الحفاظ على توازن البیئة الطبیعیة وحمایة مواردها .خلق الوعي بین ال -٢

حث الجماهیر على االشتراك في عملیة حمایة البیئة ودفعهم إلى تحمل المسؤولیة تجـاه آثـار  -٣

أعمالهم الیومیة في البیئة .

الــة للمشــاكل إكســاب األفــراد والجماعــات القــدرات العلمیــة والمهــارات إلیجــاد وتنفیــذ الحلــول الفع -٤

  )٦، ص ١٩٩٣البیئیة .(النعینش ، 

ولعل أهم المراجع في تحدید أهداف التربیة البیئیة هو الرجوع إلـى وثـائق مـؤتمر تبلیسـي 

-) الذي تحددت فیه هذه األهداف وهي :١٩٧٧(

الوعي : إكساب األفراد الوعي واإلحساس بالبیئة ومشكالتها . -١

عة من الخبرات والمفاهیم البیئیة األساسیة .المعرفة : إكساب األفراد مجمو  -٢

المواقف : إكساب األفراد مجموعة من القیم واالتجاهات االیجابیة نحو البیئة وحمایتها. -٣

المهارات : إكساب األفراد المهارات الضروریة لتحدید المشكالت البیئیة وحلها . -٤

على حل المشكالت البیئیة المحلیة .المشاركة : توفیر فرص المشاركة الفعالة في العمل  -٥

)Uonesco, 1990 : p.19(

وتوصــف التربیــة بأنهــا عمــل إنســاني أي ان مادتهــا اإلنســان الفــرد وحــده دون غیــره مــن 

الكائنات الحیة األخرى ، وٕاذا كانـت التربیـة مسـتهدفة اإلنسـان وتغییـر سـلوكه فقـد اختلفـت أهـدافها 

لتختلـف فـي المجتمـع الواحـد بـاختالف األزمنـة فـي ذلـك وتطورت بـاختالف المجتمعـات ، بـل أنهـا

المجتمع تبعا الختالف مواقف المفكرین والفالسفة والعقائد .

  )١١٧، ص٢٠٠٣(االسدي ومروان ،

ویشـــــهد تـــــدریس العلـــــوم فـــــي عصـــــر العلـــــم واالتصـــــاالت والفضـــــاء والطاقـــــة والحاســـــبات 

، عالمیــًا وعربیــًا اهتمامــًا كبیــرًا وتطــورًا مســتمرًا …رونیــة والهندســة الوراثیــة وجراحــة الجینــات االلكت

لمواكبة خصائص العصر العلمي والتقني وتفجر المعرفة العلمیة في هذا العصر ومتطلباته ولعـل 

ركنـــًا هـــذا االهتمـــام والتطـــویر المســـتمر ، یســـتمد اصـــوله مـــن طبیعـــة العلـــم وبنیتـــه وذلـــك باعتبـــاره 

أساسیًا وحجر الزاویة في التربیة العلمیة وتدریس العلوم .

  )١٩، ص ٢٠٠٤(زیتون ، 

وبــرغم اهتمــام التربــویین فــي تــدریس العلــوم بتحقیــق هــدف الــوعي البیئــي واعــداد المــواطن 

الواعي والمثقف بیئیا اال ان الدراسات تشیر إلى ان المؤسسات التعلیمیة ال تقوم بدورها كما یجب 

تحقیــق هــذا الهــدف ، وقــد یعــود ذلــك إلــى عیــوب فــي منــاهج العلــوم التقلیدیــة التــي تقــدم إلــى نحــو 

المتعلمــین أو إلــى قصــور فــي إعــداد معلمــي العلــوم الــذین یقومــون بتنفیــذ هــذه المنــاهج، حیــث ان 
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مستوى الوعي البیئي لدى معلمي العلوم یعد عامًال مهمًا في تحقیق الوعي البیئي عند تالمیذهم . 

)Bomier, 2001: p.1(

فــي تنمیــة الــوعي البیئــي بوصــفه أكثــر العناصــر الفعالــة فــي اً مهمــاً ان لمعلــم العلــوم دور 

عملیة التدریس لتحقیق هذا الهدف ، فالمعلم المثقف والواعي ینعكس اداؤه على تالمیذه ، ویمكنـه 

، ومــن ثــم ینبغــي تنمیــة الــوعي البیئــي لــدیهم ، وفــي الجانــب المقابــل فــان فاقــد الشــيء ال یعطیــه

العنایـــة واالهتمـــام بإعـــداد المعلـــم فـــي معاهـــد اعـــداده أو خـــالل الـــدورات التدریبیـــة للمعلمـــین أثنـــاء 

الخدمة لتنمیة الوعي البیئي لدیهم بكافة ابعاده واركانه بحیث یكون لدیهم فهمًا واضحًا عن طبیعة 

ومیـــة ، وتكـــون لـــدیهم الرغبـــة فـــي العلـــم والمامـــا بـــالتطورات التكنولوجیـــة التـــي تـــؤثر فـــي الحیـــاة الی

مساعدة تالمیذهم فـي تنمیـة مهـارات البحـث واالستقصـاء وتزویـدهم بالمعرفـة العلمیـة والتكنولوجیـة 

فـــي اتخـــاذ القـــرارات المختلفـــة ، وان یســـاعدهم فـــي تكـــوین احكـــام قیمیـــة نحـــو الموضـــوعات التـــي 

اعــل بــین العلــم والتكنولوجیــا یتعرضــون لهــا فــي حیــاتهم الیومیــة وكــذلك مســاعدتهم فــي دراســة التف

  )١٣٠، ص ١٩٩٠والمجتمع . (السلیم ، 

,Bushویؤكد بوش ( ) ضـرورة تقـدیم العلـوم مـن خـالل المـدخل البیئـي سـواء كـان 1984

التدریس داخل الفصل أو خارجه حتـى یمكـن الـربط بـین الجانـب النظـري والجانـب التطبیقـي لمـادة 

,Bushالعلوم بشكل وظیفي .( 1984, p : 3-4(

Blosserوأشار كل من بلوسر وهلجسون ( & Helgeson, ) إلى ضـرورة تقـدیم 1986

برامج إعداد معلم قبل الخدمة أي أثنـاء التـدریس بالجامعـة بشـكل یزیـد االتجـاه نحـو التربیـة البیئیـة 

لمــا لــذلك مــن فوائــد ایجابیــة كثیــرة بعــد التحــاقهم بالعمــل فــي التــدریس حیــث یــؤدي ذلــك إلــى زیــادة 

ه الموجب لدى الطالب نحو المادة ونحو البیئة التي یعیشون فیها .االتجا

)Blosser & Helgeson, 1986, p.50(

,Disingerكمــا أكـــد دیســنجر ( ) ان تــدریس العلـــوم مـــن خــالل المـــدخل البیئـــي 1997

یكســـب الطـــالب المعرفـــة المالئمـــة كمـــا انـــه ینمـــي لـــدیهم الســـلوك البیئـــي بشـــكل دال إذا مـــا قورنـــوا 

ب الذین یدرسون مقرر العلوم بالمحتوى الذي ال یحتوي على هذا المدخل .بالطال

)Disinger, 1997, 153-156(

وتكمن مشكلة البحث في التعرف على عالقة بعض المواد مثل مادة البیئة والتلوث بالوعي البیئي 

لهـا اثـر علـى لطالب فرع األحیاء وخاصة انهم سیدرسون مادة العلوم في المرحلة األبتدائیة والتي

تنمیة الوعي البیئي لدى تالمیذهم 
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ھدف البحث : 
العالقة بین تحصـیل طـالب المرحلـة الثالثـة قسـم االحیـاء فـي مـادة یهدف البحث التعرف إلـى : 

.البیئة والتلوث وبین وعیهم البیئي  

البحث :  ة فرضی
تحصــیل طــالب ) بــین٠.٠٥هنــاك عالقــة ذات داللــة احصــائیة عنـد مســتوى داللــة (هـل"

  " ؟المرحلة الثالثة قسم االحیاء في مادة البیئة والتلوث وبین وعیهم البیئي

حدود البحث : 
:یتحدد البحث الحالي

  .  ٢٠٠٦/٢٠٠٧االحیاء كلیة التربیة األساسیة للعام الدراسي  فرعالثالث الصفلبةبط -١

مادة البیئة والتلوث . -٢

:مصطلحي البحثتحدید 
:Achievementالتحصیل  أوًال : 

بأنـــه " مســـتوى محـــدد مـــن االنجـــاز أو التقـــدم فـــي العمــــل Chaplin(1971)عّرفـــه جـــابلن  -١

المدرسي واالكادیمي یقومه المدرسون بواسطة االختبارات المقننة أو كلیهما معًا " .

)Chaplin, 1971 : p 20(

,(Pageبـــیج عرفــه -٢ سلســـلة مــن االختبـــارات التربویـــة بأنــه " االنجـــاز الـــذي یقــاس ل1999)

المقننة وقد یستعمل في الغالب لوصف االنجاز في المواد الدراسیة " .

)Page, 1999, p 10(

المعرفة والمهارة حال قیاسهما بأنه ) : ١٩٨٨ (عّرفه دسوقي  -٣

  )٢٠٠٥(في الخفاجي ،  )٥، ص ١٩٨٨(دسوقي ، 

الدرجـة وهـو  لـذي یقـاس بسلسـلة مـن األختبـاراتمسـتوى معـین مـن األنجازاهو التعریف اإلجرائـي : 

في مادة البیئة والتلوث في نهایة الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  الطالب التي یحصل علیها

)٢٠٠٦/٢٠٠٧. (  
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Environmentalثانیًا : الوعي البیئي    Awareness:

رها لتحسین الوعي بها ) : بأنه التعریف بالبیئة وعناص١٩٩٨(م واالشیقر ، دعّرفه ور  -١

وااللتزام للقیام بعمل ما بشأنها ، من خالل فعل أو ممارسة بهذا الشأن من االفراد والجماعات 

  )٨١، ص ١٩٩٨واالسرة والمدرسة والمجتمع . (وردم واالشیقر ، 

) : بأنه هو مدى المام المتعلمین بقـدر مناسـب مـن المعلومـات البیئیـة ٢٠٠٠ (عرفه الدخیل  -٢

رة علــــى التصــــرف الصــــحیح فــــي مواجهــــة بعــــض المشــــكالت البیئیــــة ومــــا یظهــــره هــــؤالء والقــــد

  )٥٧، ص ٢٠٠٠المتعلمین من اتجاهات للقضایا البیئیة المختلفة . (الدخیل ، 

) : بأنـه ادراك البیئـة ومكوناتهـا والمشـكالت المرتبطـة بهـا وطـرق ٢٠٠٢ (عبـد المسـیح  عرفه -٣

ى المعرفة وعلى االحساس والشعور الداخلي.الحفاظ علیها وهذا االدراك یقوم عل

  )٢٦، ص ٢٠٠٢(عبد المسیح ، 

إلمــــام الطــــالب بالمعلومــــات البیئیــــة وبكیفیــــة مواجهــــة مــــدى عن وهــــوتعبیر التعریــــف االجرائــــي :

المشـــكالت البیئیـــة مـــن خـــالل التصـــرف بطریقـــة ســـلیمة وامـــتالك اتجاهـــات إیجابیـــة نحـــو القضـــایا 

على مقیاس الوعي البیئي في ضوء اجاباتهم علـى  الطالبعلیها الدرجة التي یحصلوهو البیئیة .

فقراته . 

:دراسات سابقة
سیتم عرض الدراسات التي تناولت الوعي البیئي عند طالب مراحل دراسیة مختلفة 

مستخدمة مقیاس الوعي البیئي او مقیاس األتجاه نحو البیئة وكما یلي : 

:١٩٨٧دراسة صباریني (-١ (
الدراسة إلى الكشف عن اثر مساق جامعي في التربیة البیئیة في اتجاهات الطلبة هدفت 

) طالبــا وطالبــة مــن ٧٤نحــو البیئــة وتكونــت العینــة مــن مجمــوعتین األولــى تجریبیــة تكونــت مــن (

الذین سجلوا في مساق تكنولوجیا التعلیم في دائرة التربیة بجامعة الیرموك .

) فقــرة اعــده الباحــث ٤٦اس لالتجــاه نحــو البیئــة هــم (واعتمــدت الدراســة علــى تطبیــق مقیــ

) وذلـــك Spssوقـــد ُأجریـــت التحلـــیالت االحصـــائیة باســـتخدام الـــرزم االحصـــائیة للعلـــوم االنســـانیة (

باســتخدام االختبــار التــائي لعینتــین ، فــاظهرت النتــائج وجــود فــرق دال احصــائیا فــي االتجــاه نحــو 

یة ولمصلحة المجموعة التجریبیة .البیئة بین المجموعتین الضابطة والتجریب

  )١٩٨٧(صباریني ، 



مل فتاح زیدانأ

٨

:١٩٩٩دراسة الصباغ (-٢ (
اسـتهدفت الدراســة التعــرف علــى الـوعي البیئــي لــدى طلبــة كلیـة المعلمــین بالمدینــة المنــورة 

) طالبـــًا مـــن طبـــق علـــیهم مقیـــاس الـــوعي البیئـــي الـــذي تنـــاول بعـــدي ١٢٩وتكونـــت العینـــة مـــن (

جاهـات نحـو البیئـة فضـال عـن معلومـات حـول التخصـص والمصـادر التـي المعلومـات البیئیـة واالت

یرى افراد العینة انها تسهم في تنمیة الوعي البیئي .

واعتمدت الدراسة على االختبار التائي وتحلیل التباین في التحلیل االحصائي للبیانات فضـال عـن 

الـوعي البیئـي لـدى افـراد العینـة التكرارات والنسب المئویة . واسفرت النتائج عـن تـدني فـي مسـتوى 

سواء في الدرجة الكلیة للمقیاس أو في بعدیه بصورة منفصلة. كما اظهرت النتائج انه لـیس هنـاك 

فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائیة فـــــي مســـــتوى الـــــوعي البیئـــــي تبعـــــًا لمتغیـــــر التخصـــــص الدراســـــي .                                                   

  )١٩٩٩لصباغ ، (ا

:٢٠٠٢دراسة الجبان (-٣ (
هــدفت هــذه الدراســة إلــى تعزیــز الــوعي البیئــي لــدى طــالب كلیــة المعلمــین فــي بیشــة فــي 

المملكة السعودیة ، من خالل إثارة اهتمامهم بقضایا البیئة المحلیة ومشـكالتها وحـث طـالب كلیـة 

مدینـة بیشـة ومحافظتهـا ، والسـعي المعلمین على المشاركة النشطة في رصد مظاهر االساءة إلى 

إلى تحسین القیم واالتجاهات لدى طلبة كلیة المعلمین نحو البیئة ومكوناتها .

) طالبــًا مــن طــالب كلیــة المعلمــین فــي بیئــة ، وزعــوا بشــكل ٣٣تكونــت عینــة الدراســة مــن (

تعلــــق عشـــوائي علــــى طــــالب المســــتوى الرابــــع الــــذین یدرســــون مقــــرر انتــــاج الوســــائل التعلیمیــــة الم

بالتصویر الضوئي . أما اداة الدراسة فقد قـام الباحـث ببنـاء اسـتبانة االتجاهـات لقیـاس االتجاهـات 

)٢٠٠٢) فقرة متعلقة بقضایا البیئة المحلیة .(الجبان ، ٢٠واآلراء واشتملت على (

)٢٠٠٤دراسة البدراني (  - ٤
م علــوم الحیــاة فــي اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى مســتوى الــوعي البیئــي لــدى طلبــة قســ

كلیــة التربیــة فــي جامعــة الموصــل وعالقتــه بمتغیــرات الجــنس والمســتوى الدراســي ، وتكونــت العینــة 

) طالبة یتوزعون علـى اربعـة مسـتویات دراسـیة ٨٨) طالبا و (٣٢) طابا وطالبة بواقع (١٢٠من (

.

) ٦٤واعتمــدت الدراســة فــي قیــاس الــوعي البیئــي علــى مقیــاس اعــده الباحــث مكــون مــن (

) فقـرة وفـي ٣٠) فقـرة واالتجـاه نحـو البیئـة (٣٤فقرة موزعة علـى بعـدین همـا : المعلومـات البیئیـة (

معالجة البیانات احصائیا استخدم االختبار التائي لعینة واحدة ولعینتـین مسـتقلتین ومعامـل ارتبـاط 

بشـكل عـام لـدى بیرسون ومن بین النتائج التي توصـلت الیهـا الدراسـة تـدني مسـتوى الـوعي البیئـي 
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طلبــة قســم علــوم الحیــاة فــي كلیــة التربیــة وعــدم تــوافر فــرق دال إحصــائیًا بــین الــذكور واالنــاث فــي 

مســتوى وعــیهم البیئــي . وتبــین وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا فــي مســتوى الــوعي البیئــي تبعــا لمتغیــر 

  )٢٠٠٤المستوى الدراسي .                                         (البدراني ، 

:٢٠٠٥دراسة علي (  - ٥ (
اســتهدفت الدراســة التعــرف علــى اثــر اســتخدام اســلوبي العصــف الــذهني وتــآلف االشــتات 

في تنمیة التفكیر االبداعي والوعي البیئي واكتساب المفاهیم االحیائیة في مادة البیئة والتلوث.

ف الثالـث فـي قسـم ) طالبًا وطالبة تم اختیارهم من بین طلبة الصـ٤٠تكونت العینة من (

جامعة الموصل ، وزعوا على ثالث مجموعات متكافئة :–علوم الحیاة بكلیة التربیة 

) طالبًا وطالبة درست باستخدام العصف الذهني.١٣المجموعة التجریبیة االوى ضمت ( -أ

) طالبًا وطالبة درست باستخدام أسلوب تآلف ١٤المجموعة التجریبیة الثانیة وتألفت من ( -ب

الشتات .ا

) طالبًا وطالبة درست باستخدام الطریقة االعتیادیة.١٣المجموعة الضابطة تكونت من ( -ج

واعتمــدت الدراســة فــي القیــاس علــى ثــالث أدوات هــي : اختبــار تــورانس للتفكیــر االبــداعي ، 

ـــاهیم االحیائیـــة ، وعولجـــت البیانـــات احصـــائیا  ـــار اكتســـاب المف ـــوعي البیئـــي ، اختب مقیـــاس ال

ام تحلیل التباین االحادي واختبار شیفیه للمقارنات البعدیة .باستخد

  )٢٠٠٥دلت النتائج على ان المجموعتین متكافئتان في تنمیة الوعي البیئي . (علي ، 

:٢٠٠٥دراسة منشد (  - ٦ (
اســـتهدفت الدراســـة التعـــرف علـــى اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو البیئـــة والتنمیـــة البیئیـــة وفیمـــا إذا 

   ق دالة إحكانت هناك فرو 

) طالبًا وطالبة تم اختیارهم ٨٦٨صائیًا في ذلك تبعًا لمتغیر الجنس وتكونت العینة من (

من بین طلبة أقسام الجغرافیة في كلیتي اآلداب والتربیة بجامعة البصرة.

مجـــاالت هـــي : النمـــو  ة) فقـــرة موزعـــة علـــى ثالثـــ٥٠طبـــق علـــیهم اســـتبیان مكـــون مـــن (

وندرتها والتنمیة البیئیة .السكاني ، استنزاف الموارد

واستخدم في المعالجة االحصائیة للبیانات االختبار التائي ومعامـل ارتبـاط بیرسـون ومربـع 

كاي . وتبین من النتائج ان هناك اتجاهًا ایجابیًا نحو البیئة لدى طلبة أقسام الجغرافیة ، وأظهرت 

راد العینــة ، كمــا تبــین وجــود فــرق دال النتــائج وجــود اتجاهــات ســلبیة نحــو التنمیــة البیئیــة لــدى افــ

إحصائیًا بـین اسـتجابات الـذكور واإلنـاث ، فقـد كـان للـذكور اتجاهـات ایجابیـة نحـو البیئـة والتنمیـة 

  )٣٥٨-٣٣٩، ص ٢٠٠٥أكثر مقارنة باإلناث .                            (منشد ، 
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الدراسات السابقة : مؤشرات ودالالت
إلى التعرف على مستوى الوعي البیئي أو تعزیز الوعي البیئي لدى هدفت جمیع الدراسات -١

معین .طلبة كلیات التربیة والمعلمین من خالل برنامج 

) تألفـت ١٩٨٧ (العینة اختلف حجم العینة باختالف الدراسات السـابقة ففـي دراسـة صـباریني  -٢

) ١٩٩٩(اسـة الصـباغ) مقسمة إلـى مجمـوعتین تجریبیـة وضـابطة امـا فـي در ١٣٦العینة من (

) فتألفــت العینــة مــن ٢٠٠٢ () طالــب وطالبــة ، امــا دراســة الجبــان ١٢٩فتألفــت العینــة مــن (

) طالبا وطالبة ، وفي ١٢٠) فتألفت من (٢٠٠٤ () طالبا وطالبة ، وفي دراسة البدراني ٣٣(

ـــة ، وأخیـــرًا فـــي دراســـة منشـــد٤٠) تألفـــت العینـــة مـــن (٢٠٠٥ (دراســـة علـــي  () طالبـــة وطالب

.) طالبا وطالبة ٨٦٨) فتكونت العینة من (٢٠٠٥

االتجـــاه نحـــو البیئـــة كمـــا اً للـــوعي البیئـــي أو مقیاســـاً اســـتخدمت معظـــم الدراســـات مقیاســـاألداة  -٣

دم الدراسة الحالیة مقیاس الوعي البیئي أیضًا .تستخ

ـــــي مســـــتقلتینالوســـــائل االحصـــــائیة :  -٤ ـــــائي لعینت ـــــار الت ـــــب الدراســـــات االختب اســـــتخدمت اغل

) االختبــــار التــــائي ومعامــــل ٢٠٠٥ () ودراســــة منشــــد ٢٠٠٤ (واســــتخدمت دراســــة البــــدراني 

ـــاط بیرســـون واســـتخدمت دراســـة علـــي ـــل التبـــاین االحـــادي واختبـــار شـــیفیه ٢٠٠٥ (ارتب ) تحلی

للمقارنات البعدیة .

:إجراءات البحث
مجتمع البحث : تحدید -١

قسم العلـوم / كلیـة التربیـة األساسـیة الصف الثالثتكون مجتمع البحث من جمیع طالب

  ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧) للعام الدراسي (٤٥جامعة الموصل والبالغ عددهم (

عینة البحث :اختیار-٢
فــرع االحیــاء / قســم العلــوم / كلیــة الصــف الثالــثتألفــت عینــة البحــث مــن جمیــع طــالب

  ة .) طالبًا وطالب٢٠التربیة األساسیة / جامعة الموصل والبالغ عددهم (

أداة البحث :-٣
) وطور من ٢٠٠٠(استخدمت الباحثة مقیاس الوعي البیئي الذي ُأِعد من قبل الدخیل 

) حیث عدلت فقراته في ضوء آراء المحكمین والمختصین في ١، (الملحق )٢٠٠٥ (قبل علي 

:یتكون المقیاس من بعدین رئیسیین هما  .)٢ئق التدریس وعلوم البیئة والتلوث(الملحق طرا
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المعلومات البیئیة : -أ
ویقصد بها مجمل المعرفة التي یمتلكهـا الفـرد بخصـوص بیئتـه التـي یعـیش فیهـا وتشـتمل 

المكونــات الطبیعیــة (الهــواء ، المــاء ، التربــة ، الكائنــات الحیــة ، وغیرهــا) والمكونــات الــال احیائیــة 

وطبیعـة حیاتـه االجتماعیـة مثـل التي طورها االنسان في ضوء الحضارة التـي ینتمـي الیهـا وثقافتـه 

  الخ) … (المدن ، القرى ، الطرق ، المصانع 

االتجاه نحو البیئة : -ب
ویقصــد بهــا مواقــف الفــرد واســتجابته المختلفــة نحــو مكونــات البیئــة المــذكورة ســابقا والتــي 

تمثل المثیرات سواء أكانت االستجابات سلبیة أو ایجابیة .

ضـیع البیئـة والتلــوث مختلفـة ومتنوعـة فقـد ضـم االتجـاه نحــو وألن اسـتجابة الفـرد نحـو موا

البیئة ابعادا ثالثة وهي كاآلتي : 

البعد األول : أهمیة البیئة للفرد والمجتمع .-

البعد الثاني : موقف الفرد من تلوث البیئة .-

البعد الثالث : أهمیة محافظة الفرد والمجتمع على البیئة .-

) فقرة موزعة على النحو اآلتي : ٦١یتكون المقیاس من (

) فقرة من نوع االختیار من متعدد .٢٥المعلومات البیئیة تكون من (-

) فقـرة واعتمـد فیهـا طریقـة (لیكـرت) فـي التقـدیرات وهـي ٣٦االتجاهات نحو البیئة : تكون مـن (-

بدًا) .(موافق جدًا ، موافق ، متردد ، غیر موافق ، غیر موافق أ

صدق المقیاس : -
عرض المقیاس على لجنة من المحكمین في مجال طرائق التدریس والعلوم التربویة 

  ) .٢والنفسیة وعدد من المختصین بتدریس علم البیئة والتلوث (الملحق 

% فـاكثر معیـارًا لصـالحیة فقـرات المقیـاس ومناسـبتها ٨٠وقد اتخذت الباحثـة نسـبة اتفـاق 

  )٤٤-٤٣،ص١٩٩٥(العساف ،تي وجد من اجلها .لقیاس الصفة ال

الیهــا (ملحــم ، وتعــد هــذه النســبة جیــدة كمــا أشــار )٠.٨٣بلغــت قیمــة الثبــات للمقیــاس (

)كیودر ریتشاردسون-20(ب معامل الثبات باستخدام معادلة ) ، وقد حس٢٦٥، ص٢٠٠٠

:المقیاس وحساب الدرجات طریقة تصحیح
ول اإلجابة : بالنسبة إلـى بعـد المعلومـات البیئیـة وهـي اعدت الباحثة تعلیمات واضحة ح

إعطاء درجة (واحدة) لكل إجابة صحیحة وٕاعطاء (صفر) لالجابة الخاطئة . 
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اما البعـد الثـاني (االتجـاه نحـو البیئـة) فقـد تكونـت اإلجابـة علـى كـل فقـرة مـن خمسـة بـدائل 

قـــًا) . وأعطیـــت االوزان اآلتیـــة (موافـــق جـــدًا ، موافـــق ، متـــردد ، غیـــر موافـــق ، غیـــر موافـــق إطال

) للفقــرات االیجابیــة ١، ٢، ٣، ٤، ٥لتحویــل البــدائل إلــى رقــم كمــي لغــرض االحصــاء (التكمــیم) (

بینمــــا عكــــس المیــــزان فــــي حالــــة الفقــــرات التــــي تعبــــر عــــن االتجاهــــات الســــلبیة وبالصــــورة اآلتیــــة 

لیـة لكـل طالـب  . تراوحـت ) وحسبت الدرجة النهائیـة للمقیـاس بجمـع الدرجـة الك٥، ٤، ٣، ٢، ١(

-١) وبعــد االتجاهــات نحــو البیئــة مــن (٢٥ –درجــة المقیــاس لبعــد المعلومــات البیئیــة مــن (صــفر 

) درجة.٢٠٥) درجة وبذلك تصبح درجة المقیاس الكلیة (١٨٠

:( اإلجراءات )تنفیذ الخطوات  -٤
التلـوث . وحسـبت متوسـط اعتمدت الباحثة درجات نهایة الفصل الدراسـي األول لمـادة البیئـة و  -١

الدرجات .

 ٢٥/٢/٢٠٠٧فـي  طبقت اختبار الوعي البیئي على الطلبة فـي بدایـة الفصـل الدراسـي الثـاني -٢

ب على االختبار .متوسط درجات الطالتم حسابوحسبت درجات كل طالب وبعد ذلك 

الوسائل اإلحصائیة :  -٥

= مالمتوسط : -١
مجـ س

ن

حیث : م = المتوسط .

س = الدرجة .

مجـ= المجموع 

ن = أعداد أفراد العینة 

معامل ارتباط بیرسون :  -٢

ر = معامل ارتباط بیرسون .:حیث

.(درجات الطالب في مادة البیئة والتلوث)الدرجات في االختبار األول  =س        

.(درجات الطالب في مقیاس الوعي البیئي)الدرجات في االختبار الثاني =ص        

ن = عدد أفراد العینة .

  ) ١٨٣، ص ١٩٧٧(البیاتي ، 

ر =
(مجـ س) (مجـ ص)–ن مجـ س ص 

]٢(مجـ ص)– ٢ن مجـ ص[]٢(مجـ س)– ٢ن مجـ س[
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االختبار التائي لداللة معنویة معامل ارتباط بیرسون : -٣

رس ص معامل ارتباط بیرسون .حیث : 

)٢٧٥، ص ١٩٧٧، (البیاتيحجم العینة . =ن 

:ومناقشتھانتیجة البحثعرض 
بین درجات الطالب فـي مـادة البیئـة والتلـوث قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بیرسون

) لداللة معنویة معامل االرتباط . وفیما یـأتي tوحساب قیمة (ودرجاتهم في مقیاس الوعي البیئي 

قـة ذات داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى داللـة هنـاك عالهـلعرض لنتائج فرضیة البحـث األساسـیة"

) بــین تحصــیل طــالب المرحلــة الثالثــة قســم االحیــاء فــي مــادة البیئــة والتلــوث وبــین وعــیهم ٠.٠٥(

  " ؟البیئي

) وان قیمة ٠.٧٥٣وقد وجدت الباحثة ان قیمة معامل ارتباط بیرسون المحسوبة تساوي (

)tوهـي اكبـر مـن ٤.٨٥٤اط بیرسـون تسـاوي () المحسوبة لداللة معنویة الفروق فـي معامـل ارتبـ (

) ، وكمــــا یوضــــحه ٢٨) ودرجــــة حریــــة (٠.٠٥) عنــــد مســــتوى داللــــة (٢.١٠١الجدولیــــة البالغــــة (

الجدول : 

  )١الجدول (

المحسوبة والجدولیة tالعینة وقیمة  عدد افرادیبین 

الداللةالجدولیةtقیمة المحسوبةtقیمة عدد افراد العینة

٢.١٠١  ٤.٨٥٤  ٢٠  
الفروق ذات

داللة احصائیة

بین متوسط دالة احصائیاوبهذا ترفض الفرضیة الصفریة وهذا یعني وجود عالقة 

درجات الطالب في مادة البیئة والتلوث والوعي البیئي لدیهم .

تعزو الباحثة هذه النتیجة إلى االهتمام باإلعداد االكـادیمي والمهنـي لطـالب كلیـة التربیـة 

إلى ان  باإلضافةلمهنة التعلیم .  إعدادهمتعلق بموضوع الوعي البیئي في برنامج األساسیة فیما ی

أیضــًا ان مــادة البیئــة والتلــوث قــد قــدمت الشــيء الكثیــر حــول الــوعي البیئــي لــدیهم و تعتقــد الباحثــة

هنــاك دوافــع داخلیــة لــدى طلبــة قســم االحیــاء فــي كلیــة التربیــة األساســیة لالهتمــام بموضــوع البیئــة 

وث والـــذي أدى إلـــى ارتبـــاط ذلـــك بـــوعیهم البیئـــي والـــذي ســـینقلونه بـــدورهم إلـــى تالمیـــذهم فـــي والتلـــ

المستقبل .

٢-ن 

٢ر–١
س صرت =
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االستنتاجات :
استنتجت الباحثة ما یلي

ان لتدریس مادة البیئة والتلوث لطالب الصف الثاتث فرع االحیاء عالقة بوعیهم البیئي -١

حافظة على بیئتهم ان للتربیة البیئیة دور في مساعدة الطالب في الم-٢

ان التربیة البیئیة تسهم في مساعدة الطالب على تالفي االضرار التي یمكن ان تترتب على -٣

االخالل بالتوازن البیئي للطبیعة .

التوصیات :
تدریس المواد التي تسهم في رفع مستوى الوعي بمن خالل نتیجة البحث توصي الباحثة 

.ن فصل دراسي واحدـالبیئي الكثر م

:المقترحات
تقترح الباحثة :

اجراء بحوث تجریبیة لقیاس اثر مادة البیئة والتلوث على الوعي البیئي لطالب.-١

اجراء بحوث لقیاس عالقة مادة البیئة والتلوث على الوعي البیئي للطالب في أقسام اخرى -٢

ومراحل اخرى في كلیة التربیة األساسیة .
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المصــادر
ربیة : أوالً : المصادر الع

اإلرشـــاد التربـــوي ) ، ٢٠٠٣( االســـدي ، ســـعید جاســـم ، ومـــروان ، عبـــد المجیـــد ابـــراهیم ، -١

، الدار العالمیة الدولیة للنشر ، عمان . ١، ط(مفهومه ، خصائصه ، ماهیته)

مجلـة نحو فلسفة للتربیـة البیئیـة  ، تعریـب محمـد سـعید صـباریني ، )، ١٩٨٨ ( ،بارك ، س-٢

  . ٤٠) ص٢) ، العدد (٢٩مجلد (، الرسالة المعلم

الوعي البیئي لدى طلبة قسم علوم الحیـاة فـي كلیـة )، ٢٠٠٤ ( ،البدراني ، علي محمد احمد-٣

، رســــالة دبلــــوم غیــــر منشــــورة ، كلیــــة التربیــــة ، جامعــــة التربیــــة وعالقتــــه بــــبعض المتغیــــرات

الموصل .

حصاء الوصفي واالستداللي اال ) ، ١٩٧٧ ،(البیاتي ، عبد الجبار توفیق ، زكریا اتناسیوس -٤

، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة .في التربیة وعلم النفس

التنــور البیئــي لــدى معلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة )، ٢٠٠١ ،(جاســم ، صــالح عبــداهللا -٥

، المجلد الثاني ، العدد األول .مجلة العلوم التربویة والنفسیةبدولة الكویت ، 

اثر معاینة وتصـویر مظـاهر االسـاءة للبیئـة )،٢٠٠٢ ( ،ریاض عارف ، وآل عمرالجبان ،-٦

المجلــة فـي تعـدیل اتجاهــات طـالب كلیـة المعلمــین فـي بیئــة محـو المشـكالت البیئــة المحلیـة ، 

  . ٥٠-٢٨، العدد األول ، یونیه ، ص ٢٢، المجلد العربیة للتربیة

لمنظمــات المتقدمــة فــي تنمیــة الــوعي ،  أثــر اســتخدام ا )٢٠٠٦ ( ،الخفــاجي ، وصــف مهــدي-٧

، رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، البیئي لدى تالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم

كلیة التربیة األساسیة ، جامعة الموصل .

، " الــوعي البیئـي لــدى المتعلمــین الكبــار فــي منطقــة ) ٢٠٠٠(الـدخیل ، عبــد الــرحمن مهنــد ، -٨

 ٤٧، المنظمـــة العربیـــة للتربیـــة والثقافـــة والعلـــوم ، العـــدد الجمـــاهیرمجلـــة تعلـــیمالریـــاض " ، 

  . ٩٠-٤٩ص

دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع،  ١، طأســـالیب تـــدریس العلـــوم،   )٢٠٠٤(زیتـــون ، عـــایش ،-٩

عمان ، االردن .

، اتجاهات المعلمین بمصر نحـو بعـض قضـایا البیئـة ،  )١٩٩٢ (السعید ، سعید محمد ،- ١٠

، الجمعیة المصـریة للمنـاهج وطـرق التـدریس ، العـدد هج وطرق التدریسدراسات في المنا

  . ٤٣الخامس عشر ، ص

مستویات التنور العلمي لدى الطالب المعلمـین ، ) ١٩٩٠(سلیم ، محمد صابر وآخرون ،- ١١

، المؤتمر العلمـي الثـاني ، إعـداد معلـم التراكمـات والتحـدیات ، في مصر (دراسة مسحیة)

  . ١٣٠، یولیو، ص ١٨-١٥المصریة للمناهج وطرق التدریس ، االسكندریة الجمعیة
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دراســـات فـــي شـــؤون ، "مـــن اجـــل البقـــاء أحیـــاء" ، )١٩٨٨(ســـمیث ، ادوارد تولـــد وآخـــرین ،- ١٢

  . ٣٥، دمشق ، دار طالس ، ص ١، طالبیئة 

سلسـلة ، " االتجاهات البیئیة " ، )١٩٨٧(الصباریني ، محمد سعید حسان ، شفیق فالح ،- ١٣

، جمعیة حمایة البیئة ، الكویت .فیة تعنى بقضایا البیئةمنشورات  ثقا

الوعي البیئي لدى طالب كلیة المعلمین بالمدینة ، )١٩٩٩(الصباغ ، حمدي عبد العزیز ،- ١٤

، المؤتمر التربوي الثالث إلعداد المعلم ، كلیة التربیة ، جامعة ام القرى .المنورة 

، دار الشــروق للنشــر  ١، طي التربیــةأساســیات فــ، )٢٠٠٤(الطراونــة ، أخلیــف یوســف ،- ١٥

والتوزیع ، عمان .

، " تنمیــة الــوعي البیئــي لــدى االطفــال " ، )٢٠٠٢(عبــد المســیح ، ســمعان عبــد المســیح ،- ١٦

. ٢٩-٢٥، ص ١٧، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، القاهرة ، العدد مجلة خطوة

،مكتبـة  ١طوم السـلوكیة ،المدخل الى البحث فـي العلـ)،١٩٩٥العساف ،صالح بن حمد ،(- ١٧

العبیكان ، الریاض ،السعودیة .

اثـــر اســـتخدام اســـلوبي الوصـــف الـــذهني وتـــآلف ، )٢٠٠٥ (علـــي ، وفـــاء محمـــود یـــونس ،- ١٨

االشـــتات فـــي تنمیـــة التفكیـــر االبـــداعي والـــوعي البیئـــي واكتســـاب المفـــاهیم اإلحیائیـــة لمـــادة 

، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، البیئة والتلوث لدى طلبة الصف الثالث قسم علوم الحیاة

كلیة التربیة ، جامعة الموصل .

ــم العربــي، )١٩٨٨(غنیمــة ، محمــد متــولي ،- ١٩ ، الــدار  ٢، طأساســیات وبــرامج إعــداد المعل

اللبنانیة ، القاهرة .–المصریة 

، قیاس اتجاه طلبة أقسام الجغرافیة في جامعة البصرة، نحو )٢٠٠٥(منشد ، فیصل عبد ،- ٢٠

،  ٤٥، الجامعـة المستنصـریة ، العـدد مجلة كلیة التربیـة األساسـیةنمیة البیئیة ، البیئة والت

  . ٣٥٨-٣٣٩ص

مجلـــة منبـــر ، " نجـــاح جهـــود التربیـــة البیئیـــة المســـتدیمة " ، )١٩٩٣(النعیـــنش ، عبـــداهللا ،- ٢١

) ، برنــامج االمــم المتحــدة ، المكتــب االقلیمــي لغــرب آســیا ، ١) ، العــدد (٦، المجلــد (البیئــة

  . ٧-٦ین، صالبحر 

، قــاموس البیئــة العامــة، )١٩٨٨(وردم ، بــاقر محمــد علــي ویوســف محمــد علــي االشــیقر ،- ٢٢

دار الفرقان للنشر والتوزیع ، عمان . 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١الملحق (

مقیاس الوعي البیئي : 

أوًال. المعلومات البیئیة : 

تقد انها االقرب إلى الصحیح : ضع عالمة ( /  ) على االجابة التي تع

. كل مما یاتي من وسائل مكافحة تلوث الهواء عدا ١

استخدام الطاقة الشمسیة .-بتركیب مرشحات المداخن .-آ

استخدام الطاقة النوویة .-داستخدام البترول .-ج

. یقصد بالتصحر : ٢

التنقیب عن المعادن في االرضي الصحراویة . -أ

راضي الصحراویة إلى زراعیة .تحول اال -ب

تحول االراضي الزراعیة إلى جرداء . -ج

تحرك الكثبان الرملیة بفعل الریاح . -د

من وسائل مكافحة التلوث الغذائي :  -٣

الكشف الطبي الدوري على صانعي االغذیة.-بغسل الخضراوات .-أ

.تناول المعلبات الغذائیة -دمقاومة الحشرات الضارة .-ج

من أهم المصادر الطبیعیة التي تلوث الهواء :  -٤

البراكین والزالزل .-بالعواصف الترابیة وحبوب اللقاح .-أ

ارتفاع درجات الحرارة .-ددخان السیارات والمصانع .-ج

من االضرار التي تصیب اإلنسان عند شربه ماًء ملوثًا :  -٥

اصابته بالصمم .-باصابته ببعض االمراض المعدیة .-أ

اصابته بالصداع .-داصابته بضعف البصر .-ج

یتلوث الماء عن طریق :  -٦

العادات البیئیة كالتبول في مصادر المیاه.-بصرف میاه المجاري ورمي النفایات فیه.-أ

حصره في السدود والخزانات .-دموت االسماك فیه .-ج

لتقلیل الضرر االشعاعي الطبي :  -٧

تناول الفیتامینات .-بتناول الخضراوات .-أ

عدم التعامل معها .-دشرب الحلیب الطازج .-ج
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١٩

یقاس الوعي البیئي بـ :  -٨

اقامة المعارض العلمیة والندوات الخاصة بالبیئة-أ

ترشید استهالك الموارد الطبیعیة والمصنعة -ب

المجتمع .قلة االمراض في -دقلة الغطاء الخضري -ج

من خالل معرفتك للظروف البیئیة یمكن استنتاج أثرها على :  -٩

سلوك الكائن الحي .-بالشكل الخارجي للكائن الحي .-أ

الجلد فقط .-داالجهزة الداخلیة لالنسان .-ج

للعمل على وفق الزحف الصحراوي في المناطق التي اصیبت بالتصحر فاننا نلجأ إلى: -١٠

ة الكثافة السكانیة في تلك المناطق .زیاد -أ

المحافظة على زیادة الغطاء النباتي في المنطقة مع تنظیم الرعي . -ب

العمل على استعادة الحالة االصلیة للمناطق التي یصیبها التصحر . -ج

من أهم مصادر تلوث االراضي الزراعیة :  -١١

المكافحة .زیادة استخدام االسمدة ومواد -بكثرة السیول .-أ

كثرة رعي الماشیة .-داالمطار الحامضیة .-ج

قد تستفید من معرفتك لظروف البیئة الال أحیائیة من حولك في :  -١٢

لعدم اتساخ الشارع .-بلعدم اتساخ مالبسك .-أ

لعدم اصابتك باالمراض .-دحتى ال تشم رائحته الكریهة .-ج

البیئة الال أحیائیة من حولك في : قد تستفید من معرفتك لظروف  -١٣

التعرف على النباتات الكثیرة .-بحسن التعامل مع البیئة .-أ

التعرف على الحیوانات المختلفة .-دمعرفة الناس وفهمهم .-ج

عندما تقطع االشجار البریة من سفوح الجبال : -١٤

یزید سقوط المطر .-بتزحف الرمال على الواحات .-أ

یزید عدد الحیوانات .-دتنجرف التربة من السفوح .-ج

لالستفادة من میاه االنهار ینبغي :  -١٥

عدم التدخل في انسیابها .-باقامة السدود وعمل بحیرات صناعیة .-أ

االكثار من الزوارق فیها .-دتحلیة المیاه .-ج

في البیئة الصحراویة : من أهم الطرق الشائعة للتغلب على مشكلة نقص المیاه  -١٦

حفر اآلباء والتوسع فیها .-بإمداد البیئة بمضخات مائیة .-أ

تحلیة میاه البحر .-داإلكثار من زراعة االشجار .-ج
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٢٠

من اسالیب المحافظة على سالمة البیئة من التلوث :  -١٧

.حرق النفایات باستمرار -بوضع تشریعات محددة واحترامها دولیًا.-أ

امداد المناطق الصحراویة بالمیاه.-دتحدید معدالت تركیز ملوثات الهواء المختلفة .-ج

للحد من آثار التلوث ببعض المواد كالزجاج والبالستك :  -١٨

عدم االسراف في إلقاء الفضالت .-بنشر الوعي بموضوع التلوث .-أ

یع المواد االولیة ثانیة .اعادة تصن-دالعنایة بعدم تلوث میاه الشواطئ .-ج

تعد المستنقعات مصدر لـ :  -١٩

.H2Sتنتج غازي المیثان و -باالوبئة واالمراض .-أ

بیئة جمالیة حیة .-دتعتبر الحشرات من الكائنات المهمة .-ج

تعتبر الحشرات من الكائنات المهمة في الدراسات البیئیة وذلك :  -٢٠

تصادیة تجاریة .ألن لبعضها اهمیة اق -أ

النها تساهم في تكاثر النباتات . -ب

النها جمیعها یساهم في نقل االمراض  -ج

النها تستهلك الكثیر من المواد الغذائیة . -د

من اآلثار المترتبة عند التعرض للضوضاء :   -٢١

خلل في عمل الجهاز العصبي .-بعرقلة عمل الجهاز الهضمي .-أ

ارتفاع في سرعة التنفس .-دالدم .ارتفاع في ضغط -ج

من أكثر المسببات في انقراض بعض الحیوانات البریة هو :  -٢٢

اصابة تلك الحیوانات باالمراض .-بحمالت الصید المفرط .-أ

كثرة حدوث الكوارث الطبیعیة .-دتغییر مناخ القطر باستمرار .-ج

یة إلى : یعود اختفاء الغابات في البلدان النام -٢٣

حاجة الصناعة / اإلنسان إلى المنتجات الخشبیة والوقود .-أ

عدم وجود قوانین محلیة تحمي هذه المناطق .-ب

انشاء المصانع والشركات االستثماریة .-ج

اتساع الرقعة السكانیة في تلك البلدان .-د

  لى :االزدحام السكاني في المدن القلیلة العنایة بالصحة یؤدي إ -٢٤

ارتفاع نسبة الدقائقیات في الجو .-بزیادة االمراض .-أ

قلة الغطاء النباتي .-دارتفاع التلوث والضوضاء .-ج

أي من العناصر الفعالة الكیمیائیة التي تدخل في ضرر مساحیق الغسیل : -٢٥

.Cعنصر -ب.pعنصر -أ

.Naعنصر -د.CLعنصر -ج
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نحو البیئة : ثانیًا : االتجاه

البعد األول : اهمیة البیئة للفرد والمجتمع :

  الفقرةت
موافق 

جداً 
مترددموافق

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

أبداً 

اهتم بزراعة االشجار أو تربیة النباتات المنزلیة.١

اشـــعر بارتیـــاح عنـــدما أرى شخصـــا یشـــم وردة دون ٢

ان یقطفها.

الســـــخانات الشمســـــیة یحـــــرم ارى ان كثــــرة اســـــتخدام ٣

النـــاس مـــن االســــتفادة مـــن جـــزء كبیــــر مـــن ســــطوح 

المنازل.

أتضـــایق مـــن تصـــاعد الـــدخان مـــن المصـــانع قـــرب ٤

المنازل.

ـــــــة ٥ ـــــــاطق مختلف ـــــــي من ـــــــات ف أشـــــــجع إقامـــــــة المحمی

للمحافظة على الحیوانات من االنقراض.

ال أحـــــــــس ان تـــــــــدریب موضـــــــــوعات عـــــــــن البیئـــــــــة ٦

تساعد الطالب على فهم البیئة.ومشكالتها

اعتقــــد ان السلســــلة الغذائیــــة هــــي نــــوع مــــن التــــوازن ٧

االحیائي في الطبیعة.

ــــــل ٨ ــــــة قب ــــــة للطلب ــــــدریس موضــــــوعات البیئ افضــــــل ت

التخرج.

ال تعد الكائنات الدقیقة المحللة مهمة للبیئة.٩

مطــار احــب التعــرف علــى فوائــد طبقــة االوزون واال١٠

الحامضیة والبیوت وكل ظواهر الطبیعة.

ـــي تعـــرض ١١ ـــة الت ال أحـــب مشـــاهدة البـــرامج التلفزیونی

قضایا البیئة.

اشـــعر ان مفـــاهیم التربیـــة البیئیـــة ممكـــن ان تــــدرس ١٢

عند االبناء بالمدرسة فقط.

اعتقــد ان زیــادة التصــحر غیــر ناتجــة عــن تصــرفات ١٣

اإلنسان.

ـــــاتج عـــــن حمـــــالت ١٤ اشـــــعر ان الحـــــزام االخضـــــر الن

التشجیر یساهم في تنقیة الهواء ومنع التصحر.
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٢٢

البعد الثاني : موقف الفرد من تلوث البیئة : 

  الفقرةت
موافق 

جداً 
مترددموافق

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

أبداً 

أحـــــس ان البقـــــع النفطیـــــة الناجمـــــة عـــــن تحطـــــم ١٥

  ة.السفن تقتل الثروة السمكی

أحس ان الضجیج الصـادر عـن آلـة التنبیـه مـن ١٦

السیارات في الشارع هي تلوثًا حقیقیًا.

ال یشكل التدخین أي نوع من انواع التلوث.١٧

اعتقـــــــد ان أحـــــــد أســـــــباب انتشـــــــار االیـــــــدز هـــــــو ١٨

التلوث.

ال اشــــعر ان الصــــناعة هــــي الملــــوث االساســــي ١٩

للبیئة.

تقــد ان الجهــات الصــحیة هــي المســؤولة عــن اع٢٠

تلوث البیئة.

تساهم الحروب في تزاید النشاط االشعاعي.٢١

ــــى التلفزیــــون والرادیــــو وهمــــا ٢٢ احــــب االســــتماع إل

یبثان صوتًا منخفضًا.

ال أتضایق كثیرا من استخدام مبیـدات الحشـرات ٢٣

والبعوض في البیوت.

لصـــناعیة لهـــا آثـــار ســـلبیة علـــى تآكـــل الغـــازات ا٢٤

طبقة االوزون.

اعتقد ان زیادة التلوث دلیل على تقدم المدنیة.٢٥
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٢٣

الُبعد الثالث : اهمیة محافظة الفرد والمجتمع على البیئة :

  الفقرةت
موافق 

جداً 
مترددموافق

غیر 

موافق

غیر 

موافق 

أبداً 

جمعیــــة ال أســــعى أن اكــــون عضــــوا فــــاعال فــــي٢٦

حمایة البیئة.

ارغـــب بتنظیـــف خـــزان المیـــاه مـــرة فـــي العـــام أو ٢٧

اكثر.

اتضایق عندما ارى حاویة القمامة غیر مغطاة.٢٨

ال تفیــــد اصــــدار قــــوانین وتشــــریعات فــــي تعــــدیل ٢٩

سلوكیات بعض االفراد نحو البیئة.

ال اشعر ان مشكالت البیئة محلولة أبدًا .٣٠

ارغب في معاقبة ملوثي البیئة.٣١

ارغـــب بالمشـــاركة باقامـــة نـــدوات مفتوحـــة حـــول ٣٢

البیئة.

اعتقــد انــه لــیس مــن الضــرورة المراقبــة والتوجیــه ٣٣

في استعمال االسمدة.

ــــدیل مــــن ٣٤ ــــة العصــــیر أو المن اجــــد ان رمــــي علب

نافذة السیارة أمرًا طبیعیًا.

الب المــــــدارس فــــــي حمــــــالت تنظیــــــف قیــــــام طــــــ٣٥

الشـــــــــــوارع والحــــــــــــدائق تحــــــــــــط مــــــــــــن مكــــــــــــانتهم 

االجتماعیة.

اعتقـــد ان إرشـــاد الطـــالب حـــول أهمیـــة العطـــاء ٣٦

النبــــــاتي ضــــــروري لبنــــــاء عالقــــــة ایجابیــــــة بــــــین 

اإلنسان ووسطه.
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  )٢الملحق (

اسماء المحكمین 

مكان العملالتخصصاللقب العلمي اسم الخبیر   ت

/جامعة الموصلكلیة التربیة/قسم علوم الحیاةفسلجة نباتاستاذد.فائزة العلي   ١

/جامعة الموصلكلیة التربیة/قسم علوم الحیاةتقنیات حیاتیةاستاذ مساعدد.عبد اهللا النعیمي  ٢

لكلیة التربیة/قسم علم النفس /جامعة الموصعلم النفس التربوياستاذ  مساعدد.فاتح ابلحد فتوحي  ٣

كلیة التربیة/قسم علم النفس /جامعة الموصلعلم النفس التربوياستاذ مساعدد.صبیحة یاسر   ٤

/جامعة الموصلكلیة التربیة/قسم علوم الحیاةطرق تدریس علوممدرسد.هیفاء هاشم البزاز  ٥

/جامعة الموصلكلیة التربیة/قسم علوم الحیاةبیئة وتلوثمدرسالسید هاشم یونس   ٦

/قسم علوم الحیاة/ جامعة الموصل كلیة العلومبیئة وتلوثمدرسالسید عبد المنعم  ٧

/قسم علوم الحیاة/ جامعة الموصل كلیة العلومبیئة وتلوثمدرسالسیدة عفاف احمد   ٨

/قسم علوم الحیاة/ جامعة الموصلكلیة العلومبیئة وتلوثمدرسالسیدة غادة عبد األحد  ٩
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٢٥

  )٣الملحق (

لدرجات الخام ا

درجات الطالب في مقیاس الوعي البیئي درجات الطالب في مادة البیئة والتلوث ت

١٥٢١٦٧

٢٧٨١٦٦

٣٦٧١٦٦

٤٨٦١٢٤

٥٧٥١٧١

٦٦٣١٦٢

٧٧٢١٦٩

٨٨٧٢٦١

٩٦٥١١٦

١٠٨٦١٣٣

١١٨٠١٥٢

١٢٦٩١٧٢

١٣٩١١٦٥

١٤٧٢١٦٨

١٥٦٧١٦٢

١٦٧٩١٢٧

١٧٧٤١٦٥

١٨٣٩١٧٠

١٩٨٠١٢١

٢٠٥٣١٧١


