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                                                                                                                                                                                   الملخص:                                                                                                                      

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على:

 مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة السليمانية. -0

ماعي الفروق  اإلحصائية في مستوى الوعي البيئي بمتغيرات النوع اإلجت -8

 ، المرحلة الدراسية ، و الخلفية اإلجتماعية.          ،التخصص

( كليات 4( طالب و طالبة من األقسام العلمية في )258وقد تكونت العينة من )       

من جامعة السليمانية . وقد بنت الباحثة أداة  للتوصل الى النتائج المرجوة . و قد تم 

تخراج الصدق و الثبات لها ، بلغ معامل الصدق التحقيق من صالحية أداة البحث بإس

%( لألداتين . أما الثبات فأستخرج عن طريق إعادة اإلختبار وبلغت 01الظاهري )

 (.1822قيمة معامل اإلرتباط بين التطبيقين )

أستخدم أيضاً معامل ألفا كرونباخ ،  وأستخدم منهج الوصفي التحليلي ، كما      

إلختبار التائي و تحليل التباين كوسائل إحصائية لتحليل معامل إرتباط بيرسون ، ا

 بيانات البحث . و توصل البحث الى جملة من النتائج منها:

إن الطلبة لديهم معرفة جيدة بالبيئة ، و مستواهم  يتعدى مستوى الوسط  في  -0

 الوعي البيئي .

ي مستوى التوجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير النوع اإلجتماعي ف -8

 الوعي البيئي .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير التخصص في مستوى الوعي  -2

 البيئي . 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير المرحلة الدراسية في مستوى  -4

 الوعي البيئي لصالح طلبة المرحلة األولى .

mailto:nian.sabir@univsul.edu.iq
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بحسب متغير مأكان السكن في مستوى الوعي  -5

 البيئي . 

و في ضوء نتائج البحث تمت التوصية بإدخال مادة التربية البيئية الى المنهج      

الدراسي لجميع المراحل الدراسية ،بما تتناسب مع خصوصية المراحل العمرية ، و 

 لقياس مستوى الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع  .تم إقتراح بحث وطني شامل 

 

 

Environmental awareness among the students of the 

University of Sulaimani and its relation with some variables 

Neian N. Saber 

University of Sulaimani 

 

     Abstract: 

The current research aims to identify: 

1 - The level of environmental awareness among students of the 

University of Sulaymani. 

2 - Statistical differences in the level of environmental 

awareness with gender variables, specialization, school stage, 

and social background. 

      The sample consisted of (352) male and female students 

from the scientific departments in (4) colleges from the 

University of Sulaymaniyah. The researcher built a tool to 

achieve the desired results. The validity of the research tool has 

been investigated by extracting the truth and its stability. The 

virtual honesty coefficient (90%) of the instruments has been 

verified. Stability was obtained by re-testing and the correlation 

coefficient between the two applications was (0.88). 

      The analytical descriptive approach was used , and also used 

Alpha Kronbach, Pearson correlation coefficient, 

t-test, and the variance analysis as statistical means for 

analyzing research data. The research reached a number of 

results, including: 

1 - Students have a good knowledge of the environment, and 

their level exceeds the average in environmental awareness. 

2- There are no statistically significant differences according to 

the gender in the level of environmental awareness. 
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3- There are no statistically significant differences according to 

the specialization in the level of environmental awareness. 

4 - There are differences of statistical significance according to 

the stage in the level of environmental awareness for the benefit 

of students in the first stage. 

5- There are no statistically significant differences according to 

the residence in the level of environmental awareness. 

   In the light of the results of the research, it was recommended 

to introduce the subject of environmental education to the 

curriculum of all stages of study, in accordance with the 

specificity of the age levels. A comprehensive national research 

was proposed to measure the level of environmental awareness 

for all segments of society. 

 

 

 المقدمة:

اسة يعد موضوع الوعي البيئي من الموضوعات التي تحتاج الى البحث و الدر       

المتواصلة في المجتمعات المحلية ، و الدولية على حد سواء بغية التقليل من مشكالت 

 التلوث البيئي من جهة ، و تحسين البيئة من جهة أخرى ...

فمسؤولية اإلهتمام بالبيئة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع بحسب موقعه و      

مدرس و المسؤل في الدولة و عامل دوره و عمره ... الخ ، فالتلميذ  و الوالد و ال

النظافة و الطبيب كل فرد منهم بدوره يساهم في المحافظة على البيئة أو تلوثه . 

فمسؤولية المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطن ، لذلك 

 أصبح نشر الوعي البيئي ضرورة ملحة للحياة اليومية في المجتمع المعاصر ..

عد  وسائل اإلعالم و برامج التعليم من القنوات الحيوية التي ينبغي اإلهتمام و ت     

بنشر الوعي البيئي من خاللهما ، و محاولة رفع مستواه لدى جميع شرائح المجتمع 

بدءاً بالطفل في الروضة و مروراً بجميع مراحل  كجزء حيوي مهم من برامج 

في وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة التعليم ، فضالً عن برامج التوعية البيئية 

 بهدف إيصالها الى جميع أفراد المجتمع  . 

هم الشريحة األكثر فعالية  -السيما طلبة الجامعة  –و مما الشك فيه بأن الشباب       

 و نشاط الذي ينبغي اإلعتماد عليهم لبناء مستقبل أفضل .

 

 اإلطار العام للبحث

 أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من أهمية البيئة و دورها الفاعل في حياة أفراد المجتمع عامةَ ،      

و ضرورة العناية بها ضرورة حتمية التي اليمكن إغفالها أو المرور عليها دون إنتباه 

 السريع في والتطور بالتقدم يتميز الذي العصر هذا في الهائل العلمي التقدم . ومع
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النظام  سالمة على آثارها وإزدادت ، البيئية المشكالت إزدادت المجاالت، شتى

وفردية  مسؤوليةجماعية الطبيعية بالبيئة أصبح اإلهتمام وهكذا وإستدامتها . البيئي

فضالً عن  وإنجاحها، البيئية، السياسية المسئوليات تحمل على تركز نفسه بالوقت

 ( .00: 7) البيئة على الحفاظ إلى الرامي التطوعي العمل تعزيز

 بأهتماام التاي تعناى البيئياة األهاداف أهام   مان أصابح البيئاي الاوعي مجاال إن      

 لالهتماام الوحياد السابيل بأن   إلدراك المختصين وذلك والندوات التربوية، المؤتمرات

والجمااعي  الفردي المستويين على األفراد في  ممارسات مشكالتها يكمن وحل بالبيئة

 فاي يكمان الفردياة والجماعياة تلاك الممارساات وتحساين لبنااء الوحياد بيلالسا ، وأن

 األفاراد عند البيئي الوعي أن هو ذلك والسبب في األفراد ، لدى البيئي الوعي تحسين

 . ( 84: 80بها ) يعيشون التي البيئة حساسيةً إتجاه أكثر يجعلهم

 أكاان أن فبّعاد القارن الماضاي، ثالثينياات مناذ بادأ قاد البيئاي باالوعي اإلهتماام إن       

 فكارة أن المختصون وجد ومواردها، البيئة على حماية ينصب بالبيئة االهتمام محور

 المشااكل بسابب تلاك تفااقم بعد والسيما البيئية، المشكالت لحل وحدها التكفي الحماية

 الوقاود علاى زياادة االعتمااد ظال وفاي وعناصارها البيئاة لماوارد المفارط االساتخدام

 المجاال فاي المختصاين دفاع علاى الطاقاة،مما للحصاول رئايس كمصادر   األحفاوري

حادتها،  مان المشاكالت والتخفيا  تلاك حال فاي للمسااعدة إلاى التربياة بالتوجاه البيئاي

 ( .    22: 82البيئة) نحو و وعيهم األفراد إتجاهات تحسين خالل من وذلك

 المتشاابكة مان المشاكالت تعاد البيئياة المشاكالت ( أن  Rivard , 2003) ويؤكد       

 فاي األسااس ولكونها فقط، التشريعات من خالل معها والتعامل يصعب  تنظيمها التي

 يكمان فاي وحمايتهاا البيئاة على والمحافظة لمواجهتها األمثل فإن الحل سلوكيةً  مسألةً 

 مان ههاايواج لماا لظروفهاا، و الاواعي لبيئتاه ، والمادرك الماتفهم اإلنسان تنشئة حسن

 عان وصايانتها حمايتهاا فاي يساهم أن علاى أخطار، والقادر من يتهددها وما مشكالت  

 ماع العملياة التربوياة ومفاهيمهاا البيئاة دمج خالل من يتحقق ذلك وإقتناع ، وكل رغبة  

مان  تجعال األساس، في تربوية عملية البيئية التربية إن.البيئية بالتربية يسمى ما ضمن

 ينبغاي إساتخدامها و من ثم واحد ، آن في وجمالياً  علمياً  مورداً  مجتمعة البيئة عناصر

حياال  ولادوره البيئاة حاول للمعاارف الماتعلم مادركاً  يكاون حتاى التربياة فاروع كل في

وعاي  تنمياة إلاى تهادف التاي التعليمياة العملياة بأنها المتحدة وتعرفها األمم .عناصرها

و  بالمعرفااة والمهااارات  وتزوياادهم بهااا المتعلقااة والمشااكالت المااواطنين بالبيئااة

 المعاصارة المشاكالت تجااه حال والجماعياة الفردياة المسائولية وتحمال اإلتجاهاات

 . ( 18: 87جديدة ) مشكالت بيئية ظهور منع على والعمل

 

 مشكلة البحث:

لقد بدأ اإلنسان حياته على الكرة األرضية بإستغالل كل ما هو محيط به من         

أجل بقائه و إستمراره في الحياة ، كما أن العالقة بين اإلنسان و البيئة مرت بمراحل 

عدة بعضها إيجابي يتوافق مع التوازن البيئي ، و البعض اآلخر أكان سلبياً أخل هذا 

. و بالرغم من تلك  ( 02: 8مشكالت بيئية متعددة ) التوازن وأدى الى ظهور

العناصر البيئية و الوسائل الممنوحة لإلنسان ، إال أنه في سعي متواصل إلكتشاف و 
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إستغالل أقصى درجات لعناصر البيئة مما أدى الى إختالل التوازن الحيوي و 

ة الصحة ( .   و قد أظهرت إحصائيات منظم01: 0الالحيوي في النظام البيئي )

( ماليين طفل يموتون سنوياً ، بسبب األمراض و الحوادث 5العالمية أن أكثر من )

( و إن إصدار القوانين  لن تجدي نفعاً دون 50: 02الناتجة عن التلوث البيئي  )

توازيه مع رفع مستوى وعي أفراد المجتمع  ، بأهمية المحافظة على بيئتهم التي 

 يعيشون فيها .

 يُعد أمية بيئية ينفعها أو البيئة يضر بما والمعرفة الوعي عدم أن فيه شك ال فمما       

 نحو والسلوك اإليجابي الوعي فيهم يفترض الذين المتعلمين أمية هي أن أخطرها إذ

 وقومية وطنية البيئي ضرورة الوعي نشر يعد مشكالتها ، إذ حل في يسهم الذي البيئة

 .البيئة على والسلبية إلنعكاساتها اإليجابية نظًرا التربوي التخطيط في مراعاتها يجب

تشكل  الدعامة التي يعتمد عليها  –السيما طلبة الجامعة  –فالشباب المتعلم      

المجتمع في بناء المستقبل  بما يتناسب مع متطلبات الحياة العصرية من جهة و 

دميرها .. لذلك محافظاً على الموارد البيئيةمن جهة أخرى دون اإلساف فيها أو ت

 السؤال الذي يحاول البحث الحالي إجابته هو:

 ما مستوى الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة؟

 

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على:        

 مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة السليمانية . -0

مستوى الوعي البيئي ي داللة الفروق اإلحصائية بين طلبة جامعة السليمانية ف -8

 بحسب متغيرات :

 أنثى (  –النوع اإلجتماعي  )ذكر  - أ

             إنساني (  –التخصص )علمي  -ب

 –مأكان السكن )داخل المدينة  -د   الرابعة (     –المرحلة الدراسية )األولى  -ج   

    خارج المدينة ( .

 

 تحديد المصطلحات:

 سيتحدد البحث الحالي بمصطلحات اآلتية:     

 البيئة:  -0

 وغير الحية األرض كوكب على الموجودة األشياء جميع بأنها عبارة تعرف      

   . ( 88التفاعالت) هذه نتائج فضالً عن بينها فيما الحية والتفاعالت

 ظواهر من يشمل بما اإلنسان فيه يعيش الذي السكاني المجال أو أو هي الوسط      

كله،  العالم يشمل قد وشامل واسع مفهوم وهذا فيها، ويؤثر بها ويتأثر طبيعية وبشرية

تتعدى  ال قد جًدا صغيرة منطقة ليشمل دائرته تضيق وقد الكبرى، بيئتنا هو فالعالم

 ( .42: 01) فيه نسكن الذي البيت رقعة
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 ظواهر طبيعية من باإلنسان يحيط ما كل هي البيئة أن ( 1986 ) قاسم يرى حين في

 في وأساليب ثقافية وتقاليد وعادات وإدارية، وإقتصادية وإجتماعية سياسية وعوامل ،

 ( .52-58: 0ما) مجتمع

 

 الوعي البيئي:  -8

( بأنه عبارة عن  فهم األوضاع العالمية الراهنة و اإلتجاهات 8114يعرفه شومان ) 

التي تسود العالم اآلن مثل اآلثار اإليجابية و السلبية التي أحدثها اإلنسان في البيئة ، و 

الفهم الحقيقي للمجتمع الصحي  و الخصائص التي تميزه عن المجتمعات غير 

 ( .5: 80الصحية )

بأنه حالة عقلية مستندة الى المعرفة  (2003) فه سايمونز و آخرونو كما يعر

 (  .22: 82بالقضايا البيئية ينتج عنها سلوك واعي إيجابي)

 

 طلبة الجامعة: -2

هم الطلبة المستمرين على الدراسة في كليات جامعة السليمانية للسنة الدراسية 

8107- 8102  . 

 

 اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 اإلطار النظري:

سيتناول البحث األدبيات و الدراسات السابقة المتعلقة بالوعي البيئي و طلبة       

 الجامعة .

 الوعي البيئي: -0

المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية ،  Environmentتمثل البيئة        

نسان من ومايحويه من مواد وما يحيط به من هواء و ماء وتربة ، و ما تقيمه اإل

يهتم بدراسة  األنظمة والطرائق واألدوات التـي  Ecologyمنشآت . و إن علم البيئة 

تساعـد على رصـد المشكـالت البيئيـة وتحليلهـا ، وتقّصي تبعاتهـا اإلجتماعيـة 

والصحيـة والجماليـة واإلقتصاديـة واإلستـراتيجيـة وغيـرهـا ، ومـن ثــم إيجـاد 

 ( .21: 0لمواجهتها  ) الحلـول المنـاسبـة

 ويحدد علماء النفس عدة أنماط للبيئة:       

( :التي تتكون من الدم والسوائل األلكتروليتية )التي Cellularالبيئة الخلوية) -0

 تحلل كهربائياً( ، أي ما يحيط خلية معينة .

 (: هي بيئة الطفل داخل رحم األم ، و تتميزPre-natalبيئة ماقبل الوالدة ) -8

 خصائص مميزة و فريدة من نوعها .

( : هي البيئة عقب الوالدة ، و تختل  تماماً عن Post- natalبيئة مابعد الوالدة ) -2

 الصن  السابق ممايجعل الطفل يحتاج الى عملية التكي  مكثفة .

 ( الى: Bernardالبيئة اإلجتماعية و التي يصنفها )برنارد -4

عية :تشمل األدوات و وسائل النقل و اإلتصال و األثاث فيزيقية أو مادية إجتما -أ    

 و .... الخ .
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بيئة بيو إجتماعية : ما يحيط اإلنسان من الكائنات الحية سواء أكان من النبات  -ب   

 أم الحيوان .

بيئة سايكو إجتماعية:تتضمن السلوك الداخلي لإلنسان ، والتي تنعكس خارجياً  -ج   

 ات سلوكية .في شكل العادات و إتجاه

بيئات الضبط أو الرقابة النظامية المؤسسية : التربوية و القومية و اإلقتصادي و   -د  

 ( .05-04: 04... الخ )

وقد ظهر علم البيئة كحاجة موضوعية ليبحث في أحوال البيئة الطبيعية        

بين ومجموعات النباتات أو الحيوانات التي تعيش فيها، وطبيعة العالقة بينها و

الكائنات الحية الموجـودة فيها ، كما أن علم البيئة يبحث في األفـراد والجماعـات 

والمجتمعـات واألنظمـة البيئية، لذلك ظهرت الحاجة لظهور علم اجتماع البيئة 

إلكمال تلك العالقات . و علم البيئة يتناول مجموعة من المصطلحات التي ينبغي 

 يئة بالطرق العلمية السليمة: التعرف عليها للمحافظة على الب

 أوالً: التنمية البيئية:   

هي تلك العمليات المخططة والموجهة التي يتـم عـن طريقهـا أحـداث تغيـر        

إجتماعي مقصـود ومـرغـوب في بناء المجتمع ووظيفته ، وفي إتجاهات األفـراد 

التي تهدف الى  ( البيئةConservationوالجماعـات. و تتضمن عملية صيانة ) 

(  ، و تسعي التنمية البيئية الى 000: 02الحفاظ على التوازن في النظام البيئي)

  تحقيق نوعين من  األهداف:
 األهداف المعنوية:  وتتمثل فيما يأتي : -أ

مساعدة األفراد والجماعات على اكتساب المعرفة بالبيئة وفهم واضح بأن اإلنسان  -0

يتكون مـن اإلنسـان والثقافة والعناصر البيولوجية ، وأن  جزء ال يتجزأ مـن نظـام

 اإلنسان له القدرة على تغيير العالقات في هذا المجال .

مساعدة األفراد والجماعات على فهم واسع للبيئة البيولوجية والطبيعة ودورها في  -8

 .المجتمع المعاصر مما يمكن اإلنسان من إستغالل موارده الطبيعية بشكل أفضل 

مساعدة األفراد والجماعات على فهم عميق وشامل للمشكالت البيئيـة التي تواجـه  -2

 النوع اإلجتماعي البشــري في الـوقـت الحاضـر وكيفية المساهمة في حلها .

تكوين اإلتجاهات البيئية المناسبة إزاء البيئة والتي تشجع األفراد والجماعات على  -4

بيئية والمساهمة في اإلبقاء على البيئة نظيفة وحمايتها المشاركة في حل المشكالت ال

 من األخطار التي تهددها .

تعميق مفهوم المشاركة البيئية لدى األفراد والجماعات وتنمية اإلحساس  -5

 بالمسؤولية اإلجتماعية .

 األهداف المادية: و تتحقق بما يأتي: -ب

كتشاف موارد جديدة أم بإيجاد المساهمة في زيادة موارد البيئة سواء أكانت بإ -0

 توليفات جديدة من عناصر قائمة .

اإلستخدام الرشيد للموارد البيئية وعدم إهدار أي موارد ، وصيانة الموارد البيئية  -8

 المختلفة .

 حماية الموارد البيئية من التلوث عن طريق التخطيط العلمي السليم . -2
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على صحة البيئة وتخطيط وتنفيذ بعض اإلبقاء على البيئة نظيفة والمحافظة  -4

المشروعات والبرامج التي تستهدف المحافظة على جمال البيئة كمشروعات النظافة 

 والتشجير و إنشاء الحدائق وتجميل المدينة .

المساهمة في معالجة المشكالت البيئية مثل نقص الغذاء في العالم و التخلص من  -5

 ( .852: 4لوث و اإلنفجار السأكاني )القمامة و ضع  الوعي البيئي و الت

 ثانياً: المحاسبة البيئية: 

المحاسبةالبيئية هي مجموعة الوسائل واألساليب التي تستخـدم إلعطـاء بيانـات      

دقيقـة ودورية عن الموارد الطبيعية واإلجتماعية واإلقتصادية المرتبطة بعناصر 

المتعلقة بالحفاظ على البيئة والبحث  البيئة المختلفة . ويهدف الى دراسة المشكالت

 عن الوسائل واألساليب التنمية المستدامة . ويمكن تحقيقهاد بما يأتي: 

مجموعة المقاييس المستخدمة للتعرف على العوامل المؤثرة سلباً أو إيجاباً في  -0

 البيئة.

فية على التنظيم الدوري والمستمر لتأثير العوامل الطبيعية واإلجتماعية والثقا -8

 المجتمع.

 إعطاء تقرير لصانعي القرار يوضح كيفية مواجهة مشكالت البيئة. -2

 المتابعة المستمرة للجهود المبذولة لمواجهة مشكالت البيئة. -4

ترجمة الخطط للمشروعات والبرامج المتصلة بالبيئة إلى بيانات رقمية توضح  -5

 لمواجهة مشكالت البيئة.كمية اإلنجاز ومدى توافقه مع األهداف الموضوعة 

تحقيق التنمية المتواصلة ومواكبة التطورات الحديثة في مجال البيئة، سواء داخل  -2

 ( .251-240: 02المجتمع أو خارجه )

 الطالب الجامعي: -8

تعد مرحلة  الشباب  الدعامة األساسية لبناء المجتمع في حاضره و مستقبله ، بما      

انيات و مؤهالت علمية و أكاديمية التي يمكن اإلعتماد يمتلكون من قدرات و إمأك

عليه .. فقدرات الشباب في الحاضر تحدد مصير ما سوف يكون حال المجتمع 

مستقبالً . لذلك يقاس تقدم المجتمعات بنوعية مؤهالت شبابها ، فهناك عالقة طردية 

 بين رقي المجتمع و التعليمي و األكاديمي لشبابه .

ة التى يبدأ فيها الطالب الجامعى أولى خطواته نحو الدراسة األكاديمية أن المرحل     

 Late التخصصية ، إنما تتوافق زمنياً مع نهاية مرحلة المراهقة المتأخرة

Adolescent Stage  و بداية مرحلة الشبابYouth Stage وتلك المرحلة تتميز ،

النمط من القلق وهو ذلك ، Existence Anxiety بما يعرف بالقلق الوجودي

الصحي الذى يدفع الفرد لإلنجاز من أجل تفعيل الرغبة فى تحقيق الذات ، وإثبات 

الوجود عبر مواق  الحياة في مراحله العمرية المختلفة ، فالنشاطات و الفعاليات التي 

 يمارسها الطالب الجامعي يكون متوجهاً نحو تحقيق الذات .

لوعي البيئي بأنه عملية مزدوجة تشمل  كل من ويشير علماء االجتماع إلى ا       

اإلدراك الفردي والمجتمعي ألهمية المحافظة علـى البيئـة وحمـايتهـا والتعايش معهـا 

والعمـل على تطويـرهـا لتحقيـق غايـات اإلنسـان، و  كمـا أنه الشعور بالمسؤولية 

يقوم بها اإلنسان لمواجهة الخاصة  و العامة نحو اإلنسان  و البيئة. فإنه عملية منظمة 
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مشكالت البيئة ، مستخدماً في ذلك جهازه الحسي والعصبي واإلجتماعي بشكل 

متكامل ، لتحسيـن أحـوال البيئة ، في إطار شعوره بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده 

ومؤسساته . و يعد الوعي عملية عقلية معرفية تنظيمية نستطيع بها معرفة األشياء 

السيما بالنسبة  –الحقيقي .  ويتوق  اإلختالف في الوعي بين األفراد في وضعها 

على عدة عوامل أهمها  :  العمر الزمني ، النوع اإلجتماعي ،  -للمتغيرات البيئية 

مستوى الذكاء ، الخبرات السابقة ، عمليات التنشئة االجتماعية، مهنة الوالدين 

وة من أفراد المجتمع ، و المناهج الدراسية ومستواهما التعليمي، وسائل اإلعالم ، القد

، باإلضافة الى المناخ اإلجتماعي والسياسي واإلقتصادي بشكل عام  الذي يؤثر بطر 

 ( .05: 2قة غير مباشرة على مستوى الوعي )

فإن عملية التوعية البيئية ينبغي أن تتم ضمن برنامج دقيق محكم للتنمية       

 (  .825: 2اض األطفال الى التعليم و تستمر مدى الحياة)المستدامة التي تبدأ من ري

 ويرجع وجود الوعي البيئي لدى الطالب الجامعي الى ما يأتي:      

 إدراكه للمخاطر المتعلقة بتلوث البيئة المحيطة به . -0

 الحفاظ على البيئة من مخاطر التلوث بإتباع المنظومة التي ال تؤدي الى التلوث . -8

 نفسه من المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث البيئة .حماية  -2

السرعة في إقناع كل من يساهم في تلوث البيئة بضرورة التخلي عن الممارسات  -4

 التي تؤدي للتلوث.

السرعة في إبالغ المسؤولين عن ممارسات التلوث التي تضر بالبيئة إلتخاذ  - 5

 اإلجراءات الالزمة نحو مكافحتها .

 ع المحيطين في الحفاظ على نظافة البيئة التي يعيش فيها .التعاون م -2

اإلستفادة من الخدمات الصحية والوقائية التي تعالج سلبيات التلوث أو تقي الفرد  -7

 (  .04-08: 0من التلوث)

 لذلك يقع على عاتق الطالب الجامعي مسؤوليتين في آن واحد هما:       

البيئة التي يعيش فيها ، بوصفه نخبة جيله الذي األولى: مسؤولية المحافظة على 

 ينبغي عليه أن يكون قدوة لآلخرين .

الثانية: مسؤولية نشر الوعي البيئي بين المحيطين به في األسرة بشكل خاص ، و 

 المجتمع بشكل عام .

 

 الدراسات السابقة: 

 العلوم كلية طلبة لدى البيئي الوعي ( بعنوان )مستوى8105دراسة )الزعبي  -0

 المتغيرات( . ببعض وعالقته التربوية

 العلوم كلية طلبة لدى البيئي الوعي مستوى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت      

 النوع اإلجتماعي وعالقته بمتغيري العالمية اإلسالمية العلوم جامعة في التربوية

 وثباتها صدقها من التأكد تمّ  استبانة   الباحث الدراسة أعدّ  أهداف ولتحقيق والتخصص،

 في التربوية العلوم كلية طلبة جميع من رسة ا الد مجتمع وتكون .المالئمة بالطرق

العام الجامعي  من الثاني الدراسي الفصل في العالمية اإلسالمية العلوم جامعة
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 بلغت فقد الدراسة عينة وطالبة. أما طالباً  ( 576 ) عددهم ( والبالغ8102 -8108)

 .البسيطة العشوائية بالطريقة وطالبة وتم إختيارها طالباً  ( 80 )

 وبنسبة مرتفع   الطلبة لدى البيئي الوعي مستوى أن   إلى الدراسة نتائج أشارت       

 مستوى في داللة ذات وجود فروق  عدم النتائج بينت كما  ( 77.5 )بلغت مئوية

 بينما (،0.05) الداللة مستوى النوع اإلجتماعي عند لمتغير يعزى البيئي الوعي

 التخصص لمتغير تعزى البيئي الوعي مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجدت

  (  .5( )0.05داللة ) مستوى النفسية عند والصحة اإلرشاد تخصص لصالح

( بعنوان )مسح للوعي البيئي، الموق ،والمشاركة 2014دراسة )عباسي و سنغ  -8

 حالة(.بين طلبة الجامعة: دراسة 

المقصود بالوعي البيئي يعني ليس فقط معرفة البيئة، بل يشمل التعرف على 

مجموعات من القيم والمواق  والمهارات لمعالجة المشكالت المتعلقة بالبيئة. طلبة 

الجامعات هم األمل في تحسين البيئة في المستقبل، وتحقيق االستدامة البيئية. 

توى، والمواق ، والمشاركة بين طالب واستعرضت الدراسة الوعي البيئي مس

جامعة جميل المهنية، )لبو،فاغوارا(. حاولت الدراسة التعرف على مستوى الطالب 

في المعرفة والوعي بالبيئة، ومواقفهم تجاه البيئة، فضالً عن مستوى مشاركتهم 

تبانة فيهاوحماية البيئة وتحسينها . وأكانت الدراسة قاعدة بيانات أولية، أستخدمت اإلس

طالباً ، وتم تحليل البيانات بإستخدام  851كأداة لجمع البيانات . و بلغ عدد العينة 

( لمعالجة بيانات الدراسة. و إستخدمت الدراسة عينة طبقية عشوائية SPSSبرنامج )

 من جميع كليات الجامعة .

  وتوصلت  الدراسة الى الكش  عن  وجود مستوى عال من المعرفة البيئية والمواق

اإليجابية لدى الطلبة ، ولكن مستوى المشاركة في أنشطة حماية البيئة  أكان منخفضاً 

. وهذا يعني أن عوامل أخرى غير البيئة قد تكون المعرفة والوعي و عوامل تشجيع 

: 82)الطلبة  على المشاركة  في اإلنشطة البيئية و وسائل حماية البيئة وتحسينها 

0755-0721. ) 

الجامعة  طلبة لدى البيئي الوعي ( بعنوان )مستوى 8102مد و خل  دراسة )مح -2

 بمخاطر الملوثات البيئية( .

 هدف البحث الى:       

 قياس الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة بمخاطر الملوثات الكيميائية . -0

تعرف الفرق في الوعي البيئي لدى طلبة كليات الجامعة  المستنصرية الدراسة  -8

ةمن الذكور و اإلناث ، و التخصص الدراسي العلمي و اإلنساني للعام الصباحي

 ( .8100-8101الدراسي ) 

( طالب و طالبة ، أختيروا بالطريقة العشوائية 411تكونت عينة الحث من )      

 ( كليات . 2الطبقية ذات التوزيع المتساوي من )

( 81( أداة للبحث الذي تكون من )8100وقد أستخدم مقياس )زعالن وآخرون      

فقرة ، ببدائل اإلجابة الخماسية ، و استخرج الصدق و الثبات و التمييز للمقياس . و 

الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث هي: مربع كاي ، اإلختبار التائي و تحليل 

 التباين .
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 توصل اليها البحث: و النتائج التي      

 إنخفاض في الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة بشكل عام . -أ

وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير  -ب

 النوع اإلجتماعي و لصالح اإلناث .

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة تبعاً  -ج

 لمتغير التخصص .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي لدى طلبة الجامعة تبعاً   -د

 ( .07للتفاعل بين متغيري  النوع اإلجتماعي و التخصص )

( بعنوان )الوعي البيئي و السلوك البيئي 8101دراسة سينغوبتا و آخران ) -4

 طلبة الص  الثاني عشر في كلكتا( .وعالقتهما  بالتخصص و النوع اإلجتماعي لدى 

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو فهم تأثير التخصص )الفنون والعلوم و التجارة( 

والنوع اإلجتماعي في الوعي البيئي للطالب في الص  الثاني عشر والبيئة السلوك 

(  تم إختيارهم  021و بنات  021)بنين  221ذات الصلة في كلكتا. بلغت العينة 

شوائياً من مجلس بنغال الغربية للتعليم الثانوي العالي في كلكتا . لقد أستخدم مقياس ع

 80فقرة و السلوك المتعلق بالبيئة  87ليكرت الخماسي لألداتين   )التوعية البيئية 

فقرة( التي قام الباحثون ببنائهما . و الوسائل اإلحصائية المستخدمة في الدراسة هي  

حادي ومعامل االرتباط لمعرفة عالقة المعرفة البيئية و السلوك تحليل التباين األ

 البيئي مع كل من التخصص و النوع اإلجتماعي . وقد توصلت الدراسة الى:

التوجد فروق ذات داللة إحصائية في المعرفة البيئية و السلوك البيئي بحسب  -0

 متغير النوع اإلجتماعي .

ة في المعرفة البيئية و السلوك البيئي بحسب أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائي -8

 ( .21متغير التخصص لصالح ذوي التخصص الفنون )

 التربية كلية طلبة لدى البيئي الوعي ( بعنوان )مستوى8110دراسة)عبدالمولى  -5

 . ضوء بعض المتغيرات( في

ام هدف البحث الى قياس الوعي البيئي لدى طلبة كلية التربية و لجميع األقس     

( طالب و طالبة من 452)علمي و إنساني( )ذكور و إناث( . بلغت عينة البحث )

 ( .8117-8112مجتمع الكلية في الدراسة الصباحية للعام الدراسي )

( فقرة 24( للوعي البيئي الذي تكون من)8111و قد أستخدم مقياس )الدخيل      

 موزعة على بعدين:

 ن نوع اإلختيار من المتعدد رباعي البدائل .( فقرة م21معلومات بيئية تضمن ) -أ

 ( فقرة ، بخمسة بدائل متدرجة . 24اإلتجاه نحو البيئة و تضمن ) -ب

وقد أستخدم اإلختبار الزائي للنسب المئوية كوسيلة إحصائية بغية الوصول الى      

 نتائج البحث وهي:

%( مقارنة 2285بلغت )تدني المستوى العام للوعي البيئي لدى طلبة كلية التربية إذ 

%( مع وجود تباين بين األقسام . و لم تظهر فروق ذات 71بالمحك الفرضي )

 دالاللة اإلحصائية  تبعاً لمتغيري النوع اإلجتماعي والتخصص.     
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 في مؤتة جامعة طلبة لدى البيئي الوعي ( بعنوان )مستوى8117دراسة )صقار   -2

 بعض المتغيرات(. ضوء

 . مؤتة جامعة طلبة لدى البيئي الوعي مستوى استقصاء إلى الدراسة هذه هدفت      

 الثاني للفصل مؤتة جامعة طلبة من الدراسة عينة اختيار تم ، الهدف  هذا ولتحقيق

 وطالبة طالبًا ( 856)  الدراسة عينة عدد بلغ وقد ( ،8117  -8112الجامعي) للعام

 الحسابية و حسبت المتوسطات وتحليله نات البيا جمع تم الدراسة أداة تطبيق بعد و ،

 إجراء وتم ، البيئي الوعي مستوى مقياس على الطلبة ألداء المعيارية واإلنحرافات

 في والتخصص النوع اإلجتماعي ، أثر إلى للتعرف المتغيرات متعدد تحليل التباين

 و الدراسة نتائج أظهرت.الطلبة لدى الوعي البيئي مستوى على السكن ومأكان الكلية،

 طلبة أداء متوسط ( بين1815الداللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود

 وأكانت النوع اإلجتماعي لمتغير تبًعا الوعي البيئي مستوى مقياس على مؤتة جامعة

 داللة ذات فروق وجود إلى  الدراسة نتائج أظهرت كما  .اإلناث لصالح الفروق هذه

 مقياس على مؤتة جامعة طلبة أداء ( متوسط1815الداللة) مستوى عند إحصائية

 ، المقياس أبعاد جميع على الكلية في لمتغير التخصص تبًعا البيئي الوعي مستوى

 ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت كما .التخصص العلمي طلبة لصالح وأكانت

 على مؤتة جامعة طلبة أداء متوسط ( بين1815مستوى الداللة) عند إحصائية داللة

 المقياس أبعاد جميع على السكن مأكان لمتغير البيئي تبًعا الوعي مستوى مقياس

 ( .7) .المدينة سأكان الطلبة الفروق لصالح هذه وأكانت الكلية والدرجة

 

 مناقشة الدراسات السابقة:

بهاادف اإلسااتفادة ماان الدراسااات الساااابقة إطلعاات الباحثااة علااى الدراساااات ذات       

 العالقة بموضوع البحث الحالي ، ويتم مناقشتها من خالل المحاور اآلتية: 

 األهداف: -0

إن أغلااب الدراسااات السااابقة المعروضااة هاادفت الااى قياااس الااوعي البيئااي ، وعالقتااه 

و التخصااص ، والتااي تتفااق أغلبهااا مااع البحااث  بمتغياارات متعااددة كااالنوع اإلجتماااعي

 الحالي .

 العينة: -8

( ، والبحاث 252 - 21لقد تراوحت عدد أفراد العينة في الدراساات المعروضاة باين )

( فاارداً  ، أمااا طريقااة أخااذ العينااة فااي أغلااب 258الحااالي إسااتخدم عينااة متكونااة ماان )

ي البحاث الحاالي فقاد تام أخاذ الدراسات السابقة تم أخذها مان كلياة واحادة فقاط ، أماا فا

 ( كليات .4العينة من )

 الوسائل اإلحصائية: -2 

إن الدراسااات السااابقة إسااتخدمت معاماال اإلرتباااط ، معاماال  ألفااا كرونباااخ ، اإلختبااار 

التاااائي ، وتحليااال التبااااين كوساااائل  اإلحصاااائية ، و هاااذا يتفاااق بعضاااها ماااع الوساااائل 

 بعاً لما يتناسب مع أهدافه  .اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي ت
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 األداة: -4

أغلااب الدراسااات السااابقة إسااتخدمت أدوات تماات بنائهااا ماان قباال الباحااث نفسااه ،      

وكذلك في البحاث الحاالي لقاد قامات الباحثاة ببنااء أداتاي البحاث بنفساها ، و مان حياث 

( فقاارة ، بينمااا  أداتااا 24 -21عاادد فقاارات األداة فااي الراسااات السااابقة تراوحاات بااين )

 .    ( فقرة50البحث الحالي تكونتا من )

 

 اإلجراءات المنهجية للبحث

لقد أستخدم منهج الوص  التحليلي الذي يتناسب مع موضوع البحث          

.. وفي هذا الجزء من  على إبداء اآلراء و وجهات النظر والمتغيرات التي تعتمد

البحث يتم عرض خصائص مجتمع البحث و عينته ، فضالً عن إجراءات بناء أداة 

 البحث ، و التطبيق الميداني لها .

 

 مجتمع البحث: -0

يتكون مجتمع البحث من جميع الطلبة المستمرين على الدراسة في األقسام         

لتين)األولى والرابعة( البالغ عددهم العلمية لكليات جامعة السليمانية ، في المرح

( طالب طالبة ، عدد الطلبة في التخصص اإلنساني أكبر من التخصص 01022)

العلمي ، أما بحسب المرحلة الدراسية ، هناك فرق بسيط في أعداد الطلبة ، فالمرحلة 

 .  -0-الرابعة عددهم أكبر ممافي المرحلة األولى ،  جدول 

 

 -0-جدول

 حسب متغيري المرحلة الدراسية و التخصصمجتمع البحث ب

          األولى الرابعة  المجموع

                        المرحلة  

 التخصص
 العدد % العدد % العدد %

 العلمي  8818 %80828 8542 %84802 4745 %42852

 اإلنساني 8201 %87852 8220 %85824 5440 %52848

 المجموع 5108 %40881 5074 %5182 01022 %011

 

أما توزيع مجتمع البحث بحسب متغيري النوع اإلجتماعي ومكان السكن ،         

فعدد اإلناث أكبر من الذكور ، و الطلبة الساكنين داخل المدينة أكبر من خارجها 

 (.-8 -)جدول
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 -8-جدول 

 مجتمع البحث بحسب متغيري مكان السكن و النوع اإلجتماعي

مكان  داخل المدينة المدينةخارج  المجموع

 السكن

النوع 

 اإلجتماعي

 العدد % العدد  % العدد %

 الذكور  8278 %82882 8182 %00822 4205 %42810

 اإلناث 8075 %80880 8502 %8487 5400 %52800

 المجموع 5247 %55844 4520 %44852 01022 %011

 

 عينة البحث: -8

من ( %2842( طالب و طالبة التي تشكل نسبة )258تتكون عينة البحث من )      

( كليات*  من التخصصين العلمي و 4مجتمع البحث ، وقد تم إختيارهم من )

 ( .-2 -اإلنساني )الهندسة ، العلوم ، القانون ، و العلوم اإلنسانية ( )جدول

 

 -3-جدول

 توزيع عينة البحث بحسب متغيري التخصص و المرحلة الدراسية 

                    األولى الرابعة  المجموع

المرحلة                         

 التخصص
 العدد % العدد % العدد %

 العلمي  02 %87824 74 %80818 078 %42822

 اإلنساني 04 %82870 22 %84842 021 %50804

 المجموع 008 %54855 021 %45845 258 %011

 * كلية الهندسة ، كلية العلوم ، كلية القانون ، كلية العلوم اإلنسانية  

 

أما بالنسبة لمتغيري النوع اإلجتماعي و مكان السكن ، فكان الذكور  داخل المدينة  

 (.-4 -يشكلون النسبة األكبر ، بينما اإلناث خارج المدينة يشكلون أقل نسبة )جدول

 

 -4-جدول

 توزيع عينة البحث بحسب متغيري النوع اإلجتماعي و مكان السكن 

 مكان السكن داخل المدينة خارج المدينة المجموع

النوع 

 اإلجتماعي
 العدد % العدد % العدد %

 الذكور  70 %88844 42 %02824 087 %22812

 اإلناث 057 %44820 22 %00820 885 %22808

 المجموع 822 %27815 002 %28805 258 %011
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 اإلجراءات السايكومترية ألداة البحث:

لقد بنت الباحثة أداة للبحث ،تكونت من جزأين : األول للمعرفة البيئية ، و الثاني      

 للوعي البيئي، وقد تم اإلعتماد على األدبيات المتعلقة بموضوع البحث .

 أداة  البحث في شكلها األولي : 

( فقرة ، و الجزأ  82لقد تكون الجزأ األول من األداة )المعرفة البيئية ( من )        

أربعة بدائل ،  بشكلها ( فقرة ، لكل فقرة  87الثاني )السلوك البيئي (  فتكونت من ) 

 األولي .

  

   Validity الصدق 
: 05)إن الصدق هو قياس مدى تأدية األداة للغرض الذي وضع من أجله          

( بأن األداة تكون صادقة إذا أكانت فقراتها  تبدو إنها تقيس Ebel، و قد ذكر ) ( 48

( Nunnally، أما ) ( 555: 84)ما وضع من أجل قياسه معتمداً على دقة الخبراء 

ويمكن اإلعتماد ( 252: 85)يؤكد أن الصدق الظاهري يعد أفضل أنواع الصدق 

عليه في بناء  أداة البحث بالحكم على صالحيتها من قبل لجنة من الخبراء 

المتخصصين ، و البحث الحالي إعتمد عليه للتأكد من صالحية الفقرات أداة البحث ، 

حث بإستثناء فقرتين التين تم حذفهما ، لقد وافقت لجنة الخبراء* على جميع فقرات الب

 بذلك أصبحت 

 

 *لجنة الخبراء:

( فقرة للمعرفة البئية ، و 82( فقرة بواقع )50األداة بصيغتها النهائية متكونة من)

 للسلوك البيئي . (85)

 

 Reliability الثبات

يعد الثبات من المؤشرات الضرورية لالختبار النه يعني مدى قياس االختبار        

الثبات يدل على إستقرار  و ( .020: 02للمقدار الحقيقي للسمة التي يهدف لقياسها )

إجابات المبحوثين على أداة البحث ، إذا أعيد تطبيقها بعد مرور فترة زمنية التقل عن 

 تخدام طريقة إعادة اإلختبار يتم تحقيق هذا الهدف .)أربعةعشر( يوماً . فبإس

( طالب و طالبة 81لقد تم تطبيق أداتي البحث على عينة من الطلبة متكونة من )      

( ، وطبقت معامل إرتباط 05/8/8102( و أعيد تطبيقها في )0/8/8102في )

 أداتي البحث .وهذا يدل على ثبات  ( ،1822بيرسون بين التطبيقين وأكانت قيمته )

 ت اإلسم  التخصص مكان العمل

 0 أ.م.د.نجاة محمد فرج علم اإلجتماع قسم اإلجتماع –كلية العلوم اإلنسانية  –جامعة السليمانية 

أ.م.د.زينب حياوي  اإلرشاد النفسي قسم اإلرشاد التربوي –كلية التربية  –جامعة البصرة 

 الخفاجي

2 

 2 أ.م.د.زينب فالح سالم طرائق التدريس قسم اإلرشاد التربو ي –كلية التربية  –جامعة البصرة 

أ.م.د.ريزان علي  الصحة النفسية قسم علم النفس –كلية اآلداب  –جامعة صالح الدين 

 إبراهيم

4 

قسم الخدمة   –كلية العلوم اإلنسانية  –جامعة السليمانية 

 اإلجتماعية

 5 د.لقمان صالح كريم الخدمة اإلجتماعية
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 الوسائل اإلحصائية:

 ( .  SPSSلقد أستخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية )           

 معامل ألفا كرونباخ إلستخراج الثبات . -0

( إلستخراج الفروق بين One Sample T-testاإلختبار التائي  لعينة واحدة ) -8

  ألداة البحث .الوسط الفرضي و الوسط التجريبي 

( لمعرفة Independent Sample T-testاإلختبار التائي  لعينتين المستقلتين ) -2

الفروق في مستوى الوعي البيئي بحسب متغيرات  النوع اإلجتماعي ، التخصص ، 

 المرحلة الدراسية ، و مأكان السكن .

 (.08أداة البحث )معامل إرتباط بيرسون ، لمعرفة العالقة  اإلرتباطية بين جزأي  -4

 

 عرض و تحليل النتائج

سيتم عرض و تحليل النتائج التي توصل اليها البحث تبعاً ألهدافه و المتغيرات       

 التي تناولها .

 مستوى  طلبة جامعة السليمانية في الوعي البيئي .الهدف األول: التعرف على  -0

 

( ، بينما كان المدى الحقيقي 814 -50إن المدى النظري ألداة البحث كان بين )      

 لدرجات أفراد عينة البحث تراوحت بين 

 

كأية  ( ، وهذا يدل على أن درجات أفراد العينة توزعت توزيعاً طبيعياً  ، 022 -00)

  . يوضح ذلك( -0-)شكل لوك اإلنساني خاصية موجودة في الس

 

 
 -0-شكل 

  توزيع درجات أفراد عينة البحث
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( ، بينمااا بلااغ  متوسااط  درجااات  08785الوسااط الفرضااي ألداة البحااث )و بلااغ        

 ،  (04785إستجابة الطلبة على أداة البحث )

أن  مساااتوى الاااوعي البيئاااي لااادى طلباااة جامعاااة الساااليمانية يقاااع ضااامن المساااتوى أي 

و هذه النتيجة تدل علاى حسان تعامال الطلباة ماع البيئاة ، ومساتوى وعايهم   المتوسط .

يتناساب ماع  ولكن اليصل الى مساتوى عاالي مان أداء لكاي -الى حدما–مقبول البيئي  

المتوقعة من الطالب الجامعي ..لذلك ينبغي السعي الى رفاع هاذا  اآلمال  و الطموحات

وهذه النتيجة تتفق مع أغلب الدراسات السابقة كدراسة)سينغوبتا و آخاران  ..المستوى 

( ، وتختلااا  ماااع  8117ساااة )صاااقار( و درا8110( و دراساااة )عبااادالمولى 8101

( اللتاااين توصااالتا الاااى وجاااود 8104( و )الزعباااي 8105دراساااتي )عباساااي و سااانغ 

مستوى عالي من الوعي البيئي لدى الطلبة ، و تخلت  أيضاً مع دراسة )محمد وخلا  

 ( التي توصلت الى مستوى متدني من الوعي البيئي لدى الطلبة.8102

 

 - 5-جدول 

 للفرق بين متوسطي درجات الوعي البيئيالقيمةالتائية 

مستوى 

 الداللة

الوسط  قيمة التاء

الحسابي 

 الفرضي

اإلنحراف 

 المعياري

الوسط 

الحسابي 

 الحقيقي

عدد 

المحسو الجدولية الطلبة

 بة

1810 8850 2871 08785 02820 058820 258 

   

( 8850أكبر مان الجدولياة ) ( 287المحسوبة ) هذه النتيجة تظهر أن القيمة التائية      

هذا  يادل علاى أن المعرفاة البيئياة و الاوعي البيئاي لادى طلباة الجامعاة الساليمانية  ، و

يصااالن الااى مسااتوى جيااد ، ولكاان مااازالوا فااي حاجااة الااى تزوياادهم بمعرفااة أكثاار و 

 معلومات  أوفر في مجال التعامل السليم مع البيئة .

 : -أ–الهدف الثاني 

روق اإلحصائية بين طلبة جامعة السليمانية في مستوى الوعي البيئي داللة الفمعرفة 

 أنثى ( . –بحسب متغير  النوع اإلجتماعي  )ذكر 

(، -2-)جدول (0807) ( أصغر من قيمتها الجدولية0857إن القيمة التائية المحسوبة )

أي أن التوجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي لدى طلبة جامعة 

   انية بحسب متغير  النوع اإلجتماعي ..السليم
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 -6-جدول

  اإلختبار التائي للفروق في مستوى الوعي البيئي بحسب متغير النوع اإلجتماعي

النوع 

 اإلجتماعي

الوسط  العدد

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجة  ت الخطأالمعياري

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 1815 251 0857 0882 04842 051827 087 ذكر

 1822 02881 052885 885 أنثى

 

( و 8105وهذه النتيجة وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات )الزعبي

( ، وتختل  و تختل  مع نتائج دراستي 8110)عبدالمولى ( و8101)سينغوبتا

( اللتان توصلتا الى وجود فروق تعزى الى  8117( و )صقار 8102)محمد وخل  

 اإلجتماعي  و لصالح اإلناث .متغير النوع 

 :-ب–الهدف الثاني 

في مستوى الوعي  داللة الفروق اإلحصائية بين طلبة جامعة السليمانيةمعرفة         

 إنساني ( . –بحسب متغير  التخصص )علمي  البيئي

(، -7-)جدول (0807( أصغر من قيمتها الجدولية )0828إن القيمة التائية المحسوبة )

لدى طلبة جامعة  الوعي البيئي إحصائية في د فروق ذات داللةأي أن التوج

 السليمانية بحسب متغير التخصص  .. 

 -7-جدول

  اإلختبار التائي للفروق في مستوى الوعي البيئي بحسب متغير التخصص

الوسط  العدد التخصص

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجة  ت الخطأالمعياري

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 1815 251 0828 1800 08800 050800 078 علمي

 0812 04887 052854 021 إنساني

 

( ، 8102( و )محمد وخل  8110)عبدالمولى وهذه النتيجة تتفق مع دراستي

 ( . 8117( و )صقار 8101( و )سينغوبتا8105وتختل  مع دراسات )الزعبي

 : -ج–الهدف الثاني     

داللة الفروق اإلحصائية بين طلبة جامعة السليمانية في مستوى الوعي البيئي معرفة 

 الرابعة ( .  –بحسب متغير  المرحلة الدراسية )األولى 

 ( ،-2 -( )جدول0807أكبر من قيمتها الجدولية ) (8827إن القيمة التائية المحسوبة )

طلبة جامعة السليمانية لدى  الوعي البيئي في إحصائية أي أنه توجد فروق ذات داللة

بحسب متغير  المرحلة الدراسية و لصالح طلبة المرحلة األولى ..  و هذا يدل على 

حرص الشباب اليافعين على البيئة ، أكان مفروض أن تكون النتيجة معكوسة إلبراز 

دور الجامعة في هذا الجانب من تزويد الطبة بمعلومات أكثر و نشر الوعي البيئي 

ة أكثر .. لذلك ينبغي على الجامعة بذل جهود كبيرة في هذا المجال .. و بطرائق ناجع
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الجدير باإلشارة هو  أنه لم تتناول أي من الدراسات السابقة متغير المرحلة الدراسية 

..  

 -2-جدول

 اإلختبار التائي للفروق في مستوى الوعي البيئي بحسب متغير المرحلة الدراسية

المرحلة 

 الدراسية

الوسط  العدد

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجة  ت الخطأالمعياري

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 1815 251 8827 1802 08824 052802 008 األولى

 0804 04847 051850 021 الرابعة

     

 : -د–الهدف الثاني 

داللة الفروق اإلحصائية بين طلبة جامعة السليمانية في مستوى الوعي البيئي معرفة 

 خارج المدينة ( . –بحسب متغير  مكان السكن )داخل المدينة 

( 0807( أصغر من قيمتها الجدولية )0821إن القيمة التائية المحسوبة )        

( ، أي أنه التوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الوعي البيئي -0-)جدول

النتيجة تختل  مع  وهذه لدى طلبة جامعة السليمانية بحسب متغير  مكان السكن  .

التي توصلت الى وجود ، فروق دالة لصالح  (8117ماتوصلت اليه دراسة)صقار

 ساكني المدينة .

 -9-جدول

 اإلختبار التائي للفروق في مستوى الوعي البيئي بحسب متغير مكان السكن

مكان  

 السكن

الوسط  العدد

 الحسابي

اإلنحراف 

 المعياري

درجة  ت الخطأالمعياري

 الحرية

مستوى 

 الداللة

داخل 

 المدينة

822 050872 02802 1825 0821 251 1815 

خارج 

 المدينة

002 052874 04874 0827 

 

ماان خااالل النتااائج تظهاار عاادم وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين بعااض          

المتغيرات التي تناولهاا البحاث ، وهاذا يظهار إن المعلوماات  البيئياة و السالوك البيئاي 

لدى الطلبة الجامعة السليمانية لم يرقيا الى مستوى عالي ، مما يدل علاى حااجتهم الاى 

 ن البيئة و إسلوب التعامل السليم معها .. معرفة  المزيد عن المعلومات ع

          

 التوصيات و المقترحات

 أوالً :التوصيات:

 بناءاً على نتائج البحث  التي توصل اليه البحث توصي الباحثة ب:

إدخال مادة التربية البيئية الى المنهج الدراسي لجميع المراحل الدراسية ، بما  -0

 مرية .يتناسب مع خصوصية المراحل الع

 اإلستفادة من برامج البيئة العالمية ، و تكيفها مع البيئة المحلية لغرض التطبيق . -8
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 نشر الوعي البيئي عبر وسائل اإلعالم السمعية و المرئية . -2

 وضع قانون لمحاسبة المواطن لدى إرتكابه مخالفة بيئية .  -4

البيئية  الطارئة التي ال خط ساخن للمواطنين  لإلبالغ  عن المشكالت  إنشاء -5

 تتحمل التأجيل .

 

 ثانياً:المقترحات:

 في ضوء نتائج البحث  تقترح الباحثة:

 إجراء بحث وطني شامل لقياس مستوى الوعي البيئي لجميع شرائح المجتمع . -0

إجراء بحث مقارن بين مجتمعي الري  و المدينة بهدف التعرف على مستوى  -8

 الوعي البيئي لديهما .

 إجراء بحث عن تأثير التلوث البيئي على الصحة النفسية للشباب . -2

 إجراء بحث عن تحليل محتوى للمفاهيم البيئية المتضمنة في المناهج التعليمية . -4

 

 المصادر:

مكتب التربية العربي  – تنمية الوعي البيئي -( 8115أبو عراد ، صالح بن علي ) -0

 لدول الخليج ، الرياض .

مستوى الوعي ببعض المخاطر البيئية  -( 8118ن ، هدى محمد حسين )بابطي -8
رسالة ماجستير   – لدى طالبات كليات التربية األقسام العلمية بالمكة المكرمة و جدة

 غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى .

دار المسيرة، الطبعة  – علم إجتاع البيئة –(8101الجوهري ،  محمد و آخرون ) -2

 األولى، عمان  .

المكتب  – السلوك اإلنساني و البيئة اإلجتماعية –( 8101حبيب ، جمال شحاته ) -4

 الجامعي الحديث ، األسكندرية . 

 العلوم كلية طلبة لدى البيئي الوعي مستوى -( 8105الزعبي ، عبدهللا سالم ) -5

 ، 42 المجلّد التربوية، العلوم دراسات ، مجلة–المتغيرات  ببعض وعالقته التربوية

 .3 العدد

 – التربية البيئية من المنظور اإلسالمي –(8108سليمان ، علي محمد حسين ) -2

  المكتب الجامعي الحديث ، الطبعة األولى ، القاهرة   .

مكتبة الفالح ،  – البيئة و اإلنسان -( 0004صباريني ،محمد و رشيد الحمد ) -7

 إربد . 

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة جامعة مؤتة في  -(8117صقار ، نادية محمد ) -2
 جامعة مؤتة،رسالة ماجستير غير منشورة   . –ضوء بعض المتغيرات 

– موسوعة بيئة الوطن العربي –( 8110عبد الجواد ، أحمد عبد الوهاب ) -0

 التكامل اإلجتماعي البيئي ، الدار العربية للنشر و التوزيع .

منشأة   - أبحاث في مشاكل البيئة –( 0072عبد المقصود ، زين العابدين ) -01

 المعارف ، األسكندرية .
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مستوى الوعي البيئي لدى طلبة  –(8110عبد المولى ، مآرب محمد أحمد )  -00
 .  2،العدد 02مجلة التربية و العلم المجلد  –كلية التربية في ضوء بعض المتغيرات 

اإلحصاء التربوي -( 0005وق السيد و عبدالهادي السيد عبده)عثمان،فار - 08
 ، القاهرة . دار المعارف -والقياس النفسي

القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياته  -( 8111عالم ، صالح الدين ) -02
 ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، القاهرة . 0ط -وتطبيقاته المعاصرة 

دار الجامعة الجديدة، الطبعة  – علم النفس البيئي –(8110علي ،  السيد فهمي ) -04

 األولى، األسكندرية  .

اإلحصاء للباحث في   –( 0022عودة ، أحمد سليمان  وخليل يوس  الخليلي  ) -05
 الطبعة األولى ، دار الفكر العربي ، عمان . –التربية و العلوم اإلنسانية 

 – إستراتيجية التعليم البيئي في الجامعات األردنية –( 0022حي )قاسم ، صب - 02

 .27مجلة التربية الجديدة ، العدد 

مستوى الوعي البيئي لدى  –( 8102محمد، إبتسام سعدون  و نادية جبر خل  ) -07
المجلد األول ، ص  817مجلة األستاذ العدد – طلبة الجامعة بمخاطر الملوثات البيئية

225-222 . 

مؤسسة شباب  – التربية البيئية -(8102المعلولي ، ريمون و آخرون ) -02

 الجامعة، األسكندرية  .

األكاديمية العربية  – أساسيات علم البيئةالحديث –(8112المقدادي ، كاظم ) -00

 المفتوحة بدنمارك ، كلية اإلدارة و اإلقتصاد ، قسم إدارة البيئة  .

  - بية البيئية / مرجع في البيئة العالميةالتر –( 8114منصور ، رمزي ) -81

 برنامج التعليم البيئي ، مركز علوم صحة البيئة و المهنة ، جامعة بيرزيت .

 .من إصدارات المؤسسة ، عمان – العص  الذهني –( 8114مؤسسة شومان ) -21

 . -0219ص  29 :العدد ،التربية مجلة .البيئية التربية (0001) اليونسكو -82

23- Abbasi,Mohammed Yahaya, Ripudaman Singh2 (8104 ) - A 

Survey of Environmental  Awareness, Attitude, and 

Participation amongst University Students: A Case Study - 

International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 3 

Issue 5, May 2014 pp1755-1760. 
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Measurement – Engelewood Cliffs, N.J., Prantice Hall, Inc, 

p555 . 
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