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 بينبع طيبة جبمعة بفرع الرتبية كلية طبلببت وعي مدى
 بهب املتعلقة واملشكالت البيئية ببملفبهيم

ىدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل كعي طالبات كمية _ ممخصال
التربية فرع جامعة طيبة بالمفاىيـ البيئية كالمشكالت المرتبطة بيا 
كمقارنة مستكل الكعي بيف الطالبات مف ساكنات مدينتي ينبع 

 .الصناعية كينبع البحر
أظيرت النتائج أف الطالبات في كال مف مدينة ينبع الصناعية       

كمدينة ينبع البحر لدييف كعي حكؿ كجكد تمكث ىكائي كأف ىذا 
التمكث لو اثر عمى صحة الفرد كالمجتمع بنفس الدرجة ,مع مالحظة 
أعمى ممف يسكف في مدينة ينبع الصناعية بكجكد أعراض حساسية 

عمى كجكد تمكث ىكائي نسبي بالمدينة  لدل أفراد أسرىف مما يدؿ
الصناعية كما اتضح أنو لدييف استعداد أعمى لممشاركة في برنامج 
التكعية البيئية. كبالمقابؿ فإف تمكث اليكاء بالركائح غير المستحبة 
أحيانا مالحظ لدل الطالبات الالتي مقر سكنيف ينبع البحر دكف 

 .يةالطالبات الالتي يسكف مدينة ينبع الصناع
أما بالنسبة لمبرامج التي تقدـ في مجاؿ حماية البيئة فقد اتفقت       

آراء الطالبات في المدينتيف بأنيا تحتاج لتككف أكثر بساطة ككضكحان, 
كما أتضح أنو لدل المجمكعتيف ارتباط عقائدم بتكجييات اإلسالـ 

 .لمحفاظ عمى البيئة

 المقدمة. 1
ككف ككـر بني آدـ عمى سائر خمؽ اهلل سبحانو كتعالى ال      

خمقو كسخر لو إمكانيات البيئة كخيراتيا كميزه بالعقؿ كفطره 
عمى اإلسالـ كجعمو سكيان, إال أف اإلنساف بنزعتو المسيطرة 
كمحاكالتو الدائبة لمحصكؿ عمى أعمى درجات الرفاىية كالتنعـ 
بمعطيات البيئة حكلو مف كائنات حية كمكجكدات غير حية 

كثير مف األحياف ما تستكعبو الطبيعة فأصبح ردىا تجاكز في 
يأتي مصداقان لقكلو سبحانو كتعالى في محكـ تنزيمو: "ظير 
الفساد في البر كالبحر بما كسبت أيدم الناس ليذيقيـ بعض 

 (.41الذم عممكا لعميـ يرجعكف" سكرة الرـك )
 كنتيجة لما حدث مف مشكالت بيئية شيد العالـ منذ عقكد        

مف الميتميف كالمتخصصيف في مجاؿ البيئة عمى  كاسعان  ان ىتماما
لمتحديات التي يكاجييا العالـ في ىذا  مختمؼ األصعدة نظران 

المجاؿ, كمنيا مكاجية أزمة بيئية نتيجة التغيرات المناخية, 
كالحاجة الممحة لمحفاظ عمى البيئة كتحقيؽ التنمية المستدامة 

العالـ, كلكف يظؿ التحدم األكبر  مقابؿ التزايد اليائؿ في سكاف
  [1].ىك البحث عف طرؽ تنمية قدرات المكاطنيف

كفي الكطف العربي ىناؾ اىتمامات بالبيئة كقضاياىا تجمى      
دارات حككمية ترعى شؤكف البيئة,  ذلؾ في إنشاء كزارات كا 
كتضع الخطط لترشيد استغالليا كالحفاظ عمى عالقة اإلنساف 

زف اإليككلكجي. كىناؾ جيكد شبو رسمية مبكرة بيا لتدعيـ التكا
في التعامؿ مع قضايا البيئة, منيا إقامة المنظمة العربية لمتربية 

ـ ندكة بعنكاف )البيئة 1972كالثقافة كالعمـك في الخرطـك عاـ 
 (.كالتنمية في الدكؿ العربية

كقد حققت المممكة العربية السعكدية نقمة نكعية في مجاؿ       
البيئة كصكف مكاردىا كصدرت قكانيف تدعـ المحافظة حماية 

عمى البيئة, كتجـر المعتديف عمييا, كما في المادة الثانية 
كالثالثيف مف نظاـ الحكـ التي أشارت إلى المحافظة عمى البيئية 

األمر الذم يعد تتكيجان  –كحمايتيا كتطكيرىا كمنع التمػكث عنيا 
لخدمة العمؿ البيئي كصكف بالغ االىتماـ لما تكليو الحككمة 

كقد نتج عف ىذا االىتماـ تككيف كثير مف اليياكؿ  -مكاردىا 
كالتنظيمات البيئية لدراسة كتقييـ اآلثار البيئية لمنشاطات التنمكية 
كمكافحة التمكث بالزيت كالمكاد الضارة األخرل في حاالت 

 ].2الطكارئ ]
كافة المستكيات كيعد العمؿ عمى تنمية أفراد المجتمع عمى      

كتزكيدىـ بالميارات الالزمة في الجكانب الفكرية كالسمككية 
كالمعرفية كالحسية أمران ىامان لما لو مف تأثير عمى عاداتيـ 
كاتجاىاتيـ كمفاىيميـ كاستجاباتيـ الجمالية كالحسية, لذا أكد 
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الميتمكف بعمـك البيئة كمشكالتيا ضركرة تربية النشء عمى 
ماء لمبيئة المحيطة عبر مناىج كخطط دراسية أسس تحقؽ االنت

نظامية. كتدريب أفراد المجتمع عمى االىتماـ بالبيئة كالمحافظة 
عمييا كحمايتيا, لتنمية دافعية األفراد الداخمية بحيث تككف 
مشاركتيـ في البرامج الطكعية لحماية البيئة احتياجان يسعكف 

 ].3] مييـلسده عكضَا عف شعكرىـ أنيا كاجبات مفركضة ع
كتعد مؤسسات التعميـ ضمف المؤسسات التي يعكؿ عمييا      

في نقؿ الثقافة البيئية لمنشء كنقؿ المفاىيـ البيئية التي تؤىميـ 
[, 4لمعناية بيا كتجنب المشكالت التي تجمبيا الممكثات البيئية ]

إال أف المالحظ ىك أف الثقافة البيئية لدل كثير مف النشء 
ت لـ تصؿ لممستكل المأمكؿ حكؿ الدكر الفاعؿ كطالب الجامعا
[, كأكدت دراسات أف ما يتـ داخؿ القاعات 5,6في حمايتيا ]

الدراسية ىك برامج بيئية ال ترقى إلكسػاب القيـ كحؿ المشكالت 
التي ىدفت  [8] دكساف كىك ما أكدتو أيضان دراسة [7] البيئية

مكعتيف مف إلى دراسة مستكل السمكؾ البيئي المسؤكؿ لدل مج
الطالب درست التعميـ البيئي بطريقتيف مختمفتيف, حيث أظيرت 
النتائج تحقيؽ مستكل معرفي دكف تحقيؽ ىدؼ رفع المستكل 

[ لضعؼ مستكل 9] محمد, البيئي المسؤكؿ. كأشارت دراسة
الكعي البيئي لدل طالب جامعة المستنصرية بالعراؽ. كما 

سة الكعي البيئي في التي ىدفت إلى درا [10] ىي كشفت دراسة
الصيف أف عينة الدراسة لدييا مستكيات منخفضة مف المعرفة 
البيئية, في حيف يظيركف اتجاىات ايجابية تجاه االستعداد 

 .لاللتزاـ بالسمككيات الصديقة لمبيئة
كما أثبتت الدراسات كجكد عالقة كثيقة بيف المعارؼ       

و كمما ازدادت المعارؼ البيئية كاالتجاىات نحك البيئة, بمعنى أن
المرغػكب فييا عف البيئة لدل الطالب كانت اتجاىاتيـ نحكىا 

[. كنتائج كيذه بالتأكيد تسمط الضكء عمى مؤسسات 11إيجابية ]
إعداد المعمـ, فالمعمـ لو دكر ميـ كمؤثر في بناء القيـ كغرسيا 
كسابيـ القيـ البيئية بكجو خاص كنظران  لدل طالبو بشكؿ عاـ كا 

ا الدكر الميـ لممعمـ تبدك الحاجة الممحة لمعرفة مدل كعي ليذ
طالبات كميات التربية كمؤسسات إلعداد كتدريب المعمميف قبؿ 

الخدمة, حيث تكجد عالقة ايجابية بيف كعي الطالب في 
 .مؤسسات إعداد المعمـ كبيف مكاقفيـ البيئية

 مشكمة الدراسة. 2
المستدامة مف أىـ  لقد أصبحت قضايا البيئة كالتنمية      

قضايا العصر التي تشغؿ الكثير مف الدكؿ كالمنظمات العالمية 
التي تسعى إلى حماية الكككب األرضي, فالبيئة بما تحكيو مف 
عناصر متنكعة متداخمة تعد مصدران يحتاجو اإلنساف لمبقاء 

[, إال أف تمادم اعتداءات 4كاالستمرار في الحياة بسالـ ]
ة كسكء استغاللو لمكاردىا الطبيعة كتكسعو في اإلنساف عمى البيئ

استخداـ التكنكلكجيا المتطكرة دكف مراعاة الضكابط كاالحتياطات 
[. مما يحتـ عمى 12أصبحت البيئة عاجزة عف حفظ تكازنيا ]

اإلنساف أف يدرؾ أف عممية التنمية ىي عممية تطكير القدرات 
ادية فقط بؿ كليست عممية تعظيـ المنفعة أك الرفاىية االقتص
 ].13االرتفاع بالمستكل الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم ]

أما عمى مستكل مؤسسات إعداد المعمـ فقد أكدت أكثر       
مف دراسة تدني المستكل العاـ لمكعي البيئي في كميات إعداد 

تدني مستكل  [14] المعمميف, فقد أظيرت نتائج دراسة الصباغ
ة التربية بالمدينة المنكر, كدراسة الكعي البيئي لدل طالب كمي

التي طبقت عمى طالب كمية التربية  [15المكلى ]كأشارت دراسة 
بجامعة المكصؿ تدني مستكل الكعي البيئي لدييـ, كخاصة في 
جانب التربية البيئية. ككذلؾ كشفت االختبارات القبمية في أحدل 
ك الدراسات تدني مستكيات المعارؼ كاالتجاىات البيئية نح

قضايا المياه كترشيدىا كالقضايا المتعمقة بالنظـ البيئية 
كالمحميات الفطرية كالسياحة البيئية لدل طالب كمية المعمميف 

 ].16ببيشة ]
لذا رأت الباحثتاف دراسة مدل كعي طالبات كمية التربية 
بالمفاىيـ البيئية كالمشكالت المرتبطة بيا ككنيف الفئة المعنية 

ية بيئية تنعكس عمى سمككيف البيئي. كىنا بتربية النشء ترب
 :يمكف تحديد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي

 أ. أسئمة الدراسة
 ما مدل كعي طالبات كمية التربية بفرع جامعة طيبة بالمفاىيـ   
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 البيئية كالمشكالت المرتبطة بيا؟
 :كسيتـ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ مف خالؿ األسئمة الفرعية التالي

 ما مدل كعي الطالبات بمفيـك البيئة كالتمكث البيئي؟. 1
ما مدل ثقافة الطالبات حكؿ كجكد أثر لمتمكث البيئي عمى . 2

 صحة الفرد كالمجتمع؟
ما مدل كعي الطالبات بالبرامج التي تيتـ بحماية البيئة . 3

 كتقييـ ىذه البرامج مف قبؿ الطالبة؟
بيئي بيف الطالبات ىؿ ىناؾ اختالؼ في مستكل الكعي ال. 4

 .مف ساكنات ينبع البحر كينبع الصناعية
 أهداف الدراسةب. 

 :الدراسة إلى ىدفت
التعرؼ عمى مدل كعي طالبات كمية التربية بينبع بالمفاىيـ  -

 .البيئية كالمشكالت المرتبطة بيا
التعرؼ عمى مدل كعي طالبات كمية التربية بينبع بكجكد  -

 .صحة الفرد كالمجتمعالتمكث البيئي كأثره عمى 
التعرؼ عمى مدل كعي طالبات كمية التربية بينبع بالبرامج  -

 .البيئية التي تيتـ بالبيئة كتقييـ ىذه البرامج مف قبؿ الطالبات
التعرؼ عمى مدل االختالؼ في مستكل الكعي البيئي بيف  -

طالبات ساكنات ينبع البحر كينبع الصناعية )محافظة ينبع 
طاعات كىي: قطاع ينبع الصناعية كىي مدينة مقسمة لثالث ق

صناعية تضـ شركات البتركؿ كالبتر ككيماكيات..., كقطاع 
ينبع البحر كىي المدينة الرئيسة كال تضـ أم نكع مف الشركات 
الصناعية, أما قطاع ينبع النخؿ فيك قطاع يشتير بالمزارع كىك 

 (.أقؿ مف حيث عدد السكاف كالنشاطات السكانية
 ية الدراسةأهمج. 

تكمف أىمية الدراسة في التعرؼ عمى مدل كعي الطالبة       
المعممة بمشاكؿ التمكث البيئي كأثره عمى صحة الفرد كالمجتمع 
كما أف ىناؾ أىمية خاصة في تقييـ برامج إعداد المعمـ كأثرىا 
عمى رفع مستكل الكعي البيئي لدل طالبيا, كما يمكف أف 

الطالبات بالقضايا في مجاؿ البيئة  تعكس الدراسة مدل اىتماـ
تحقيقان لمبدأ خالفة اإلنساف في األرض كالبحث بما يقدمو مف 

مقترحات كتكصيات لو أىمية خاصة في دعـ برامج رفع الكعي 
البيئي لخدمة قضايا البيئة عبر العمؿ الجماعي, كتشجيع ركح 

عالء قيمة العمؿ كما أمر بذلؾ الديف اإلسالمي,  كما االنتماء كا 
قد تساعد نتائج الدراسة في مراجعة برامج إعداد المعمـ في ضكء 

 .متطمبات العصر كقضاياه الممحة كمنيا قضايا البيئة
 حدود الدراسةد. 
الحدكد المكانية: اقتصرت الدراسة عمى محافظة ينبع  -1

 .)منطقة المدينة المنكرة ( مدينتي ينبع الصناعية كينبع البحر
ة: يتحدد مكضكع الدراسة حكؿ كعي الحدكد المكضكعي -2

طالبات كمية التربية بفرع جامعة طيبة بينبع بالمفاىيـ البيئية 
 .كالمشكالت المرتبطة بيا

 1435الحدكد الزمانية: اجرم البحث في العاـ الدراسي  -3
/1436 

 مصطمحات الدراسةه. 
 .البيئة: كؿ ما يحيط بالكائف الحي مف مكجكدات حية كغير حية

البيئي: معرفة طالبات كمية التربية بينبع بالمفاىيـ البيئية الكعي 
كالمشكالت المرتبطة بيا. كتعرفيف عمي مظاىر التمكث البيئي 
كأثاره عمى صحة الفرد كالمجتمع. كتقييميف لفاعمية برامج 

  .التكعية البيئية
التمكث: التمكث بقصد بو أحداث تغير في البيئة في مدينة ينبع 

بالمممكة العربية السعكدية بفعؿ اإلنساف  ينبع البحر الصناعية اك
كأنشطتو اليكمية اك الصناعات القائمة في تمؾ المدف مما يؤدم 
إلى تغيير يؤثر سمبا عمى خصائص بيئة تمؾ المدف كتؤدم إلى 

 .اختالؿ تكازنيا
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

 .إلنسافأكالن: المشكالت البيئية كتأثيرىا عمى صحة ا
يعد التمكث البيئي ظاىرة عالمية ارتبطت بالتقدـ العممي       

كالتكنكلكجي, كقد ساىـ في ازديادىا اتساع الصناعة التي 
اتسمت بالتمركز المكاني في الدكؿ النامية في الستينات 
كالسبعينات مف القرف الماضي إلى جانب مشكمة التخمؼ كالفقر 

 .في كثير مف البمداف
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االستمرار في تكطيف الصناعات في مدف معينة مع  إف      
كجكد السكاف فييا كحكليا حتمان سيؤدم في المستقبؿ لتمكث 
شديد مف شأنو التأثير السمبي التراكمي عمى صحة األفراد 

ثير الممكثات يككف تراكميا أف تأ كما كالمجتمعات في ىذه المدف,
يصعب ادراكو كيؤثر صحة االنساف كالبيئة ىذا التمكث الكامف 

اال بعد تراكمو ك تجمعو فيصبح ساما لمخاليا, فيما يعرؼ 
, (Biological Magnification) بظاىرة التجمع البيكلكجي

كرغـ أف كثير مف المصانع تمتـز بتنفيذ الشركط اليندسية 
الكقائية لألخطار المحتممة لكؿ صناعة كتيتـ بمعالجة المكاد 

نتاجية الخاصة بيا ككحدات تكليد الممكثة الناتجة عف العممية اإل
الطاقة كمعالجة المياه إال أف قرب المدف السكنية مف المناطؽ 

 ].17الصناعية يؤثر سمبان عمى صحة األفراد كالمجتمعات ]
كيؤثر تمكث اليكاء عمى صحة اإلنساف إذ يسبب العديد مف      

األمراض منيا )أمراض الحساسية( التي تتمثؿ غالبان في 
ة جمدية )بقع جمدية كاحمرار في الجمد( كتأتي الممكثات حساسي

المائية ضمف احد أىـ الممكثات كتزداد أىميتيا في ظؿ الشح 
الشديد في المياه العذبة كزيادة الطمب العالمي عمييا ألغراض 

 ].18االستيالؾ البشرم بسبب زيادة السكاف العالمية ]
الظكاىر السيئة  كيعتبر عمماء البيئة تمكث اليكاء مف       

كالسمبية الناتجة عف التنمية كتقدـ كتطكر الصناعة لتسببو في 
: بأف [20] محمد, [. كأشار19الضرر بصحة المكاطف البيئية ]

صحة اإلنساف ترتبط باألرض, كبالحيز المكاني الذم يستغمو "
كالمكارد كاإلمكانات التي تتكفر لو, كىك عامؿ ىاـ ُمشكؿ لمبيئة 

ييا كىك يتفاعؿ معيا ثقافيان كحضاريان كدينيان ". كىك التي يعيش ف
بشاف أىمية إعداد البرامج التعميمية  ريكاردو ما أكدتو دراسة

عمى أساس الخصكصية التي يتميز بو كؿ بمد ثقافيا كتعميميا 
كاقتصاديا, ألف ذلؾ سيؤثر عمى المستكل المحمي, كيعزز 

 ].21االتجاىات العالمية لدييـ ]
 .ىمية الكعي بالمفاىيـ البيئية كالمشكالت المرتبطة بياثانيان: أ
إف حماية البيئة كالعناية بيا ال تعد قضية عالمية لحماية       

الكككب الذم نعيش فيو أك لحماية اإلنساف كحسب كلكف ألف 

التنمية ال يمكف أف تستمر عمى قاعدة مكارد بيئية متدىكرة 
ئة أىمية نشر الكعي [". يؤكد كثير مف الميتميف بالبي22]

[: 23كالثقافة البيئية بيف كافة أفراد المجتمع فقد ذكر عكض ]
أنو ال بد مف شحذ مختمؼ فئات المجتمع لتحقيؽ التنمية الشاممة 
كالمستديمة حيث أف التنمية إذا لـ تسترشد باالعتبارات البيئية 

ير مرغكب فييا عمى تمؾ كالثقافية كاألخالقية ستحدث تأثيرات غ
[ عمى ضركرة تربية 24, كما أكدت دراسة المبركؾ ]مجتمعاتال

اإلنساف مف صغره عمى مفاىيـ الكعي البيئي. كيؤكد إبراىيـ 
[ أيضان عمى أنو: ال بد مف إعادة النظر في 25كالشنكاني ]

عالقة اإلنساف بالبيئة حتى ال تككف العالقة اقتصادية خالصة 
نما يكضع في االعتبار ما تتميز بو ىذ ه العالقة مف كا 

 .ميكانيزمات حيكية
إف مفيـك السمكؾ البيئي يمثؿ أحد مجاالت السمكؾ        

البشرم بكجو عاـ, حيث يشمؿ األفعاؿ كالتصرفات التي يقـك 
بيا الفرد تجاه بيئتو, كيعرؼ السمكؾ البيئي بأنو " أم فعؿ أك 
تصرؼ فردم أك جماعي مكجو مباشرة لعالج أك حؿ القضايا 

  [. 26ت البيئية ]كالمشكال
كأف تكافؽ األفراد كالمجتمعات مع الخطر البيئي الناجـ       

عف التمكث يعتمد عمى عدة أشياء مف أىميا اختالؼ مستكل 
الكعي كالثقافة البيئية لدل األفراد, كتبايف مستكل اإلدراؾ كالحس 
الفردم تجاه الخطر, ككمما كاف التكافؽ عاليان أدل ذلؾ لتقميؿ 

[, باإلضافة إلى التبايف في 27كالتخفيؼ مف آثاره ]الخطر 
المستكل االقتصادم كاإلقميمي كالمشاكؿ البيئية في المناطؽ كقد 
أكد ذلؾ دراسة طبقت عمى عينة مف الطالب الصينيف مف 
المناطؽ الحضرية كالمناطؽ األقؿ نمكا حيث أظيرت النتائج أف 

فة البيئية في عينة الدراسة لدييا مستكيات منخفضة مف المعر 
حيف يظيركف مكاقؼ ايجابية تجاه االستعداد لاللتزاـ بالسمككيات 
الصديقة لمبيئة. أما الطالب الذيف ىـ مف بيئات اقؿ نمكا فقد 
ظيرت لدييـ مستكيات مختمفة إلى حد ما مف الكعي البيئي 
العاـ عمى الرغـ مف تعرضيـ لمتعميـ البيئي في مؤسسات 

 ].10] مشتركة
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ف أخالقيات البيئة ال تمنع اإلنساف مف استخداـ مكارد إ       
[. كمف المالحظ 25البيئة, كلكف تحافظ عمى استمرارية كجكدىا ]

إف التطكر العممي كالتكنكلكجي اليائؿ ال يسير إلى جانبو تطكر 
[. 18مماثؿ في النظـ االجتماعية كالسياسية لمعائمة البشرية ]

رتكاز التربية البيئية عمى كىذا يؤكد ضركرة أنو إلى جانب ا
أسس بيكلكجية إال أنيا لف تككف ناجحة لتحقؽ أىدافيا إال إذا 
أخذت في سياؽ منيجيتيا الجكانب االجتماعية كاالقتصادية 

 ].26كالثقافية ]
 :ثالثان: أىمية التربية البيئية كبرامج التكعية

إف حماية البيئة ال تقتصر عمى المساىمات التي تقدميا      
لتنظيمات الحككمية كلكنيا تشمؿ األنشطة الجماىيرية التي يقـك ا

ناث( مف خالؿ األنشطة الشعبية  بيا عامة الناس )ذككر كا 
كاالجتماعية كالدينية سكاء كانت حككمية أك غير حككمية, كنشر 
الكعي البيئي ينبغي أف تككف لو صفة االستدامة, كأال يككف 

تكاصؿ مع المعمكمات عمى شكؿ نظاـ متقطع يفقد الناس ال
كالمشكالت البيئة المتجددة كمف األىمية بمكاف أف تكجو برامج 
التكعية البيئية إلى كؿ الفئات كاألعمار كالمستكيات الثقافية 
كالعممية بيدؼ تزكيدىـ بالميارات كالتجارب التي تعينيـ عمى 
مكاجية البيئة في حاضرىـ كمستقبميـ. إف التكعية البيئية ليست 

معات كما في حاؿ التربية ة عمى طالب المدارس أك الجاقاصر 
, إذ ينبغي أف يجرل تقييـ عمى تأثير التكعية البيئية البيئية

بمستكيات مختمفة )العالمي /الكطني/المجتمع المحمي كاألسرة( 
كينبغي أف يتدرب الجميع عمى كيفية التصرؼ قبؿ حدكث أم 

 ].28] خطر
التكعية بيا مف الضركريات كيعد االىتماـ بالبيئة ك       

كمسؤكلية جميع البشر كصحة اإلنساف تتأثر في المدينة كالقرية 
كالطريؽ كالمصنع كالحقؿ كالبيئة, كليس االىتماـ بقضايا البيئة 
ترفان يقصد بو صكف جماؿ ما حكلنا كنقائو كلكنو اىتماـ ببقاء 
اإلنساف كصحتو كمكارده كبمسؤكلياتو تجاه األجياؿ القادمة 

[, كما أف الحفاظ عمى البيئة كتحسينيا مسؤكلية جميع 29]
البشر دكالن كأفراد, كال بد مف التعاكف الدكلي في ىذا المجاؿ ألف 

التمكث البيئي ال يعرؼ الحدكد كحدكثو في أم منطقة مف العالـ 
سينعكس عمى الكرة األرضية بكامميا, كما أنو ال بد مف تعميؽ 

عقكؿ كسمكؾ البشر بمختمؼ الكسائؿ مفيـك التربية البيئية في 
 ].30الحماية البيئة كتحسينيا ]

 الطريقة واالجراءات. 4
 منهج الدراسة .أ

تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم       
يقـك عمى تجميع البيانات كالمعمكمات كتفريغيا بطريقة منظمة 

م يحمؿ كيصؼ كىك أنسب المناىج لطبيعة الدراسة فيك الذ
 .كيفسر الكاقع أك الظاىرة قيد الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة ب.
تككف مجتمع ىذه الدراسة مف طالبات كمية التربية بينبع       

فرع جامعة طيبة بالمدينة المنكرة مف مختمؼ المستكيات 
كأدبية( اقتصرت الدراسة عمى الطالبات فقط  –عممية ) كاألقساـ

  يكجد بيا شطر طالب. كالذم تجاكز عددىفنظرا ألف الكمية ال
  .( طالبة3215)

 عينة الدراسة
اقتصرت الدراسة عمى عينة ممثمة لطالبات كمية التربية       

بينبع فرع جامعة طيبة حيث تجاكز مف شارؾ في اإلجابة عمى 
( طالبة مف مختمؼ المستكيات التخصصات 600االستبانة )

الكمية كالالتي مقر إقامتيف الدائمة  العممية كاألدبية بجميع أقساـ
ينبع الصناعية كينبع البحر( كعدد االستبيانات ) بالمدينتيف

( استبانة كقد كاف تكزيع 540) الصالحة التي تـ تحميميا بمغ
 :الطالبات المشاركات كاآلتي

 (.طالبة 480مدينة ينبع البحر ). 1
 (.طالبة 60مدينة ينبع الصناعية ). 2

تحديد أىـ السمات كالخصائص التي تتميز بيا  لقد أمكف     
عينة الدراسة كجميعيف مف اإلناث بكاسطة البيانات األكلية في 
استمارة الدراسة )االستبانة( كتشمؿ التخصص, كالفرقة, كمكاف 

( 24-17) السكف, أما أعمار الطالبات فكانت متقاربة ما بيف
 .سنة
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 1جدول 
 متغيرات الدراسةخصائص أفراد عينة الدراسة بحسب 

 لممشاركة من العدد الكمي لممتغير )%( النسبة عدد أفراد العينة المتغير  م
 % 54.07 292 التخصص االكاديمي )عممي( 1
 %45.93 248 التخصص االكاديمي )ادبي( 2
 %60.16 480 (مدينة السكف )ينبع البحر 3
 %20.00 60 (مدينة السكف )ينبع الصناعية 4
 %24.07 130 (لدراسي )االكؿالمستكم ا 5
 %26.85 145 المستكم الدراسي )الثاني( 6
 %52.23 127 (المستكم الدراسي )الثالث 7
 %56.25 138 المستكم الدراسي )الرابع( 8
 أداة الدراسة ج.

تـ استخدـ االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات مف عينة       
لطبيعة الدراسة, كتـ تصميـ الدراسة كتـ تحديد ىذه األداة كفقان 

استبانة عف مفيـك البيئة كالتمكث البيئي كأثر المشاكؿ المتعمقة 
بو عمى األفراد كالمجتمع كما شممت أسئمة حكؿ فاعمية برامج 
التكعية البيئية شممت ثالث محاكر تناكؿ األكؿ مدل كعي 
الطالبات بمفيـك البيئة كالتمكث البيئي كالمحكر الثاني تناكؿ 

ل ثقافة الطالبات حكؿ كجكد أثر لمتمكث البيئي عمى صحة مد
الفرد كالمجتمع, أما المحكر الثالث فكاف حكؿ مدل معرفة 
الطالبات بأىمية البرامج التي تيتـ بحماية البيئة كتقييـ ىذه 

 .البرامج مف قبؿ الطالبة
تـ تكضيح الغرض مف االستبانة لممشاركات عبر إرشاد       

تـ اإلجابة بطريقة سيمة كصحيحة, كضمت مكجو ليف حتى ت
( عبارة متنكعة حكؿ مكضكع الدراسة لتغطي كافة 36االستبانة )

عناصره كىي استبانة مغمقة تتميز بسيكلة التفريغ كقد صممت 
 (.أكافؽ, إلى حد ما, ال أكافؽ) االستبانة عمى المقياس الثالثي

 صدؽ كثبات أداة الدراسة
 :صدؽ أداة الدراسة. 1
 :لصدؽ الظاىرم لألداةا -أ

تـ عرضيا عمى عشرة  ,لمتعرؼ عمى صدؽ أداة الدراسة     
محكميف مف القسـ التربكم بجامعة طيبة, كفي ضكء آرائيـ تـ 

 .إعداد أداة الدراسة في صكرتيا النيائية
 لالستبانة:حصائي لية التحقؽ مف الثبات اإلآ -ب 

االكؿ تمثمو تـ تقسيـ عبارات االستبانة الي نصفيف       
كاالخر تمثمو االرقاـ الزكجية  العبارات ذات االرقاـ الفردية )س(,

)ص( كمف ثـ طبقت االستبانة عمي عينة عشكائية تمثؿ نسبة 
%( مف مجتمع الدراسة كتـ حساب المتغيرات مف العينة 10)

نصؼ معامؿ الثبات الكمي لالستبانة  إليجاداالستطالعية كذلؾ 
الثبات الكمي  إليجادالسبيرماف كبراكف  كمف ثـ تـ طبؽ قانكف

 ].31لالستبانة ]
   :جمع البيانات. 2

تـ جمع البيانات المطمكبة بتكزيع االستبانة عمى جميع       
طالبات الكمية في أماكف دراستيف )مبنى األقساـ العممية, كمبنى 
األقساـ األدبية(. كقد بمغ إجمالي عدد الطالبات في الكمية 

( 540بة تقريبان. كلقد تـ الحصكؿ عمى عدد )( طال3215)
 .صالحة إلجراء الدراسة اإلحصائية عمييا استبانة

 ومناقشتهانتائج ال .5
 :أكالن: تحميؿ النتائج

 :تـ تكضيح نتائج االستبانة عمى النحك التالي
السؤاؿ األكؿ: ما مدل كعي الطالبات بمفيـك البيئة كالتمكث 

 البيئي؟
كعي الطالبات بمفيـك البيئة كالتمكث  لمتعرؼ عمى مدل     

البيئي تـ حساب التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات 

لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابة الطالبات  2المحكر كاختبار كا
بالمكافقة أك عدـ حكؿ عبارات االستبانة, حيث أف العبارة ترجح 
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كجاءت  ,المحسكبة 2المكافقة بناءن عمى النسبة المئكية كقيمة كا
( بالنسبة لطالبات ينبع 3( )2النتيجة كما كضحتيا الجداكؿ )

( بالنسبة لطالبات ينبع الصناعية 5( )4كالجداكؿ ) ,البحر
 :كالتالي

 :أكالن: طالبات ينبع البحر
 2جدول 

 ي الطالبات بمفهوم البيئة والتموث البيئي لطالبات ينبع البحرنتيجة المحور األول: مدى وع
 ال أوافق % إلى حد ما  أوافق % العبــــارة م
 %41. 25 %54. 23 %04. 51 البيئة تعني كؿ ما حكلنا.  1
 %75. 28 %00. 25 %25. 46 حماية البيئة مسؤكلية األفراد كالمجتمعات.  2
 %58. 29 %58. 24 %83. 45 كثير مف المعاني. البيئة الممكثة مصطمح يحمؿ ال 3
 %08. 27 %20. 30 %70. 42 االنضماـ ألنشطة البيئة يعني االىتماـ بنظافة المكاف.  4
 %29. 32 %00. 25 %70. 42 تكفير استيالؾ الطاقة لو عالقة بالبيئة.  5
 %66. 41 %12. 28 %20. 30 التطكر التقني الصناعي يؤدم إلى التمكث.  6
 %33. 28 %29. 32 %37. 39 عدـ استغالؿ الكقت فيما يفيد نكع مف التمكث.  7
 %62. 35 %00. 30 %37. 34 االىتماـ بممتمكات الكمية أىـ مف مشكمة نظافة الكمية.  8
 %29. 37 %75. 28 %95. 33 التطكر التقني الصناعي ىك الذم سيحمي البيئة في المستقبؿ.  9
 %08. 37 %41. 30 %50. 32 كث البيئة كسمكؾ األفراد. تكجد عالقة بيف تم 10
 %70. 42 %25. 31 %04. 26 أكد أف أتخصص في ىذا المجاؿ في المستقبؿ.  11

 3جدول 
 لمدى وعي الطالبات لمفهوم البيئة والتموث البيئي لطالبات ينبع البحر 2قيمة كا

الوسط  رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 لمحسوبةا

 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 05. 83 22. 60 160 1
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 70. 69 40. 32 160 2
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 06. 37 45. 44 160 3
 كافؽأ دالة 2 05. 0 99. 5 02. 9 92. 21 160 4
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 36. 3 27. 13 160 5
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 35. 5 87. 16 160 6
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 30. 15 58. 28 160 7
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 82. 22 88. 34 160 8
 أكافؽ ةدال 2 05. 0 99. 5 56. 35 54. 43 160 9
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 52. 2 58. 11 160 10
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 95. 20 42. 33 160 11
 مدل يناقشاف المذاف( 3)ك( 2) رقـ الجدكليف مف يتضح      
 أراء جاءت حيث البيئي كالتمكث البيئة بمفيـك الطالبات كعي

 المحكر عبارات عمى طفيفة بأغمبية قةبالمكاف البحر ينبع طالبات
(, 83.05) بيف تتراكح المحسكبة 2كا قيمة كانت فقد األكؿ

 الداللة مستكل عند( 5.99) الجدكلية 2كا بقيمة مقارنة( 9.02)
 كحماية حكلنا, ما كؿ تعني البيئة: العبارتيف كحصمت 0.05

 إال مكافقة, نسبة أعمى عمى. كالمجتمعات األفراد مسؤكلية البيئة
 في المجاؿ ىذا في التخصص في رغبتيف عدـ أبديف الطالبات
 غير فكانت( 10)ك( 6)ك( 5) لمعبارات بالنسبة أما المستقبؿ,

 .بعينيا إجابة ترجيح عدـ يعني مما إحصائيان  دالة
 :الصناعية ينبع طالبات: ثانيان 
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 4 جدول
 الصناعية ينبع الباتط لدى البيئي والتموث البيئة مفهوم حول األول المحور نتيجة

 ال أوافق % إلى حد ما % أوافق % العبــــارة م
 %66. 16 %66. 16 %66. 66 التطكر التقني الصناعي يؤدم إلى تمكث البيئة.  1
 %66. 16 %33. 18 %00. 65 البيئة تعني كؿ ما حكلنا.  2
 %00. 20 %66. 16 %33. 63 االنضماـ ألنشطة البيئة يعني االىتماـ بنظافة المكاف.  3
 %66. 21 %66. 16 %66. 61 حماية البيئة مسؤكلية األفراد كالمجتمعات.  4
 %66. 21 %66. 16 %66. 61 تكجد عالقة بيف تمكث البيئة كسمكؾ األفراد.  5
 %33. 18 %66. 16 %09. 59 البيئة الممكثة مصطمح يحمؿ الكثير مف المعاني.  6
 %33. 23 %33. 18 %33. 58 قة بالبيئة. تكفير استيالؾ الطاقة لو عال 7
 %00. 25 %66. 21 %33. 53 التطكر التقني الصناعي ىك الذم سيحمي البيئة مستقبالن.  8
 %33. 38 %66. 16 %00. 50 أكد أف أتخصص في ىذا المجاؿ في المستقبؿ.  9

 %66. 31 %00. 20 %33. 48 االىتماـ بممتمكات الكمية أىـ مف مشكمة نظافة الكمية.  10
 %00. 50 %00. 15 %00. 35 عدـ استغالؿ الكقت فيما يفيد نكع مف التمكث.  11

 5جدول 
 حول المحور الثاني حول مفهوم البيئة والتموث البيئي لطالبات ينبع الصناعية 2قيمة كا

رقم 
 العبارة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

الداللة  درجة الحرية مستوى الداللة
 اإلحصائية

 النتيجة

 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 1. 27 44. 13 20 1
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 4. 24 75. 12 20 2
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 21 08. 12 20 3
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 00. 20 14. 14 20 4
 أكافؽ دالة 2 05 .0 99. 5 90. 6 52. 8 20 5
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 30. 7 98. 6 20 6
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 21 08. 12 20 7
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 17 68. 10 20 8
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 27 44. 13 20 9
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 15 60. 8 20 10
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 00. 10 16. 8 20 11
ف يناقشاف ي( المذ5( ك)4ح مف الجدكليف رقـ )كيتض      

استجابات طالبات ينبع الصناعية كالذم يكضح مدل كعييف 
بمفيـك البيئة كالتمكث البيئي حيث اتفقت معظـ الطالبات عمى 

 المحسكبة تتراكح ما بيف 2عبارات المحكر األكؿ كجاءت كا
( عند 5.99) الجدكلية 2( مقارنة بقيمة كا6.90), (27.10)

كىذا يؤكد عدـ اختالؼ اآلراء حكؿ أغمبية  0.05 مستكل داللة
عبارات المحكر األكؿ كسجمت العبارة: التطكر التقني الصناعي 
يؤدم إلى تمكث البيئة. أعمى نسبة مئكية كالممفت لمنظر أف تأتي 

ث البيئي في المرتبة عبارة التطكر التقني كالصناعي يؤدم لمتمك 
األكلى بالنسبة لطالبات ينبع الصناعية في حيف جاء في المرتبة 

السادسة بالنسبة لطالبات ينبع البحر كيعكد ذلؾ لطبيعة القطاع 
الذم تسكنو طالبات ينبع الصناعية الذم يتميز بتطكر تقني 
كصناعي اثر عمى ثقافة السكاف, كما يظير تأثير مقر السكف 

لطالبات في التخصص في مجاؿ البيئة حيث جاءت عمى رغبة ا
استجابة معظـ طالبات ينبع الصناعية بالمكافقة مقابؿ عدـ 

 .المكافقة بالنسبة لطالبات ينبع البحر
السؤاؿ الثاني: ما مدل ثقافة الطالبات حكؿ كجكد تمكث بيئي 

 كأثره عمى صحة الفرد كالمجتمع؟
دل ثقافة الطالبات لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني حكؿ م      

حكؿ كجكد تمكث بيئي كأثره عمى صحة الفرد كالمجتمع. تـ 
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حساب التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسطات الحسابية 
كاالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة عمى عبارات 

لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابة  2المحكر الثاني كاختبار كا
الستبانة, حيث أف العبارة ترجح الطالبات حكؿ عبارات ا

 2بالمكافقة أك عدـ المكافقة بناءن عمى النسبة المئكية كقيمة كا

( 9( )8المحسكبة كجاءت النتيجة كما كضحيا الجدكؿ رقـ )
( لطالبات ينبع 9( )8لطالبات ينبع البحر كالجدكؿ رقـ )

 :الصناعية كالتالي
 :أكالن: طالبات ينبع البحر

 6جدول 
 الطالبات حول وجود تموث بيئي وأثره عمى الفرد والمجتمع لطالبات مدى ثقافة

 ال أوافق % إلى حد ما أوافق % العبــــارة م
 %37. 24 %20. 25 %41. 50 أسعد إذا كانت األماكف حكلي نظيفة.  1
 %20. 25 %45. 26 %33. 48 ضركرة كجكد إرشادات مبسطة لمتقميؿ مف مخاطر تمكث اليكاء.  2
 %62. 25 %66. 26 %70. 47 ـ ركائح كريية مف أماكف تجمع النفايات. أشت 3
 %66. 29 %00. 25 %83. 45 نظافة األماكف العامة تيـ األفراد.  4
 %33. 28 %83. 25 %83. 45 أغمؽ النكافذ حينما أشتـ رائحة غريبة خكفان مف التمكث.  5
 %87. 26 %33. 28 %79. 44 ك. يزعجني استمرار كجكد مصادر الغبار كالدخاف في الج 6
 %41. 25 %37. 34 %20. 40 تكجد مجارم طافية في أماكف مختمفة بالمدينة.  7
 %25. 31 %79. 29 %95. 38 البيئة عمى سطح األرض ممكثة بمستكل مزعج.  8
 %25. 31 %16. 34 %58. 34 أعتقد أف مرض الحساسية سببو التمكث.  9

 %75. 28 %91. 37 %33. 33 ىز التنفسي لدل األسرة. تكجد أعراض مرضية بالجا 10
 %87. 36 %70. 32 %41. 30 أالحظ كجكد غبار كدخاف بكثرة في الجك.  11
 %29. 37 %70. 32 %00. 30 أعتقد أف سمككي العاـ يساعد في زيادة التمكث.  12

 7جدول 
 د والمجتمع لطالباتحول مدى ثقافة الطالبة بوجود تموث بيئي وأثره عمى الفر 2قيمة كا 

الوسط  رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 99. 6 30. 19 160 1
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 20. 34 71. 42 160 2
 أحيانا دالة 2 05. 0 99. 5 05. 6 96. 17 160 3
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 50. 28 0. 39 160 4
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 09. 3 83. 12 160 5
 ال يمكف ترجيحيا دالة 2 05. 0 99. 5 96. 0 12. 7 160 6
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 73 00. 58 160 7
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 72. 44 83. 48 160 8
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 00. 35 20. 43 160 9
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 99. 25 20. 29 160 10
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 92. 3 45. 14 160 11
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 70. 48 26. 49 160 12
ذاف يعبراف م( ال7( ك)6رقـ ) الحظ مف خالؿ الجدكليفي      

عف آراء الطالبات حكؿ ما تضمنو المحكر الثاني بشأف كجكد 
تمكث بيئي كأثره عمى صحة الفرد كالمجتمع فكانت آراء الطالبات 

 ( مف عبارات المحكر بنسبة تتراكح بيف8إيجابية بالمكافقة عمى )
المحسكبة  2%( كقد كانت قيمة كا38.09)%( ك50.41)

 الجدكلية 2( مقارنة بقيمة كا6.99)( ك73.10) فتتراكح بي
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أسعد "( حيث أحرزت عبارة 0.05) ( عند مستكل الداللة5.99)
بأعمى نسبة مكافقة كىك ما  "إذا كانت األماكف حكلي نظيفة

تصبك إليو جميع خطط التنمية, أال كىك سعادة اإلنساف التي 
كغير  تنبع مف تكاصمو الداخمي بما ىك حكلو مف مكجكدات حية

حية أينما كاف, كقد اتفقت الطالبات أيضان عمى مالحظة ىامة: 
أنو تكجد مجارم طافية في أماكف مختمفة بالمدينة كربما يرجع 

 .ذلؾ ألسباب ىندسية تتعمؽ بشبكة الصرؼ الصحي
 :ثانيان: ساكنات ينبع الصناعية

 8جدول 
 فرد والمجتمع لطالبات ينبع الصناعيةنتيجة مدى ثقافة الطالبة حول وجود تموث بيئي وأثره عمى ال

 ال أوافق  إلى حد ما أوافق  العبــــارة م
 %33. 13 %00. 20 %66. 66 نظافة األماكف العامة تيـ األفراد.  1
 %66. 21 %66. 16 %66. 61 يزعجني استمرار كجكد مصادر الغبار كالدخاف في الجك.  2
 %66. 16 %66. 21 %66. 61 ج. البيئة عمى سطح األرض ممكثة بمستكل مزع 3
 %00. 20 %33. 18 %66. 61 أسعد إذا كانت األماكف حكلي نظيفة.  4
 %66. 21 %33. 18 %00. 60 تكجد أعراض مرضية بالجياز التنفسي لدل أسرتي.  5
 %00. 20 %66. 21 %33. 58 ضركرة كجكد إرشادات مبسطة لمتقميؿ مف مخاطر تمكث اليكاء.  6
 %00. 20 %66. 21 %33. 58 كد دخاف بكثرة في الجك. أالحظ كج 7
 %66. 21 %00. 20 %33. 58 أغمؽ النكافذ حينما أشتـ رائحة غريبة خكفان مف التمكث.  8
 %33. 23 %33. 18 %33. 58 أعتقد أف مرض الحساسية سببو التمكث.  9
 %66. 31 %33. 18 %00. 50 أعتقد أف سمككي العاـ يساعد في زيادة التمكث.  10
 %33. 38 %66. 21 %00. 40 أشتـ ركائح كريية مف أماكف تجمع النفايات.  11
 %66. 56 %66. 21 %66. 21 تكجد مجارم طافية في أماكف مختمفة بالمدينة.  12

 9 جدول
 الصناعية ينبع لطالبات والمجتمع الفرد عمى وأثره بيئي تموث بوجود الوعي مدى حول 2كا قيمة 

رقم 
 ةالعبار 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة  درجة الحرية
 اإلحصائية

 النتيجة

 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 21 08. 12 20 1
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 16 61. 10 20 2
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 16 61. 10 20 3
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 21 08. 12 20 4
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 30. 19 34. 11 20 5
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 17 68. 10 20 6
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 70. 21 03. 12 20 7
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 70. 4 97. 4 20 8
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 40. 30 24. 14 20 9
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 70. 14 90. 9 20 10
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 27 79. 7 20 11
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 16 61. 10 20 12
آراء الطالبات  اتفاؽ( 9( ك)8الحظ مف خالؿ الجدكليف )ي      

كر الثاني عدا مالحظتيف بالمكافقة عمى جميع عبارات المح
لكجكد مجارم طافية بالمدينة حيث بمغت نسبة ال أكافؽ 

( مقارنة 14.7) المحسكبة التي بمغت 2%( بقيمة كا56.66)

( 0.05) ( عند مستكل الداللة5.99) الجدكلية 2بقيمة كا
كلكحظ ارتفاع نسبة مكافقة الطالبات عمى انزعاجيف لكجكد 

ك ككجكد أعراض مرضية مصادر لمغبار كالدخاف في الج
بالجياز التنفسي لدل أفراد أسرىف مقارنة بطالبات المجمكعة 
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األكلى بينبع البحر كيعد ذلؾ أمرا متكقعان حيث أف المناطؽ 
الصناعية تكثر فييا الغازات كالركائح التي قد تؤثر عمى 
الصحة, كلمتحقؽ ما إذا كانت ىناؾ فركؽ إحصائية بيف 

 2ىذا المحكر تـ إيجاد قيمة كااستجابات الطالبات حكؿ 
 2( مقارنة بكا16.90)( ك30.4) المحسكبة التي تراكحت بيف

( كبذلؾ يمكف استخالص 0.05) ( عند مستكل5.99) الجدكلية
النتيجة التالية كىي أنو يكجد كعي لدل الطالبات حكؿ كجكد 

 .تمكث بيئي كاثر ق عمى صحة الفرد كالمجتمع
لتي حصمت عمى أعمى نسبة مئكية كالمالحظ أف العبارة ا     

لدل طالبات ينبع البحر جاءت في المرتبة الرابعة بالنسبة 
لطالبات ينبع الصناعية كقد يعكد ذلؾ ككف قطاع ينبع 
الصناعية يتميز بالتخطيط الجيد كالمستكل الكاضح مف النظافة 

قامة منتزىات  .باإلضافة لممشاريع العامة مف تشجير كا 

مدل معرفة الطالبات بالبرامج التي تيتـ  السؤاؿ الثالث: ما
 بحماية البيئة كتقييـ ىذه البرامج مف قبؿ الطالبة؟

لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث: حكؿ مدل معرفة الطالبات بالبرامج 
التي تيتـ بالبيئة كتقييـ ىذه البرامج مف قبؿ الطالبة, تـ حساب 

النحرافات التكرارات كالنسبة المئكية كالمتكسطات الحسابية كا
المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عمى عبارات المحكر الثالث 

لمعرفة داللة الفركؽ بيف استجابة الطالبات حكؿ  2كاختبار كا
عبارات االستبانة, حيث أف العبارة ترجح بالمكافقة أك عدـ 

المحسكبة كجاءت  2المكافقة بناءن عمى النسبة المئكية كقيمة كا
( لطالبات ينبع 11( )10ا الجدكليف رقـ )النتيجة كما كضحي

( لطالبات ينبع الصناعية 13( )12البحر كالجدكليف رقـ )
 :كالتالي

 :أكالن: طالبات ينبع البحر
 11جدول 

 مدى معرفة الطالبات بالبرامج التي تهتم بحماية البيئة وتقييم هذه البرامج
 ال أوافق  إلى حد ما أوافق  العبــــارة م
 %41. 25 %37. 29 %20. 45 ات كريمة كأحاديث شريفة تحث عمى صكف البيئة. أحفظ آي 1
 %16. 29 %70. 27 %12. 43 أعمـ أف ىناؾ مصمحة لمبيئة بالمممكة العربية السعكدية.  2
 %16. 29 %91. 27 %91. 42 االىتماـ بنظافة الكمية كترشيد استيالؾ الطاقة يقكم الحس البيئي.  3
 %87. 31 %12. 28 %20. 40 باتات بمراكف في منزلي. أىتـ بزراعة ن 4
 %78. 37 %04. 31 %08. 37 أؤيد إنشاء نكادم لمتكعية البيئية في المدارس.  5
 %16. 34 %43. 31 %62. 35 أرل أف لممدرسة دكر في التربية البيئية أكبر مف المنزؿ.  6
 %16. 34 %41. 30 %41. 35 المدارس. لدم االستعداد في المشاركة في برامج تكعية بيئية في  7
 %58. 29 %04. 36 %37. 34 أعمـ أف ىناؾ جائزة عالمية تمنحيا المممكة العربية السعكدية ألبحاث البيئة.  8
 %33. 33 %75. 33 %91. 32 البرامج التي تتحدث عف البيئة معقدة.  9
 %29. 37 %66. 31 %04. 31 برامج البيئة مكررة.  10
 %00. 30 %25. 31 %75. 38 ر دراسة البيئة دراسة أساسية. تعتب 11
 %58. 29 %54. 28 %87. 41 ربط المنيج الذم أدرسو بالبيئة صعب.  12
 %04. 41 %12. 33 %83. 25 دكرم تجاه حماية البيئة غامض.  13

 11جدول 
 هذه البرامج حول مدى معرفة الطالبات بالبرامج التي تهتم بحماية البيئة وتقييم 2قيمة كا

الوسط  رقم العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 النتيجة

 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 09. 3 83. 12 160 1
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 46. 6 54. 18 160 2
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 67. 16 81. 29 160 3
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 25. 3 14. 13 160 4
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 83. 15 06. 29 160 5
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 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 42. 3 49. 13 160 6
 يحياال يمكف ترج غير دالة 2 05. 0 99. 5 06. 0 63. 1 160 7
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 26. 2 98. 10 160 8
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 96. 1 20. 10 160 9
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 95. 19 62. 32 160 10
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 00. 11 24. 24 160 11
 أكافؽ ةدال 2 05. 0 99. 5 95. 31 04. 41 160 12
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 86. 20 36. 33 160 13
 ينبع طالبات رأم( 11)ك( 10) رقـ الجدكليف مف يتضح       
 الطالبات كعي مدل تناكؿ الذم الثالث المحكر حكؿ البحر

 المتكسطات حساب تـ حيث البرامج ليذه كتقييميف بالبرامج
 قيمة أف ككجد 2كا مةقي لحساب المعيارية كاالنحرافات الحسابية

 عبارات مف نسبة أعمى بمغت حيث عالية غير المكافقة درجة
( 31.95) بيف المحسكبة 2كا بقيمة%( 45.20) الثالث المحكر

 مستكل عند( 5.99) الجدكلية 2كا بقيمة مقارنة( 6.46)ك
 مف%( 46.15) نسبة ترجيح يتـ لـ بينما( 0.05) الداللة
( 3.42) بيف تراكحت التي حسكبةالم 2كا بنسبة المحكر عبارات

 مستكل عند( 5.99) الجدكلية 2كا بقيمة مقارنة( 0.06)ك
 ).0.05) الداللة
 الصناعية ينبع طالبات: ثانيان 

 12 جدول
 البرامج هذه وتقييم البيئة بحماية تهتم التي بالبرامج الطالبات معرفة مدى: الثالث المحور نتيجة

 ال أوافق  ا إلى حد م أوافق % العبــــارة م
 %66. 16 %66. 21 %33. 78 أعمـ أف ىناؾ مصمحة لمبيئة بالمممكة العربية السعكدية.  1
 %33. 18 %00. 15 %66. 66 أحفظ آيات كريمة كأحاديث شريفة تحث عمى صكف البيئة.  2
 %00. 20 %66. 16 %33. 63 أعمـ أف ىناؾ جائزة عالمية تمنحيا المممكة العربية السعكدية ألبحاث البيئة.  3
 %33. 18 %33. 18 %33. 36 أىتـ بزراعة نباتات بمراكف منزلي.  4
 %33. 18 %33. 23 %33. 58 االىتماـ بنظافة الكمية كترشيد استيالؾ الطاقة يقكم الحس البيئي.  5
 %33. 23 %00. 20 %66. 56 تعتبر دراسة البيئة دراسة أساسية.  6
 %66. 26 %00. 20 %33. 53 البيئة صعب. ربط المنيج الذم أدرسو ب 7
 %33. 38 %66. 26 دوري تجاه حماية البيئة غامض.  8
 %00. 35 %00. 35 %00. 30 أكيد إنشاء نكادم لمتكعية البيئية في المدارس.  9
 %33. 28 %66. 16 %00. 55 البرامج التي تتحدث عف البيئة معقدة.  10
 %66. 51 %00. 25 %33. 23 برامج تكعية بيئية في المدارس  لدم االستعداد في المشاركة في 11
 %33. 23 %00. 20 %66. 56 برامج البيئة مكررة.  12
 %66. 56 %66. 21 %66. 21 أرل أف لممدرسة دكر في التربية البيئية أكبر مف المنزؿ.  13

 13جدول 
 ذه البرامجمدى معرفة الطالبات بالبرامج التي تهتم بحماية البيئة وتقييم ه

رقم 
 العبارة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2قيمة كا
 المحسوبة

 2قيمة كا
 الجدولية

الداللة  درجة الحرية مستوى الداللة
 اإلحصائية

 النتيجة

 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 80. 14 93. 9 20 1
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 70. 14 90. 9 20 2
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 15 63. 9 20 3
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 30. 24 73. 12 20 4
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 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 80. 14 93. 9 20 5
 ال أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 9 79. 7 20 6
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 20. 11 64. 8 20 7
 اال يمكف ترجيحي غير دالة 2 05. 0 99. 5 58. 0 94. 2 20 8
 ال يمكف ترجيحيا غير دالة 2 05. 0 99. 5 30. 0 41. 1 20 9
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 17 68. 10 20 10
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 40. 24 75. 12 20 11
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 10. 30 16. 14 20 12
 أكافؽ دالة 2 05. 0 99. 5 90. 48 08. 12 20 13
 :الصناعية ينبع ناتساك: ثانيان 

 غالبية اتفاؽ( 13)ك( 12) الجدكليف خالؿ مف يتضح      
 عمى يدؿ مما الثالث المحكر عبارات حكؿ الطالبات آراء

 المحسكبة 2كا قيمة تراكحت كقد البيئية التكعية ببرامج اىتماميف
( 5.99) الجدكلية 2كا بقيمة مقارنة( 11.20)ك( 48.9) بيف
 ينبع طالبات أف يتضح عميو كبناءن ( 0.05) الداللة مستكل عند

 طالبات مف أعمؽ البيئة حماية ببرامج معرفة لدييف الصناعية
 يكجد أنو يتضح سبؽ ما عمى كبناء الصناعية ينبع ساكنات

 بحماية تيتـ التي البرامج حكؿ الطالبات لدل ما حد إلى كعي
 .البرامج ىذه كتقييـ البيئة

 النتائج مناقشة. 6
 البحر كينبع الصناعية ينبع بمدينة الطالبات آراء ائجنت بمقارنة
 :اآلتي اتضح
  األكؿ السؤاؿ: أكالن 
 آلراء اإلحصائية النتائج بمقارنة سبؽ ما خالؿ مف يتضح     

 آراء أف اتضح البيئي كالتمكث البيئة مفيـك حكؿ الطالبات
 لدل المعمكمات تكفر إلى تشير المحكر ىذا حكؿ الطالبات
 أعمؽ بشكؿ البيئة مفيـك حكؿ الصناعية ينبع بمدينة الطالبات

 لمجيكد ذلؾ يرجع كربما البحر ينبع بمدينة الطالبات مف
 مف الصناعية ينبع مدينة في الممكية الييئة تبذليا التي الكاضحة

 [32] كتشجيرىا, المدينة لنظافة العاـ بالمستكل االىتماـ ناحية
 مرافقيا بجميع لممدينة ـالمنظ اليندسي كالتخطيط العمراف كرقي
 باإلضافة كاألنشطة لمندكات مجيزة كأماكف متنزىات كجكد مع

 ينبع قطاع لساكني تقديميا عمى تحرص التي التثقيفية لمبرامج
  الممكية الييئة كقناة التثقيفية البرامج خالؿ مف الصناعية

 .الخاصة
 عبينب التربية كمية طالبات كعي تكضح السابقة كالنتائج     
 دراسة مع النتيجة ىذه تتفؽ كال البيئي كالتمكث البيئة بمفيـك

 التي [15] المكلى كدراسة[ 16] جباف كدراسة[ 14] الصباغ
 في الطالب لدل البيئي الكعي مستكل تدني نتائجيا أظيرت
 التي [34] المجرشي كدراسة[ 33] البدراني دراسة مع تتفؽ حيف

فك  البيئي الطالب كعي نتائجيا أظيرت  مستكيات عمى كاف ا 
 غالبية حكؿ اآلراء اختالؼ عدـ النتائج تظير كما. متفاكتة
 .االكؿ المحكر عبارات

 الثاني السؤاؿ: ثانيان 
 النتائج كمقارنة النتائج كمقارنة سبؽ ما خالؿ مف      

 اثر بكجكد الطالبات كعي مدل حكؿ الطالبات آلراء اإلحصائية
 معظـ أنو يتضح كالمجتمع فردال صحة عمى كأثره البيئي لمتمكث

 لدل أف يؤكد ما الثاني المحكر عبارات عمى كافقف الطالبات
 الفرد صحة عمى كأثره البيئي لمتمكث اثر بكجكد كعي الطالبات
 البحر ينبع طالبات بيف اختالؼ ىناؾ أف كالمالحظ. كالمجتمع

 عبارات بعض عمى الطالبات مكافقة مدل في كالصناعية
 األكلى المراتب احتمت التي العبارات كانت حيث الثاني المحكر

 بالنسبة متأخرة مراتب في الصناعية ينبع ساكنات الطالبات لدل
 االختالؼ إلى ذلؾ كيرجع البحر, ينبع ساكنات لمطالبات
 االىتمامات في اختالؼ عميو ترتب كالتي المدينتيف بيف الكاضح
 كعي يفأبد قد المجمكعتيف في الطالبات مجمكعة أف فرغـ

              تفاكت ىناؾ يكجد أنو إال بيئي تمكث لكجكد كاضح
 مف الطالبات تراىا التي االحتياجات كفؽ الكعي مستكل في

 .كاقعيف خالؿ
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 الثالث السؤاؿ: ثالثان 
 التي بالبرامج الطالبات كعي مدل الثالث المحكر كتناكؿ      
 بأف المدينتيف في الطالبات آراء اتفقت فقد البيئة بحماية تيتـ

 فيما. كأىدافيا طرحيا مفردات في ككاضحة بسيطة البرامج
 الككف عمى لمحفاظ اإلسالـ بتكجييات العقائدم االرتباط يخص
عماره  منيا كاستفادتو اإلنساف حكؿ كالمخمكقات كبالمكجكدات كا 

 اصطالحاَ  الحية كغير الحية البيئة يفي فيما,  عمييا كالمحافظة
 آيات يحفظف أنيف عمى المشاركات آراء اتفقت فقد. لفظان  كليس
 عمى الحفاظ عمى تحث شريفة نبكية كأحاديث كريمة قرآنية
 لدييف المشاركات أف الدراسة مف كاتضح. إفساده كعدـ الككف
 بالبيئة السعكدية العربية المممكة اىتماـ يخص فيما كاضحة ثقافة

 الدكلة كاف بالبيئة خاصة حككمية مؤسسات ككجكد كقضاياىا
قميمية عالمية جكائز تمنح , البيئة تخدـ التي لألبحاث كمحمية كا 
 استبانة عمى اإلجابة في المشاركات مجمكعة اىتماـ ذلؾ كتبع

 في كفكائدىا كالمزركعات بالزراعة الصناعية ينبع بمدينة الدراسة
 .السكف مقر
 باف الصناعية ينبع بمدينة المشاركات آراء اتفقت كما     

 غير المعمكمات كلكف إيجابية بأدكار لمقياـ تحتاج البيئة حماية
 بالمشاكؿ إلحساسيف ذلؾ يرجع كربما األدكار ىذه حكؿ متكفرة
 ينبع مدينة مف بالمشاركات مقارنة بالمدينة المممكسة البيئية
 المؤسسات دكر أىمية االستجابات خالؿ مف يتضح كما. البحر

 الذم البيئية كالتربية لبيئةبا االىتماـ ثقافة نشر في التعميمية
 لعدـ ذلؾ يرجع كربما البحر ينبع مدينة مف المشاركات رجحتو
 مقارنة البيئي الكعي ببث تساىـ نسائية كمراكز نكادم تكفر

 أنشطة لدييا نسائية نكادم بيا يكجد التي الصناعية ينبع بمدينة
 .متنكعة تثقيفية كبرامج

 . التوصيات7
 جذابة تكعية برامج كضع عمى يةالترب كميات تعمؿ أف -1

 آمنة بيئة في اإلنساف حؽ تقر اإلسالمية العقيدة مف مستمدة
 مما األرض عمارة في اإلسالـ مبادئ يحقؽ بتكازف كصحية
جياد إسراؼ دكف كتعالى سبحانو اهلل سخره  أمر كما لمكاردىا كا 

 كما السمكات في ما لكـ كسخر: " تعالى قاؿ الحنيؼ ديننا بذلؾ
: تعالى قاؿ كأيضان (. 13) آية الجاثية سكرة"  جميعان  ألرضا في
ف"  "  معمـك بقدر إال ننزلو كما خزائنو عندنا إال شيء مف كا 

 (.21) آية الحجر سكرة
 كالتأكيد العالي, التعميـ في البيئية التربية في مقرر اعتماد -2

 المعمميف إعداد مع صحيحة بطريقة البيئية المفاىيـ تدريس عمي
 عمى المقررات ىذه تقتصر ال أف عمى. البيئية التربية ريسلتد

 تعزز أف يمكف التي كالقيـ الميارات تتضمف بؿ فقط المعرفة
 .كقيمو الفرد سمكؾ في لتتجسد المعرفة

 بالبيئة تعنى التي الييئات كبيف الكميات بيف شراكة عقد -3
 التثقيفية البرامج مف لالستفادة( كينبع لمجبيؿ الممكية الييئة مثؿ)

 لدل البيئي الكعي مستكل لرفع الكميات في كتفعيميا البيئة حكؿ
 .آمنة بيئة لتحقيؽ تضعيا التي الضكابط مف كاالستفادة الطالبات

 في كمف التدريس ىيئة أعضاء تدريب متابعة ضركرة -4
 التربية مقررات تدريس في سيشارككف الذيف خاصة حكميـ
 خططيا ضمف السعكدية لعربيةا المممكة أقرتيا التي البيئية

 كثقافتيـ فاعميف يككنكا لـ إذا األفراد أف ثبت حيث الدراسية
 عالية كطف انتماء ركح مع المشاركة في رغبة كلدييـ إيجابية

 اليدؼ تحقؽ لف كاألنظمة كالمكائح كالمشركعات القكانيف فاف
 .المنشكد

 تشمؿ ثبحي الكميات تقدميا التي الالمنيجية األنشطة تكجيو -5
 البيئي الكعي مستكل رفع كأنشطة مشكالتيا يتناكؿ لمبيئة مسار

 تنمية بيدؼ لمبيئة الصديقة المشاريع في االنخراط عمى كالتحفيز
 .المعرفة بجانب البيئية القيـ
 البيئي التمكث دراسة تستيدؼ التي العممية البحكث تشجيع -6

 كخاصة المعممية العينات عمى كالمعتمدة الصحة عمى كأثره
 مستكل بينيما يتفاكت التي البحر كينبع الصناعية ينبع بمدينتي
 .البيئة عمى يؤثر الذم الصناعي النشاط

 
 
 



 

 

229 

 المراجع
 أ. المراجع العربية

بعد تحديث األنظمة لمحفاظ عمى (. 2010شاكر, محمكد ) [2]
     . السعكدية تحمي البيئة بمشاريعالبيئة كصكف مكاردىا

 ة. التنمية المستدام

التربية كتحديات  (.1996سمير عبد الكىاب ) الخكيت, [3]
مجمة كمية تربية  التنمية البيئية في دكؿ الخميج العربية.

 (.31كمية التربية العدد ) المنصكرة: ,المنصكرة

(. فاعمية برنامج إرشادم 2009الحمبي, نجالء فاركؽ ) [5]
التربية مجمة بحكث لتنمية الكعي البيئي لمفتاة الجامعية, 

  , جامعة المنصكرة, مصر.النكعية

الكعي البيئي لدل طالبات جامعة (. 2003العتيبي, نكر ) [6]
جستير غير , رسالة ماأـ القرل مف منظكر تربكم إسالمي
 منشكرة, جامعة أـ القرل, السعكدية.

(. مستكل 2013) محمد, ابتساـ سعدكف كخمؼ, نياية جبر [9]
امعة بمخاطر الممكثات الكعي البيئي لدل طمبة الج

 (. 207) مجمة األستاذالكيميائية, 

(. صحة البيئة 2008الصفدم, عصاـ كنعيـ الطاىر )  [12]
 كسالمتيا. دار اليازكردم العالمية لمنشر كالتكزيع, عماف.

إدارة البيئة كالتنمية (. 2010قاسـ, خالد مصطفى ) [13]
 , اإلسكندرية.2. الدار الجامعية, طالمستدامة

(. الكعي البيئي لدل 1999) الصباغ, حمدم عبد العزيز ][14
المؤتمر التربكم طالب كمية المعمميف بالمدينة المنكر, 

 , جامعة أـ القرل. الثالث إلعداد المعمـ بكمية التربية

(. مستكل الكعي البيئي 2009) المكلى, مأرب محمد أحمد [15]
مجمة  لدل طمبة كمية التربية في ضكء بعض المتغيرات.

 (. 3, )التربية كالعمـ

(. 2002) جباف, رياض عارؼ, محمد عبد اهلل آؿ عمرك [16]
أثر معاينة كتصكير مظاىر اإلساءة لمبيئة في تعديؿ 
اتجاىات طالب كمية المعمميف في بيشة نحك المشكالت 

       المنظمة العربية - المجمة العربية لمتربيةالبيئية المحمية, 
 . تكنس –كالعمـك  لمتربية كالثقافة

 االنساف كتمكث البيئة, (.1996محمد السيد ) ارناكؤط, [17]
 (.4الطبعة )‘, الدار المصرية المبنانية القاىرة

ـ(. 1999عامر, محمد أميف كمصطفى محمكد سمماف ) [18]
, دار الكتاب الحديث لمنشر, تمكث البيئة مشكمة العصر

 . 1ط

, دار عمـ البيئة(. 1996)خاتكغ, عمياء كبكراف أبك دية  [19]
  .الشركؽ لمنشر كالتكزيع, عماف

الصحة كالبيئة في ـ(. 1999محمد, خمؼ اهلل حسف ) [20]
 , اإلسكندرية. 1, دار المعرفة الجامعية , طالتخطيط الطبي

المكسكعة البيئية )النظاـ (. 2001أحمد رضا مغنى )رفاه,  [22]
 النشر, حمب. , دار الرضكاف لمطباعة ك البيئي كمككناتو(

, دار المرأة كحماية البيئةـ(. 1995عكض, عادؿ رفقي ) [23]
 , بيركت.1الشركؽ لمنشر كالتكزيع , ط

تضميف تصكر مقترح (. 2009المبركؾ, كداد عمر) [24]
مفاىيـ الكعي البيئي في المناىج الدراسية في المرحمة 

جستير . رسالة ماالثانكية التخصصية بشعبية طرابمس
 جامعة الفاتح, كمية اآلداب. منشكره ػ

الثقافة (. 1988إبراىيـ, فتحية محمد, مصطفى الشنكاني ) [25]
 , دار المريخ لمنشر. كالبيئة

محمد, ماىر إسماعيؿ كمحمد كامؿ الرافعي كجيياف  [26]
, دار التربية البيئة: مف أجؿ بيئة أفضؿـ( 2006السيد, )

 الرشد , الرياض. 
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المدخؿ ـ(. 2008) بية كيحيى الفرحافالغرايبة, سامح غرا [27]
 , عماف. 4, دار الشركؽ, طعمى العمـك البيئية

األخطار كالككارث ـ(. 2009شعباف, أسامة حسيف ) [28]
 , دار الفجر لمنشر كالتكزيع, الطبعة األكلى, القاىرة. البيئة

تمكث البيئي )اليكاء ػػػػ (. اؿ2010خنفر, عايد راضي ) [29]
 , دار اليازكردم, عماف. اء(الماء ػػػػ الغذ

اإلنساف كالبيئة كالتمكث ـ(. 2004صالح محمكد )كىبي,  [30]
 , دمشؽ. 1, دار الفكر, طالبيئي

حصائي كقياس عمـ النفس اإل (.1986السيد, فؤاد البيي ) [31]
 دار المنار. ,5ط  ,العقؿ البشرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/3تاريخ ال 17824حمزة, سيؿ. جريدة المدينة العدد  [32]
الييئة الممكية لمجبيؿ كينبع ىػ عنكاف المقاؿ" 1433/

 جريدة المدينة.  -"األفضؿ عربيان لممحافظة عمى البيئة

الكعي البيئي لدل (. 2004) البدراني, عمي محمد أحمد [33]
طمبة قسـ عمـك الحياة في كمية التربية كعالقتو ببعض 

ة المكصؿ, , رسالة دبمـك غير منشكرة, جامعالمتغيرات
 العراؽ. 

قياس الكعي البيئي لدل (. 2010) المجرشي, أحمد عبده [34]
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SCOPE OF THE AWARENESS OF STUDENTS 
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Abstract_ The study aims to identify the scope of the awareness of students of the College 

of Education, Taibah University Branch in Yanbu about environmental concepts and 

problems associated with them and comparison of the level of awareness among students, 

who are inhabitants of the Industrial City of Yanbu and Yanbu Al-Bahr. 

The results showed that students in both the Industrial City of Yanbu and Yanbu Al-Bahr are 

aware of the existence of air pollution and that it has an impact on the health of the 

individual and society at the same level, noting the higher level of pollution in respect of 

those who live in the Industrial City of Yanbu, whose family members have allergy 

symptoms, which shows the presence of relative air pollution in the Industrial City. It also 

turned out that they have a higher willingness to participate in the environmental awareness 

program. On the other hand air pollution due to unpleasant odor is sometimes observed 

among students who dwell in Yanbu Al-Bahr different from those who live in the Industrial 

City of Yanbu. 

As for the programs that are offered in the field of environmental preservation, views of 

students in both cities have agreed that they need to be simpler and clearer. It also turned 

out that both groups have ideological connection with the guidance of Islam to preserve the 

environment. 

KEY WARDS: Environmental awareness, Girls, Faculty of Education, Pollution. 

 

 

 

 

 

 

 


