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 التربية البيئية وعالقتيا بالتنمية المستدامة لدى طمبة المدارس الثانوية
 

 بتول جيجان سممان. م .م                        احمد عبيد حسن  .د.أ
 ثانوية كمية بغدادوزارة التربية /         ابن الييثم   /كمية التربية لمعموم الصرفة 

 
 ممخص البحث 

ييدف ىذا البحث الى التعرف عمى العالقة بين التربية البيئية والتنمية المستدامة  لدى طمبة         
 الرابع العممي في ثانويات واعداديات مدارس  بغداد النيارية ولتحقيق ذلك سعى الباحثان الى االجابة

 عن االسئمة االتية:
ال يوجد  فرق دال احصائيا بين متوسط درجات افراد العينة  والمتوسط الفرضي لمقياس التربية  -1

 البيئية  
 والمتوسط الفرضي لمقياس التنمية ال يوجد  فرق دال احصائيا بين متوسط درجات افراد العينة  -2

 االقتصادي والبعد االجتماعي المستدامة الذي يشمل ثالثة ابعاد ىي البعد البيئي والبعد
( مدارس من ضمنيا ثانوية كمية بغداد 3( مدارس بواقع )3ولإلجابة عن اسئمة البحث تم اختيار)

مدارس لمبنات  بالطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع البحث ومن ثم اعتماد عينة البحث  (3لمبنين و)
دة من شعب الصف الرابع العممي في كل مدرسة بالطريقة العشوائية المرحمية اذ تم اختيار شعبة واح

من ىذه المدارس بصورة عشوائية ، بعدىا تم اختيار الطمبة من الشعب بالجداول العشوائية وبذلك بمغ 
( طالبا وطالبة موزعين بالتساوي بين البنين والبنات  وقد قام الباحثان 815عدد افراد عينة البحث )

( فقرة والبعد البيئي 33بأبعادىا الثالث  البعد االقتصادي وتكون من ) بأعداد مقياس لمتنمية المستدامة
( فقرة وتطمب البحث اعداد مقياس اخر لمتربية البيئية 82( فقرة  والبعد االجتماعي وبمغ )82وبمغ )

( فقرة بعد التأكد من صدق المقياسين  وثباتيما وبعد استخراج النتائج تبين وجود عالقة 33تكون من )
بية بين متغير التنمية المستدامة بإبعادىا الثالثة ومتغير التربية البيئية وتضمن البحث عددا من ايجا

 الجداول االحصائية لتوضيح اجراءات البحث ونتائجو واختتم البحث بعدد من التوصيات والمقترحات 
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Environmental education and its relationship to sustainable development   

                                           For high school students 

 

Abstract 

         The aim of this research is to identify the relationship between 

environmental education and sustainable development for students of the 

Fourth Scientific in secondary schools and high schools in Baghdad day 

schools. To achieve this, the researchers sought to answer the following 

questions: 

1-  There is no statistically significant difference between the average scores 

for the sample and the hypothetical average of the sustainable 

development scale that includes the environmental, economic and social 

dimensions. 

2- There is no statistically significant difference between the mean scores for 

the sample  

      and the hypothetical mean for the scale of environmental education  In 

order to answer the study questions, (6) schools were chosen with (3) 

schools, including the Baghdad College for Boys Secondary School and (3) 

schools for girls in the random class method from the research community, 

and then the sample was approved in the random manner, as one division was 

chosen from the people The fourth scientific grade in each of these schools is 

random, after which the students from the people were randomly chosen, so 

that the number of the members of the research sample reached (218) male 

and female distributed equally between boys and girls. The researchers have 

prepared a scale for sustainable development with its three dimensions, the 

economic dimension, which consists of (30) paragraphs, the environmental 

dimension has reached (25) paragraphs, and the social dimension has reached 

(25) paragraphs. After extracting the results, it was found that there is a 

positive relationship between the variable of sustainable development with its 

three dimensions and the variable of environmental education. The study 

included a number of statistical tables to clarify the procedures of the study 

and its results. The study concluded with a number of recommendations and 

proposals  
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 ىميتوأالفصل االول : مشكمة البحث و 
 :مشكمة البحث 

ة البيئية اداة رئيسة لنشر المعرفة حول المشكالت البيئية المحمية والوطنية والعالمية تعد التربي        
وعنصرا مكمال ضمن اسيامات الجزء لمكل واحد االستراتيجيات لتحقيق التنمية المستدامة كما بادرت 

تنمية بو العديد من المؤتمرات والمنظمات كمنظمة اليونيسكو التي رفعت شعار " التعميم من اجل ال
المستدامة" حيث ترجم ىذا االىتمام بإعادة توجيو  التربية بشكل متكامل وكعممية مستدامة من خالل 
اختيار المواضيع البيئية واالجتماعية واالقتصادية المحمية والعالمية المناسبة وادخاليا في المناىج 

حدى المواد الدراسية او برنامج والمقررات الدراسية المختمفة فقد تظير كوحدة في فصل عن البيئة في ا
متكامل لمتوعية البيئية كمنيج دراسي مستقل بذاتو لمتأكيد ان التربية البيئية تساعد عمى فيم افضل 
لمجوانب االنسانية واالجتماعية واالقتصادية لمحياة والتأكيد عمى االحساس بالمسؤولية  لدى الطمبة 

بتيا من خالل تقديم المعمومات المناسبة ليم ألدراك وفيم لكي يتعمموا مالحظة البيئة وحمايتيا ومراق
بيئتيم  الطبيعية و االجتماعية و االقتصادية وما تحتويو من موارد لبناء مواطن قادر عمى التكامل 

 شكمة البحث وفق التساؤل التالي :مع عناصر بيئتو وحمايتيا تحقيقا لمتنمية المستدامة  وبيذا تتحدد م
 ئية عالقة بالتنمية المستدامة لدى طمبة المرحمة االعدادية؟ىل لمتربية البي

 
 ىمية البحث :أ 

مع تزايد مخاطر المشكالت البيئية في العصر الحديث متمثال بالتموث الكبير الذي صنعتو ايدي      
االنسان طمبا لمتقدم والتطور لدرجة كبيرة ىددت حياتو بالحاضر والمستقبل تعاظم نمو الوعي البيئي 

 1638بشكل واضح وظيرت العديد من التحذيرات التي اثارة االنتباه الى خطورة االمر منذ عام 
وضرورة اطالق حركات حماية البيئة والحفاظ عمييا من التموث واالندثار مما ادى الى قيام عمم البيئة 

عديد من الناس واصبح موضوع البيئة وحمايتيا ودراستيا واالىتمام بيا جزءا من الذخيرة المغوية لم
( المشكالت البيئية التي ال تقتصر عمى بمد دون اخر و ال تفرق بين دولة  3: 8333)كارسون ، 

صناعية ونامية رغم ظيورىا اوال بالدول الصناعية حيث يتمخص ظيور ىذه المشكالت  بتقسيم العمل  
احتياجاتيا المتسارعة لمتطور والخزين العام لممعرفة في كل العموم واستخدام تكنموجيا متطورة إلشباع 

مما ادى الى استغالل شتى امكانات البيئة وطاقاتيا وتحويميا بالشكل الذي يناسب حياة االنسان 
 (141: 1646المعاصرة  وىذا ادى الى الخمل بالتوازن الطبيعي واالجتماعي والثقافي لمبيئة )الحمد ، 
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مب عمييا يتم عن طريق تنمية الوعي وتغيير ولدفع ىذه االضرار وتجاوز ازماتيا ومشاكميا والتغ
 (Harvey , 1977: 82المعتقدات الثقافية والسيطرة عمى العمم والتقنية )

وليذا السبب زاد االعتراف بأىمية الدور الذي تمعبو التربية البيئية في حياة االنسان وحماية بيئتو 
ولي بالبيئة في شكل منظمة متخصصة تابعة وصيانتيا بعد تزايد المشكالت البيئية  وترجم االىتمام الد

حيث تم وضع برنامج  تعاوني لدعم التربية البيئية  ) E. P U.N.لألمم المتحدة وىي   ) اليونيب
 وتطويرىا عمى المستوى الدولي بيدف تخطيط وتفعيل برامج التربية البيئية في جميع الجوانب 

 ( 136-135: 8333)وىبي ،   
المستدامة في مجال التعميم عمى تشخيص احتياجات االفراد لمتعمم والتعميم والمضي وتشجيع التنمية 

قدما في صياغة اىدافيم وتوافر المصادر المالئمة لتحقيق ىذه االىداف وتطبيق استراتيجياتيم فضال 
ستدامة وذلك عن القيام بتقويم نتاج العممية التعميمية برمتيا وان لمتعميم دورا ميما في تحقيق التنمية الم

 (                                                    115: 8312واخرون، )زاير،     من خالل ايجاد الحمول لجميع المشكالت التي تواجو المجتمعات
وبما ان الغاية المرجوة من التنمية المستدامة ان يصبح االنسان فاعال اساسيا وىو معين االبداع 

والمادي إذ يعد عضو فاعل يؤثر ويتأثر ويبدع لنفسو ولغيره لذا فان المعادلة الفكري والمعرفي 
االقتصادية الجديدة ال تعتمد اساسا عمى وفرة المواد الطبيعية والمادية بل عمى المعرفة والكفايات 

                                                                      (Branch,2004:56) والميارات         
وبما انو ال جدوى من راس المال والصناعة والتكنموجيا مالم يتوفر راس المال االنمائي االول          

يم  ىو وىو االنسان القادر عمى االفادة منيا فالعقل وتنميتو وتعميمو تفوق كل تنمية لمورد مادي فالتعم
 (                 (Holm,2001:1االساس االبداعي في التنمية المستدامة     

  :ىدف البحث
اليدف من ىذا البحث لمتعرف عمى العالقة بين التربية البيئية والتنمية المستدامة  لدى طمبة الرابع 

 العممي في ثانويات واعداديات مدارس  بغداد الرسمية 
 

 :فرضيات البحث 
جد  فرق دال احصائيا بين متوسط درجات افراد العينة  والمتوسط الفرضي لمقياس التربية ال يو  -1

 البيئية  
ال يوجد  فرق دال احصائيا بين متوسط درجات افراد العينة  والمتوسط الفرضي لمقياس التنمية  -8

 المستدامة الذي يشمل البعد البيئي والبعد االقتصادي والبعد االجتماعي
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 :حدود البحث 
 -يقتصر البحث الحالي عمى ما يأتي :

مدارس المرحمة الثانوية النيارية الحكومية )المتميزين والمتميزات( التابعة لممديريات العامة لتربية   -1
 الرصافة االولى والثانية و)كمية بغداد(  –بغداد 

 طمبة الصف الرابع العممي  -8
 (8383 -8316السنة الدراسية ) -3
 

 تحديد المصطمحات 
 عرفيا كل من:  /التربية البيئية  -1
( :" نمط من التربية ينظم عالقة االنسان ببيئتو الطبيعية واالجتماعية والنفسية 8332)مطاوع ،  -

اتجاه قيم خاصة  –طريقة تفكير  –مستيدفا اكساب الطمبة خبرة تعميمية من حقائق ومفاىيم 
 تعرضيا في وحدات مرجعية  –يعية استنزاف الموارد الطب -بمشكالت بيئية كالتموث والطاقة  

 (86:  8332)مطاوع ،     
( : " جيود تعميمية موجية او مقصودة نحو تعريف وتكوين المدركات لفعم 8332)شمبي،  -

العالقات المعقدة بين االنسان وبيئتو بأبعادىا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والبيولوجية 
ا وقادرا عمى اتخاذا لقرار  نحو صياغتيا واالسيام  في حل والطبيعية  حتى يكون واعيا بمشكالتي

 (86:  8332مشكالتيا  من اجل تحسين نوعية الحياة لنفسو وألسرتو ولمحيطو والعالم )شمبي ، 
التربية البيئية جيد تعميمي وتربوي موجو ييدف الى تجنب  التعريف االجرائي لمتربية البيئية :

المشاكل البيئية وحل ما قد يقع منيا وتشمل جميع جوانب البيئة المختمفة الطبيعية منيا واالجتماعية 
 واالقتصادية 

 عرفيا كل من : /التنمية المستدامة   -2
 (2005)عبد القادر،   -

لالحقة وتركيا في الحالة التي ورثيا عمييا الجيل الحالي" "عدم االضرار بالطاقة االنتاجية لألجيال ا
 (832: 8332)عبد القادر،

 (2013)ناجي ،  -
،كما  "تعني حق كل جيل في توريث الجيل الذي يخمفو ويميو جممة من االصول االنتاجية والطبيعية

                      (                    36: 8313ورثيا ىو ممن سبقو من االجيال البشرية  " )ناجي ،
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 الفصل الثاني
 الخمفية النظرية 

 التربية البيئية ونشاتيا -1
المشكالت البيئية عن طريق إجراءات تكنولوجية، فيذه اإلجراءات رغم أىميتيا ال يمكن حل          

ال تكفي وحدىا لمواجية ىذه المشكالت، والمشكالت البيئية ينبغي أن تحل في إطار أسبابيا 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية وعن طريق خطة عمل شاممة، تشيع االنضباط في أنماط التنمية 

 (.13: 1644وفى أساليب حياة األفراد وسموكيم )اليونسكو، 
فمعظم المشاكل البيئية ترجع إلى األنماط السموكية الخاطئة، التي تعزى بدورىا إلى االفتقار لممعارف 

( ، ولذلك فمحاولة لحل ىذه المشكالت يجب أن 14: 1663)رجاء محمد رزق، واالتجاىات البيئية 
دراك طبيعة العالقة بين اإلنسان والبيئة والجوانب غير الصحية في ىذه العالقة،  تنبع أساسًا من فيم وا 
حتى يمكن معالجتيا عمى أسس سميمة، فمواجية المشكالت البيئية ينبغي أن تبدأ باإلنسان نفسو، فيو 

نصر الرئيسي في البيئة والمستفيد منيا، والسبب المباشر في مشاكميا )محمد عبد الرحمن الع
 (. 13: 1644الشرنوبي، 

وعمى ىذا األساس فإنو ميما صدرت التشريعات وتأسست الييئات والجمعيات وعقدت المؤتمرات 
فراد تجاه بيئتيم، حيث الدولية الخاصة بحماية البيئة فمن تؤدى إلى ضمان السموك السميم من قبل األ

إنيم يتصرفون بتأثير عوامل متعددة من دوافع واتجاىات وميارات وغير ذلك، وأن األساس في ذلك 
 (.13:  1666ىو العنصر التربوي بالدرجة األولى )محمد صابر سميم 

الناجم  ويعتقد  أحد المربين فشل القوانين التي تستيدف صيانة بيئة اإلنسان إلى االفتقار إلى الوعي
عن قصور في األنظمة التعميمية، اذ ال تسيم ىذه األنظمة في تنمية الوعي الكافي لدى المتعممين 

، فاشتراك  (Pritchard, 1968: 58)وتعميق فيميم لمعالقات المتبادلة والمعقدة بين اإلنسان وبيئتو 
روافد المعرفة النابعة من العموم المواطن بذكاء وفاعمية في القضايا البيئية يتطمب وعيًا عامًا، وتغذية 

والعموم االجتماعية واإلنسانية، كما يتطمب مشاركة المواطن أيضًا بتطوير مواقفو وتنمية مياراتو 
العممية، مما يساعد الناس عمى العيش بكيفية ترفع من نوعية البيئة وتخفض من التدمير البيئي 

 (.11 :1661)اليونسكو، 
بقضايا البيئة ومشكالتيا، كما أدرك المربون أن من أىم الطرق المجدية في وقد أدرك الميتمون أيضًا 

مواجية المشكالت البيئية يكمن في إعداد اإلنسان المتفيم لمبيئة والواعي بما يحيط بيا من أخطار 
والقادر عمى المساىمة اإليجابية في المحافظة عمييا وتطويرىا لما فيو صالح البيئة وتوفير حياة 
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( ، مما تقدم تبين أن ىناك حاجة 86: 1661لإلنسان نفسو )فتحي عبد المقصود الديب، كريمة 
ماسة وممحة إلى تربية تعد الفرد المتفيم لبيئتو والمدرك لظروفيا والواعي بما يواجييا من مشكالت 
وما ييددىا من أخطار والقادر عمى المساىمة اإليجابية في التغمب عمى ىذه المشكالت والحد من 
تمك األخطار بل في تحسين ظروف ىذه البيئة إلى األفضل والذي لديو الدوافع وااللتزام لمقيام بكل 
ذلك من رغبة منو، لذا ظيرت الحاجة إلى نشوء اتجاه جديد في التربية يطمق عميو اآلن "التربية 

 (.81: 1663البيئية" )سنية محمد عبد الرحمن الشافعي، 
( غير أن جذورىا 1648يد لم يتبمور إال بعد مؤتمر استوكيولم )يونيو والتربية البيئية كمفيوم جد

، وأصدر مؤتمر استوكيولم اإلعالن العالمي لمبيئة كما  (Wheeler, 1977: 64)الفكرية قديمة 
حدد مفيوم البيئة وعناصر التموث واآلثار الناجمة عن مشكمة التموث وتدىور البيئة، وانعكاساتيا عمى 

شرية، وقد حث المؤتمر كافة الدول والييئات عمى التصدي لمواجية أخطار التموث المجتمعات الب
 (.15: 1656وتدىور البيئة ونشر الوعي البيئي والتربية البيئية )رشيد الحمد، 

 
 ونشاتيا  التنمية المستدامة -2

المستقمة د ظيور الدول عظير مصطمح التنمية المستدامة بعد الحرب العالمية الثانية السيما ب     
 (1: 8335حيثا بعد ان كانت عبارة  عن مستعمرات   ) خبابة ، 

فالتنمية تعني "العممية اليادفة الى القضاء عمى التخمف وتطوير مختمف فروع االقتصاد الوطني عبر 
االستفادة من من الوسائل التكنموجية واستخداميا غي شتى الميادين االنتاجية لتحقيق اىداف 

 ( 8: 8335 واجتماعية وثقافية"      )خبابة،اقتصادية 
االستدامة ىو مصطمح ظير في البداية في احد مجاالت عمم البيئة الذي ىو احد فروع عمم االحياء 
ثم اصبح استخدام ىذا المصطمح واسع النطاق ليشمل جميع االختصاصات والمجاالت وفي عمم 

يناميكية التي  تتعرض ونتيجة لديناميكيتيا الى البيئة تستعمل لمتعبير عن تشكيل وتطور النظم الد
تغيرات ىيكمية تؤدي الى حدوث تغير في خصائصيا وعناصرىا وعالقة ىذه التغيرات عمى الكائنات 

 (15: 8313)بدوي والبالتاجي ،عي بالضرورة ادامتيا بشكل مستمرالحية التي تعيش في كنفيا مما يستد
بمية عمى االستمرارية والديمومة لألجيال القادمة  وقد ورد ىذا استعمل مصطمح المستدامة ليتضمن القا

المصطمح عمى الصعيد العربي  واالسالمي من قبل المنظمة االسالمية لمتربية والعموم والثقافة في 
 تقريرىا )العالم االسالمي والتنمية المستدامة الخصوصيات والتحديات وااللتزامات(

   ( 143: 8338)االسيسكو ،                                                                       
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بعد تركيب المصطمحين التنمية والمستدامة نحصل عمى المقصود من التنمية المستدامة وىي العممية و 
اليادفة الى القضاء عمى التخمف وتطوير مختمف فروع االقتصاد الوطني عبر االستفادة من الوسائل 

واستخداميا في شتى الميادين االنتاجية لتحقق اىداف اقتصادية واجتماعية وثقافية بطريقة  التكنموجية
     (138: 8311جيال القادمة )عبود،تضمن االستمرارية والديمومة لأل

فعمى صعيد االشخاص وصفيا ادوارد باربر وىو اول من اطمق مصطمح التنمية المستدامة فيصفيا 
لذي يؤدي الى االرتفاع بالرفاىية االجتماعية مع اكبر قدر من التعرض بانيا النشاط االقتصادي ا

 (818: 1665)عبد اهلل ،لمموارد الطبيعية المتاحة وباقل قدر ممكن من االضرار واالساءة الى البيئة 
الى  1651اما تقرير االتحاد العالمي لممحافظة عمى الموارد الطبيعية فيشير كما ورد في تقرير عام 

نمية المستدامة ىي السعي الدائم لتقدير نوعية الحياة االنسانية مع االخذ باالعتبار قدرات ان الت
 (   23: 8313وامكانات النظام الطبيعي الذي يحتضن الحياة  )الطاىر، 

                                                   
 الفصل الثالث

 منيجية البحث واجراءاتو
يتناول ىذا الفصل االجراءات التي اتبعت لتحقيق اىداف البحث وشمل عمى حصر المجتمع         

االصمي واختيار العينة  بنوعييا االستطالعية واالساسية وخطوات اعداد االداة وصدقيا وثباتيا 
 وتطبيقيا والوسائل المستعممة في تحميل النتائج 

 
 منيج البحث   -1

الوصفي لتحقيق اىداف البحث العممي المستعممة في العموم النفسية والتربوية اعتمد الباحثان المنيج 
وىو منيج قائم عمى مجموعة من االجراءات البحثية التي تتكامل لوصف ظاىرة او موضوع اعتمادا 
عمى جمع الحقائق والبيانات وتصنيفيا ومعالجتيا وتحميميا تحميال كافيا ودقيقا الستخالص دالالتيا 

  (2: 8311)الزويني ،  الظاىرة او الموضوع محل البحث الى او تعميمات عن  والوصول
 اجراءات البحث: -2
مجتمع البحث : وىو جميع وحدات الظاىرة المدروسة او مفرداتيا او ىو كل االفراد الذين يحممون  - أ

 (33: 1663صفات الظاىرة التي ىي بمتناول الدراسة والبحث )داود، 
بثانويات المتميزين والمتميزات في مديريات تربية الرصافة االولى والثانية  ولقد تحدد مجتمع البحث

 وكمية بغداد
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 عينة البحث : - ب
(مدارس 3( مدارس من ضمنيا ثانوية كمية بغداد لمبنين و)3( مدارس بواقع )3تم اختيار)       

البحث بالطريقة  لمبنات  بواسطة الطريقة الطبقية العشوائية من مجتمع البحث ومن ثم اعتماد عينة
العشوائية المرحمية اذ تم اختيار شعبة واحدة من شعب الصف الرابع العممي في كل مدرسة من ىذه 
المدارس بصورة عشوائية ، بعدىا تم اختيار الطمبة من الشعب بالجداول العشوائية وبذلك بمغ عدد 

 ( طالبا وطالبة 815افراد عينة البحث )
 ادوات البحث 

 مقياس التنمية المستدامة  -اوال
 تطمب اعداد مقياس التنمية المستدامة اتباع الخطوات االتية :

وقد اخذت اجوبة عينة من طمبة البحث ممحق رقم  االستبانة المفتوحة /الدراسة االستطالعية  -1
  .( يوضح ذلك1)

دبيات قام الباحثان عن االطالع عمى األ لبحث الحالي فضالً وبناء عمى وجية النظر المعتمدة في ا -2
 82فقرة لمبعد البيئي و 82فقرة لمبعد االجتماعي و 33 مقياس بصيغتو االولية والتي بمغتبإعداد ال

 فقرة لمبعد االقتصادي        
بو ان يقيس االختبار ما  دوات القياس  ويقصدأمن شروط  ساسياً أار االختب  يعد صدق الصدق : -3

 (136: 8333صالحية االختبار لقياس ىدف او جانب محدد ( )ابو جادو،  جمو )أوضع من 
ىو المظير العام لالختبار من حيث نوع المفردات وكيفية صياغتيا ومدى  -الصدق الظاىري :

وضوح ىذه المفردات وتعميمات المقياس ودقتيا لذا قام الباحثان بعرض فقرات المقياس عمى مجموعة 
في التربية وعمم النفس لمحكم عمى مدى صالحية فقرات المقياس او عدم من الخبراء والمختصين 

( خبراء في مجال العموم التربوية 3صالحيتيا والتعديالت والمقترحات المناسبة  وكان عددىم )
%( من المحكمين وتم 53( وعمى ضوء اداء الخبراء اخذ الباحثان نسبة اتفاق )8والنفسية  ممحق )
فقرة لمبعد  33 داة جاىزة بصيغتيا النيائيةاأل وبذلك اصبحت .ي اشار الييا الخبراءاجراء التعديالت الت

 فقرة لمبعد االقتصادي         82فقرة لمبعد البيئي و 82االجتماعي و
 :القوة التمييزية لمقياس التنمية المستدامة  -4

لمقياس عمى عينة مكونة من لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس التنمية المستدامة تم تطبيق ا       
( طالبا وطالبة من طمبة الصف الرابع العممي وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية من المدارس 153)

%( من االستمارات التي حصمت عمى اعمى 84المشمولة بالبحث )عينة لبناء المقياس( وتم تحديد )
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وبعد تحميل الفقرات باستعمال %( من االستمارات التي حصمت عمى اقل الدرجات 84الدرجات و )
االختبار التائي لعينتين اظيرت ان جميع فقرات المقياس مميزة اذ ان القيم التائية المحسوبة لمفقرات 

( 63ودرجة حرية )  (0.05( عند مستوى داللة )2.00كانت اكبر من القيمة الجدولية والبالغة )
 ( يوضح ذلك :1والجدول )

 (1جدول )
 لفقرات مقياس التنمية المستدامة باستخدام اسموب العينيتين المتطرفتينالقوة التمييزية 

القيمة التائية  ت
 المحسوبة

القيمة التائية  ت
 المحسوبة

القيمة التائية  ت
 المحسوبة

 القيمة التائية المحسوبة ت

 البعد االقتصادي البعد االجتماعي
1 4.5 11 5.3 21 2.29 1 3.7 
2 3.2 12 3.6 22 5.6 2 6.1 
3 5.83 13 6.3 23 8.4 3 5.3 
4 3.3 14 4.8 24 5.3 4 4.7 
5 5.7 15 6.5 25 5.2 5 8.1 
6 4.8 16 3.3 26 3.9 6 9.4 
7 8.1 17 4.5 27 3.1 7 9.1 
8 7.7 18 5.8 28 4.1 8 6.7 
9 6.6 19 4.1 29 8.7 9 7.5 
10 4.21 20 5.3 30 3.6 10 3.8 
القيمة التائية  ت

 المحسوبة
القيمة التائية  ت

 المحسوبة
القيمة التائية  ت

 المحسوبة
 القيمة التائية المحسوبة ت

11 9.2 21 4.1 6 7.8 16 5.1 
12 6.4 22 5.3 7 5.1 17 3.9 
13 4.5 23 3.8 8 3.7 18 3.1 
14 3.8 24 5.1 9 3.2 19 4.5 
15 5.4 25 9.1 10 4.2 20 3.8 
 6.5 21 4.7 11 البعد البيئي 5.2 16

1 6.5 
17 6.6 2 6.5 12 3.2 22 6.6 
18 7.7 3 6.8 13 4.3 23 4.1 
19 7.2 4 5.7 14 5.3 24 5.1 
20 6.5 5 8.2 15 3.8 25 3.6 
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 عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لمفقرات : -5
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات   

( استمارة وتقبل الفقرة 153المقياس والدرجة الكمية لممقياس وبمغت االستمارات الخاضعة لمتحميل  )
فاكثر   (0.19( ، اذا كان معامل التمييز )Ebleعمى وفق ىذا االسموب وعمى وفق معيار )

( يوضح معامالت االرتباط بين 8والجدول )  (Ebel , 1972: 406وترفض اذا كانت دون ذلك )
 فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس والتي تظير تمييز جميع الفقراتكل 

 (2جدول )
 معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس التنمية المستدامة بالمجموع الكمي

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

 االقتصادي البعد البعد االجتماعي
1 0.35 11 0.25 21 0.35 1 0.25 
2 0.27 12 0.28 22 0.27 2 0.28 
3 0.29 13 0.33 23 0.29 3 0.33 
4 0.31 14 0.39 24 0.31 4 0.39 
5 0.28 15 0.28 25 0.28 5 0.28 
6 0.35 16 0.25 26 0.35 6 0.25 
7 0.34 17 0.31 27 0.34 7 0.31 
8 0.30 18 0.23 28 0.30 8 0.23 
9 0.24 19 0.23 29 0.24 9 0.23 
10 0.34 20 0.37 30 0.34 10 0.37 
 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت
11 0.35 21 0.25 6 0.35 16 0.25 
12 0.27 22 0.28 7 0.27 17 0.28 
13 0.29 23 0.33 8 0.29 18 0.33 
14 0.31 24 0.39 9 0.31 19 0.39 
15 0.28 25 0.28 10 0.28 20 0.28 
 0.25 21 0.35 11 البعد البيئي 0.35 16

1 0.24 
17 0.34 2 0.31 12 0.34 22 0.31 
18 0.30 3 0.23 13 0.30 23 0.23 
19 0.24 4 0.23 14 0.24 24 0.23 
20 0.34 5 0.37 15 0.34 25 0.37 
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 :الثبات   -6
اعادة االختبار اذ تم تطبيق المقياس عمى  –اعتمد الباحثان إليجاد الثبات عمى طريقة االختبار     

( طالبا وطالبة موزعين بالتساوي ومن ثم اعادة توزيع 53عينة اختبرت  بطريقة عشوائية يواقع )
يق ( يوميا ، وثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطب11المقياس عمييم بعد مرور )

وتعد ىذه الدرجة عالية ، وتشير   (0.89وكان معامل االرتباط )  .االول ودرجات التطبيق الثاني 
 بوضوح الى ثبات المقياس وامكانية االعتماد عميو 

 تصحيح المقياس :  -7
فقرة لمبعد  82فقرة لمبعد البيئي و 82فقرة لمبعد االجتماعي و 33تضمن المقياس بصورتو النيائية   

ي  تتضمن  فقرات ايجابية وفقرات سمبية وامام كل فقرة ميزان ثالثي متدرج ، اعطى االقتصاد
( 3الباحثان  الفقرات االيجابية االتجاه اوزانا لمبدائل )اتفق بشدة ، اتفق ، ال اتفق (  والممحق رقم )

 يوضح ذلك 
 مقياس التربية البيئية  –ثانيا 

 اعداد فقرات المقياس   -1
لغرض اعداد فقرات المقياس قام الباحثان  باجراء دراسة استطالعية عمى عينة من الطمبة     

باستخدام استبانة مفتوحة لنفس افراد عينة الدراسة االستطالعية لمقياس التنمية المستدامة ممحق رقم 
وبذلك  ( يوضح ذلك  فضال عن االطالع  عمى االدبيات والدراسات التي تناولت التربية البيئية1)

 ( يوضح ذلك 2( فقرة والممحق رقم )33تمكن الباحثان من صياغة فقرات المقياس والتي بمغت )
 صالحية الفقرات : الصدق الظاىري   -2
لغرض التعرف عمى صالحية الفقرات  )الصدق الظاىري( عرض المقياس بصيغتو االولية عمى       

( بوضح ذلك وقد تم االبقاء عمى الفقرات 8قم )مجموعة من الخبراء في التربية وعمم النفس  ممحق ر 
 %( 53التي حصمت عمى نسبة )

 تمييز الفقرات :   -3
لحساب القوة التمييزية لفقرات مقياس التنمية المستدامة تم تطبيق المقياس عمى عينة مكونة من       
ية من المدارس ( طالبا وطالبة من طمبة الصف الرابع العممي وتم اختيارىم بالطريقة العشوائ153)

%( من االستمارات التي حصمت عمى اعمى 84المشمولة بالبحث )عينة لبناء المقياس( وتم تحديد )
%( من االستمارات التي حصمت عمى اقل الدرجات وبعد تحميل الفقرات باستعمال 84الدرجات و )

تائية المحسوبة لمفقرات االختبار التائي لعينتين اظيرت ان جميع فقرات المقياس مميزة اذ ان القيم ال
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( 63ودرجة حرية )  (0.05( عند مستوى داللة )2.00كانت اكبر من القيمة الجدولية والبالغة )
 ( يوضح ذلك3والجدول رقم )

 (3جدول رقم )
 القوة التمييزية لفقرات مقياس  التربية البيئية 

 القيمة  التائية المحسوبة ت القيمة  التائية المحسوبة ت القيمة  التائية المحسوبة ت

1 5. 152 11 9.115 21 6.693 
2 3.925 12 6.743 22 7.779 
3 3.121 13 7.548 23 7.236 
4 4.115 14 3.882 24 6.693 
5 8.742 15 9.211 25 3.846 
6 3.120 16 6.436 26 5.173 
7 5.368 17 4.582 27 9.111 
8 4.789 18 3.852 28 6.558 
9 8.150 19 5.489 29 6.891 
10 9. 494 20 5.250 30 5.74 

 
 عالقة الفقرة بالمجموع الكمي لمفقرات : -4

يعطي ىذا االسموب مقياسا متجانسا في فقراتو لذا تم استعمال معامل ارتباط بيرسون الستخراج العالقة 
االرتباطية بين كل فقرة والمجموع الكمي لممقياس باستخدام عينة  التحميل المستخدمة في اسموب 

داللة معامل االرتباط العينتين المتطرفتين ثم استخرجت القيم التائية لمعامالت االرتباط لغرض معرفة 
( والجدول 2.00ىي )( 0.05حيث تكون عند مستوى داللة )  وذلك بموازنتيا بالقيمة التائية الجدولية

 ( يبين ذلك 1)
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 (4جدول رقم )
 معامالت ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقياس التربية البيئية بالمجموع الكمي

 
 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

1 0.35 11 0.28 21 0.38 
2 0.29 12 0.48 22 0.27 
3 0.34 13 0.35 23 0.30 
4 0.38 14 0.37 24 0.38 
5 0.45 15 0.27 25 0.36 
6 0.28 16 0.31 26 0.26 
7 0.31 17 0.33 27 0.28 
8 0.30 18 0.38 28 0.25 
9 0.35 19 0.26 29 0.23 
10 0.31 20 0.40 30 0.30 
 
 :ثبات المقياس   -5

اعادة  –ألجل الحصول عمى ثبات مقياس التربية البيئية استخدم الباحثان طريقة االختبار       
( طالب وطالبة تم اختيارىم من المدارس المعنية 53االختبار وفد تم تطبيقو عمى  عينة  مؤلفة من )

اسبوعين من زمن التطبيق االول وعند بالبحث واعيد تطبيق المقياس عمى العينة نفسيا بعد مرور 
تصحيح االستمارات والحصول عمى الدرجات في التطبيقين حسبت العالقة بين درجات التطبيقين 

( ويعد معامل ثبات عال يمكن 0.89باستخدام معامل ارتباط بيرسون وقد بمغ معامل االرتباط )
 ائية اعتماده  وبيذه االجراءات اصبح المقياس جاىزا بصيغتو الني

 تصحيح المقياس :  -6
فقرة تتضمن  فقرات ايجابية وفقرات سمبية وامام كل فقرة  33تضمن المقياس بصورتو النيائية        

ميزان ثالثي متدرج ، اعطى الباحثان  الفقرات االيجابية االتجاه اوزانا لمبدائل )اتفق بشدة ، اتفق ، ال 
 ( يوضح ذلك2اتفق (  والممحق رقم )
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 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 التطبيق النيائي لممقياسين 
بعد التحقق من صدق مقباس )التنمية المستدامة( وثباتو وصدق مقياس )التربية البيئية( وثباتو تم 

( اذ تم توزيع 815تطبيق المقياسين عمى طمبة الصف الرابع العممي )عينة البحث( والبالغ عددىم )
( يوم وزع مقياس التربية البيئية وبذلك بمغ 12 -13مقياس التنمية المستدامة بعدىا بفترة تراوحت )

( نسخة بواقع نسختين لكل طالب وطالبة وبعد االنتياء من التطبيق النيائي 133عدد االستمارات )
 لممقياسين والحصول عمى االجابات من الطمبة تم تحميل البيانات بالوسائل االحصائية المناسبة 

 الوسائل االحصائية :
( لمعالجة بيانات البحث SPSSرنامج الحقيبة االحصائية لمعموم االجتماعية )استعان الباحثان بب

 الحالي والحصول عمى النتائج 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا :

 مقياس التنمية المستدامة -1
لغرض اختبار داللة الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات )افراد عينة البحث ( والمتوسط الفرضي  

 تنمية المستدامة استخدم االختبار التائي لعينة البحث لمقياس ال
 (5جدول رقم )

االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات افراد عينة البحث لمقياس التنمية 
 المستدامة

ابعاد 
 المقياس

حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(0.05) 

القيمة 
التائية 
 الجدولية

 2 دال 4.05 72 8.83 78.03 218 االجتماعي
 2 دال 4.23 72 8.93 79.83 218 اقتصادي

 2 دال  4.02 72 8.86 78.61 218 بيئي
 

وتفسر ىذه النتيجة ان افراد عينة البحث يمتمكون مقومات التنمية المستدامة بإيعادىا الثالثة 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية بنسب متقاربة ويعود سبب ذلك من وجية نظر الباحثين الى تضمين 
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تيار مرحمة ىذه االبعاد وخصوصا البيئة في كتاب االحياء ليذه المرحمة وىذا ما دعي الباحثان اخ
الرابع العممي لمقيام بيذه الدراسة كما ان اىتمام الطمبة بقضايا الوطن االقتصادية واالجتماعية والتدخل 
المباشر من قبميم بتغيير الواقع من خالل مشاركتيم الفعالة في ساحات االعتصام جعل تجاوبيم مع 

الباحثين الى امتالك عينة  فقرات المقياس عمى درجة عالية من النضج ما ادى حسب وجية نظر
 البحث المذكور لمقومات التنمية المستدامة بأبعادىا الثالثة

 مقياس التربية البيئية : -2
لمقياس التربية البيئية  لغرض اختبار داللة الفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات )افراد عينة البحث(

 ( يبين النتائج3ول )استخدم الباحثان االختبار التائي لعينة ومجتمع البحث والجد
 (6جدول رقم )

االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لدرجات افراد عينة البحث لمقياس التربية 
    البيئية

 حجم العينة
 الكمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(0.05) 

 القيمة التائية
 الجدولية

 2 دال 5.05 72 9.50 90.3 218

 
( ان افراد عينة البحث يمتمكون تربية بيئية ويعود سبب ذلك من وجية نظر 3يتبين من الجدول )

الباحثين الى تظمين تدريس البيئة في كتاب االحياء ليذه المرحمة وىذا ما دعي الباحثان اختيار 
ل المباشر من قبميم مرحمة الرابع العممي لمقيام بيذه الدراسة كما ان اىتمام الطمبة بقضايا البيئة والتدخ

بتغيير الواقع البيئي من خالل مشاركتيم الفعالة في انتقاد اىمال شروط البيئة الصالحة لمعيشة افراد 
المجتمع من خالل رفع شعارات ضد اىمال ىذا الجانب الميم في ساحات االعتصام جعل تجاوبيم 

ر الباحثين الى امتالك عينة مع فقرات المقياس عمى درجة عالية من النضج ما ادى حسب وجية نظ
 البحث المذكور تربية بيئية استثنائية 

ولمتحقق من صحة الفرضيات الصفرية ، استخدم الباحثان معامل ارتباط بيرسون بين درجات العينة 
عمى المتغيرين التنمية المستدامة والتربية البيئية واختبر معامل االرتباط التائي لمكشف عن دالتو 

 ( يوضح ذلك  4( والجدول )5.05د مستوى داللة )االحصائية عن
 
 



 
 
 
 

555 

 

 
 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 (7الجدول )
العالقة بين درجات التنمية المستدامة بأبعادىا الثالث والتربية البيئية لدى طمبة الرابع العممي                   

 )عينة البحث( وداللة معامالت االرتباط
 (0.05مستوى الداللة ) التائية المحسوبةالقيمة  قيمة معامل االرتباط حجم العينة ابعاد المقياس
معامالت االرتباط دالة  31.49 0.872 218 االجتماعي

 35.32 0.802 218 اقتصادي احصائيا 
  31.51 0.88 218 بيئي

 
( الى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين درجات 6تشير النتائج المعروضة في الجدول )

التنمية المستدامة بأبعادىا الثالث  والتربية البيئية مما يعني ان االرتباط حقيقي بين المتغيرين ويمكن 
ينعكس بالنتيجة عمى  تفسير ىذه النتيجة عمى اساس ان امتالك الفرد لمقومات التنمية المستدامة

 التربية البيئية فكمما كان الفرد يمتمك ابعاد التنمية المستدامة فانو يمتمك تربية بيئية عالية 
  -التوصيات :

التأكيد عمى االلتزام بتعاليم الدين االسالمي الحنيف الذي يؤكد عمى  االلتزام بعادات وتقاليد  -1
االخرين وحقوفيم واالبقاء لألجيال الالحقة  فقد قال  مجتمعنا العربي التي تفرض عمى الفرد احترام

 العرب غرسوا فأكمنا ونغرس فيأكمون 
اقامة الدورات والندوات الطالبية التي تعنى بالبيئة وكذلك انخراط الطمبة بمجان حماية البيئة او  -2

اليات وممارسات لجان اصدقاء البيئة لكي تنغرس في نفوسيم مبادئ التربية البيئية من خالل القيام بفع
 حقيقية لحماية بيئتيم والعمل عمى تطويرىا 

توظيف ابعاد التنمية المستدامة في المناىج الدراسية االخرى وعدم االكتفاء بمادة االحياء لمصف  -3
 الرابع العممي كون مادتيم تختص بالبيئة 

 -المقترحات :
 حا عددا من التوصيات منيا :اكماال  لمفائدة المتوخاة من البحث الحالي فان الباحثان اقتر 

القيام بإجراء دراسات اخرى مشابية لمبحث الحالي عمى مراحل عمرية ودراسية اخرى وموازنة  -1
 النتائج 

القيام باجرا دراسات اخرى تتناول عالقة التنمية المستدامة بمتغيرات اخرى تخص االبعاد  -8
 االقتصادية واالجتماعية 
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القيام بإجراء دراسات اخرى تتناول عالقة التربية البيئية بمتغيرات اخرى مثل القيم االخالقية والقيم  -3
 البيئية 

 -المصادر :
 (،8333ابو جادو،صالح محمد عمي،)،لنشر والتوزيع ،عمان ،دار المسيرة4طعمم النفس التربوي 
 (،8338االيسيسكو،) منشورات المنظمة  وااللتزامات الخصوصيات والتحدياتالعالم االسالمي والتنمية المستدامة ،

 االسالمية لمتربية والعموم والثقافة، الرباط
 ( ، 8318بدوي ،رمضان مسعد محمد عباس ،ويسرى محمد البمتاجي ،)المستدامة بين  المحاسبة في مجال التنمية

 ، المكتب الجامعي الحديث ، االسكندرية1،ط النظرية والتطبيق
  عالم المعرفة ، الكويت البيئة ومشكالتيا( 1646شيد )الحمد ، ر ، 
 ( البيئة والتنمية المستدامة بين عولمة السوق وتدخل الدولة ، 8318الحيالي ، عبد اهلل فاضل ) مجمة الدراسات

 ، بغداد 185، ص  82العدداالقميمية ،
 (، 8335خبابة ،عبد اهلل،)المؤتمر العممي الدولي لمتنمية المستدامة   التنمية الشاممة المستدامة المبادئ والتنفيذ،

 والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة ،جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر
 (، 8312زاير ،سعد عمي ،عيود سامي ىاشم وعالء عبد الخالق المندالوي،) تطبيقات تربوية مقترحة وفق ابعاد

 غداد،مكتب االمير لمطباعة والنشر ،ب التنمية المستدامة
 ( 1651الزويعي ، عبد الجميل ابراىيم واخرون )، دار الكتب والطباعة والنشر ، جامعة االختبارات والمقاييس النفسية

 الموصل ،   الموصل
 ( ، برنامج مقترح في التربية البيئية لطالب كميات التربية ، 1663سنية محمد عبد الرحمن الشافعي ) اطروحة دكتورا

 تربية جامعة عين شمس ، مصركمية الغير منشورة ، 
 ( دور االقتصاد البيئي في دعم التنمية المستدامة8313الشعباني ، صالح ابراىيم وخالص حسن يوسف ،)  مجمة ،

 ، بغداد 6، ص  63العدد  االدارة واالقتصاد
 (،8313الطاىر، قادري محمد،)،تبة حسن ، مك1طالتنمية المستدامة في البمدان العربية بين النظرية والتطبيق

 العصرية لمطباعة والنشر والتوزيع، لبنان
 ( التكوين االجتماعي والثقافي ودورىما في التنمية المستدامة ، 8333الطائي ،ايمان محمد ، وحسن حمود الفالحي )

 ، بغداد 33، ص 11العدد مجمة البحوث التربوية والنفسية ، 
 (، 1665عبد اهلل، عبد الخالق،)مركز دراسات الوحدة العربية ، 1، طعالقة بين البيئة والتنميةالتنمية المستديمة وال،

 بيروت
 (،8311عبود،سالم محمد،)دار الدكتور لمعموم ،بغداد1،ط التنمية المستدامة والتكاليف البيئية ، 
 ( ، 1661فتحي عبد المقصود الديب واخرون)  ابعاد التربية البيئية في المناىج الدراسية لمعمم المدرسة االبتدائية

 المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ، القاىرةفي الدول العربية ، 
 سمسمة كتب البيئة ، دار الحمراء لمطباعة والنشر ، بيروت .الربيع الصامت ( 8333) .كارسون ، ر 
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 (،8312المبدي ،نزار عوني،)دار دجمة لمنشر 1طة المستدامة استغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة،التنمي،
 والتوزيع ،عمان

 ( التنمية المستدامة بين المشكالت البيئية وتوفير االمن الغذائي في العراق ، 8313محمد ، اسماء جاسم ) مجمة
 ، بغداد182ص  63العدد االدارة واالقتصاد ،

 ( 1666محمد صابر سميم واخرون ،) ، مشروع التدريب مرجع في التربية البيئية لمتعميم النظامي وغير النظامي
 جياز شؤون البيئة برئاسة مجمس الوزراء ، القاىرة –دانيدا  -والوعي البيئي

 ( ، بيئة العصر بين البقاء والفناء1644محمد عبد الرحمن الشرنوبي ، )  ، المجمد السابع ، العدد ، مجمة عالم الفكر
 الرابع ، وزارة االعالم الكويت

 ( 8332مطاوع ، ابراىيم عصمت ،) ، الدار العالمية لمنشر والتوزيع ، القاىرةالتربية البيئية 
 (، 8313ناجي ،احمد عبد الفتاح،) التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية والمحمية

 الجامعي الحديث لمنشر، االسكندرية،المكتب الحديثة 
 ( دراسة تجريبية لوحدة دراسية في التربية البيئية1653وىيب مرقص عوض اهلل )  اطروحة دكتورا غير منشورة ، ،

 جامعة طنطا ، مصر
 ( 1661اليونسكو وبرنامج البيئة ، ) ، ة سمسمة التربيالتربية البيئية عممية وضع منيج لتدريب المعممين قبل الخدمة

 البيئية
 

 Branch, bob, 2004: The Development of Expertise in Early Stage Design Cost 
Estimating Through Porlfolio Strategy , 2nd ,The annual Conference,Oxford Universty 
 Harvey , Brain , John D Halett , (1977)Environment and Society  , Mac – millan Prss 
Ltd , London 
 Holm-Nielsen &Lauritz B., 2001, Challenger for Higher Education Ststms, Presented 
at, International Conference, Jakarta 
 Pritchard , Tom (1968) , Environment Education in biological conversation , Vol . 
1NO.1. p. 28 
 Seragelin, 1993: Making development sustainable, 3nd, Financed Dev 
 UNESCO UNEP . (1977). Intergovermental  Conference on Environmental . Unesco 
. Education . final Report . Tiblissi  1977 
 Wheeler , Keith (1977), National Procedures , Implementing Environmental 
Education , Trends in Environmental Education , UNISCO , Paris 
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 -المالحق:
 (1ممحق رقم )

 استبانة مفتوحة لمقياس التنمية المستدامة  /م
 عزيزتي الطالبة:

يروم  الباحثان عمى اجراء دراستيما الموسومة )التربية البيئية وعالقتيا بالتنمية المستدامة لدى طمبة الصف الرابع 
 العممي(

لذا ارجوا منك ان تجيبي عمى ىذه االستفسارات لما فييا من اىمية كبيرة في رفد ىذا البحث خدمة لمصالح العام ولك 
  .الشكر والتقدير 

( يقال ان الزراعة نفط دائم فما معنى دائم ؟ وىل تنطبق ىذه المقولة اذا قامت الدولة بتطوير الصناعة ايضا اي 1س
 ؤدي لالكتفاء الذاتي تعتبر ايضا نفط دائم؟تكون السمع المصنعة محميا ت

 
( ىل يتم االستخدام المفرط لممواد الطبيعية في البيئة وبدون دراسة الى االضرار بيا ونفادىا وكيف سيؤثر ذلك 2س

 عمى االجيال القادمة من وجية نظرك ؟
 
ممي والقضاء عمى الفقر والبطالة ( لو طمب منك القيام بتقديم برنامج لنشر الوعي بين السكان حول التعايش الس3س

 فما ىي االمور التي ستطرحيا في ىذا البرنامج 
 
 

              الباحثان          
 أ.د احمد عبيد حسن
 م.م بتول جبجان سممان

 
 (2ممحق رقم )

 استبانة اختبار اراء الخبراء حول صالحية فقرات االستبانة المغمقة /م
 _____________________________________المحترماالستاذ الفاضل الدكتور 

 تحية طيبة:
 يروم الباحثان اجراء بحثيما الموسوم )التربية البيئية وعالقتيا بالتنمية المستدامة لدى طمبة الصف الرابع العممي(

طالع وكفاءة ومن متطمبات البحث بناء مقياس التنمية المستدامة، ونظرا لما يجده الباحثان فيكم من خبرة وسعة ا
 عممية لذا يرجى تفضمكم ببيان آرائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة في صالحية الفقرات ومالئمتيا لمطمبة 

 مع جزيل الشكر واالمتنان
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 الباحثان
 احمد عبيد حسن                                                          بتول جيجان سممان           

 المقب العممي : مساعد مدرس          ر                              استاذ  دكتوالمقب العممي: 
 التخصص: طرائق تدريس عموم الحياة            عموم الحياة           التخصص: طرائق تدريس

 ادمكان العمل: ثانوية كمية بغد(               مكان العمل: كمية التربية لمعموم الصرفة )ابن الييثم
 اسماء الخبراء الذين تم عرض االستبانة عمييم

 االختصاص الشيادة اسم الخبير ت

 طرائق تدريس عموم الحياة دكتور.أ فاطمة عبد االمير عبد الرضا -1
 طرائق تدريس عموم الحياة دكتور.أ حيدر مسير حمد اهلل -2
 طرائق تدريس عموم الحياة دكتور.أ نادية حسين يونس -3
 عمم النفس التربوي دكتور.أ محمود ناجيناجي  -4
 عمم النفس التربوي دكتور.م.أ ليث محمد عياش -5
 طرائق تدريس الكيمياء دكتور.م انور عباس محمد -6
 

 (3ممحق رقم )
 استبيان مغمق حول التنمية المستدامة  /م

 عزيزي الطالب :  
 تحية طيبة:

 البيئية وعالقتيا بالتنمية المستدامة لدى طمبة الصف الرابع العممي( يروم الباحثان اجراء بحثيما الموسوم )التربية
ومن متطمبات البحث االجابة عمى فقرات مقياس التنمية المستدامة ، لذا يرجى تعاونكم باإلجابة بعممية ودقة 

  .وموضوعية 
 مع جزيل الشكر واالمتنان

 مالحظة : ال تتضمن االجابة كتابة االسم
 ن االجابة كتابة االسممالحظة : ال تتضم

 فقط من بين البدائل واحد اختيار عمى( √تكون االجابة بوضع عالمة ) -1
 ال اتفق( /اتفق  /بدائل االختيار تشمل )اتفق بشدة  -2

 الباحثان
 د احمد عبيد حسن.أ

 م بتول جبجان سممان.م
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 مقياس التنمية المستدامة
 البعد االجتماعي  -1

رقم 
 الفقرة

اتفق  الفقرات
 بشدة

 قفال ات اتفق

    تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد بين كافة فئات المجتمع -1
    دراسة اسباب الفقر في المجتمع وتخفيف اوضاع الفقراء -2
    استثمار القدرات البشرية ألبناء المجتمع إلحداث التنمية الشاممة في كافة مجاالت الحياة -3
    التأكيد عمى دور التعميم في تكوين حياة مستدامة يسودىا التعايش السممي بين افراد المجتمع  -4
    تشكيل منظمات لحماية البيئة تضم كافة شرائح المجتمع -5
التأكيد عمى دور االعالم ومواقع التواصل االجتماعي في بث الوعي بين افراد المجتمع لمحفاظ عمى  -6

 البيئة 
   

    الحفاظ عمى البيئة يكون نتيجة الجيد الجماعي لكافة افراد المجتمع -7
    دعم دور المرأة في حماية البيئة -8
    عمل حمالت لمنظافة يشارك بيا شرائح كبيرة من ابناء المجتمع  -9

    تنمية الريف لمحد من ىجرة السكان الى المدن -10
    التخطيط لممدنمراعاة وجود مساحات خضراء عند  -11
    الحد من تضخم المدن كي ال يؤدي الى االخالل بالتوازن البيئي -12
    دور المساجد ودور العبادة في ترسيخ الوعي البيئي والتعايش السممي ألبناء المجتمع -13
    النزاعات العرقية والطائفية تضر  بالتوازن البيئي والتعايش السممي -14
    تنظيم  االسرةدعم برامج  -15
    رمي الفضالت في االماكن العامة يساىم في التموث البيئي -16
    انتشار العديد من االمراض الوبائية سببو التموث البيئي -17
    التأكيد عمى خطورة  دفن النفايات لمدول المتقدمة في اراضي الدول النامية -18
    احترام حقوق االخرين دليل عمى الوعي بأحقية الجميع بالعيش الكريم  -19
    توفير التغذية المناسبة ودعم المواد الغذائية االساسية لممحافظة عمى ديمومة الحياة -20
    التأكيد عمى توفير الرعاية الصحية   -21

    سن القوانين والتشريعات التي تحدد عالقة الفرد مع البيئة  -22
    عدم االضرار بالممتمكات العامة وذلك بخضوع االفراد لممسائمة القانونية  -23
    تحقيق السمم المدني من خالل معرفة الحقوق والواجبات ألفراد المجتمع  -24
    لمبمد وديمومتوتوفير الحماية لإلرث الحضاري والتاريخي  -25

    تحقيق المشاركة الجدية ألبناء الوطن في اختيار ممثمييم من خالل عممية ديمقراطية تتسم بالشفافية -26

    سن القوانين لحماية الثروات الطبيعية والحد من استيالكيا بشكل مفرط -27
    فرض الضرائب عمى المخالفين لقوانين حماية البيئة  -28
    دعم االبحاث الخاصة بالمشاكل البيئية إليجاد الحمول العممية ليا  -29
االستفادة من التجارب الناجحة في دول العالم التي استطاعت التصدي لممشاكل البيئية واالستعانة   -30

 بخبراتيم في ىذا المجال
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 البعد البيئي -2
رقم 

 الفقرة
اتفق  الفقرات

 بشدة
 ال اتفق

 اتفق
    االىتمام بالثروة النباتية والحيوانية وتنميتيا -1
    محاربة ازالة الغابات  -2
    محاربة التصحر والجفاف -3
    االستغالل المستدام لمياه االنيار -4
    دعم التنمية الزراعية والريفية وادامتيا -5
    عدم توسع المدن عمى حساب االراضي الزراعية وحمايتيا -6
    االىتمام بالمراعي وتحسينيا وزيادة مساحتيا -7
    تطبيق اشكال من التقنيات الحديثة الصديقة لمبيئة -8
    اقامة االحزمة الخضراء حول المدن لصد الغبار وتنقية االجواء -9

    استخدام االسمدة الطبيعية اكثر من االسمدة الكيميائية لتقميل التموث -10
    المعالجة البيولوجية صحة اكثر من المبيدات الحشرية لتقميل التموثاعتماد  -11
استخدام الطرق الحديثة في التخمص من نفايات منشئات الدواجن واالبقار بدال من   -12

 حرقيا
   

    البقعة النفطية المتسربة من ناقالت النفط تؤثر عمى االحياء البحرية -13
    يؤدي الى التصحرازالة الغطاء النباتي  -14
    انخفاض االمطار لبضع سنوات ادى الى تدىور االنظمة البيئية -15
    الكثبان الرممية المتحركة ىي من مشكالت البيئة الخطيرة  -16
    االىتمام بتنقية اليواء الخارج من عوادم السيارات امر ضروري لمحد من التموث -17
    لمحيوانات الميددة باالنقراضتوفير محميات طبيعية  -18
    االعتماد عمى الطاقة البديمة مثل الطاقة الشمسية لمحفاظ عمى البيئة من التموث -19
    االبتعاد عن بناء المصانع قرب المناطق السكنية -20
    عدم رمي مخمفات المصانع في مياه االنيار -21
    السمكية لمخطرالصيد المفرط بدون قيود يعرض الثروة  -22
عدم السماح لطائرات الكونكورد بالتحميق في اجوائنا لما ليا من دور في ثقب  -23

 االوزن
   

    بناء سدود جديدة واالستفادة من المياه الجوفية في الزراعة -24
    الكري المستمر لألنيار لمحفاظ عمييا وادامتيا  -25
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 البعد االجتماعي  -3
رقم 

 الفقرة
اتفق  الفقرات

 بشدة
 ال اتفق

 اتفق
    المكاسب االقتصادية في الدول النامية  غالبا ما تكون عمى حساب البيئة -1
    االسراع باإلنتاج الخاص بالموارد الطبيعية يؤدي الى استنزافيا وتدىورىا  -2
    اتقان العمل يؤدي الى وفرة االنتاج وغزارتو -3
    الى الحفاظ عمى ديمومة مصادر الطاقةترشيد االستيالك يؤدي  -4
    تحقيق التكامل بين التصنيع المحمي والمستورد -5
    االستيالك المفرط لمصادر الطاقة غير المتجددة يؤدي الى نفوقيا -6
    قيمة السمعة من الناحية االقتصادية تتحدد في ضوء العرض والطمب -7
وفق تقنيات تقميل التموث يعطي مردود اقتصادي عمى التخطيط السميم لبناء المصانع  -8

 المدى الطويل
   

    االستعمال االمثل لممناطق االثرية والحفاظ عمييا  -9
    عدم االعتماد فقط عمى تصدير المواد الخام كالنفط  -10
    اعتماد االقتصاد المعرفي في تييئة المناىج الدراسية -11
    الموارد الطبيعية والبشرية المحمية لغرض االكتفاء الذاتياالعتماد عمى  -12
    اعداد خطة شاممة لتقييم االثار البيئية  السيئة الناتجة عن الصناعات القائمة  -13
    وضع ميزانية الدولة لغرض االستثمار والتنمية في كافة الميادين -15
    التنمية واالستثمار وعدم جمب العمالة الخارجيةاالعتماد عمى اليد العاممة المحمية في  -16
    ايجاد فرص العمل لكل الخرجين كل حسب تخصصو   -17
    رصد مبالغ كافية من اجل تمويل برامج حماية البيئة -18
دفع عجمة االقتصاد من خالل دعم المنتوج المحمي لغرض االكتفاء الذاتي اوال ثم التصدير  -19

 ثانيا
   

المباشرة ببناء مراكز تعنى بمراقبة التموث تحوي مختبرات متخصصة  بتحميل العينات ورصد  -20
 التموث مجيزة بأحدث التقنيات واالجيزة 

   

    االعتماد عمى خطط طويمة االمد لغرض التنبؤ بما ستكون عميو نتائج االستثمار -21
التعامل االقتصادي مع الدول يكون عمى اساس المصالح المشتركة وليس عمى اساس  -23

 التبعية لألجنبي 
   

يقوم اناس متخصصون بوضع موازنة تأخذ بعين االعتبار احتياجات المجتمع لمتنمية في  -24
كافة المجاالت كالصحة والتعميم وقطاع الصناعة والزراعة من جية واعداد االيدي العاممة 

 والطاقات الشابة من جية اخرى

   

اجبار اصحاب المصانع عمى بناء وحدات لمعالجة التموث كشرط في استمرار عمل  -25
 مصانعيم
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

 (4ممحق رقم )
 استبانة مفتوحة لمقياس التربية البيئية  /م

 عزيزتي الطالبة:
وعالقتيا بالتنمية المستدامة لدى طمبة الصف الرابع يروم  الباحثان عمى اجراء دراستيما الموسومة )التربية البيئية 

العممي( ذا ارجوا منك ان تجيبي عمى ىذه االستفسارات لما فييا من اىمية كبيرة في رفد ىذا البحث خدمة لمصالح 
 العام ولك الشكر والتقدير .

ادة اىتمامك بيا وبمشكالتيا ( ىل المعمومات التي تدرسيا عن البيئة كافية لتعميق فيمك لمبيئة ومكوناتيا وزي1س
 وضح ذلك ؟

( ماىي االخطار التي تواجو البيئة العراقية حاليا من وجية نظرك  وىل يجري التعامل معيا بصورة صحيحة من 2س
 قيل السمطات المختصة ؟

 الحفاض عمى البيئة من االخطار ؟ ( ماىي اسياماتك الحالية والمستقبمية في3س
                                                                                                                                  

 الباحثان
 د احمد عبيد حسن.أ

 م بتول جبجان سممان.م
 (5ممحق رقم )

 مقياس التربية البيئية 
رقم 

 الفقرة
اتفق  الفقرات

 بشدة
 ال اتفق اتفق

    تؤثر االنماط االستيالكية لإلنسان عمى استنزاف الموارد البيئية -1
    رمي القمامة في االماكن العامة يمحق االذى باألخرين -2
    يجب التعامل مع البيئة باستعمال التكنموجيا التي توفر اقصى طاقة انتاجية -3
االفضل استخدام االكياس المصنوعة من الورق بدال من االكياس   -4

 البالستيكية
   

تقسيم فاتورتي الماء والكيرباء الى فئات تتصاعد في السعر مع االستيالك   -5
 امر جيد لغرض الترشيد في استيالكيا

   

    اشارك في الحمالت التطوعية لمتنظيف -6
    والمصانع يحتاج معالجةالدخان المتصاعد من السيارات  -7
    يجب ان يتضمن المنيج مقررات تعنى بالبيئة -8
    استخدام المصابيح الكيربائية  في االنارة افضل من الممبات والفوانيس -9

    اعادة تصنيع المواد البالستيكية امر ىام  -10
    تغريم كل من يقوم بقطع شجرة من اشجار الزينة في الشوارع -11
    الحد من استخدام المبيدات الكيميائية المستخدمة في الزراعة -12
    اعطاء مخالفة مرورية لمسيارات التي تخرج ادخنة كثيفة -13
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 طـــعة واســـجام

 مجلــــــــة كليــــــــة التربيــــــة

 الحادي واألربعون دد ــالع
 2020الجزء الثاني/تشرين الثاني/

    عدم استخدام مياه الشرب لسقي المزروعات -14
    وضع مشبك عمى الشبابيك افضل من استخدام مبيدات الحشرات -15
    وجود وزارة لمبيئة لغرض حمابتيا امر ضروري -16
    عدم بناء المصانع في االراضي الزراعية -17
    منع استخدام مكبرات الصوت داخل المباني -18
    التركيز عمى طرق التخمص من النفايات عند بناء المصانع -19
    منيااعادة تدوير المخمفات الصناعية والنفايات لغرض االستفادة  -20
    االبتعاد عن اماكن جمع النفايات يجنبني االصابة باألمراض -21
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