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املدارس البيئية برنبمج تدريبي لتنمية الوعي البيئي
لدى طالة املرحلة الثبنوي
الممخص _ ىدف البحث إلى دراسة المدارس البيئية ومعرفة مدى

ومن ىنا ،أُنشئت المدارس البيئية Environmental

فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الوعي البيئي لدى طالب المرحمة

 Schoolsإلكساب الطالب المعارف والميارات من خالل

الثانوية .وتكونت العينة من ( )62طالبًا من المرحمة الثانوية بمدينة

معايشتيم لمشكالت البيئة ،وىدفت إلى جعل مريوم التربية

سكاكا منطقة الجوف .وتم تقسيميم بالتساوي بين المجموعتين

البيئية  Environmental Educationسموكاً موجياً نحو

الضابطة والتجريبية ( )31طالبًا ،وتراوحت أعمارىم بين ()19 :16

ويذكر أن برنامج المدارس البيئية ىو برنامج
الرقي بالبيئة [ُ .]3

سنة بمتوسط عمر ( )17.5وانحراف معياري ( )1.11سنة .واستخدم

لمتعميم ولإلدارة البيئية ييدف إلى تطبيق ثقافة التنمية المستدامة

الباحث مقياس الوعي البيئي والبرنامج التدريبي (من إعداد الباحث).

في المدارس عن طريق تشجيع الطالب ألخذ دور فاعل في

وقد أشارت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في

إدارة مدارسيم ،ومن ثم منازليم نحو تعميم فائدة البيئة [.]4

القياس البعدي في اتجاه المجموعة التجريبية عند مستوى ( )0.01في

ولكي تُحقق التربية البيئية ىذه الميام ينبغي توثيق الصمة بين

الدرجة الكمية لممقياس وفي المجاالت الررعية لممقياس (تشكيل المجنة

العمميات التربوية والواقع ،وتنظيم البرامج واألنشطة عن

البيئية ،ووضع خطة العمل البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي،
والمراقبة والتقييم ،والربط بالمناىج ،والمراجعة البيئية ،والشعار البيئي).

المشكالت البيئية التي تواجو المجتمع ،وتحميميا من خالل

كما أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس

منظور شامل كي تُتيح فيم المشكالت البيئية والتراعل معيا

التتبعي لصالح القياس البعدي في الدرجة الكمية واألبعاد الررعية عدا

عمى نحو إيجابي ].[5

بعد الربط بالمناىج .وقَام الباحث بترسير النتائج وفق التراث النظري

وبناء عمى ما سبق ،فإن البحث الراىن َييتم بإشراك
ً

وطرح التوصيات والمقترحات البحثية.

الطالب بشكل فاعل في اإلدارة البيئية لمدارسيم ،وادخال التعميم

الكممات المفتاحية :المدارس البيئية ،البرنامج التدريبي ،الوعي البيئي.

البيئي في سياسة التعميم لتطوير األخالق البيئية ،باإلضافة إلى

 .1المقدمة

توظيف برنامج المدرس البيئية وجعمو منيجا تشاركياً شامالً

تُعتبر العالقة بين البيئة والتربية عالقة قديمة ،حيث كانت

يدمج التعميم مع العمل ،ويعمل عمى تحسين البيئة المدرسية

البيئة ىي المصدر األساسي لمتربية ،يكتسب منيا اإلنسان

والحصول عمى وعي حقيقي وتغيرات سموكية عند الطالب،

خبرات تراعمو مع مكوناتيا ،وعندما تطورت الحياة البشرية برزت

وبالتالي ينعكس عمى المدرسة واألسر وغيرىا ...كما يعكس

المدارس كمؤسسات اجتماعية تدعم اإلنسانية بخبرات متنوعة

البحث أىمية مراجعة تصميم المناىج الدراسية التي تُقدم المراىيم

في صورة مواد دراسية ،وأصبح دور المتعممين ىو اإللمام بيذه

البيئية؛ إذ أنو يجب أن تتجو لتخاطب الحواس بحيث تتضمن

الخبرات خالل مراحل التعميم [ .]1وقد كان لمتقدم التكنولوجي

زيارات لمطالب وتيتم بالخبرة المباشرة ،وأن يتعمم الطالب

وتسارع عجمة التنمية تأثي اًر سمبياً في البيئة الطبيعية ،حيث

بالتجربة كيف أن الطبيعة تخص كل فرد وليست ممكاً ألحد مما

ظيرت مشكالت التموث ،واستنزاف الموارد ،والتصحر ،والصيد

يساعد عمى استيعاب مشكالت البيئة واالىتمام بيا ].[6

الجائر ،واالحتباس الحراري ،وغيرىا من المشكالت التي تؤثر

 .2مشكمة الدراسة

في صحة البشر وحياتيم ].[2

مما ال شك فيو أن دول الخميج العربي ىي من أشد المناطق
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األسئمة التالية:

وطأةً وتأث اًر بالمشكالت البيئية؛ إذ أدت فترة ما بعد اكتشاف

 .1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

النرط إلى طررة اقتصادية واجتماعية كبيرة ،وقد انعكست آثارىا

السمبية عمى البيئة ،حيث أدى الزحف العمراني السريع إلى

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في المجموع الكمي

تقميص األراضي القابمة لمزراعة ،وتعرض البيئة البحرية إلى

واألبعاد الررعية لمقياس الوعي البيئي (تشكيل المجنة البيئية،

المخاطر ،إلى جانب ازدياد مصادر التموث الناجم عن النمو

ووضع خطة العمل البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي ،والمراقبة

المطرد في العمميات الصناعية [ .]2ثم توالت المشكالت بتراقم

والتقييم ،والربط بالمناىج ،والمراجعة البيئية ،والشعار البيئي) في

الوضع البيئي ،واتسعت المخاطر الناجمة عن ذلك متمثمة

القياس البعدي؟

بالتموث بأنواعو ،وشح المياه ،والنرايات ...إلخ .كما استمرت

 .2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

عمميات االعتداء عمى البيئة وانتياك قوانينيا ،وتدني مستوى

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في المجموع الكمي

الوعي بالمحافظة عمييا حتى مطمع العقد السابع من القرن

واألبعاد الررعية لمقياس الوعي البيئي (تشكيل المجنة البيئية،

الماضي ].[7

ووضع خطة العمل البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي ،والمراقبة
والتقييم ،والربط بالمناىج ،والمراجعة البيئية ،والشعار البيئي) في

وقد كانت ىناك العديد من طرق الوقاية والعالج لممشكالت
البيئية لمحد من آثارىا ،ومن أىميا التأكيد عمى أىمية دور

القياس التتبعي؟

التربية والتعميم واعتماد التعمم الرعال  Active Learningعند

ب .أهمية الدراسة

تناول القضايا البيئية ،وذلك بوصرو تعمم قائم عمى نشاط

انتبو اإلنسان إلى أن البيئة التي يعيش فييا معرضة لمتيديد

المتعمم ،والمواءمة الدقيقة بين النظرية والتطبيق [ ،]3وألنو تعمم

والرناء ،وخصوصاً في عناصرىا الرئيسة (الماء ،والتربة) ،وكان

ُيتيح فرص اكتساب الميارات وتعمميا ذاتياً Self Learning

اإلنسان كثير التنقل بحثاً عن األمان والغذاء أو الماء عمى وجو

ويساىم في
 ،Skillsوالتركيز عمى المستويات العميا لمتركيرُ ،

الخصوص .وانطالقاً من تعاظم مشكالت و/أو تأثيرات البيئة
السمبية عمى كافة الدول تم ترعيل التربية البيئية لتعكس دور

اكتساب المتعمم لميارتي تخطيط وادارة الوقت ،ويتضمن
نشاطات تتيح لممتعمم المشاركة في عمميات التقييم

األنظمة التربوية عمى القضايا المجتمعية الجديدة ومنيا البيئة

 Assessmentوالتقويم  ،Evaluationوتحقيق الربط الوظيري

[ .]8وال شك أن ىذا انعكاساً أيضا الىتمام أغمب الدول الذين

بين المدرسة والمجتمع المحمي [.[13

المناخ" العالمي لمناقشة آثار
يجتمعون سنوياً في مؤتمر "قمة ُ

ويسعى البحث الراىن إلى تعزيز ممارسات التنمية
َ
المستدامة عن طريق النظام التربوي الذي ُيمكن أن يعطي

البيئة عمى اإلنسان .ومن جية أخرى ،فيناك مناقشة وجدل

مستمر حول دور الوراثة والبيئة في تأثيرىما عمى السموك
اإلنساني ،ودورىا في ارتراع نسبة اإلعاقات في المناطق

نموذجا ُيحتذى بو ،من خالل تدريب شرائح من المجتمع متمثمة

في عينة من طالب المرحمة الثانوية ،بيدف نشر الوعي البيئي،

المموثة ،وكذلك ظيور الدراسات التي حاولت الربط بين البيئة

وبالتالي تعديل السموك السمبي تجاه البيئة ،ويتم ذلك من خالل

الريزيقية المادية وبعض التغيرات النرسية [.[9
واعتماداً عمى ما سبق ،فقد تبنت العديد من الدول إنشاء

تعميم بعض الميارات واالستراتيجيات التي يمكن أن تُعين عمى
عممية الوقاية وتجنب أضرار البيئة.

المدارس البيئية حتى يتم الحصول عمى تغيرات جذرية في

أ .أسئمة الدراسة

وينرذ البرنامج في الوقت الحالي في
المجتمع المحميُ ،

( )51دولة حول العالم وحوالي ( )32364مدرسة ،وقد حص ـم ـت

وبناء عمى ما سبق ،فإن البحث الحالي يسعى إلى اإلجابة عمى
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تعميم طالبيا جوانب ميمة في المسؤولية البيئية ،وىذا ما سيتم

كما انعكس ذلك عمى االىتمام بوجود سياسة المنيج

من خالل البرنامج التدريبي عن طريق بعض الرنيات التي

التكاممي لتدريس المراىيم البيئية بوصرو المدخل الطبيعي

تسعى إلى تدريب الطالب في مبادرة ترعيل دور الطالب واثارة

لممعرفة العممية عمى صورة مراىيم متدرجة ومترابطة ،وذلك

دافعيتيم تجاه القضايا البيئية.

بيدف جعل التعميم وسيمة لمعالجة المشكالت والظواىر البيئية،

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

ولينعكس التعميم عمى تخطيط المنيج وأسموب تنريذه بطريقة

أوالً :أىمية وجود المدارس البيئية:

يتحقق معيا الترابط بين حياة التالميذ والطمبة وممارساتيم

تعمل المدارس البيئية عمى إدخال التعميم البيئي ضمن سياسات

اليومية واكتساب المراىيم البيئية في إطار عالقتيا بالمراىيم

التعميم المدرسي ،وخصوصاً أن سياسة خادم الحرمين الشريرين

األساسية لمعموم األخرى دون أن يكون ىناك تجزئة أو تقسيم

بالنسبة لمتعميم أن تكون المدارس نموذجية ،تربط البيئية المحمية

لممعرفة العممية [.[11

بالبيئية التعميمة  ss.كما توظف المدارس البيئية منيجاً تشاركياً

ومن ىنا ،جاء البحث الراىن متمثالً في البرنامج التدريبي

شامالً يدمج التعميم مع العمل ،وذلك لتوفير طريقة فعالة في

كبحث تطبيقي ميداني ييتم بنشر الوعي والمعرفة لدى شريحة

تحسين البيئة المدرسية والحصول عمى وعي حقيقي وتغيرات

ىامة وىي طالب المرحمة الثانوية ،بما ُيعزز المسئولية

سموكية عند الطمبة والموظرين في المدرسة والعائالت والجيات

االجتماعية لمطالب في مجتمع منطقة الجوف ،وفي ذلك

الحكومية وىكذا .كما تيدف المدارس البيئية إلى وجود فرصة

انسجاماً مع الخدمات التي يمكن أن تقدميا الجامعة لممجتمع

متميزة لمشاركة لمطمبة ليمارسوا المواطنة الرعالة في مدارسيم،

ضمن مسئوليتيا االجتماعية.

كون النرع من بالبرنامج سيعود عمى المدارس والمجتمعات

ويرى الباحث أنو من المتوقع أن ُيحقق البحث خطوة كبرى

المحمية وذلك من خالل:

في نشر الثقافة البيئية مع منظومة البرامج التدريبية لدي جيات

 .1تحسين البيئة المدرسية :ويتم ذلك من خالل العمل الجماعي

االختصاص األخرى ،ويمكن أن ُيصبح ضمن الرعاليات التي

والتراعل بين األجيال المختمرة عمى القضايا البيئية مثل:

تُقدم لخدمة المجتمع المحمي في مناطق أخرى كأن يطرح التعميم

تخريض كمية النرايات وتشغيل المدرسة بطريقة واعية بيئياً.

إجراءات لتوفير الطاقة والتشجيع عمى استخدام مصادر الطاقة

 .2زيادة الوعي البيئي :يجب عمى المدرسين والطالب

المتجددة داخل األبنية التعميمية .ويمكنيا كذلك تقميل المواد التي

والموظرين في المدرسة استخدام المعرفة البيئية الجديدة التي

يمكن التخمص منيا ،وبذلك يمكن تييئة بيئة مدرسية جاذبة
وصحية وآمنة لكل عناصر المنظومة التربوية من معممين

اكتسبوىا ،وأن ينشروىا بين عائالتيم وجيرانيم ،مما ُيساعد

الطالب عمى رؤية العالقة بين ما يتعمموه في المدرسة والحياة

وطالب واداريين .كما ُيعتبر البحث أيضاً ضمن المجيودات

الحقيقة.

األولي لجامعة الجوف في خدمة المجتمع بيذه الصورة المباشرة

3ـ .العالقات الدولية :تستطيع المدارس أن تخمق عالقات مع

وىنا مكمن لالبتكار؛ أي اإلتيان بشيء غير موجود في مدارسنا

المدارس البيئية األخرى في بمدانيم وفي البمدان األخرى

في محاولة إلتمامو ،والخروج عن التناول التقميدي لمقضايا

المشتركة في برنامج المدارس البيئية ،وتوفر ىذه العالقات

البيئية وتناوليا بأكثر من مدخل لتناول الظواىر والمشكالت.

الررصة لمشاركة المعمومات البيئية ومن ثم تُعتبر وسيمة لمتبادل

ومن أىم الجوانب اإليجابية في البحث ىي المشاركة

الثقافي وتحسين الميارات المغوية [.[35

الكاممة لمطالب في ىذه العمميات التي عبرىا يمكن لمجامعة

ويؤكد الباحث لتحقيق ما سبق ـ عمى أىمية دور األسرة والمناىج
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موضوعاً لمتربية والتعميم البيئي في داخل المدرسة وخارجيا.

والمقررات الدراسية ،إذ ُيساىم تراعميم معاً في استكشاف البيئة

وتقبميا ،والميل لمبحث والتجريب لمنشء ،ويمكنيم من تعديل

وليذا تُعتبر التربية البيئية جزءاً من العممية التربوية ،وموضوعاً

األنماط السموكية من أجل تنمية مراىيميم لكي يسمكوا السموك

لمتربية والممارسات السموكية لدى الطالب والمجتمعات البشرية

الراشد تجاه البيئة.

[.[16

ثانياً :التربية البيئية تاريخياً:

ثالثاً :البرنامج البيئي التدريبي:
تكمن أىمية البرنامج في أنو ُيساعد عمى إيقاظ الوعي

ليست التربية البيئية حديثة العيد ،فميا جذورىا القديمة في
مختمف ثقافات الشعوب .وقد كان لألديان السماوية دو اًر كبي اًر

الناقد لمعوامل االقتصادية والسياسية والتكنولوجية واألخالقية

في تحسين عالقة اإلنسان بما ُيحيط بو ،فري ديننا الحنيف فإن

الكامنة في جذور المشكالت البيئية ،كما أنو يعمل عمى تنمية
القيم األخالقية التي تُحسن من طبيعة العالقة بين اإلنسان

وينيي عن
استخالف اإلنسان عمى األرض يقتضي الرحمة ُ

التخريب والرساد ،ويقول تعالى في القران الكريم (وال ترسدوا في

والبيئة .كما أنو برنامج ييدف إلى توفير فرصة متميزة لمطمبة

األرض بعد إصالحيا) [.[13

ليمارسوا المواطنة الرعالة في مدارسيم ،ويعمل عمى تحسين
البيئة المدرسية من خالل العمل الجماعي والتراعل بين األجيال

ومنذ نحو ( )2500سنة كتب عمماء اإلغريق عن العالقة

المختمرة.

بين اإلنسان والبيئة المحيطة ،وكيف أن اإلنسان بسموكو ُيمكن

ويتم بناء البرنامج التدريبي لرائدة البيئة ،ولكن ال يعني

أن يؤثر سمبا أو إيجابا في ىذه البيئة .فري حدود عام  350قبل

الميالد أعمن أفالطون مخاطباً عشيرتو( :إن معظم العمل

ىذا أن اإلعمال المنرذة خالل البرنامج ال تعود بالرائدة

االجتماعية والبيئية التي تعانون منيا ىي تحت سيطرتكم ،عمى

االجتماعية أو االقتصادية عمى المدرسة .بل إنيا تؤدي إلى

أن تكون لديكم الشجاعة لكي تغيروىا) .وكان أفالطون أول من

توفير المال في المدرسة من خالل خرض قيمة فواتير المياه

نادى ـ في كتابو (القوانين) إن الذي ُيحدث تدىو اًر في البيئة،
َ

والكيرباء ،وكمية النرايات المدرسية ،والعمل عمى تدويرىا مما
يؤدي إلى إيجاد مصدر دخل في المدرسة [.[17

عميو أن يتحمل نرقات إعادة تأىيميا [.[14

وقد تطور ىذا االىتمام وخصوصاً بعد منتصف القرن

ويسعى البرنامج أيضاً إلى مشاركة المجتمع مثل الجيات

الثامن عشر ،والسيما بعد قيام الثورة الصناعية في أوربا ،وما

الحكومية والشركات أو شخصيات أخرى ممن لدييم اىتمامات

نتج عنيا من انتشار المصانع ،وقيام حركة االستعمار التي ما

في مجاالت اإلدارة البيئية .وقد يممكون الرغبة لممشاركة في

ىي في حقيقتيا إال البحث عن موارد الطاقة الالزمة لمصناعة.

برنامج المدارس البيئية لتكون النتيجة النيائية مجتمعاً متكامالً

ثم تطور االىتمام مع زيادة التقدم العممي والصناعي الذي أخذ

[.[18

العالم يشيده حيث تسببت المنافسة فيو إلى استغالل اإلنسان

رابعاً :خطوات تنمية الوعي البيئي في المدارس البيئية:

السيئ لمبيئة ومواردىا ،مما نتج عنو الكثير من أشكال التموث

يمر تنمية الوعي البيئي في المدارس البيئية بالخطوات التالية:

البيئي ،وظيور الكثير من األمراض [.[15

أ .تشكيل المجنة البيئية في المدرسة.

وقد تنبو اإلنسان إلى ىذه المخاطر ،حيث أصبحت حياتو

تعد ىذه المجنة القوى المحركة لكامل العمل عمى البرنامج ،حيث

ميددة في كل لحظة ،مما دفعو إلى العمل عمى حماية البيئة

تدير جميع العمميات المتعمقة بالبرنامج .وتتكون من (الطمبة،

ونرسو ،وذلك بالمحافظة عمى مواردىا وصيانتيا من االستنزاف،

وعضو من إدارة المدرسة ،والمدرسين ،وبعض اآلباء،

وكانت أفضل وسيمة لتحقيق غاياتو أن يجعل من البيئة

وأحد اإلداريين ،وممثل عن المجتمع المحمي ،وممث ـ ـل ع ـ ـن أح ـ ـ ـد
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الجمعيات البيئية المحمية) ،وتعمل عمى تحقيق األىداف التالية:

مقررات الرياضيات والكمبيوتر والمغة اإلنجميزية .كما يعمل عمى

 -التأكد من عمم كل من في المدرسة بوجود برنامج المدارس

تطوير ميارات حل المشكالت والتركير وعمل الرريق [.]20

البيئية فييا.

وفيما يمي طرق قياس التقدم كما يمي:

 -العمل عمى نشأة عالقات قوية بين المجنة والمدرسة لمتأكد من

قياس البصمة العالمية لممدرسة ،وىي تعطي معمومات دقيقة

عممية التحديث المستمر.

إلظيار فعالية خطة العمل ،مثل كمية النرايات والمياه والطاقة،

 -تطوير السياسة البيئية في المدرسة التي تبين االىتمامات

وقراءة العدادات.

البيئية لممجتمع المدرسي.

إجراء التصوير قبل وخالل وبعد ،وىو يظير مقدار التقدم في

 -إدماج البرنامج في خطة تطوير المدرسة ومبادرات المجتمع

األعمال المنجزة ،ومستوى التنوع الحيوي (قبل وبعد) [.[19

المحمي [.[18

ىـ .الربط بالمناىج:

ب .وضع خطة العمل البيئية:

َيعمل ربط النشاطات البيئية بالمناىج عمى دمج البرنامج البيئي،

يجب وضع الخطة وتطويرىا من خالل النتائج المستقاة

وال توجد حاجة إليجاد منيج مختص في المدارس البيئية،

من المراجعة البيئية ،ويجب أن تكون أىداف الخطة البيئية قابمة

باإلضافة إلى ما تقدمو عممية الربط بالمناىج من زيادة في

لمتحقيق ،ويعني أن يتم ترتيب األولويات عمى مستويات زمنية

الوعي البيئي ،فإن إدماج البعد التعميمي البيئي في موضوع

قصيرة ومتوسطة وطويمة المدى [.[19
ج .اشتراك المجتمع المحمي:

معين ُيثري ىذا المنيج ألنو يجعمو أكثر ارتباطا بالواقع [.]11
ولذلك يجب مرعاه اآلتي:

إن أحد األىداف الرئيسة لبرنامج المدارس البيئية رفع الوعي

تحقيق أىداف تعميمية معينة.

العام بالنشاطات البيئية ضمن المدرسة والمجتمع المحمي ،ولذلك

تحسين الخبرات التعميمية.

يجب إشراكيم ألنيم قد يكونوا مصد اًر لممساعدات المختمرة.

تطوير الميارات األساسية.

ولذلك يجب مراعاة ما يأتي:

نقل الميارات من خالل المناىج المختمرة مثل الجغرافيا والمغات

إصدار مجمة تيدف إلبقاء األىالي مطمعين عمى عمميات

والرياضيات والتربية الدينية والعموم )(Ibid

المدارس البيئية باإلضافة إلى إرسال نسخ إضافية إلى

و .المراجعة البيئية:
يبدأ العمل في المدرسة بتقييم اآلثار البيئية لممدرسة،

المجتمعات المحمية مثل المجمس المحمي والشركات.
مراسمة الشركات المحمية من أجل إيجاد دعم لممبادرات في

وتكون النتائج المستخمصة ىي األساس في بناء خطة العمل،

المدرسة.

وتحديد مدى حاجة المدرسة إلى إحداث التغييرات .وتعد

الطمب من األىالي ذوي العالقة بالمواضيع البيئية إلقاء

المراجعة البيئية ىامة لتوفير األسس الالزمة لمخطة البيئية مثل:

محاضرات في المدرسة أو المساعدة في الميام العممية [.[18

كمية النرايات التي تنتجيا المدرسة ،وكمية الورق التي تستيمكيا

د .المراقبة والتقييم:

والكيرباء ،ثم نشر المعمومات المرتبطة بإعادة التدوير .ويجب

من أجل تحديد مستوى النجاح في تنريذ الخطة يجب مراقبة

التأكد من أن مجتمع المدرسة والمجنة البيئية يعمالن بدرجة

وقياس التقدم في العمل ،حتى يسمح بالحكم عمى نجاح

عالية من التماسك ،والتأكد من مساىمة الطالب مما يجعميا

النشاطات المختمرة .وتساعد عمى التأكد من استم اررية االىتمام

طريقة فاعمة لتقييم األىداف ،والذي سيعطي مؤش اًر عمى اإلنجاز

بالبرنامج ،وتعتبر فرصة متميزة لمعمل عمى الربط بالمناىج ،مثل

المدرسي [.[20
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الراىن ممارسة مجموعة األنشطة والميام التي يتم تدريب

ز .الشعار البيئي:

الطالب عمييا ،بيدف تنمية الوعي البيئي لدييم ،وتُقدم تمك

يجب أن يحتوي الشعار البيئي عمى أىم األىداف في خطة

ومكانيا.
زمنيا
ً
األنشطة والميام خالل جمسات محددة ً

العمل ،ومن الميم أن يكون لمطالب دو اًر رئيساً في تطوير
الشعار البيئي مما يعطييم إحساساً بالمسؤولية تجاه قيم الشعار

الوعي البيئي :ىو ما يكتسبو الطالب من معارف وميارات

البيئي ،ويجب مراجعة محتوى الشعار البيئي حتى يتم التأكد من

واتجاىات وميول وقيم وأساليب تركير ،وقدرات عمى حل

أنو يعكس بشكل مستمر األىداف البيئية لممدرسة ،وأن ُيالئم

المشكالت تجاه البيئة [ ،]24ويُقاس إجرائياً بمقدار ما يحصل

العمم األخضر:

طالب المرحمة الثانوية :وىم الطالب المقيدين في مدرسة ثانوية

تُقدم جائزة العمم األخضر عمى أساس اإلنجازات التي قدمتيا

الجزيرة لمعام الدراسي 1436 - 1435ىـ ،في مدينة سكاكا

المدرسة ومدى تحقيقيا لألىداف التي وضعتيا في خطة العمل،

بمنطقة الجوف.

ويتم عمل تقييم المدارس البيئية بعد فترة من اشتراكيا لمعرفة

الدراسات السابقة:

مدى نجاح المبادرات ،ويؤخذ تطبيق المنيجية بعين االعتبار.

ينقسم عرض الدراسات السابقة إلى المحاور التالية:

وتُمنح المدارس البيئية الناجحة جائزة العمم األخضر Green

أوالً :الدراسات التي تناولت تنمية أىمية المدارس البيئية والوعي

 ،Flagوىو رمز دولي لالمتياز البيئي ،وىو نظام من ثالثة

البيئي:

عميو الطالب من درجات في المقياس المستخدم.

أعمار وقدرات الطمبة المستيدفين [.[18

تناول "مانزنال" [ [25دراسة "العالقة بين العمل الميداني

مستويات وىي البرونزية والرضية ثم العمم األخضر [.[18

البيئي لمطالب وبين حماية البيئة" ،وىدفت إلى توضيح العالقة

مراىيم البحث:
المدارس البيئية :ىي تمك المدارس التي تُعنى في برامجيا

بين مجال العمل البيئي وببين اتجاىات طالب المرحمة الثانوية

بتنمية مجموعة من المعارف واالتجاىات والقيم الالزمة لريم

في أسبانيا ،وتراوحت أعمارىم بين ( )16 - 14عاماً .وتم

العالقة المتبادلة بين المتعمم وبيئتو التي يعيش فييا ،بحيث تحكم

إعداد وحدة دراسية تعكس أىمية العمل البيئي .وأظيرت نتائج

سموكو وتثير ميولو واىتماماتو فيحرص عمى المحافظة عمييا

الدراسة أن العمل الحقمي كان مريداً لتوضيح المراىيم البيئية،

وصيانتيا ،من أجل نرسو ومجتمعو [.[22

وساىم في إيجابية االتجاىات نحو حماية البيئة مع إيجاد حمول
لمشكالت البينة المختمرة.

ويشار إلييا بأنيا المدارس التي تيتم بإعداد الطالب
لمتراعل الناجح مع بيئتو لما تشممو من موارد مختمرة ،ويتطمب

ودرس "ىوليريمد" [ [26عالقة المعارف واالتجاىات

ىذا إكسابو المعرفة البيئية التي تساعده عمى فيم العالقات

واحترام الذات في السموك البيئي لممراىقين .وتكونت العينة من

المتبادلة بين اإلنسان وعناصر البيئة ،وبين ىذه العناصر

طمبة المدارس الثانوية ذوي التحصيل الدراسي المرترع (ن =

وبعضيا ،تمكنو من المساىمة في تطوير البيئة عمى نحو أفضل

 )848طالباً وطالبة .وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة

[.[35

إحصائيا بين مستوى المعارف البيئية المتخصصة لممراىقين

البرنامج التدريبي :ىو مخطط مصمم أو منظومة تعميمية ،يضم

وسموكيم البيئي .ووجود عالقة دالة بين اتجاىات المراىقين

مجموعة من الوحدات التدريبية ،واألىداف التعميمية ،والمحتوى،

البيئية وسموكيم البيئي .ووجود عالقة دالة بين قيم المراىقين

واألنشطة والوسائل التعميمية ،وطرق وأساليب التدريس ،وأدوات

البيئية وسموكيم البيئي .ووجود عالقة دالة بين قيم المراىقين

قصد بو في البحث
التقويم لتقديميا إلى المعممين [ُ .]23
وي َ

ومواقريم وسموكيم البيئي مع الشعور المرترع بتقدير الذات.
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وأجرى "باري" ] [27بحث ًا عن "دراسة عبر ثقافية من

الدراسات البيئية تساعد في الرصول التمييدية والمتوسطة في

بيئات الرصول الدراسية في تايوان وأستراليا" ،وىدفت إلى

اكتساب قيم وأخالقيات البيئة .وتركزت استجابات الطمبة خالل

استخدام طرق البحث الوصري والكمي المستخدمة في البيئات

المقابمة األولى عن سؤال "ما أكثر المشاكل البيئية التي تواجو

المدرسية من خالل دراسة الثقافة في استراليا وتايوان ،وتم

المجتمع المعاصر؟" ،وأشارت النسب العالية منيم إلى ازدياد

تطبيق االستبانة المكونة من سبعة محاور عن التعمم البيئي.

وعييم بخطورة المشاكل البيئية التي تواجو المجتمع ،وتنامي

وأظيرت النتائج أن فيم الطالب لمبيئة يختمف باختالف الثقافة

شعورىم بالمسؤولية األخالقية لمتقميل منيا.
وىدفت دراسة "بوجنر" [" ]30األنشطة الالصرية لحماية

السائدة التي تُنمي المراىيم الراقية عن البيئية.
وأجرى  [28] Dooley & O'Connorدراسة استيدفت

الطبيعة عمى المعارف واإلدراكات البيئية لمطمبة ،وتكونت عينة

التعرف عمى التربية البيئية ،وتحديد الحاجة إلى االتجاىات

الدراسة من طمبة المدارس الثانوية ( )75طالباً ،وتم تقسيميم

والقيم والعواطف والمعتقدات اإلدراكية نحو البيئة .وتوصمت

بالتساوي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،وطبق

الدراسة إلى نتيجة أن العواطف والمعتقدات اإلدراكية الموجبة

الباحث اختبار قبمي وبعدي ،وأظيرت النتائج أن المشاركة في

نحو البيئة تحدد بدرجة كبيرة طبيعة القيم والمواقف تجاه القضايا

تمك األنشطة كان لو تأثير ايجابي عمى المعارف واإلدراك البيئي

البيئية ،وأشار الباحثان أن التربويين البيئيين الميتمين بإحداث

لمطمبة المشاركين في البرنامج.

تغييرات ممحوظة في االتجاىات البيئية ،وزيادة المدركات

واستيدفت دراسة عماد حسن [" ]31التعرف عمى فعالية

العاطرية ،بحاجة إلى تصميم برامج تستيدف ىذه الغايات

استخدام استراتيجية تدريسية متعددة لمنيج التاريخ المقرر عمى

بانسجام مع الجانب المعرفي ،انطالقاً من حقيقة أن اليدف

طالب الصف األول الثانوي عمى تنمية القيم البيئية وميارات

األساسي لبرامج التربية البيئية يتمثل في تغيير القيم واالتجاىات

اتخاذ الق اررات البيئية لدى طالب المرحمة الثانوية" .واستخدم

والمواقف السموكية.

مقياس القيم البيئية وميارة اتخاذ القرار .وأظيرت النتائج وجود

ثانياً :الدراسات التي تناولت تنمية الوعي البيئي لدى الطالب:

فروق ذات داللة إحصائية لصالح التجريبية .وأظيرت عدم

قام عبد اهلل الحموري [ ]26بدراسة "أثر برنامج إثرائي في

وجود فروق ذات داللة بين المجموعة التجريبية التي درست

التربية البيئية في تنمية ميارات التركير االبتكاري والتحصيل

باستراتيجية التعمم التعاوني والمجموعة التجريبية الثانية التي

لدى الطمبة الموىوبين في منطقة القصيم" ،وتكونت العينة من

درست بالتعميم الرردي.

الطمبة الممتحقين بمركز رعاية الموىوبين في القصيم (ن = )32

ثالثاً :الدراسات التي تناولت التربية البيئية لدى المعممين:
ىدفت دراسة عبد اهلل عبد الكريم [ ]32إلى إعداد برنامج

طالباً ،وتم تقسيميم إلى مجموعتين :األولى تجريبية وشممت (ن
=  )16طالباً ،والمجموعة الثانية الضابطة (ن =  )16طالبا.

مقترح في التربية البيئية قائم عمى معايير الجودة لتنمية الثقافة

وطبق عمى المجموعتين اختبار لمتركير االبتكاري ،واختبار

البيئية لمطالب المعممين في كميات التربية ،وتكونت العينة من

لمتحصيل ،وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة

( )164طالب ،وقسمت إلى مجموعتين :األولى التجريبية (ن =

إحصائية لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمية التركير والتحصيل.

 )82طالبا ،والثانية الضابطة (ن =  )82طالبا .وأشارت نتائج
الدراسة إلى وجود فروق دالة عند مستوى داللة ( )0‚05بين

أما دراسة  [29] McMillanفقد ىدفت إلى التعرف
عمى مدى تأثير دراسة المقررات البيئية في قيم طمبة جامعة

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

 Dalhousieوأخالقيم البيئية .وتوصمت الدراسة إلى أن

اختبار تحصيل الثقافة البيئية ،وكذلك في اختبار المواقف نح ـ ـ ـ ـ ـو
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 .3اىتمت بعض الدراسات مريوم التربية البيئية لدى المعممين

المشكالت البيئية لصالح المجموعة التجريبية.
وقامت شوانة الغيثي [ ]33بدراسة "مستوى الوعي البيئي

باعتبارىم من أىم عناصر المنظومة التربوية مثل دراسات عبد

لدى معممي الدراسات االجتماعية في سمطنة عمان" ،وىدفت

اهلل عبد الكريم [ ،]32وشوانة الغيثي [ ،]33ودراسة أمال ربيع

إلى التعرف عمى مستوى الوعي البيئي لدى معممي الدراسات

[ ]34وأوضحت نتائج تمك الدراسات عن ضعف مستوى

االجتماعية ،وفيما إذا كانت ىناك فروق تُعزى لمجنس

المعممين مقارنة بالدور المأمول منيم في توعية طالبيم.

والتخصص وسنوات الخبرة التدريسية ومؤسسة التخرج.

ويتضح مما سبق أىمية تناول دراسة المدارس البيئية وتنمية

واستخدمت مقياس الوعي البيئي .وتوصمت الدراسة إلى تدني

الوعي البيئي وخاصة لدى طالب في المرحمة لثانوية.

مستوى الوعي البيئي لدى المعممين .ووجدت فروق ذات داللة

فروض البحث:

إحصائية بين المعممين في مستوى الوعي البيئي تُعزى لمجنس
لصالح المعممات ،والتخصص لصالح معممي الجغرافيا .وعدم

بناء عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة ُيمكن استخالص
ً
فرضي البحث كما يمي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعممين تُعزى لسنوات

 .1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

الخبرة التدريسية ومؤسسة التخرج.

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في المجموع الكمي

وتناولت دراسة ربيع [ ]34إعادة صياغة موضوع التموث

واألبعاد الررعية لمقياس الوعي البيئي (تشكيل المجنة البيئية،

البيئي المتضمن في برنامج إعداد الطالبات المعممات (مشروع

ووضع خطة العمل البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي ،والمراقبة

النشاط التكاممي) ،وذلك باستخدام استراتيجية االستقصاء

والتقييم ،والربط بالمناىج ،والمراجعة البيئية ،والشعار البيئي) في

التعاوني واستراتيجية التعمم التنافسي الجمعي ،ثم معرفة أثرىما

القياس البعدي.

عمى التحصيل لدراسي واالتجاه نحو البيئة .وقد أظيرت النتائج

 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

فاعمية البرنامج في تنمية االتجاه نحو البيئة ،وأثره اإليجابي عمى

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في المجموع الكمي

التحصيل الدراسي.

واألبعاد الررعية لمقياس الوعي البيئي (تشكيل المجنة البيئية،

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ووضع خطة العمل البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي ،والمراقبة

 .1اىتمت بعص الدراسات بأىمية وجود المدارس البيئية والوعي

والتقييم ،والربط بالمناىج ،والمراجعة البيئية ،والشعار البيئي) في

البيئي مثل دراسات ،[26] Reinhold :ودراسة & Dooley

القياس التتبعي.

 [28] O'Connorودراسة  [25] Manzanalوالتي أوضحت

 .4الطريقة اإلجرااات

انعكاس االىتمام بالبيئة عمى القيم والسموك وأيضا عمى

أ .منهج الدراسة

التحصيل الدراسي ،وأضاف "باري" [ ]27أثر الثقافة السائدة

اتبع الباحث المنيج شبة التجريبي ،حيث تم تقسيم عينة

عمى تنمية المراىيم الراقية عن البيئية.

البحث إلى مجموعتين (التجريبية والضابطة) ،ثم التأكد من

 .2تناولت بعض الدراسات تنمية الوعي البيئي لدى الطالب

تجانسيما (القياس القبمي) ،ثم تطبيق البرنامج عمى المجموعة

مثل :عبد اهلل الحموري [ ،]12ودراسة ،[29] McMillan

التجريبية واجراء القياس البعدي والقياس التتبعي.

ودراسة عماد حسن [ ]31والذي أضاف أىمية الوعي البيئي من

ب .عينة الدراسة

خالل تدريس منيج التاريخ ،ودراسة  [30] Bognerعن تنمية

بمغ عدد العينة ( )62طالباً في المرحمة الثانوية من

الوعي البيئي من خالل بعض األنشطة الالصرية.

مدرسة (ثانوية الجزيرة) بمدينة سكاكا ،ومنطقة الجوف .وتم
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تقسيميم بالتساوي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ()31

قام الباحث بإجراء تجانس العينة عمى المقياس في القياس القبمي

طالبا ،وتراوحت أعمارىم بين ( )19 :16سنة بمتوسط عمر
ً

لمتأكد من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في مقياس الوعي البيئي واألبعاد الررعية،

( )17.5وانحراف معياري ( )1.11سنة.

ويوضح الجدول التالي النتائج:

تجانس العينة:

جدول 1
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق في القياس القبمي عمى مقياس الوعي البيئي ومجاالته الفرعية
األبعاد

القياس

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

تشكيل المجنة البيئية

البعدي

31

9‚8

2‚9

0‚834

التتبعي

31

10‚4

3‚4

البعدي

31

10‚3

3‚5

القبمي

31

9‚8

3‚2

البعدي

31

9‚3

2‚9

القبمي

31

9‚1

3‚8

البعدي

31

10‚2

2‚3

القبمي

31

10‚1

3‚3

البعدي

31

9‚4

2‚7

القبمي

31

9‚2

2‚4

البعدي

31

8‚7

2‚3

القبمي

31

8‚9

2‚1

البعدي

31

8‚8

2‚1

القبمي

31

8‚6

1‚98

البعدي

31

66‚8

11‚7

القبمي

31

66‚3

10‚9

وضع خطة العمل البيئية
اشتراك المجتمع المحمي
المراقبة والتقييم
الربط بالمناىج
المراجعة البيئية
الشعار البيئي
المجموع الكمي

َيتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

0‚445
0‚83
0‚262
0‚354
0‚112
0‚126
0‚142

لكل مجال ،بحث تَتم اإلجابة باالختيار بين ثالثة بدائل (موافق
 ،3موافق جدا  ،2غير موافق  ،)1وبالتالي تَتراوح الدرجة الكمي

إحصائية في الوعي البيئي بين المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية في القياس القبمي ،وذلك في األبعاد الررعية والدرجة

بين (.)126 – 42

الكمية لممقياس مما يدل عمى تجانس المجموعتين قبل بدء

صدق المقياس :تم استخدام طريقة صدق المحكمين من خالل

تطبيق البرنامج.

عرض المقياس عمى عدد من المتخصصين في القياس وعمم

ج .أدوات الدراسة

النرس والتربية والتعميم وبعض الطالب ،بيدف تحديد آرائيم فيما

 1ـ مقياس الوعي البيئي.

يتعمق بارتباط المجاالت الررعية وبنودىا ،وكذلك مدى مالئمة

وصف المقياس:

صياغتيا ،وقد تراوحت نسب االتراق بين ( ،)٪90 - 85مما
يدل عمى وجود صدق مقبول لممقياس.

قام الباحث باالطالع عمى التراث النظري لقياس الوعي

ثبات المقياس :تم استخدام طريقة إعادة التطبيق برارق زمني

بندا،
البيئي بيدف إعداد المقياس الحالي ،الذي تكون من (ً )45

يوما ،وذلك عمى عينة من الطالب ،وفيما يمي جدول
(ً )14

منيا ( )3بنود دخيمة ،و( )42بندا أساسياً مصاغاً بطريقة

يوضح ىذه النتائج.

موجبة ،وتم توزعييا عمى أبعاد المقياس السبعة بواقع ستة بنود
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جدول 2
يوضح ثبات مقياس الوعي البيئي باستخدام إعادة التطبيق من خالل معامل ارتباط بيرسون
م

المجاالت الفرعية لممقياس

معامل االرتباط

1

تشكيل المجنة البيئية

0‚87

2

وضع خطة العمل البيئية

0‚85

3

اشتراك المجتمع المحمي

0‚89

4

المراقبة والتقييم

0‚81

5

الربط بالمناىج

0‚89

6

المراجعة البيئية

0‚93

7

الشعار البيئي

0‚91
0‚87

الدرجة الكمية

يتضح من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بدرجات مقبولة،

إدارة مدارسيم وتشغيميا من أجل مصمحة البيئة.

ويمكن االعتماد عميو في البحث.

 .4وضع خطة عمل بخطوات البرنامج والتي شممت (المحتوى

 .2البرنامج التدريبي:

ونشاطات التعميم وأساليب تقويم البرنامج والرترة الزمنية لتنريذ

ييدف البحث إلى معرفة أثر البرنامج التدريبي في تنمية الوعي

البرنامج).

البيئي لدى طالب المرحمة الثانوية ،ولقد تم بناء البرنامج بعد

 .5التحقق من صدق البرنامج؛ حيث تم عرض البرنامج عمى

مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة واالسترادة منيا في

مجموعة من السادة المحكمين ،بيدف التأكد من سالمة

بناء البرنامج .وقد مر إعداد البرنامج بالخطوات التالية:

اإلجراءات المتبعة في بناءه ،وكذلك التأكد من صدق محتوى

 .1االطالع عمى األدب التربوي والتراث النظري حول ىذه

البرنامج التدريبي وأنشطتو ،ومناسبتيا في تنمية الوعي البيئي.

البرامج.

 .6تحديد المدة الزمنية لتطبيق البرنامج حيث بمغ عدد الجمسات

 .2التعرف عمى طبيعة وماىية المدارس البيئية.

( )16جمسة ،بواقع جمستين لكل مجال فرعي ،وتم تطبيقيا عمى

 .3تحديد األىداف العامة والخاصة لمبرنامج .حيث ييدف

ثمانية أسابيع ،وتراوح زمن كل جمسة ( )50 - 30دقيقة.

برنامج المدارس البيئية إلى رفع وعي الطالب بقضايا التنمية في

 .7تحديد محتوى الجمسات التدريبية ،ويوضح الجدول التالي

المدارس من خالل العمل في الصروف المدرسية والمجتمع.

توزيع جمسات البرنامج:

ويعمل البرنامج عمى تشجيع الطالب وأخذ دور فاعل في كيرية
جدول 3

توزيع جمسات البرنامج التدريبي
الجمسة

عنوان الجمسة

1

الجمسة االفتتاحية

2ـ 3

تشكيل المجنة البيئية في

األهداف
 التعارف بين الطالب والباحث. -أن يتعرف الطالب عمى البرنامج ومواعيد الجمسات.

المدرسة
4ـ 5

وضع خطة العمل البيئية

6ـ 7

اشتراك المجتمع المحمي

8ـ 9

المراقبة والتقييم

 أن يتعرف الطالب عمى أىمية االىتمام بالبيئة. أن يتدرب الطالب عمى كيرية التعاون فيما بينيم لتشكيل المجنة البيئية. أن يضع الطالب خطة عمل يوضحون فييا أدوار كل طالب ويقسموا أنرسيمجماعات.

الفنيات المستخدمة
المحاضرة ،والمناقشة
الجماعية
التعزيز المادي والمعنوي
لمطالب
المحاضرة ،والمناقشة
الجماعية

 -أن يقوم الطالب بإعداد الخطابات الشتراك المجتمع المحمي بالتعاون معا نحو

المحاضرة ،التغذية الراجعة

قضايا البيئة.
 -أن يستخدم الطالب التقييم والوعي الذاتي والنقد وأساليب متنَّوعة عند التقويم.
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10ـ 11

الربط بالمناىج

 -أن يدرك الطالب أىمية دمج الموضوعات البيئية المختمرة بالمناىج الدراسية.

12ـ 13

المراجعة البيئية

 -أن يتعرف الطالب عمى كيرية استمرار عممية التقويم بيدف الوصول إلى

14ـ 15

الشعار البيئي

16

المراجعة والختام

النمذجة ،والمحاضرة.
والمحاضرة ،التغذية الراجعة

نتائج جيدة.
التعزيز ،والنمذجة ،والمناقشة

 أن يتعرف الطالب عمى معنى الشعار البيئي. -أن يعرف الطالب أىمية الحصول عمى الشعار البيئي.

الختامية

مطبوعات تُمخص إرشادات
البرنامج

 أن يتذكر الطالب ما تعمموه في الجمسات ،والعمل عمى استمرار تمكالمعمومات في البيت والمجتمع.

تالفي أوجو القصور ومعالجة المشكالت أوال بأول ضماناً

آليات تنريذ البرنامج:

الستمرار البرنامج .أو من خالل تعبئة النماذج الخاصة بكل

تحديد الخطوات العامة لمبحث وىي (تشكيل المجنة البيئية

مرحمة (برونزي وفضي والعمم األخضر).

ووضع خطة العمل البيئية واشتراك المجتمع المحمي والمراقبة
والتقييم والمراجعة البيئية والشعار البيئي والربط بالمناىج) ،وعدم

 .5النتائج

البدء في خطوة إال بعد التأكد من إتمام الخطوة األولى...

نتيجة الررض األول (القياس البعدي):

وىكذا .ومن الضروري تحريز الطالب كي يحصموا عمى العمم

الذي ينص عمى أنو" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

الخضر وليس الدرجة األولى (المستوى البرونزي) والثانية

متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في

(المستوى الرضي) من كل خطوة.

المجموع الكمي والمجاالت الررعية لمقياس الوعي البيئي في

تقويم البرنامج:

القياس البعدي" .ولمتحقق من صحة ىذا الررض فقد تم استخدام
اختبار قيمة "ت"  t.Testلداللة الرروق ،ويوضح الجدول التالي

وذلك من خالل المجنة المسئولة عن األنشطة البيئية أثناء
تطبيقيا ،ومن خالل المالحظات الذاتية لمرريق ،والعمل عمي

ىذه النتائج.

جدول 4
يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي عمى مقياس الوعي البيئي
األبعاد

القياس

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

 .1تشكيل المجنة البيئية

القبمي

31

9‚8

2‚9

** 5‚2

البعدي

31

14‚1

3‚7

القبمي

31

9‚6

3‚1

البعدي

31

12‚8

3‚2

القبمي

31

9‚3

2‚7

البعدي

31

11‚2

2‚1

القبمي

31

8‚8

2‚8

البعدي

31

11‚9

1‚9

القبمي

31

8‚6

1‚8

البعدي

31

13‚1

1‚98

القبمي

31

8‚6

1‚7

البعدي

31

10‚9

1‚8

القبمي

31

8‚8

1‚9

البعدي

31

11‚6

1‚97

القبمي

31

62‚8

11‚7

البعدي

31

85‚4

10‚4

 .2وضع خطة العمل البيئية
 .3اشتراك المجتمع المحمي
 .4المراقبة والتقييم
 .5الربط بالمناىج
 .6المراجعة البيئية
 .7الشعار البيئي
الدرجة الكمية

** دال عند ( * ،)0.01دال عند ()0.05

** 3‚2
** 3‚1
** 4‚9
** 8‚3
** 4‚6
** 6‚7
** 7‚6

َيتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في
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الوعي البيئي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في

نتيجة الررض الثاني (القياس التتبعي):

القياس البعدي ،وذلك في الدرجة الكمية والمجاالت الررعية،

الذي ينص عمى أنو "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

إحصائيا عند مستوى داللة (،)0.01
وكانت جميع القيم دالة
ً

متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية في المجموع
الكمي واألبعاد الررعية لمقياس الوعي البيئي في القياسين البعدي

مما يدل عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تحسن المجموعة

والتتبعي" .ويوضح الجدول التالي ىذه النتائج.

التجريبية بعد البرنامج.

جدول 5

يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" في القياسين البعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الوعي البيئي
األبعاد

القياس

العدد (ن)

المتوسطات (م)

االنحراف المعياري (ع)

قيمة "ت"

1ـ تشكيل المجنة البيئية

البعدي

31

9‚8

2‚9

** 4‚3

التتبعي

31

13‚1

3‚1

البعدي

31

9‚6

3‚7

التتبعي

31

12‚3

2‚6

البعدي

31

9‚3

2‚7

التتبعي

31

11‚1

2‚1

البعدي

31

8‚8

2‚8

التتبعي

31

12‚1

1‚6

البعدي

31

8‚8

1‚9

التتبعي

31

11‚4

1‚8

البعدي

31

8‚6

1‚7

التتبعي

31

10‚7

1‚9

البعدي

31

8‚6

1‚8

التتبعي

31

12‚8

1‚8

البعدي

31

62‚8

11‚7

التتبعي

31

83‚5

9‚6

2ـ وضع خطة العمل البيئية
3ـ اشتراك المجتمع المحمي
4ـ المراقبة والتقييم
5ـ الربط بالمناىج
6ـ المراجعة البيئية
7ـ الشعار البيئي
الدرجة الكمية

** 2‚9
** 2‚9
** 8‚2
1‚31
** 4‚4
** 8‚3
** 7‚3

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة

أنواع من القياسات (القبمي والبعدي ثم التتبعي) .وقد كشف

إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي في كل من المجموع

القياس القبمي عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في

الكمي واألبعاد الررعية لممقياس ،وبيذا يكون تم قبول الررض

الوعي البيئي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،وكانت ىذه

السابق جز ًئيا ،ويعني ىذا استمرار فاعمية البرنامج التدريبي لدى

المرحمة بيدف التأكد من أن الخط القاعدي لمجموعتي الدراسة
(التجريبية والضابطة) أنيما عمى خط واحد.

الطالب حيث لم توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي

وقد قام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي عمى مدى ()16

البيئي بين القياسين البعدي والتتبعي في الدرجة الكمية لممقياس

جمسة ،ثم القياس البعدي لمعرفة ىل حدثت تغيرات عمى أفراد

عد بعد الربط بالمناىج.

المجموعة التجريبية ،وبالرعل فقد وجدت فروق ذات داللة

 .6مناقشة النتائج
قام الباحث بدراسة استطالعية قبل الخوض في إجراءات

إحصائية في الوعي البيئي مما يدل عمى فاعمية البرنامج

البحث لمتعرف عمى المشكالت التي قد تحدث عند تصميم

التدريبي المستخدم .كما تدل النتائج المستخرجة أيضا مدى

المقياس وطبيعة الطالب وأيضا طبيعة الموضوع محل الدراسة

إسيام الرنيات المستخدمة في البرنامج مثل دراسة ][26

ومقدار اىتمام الطالب بو وتعاونيم .وقد أجرى الباحث ثالثة

 Reinholdوتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيا
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بين مستوى المعارف البيئية المتخصصة لممراىقين وسموكيم

 .7التوصيات

البيئي .ووجود عالقة دالة بين اتجاىات المراىقين البيئية

من خالل النتائج التي توصل ليا البحث ،فإن الباحث يوصي

وسموكيم البيئي .ووجود عالقة دالة بين قيم المراىقين البيئية

بما يمي:

وسموكيم البيئي .ووجود عالقة دالة بين قيم المراىقين ومواقريم

 .1ربط المراىيم البيئية المتضمنة في الكتب الدراسية بالمو ِ
اقف

وسموكيم البيئي مع الشعور المرترع بتقدير الذات.

السموكية ،بدال من التركيز عمى المعر ِ
فة النظرية.

وتترق ىذه النتائج مع دراسات ] [25,26,28والتي

 .2تصميم النشاطات التي تستيدف تنمية الميارات البيئية

أوضحت انعكاس االىتمام بالبيئة عمى القيم والسموك وأيضا

بشقييا العقمي واألدائي بصورة تسمح بممارسة تمك النشاطات

عمى التحصيل الدراسي ،وأن تنمية الوعي البيئي لو آثاره

لحل المشكالت بأساليب غير تقميدية.

اإليجابية عمى كافة جوانب الطالب مثل :الحموري [،]12

 .3زيادة االىتمام بالنشاطات البيئية الالصرية وارساء دعائميا

ودراسة  ،[29] McMillanودراسة حسن [.[31

عمى نحو يساىم في إكساب التالميذ القيم والميارات البيئية

ثم قام الباحث بإجراء القياس التتبعي بعد مرور شيرين من

لتمكينيم من تحمل المسؤولية األخالقية حيال البيئة وقضاياىا.

نياية القياس البعدي .وقد أظيرت نتائج القياس التتبعي عدم

 .4إعداد الدورات التدريبية الالزمة لتأىيل المعممين والمشرفين

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعدي والتتبعي

التربويين عمى تطبيق األنشطة البيئية ضمن أساليب تدريس

عمى المجموعة التجريبية .مما يدل عمى ثبات واستمرار تأثير

المراىيم البيئية.

البرنامج التدريبي .وقد كان استمرار ىذه الراعمية عمى جميع

البحوث المقترحة:

األبعاد الررعية (تشكيل المجنة البيئية ،ووضع خطة العمل

 .1تأثير اشتراك المعمم في البرامج البيئية عمى الوعي البيئي

البيئية ،واشتراك المجتمع المحمي ،والمراقبة والتقييم ،والمراجعة

لمطالب.

البيئية ،والشعار البيئي) ،وذلك باستثناء البعد الررعي (الربط

 .2دراسة مقارنة لراعمية اشتراك تالميذ المرحمة األساسية

بالمناىج) .ويرجع ذلك إلى أن قضية ربط المنيج بالقضايا

والمرحمة الثانوية في برامج التوعية البيئية.

البيئية ليست باألمر البسيطة ،وعمى الرغم من اختيار بعض

 .3دراسة استطالعية :مدى رضا الوالدين عن اشتراك ذوييم في

الموضوعات في المقررات في الصرين الثاني والثالث الثانوي

المدارس البيئية.

المرتبطة بالبيئة عند إجراء ىذه الخطوة في البرنامج ،أما عن

المراجع

استم اررية ذلك فيرى الباحث أنو أمر مختمف ويحتاج إلى فريق

أ .المراجع العربية

متخصص.

] [2المرزوقي ،عبد المنعم محمد .)2006( .فاعمية برنامج

وأخي اًر ،فإن ىناك ممحوظة ىامة يجدر اإلشارة إلييا وىي

أنشطة بيئية صرية والصرية عمى تنمية الميارات والقيم

أن الوعي البيئي يرتبط إيجابا أو سمبا كمما كان لممعممين دور

البيئية لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي بدولة

فاعل فيو ،أي إيمان واقتناع المعمم بتمك القضايا وىو ما أظيرت

اإلمارات العربية .رسالة دكتوراه .معيد الدراسات والبحوث

الدراسات السابقة عكس تمك النتائج مثل دراسات عبد الكريم

البيئية .جامعة عين شمس.

[ ،]32والغيثي [ ،]33ودراسة ربيع [ .]34وىو ما يتنافى مع

] [12الحموري ،خالد عبد اهلل .)2009( .أثر برنامج إثرائي في

أىمية دور المعمم وأن يكون عنص ار رئيساً في البرامج الموجية

التربية البيئية في تنمية ميارات التركير االبتكاري

الطالب.

والتحصيل لدى الطمبة الموىوبين في منطقة القصيم .مجمة
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الجامعة اإلسالمية (سمسمة الدراسات اإلنسانية)،)1(17 ،

الحديدة.
جامعة ُ

611ـ.637

] [33الغيثي ،شوانة خميس .)2003( .مستوى الوعي البيئي
لدى معممي الدراسات االجتماعية في سمطنة عمان .رسالة

] [13عثمان ،مختار نور الدين .)2005( .استراتيجية تدريس

كماجستير ،كمية التربية .جامعة السمطان قابوس.

المراىيم :موجيات عامة لمموجيين لتدريب المعممين.
منشورات و ازرة التربية والتعميم ،دولة اإلمارات العربية

] [34ربيع ،آمال ،وفراج ،محسن ( )2005الوعي بالمخاطر

المتحدة.

البيئية لدي طالب كمية التربية بصاللة" دراسة تقويمية،

] [14الرقي ،محمد عبد القادر .)2007( .البيئة وقضاياىا.

ندوة التنمية والبيئة ،بكمية التربية بصاللة ،عمان.

القاىرة :مكتبة األسرة.

ب .المراجع االجنبية

] [15خميرة ،فاطمة .)2004( .التربية البيئية في اإلسالم.
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ENVIRONMENTAL SCHOOLS A TRAINING
PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF
ENVIRONMENTAL AWARENESS AMONG
HIGH SCHOOL STUDENTS
HAZAA' A. ALFWAYHE
Aljouf University
ABSTRACT_ Aim of the research to Environmental Schools and find out the effectiveness of the
training program for the development of environmental awareness among secondary school
students. The sample consisted of 62 students from the high school in Sakaka Jawf region. Were
divided evenly between the control and experimental groups (31) male, ranged in age from (16-19)
years with an average age (17.5) and a standard deviation (1.11) years. The researcher used
measure of environmental awareness and training program (prepared by the researcher. The
research findings indicated the presence of statistically significant differences in measurement
differences dimensional in the direction of the experimental group at the level of (0.01) in the total
score of the scale and in the sub-areas of the scale (the formation of the environmental committee
at the school, and environmental review, and to develop environmental action plan, and
monitoring and evaluation, and linking curriculum, and the media and the involvement of the local
community, environmental and logo). She also noted that there were no statistically significant
differences in the iterative measurement in favor of telemetric in the total score and subdimensions, Except after connectivity and curriculum. The researcher interpretation of the results
according to the theoretical heritage and put forward recommendations and research proposals.
KEY WORDS: Environmental School, training program, Environmental awareness.
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