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Abstract :
This study aimed at investigating the effect of a project-based teaching
strategy on enhancing environmental attitudes among students of the Faculty
of Educational Science and Art and how it is affected by students’ gender and
GPA. The members of the study were (134) students enrolled in (3) sections
(A,B & C) of the Environmental Education course in the second semester of
the academic year 2013-2014. Section A with 56 students and section C with
48 students were randomly selected as the study sample, the two sections
were randomly distributed to experimental and control groups. An
environmental attitudes scale with (25) items was used in this study. The
validity of the scale was verified by a panel of jury, while the reliability of the
scale was calculated using Cronabach alpha for internal consistency that was
equal to (0.922). The study results showed the following:
• There is a statistically significant difference (α=0.05) on enhancing
environmental attitudes among the Faculty of Educational Science and Art
students in favor of the experimental group due to the project-based
teaching strategy.
• There is no effect of the interaction of a project-based teaching strategy
and student's gender on enhancing the environmental attitudes among the
students of the Faculty of Educational Science and Art.
• There is no effect of the interaction of a project-based teaching strategy
and student's G.P.A on enhancing the environmental attitudes among the
students of the Faculty of Educational Science and Art.
In light of these results, the researcher recommends using the project basedteaching strategy in higher education. The study also recommends
conducting more research on using the project based-teaching strategy in
other courses and variables.
Key Words: project-based teaching strategy, environmental attitudes,
environmental education.
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أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع
في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب
التابعة لوكالة الغوث الدولية
أمل شاكر محمد عوض
كلية العلوم التربوية – وكالة الغوث الدولية – المملكة األردنية الهاشمية
w.suleiman@yahoo.com
الملخص :إستهدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف

المشاريع في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب وتأثرها بكل من متغيري
الجنس والمعدل التراكمي للطالب .وقد تكون أفراد الدراسة من جميع الطلبة الذين درسوا مساق الثقافة
البيئية في كلية العلوم التربوية خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2014-2013م،
والبالغ عددهم ( )134طالباً وطالبة موزعين في ( )3شعب دراسية .أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها
عشوائياً لتتكون من شعبتين :هما الشعبة (أ) وعدد الطلبة فيها ( )56طالباً وطالبة ،والشعبة (ج) وعدد

الطلبة فيها ( )48طالباً وطالبة ،ثم تم استخدام التعيين العشوائي لتوزيع الشعبتين في المجموعتين

التجريبية والضابطة .وقد تم استخدام مقياس لالتجاهات البيئية مكون من ( )25فقرة بعد التحقق من

صدق محتواه بالتحكيم ،ومن ثباته باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ،وقد اتبع التصميم شبه التجريبي في
تنفيذ الدراسة ،وتم تحليل البيانات باألساليب اإلحصائية المناسبة .كشفت نتائج الدراسة من خالل

مقارنة أداء طلبة مجموعتي الدراسة على مقياس االتجاهات البيئية في اإلجراء البعدي ،أن هنالك

فروقاً ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ( (α=0.05لصالح المجموعة التجريبية ،مما يشير إلى
فاعلية استراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع في تنمية االتجاهات البيئية ،كما أظهرت

النتائج عدم وجود تفاعل بين استراتيجية التدريس القائمة على توظيف المشاريع وكالً من متغيري
الجنس والمعدل التراكمي ،مما يشير إلى فاعلية االستراتيجية في تنمية االتجاهات البيئية لكال الجنسين

ولجميع المستويات .وفي ضوء النتائج ،أوصت الباحثة بتوظيف استراتيجية التدريس القائمة على
توظيف المشاريع في التعليم الجامعي ،كما أوصت الباحثين بإجراء مزيد من الدراسات للبحث في أثر
هذه االستراتيجية في تدريس مساقات أخرى ،واختبار أثرها في متغيرات أخرى.
الكلمات الرئيسية :إستراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع ،االتجاهات البيئية ،التعليم
البيئي ،الطالب المعلمون.
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مق ـ ـ ـ ـدمة
إن العديد من المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت البيئية في الوقت الحاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر تهم العالم بأكمله ،فقد أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحت
المجتمعات تتأثر بمشـ ــكالت بيئية رئيسـ ــية مع اسـ ــتمرار التحضـ ــر والتمدن ،وقد توسـ ــعت المشـ ــكالت
البيئية وأصــبحت ترثر على البشــر وجميع أنواك الكائنات الحية ( .)Gore,1993وقد وصــفت حماية
البيئة باعتبارها الميل للعمل والتصـ ــرف والسـ ــلوك بمقاصـ ــد ونوايا بيئية ( .)Stern,2000وقد شـ ــهدت

العقود القليلة المنص ـ ـ ــرمة اهتماماً متص ـ ـ ــاعداً وسـ ـ ـ ـريعاً بالمش ـ ـ ــكالت البيئية على المس ـ ـ ــتويين المحلي

والعالمي ،وذلك بســبب تزايد حدة وجســامة هذه المشــكالت وتأثيراتها على موارد البيئة وحياة اإلنســان

والكائنات الحية األخرى ،ونضوب الموارد غير الحية.
وقد شكل هذا التصعيد الخطير مصد اًر للقلق الشديد في المرسسات العالمية والدولية ،وبخاصة

لــدى المخططين التربويين ومطوري المنــاهج ،ومن هنــا بــدأ االهتمــام بــالتربيــة البيئيــة كمجــال تعليمي

وتربوي ،وأصـ ـ ـ ــبح يحظى باألولوية في كثير من دول العالم .وأص ـ ـ ـ ـبح االهتمام بالتربية البيئية ككيان
متميز قائم بذاته واضــحاً في بداية عقد الســبعينيات ولذا يمكننا اإلشــارة لهذا العقد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (عقد التربية
البيئية) ،وازداد االعتقاد بأن التربية البيئية هي واحدة من أهم العوامل للوقاية من المشاكل البيئية لذا

بدأت كثير من دول العالم ببذل الجهود الرامية لدمج مفاهيم التربية البيئية بنظمها التعليمية ،فانطالقاً

من مبدأ  -الوقاية خير من العالج  -يعتبر تعليم التربية البيئية ض ـ ــرورة في المرسـ ـ ـس ـ ــات التعليمية

ألن قلة الوعي البيئي لدى األفراد يعد س ــبباً رئيس ــياً لتدمير ما حولهم .فمن المعروف أن المرسـ ـس ــات
التعليمية أصبحت اليوم من أهم مقومات الحضارة الحديثة ،وأداة التنمية االجتماعية ،وتلعب المدارس

والجامعات دو اًر عظيماً في التحدي لألخطار التي تواجه المجتمع في العصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الحالي ،وذلك عن
طريق بــث المعرفــة والتوعيــة بهــذه األخطــار بين الطالب تواكس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابهم االتجــاهــات والمهــارات الالزمـة

للتصـ ـ ــدي لهذه األخطار ،فعلى سـ ـ ــبيل المثال ينبغي في البداية التصـ ـ ــدي لمشـ ـ ــكلة التلوث البيئي من

خالل التعريف بمفهوم البيئ ـ ــة ،وموارده ـ ــا ،والتوازن البيئي ،تواخالل التوازن البيئي ،ومفهوم التلوث
البيئي ...الخ .فقد يسـ ـ ـ ــلك بع

األفراد سـ ـ ـ ــلوكات يلوثون بها البيئة وهم ال يدركون ذلك ،وال يعرفون

أنهم بهذه األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب يلوثون بيئتهم .وبعد المعرفة يأتي دور التوعية ،من خالل إحاطة المواطنين

بالمشـ ـ ــكلة ،واألض ـ ـ ـرار الناتجة عنها ،وكيفية مواجهتها .فال بد أن يعرف الناس أض ـ ـ ـرار تلوث البيئة،
والمخاطر الناجمة عن تلوثها ،واألضـ ـرار التي تص ــيبهم بصـــورة مباشـ ـرة من خالل حياتهم اليومية أو
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بصــورة غير مباش ـرة ،واألض ـرار الناتجة التي ال تظهر أع ارضــها إال بعد فترات قد تطول وتصــل إلى
عدة س ــنوات .وباإلض ــافة لهذه األنش ــطة والجهود المنفردة على مس ــتوى الدول ،فقد بذلت جهود أخرى
لتعزيزها تحت رعاية األمم المتحدة ،ومن بين النتائج الهامة لتلك الجهود انعقاد مرتمرات عدة منها
مرتمر األمم المتحدة للبيئة البشـرية (سـتوكهولم -يونيو -حزيران )1972-والذي أبرز الحاجة لتطوير
برامج للتربية البيئية على المستوى الدولي (العياصرة.)2012 ،
وهكذا فقد أصحبت التربية البيئية بعداً من أبعاد التربية ،وموضع اهتمام متزايد من قبل المجتمع

اإلنساني ،على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية.

اإلطار النظري والدراسات السابقة
التربية البيئية

هي الجانب من التربية الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعد الناس على العيك بنجاض على كوكب األر  ،وهو ما

يعرف ب ــالمنحى البيئي للتربي ــة .كم ــا تعرف التربي ــة البيئي ــة ب ــأنه ــا عملي ــة تكوين القيم واالتج ــاه ــات
والمهارات والمدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسـ ـ ـ ـ ــان وحضـ ـ ـ ـ ــارته بالبيئة،
والتخاذ الق اررات المناس ـ ــبة المتص ـ ــلة بنوعية البيئة ،وحل المش ـ ــكالت القائمة ،والعمل على منع ظهور

مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت بيئية جديدة .ويعرفها اللقاني والجمل بأنها مجموعة المعارف واالتجاهات والقيم الالزمة

لفهم العالقــة المتبــادلــة بين المتعلم وبيئتــه التي يعيك فيهــا ،وتحكم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكــه إزاءهــا ،وتثير ميولــه
واهتماماته ،فيحرص على المحافظة عليها وص ـ ـ ـ ـ ــيانتها ،من أجل نفسـ ـ ـ ـ ــه ومن أجل المجتمع (اللقاني
والجمل.)2003 ،
وقــد عرفــت التربيــة البيئيــة على أنهــا قعمليــة تكوين القيم واالتجــاهــات والمهــارات والمــدركــات

الالزمة لفهم وتقدير العالقات المعقدة التي تربط اإلنسـ ـ ـ ــان وحضـ ـ ـ ــارته بمحيطه الحيوي والتدليل على

حتمية المحافظة على المصــادر البيئية الطبيعية ،وضــرورة اســتغاللها الرشــيد لصــالح اإلنســان حفاظاً

على حياته الكريمة وفقاً لمس ــتوى معيش ــتهق (الطنطاوي .)2008 ،إن التربية البيئية والتعليم البيئي هو

تعليم الطلبة تواعدادهم للعب دور فاعل في الوقاية من المشــاكل البيئية ،وتشــكيل وعيهم وحســاســيتهم
حول القضايا البيئية ( ،)UNESCO-UNEP,1991وقد أشار كيكونين وجيرونين إلى أن السلطات
التعليمية ينبغي أن تهتم بالبيئة وأسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب التعليم البيئي لزيادة حسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــية عامة الناس فيما يتعلق
بالمشـاكل والحلول البيئية ) .)Kaikkonen and Jeronen, 2002كما أشـار سـاني ار إلى أن عملية
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التعليم البيئي عمليــة معقــدة ،وينبغي إعــادة النظر فيهــا بعمق على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويــات المعرفيــة اإلدراكيــة
والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوكية والفوق معرفية ( . )Sanera, 1998كما خلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة )& Ajzen, 1975

 )Fishbeinإلى أن الوعي البيئي والحسـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ــية البيئية تتأثر بالمعتقدات واالتجاهات والضـ ـ ـ ـ ـ ــغوط
االجتماعية.
ونظ اًر ألهمية االتجاهات البيئية فقد أجريت الكثير من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات في هذا المجال ،وقد وجد

الكثير من الب ــاحثين من ــذ ع ــام  1982أن هن ــاك عالق ــة ارتب ــاطي ــة موجب ــة بين تعليم التربي ــة البيئي ــة
واالتجاهات المفض ـ ــلة تجاه البيئة ( .)Jaus,1982فقد أجرى إيلر( )Euler,1989د ارس ـ ــة هدفت إلى

التعرف على أثر برنامج في التربية البيئية على اكتس ــاب طالب الص ــف الس ــادس لالتجاهات البيئية،

ولتحقيق ذلك أعد الباحث برنامجاً في الموض ـ ـ ـ ـ ـ ــوعات البيئية ،وقام بإعداد مقياس لالتجاهات البيئية،

وقد طبق هذا المقياس قبلياً على عينة مكونة من  267طالباً وطالبة من طالب الصـ ـ ـ ـ ــف السـ ـ ـ ـ ــادس

موزعين في ثالث مجموعات :مجموعة تدرس الموضـ ـ ـ ـ ـ ــوعات البيئية في المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة (تعليم نظامي)،
ومجموعة تدرس نفس الموضــوعات في مركز خاص بالبيئة (تعليم غير نظامي) ،ومجموعة ضــابطة

لم تدرس الموضــوعات الســابقة .وطبق المقياس بعدياً على نفس العينة ،وتوصــلت نتائج الد ارســة إلى

تفوق طالب المجموعة الثانية (التعليم غير النظامي) على المجموعتين األولى والثالثة في اكتس ـ ـ ـ ـ ــاب

االتجاهات البيئية .كما هدفت د ارسـ ـ ـ ـ ــة كرورتجينز و خرون ( & Coertjens, Pauw, Maeyer
 )Peter, 2010إلى تقييم صفات الطالب التي تحفزه نحو الوعي واكتساب االتجاهات اإليجابية نحو
البيئة ،وتقييم ما إذا كان للمدرسـ ـ ـ ــة تأثير في مسـ ـ ـ ــتويات الوعي واالتجاهات نحو البيئة ،قام الباحثون

بإعادة تحليل البيانات الخاص ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )Flemish PISA 2006وهي طريقة تعليم المفاهيم البيئية
بطريقة متكاملة مع كافة المواد وليست محددة بمادة معينة .وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة المدارس
التي تدرس العلوم بطريقة توزيع مواد علمية لديهم مسـ ــتويات وعي أفضـ ــل بالقضـ ــايا البيئية ،في حين
أن طلبة المدارس التي تنفذ أنش ــطة تعليمية بيئية لديهم اتجاهات ايجابية نحو البيئة .أما د ارس ــة أيون

وكارس ـ ـ ــي ( )Ioan & Carcea, 2013بعنوان قالوعي البيئي واالتجاهات البيئية في س ـ ـ ــياق التنمية
المس ــتدامة لمجتمع مبني على المعرفةق فقد تعرض ــت لتحليل كافة المصـــادر المرسـ ـس ــية التي تس ــعى
لرفع مس ـ ـ ـ ــتويات الوعي بهدف تطوير الس ـ ـ ـ ــلوكيات واالتجاهات نحو البيئة في رومانيا .كما ناقش ـ ـ ـ ــت
الدراسة التدخالت المحتملة للتعليم العام في كافة المدارس وكذلك التعليم المهني في المدارس الثانوية

والجامعات .وقد خلصــت الد ارســة إلى أن النظام التعليمي له دور في خلق الوعي وتطوير االتجاهات
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البيئية ،باإلض ـ ـ ــافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات والهيئات العامة المتخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة في
القض ــايا البيئية .كما أجرى كوس و خرون ()Kose, Gencer, Gezer, Erol & Bilen, 2011
د ارسـ ـ ــة بعنوان قد ارسـ ـ ــة االتجاهات نحو البيئة لدى طالب مرحلة البكالوريوسق هدفت إلى التحقق من
اتجاهات الطلبة نحو البيئة مع نهاية د ارس ـ ـ ـ ــتهم لمادة قالبيئة ،اإلنس ـ ـ ـ ــان والمجتمعق .اس ـ ـ ـ ــتخدم مقياس
االتجاهات نحو البيئة كأداة لجمع المعلومات والبيانات .وقد أظهرت نتائج الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن طلبة مرحلة

بدء
البكالوريوس لديهم اتجاهات إيجابية نحو البيئة ،وأوصت الدراسة بضرورة تدريس مواد عن البيئة ً
من التعليم ما قبل المدرســي مرو اًر بالتعليم المدرســي وكذلك التعليم الجامعي ،مع التركيز على التعليم
الجامعي ولكافة التخصصات .أجرى العديلي والحراحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( )2013دراسة هدفت إلى الكشف عن
أثر د ارســة مســاق في التربية البيئية في اتجاهات طلبة جامعة ل البيت نحو بع

بسالمة البيئة في ضوء بع
اتجاهات الطلبة نحو بع

القضــايا المتعلقة

المتغيرات ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بداللة إحصائية في

القض ـ ــايا المرتبطة بس ـ ــالمة البيئة تعزى لد ارس ـ ــة مسـ ـ ـاق في التربية البيئة

ولصــالح المجموعة التجريبية ،وكذلك للتفاعل بين الجنس والمســتوى الد ارســي من جهة ،والتفاعل بين
د ارس ــة مس ــاق في التربية البيئية والمس ــتوى الد ارسـ ــي من جهة أخرى .في حين لم تظهر النتائج وجود

فروق بداللة إحصــائية في اتجاهات الطلبة نحو بع

القضــايا المرتبطة بســالمة البيئة تعزى للجنس

أو المســتوى الد ارســي .وقام شــلبي ( )1990بد ارســة هدف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إلى التعرف إلى أثر د ارســة مقرر في
التربية البيئية في اكتس ـ ـ ـ ــاب طالب كلية التربية في جامعة أبها لالتجاهات البيئية الس ـ ـ ـ ــليمة ،ولتحقيق
هدف الد ارسـ ــة ،فقد قام الباحث ببناء مقياس لالتجاهات البيئية يتكون من ( )50فقرة .وتوصـ ــلت الد ارسـ ــة
إلى مجموعة من النتائج أهمها اكتساب طالب المجموعة التجريبية اتجاهات إيجابية نحو البيئة.

وأجرت عياك وأبو سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنينة (  )2013د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعنوان فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الثقافة

البيئيــة واالتجــاهــات االيجــابيــة نحو البيئــة لــدى طــالبــات كليــة العلوم التربويــة واآلداب التــابعــة لوكــالــة
الغوث الدولية في األردن ،وبلغت عينة الدراسة  74طالبة من مستوى سنة ثانية ،قسمت عشوائياً إلى

مجموعتين ،مجموعة تجريبية  37طالبة ومجموعة ضــابطة  37طالبة يدرســن مســاق العلوم الحياتية،
وطبق البرنامج المس ـ ــتند إلى التربية البيئية المعد لهذه الد ارس ـ ــة ،وتم إعداد اختبار تحص ـ ــيلي ومقياس
اتجاهات من قبل الباحثين واســتخراج الصــدق والثبات ،وأشــارت النتائج إلى تفوق المجموعة التجريبية
على الضــابطة في االختبار التحصــيلي ومقياس االتجاهات وهذا يشــير إلى فاعلية البرنامج في تنمية

6

المجلة الدولية للبحوث التربوية
Vol. 41 (Issue 2 ) June 2017

جامعة االمارات
(العدد  ) 2المجلد  41يونيو 2017
International Journal for Research in Education, (IJRE) UAEU

الثقافة البيئية واالتجاهات نحو البيئة .وقد اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت العديد من اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات التدريس في مجال
التعليم والتربية البيئية ،ويشير األدب التربوي إلى أنه ال توجد استراتيجية واحدة في التدريس يستجيب

لها كل الطلبة تحت كل الظروف ،إال أن توظيف التعلم النش ـ ـ ـ ـ ـ ــط من خالل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات التدريس
البنائي يمكن أن يعزز تنمية االتجاهات اإليجابية نحو البيئة ( ،)Coertjens et al., 2010وعلى

الرغم من أن كل اســتراتيجية من اســتراتيجيات تدريس التربية البيئية قد تكون فاعلة في موقف تعليمي
معين ،وغير فاعلة في موقف تعليمي خر ،إال أن أدبيات الموض ـ ـ ــوك تش ـ ـ ــير إلى أن على المعلم أن
يمتلك القدرة والكفاية التعليمية في تحديد واختيار االس ـ ـ ـ ــتراتيجية المناس ـ ـ ـ ــبة للمواقف التعليمية التعلمية
البيئية المعينة ،والتي يمكنه من خاللها تحقيق أهداف التربية البيئية المنشودة.
استراتيجيات التعليم البيئي:
يمكن اس ـ ـ ـ ــتخدام التعليم البيئي في أش ـ ـ ـ ــكال عديدة مباشـ ـ ـ ـ ـرة وغير مباشـ ـ ـ ـ ـرة (.)Rider,2005
فاألشكال المباشرة والمكثفة للتعليم البيئي توظف تقنيات االتصاالت األساسية بما في ذلك المخيمات
الطبيعة ،والحلقات الد ارســية ،والمقاالت البيئية ،والمواقع اإللكترونية ،والحدائق المجتمعية ،والمتنزهات
الطبيعية والمحاض ـرات .أما التعليم غير المباشــر فيكون باســتخدام وســائل االتصــال الثانوية ،وتشــمل
الرســـوم واأللعاب واألنشـــطة في الهواء الطلق لألطفال أما الكبار فهم أكثر تعرضـ ـاً لوس ــائل اإلعالم

مثل الص ـ ــحف والتلفزيون ،تواعالنات الخدمة العامة .يتم تحقيق أهداف التعليم البيئي النظامي ،وعلى
وجه الخص ـ ـ ـ ــوص ،تعليم التربية البيئية في المدرس ـ ـ ـ ــة ،عبر اس ـ ـ ـ ــتخدام مجموعة من االس ـ ـ ـ ــتراتيجيات
التعليمية ومنها ما يلي (السعود 2010 ،العياصرة:)2012 ،
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية الخبرة المباش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة -:تمثل أحد أهم اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات تعليم التربية البيئية ،حيث أن تفاعل
الطالب المباش ــر مع البيئة يوفر األس ــاس المادي المحس ــوس لتعلم المفاهيم البيئية ،وزيادة فهم هرالء
الطلبة لبيئتهم ،وتقديرهم لها .ويمكن أن تشـ ـ ـ ــمل الخبرة المباش ـ ـ ـ ـرة مواقع في البيئة الطبيعية كشـ ـ ـ ــاط
البحر ،أو منطقة جبلية ،أو منطقة صـ ــحراوية ،أو محمية طبيعية ،أو محطة تقطير مياه ،أو مصـ ــنع
تعليب مواد غذائية ،أو محطة تنقية للمياه العادمة.
اسـ ـ ــتراتيجية البحوث اإلجرائية والد ارسـ ـ ــات العملية -:إن تكليف الطالب بإجراء البحوث حول قضـ ـ ــايا
البيئة تجعل منهم مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركين فاعلين في جمع المعلومات وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخالص
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التوصــيات الالزمة في ضــوء تحليالتهم .كما أنه يمكن االســتفادة من الزيارات الميدانية لربطها بإجراء
البحوث العملية حول قضايا بيئية كثيرة ،كمشكالت الصناعة على سبيل المثال.
اس ـ ــتراتيجية المش ـ ــروك :ويتم من خالل هذه االس ـ ــتراتيجية تكليف الطلبة بتنفيذ مش ـ ــروك يتض ـ ــمن دمج
الطلبة في عمليات البحث واالسـ ـ ــتقصـ ـ ــاء للمشـ ـ ــكالت البيئية الملحة في نطاق سـ ـ ــياقهم االجتماعي،
وذلك بتحديد أحد المشكالت وفق أدوات البحث العلمي ،ومن ثم تصميم مشروك عملي للمساهمة في
حل هذه المشكلة ،ليصل فى النهاية إلى إنتاج حقيقى ويصاحب ذلك تصميم عر

لعر

منتجات

ونتائج التعلم.
اســتراتيجية د ارســة القضــايا البيئية -:وهذه االســتراتيجية وثيقة الصــلة باســتراتيجية إجراء البحوث .وتعد
د ارسـ ــة القضـ ــايا البيئية من االسـ ــتراتيجيات المفيدة في مسـ ــاعدة الطلبة على تفهم عناصـ ــر القضـ ــية،

وأســباب ظهورها ،وأســاليب المحافظة الواجب اتخاذها .وتحتاج د ارســة القضــايا البيئية أخذ ثالثة أمور
باالعتبار وهي-:
 إختيار القض ـ ـ ــايا الهامة المرتبطة بحياة الطلبة اليومية وما تنشـ ـ ـ ـره عنها وس ـ ـ ــائل اإلعالم بص ـ ـ ــورة
متواصلة.
 إتباك أس ــلوب المناقش ــة في تناول القض ــية المختارة وذلك ألن المناقش ــة تس ــاعد المتعلم على فهم
نفسه تواحداث تغيير ايجابي في سلوكه ،وتساعد على التعبير بلغة سليمة ،وعلى التفكير المنطقي

واحترام اآلخرين.
 عر

مضمون القضية بتنظيم معين ليتمكن الطلبة من فهمها توادراك العالقات المتبادلة بينها.

اس ــتراتيجية لعب األدوار -:يمكن اس ــتخدام اس ــتراتيجية لعب األدوار وما يتخللها من مناقش ــات اليجاد
الحلول للمشــكالت البيئية .وتتلخص هذه االســتراتيجية في اختيار مشــكلة بيئية معينة ،ومن ثم اختيار
مجموعات من الطلبة التي تمثل المصـ ـ ـ ــالح المتضـ ـ ـ ــاربة حيال هذه المشـ ـ ـ ــكلة ،وتوزيع األدوار بينهم،
وتمثيل هذه األدوار ،ومن ثم تقويم األداء ،وتحديد اآلثار المترتبة على النتائج.
اسـ ـ ــتراتيجية حل المشـ ـ ــكالت -:يعتبر إكسـ ـ ــاب الطالب القدرة على اتخاذ الق اررات الواعية والمسـ ـ ــرولة
حيال القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا البيئية أحد أهداف التربية البيئية الذي يتطلب تحقيقه مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة هرالء الطالب في
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مناقش ــة مش ــكالت بيئية ،واقتراض بدائل وحلول لها .وهذه المش ــكالت البييئة المطروحة للمناقش ــة يجب
أن تكون واقعية ومناســبة لقدرات الطلبة واهتماماتهم .ومن األســاليب التي يمكن اســتخدامها في مجال
حل المشكالت :المناقشات الجماعية المفتوحة والموجهة ،وتمثيل األدوار ،واأللعاب والمحاكاة ،والقيام
بمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروعات واقعية ( القيام بزراعة محمية ،التغلب على انجراف التربة ،زراعة قطعة أر
وريها بالتنقيط ،خف

زراعية

استهالك الطاقة  ،وغيرها).

اسـ ـ ــتراتيجية الرسـ ـ ــوم الرمزية (الكاريكاتير) -:الرسـ ـ ــوم الكاريكاتيرية تحمل في طياتها رسـ ـ ــائل ،وتترك
للقارئ أو المش ـ ــاهد حرية التفس ـ ــير .وقد تكون مثل هذه الرس ـ ــوم أحياناً أبلغ في توص ـ ــيل الرس ـ ــالة من
مقــاالت بــأكملهــا .وللكــاركــاتير أهميــة بــالغــة في تطوير مهــارة التفكير ،وتعويــد الطلبــة على قبول اراء
اآلخرين ،وبناء االتجاهات ،وتعزيز القيم كالنظافة والمحافظة على البيئة ،وما إلى ذلك.
استراتيجية المشاركة باألنشطة البيئية -:تعتبر مشاركة الطلبة بالنشاطات البيئية من أفضل الوسائل
لتحقيق أهداف التربية البيئية .فالمشاركة تساعد هرالء الطلبة على:


إكتساب المعلومات بشكل وظيفي عن النشاط الذي يقومون به.



إكتساب مهارات يدوية عن طريق استخدام األجهزة واألدوات والمواد.

 تنمي ــة مه ــارات التفكير العلمي ،مث ــل المالحظ ــة ال ــدقيق ــة ،والقي ــاس ،وجمع البي ــان ــات ،والتمييز،
والتنظيم والتصنيف.
 إكتســاب مواقف وعادات وقيم مرغوب بها ،كالتأني في اســتخالص النتائج ،وتقدير توازن الطبيعة
واحترامها ،وتقدير الجهود التي تبذلها المرسسات الرسمية واألهلية في خدمة البيئة.
ومن األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة النافعة التي يمكن أن يشـ ـ ـ ـ ـ ــارك فيها الطلبة :حمالت النظافة داخل المدن وعلى
الشـ ـواط  ،وغرس األش ــجار ورعايتها وقطف الثمار ،واالحتفال بالمناس ــبات البيئية كمعار

الص ــور

المرســومة أو الفوتوغرافية التي حققها الطالب والتي تعكس ممارســات ســلبية توايجابية لتعامل اإلنســان
مع البيئة ،ومس ـ ـ ـ ـ ــابقات حول موض ـ ـ ـ ـ ــوعات بيئية معينة عن طريق كتابة تقارير ،أو إعداد ألبوم بيئي
يتضــمن صــو اًر عن ممارســات إيجابية وســلبية في البيئة .واأللعاب التربوية البيئية ،وتشــكيل لجان أو
جمعيات أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدقاء البيئة لتتولى االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــال بالمجتمع المحلي للتوعية البيئية ،تواقامة مخيمات بيئية
يتعرف أثناءها المش ـ ـ ـ ــاركون على مكونات البيئة وطبيعة التوازن بينها ،واالتص ـ ـ ـ ــال بأخص ـ ـ ـ ــائيين في
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موضـ ـ ـ ــوعات بيئية معينة ،مثل أطباء الصـ ـ ـ ــحة العامة ،ومهندسـ ـ ـ ــي األحراج القائمين على المحميات
الطبيعية ،والمش ـ ـرفين على حدائق الحيوان ،ودعوتهم إللقاء محاض ـ ـرات حول النشـ ــاطات البيئية التي
يمارس ـ ـ ــونها ،وزراعة قطعة من األر
مدى صالحيتها للزراعة.

والعناية بها رياً وتســ ـ ــميداً ،ويس ـ ـ ــبق ذلك تحليل تربتها لمعرفة

اس ـ ـ ـ ــتراتيجية الرحالت الميدانية - :الرحالت الميدانية هي نش ـ ـ ـ ــاط (تعليمي – تعلّمي) منظم ومخطط
خارج غرفة الص ـ ــف أو المدرس ـ ــة ،يقوم به الطلبة تحت إشـ ـ ـراف المعلم ورعايته ألغ ار

تربوية بيئية

محددة .وتشمل هذه الرحالت عادة القيام بإجراء زيارات للبيئة المحلية ومواردها المختلفة مثل :الموارد
الحيوانية والنباتية ومصادر الطاقة.
اس ـ ـ ـ ــتراتيجية حرية التفكير أو االس ـ ـ ـ ــئلة المفتوحة - :وظيفة هذا األس ـ ـ ـ ــلوب التحرر من القيود في طرض
األفكار بهدف حفز وتنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيط التفكير اإلبداعي من خالل توليد األفكار المتتالية واقتراض الحلول من

أجل تحسين البيئة.
المثال على هذه االسئلة المفتوحة مثل:
 ماذا تفعل إذا وجدت صنابير المياه معطلة في البيت أو المدرسة؟
 ماذا يحصل إذا جفت مياه اآلبار في القرية؟
 لماذا تعتبر وسائل النقل من أكثر الملوثات للبيئة في المدينة؟
استراتيجية القصص - :القصة شكل من أشكال العر

الحي تقدم بواسطته المعلومات الحقيقية عن

ظاهرة أو حادثة معينة ،وتسـ ــاعد القصـ ــة على جذب انتباه الطالب ،تواثارة عنصـ ــر التشـ ــويق عندهم.
ويمكن للمعلم االسـ ــتفادة من القصـ ــص في تعليم االتجاهات البيئية بأن يعر قص ـ ـص ـ ـاً تعلم سـ ــلوكاً

بيئياً صحيحاً.

اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة العمـل المخبري -:المختبر كمـا هو معروف جزء ال يتج أز من التربيـة العلميـة وتدريس
العلوم ،وهو بالتالي القلب الناب

في تدريس العلوم في مراحل التعليم المختلفة .وفي التربية البيئية

والتعليم البيئي يمكن اس ـ ـ ـ ــتخدام المختبر على نطاق واس ـ ـ ـ ــع في فحص عينات البيئة ونماذجها .ولكي
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يتمكن الطـالـب من إجراء النش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطـات والتجـارب المختبريـة البيئيـة ،البـد أن يتوافر لـدى معلم البيئـة
عنصر الرغبة واالستعداد واالتجاه نحو العمل المخبري البيئي ونشاطاته.
وهنالك العديد من المبادئ والتوجهات في مجال التربية البيئية ومنها-:
• أن تراعي برامج التربية البيئية البيئة بكاملها بجميع مكوناتها الطبيعية.
• أن تكون عملية مســتدامة ومســتمرة ،تبدأ من مرحلة ما قبل المدرســة االبتدائية وتســتمر في جميع
مراحل التعليم النظامي وغير النظامي.
• أن تبحث القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا البيئية الكبرى من وجهات نظر محلية ووطنية تواقليمية ودولية لكي تتكون
لدى الطالب صورة للظروف البيئية في المناطق األخرى.
• أن تركز على األوض ــاك والقض ــايا البيئية الحالية والمحتملة ،مع تعزيز قيمة وأهمية التعاون على
المستوى المحلي والوطني والدولي في تالفي المشكالت البيئية وحلها.
• أن تراعي الجوانب البيئية صراحة في خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية.
• أن تس ـ ــاعد برامج التربية البيئية ومناهجها الدارس ـ ــين على اكتش ـ ــاف المش ـ ــكالت البيئية وأس ـ ــبابها
الحقيقية.
• أن تركد تشـ ـ ـ ـ ــعب المشـ ـ ـ ـ ــكالت البيئية وضـ ـ ـ ـ ــرورة تنمية التفكير الناقد والمهارات المردية لحل هذه
المشكالت.
كمــا يجــب أن يتم ربط الــدروس المقررة بــالواقع البيئي للمتعلمين وميولهم واهتمــامــاتهم ،وجعلهــا

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلــة من وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل إعمــال العقــل والفكر النقــدي للمتعلمين ،وأداة من أدوات تنميــة روض المبــادرة
واالكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف واالبداك ،كما ينبغي التنويع في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات التدريس وتجاوز الجوانب النظرية إلى
الجوانب العملية التطبيقية.

وقد أجريت الد ارس ــات الختبار أثر توظيف التعلم النش ــط من خالل اس ــتراتيجيات التدريس البنائي

على مستويات الوعي والحساسية البيئية واالتجاهات نحو البيئة ،فقد قام كوخان باس ()Bas, 2010

بد ارس ـ ـ ـ ــة هدفت إلى تقييم أثر توظيف اس ـ ـ ـ ــتراتيجية تدريس مبنية على نظرية الذكاءات المتعددة على
مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتويات ا لمعرفة البيئية واالتجاهات البيئية عند طلبة العلوم في المرحلة االبتدائية .وقام الباحث
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باس ـ ـ ــتخدام أداتين لتنفيذ الد ارس ـ ـ ــة ،األولى مقياس مس ـ ـ ــتوى الوعي البيئي ،واألخرى مقياس االتجاهات
البيئية قبل وبعد الد ارسـ ـ ـ ـ ــة .وأظهرت نتائج الد ارسـ ـ ـ ـ ــة وجود فروقات واضـ ـ ـ ـ ــحة بين مسـ ـ ـ ـ ــتويات الوعي
واالتجاهات البيئية عند المجموعة التي درسـ ـ ـ ـ ـ ــت باسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية تدريس قائمة على نظرية
الذكاءات المتعددة وبين المجموعة التي تم تدريسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها بالطرق التقليدية .كما أظهرت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة أن
اسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة كان لها أثر إيجابي واضـ ـ ـ ـ ــح في تطوير
اتجاهات الطلبة ومستويات وعيهم حول القضايا البيئية.
التعلم القائم على توظيف المشاريع:
في سياق التعلم البنائي المتمحور حول الطالب ،أصبح أسلوب التدريس القائم على توظيف
المشاريع سائداً بشكل متزايد على أنه استجابة التعليم لتحديات القرن الحادي والعشرين .يعرف بلومنفيلد
التعلم القائم على المشروك بأنه منحى شامل للتعليم في البيئة الصفية تم تصميمه ليقود الطالب للتعامل

مع مشكالت محددة ( & Blumenfeld, Soloway, Marx, Krajcik, Guzdial
 .)Palincsar,1991إن إنتاج مشروعات للمنهج ليس جديداً وال يشكل ثورة فكرية فى التعليم ،فخالل

العقد السابق تطور التطبيق العملى للتعليم القائم على المشروك إلى أكثر من شكل محدد الستراتيجية

العلمية تظل في
تعليمية ،واكتسب التعليم القائم على المشروك مكانة في التطبيقات الصفية ،فالمعرفة
ّ
أن الطالب يمتلكون فهماً أعمق
دائرة الفهم
المجرد إلى ْ
أن تتوفّر لها ممارسة تحولها إلى خبرة ،كما ّ
ّ
وتشجع المشروعات
للتحدي.
حياتية معقدة ومثيرة
اقعية
ّ
ّ
ّ
للعلم إذا أتيحت لهم الفرصة لمواجهة مشكالت و ّ

التأمل واالستفسار النشط واالرتقاء بالتفكير مما ينعكس على
الطالبية جيدة التصميم ّ
عملية البحث و ّ
حل
تتعزز قدراتهم في التعلّم الذاتي وح ّل المشكالت حينما يزاولون بأنفسهم ّ
نشاط الطالب العلمي ،كما ّ
العلمية بالمهارات والحياة ،مما
حقيقية ،ويكونون أكثر وعياً بمدى ارتباط الحقائق
حياتية
مشكالت
ّ
ّ
ّ

اإليجابية نحو المجتمع والبيئة ( Baron, Schwartz,
يعزز انتماء الطالب الوطني ،واتجاهاتهم
ّ
ّ
.)Vye, Moore, Petrosino & Bransford,1998

ويتيح منحى التعلم القائم على المشاريع الفرصة للطلبة لدراسة وبحث الموضوك بتعمق حيث تشكل
األفكار واألسئلة والتنبرات واالهتمامات والمشاريع واألنشطة المنفذة الخبرات المعاشة إذ يتطلب هذا
المنحى المشاركة الفاعلة من الطالب اليجاد الحلول لمشكالتهم من خالل طرض األسئلة ،ومناقشة

وجهات النظر ،وتصميم التجارب ،وجمع واختبار المعلومات ،والحصول على النتائج .ولعل السمة
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الرئيسية لهذا المنحى هي األسئلة البحثية التي تثار من قبل الطلبة ،أو بمساعدة معلمهم ،والتي يمكن
صقلها بشكل أفضل خالل الدراسة بما يسهم في اكتساب الطلبة للمعرفة العلمية ،والمهارات العقلية
والعملية ،وتنمية االتجاهات االيجابية ( ،)Kaldi, Flippattou & Govarisa, 2010وقد أشار
األدب التربوي إلى الكثير من خصائص التعلم القائم على المشاريع ،)Solomon, 2003
( McGrath,2002 Harris,2002 Frey,1994فهو يمكن الطالب من اختيار األنشطة
واألعمال المنفذة خالل فترة الدراسة ،ويتيح لهم أن يكونوا متواصلين ومبدعين ،ويمكنهم من تطوير
التفكير العملي أثناء مشاركتهم في االستقصاء النشط واالكتشاف وصنع الق اررات .وتستند المعرفة على

الخبرة والتجريب في الحياة الواقعية فالتعلم القائم على المشاريع يربط العمل اليدوي والفكري معاً ،كما
يساعد الفرد على تطوير مهارات العمل الجماعي ،واالتجاهات نحو المواد ،ومهارات الدراسة في البيئة

التعلمية ( .) Kalayci, 2008 Alacapinar, 2008
ويشير) (Westwood, 2006إلى أن التعلم بالمشاريع يعزز التعلم ذا المعنى ،ويربط التعلم الجديد

بالخبرة والمعرفة السابقة ،ويعمل على زيادة التوجيه الذاتي والتحفيز ،حيث أن الطالب هم المسرولون
عن التعلم الخاص بهم ،وهو يستخدم مختلف وسائل االتصال والعر  ،وهو بذلك نهج شامل يمكن
لجميع المتعلمين المشاركة به ألقصى ما تستطيعه قدراتهم.
كما عرف ) )Barrows, 1996عناصر نموذج التعلم القائم على المشاريع على النحو اآلتي:
 -1متمركز حول الطالب

 -2يتم التعلم من خالل مجموعات طالبية صغيرة
 -3يلعب المعلم دور الميسر والمنظم للتعلم
 -4تشكل المشكلة نقطة التركيز المنظمة للمجموعة وتحفز تعلمهم
-5

المشكلة هي وسيلة لتطوير مهارات حل المشكالت ،كما أنها تحفز العمليات المعرفية لدى

الطلبة

 -6يتم الحصول معرفة جديدة من خالل التعلم الذاتي
كما أن هنالك ادعاءات متكررة أن التعلم القائم على المشاريع يزيد من عمل الفريق ومهارات التعلم
التعاوني ،ويزيد م ن دافعية الطلبة للمشاركة في األنشطة ،والسيما الطلبة ذوي التحصيل المتدني

( )Thomas,2000وبشكل أكثر تحديداً ،فقد أشار كل من )2007 Cornell & Clarke, 1999

 )Wurdinger, Haar, Hugg & Bezonإلى أن القائم على المشاريع زاد من مشاركة الطلبة في
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األنشطة التعلمية ،كما وفر الفرص الكتساب المهارات الالزمة الستكمال المشاريع .وفي دراسة قام
بها فليباتو وكالدي ( )Kaldi et al,2010بعنوان قأثر التعليم المعتمد على المشروك على اإلنجاز
األكاديمي والعمل الجماعي والدافعية للطالب الذين يواجهون صعوبات تعلميةق  ،تم استخدام طرق
مختلفة لجمع البيانات والمعلومات من ضمنها الفحص المعياري لصعوبات التعلم ،فحص المعرفة،
مقياس االتجاهات ،المقابالت ،والمالحظات الصفية .وأظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو
البيئة تغيرت بشكل واضح بعد تنفيذ المشروك .كما أظهرت المقابالت الشخصية معهم أنهم وجدوا

الت علم المعتمد على المشروك أفضل حيث ساعدهم ذلك على االحتفاظ بالمعلومة التي اكتسبوها لوقت
أطول .كما أجرى كاركالي وكورير ( )Karaçalli & Korur, 2014دراسة هدفت إلى تحليل ثار
التعلم القائم على المشاريع على التحصيل الدراسي لدى الطالب ،واالتجاهات ،واستبقاء المعرفة فيما

يتعلق بموضوك قالكهرباء في حياتناق في مادة العلوم في الصف الرابع .أظهرت النتائج أن الطالب
تعلموا كيف يبنون تعلمهم الخاص بهم ،ويقيموا التغيرات في سلوكهم من خالل تطبيق هذه الطريقة.
إال أنه ال يوجد ثار ذات داللة إحصائية الكتساب الطلبة االتجاهات العلمية .كما أجرى ايردم
( )Erdem,2012دراسة هدفت إلى دراسة التغيرات في االتجاهات نحو الكيمياء ،وقلق االمتحان

للمعلمين المرشحين في التعلم القائم على المشروك .تم إعداد مقياس االتجاهات نحو الكيمياء واختبار

القلق ألغ ار

هذه الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستويات القلق لدى المعلمين المرشحين قد

انخفضت .ومع ذلك لم يتم العثور على أي أثر ملموس للتعلم القائم على المشاريع على االتجاهات
نحو الكيمياء وقلق االمتحان لدى الطالب.
ولكن بالرغم من أهمية وضرورة تنمية االتجاهات البيئية وما يقابل ذلك من اهتمام الباحثين بها،

إال أن الممارسات ال تزال تشير الى عدم امتالك الطلبة االتجاهات البيئية االيجابية سواء على مستوى
المدارس أو الجامعات ،أما سبب ذلك فقد يعود الى عدم وجود مباحث خاصة لتدريس المفاهيم البيئية
في المدارس وقلة المساقات البيئية على مستوى الجامعات ،وعدم ايالء هذه الموضوعات البيئية
األهمية الكافية ،وكذلك عدم توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تدريس الموضوعات البيئية بما

يتيح الفرصة للطلبة للتفاعل مع مشكالت بيئتهم والبحث عن الحلول المناسبة مما يسهم في تكوين
اتجاهات إيجابية نحوها.
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ونظ اًر ألهمية التربية البيئية في تكوين االتجاهات البيئية اإليجابية كما أش ـ ـ ـ ـ ــارت إلى ذلك العديد من

الد ارس ـ ـ ــات ( kose et al, 2011 loan & Carcea, 2013 coertjens et al, 2010العديلي

والحراحشـ ــة 2013،شـ ــبلي 1990،عياك وأبو سـ ــنينة ،)2013 ،وبالنظر إلى تباين نتائج الد ارس ــات
التي بحثت في أثر اسـتراتيجية التدريس القائم على المشـاريع في تنمية االتجاهات مقابل االسـتراتيجية
التقليدية ،حيث أشـ ـ ــارت بع

الد ارسـ ـ ــات إلى أنه ال توجد فروق في اتجاهات الطلبة الذين يدرسـ ـ ــون

بطريقة التعليم القائم على المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع ،ونظرائهم الذين يدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــون بالطريقة التقليدية ( & Karcalli
 )Erdem,2014 Kurur,2014بينما أشـ ــارت نتائج د ارسـ ــات أخرى إلى فاعلية اسـ ــتراتيجية التعليم
القائم على المش ـ ــاريع في تنمية االتجاهات مقابل االس ـ ــتراتيجية التقليدية ( ،)Kaldi et al,2010فقد
جاءت فكرة هذه الد ارســة للبحث في أثر توظيف اســتراتيجية التدريس القائم على المشــاريع في تدريس
مساق الثقافة البيئية بحيث تسهم في خلق بيئة تعلمية تشجع المشاركة النشطة للطالب ،وتدمجهم في
حقيقية مرتبطة بالبيئة ،واختبار أثرها في تنمية اتجاهاتهم نحو البيئة .ولم تجر
حياتية
ح ّل مش ـ ـ ــكالت
ّ
ّ
أي د ارس ـ ـ ـ ــة في حدود علم الباحثة الختبار أثر توظيف اس ـ ـ ـ ــتراتيجية التعلم القائم على المش ـ ـ ـ ــاريع في
تدريس مواد الثقافة البيئية على تنمية االتجاهات البيئية ومن هنا نبعت فكرة هذه الدراسة.

مشكلة الدراسة

لقد تزايدت المشكالت البيئية وتفاقمت وتعقدت بصورة كبيرة مع مرور الزمن ،مما دعا إلى ضرورة
االهتمام بالتربية البيئية فاإلنسان هو صاحب االبتكارات العلمية والتكنولوجية التي أدت إلى زيادة
مشكلة استنزاف موارد البيئة ،وهو مشكلة البيئة األولى لذا أصبح من الضروري أن تتجه الجهود إلى
تربية اإلنسان تربية بيئية ،وتدارك الوضع البيئي الراهن ،واتخاذ التدابير الالزمة لتنمية العالقات

اإليجابية بين اإلنسان وبين عناصر البيئة المحيطة ،بحيث تسهم التربية البيئية في تنظيم عالقة
اإلنسان بالبيئة .إن التعليم من أجل البيئة باعتباره هدفاً استراتيجياً ،يمكن المتعلم من التعامل بكفاءة

وفاعلية مع البيئة ،وتعد عملية تنمية المفاهيم والقيم واالتجاهات البيئية أم اًر ملحاً ونقلة نوعية تجاه

تطوير التعليم ،تواحداث تغيير في مفاهيمه ،حيث ال بد من الربط بين مناهج الدراسة والبيئة ،ومن

الواجب تدريب المعلمين على إعداد الدروس وتنفيذها ،والتنويع في االستراتيجيات التدريسية بما ينمي

المعارف والقيم واالتجاهات البيئية.
ومن هنا فقد جاءت هذه الد ارس ــة للبحث في أثر اس ــتخدام اس ــتراتيجية التدريس القائم على توظيف
المشـ ــاريع في تدريس مسـ ــاق الثقافة البيئية لطلبة كلية العلوم التربوية واآلداب واختبار أثرها في تنمية
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االتجاهات البيئية لدى الطلبة ،وتحديداً تحاول الد ارس ـ ــة اإلجابة عن السـ ـ ـرال اآلتي :ما أثر اس ـ ــتخدام

اسـ ـ ـ ــتراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشـ ـ ـ ــاريع في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم
التربوية واآلداب؟

فرضيات الدراسة
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α = 0.05في تنمية االتجاهات البيئية
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى الس ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ـ ــاريع ،والطريقة
االعتيادية).
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α = 0.05في تنمية االتجاهات البيئية
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري اس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف
المشاريع ،الطريقة االعتيادية) والجنس (ذكر ،أنثى).
 ال يوجد أثر ذو داللة إحصـ ـ ـ ــائية عند مسـ ـ ـ ــتوى الداللة ( )α = 0.05في تنمية االتجاهات البيئية
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري اس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف
المشاريع ،الطريقة االعتيادية) والمعدل التراكمي (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،مقبول).

أهمية الدراسة

الحظت الباحثة من خالل مراجعتها لألدب التربوي المتعلق بموضوك الدراسة قلة الدراسات التي
تناولت أثر استخدام استراتيجيات تدريس حديثة في مجال التعليم البيئي في اإلطار المحلي ،حيث ال

يوجد سوى دراسة واحدة في هذا المجال حسب علم الباحثة وهي دراسة (البشايرة والبدور،)2012 ،
وتأتي هذه الدراسة منسجمة مع الدعوات التي تنادي بضرورة إجراء المزيد من الدراسات للوقوف على
فاعلية توظيف استراتيجيات تدريس حديثة

في تنمية االتجاهات نحو البيئة كما في (البشايرة

والبدور 2012،الببالوي 1981،الحمد وصباريني.)Bas,2010 1981 ،
ويرمل أن تسهم هذه الدراسة في استكشاف أثر استخدام استراتيجية التدريس القائم على توظيف

المشاريع في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب مقارنة باالستراتيجية
االعتيادية ،وأن تسهم هذه الدراسة إلى جانب دراسات أخرى في هذا المجال في تطوير استراتيجيات
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تدريس التربية البيئية في الجامعات األردنية ،واالرتقاء بالمخرجات التعلمية ،كما تقدم وصفاً لعناصر
واجراءات استراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع.

كما تبرز أهمية الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيما يمكن أن تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم به في ميدان التربية والتعليم البيئي لدى طلبة

الجامعات من خالل:
 تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخيص مدى امتالك طلبة الجامعات لالتجاهات البيئية ،والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي نحو تنميتها من خالل
توظيف إحدى اس ـ ــتراتيجيات التعلم النش ـ ــط وهي التعلم القائم على المش ـ ــاريع في تدريس مس ـ ــاقات
التربية البيئية.
 إمداد أس ــاتذة الجامعات باس ــتراتيجية تدريس نش ــط يمكن توظيفها في تعليم مس ــاقات التربية البيئية
وهي التعلم القائم على المشاريع.
 فتح المجال أمام الباحثين باقتراض عدد من الد ارســات التي تبحث في تنمية االتجاهات البيئية لدى
الطلبة واستخدام استراتيجيات التعلم النشط لتحقيق ذلك.
التعريفات االجرائية

استراتيجية التدريس القائم على توظيف المشاريع -:هي استراتيجية تدريس يتم من خاللها دمج الطلبة

في عمليات البحث واالستقصاء للمشكالت البيئية الملحة في نطاق سياقهم االجتماعي ،وذلك بتحديد
أحد المشكالت وفق أدوات البحث العملي ،ومن ثم تصميم مشروك عملي للمساهمة في حل هذه

المشكلة ،ليصل فى النهاية إلى إنتاج حقيقى ويصاحب ذلك تصميم عر

لعر

منتجات ونتائج

التعلم.
استراتيجية التدريس االعتيادية -:وهي استراتيجية المحاضرة والتي تقوم على تقديم لفظي للموضوك أو
المادة الدراسية بتسلسل منطقي على الطلبة ،باالستعانة بالعرو

التقديمية ،والمناقشات وطرض

التسارالت تواعطاء التغذية الراجعة ،وغالباً ما يكون التواصل فيها باتجاه واحد ،فيما عدا بع

الحاالت

التي يتم خاللها طرض أسئلة حول محتوى المحاضرة أو إجراء نقاك بسيط حول جزئية معينة.
االتجاهات البيئية :الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل إجابته على فقرات المقياس ،والتي

تعبر عن محصلة مشاعره تجاه البيئة ،والتي تتكون بفعل خبرته وتعامله مع البيئة بحيث يكون قاد اًر
على تحريك الطالب وتوجيهه التخاذ موقف التأييد أو المعارضة.
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حدود الدراسة ومحدداتها

إقتصـ ـ ــر تطبيق الد ارسـ ـ ــة على عينة قصـ ـ ــدية من طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب في الفصـ ـ ــل

الثاني من العام الد ارسـ ـ ـ ــي  ،2014/2013وبلغ عددهم ( )104طالباً وطالبة .وتتحدد نتائج الد ارسـ ـ ـ ــة

جزئياً باألداة التي اس ـ ــتخدمتها الباحثة ومدى ص ـ ــدقها وثباتها ،وبالتالي فإن تعميم نتائج هذه الد ارس ـ ــة

يرتبط بخصائص هذه األداة.
منهجية الدراسة:

الطريقة واإلجراءات

من خالل االطالك على مناهج البحث العلمي ،وجد أن المنهج األنسب لهذه الدراسة هو المنهج شبه
التجريبي ،ومن وجهـ ــة نظر البحـ ــث العلمي فـ ــإن هـ ــذا المنهج يتطلـ ــب وجود مجموعـ ــات (تجريبيـ ــة
وضـ ـ ــابطة) ،يعالج فيها أثر متغير مسـ ـ ــتقل أو أكثر على متغير تابع أو أكثر ،والتصـ ـ ــميم في المنهج
شبه التجريبي ال يتطلب التوزيع العشوائي لألفراد (المبحوثين) على المجموعات الضابطة والتجريبية،

بل يتم فيه تخصـ ـ ــيص أو تعيين المجموعات كال ُش ـ ـ ـعب والصـ ـ ــفوف الد ارسـ ـ ــية إلى ضـ ـ ــابطة وتجريبية
(الجادري .) 2009 ،وفي هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تم بحث أثر المتغير المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقل المتمثل في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية

التدريس(توظيف المشـاريع ،الطريقة االعتيادية) على المتغير التابع :االتجاهات نحو البيئة لدى طلبة
كليــة العلوم التربويــة واآلداب .كمــا تم بحــث أثر متغيري الجنس والمعــدل التراكمي كمتغيرين معـ ّـدلين
في اتجاهات طلبة كلية العلوم التربوية نحو البيئة.

مجتمع وأفراد الدراسة:
تكون أفراد الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة من جميع الطلبة الدارس ـ ـ ـ ـ ــين لمادة الثقافة البيئية في كلية العلوم التربوية

خالل الفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الثاني من العام الجامعي 2014-2013م ،والبالغ عددهم ( )134طالباً

وطالبة موزعين في ( )3شــعب د ارســية .حيث تم اختيار شــعبتين في مادة الثقافة البيئية ،هما الشــعبة
(أ) وعدد الطلبة فيها ( )56طالباً وطالبة ،والشــعبة (ج) وعدد الطلبة فيها ( )48طالباً وطالبة بطريقة

عشـوائية ،وتم اســتخدم التعيين العشـوائي لتوزيع الشــعبتين في المجموعتين التجريبية والضــابطة ،حيث

جاءت الشــعبة (ج) في المجموعة التجريبية التي خضــعت لد ارســة مادة الثقافة البيئية وفق اســتراتيجية
التدريس القائمة على توظيف المش ــاريع ،بينما تكونت المجموعة الض ــابطة من الش ــعبة (أ) وخض ــعت
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لد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مادة الثقافة البيئية وفق الطريقة االعتيادية .والجدول( )1يبين توزيع عينة الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في
المجموعتين التجريبية والضابطة ،وفقاً للجنس.
الجدول رقم ()1

توزيع عينة الدراسة في المجموعتين التجريبية والضابطة ،وفقا للجنس
المجموعة

الجنس

المجموعة التجريبية

اإلناث

39

45

الذكور

9

11

المجموع

48

56

الضابطة

تكافؤ مجموعتي الدراسة:

اســتخدم الباحث تحليل التباين المشــترك ) ،(ANCOVAوذلك ألن تصــميم الد ارســة مكون من

مجموعتين األولى :تجريبية والثانية :ض ـ ـ ـ ـ ــابطة بقياس قبلي وبعدي ،فيقوم ) (ANCOVAبض ـ ـ ـ ـ ــبط
نتائج الطلبة على القياس القبلي ،فال ترثر على نتائج القياس البعدي س ـ ـ ـ ـ ـواء كانت المجموعتين على
القيــاس القبلي متكــافئتين أم غير متكــافئتين ،ولــذلــك ال يلزم عمــل تحليــل للتكــافر على القيــاس القبلي

للمجموعتين ألن تحليل التباين المشـ ـ ـ ـ ــترك ( )ANCOVAحل هذا اإلشـ ـ ـ ـ ــكال في حال كانت هنالك
فروق قبلية في االتجاهات نحو البيئة بين المجموعتين التجريبية والضابطة.
مقياس االتجاهات نحو البيئة:

أدوات الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس االتجاهات نحو البيئة الذي طوره  Ozkanعام ،2001
والمس ـ ـ ـ ـ ــتخدم من قبل ( ،)ozkan et al, 2011وذلك بعد ترجمته إلى اللغة العربية تواجراء تعديالت
لغوية بس ـ ـ ـ ــيطة لتناس ـ ـ ـ ــب البيئة العربية ،وقد تكون المقياس في ص ـ ـ ـ ــورته األولية من  22فقرة مرتبطة
بقياس االتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة ،وقد تم تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجابة على المقياس وفق التدريج

الخماســي حســب نموذج ليكرت ( )Liker Typeكما يلي :أوافق بقوة ،أوافق ،ال أوافق وال أعار ،
أعار  ،أعار

بقوة .وقد احتوى المقياس على فقرات إيجابية وأخرى س ـ ـ ـ ـ ـ ــالبة االتجاه :حيث كانت

الفقرات ذات األرقام ،3-10-11-18 :ذات صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبة ،في حين كانت باقي الفقرات ذات
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ص ـ ـ ــياغة موجبة االتجاه ،وقد تم مراعاة الص ـ ـ ــياغة الس ـ ـ ــالبة في المقياس عند التص ـ ـ ــحيح بحيث تأخذ
الفقرات سالبة االتجاه العالمة على النحو التالي :أوافق بقوة (درجة واحدة) ،أوافق (درجتان) ،ال أوافق
وال أعار

( )3درجات ،أعار

( )4درجات ،أعار

بقوة ( ،)5وتم التحقق من صـ ـ ـ ـ ــدق المقياس

من خالل التحكيم ،والتحقق من ثبات المقياس باس ـ ـ ـ ـ ــتخدام معادلة كرونباخ (الفا) لالتس ـ ـ ـ ـ ــاق الداخلي
(.)0.79( )Cronbach's Alpha
دالالت صدق وثبات مقياس االتجاهات نحو البيئة:

تم اسـ ــتخراج دالالت صـ ــدق وثبات مقياس االتجاهات نحو البيئة قبل تطبيقه على عينة الد ارسـ ــة كما

يلي:

 -1صدق مقياس االتجاهات نحو البيئة:
أ -صدق المحتوى لمقياس االتجاهات نحو البيئة
تم عر

المقياس بعد ترجمته على عدد من المختصـ ـ ـ ــين باللغة االنجليزية للتأكد من سـ ـ ـ ــالمة

الترجمــة ومنــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة اللغــة ،ثم تم عر

المقيــاس على مجموعــة من المحكمين بلغ عــددهم ()10

محكمين من المختص ـ ـ ـ ـ ــين في المناهج ،والقياس والتقويم ،والد ارس ـ ـ ـ ـ ــات البيئية من أعض ـ ـ ـ ـ ــاء الهيئات
التدريس ـ ـ ــية في الجامعات األردنية ،وذلك إلبداء رأيهم حول مدى مناس ـ ـ ــبة الفقرات وش ـ ـ ــموليتها لقياس
االتجاهات نحو البيئة ،والحكم على وضوض لغة المقياس وصياغته ،كما طلب منهم اقتراض التعديالت
التي يرونها مناسـ ــبة من حيث التعديل أو الحذف أو االضـ ــافة ،حيث تم اعتماد نسـ ــبة اتفاق ()80%

فما فوق لإلبقاء على الفقرة أو حذفها أو تعديلها ،وقد أبدى المحكمون مالحظاتهم و رائهم على فقرات
المقياس ،ومن أبرزها حذف الفقرات ( )21،22 ،13،18واس ـ ـ ــتبدالها بفقرات جديدة ،تواض ـ ـ ــافة الفقرات

( ،)23،24،25تواجراء بع

التعديالت الطفيفة في الصـ ـ ـ ـ ـ ــياغة اللغوية لبع

الفقرات في المقياس،

حي ـ ــث أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبح المقي ـ ــاس بع ـ ــد التحكيم مكونـ ـ ـاً من ( )25فقرة ،جميعه ـ ــا ايج ـ ــابي ـ ــة ب ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثن ـ ــاء
الفقرات( .)3،10،11ملحق رقم (.)1

ب  -صدق البناء لمقياس االتجاهات نحو البيئة
مكونة
لغايات التأكد من صدق البناء لمقياس االتجاهات نحو البيئة تم تطبيقه على عينة استطالعية ّ

من ( )30طالباً وطالبةً من طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ،ومن خارج عينة الد ارسـ ـ ـ ــة األصـ ـ ـ ــلية،
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ومن ثم حسـ ـ ـ ــاب معامالت االرتباط ) (Personلدرجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس ،وقد بلغت
قيم معامالت االرتباط كما في الجدول (.)2
الجدول ()2

قيم معامالت االرتباط لقياس مدى االتسـ ـ ـ ـ ـ ــاق الداخلي لفقرات مقياس االتجاهات نحو البيئة مع الدرجة

الكلية لألداة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

1

**0.643

14

**0.534

2

**0.785

15

**0.574

3

**0.457

16

*0.452

4

**0.710

17

**0.618

5

**0.688

18

**0.473

6

**0.445

19

**0.808

7

**0.469

20

**0.501

8

**0.536

21

**0.571

9

**0.649

22

**0.774

10

**0.663

23

**0.660

11

**0.529

24

**0.725

12

**0.536

25

**0.635

13

معامل االرتباط

**0.659

* دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.05 = α
** دالة إحصائيا ً عند مستوى (.)0.01 = α
يوضح الجدول ( )2أن قيم معامالت االرتباط لكل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس موجبة ،وتراوحت
قيمها بين ( ،)0.764 – 0.574وتراوحت مستوى داللتها ما بين ( )α = 0.01وبين ( = α

 .) 0.05مما يشير إلى أن جميع تلك الفقرات تقيس االتجاهات نحو البيئة لدى الطلبة ،وبالتالي لم
يتم حذف أية فقرة من فقرات مقياس االتجاهات نحو البيئة في ضوء نتائج معامالت االرتباط.
 -2ثبات مقياس االتجاهات نحو البيئة

بعد التعرف على داللة صدق بناء مقياس االتجاهات نحو البيئة ،تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام
معادلة كرونباخ (الفا) لالتساق الداخلي ( ،)Cronbach's Alphaوفقاً إلجابات أفراد العينة
االستطالعية والبالغ عددهم ( )30طالباً وطالبة وقد بلغت قيمة معامالت الثبات (ألفا) للدرجة الكلية

21

امل شاكر محمد عوض

أثر استخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع

الدراسة الحالية ،ومن هنا يمكن وصف

وتعد هذه القيمة مرتفعة ومناسبة ألغ ار
للمقياس (ّ )0.922
المقياس بالثبات ،وأن البيانات التي تم الحصول عليها من خالل تطبيق المقياس تخضع لدرجة عالية
من االعتمادية ويمكن الوثوق بصحتها.
طريقة تصحيح المقياس:

تم احتساب الدرجة التي يحصل عليها الطالب على فقرات مقياس الدراسة وفق التدرج الخماسي

المستخدم ،كما يلي:
 -أوافق بقوة ( )5درجات - .أوافق ( )4درجات - .ال أوافق وال أعار

-أعار

(درجتان)  -أعار

بقوة (درجة واحدة).

( )3درجات.

وقد احتوى مقياس االتجاهات نحو البيئة على فقرات إيجابية وأخرى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالبة االتجاه :حيث كانت
الفقرات ذات األرقام ،11-10 -3 :ذات صـ ــياغة سـ ــالبة ،في حين كانت باقي الفقرات ذات صـ ــياغة
موجبة االتجاه ،وقد تم مراعاة الصياغة السالبة في المقياس عند التصحيح بحيث تأخذ الفقرات سالبة

االتجاه العالمة على النحو التالي :أوافق بقوة (درجة واحدة) ،أوافق (درجتان) ،ال أوافق وال أعار
( )3درجات ،أعار

( )4درجات ،أعار

بقوة ( .)5وبما أن عدد فقرات مقياس االتجاهات نحو

البيئة ( )25فقرة ،فإن الدرجة القص ـ ــوى التي يحص ـ ــل عليها الطالب على المقياس ( )125درجة ،في
حين تبلغ أدنى درجة على المقياس ( )25درجة.
إعداد المادة التعليمية وفق إستراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع

 قامت الباحثة بمراجعة البحوث والد ارس ــات الس ــابقة التي تناولت اس ــتخدام اس ــتراتيجية تدريس قائمةعلى توظيف المشــاريع ()Karaçalli, & Korur, 2014; Erdem,2012; Kaldi et al,2010
والرجوك الى عدد من المواقع االلكترونية التي تعر
القائم على المشاريع.

نماذجاً لخطط تدريسـ ــية وفق اسـ ــتراتيجية التعلم

 -2حصـ ـ ــر القضـ ـ ــايا البيئية التي سـ ـ ــيتم تناولها في مسـ ـ ــاق الثقافة البيئية والتي سـ ـ ــيتم تدريسـ ـ ــها وفق
اسـتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـاريع وهي :التلوث الهوائي ،االحتباس الحراري ،اسـتنزاف
االوزون ،التصحر ،التلوث المائي ،التلوث الضوضائي ،التلوث الغذائي ،التلوث االشعاعي ،استنزاف
الثروة النباتية والحيوانية ،التلوث بالنفايات الصلبة ،استنزاف موارد الطاقة ،استنزاف الموارد المائية.

 -3تم تحديد األهداف التربوية المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ المشاريع.
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 -4اعــداد خطــة المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق التي تتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تــدريس القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايــا البيئيــة المحــددة من خالل توظيف
المشاريع.ملحق رقم ()2

 -5إعداد وصف للمشاريع المطلوب تنفيذها من قبل الطلبة ومتطلبات تنفيذها وتقييمها.ملحق رقم()3
 -6تم عر

خطة المس ـ ــاق ووص ـ ــف المش ـ ــاريع على عدد من المحكمين من ذوي االختص ـ ــاص في

العلوم التربوية والقياس والتقويم وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب تدريس العلوم وعددهم ثمانية محكمين من أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتذة
الجامعات المختصين وذوي الخبرة الطويلة ،وقد تم األخذ بمالحظاتهم في تحسين وتطوير الخطة
ووصف المشاريع.

تصميم الدراسة

إنطالقاً من أسئلة الدراسة وفرضياتها ،فإن متغيرات الد ارسة كانت على النحو اآلتي:

( )1المتغير المستقل )2( :استراتيجية التدريس ولها مستويان :أ -إستراتيجية توظيف المشاريع.
أ -ذكر ب -أنثى

المعدلة )4( :الجنس وله فئتان:
ب -الطريقة االعتيادية )3( .المتغيرات
ّ
ج -جيد
ب -جيد جدا
( )5المعدل التراكمي وله أربع فئات :أ -ممتاز

د -مقبول

( )6المتغير التابع :االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب.
وعليه اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،وفق التصميم اآلتي:
O2

X1

O2

O1

EG:

O1

CG:

حيث تمثل:

( =)EGالمجموعة التجريبية (إستراتيجية توظيف المشاريع).
( =)CGالمجموعة الضابطة (االستراتيجية االعتيادية).
( =)O1التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية.
( )X1المعالجة التجريبية.

( =)O2التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية.

المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أســئلة الد ارســة واختبار فرضــياتها ،تم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافات
المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاهات البيئية ،كما تم
اســتخدام اختبار تحليل التباين المشــترك ) (ANCOVAوذلك بهدف ضــبط الفروق بين المتوســطات
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الحسـ ـ ـ ـ ــابية لدرجات الطلبة في التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية ،وكذلك للكشـ ـ ـ ـ ــف عن داللة
الفروق في المتوس ــطات الحس ــابية لدرجات الطلبة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية تبعاً
لمتغير إستراتيجية التدريس ،والتفاعل بين إستراتيجية التدريس والجنس ،توا ستراتيجية التدريس والمعدل

التراكمي .ولمعرفة حجم التأثير ” "Effect sizeلمتغير إس ـ ـ ــتراتيجية التدريس المس ـ ـ ــتخدمة في تنمية
االتجاهات البيئية لدى الطلبة ،تم اسـ ـ ــتخدام مربع إيتا ) (Eta squareفي ضـ ـ ــوء مسـ ـ ــتوى الدالالت

اإلحصائية.

نتائج الدراســـــة

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال األول ،والفرضية المنبثقة عنه:
وتنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ــائية عند مس ــتوى ( )0,05 = αفي تنمية االتجاهات البيئية
ّ
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى إلس ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ــاريع ،واالس ــتراتيجية
االعتيادية) .الختبار هذه الفرضــية تم اســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافات المعيارية لدرجات
الطلبة في المجموعتين :التجريبية (التي درست من خالل توظيف المشاريع) والضابطة (التي درست

باســتخدام االســتراتيجية االعتيادية) على مقياس االتجاهات البيئية القبلي والبعدي ،وكانت النتائج كما
في الجدول (.)3
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
االتجاهات البيئية (القبلي والبعدي)
المجموعة
التجريبية

(توظيف المشاريع)
الضابطة
(الطريقة االعتيادية)

التطبيق القبلي

التطبيق البعدي

االنحراف المعياري

4.86

6.76

العدد

48

48

المتوسط الحسابي

99.27

103.64

االنحراف المعياري

6.74

8.93

العدد

56

56

اإلحصاءات الوصفية

للمقياس
97.35

المتوسط الحسابي

للمقياس
108.38

تشـير المتوسـطات الحسـابية في الجدول ( )3إلى وجود اختالف ظاهري بين متوسـط الدرجات
الخام للطلبة في المجموعتين التجريبية والضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة في التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية،
حيث بلغ المتوســط الحســابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية ( )97.35وبانحراف معياري ()4.86
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في حين كان المتوسـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ــابي لدرجات طلبة المجموعة الضـ ـ ـ ــابطة ( )99.27وبانحراف معياري
( )6.74أي أن هناك فرقاً (ظاهرياً) في المتوسـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ــابي بين المجموعتين على المقياس القبلي

مقداره ( .)1.91وقد تم ضبط هذا الفرق إحصائيا باستخدام تحليل التباين المشترك )،(ANCOVA

كذلك يظهر الجدول ( )2أن هناك فرقاً ظاهرياً بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية

والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طلبة
المجموعة التجريبية ( )108.38وبانحراف معياري ( )6.76في حين كان المتوســط الحســابي لدرجات
طلبة المجموعة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة ( )103.64وبانحراف معياري ( )8.93أي أن هناك فرقاً (ظاهرياً) في
المتوسط الحسابي بين المجموعتين على مقياس االتجاهات البيئية البعدي مقداره (.)4.73

ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوســط الحســابي لدرجات طلبة المجموعتين التجريبية والضــابطة في
التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات داللة إحص ـ ـ ــائية عند مس ـ ـ ــتوى ( )0,05 = αوبهدف
عزل الفرق بين المجموعتين في التطبيق القبلي للمقياس إحص ــائياً ،تم اس ــتخدام اختبار تحليل التباين

المشترك ) ،(ANCOVAكانت النتائج كما في الجدول (.)4
الجدول ()4
نتائج تحليل التباين المشترك ) (ANCOVAلدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
االتجاهات البيئية البعدي
مصدر
التباين
المقياس
القبلي

مجموع
المربعات
1755.656

درجات
الحرية
1

متوسط
المربعات
1755.656

قيمة ف
المحسوبة
40.482

مستوى
الداللة
0.000

 η2لحجم أثر
اإلستراتيجية
0.286

المجموعة
(إستراتيجية
التدريس)

970.951

1

970.951

22.388

*0.000

0.181

الخطأ

4380.278

101

43.369

مستوى
الداللة

 η2لحجم أثر
اإلستراتيجية

الكلي

7106.885

103

0.000

0.286

* دالة إحصائياً

تظهر النتــائج في الجــدول ( )4وجود فرق دال إحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـاً بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط درجــات الطلبــة في

المجموعتين الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات البيئية البعدي ،حيث بلغت قيمة (ف)
المحســوبة للفرق ( )22.388وهذه القيمة دالة إحصــائياً عند مســتوى ( ،)0,05 = αأي أنه يوجد فرق
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ذو داللة إحصـ ـ ــائية عند مسـ ـ ــتوى ( )0,05 = αعلى مقياس االتجاهات البيئية بين متوسـ ـ ــط درجات
طلبة المجموعة التجريبية التي درس ــت من خالل توظيف المش ــاريع ومتوس ــط درجات طلبة المجموعة
الضـ ـ ـ ــابطة التي درسـ ـ ـ ــت باسـ ـ ـ ــتخدام الطريقة االعتيادية .وللتعرف إلى حجم تأثير متغير إسـ ـ ـ ــتراتجية
التدريس في تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ،تم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب مربع ايتا
( ،)η2وقــد بلغــت قيمــة مربع ايتــا على مقيــاس االتجــاهــات البيئيــة البعــدي ( ،)0.181وبــذلــك يمكننــا
القول أن  % 18.1من التباين في تنمية االتجاهات البيئة بين طلبة المجموعتين التجريبية والض ـ ــابطة

يرجع لمتغير إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة .ولتحديد قيمة الفرق بين متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط درجات طلبة
المجموعتين الضـ ـ ــابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات البيئية البعدي ،تم اسـ ـ ــتخراج المتوسـ ـ ــطات
المعدلة الناتجة عن عزل أثر التطبيق القبلي على أداء الطلبة في التطبيق البعدي لمقياس
الحس ـ ـ ــابية
ّ
االتجاهات البيئية ،وكانت النتائج كما في الجدول (.)5

الجدول ()5

المتوسطات الحسابية المعدّلة لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس االتجاهات

البيئية البعدي ،بعد عزل أثر القياس القبلي
المجموعة

المتوسط المعدّل

الخطأ
المعياري

التجريبية

109.17

0.96

الضابطة

102.96

0.89

المعدلة لدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضــابطة
تشــير نتائج المتوســطات الحســابية
ّ
على مقياس االتجاهات البيئية البعدي ،بعد عزل أثر التطبيق القبلي للمقياس ،أن الفرق كان لصـ ــالح

طلبة المجموعة التجريبية (التي درس ـ ـ ــت من خالل توظيف المش ـ ـ ــاريع) حيث حص ـ ـ ــلوا على متوس ـ ـ ــط

المعدل لطلبة المجموعة الضابطة (التي
معدل ( )109.17وهو أعلى من المتوسط الحسابي
ّ
حسابي ّ
درست باستخدام االستراتيجية االعتيادية) والبالغ ( .)102.96ولهذا ترف الفرضية اإلحصائية التي
تنص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصــائية عند مســتوى ( )0,05 = αفي تنمية االتجاهات البيئية
ّ
لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى إلس ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ــاريع ،واالس ــتراتيجية
االعتيادية) .وتُقبل الفرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية البديلة التي تظهر تفوق إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية توظيف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع في تنمية
االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ،وذلك مقارنة باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
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االعتيادية .ومن خالل قيمة مربع ايتا ( ،)η2والبالغة ( ،)0.181فإنه يمكننا القول أن إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية
توظيف المش ـ ـ ـ ـ ــروعات في تدريس مادة الثقافة البيئية تس ـ ـ ـ ـ ــهم في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة
بنس ــبة  %18.1مقارنة بالطريقة التقليدية .وتتفق هذه النتيجة مع ما ورد في اإلطار النظري للد ارس ــة،
حيث أن اســتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشــاريع قد أتاحت الفرصــة لتوظيف عدد كبير من
األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التي ربما س ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمت في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة حيث إن تنمية االتجاهات
البيئية لدى الطلبة يتطلب توظيف اس ـ ـ ــتراتيجيات تدريس مناس ـ ـ ــبة تجعل من الطالب محو اًر ومش ـ ـ ــارك ًا
فاعالً في عملية التعلم وقد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار األدب التربوي إلى أن حوالي( )20%من التباين في اتجاهات

الطلبة يمكن أن يعزى إلى اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات التدريس ،وأن تنمية االتجاهات المرغوبة ال يتم عن طريق
عدد محدد من الدروس توانما يحتاج إلى توظيف خبرات متعددة ومتنوعة ومس ـ ـ ـ ـ ــتمرة تهدف إلى تنمية
االتجاهات المرغوبة (زيتون 1988،عبداهلل.)2006 ،
وتفسير الباحثة للنتيجة السابقة يعود إلى األسباب اآلتية:

 اإلجراءات العامة الستراتيجية التدريس القائمة على توظيف المشروك ،وما تتطلبه هذه االستراتيجيةمن تفعيل لدور الطلبة في التخطيط والتنفيذ والتقييم ألنش ـ ــطة مرتبطة بموض ـ ــوعات وقض ـ ــايا بيئية،
مما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم في توفير البيئة المالئمة للتعلم النشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط المتمركز حول الطالب ،والذي يحقق مبادئ
النظرية البنائية في التعلم ،ففي إطار هذه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية انخرط الطلبة انخراطاً حقيقياً في عملية
التعلم ،وزادت مسروليتهم عن تعلمهم مما حقق التعلم ذا المعنى.

 قدمت هذه االس ـ ــتراتيجية ص ـ ــورة مغايرة للص ـ ــفوف الد ارس ـ ــية الجامعية التي تقوم غالباً على أس ـ ــلوبالمحاض ـ ـرة ،وهو أسـ ــلوب تعليمي يقوم على تقديم موضـ ــوك المحاضــ ـرة تقديماً لفظياً منظماً ويمكن

تعزيزه باس ــتخدام الوس ــائل البصـ ـرية ،وهي بذلك تتض ــمن تواصـ ـالً وتخاطباً باتجاه واحد من المدرس

إلى الطلبة المس ـ ــتمعين ،وتخلو من أي فرص للتفاعل النش ـ ــط سـ ـ ـواء بين المدرس والطلبة ،أو بين

الطلبة أنفس ـ ـ ـ ــهم ،وتكون الس ـ ـ ـ ــيطرة فيها للمعلم الذي يعد خبي اًر بالمادة التعليمية والمص ـ ـ ـ ــدر الوحيد
للمعرفة ،ويفقد الطلبة في ظل هذه االس ـ ــتراتيجية االنتباه أثناء المحاضـ ـ ـرة وذلك لدورهم غير الفاعل

كمتلقين ســلبيين ،إذ من النادر أن يتذكروا أكثر من  %40من مضــمون المحاض ـرة ،وال تراعي هذه
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية إيجابية الطلبة وما بينهم من فروق فردية ،كما ال تتيح لهم أي فرص للتعلم الذاتي.

بينما قدمت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التعلم القائم على المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع مناخاً تعليمياً مغاي اًر ،وقد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهمت هذه

االسـ ـ ــتراتيجية في تعزيز ثقة الطلبة بأنفسـ ـ ــهم ،تواثارة دافعيتهم نحو التعلم ،ومنحتهم الفرصـ ـ ــة ليكونوا
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المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطرين على عملية تعلمهم مما زاد من اهتمامهم بالبيئة وأدى الى تنمية اتجاهاتهم االيجابية
نحوها ،وقد الحظت الباحثة ذلك جلياً أثناء تدريسها لمساق الثقافة البيئية لمجموعتي الدراسة.

 طبيعة األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة التي قام الطلبة بتنفيذها جعلتهم في أجواء تعليمية تعلمية لم يعهدوها من قبل،حيث أنهم ش ـ ـ ــاركوا بالبحث في قض ـ ـ ــايا متعلقة بالبيئة ،وجمع المعلومات حولها ،وتحديد المش ـ ـ ــاكل
البيئية الملحة التي ينبغي العمل على إيجاد حلول لها ،ومحاولة التفكير فيها تفكي اًر نقدياً ،واختيار

أحد هذه المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكالت ،ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع المقترحات لحلها ،وتجريب الحلول المقترحة  ،ثم تقييم عملهم،
وعرضــه وتقديمة بطريقة تعكس خبراتهم أثناء العمل بالمشــروك ،مما منحهم احســاس ـاً بالثقة بالنفس،
تواحسـ ــاس ـ ـاً بفهم ما تعلموه ،وزاد من وعيهم بمشـ ــاكل بيئتهم وانعكاسـ ــاتها السـ ــلبية على حياتهم وعلى

مجتمعاتهم ،وولّد لديهم الدافع القوي لحماية البيئة والحفاظ على مواردها ،وأثر ايجابياً في اتجاهاتهم

البيئية .كما وفرت هذه االس ـ ـ ــتراتيجية الفرص ـ ـ ــة لظهور الس ـ ـ ــلوكات التي تتطلبها االتجاهات البيئية،
وهذا ما الحظته الباحثة من خالل تفاعل الطلبة بشـ ـ ــكل مثير مع األنش ـ ـ ــطة ،وهذا ما يفسـ ـ ــر ما تم
التوصل إليه من نتائج وتفوق أفراد المجموعة التجريبية على أفراد المجموعة الضابطة.
وتتفق نتيجة هذه الد ارس ــة مع العديد من الد ارســـات التي بحثت في أثر تدريس موضـــوعات في

التربيــة البيئيــة في تنميــة االتجــاهــات البيئيــة كم ــا في د ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة )Coertjens et Euler,1989
 Kose et al, 2011 al,2010شــبلي 1990 ،عياك وأبو ســنينة )2013،والتي أظهرت وجود أثر
لتدريس مساقات وموضوعات في التربية البيئية في تنمية االتجاهات البيئية ،إال أن هذه الدراسات لم
تبحث في أثر توظيف اس ــتراتيجيات تدريس متنوعة على مس ــتوى اكتس ــاب الطلبة لالتجاهات البيئية.
هذا وقد تم العثور على دراسة واحدة بحثت في أثر استخدام استراتيجية التدريس القائم على المشاريع
في تنمية االتجاهات البيئية كما في د ارس ــة ( ،)Kaldi et al,2010وتتفق نتيجة هذه الد ارس ــة مع ما
تم التوص ـ ــل اليه في الد ارس ـ ــة الحالية ،حيث أظهرت د ارس ـ ــة ( )Kaldi et al,2010أن الطلبة الذين
درسـ ـ ـ ـوا وفق اس ـ ـ ــتراتيجية التدريس القائم توظيف المش ـ ـ ــاريع أظهروا اتجاهات اكثر إيجابية نحو البيئة
مقارنة بنظرائهم الذين درس ـ ـوا بالطريقة االعتيادية .إال أن هنالك بع

الد ارسـ ــات التي بحثت في أثر

هذه االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية على اتجاهات الطلبة بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام كما في(Karaçalli & Korur, 2014

 ،)Erdem,2012وقد خلصت هذه الدراسات إلى نتائج مناقضة إذ لم تكن هنالك فروقات إحصائية
واضحة بين نتائج الطلبة القبلية والبعدية على مقياس االتجاهات نحو الكيمياء.
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كما أظهرت نتائج تحليل الد ارس ــة أن حجم التأثير لتوظيف اس ــتراتيجية التدريس القائم على المش ــاريع في

تنمية االتجاهات البيئية يسـ ـ ـ ــاوي ( ،)18.1%وهذا يعني أن هذه االسـ ـ ـ ــتراتيجية تفسـ ـ ـ ــر حوالي  %18فقط من
التباين بين أداء الطلبة في المجموعتين التجريبية والض ـ ـ ـ ــابطة على مقياس االتجاهات البيئية ،ويمكن تفس ـ ـ ـ ــير

ذلك من خالل قصر الفترة الزمنية التي تم خاللها تطبيق االستراتيجية والتي تعتبر غير كافية الحداث التغيير

الكبير في االتجــاهـات البيئيــة لـدى الطلبــة حيــث يتطلــب تغيير االتجــاهـات وقتـاً طويالً بوجـه عـام .بينمــا يعود

( )%82من التباين بين أداء الطلبة الى عوامل أخرى غير مفسـ ـرة ،يرجع بعض ــها إلى عوامل غير معروفة أو
غير مدروسة ضمن هذه الدراسة ،وأخرى تعود إلى عوامل غير مسيطر عليها.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال الثاني ،والفرضية المنبثقة عنه:

وتنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ( )0,05 = αفي تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة كلية
ّ
العلوم التربوية ُيعزى للتفاعل بين متغيري إسـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المشـ ـ ــاريع ،االسـ ـ ــتراتيجية االعتيادية)
والجنس (ذكر ،أنثى) .بهدف التحقق من صـ ــحة هذه الفرضـ ــية والختبار داللة الفروق في درجات الطلبة على

مقياس االتجاهات البيئية في ضــوء التفاعل بين متغيري إســتراتيجية التدريس (توظيف المشــاريع ،االســتراتيجية
االعتيادية) والجنس (ذكر ،أنثى) تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على

مقياس االتجاهات البيئية في التطبيقين القبلي والبعدي ،وذلك تبعاً إلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس والجنس ،وكانت

النتائج كما في الجدول (.)6

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية (القبلي والبعدي)،
تبع ًا لمتغيري إستراتيجية التدريس والجنس
تطبيق المقياس

اإلحصاءات
الوصفية

التطبيق القبلي

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
العدد

إستراتيجية التدريس
الطريقة االعتيادية
توظيف المشاريع
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
99.64
99.18
96.22
97.62
6.44
6.87
4.92
4.88
11
45
9
39

التطبيق البعدي

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري
العدد

105.09
9.46
11

107.90
6.44
39

110.44
8.09
9

103.29
8.87
45

تُظهر النتائج في الجدول ( )6وجود اختالفات ظاهرية في المتوس ـ ـ ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ـ ـ ــابية لدرجات
الطلبــة في التطبيق القبلي لمقيــاس االتجــاهــات البيئيــة ،وذلــك تبع ـاً لمتغيري إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة التــدريس
(توظيف المشـ ـ ـ ـ ــاريع ،االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية االعتيادية) والجنس (ذكر ،أنثى) ،حيث تم ضـ ـ ـ ـ ــبط هذه الفروق

إحصائياً باستخدام تحليل التباين الثنائي المشترك ).(Two Way ANCOVA
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كذلك تظهر النتائج في الجدول ( )6وجود اختالفات ظاهرية في المتوسطات الحسابية لدرجات
الطلبــة في التطبيق البعــدي لمقيــاس االتجــاهــات البيئيــة ،وذلــك تبعـاً لمتغيري إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة التــدريس

(توظيف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع ،االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية االعتيادية) والجنس (ذكر ،أنثى) ،ولمعرفة إذا ما كانت تلك
االختالفات الظاهرية في المتوس ــطات الحس ــابية على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات

داللة إحص ـ ـ ـ ــائية وفقاً للتفاعل بين متغيري إس ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ـ ـ ـ ــاريع ،االس ـ ـ ـ ــتراتيجية

االعتي ــادي ــة) والجنس (ذكر ،أنثى) ،وبه ــدف عزل الفروق على التطبيق القبلي لمقي ــاس االتج ــاه ــات
البيئية ،تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المشـ ـ ــترك ) (Two Way ANCOVAعند مسـ ـ ــتوى

( ،)0,05 = αوكانت النتائج كما هو موضح في الجدول.7
الجدول (: )7

نتائج تحليل التباين الثنائي المشـ ـ ـ ــترك للكشـ ـ ـ ــف عن داللة الفرق بين درجات الطلبة على مقياس االتجاهات

البيئية البعدي ،تبعاً للتفاعل بين متغيري إستراتيجية التدريس والجنس
مصدر التباين
المقياس القبلي
المجموعة
(طريقة التدريس)
الجنس
اإلستراتيجية
 Xالجنس
الخطأ
الكلي

درجات
الحرية
1

متوسط
المربعات
1755.656

قيمة ف
المحسوبة
40.748

مستوى
الداللة
0.000

970.951

1

970.951

22.535

0.000

95.625

1

95.625

2.219

0.139

19.122

1

19.122

0.444

0.507

4265.531

99

43.086

7106.885

103

مجموع المربعات
1755.656

تشير النتائج في الجدول ( )7إلـ ـ ـ ـ ــى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 ،)0,05بين المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية البعدي ،تبعاً
للتفاعل بين متغيري إســتراتيجية التدريس (توظيف المشــاريع ،االســتراتيجية االعتيادية) والجنس (ذكر،
أنثى) .حيث بلغت قيمة (ف) المحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبة للتفاعل بين المتغيرين ( )0.444وهذه غير القيمة دالة

إحصائياً عند مستوى الداللة (.)0,05 = α
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تنص على عدم وجود أثر ذو داللة إحصائية ()0,05 = α
ولهذا تقبل الفرضية اإلحصائية التي ّ
في تنميــة االتجــاهــات البيئيــة لــدى طلبــة كليــة العلوم التربويــة واآلداب ُيعزى للتفــاعــل بين متغيري
إستراتيجية التدريس (توظيف المشاريع ،االستراتيجية االعتيادية) والجنس (ذكر ،أنثى).

وهذه النتيجة تعني أن إســتراتيجية توظيف المشــاريع ترثر في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة
الذكور واإلناث بدرجة متقاربة ،كما يرثر اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام الطريقة االعتيادية في تنمية االتجاهات البيئية
لدى الطلبة الذكور واإلناث بدرجة متقاربة .وبالنظر إلى نتيجة اختبار فرض ـ ــية الد ارس ـ ــة األولى التي
أظهرت تفوق إســتراتيجية توظيف المشــاريع مقابل الطريقة االعتيادية ،فإنه يمكن القول أن إســتراتيجية

فعالة في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة الذكور واإلناث .وهذا يركد على
توظيف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع ّ
جوانب القوة في اس ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المش ـ ـ ـ ــاريع في تحس ـ ـ ـ ــين االتجاهات البيئية
للطلبة الذكور واإلناث معاً بغ

النظر عن جنس ـ ـ ــيهما ،ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن الموض ـ ـ ــوعات

البيئية هي موضــوعات حياتية ،تهم كالً من الجنســين ،كما أن اإلجراءات المتبعة في االســتراتيجية قد
منحت الطلبة حرية اختيار المشاريع وفق اهتمامات كل منهم ،ولم تفر

عليهم تنفيذ مشاريع محددة

مســبقاً ،بحيث وجد كل طالب نفســه منهمكاً بالعمل والبحث بقضــية بيئية تتفق واهتماماته ،مما ســاهم
في اكتسابه لالتجاهات البيئية اإليجابية.

ولم تعثر الباحثة في حدود اطالعها ،على أية د ارس ــة بحثت في التفاعل بين اس ــتراتيجية التدريس
القائم على المشـ ـ ـ ــاريع والجنس في االتجاهات البيئية .بينما توصـ ـ ـ ــلت د ارسـ ـ ـ ــة (العديلي والحرارشـ ـ ـ ــة،

 ) 2013التي بحثت في أثر تدريس مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق في التربية البيئية في اتجاهات الطلبة نحو القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا
المتعلقة بسـ ــالمة البيئة إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصـ ــائية في اتجاهات الطلبة نحو القضـ ــايا
المتعلقة بسـ ـ ـ ــالمة البيئة تعزى للجنس ،مما يركد على فعالية تدريس مسـ ـ ـ ــاقات في التربية البيئية لكل
من الجنسين على حد سواء ،وهي بالتالي تتفق إلى حد ما مع نتائج هذه الدراسة.

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السرال الثالث ،والفرضية المنبثقة عنه:

وتنص على :ال يوجد أثر ذو داللة إحص ـ ـ ـ ـ ـ ــائية ( )0,05 = αفي تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة
ّ
كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع،
االستراتيجية االعتيادية) والمعدل التراكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول).

بهدف التحقق من صـ ـ ـ ـ ــحة هذه الفرضـ ـ ـ ـ ــية والختبار داللة الفروق في درجات الطلبة على مقياس

االتجاهات نحو البيئة في ضوء التفاعل بين متغيري استراتيجية التدريس (توظيف المشاريع ،الطريقة
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االعتيادية) والمعدل التراكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول) تم اسـ ـ ـ ــتخراج المتوسـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ــابية
واالنح ارف ــات المعي ــاري ــة ل ــدرج ــات الطلب ــة على مقي ــاس االتج ــاه ــات نحو البيئ ــة في التطبيقين القبلي

والبعدي ،وذلك تبعاً إلستراتيجية التدريس والمعدل التراكمي ،وكانت النتائج كما في الجدول8
الجدول (:)8

المتوسـ ــطات الحسـ ــابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية (القبلي والبعدي)،

تبعاً لمتغيري إستراتيجية التدريس والمعدل التراكمي
تطبيق
المقياس

اإلحصاءات
الوصفية

التطبيق
القبلي

ممتاز

التطبيق
البعدي

إستراتيجية التدريس

توظيف المشاريع
جيد
جيد جدا

مقبول

ممتاز

المتوسط
الحسابي

94.25

96.86

98.25

99.00 97.50

الطريقة االعتيادية
جيد
جيد جدا
100.25

مقبول

99.80 98.40

االنحراف
المعياري

3.20

4.69

4.78

5.80

5.12

7.31

8.20

5.25

العدد

4

14

20

10

9

12

20

15

المتوسط
الحسابي

101.80 103.85 107.42 101.22 109.60 107.20 108.86 109.50

االنحراف
المعياري

9.04

6.77

6.05

7.88

8.96

8.67

8.67

9.30

العدد

4

14

20

10

9

12

20

15

تُظهر النتائج في الجدول ( ) 8وجود اختالفات ظاهرية في المتوس ـ ـ ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ـ ـ ــابية لدرجات الطلبة في
التطبيق القبلي لمقياس االتجاهات البيئية ،وذلك تبعاً لمتغيري إس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع،
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية االعتيادية) والمعدل التراكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول) ،حيث تم ض ـ ـ ـ ـ ـ ــبط هذه الفروق

إحصائياً باستخدام تحليل التباين الثنائي المشترك ).(Two Way ANCOVA

كذلك تظهر النتائج في الجدول ( )8وجود اختالفات ظاهرية في المتوس ــطات الحس ــابية لدرجات الطلبة في

التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ،وذلك تبعاً لمتغيري إس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع،
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة االعتيــاديــة) والمعــدل التراكمي (ممتــاز ،جيــد جــداً ،جيــد ،مقبول) ،ولمعرفــة إذا مــا كــانــت تلــك

االختالفات الظاهرية في الم توس ـ ـ ـ ــطات الحس ـ ـ ـ ــابية على التطبيق البعدي لمقياس االتجاهات البيئية ذات داللة
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إحص ــائية وفقاً للتفاعل بين متغيري إس ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ــاريع ،االس ــتراتيجية االعتيادية) والمعدل

التراكمي (ممتــاز ،جيــد جــداً ،جيــد ،مقبول) ،وبهــدف عزل الفروق على التطبيق القبلي لمقيــاس االتجــاهــات
البيئية ،تم إجراء اختبار تحليل التباين الثنائي المشـ ـ ـ ـ ــترك ) (Two Way ANCOVAعند مسـ ـ ـ ـ ــتوى (= α

 ،)0,05وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول (.)9

الجدول ()9

نتائج تحليل التباين الثنائي المشـ ـ ـ ـ ــترك للكشـ ـ ـ ـ ــف عن داللة الفرق بين درجات الطلبة على مقياس االتجاهات

البيئية البعدي ،تبعاً للتفاعل بين متغيري إستراتيجية التدريس والمعدل التراكمي

قيمة ف
المحسوبة

مستوى الداللة
0.000
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7106.885
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(طريقة التدريس)
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تشير النتائج في الجدول ( )9إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة (= α
 ،)0,05بين المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطات الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابية لدرجات الطلبة على مقياس االتجاهات البيئية البعدي ،تبعاً
للتفاعل بين متغيري إس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس (توظيف المش ـ ـ ـ ـ ــاريع ،االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية االعتيادية) والمعدل
التراكمي (ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،مقبول) .حيث بلغت قيمة (ف) المحس ـ ـ ـ ـ ــوبة للتفاعل بين المتغيرين
( )2.099وهذه غير القيمة دالة إحص ـ ـ ــائياً عند مس ـ ـ ــتوى الداللة ( .)0,05 = αولهذا تقبل الفرض ـ ـ ــية

تنص على عدم وجود أثر ذو داللة إحص ـ ـ ــائية ( )0,05 = αفي تنمية االتجاهات
اإلحص ـ ـ ــائية التي ّ
نحو البيئة لدى طلبة كلية العلوم التربوية واآلداب ُيعزى للتفاعل بين متغيري إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس
(توظيف المشاريع ،االستراتيجية االعتيادية) والمعدل التراكمي (ممتاز ،جيد جداً ،جيد ،مقبول).

وهذه النتيجة تعني أن اســتراتيجية توظيف المشــاريع ترثر في تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة

ذوي المعدالت التراكمية المرتفعة والمتوس ــطة والمنخفض ــة ،كما يرثر اس ــتخدام الطريقة االعتيادية في
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تنمية االتجاهات البيئية لدى الطلبة ذوي المعدالت التراكمية المرتفعة والمتوسـ ــطة والمنخفضـ ــة بدرجة
متقاربة .وبالنظر إلى نتيجة اختبار فرض ـ ــية الد ارس ـ ــة األولى التي أظهرت تفوق إس ـ ــتراتيجية توظيف
فعالة في
المشــاريع مقابل االســتراتيجية االعتيادية ،فإنه يمكن القول أن إســتراتيجية توظيف المشــاريع ّ
تنميــة االتجــاهــات البيئيــة لــدى الطلبــة من ذوي المعــدالت التراكميــة المختلفــة .وهــذا يــدل على قوة
االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجية في تحسـ ـ ـ ـ ــين االتجاهات البيئية للطلبة ذوي المعدالت التراكمية المرتفعة والمتوسـ ـ ـ ـ ــطة

والمنخفض ـ ــة بغ

النظر عن معدالتهم التراكمية .وتفس ـ ــير الباحثة لهذه النتيجة يرجع إلى األس ـ ــباب

اآلتية:
 اإلجراءات العــامــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة التــدريس القــائمــة على توظيف المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك ،ومــا تتطلبــه هــذه
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيــة من تفعيــل لــدور كــافــة الطلبــة في التخطيط والتنفيــذ والتقييم ألنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة مرتبطــة

بموضــوعات وقضــايا بيئية ،ففي ظل هذه االســتراتيجية ال يتم اســتثناء أي من الطلبة من عمليات
التعلم ،ويكون للطلبة ذوي التحصــيل المتدني دو اًر مماثالً لنظرائهم من ذوي التحصــيل المرتفع في

التخطيط والتنفيذ والتقييم للمشـ ـ ـ ــاريع ،وهم كذلك يتفاعلون مع القضـ ـ ـ ــايا البيئية بطريقة فاعلة ،مما

يوفر لهم الفرص الكتساب االتجاهات البيئية.

 أن التعلم القائم على المش ـ ــاريع يزيد من دافعية كافة الطلبة للمش ـ ــاركة في األنش ـ ــطة التعلمية ،وال
س ـ ـ ــيما الطلبة ذوي التحص ـ ـ ــيل المتدني ( ،)Thomas,2000كما أن التعلم القائم على المش ـ ـ ــاريع
يوفر الفرص لجميع الطلبة الكتسـ ـ ـ ـ ــاب المهارات الالزمة السـ ـ ـ ـ ــتكمال المشـ ـ ـ ـ ــاريع & Cornell
).)Wurdinger et al, 2007 Clarke, 1999
عمليات
ـجع المشـ ـ ــروعات الطالبية جيدة التصـ ـ ــميم جميع الطلبة ومن كافة المسـ ـ ــتويات على ّ
 تشـ ـ ـ ّ
التأمل واالسـ ــتفسـ ــار النشـ ــط واالرتقاء بالتفكير ،مما ينعكس على نشـ ــاط الطالب العلمي،
البحث و ّ
حل مشـ ــكالت بيئية
تتعزز قدراتهم في التعلّم الذاتي وح ّل المشـ ــكالت حينما يزاولون بأنفسـ ــهم ّ
كما ّ
يعزز
حيـاتّيـة حقيقّيـة ،ويكونون أكثر وعيـاً بمـدى ارتبـاط الحقـائق العلمّيـة بـالمهـارات والحيـاة ،ممـا ّ
اإليجابية نحو المجتمع والبيئة (.)Baron et al, 1998
انتماء الطالب الوطني ،واتجاهاتهم
ّ

ولم تعثر الباحثة في حدود اطالعها ،على أية د ارسـ ـ ــة بحثت في التفاعل بين اسـ ـ ــتراتيجية التدريس
القائم على المشاريع والمعدالت التراكمية في االتجاهات البيئية.
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وفي ضـ ــوء النتيجة السـ ــابقة فقد تحقق الهدف من الد ارسـ ــة وهو تنمية االتجاهات البيئية لدى طلبة
كلية العلوم التربوية واآلداب باستخدام استراتيجية تدريس قائمة على توظيف المشاريع ،ويمكن اجمال

نتائج الدراسة كما يلي:

 فاعلية اسـ ـ ــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـ ـ ــاريع في تنمية االتجاهات البيئية ،وتعزى هذهالنتيجة إلى اإلجراءات التدريسية المتبعة في هذه االستراتيجية وما تتطلبة من مشاركة فاعلة للطلبة
في تخطيط وتنفيذ وتقويم األنشطة المختلفة.
 فاعلية اســتراتيجية التدريس القائم على توظيف المش ــاريع في تنمية االتجاهات البيئية للطلبة الذكورواإلناث على حد سواء ،مما يركد على جوانب القوة في هذه االستراتيجية ومناسبتها لكال الجنسين.

 فاعلية اسـ ـ ـ ــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـ ـ ـ ــاريع في تنمية االتجاهات البيئية للطلبة ذويالمعدالت التراكمية المختلفة ،مما يركد على جوانب القوة في هذه االسـ ـ ـ ــتراتيجية ومناسـ ـ ـ ــبتها للطلبة
من مستويات تحصيلية مختلفة.

وفي ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بالتوصيات اآلتية:

التوصيات
أظهرت نت ائج الد ارسـ ـ ــة أن التدريس القائم على توظيف المشـ ـ ــاريع يسـ ـ ــهم في تنمية االتجاهات البيئية
لدى الطلبة ،لذا فإنه من المناسب تقديم التوصيات اآلتية بناء على نتائج الدراسة واستنتاجاتها:
 .1التوسـ ــع في اسـ ــتخدام اسـ ــتراتيجية التدريس القائم على توظيف المشـ ــاريع في تدريس
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقات الج امعية وذلك لما لها من أثر في تنمية االتجاهات اإليجابية ،وكذلك
التقليل من الرتابة والملل الذي تسببه الطريقة االعتيادية.

 .2أن يتم تدريب الطلبة المعلمين في كلية العلوم التربوية واآلداب على اســتخدام اســتراتيجية التعلم
القائم على توظيف المشاريع في تدريس طالبهم في المستقبل.
 .3إجراء د ارسـ ــات أخرى حول اسـ ــتخدام هذه االسـ ــتراتيجية في مسـ ــاقات وكليات أخرى،
واختبار أثر هذه الطريقة على متغيرات أخرى.

 .4إجراء دراسات أخرى تختبر أثر توظيف استراتيجيات التعليم البيئي المتنوعة كاستراتيجية دراسة
القض ـ ـ ــايا البيئية ،واس ـ ـ ــتراتيجية البحوث االجرائية ،واس ـ ـ ــتراتيجية لعب األدوار وغيرها ،في تنمية
االتجاهات البيئية لدى الطلبة.
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