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البيئية وعالقتها ببعض  طنةدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومّية في األردن للموا
  المتغيرات

 صفاء نواف بني حمدان
 *راتب سالمة السعودد. أ. 

 ملخص:
ة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة هدفت الدراسة إلى تعّرف درج
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الثانوية و  ،البيئية وعالقتها ببعض المتغيرات

كما تكونت عينة الدراسة من  .(2018/2017في األردن للعام الدراسي )ومعلميها الحكومية 
أظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري المدارس و  ،ومعلمة ا( معلم136)، وومديرةا ( مدير 621)

كما أظهرت وجود فروق ذات  متوسطة،الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية جاءت بدرجة 
داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تقديرات أفراد  ،ية تعزى ألثر الجنساألردن للمواطنة البيئ
عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية ُتعزى 

وفي ضوء هذه النتائج اقترح الباحثان مجموعة من التوصيات التي  ،والوظيفة ،المؤهل العلمي لمتغير
 ن من خاللها تنمية المواطنة البيئية.يمك

 .المواطنة البيئية ،اإلدارة المدرسية ،المدارس الثانوية الكلمات المفتاحية:
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Practicing Degree of the Jordanian Public Secondary Schools 

Principals for Environmental Citizenship and its Relation to Some 

Variables 

 

Safaa Nawaf Bani Hamdan 
*Saoud-Rateb Salameh AlProf.  

Abstract: 

The study aimed at identifying the degree of the practicing of the 

principals of the public secondary schools in Jordan for environmental 

citizenship and its relation to some variables. The study population 

consisted of all principals and teachers of public secondary schools in 

Jordan for the academic year (2017/2018). The sample of the study 

consisted of (126) principals and (630) teachers. The results showed that the 

degree of practicing of the public secondary school principals in Jordan for 

environmental citizenship was medium. There were also significant 

statistical differences between the estimates of the sample of the study of the 

degree of practicing of the public secondary school principals in Jordan for 

environmental citizenship due to sex, whereas there were no   significant 

statistical differences due to academic qualification and the job. On the basis 

of the results of this study, several recommendations were stated by the 

researchers to develop environmental citizenship.  

Keywords: Secondary Schools, School Administration, Environmental 

Citizenship. 
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 المقدمة: 
 ،ناَل العصر الحالي من المسمياِت ما لم ينلُه عصر آخر من عصور التاريخ "قديمًا وحديثًا"

وعصر القريِة  ،تصاالتِ وعصِر ثورة الماِل واال ،معلوماتِ فهو عصر اإلنفجاِر المعرفيِّ وثورِة ال
فيه نهاية التاريخ بفعل ما يشهُدُه من سرعة التغيراِت وُعمِق  ون ير  بعض المختّصينحتى أن  ،الكونّيةِ 

 ،والتدهور البيئي ،وعصر النفايات المدّمرة ،الموارد استنزاف إنه عصر ،التحوالت وخطورة التحديات
لتغيراِت العالميَِّة التي أوجدت واقعًا اجتماعيًا وسياسّيا واقتصاديًا وبيئيًا له معاييرُه وقيَمُه وأماَم هِذِه ا

وسيلًة أساسيًة في الحفاظِ على و واعتبرتها َطوَق نجاٍة  ،الجديدِة َلجأت المجتمعاُت إلى تنميِة المواطنةِ 
وهويته  اطن الصالح المتمسك بقيمه فقد أضحى إعداد المو  ،ولذا ،قيمها الوطنيِة وهويتها الثقافية

 الثقافية الهدف األسمى التي َتسعى لتحقيقِه الدول بكافِة مؤسساِتها وأنظمتها .
من دولة إلى أخرى باختالِف الخلفيِة السياسيِة  (Citizenship)يختلُف معنى كلمة المواطنة و 

مختلفة وفقًا للسياِق  بدالالت- طنةالموا-يأتى هذا المصطلح  إذوالثقافيِة واالجتماعيِة لكلٍ منها، 
ففي بعِض الدوِل يأتي مرادفًا للوطنيِة أي العالقُة بيَن المواطِن والدولِة، وقد يشيُر  ،الذي يستخدُم فيه

إلى ممارسِة الحقوِق وتحمِل المسؤولياِت والتى تتضمُن: احتراَم حقوِق اإلنساِن والتسامحِ والمساواِة 
 (. European Commission، 2005ِء للوطِن وييِرها )واحتراِم القانوِن والوال
( أن المواطنة ال تعني ُمجّرد Rifai، 2007الرفاعي ليه في إ ( الُمشارCrickويرى كريك )

ولكنها تتجلى في وعي الفرد واهتمامِه بشؤوِن  ،معرفة الفرد بالحياة السياسية ومشاركته الفّعالِة فيها
فالمواطنُة ُتعبر عن العضويِة التي يتمتُع بها  ،على العمِل بكفاَءٍة لصالحهِ  قدرِتهِ مو  ،مجتمِعِه وبيَئِتهِ 

 هتماِم المشترِك من أجِل رفاهيَّة المجتمع واستمراره.واإلحساس باال المجتمِع،األفراد في 
وقضاياها من الموضوعاِت الرئيسِة والمهمة في  Environment))وُيعدُّ االهتماُم بالبيَئِة 

السياسية والتربوية، ويعكس ذلك َزخم ما ُيعقد من مؤتمرات َكونية، ومعاهدات واتفاقيات المجاالت 
من (Environmental Citizenship) دولية ُتعنى بالحفاظ على البيئة، وأصبحت المواطنة البيئية 

رير اللجنة الدولية قيِم المواطنِة المستحدثِة التى وردت فى كثيٍر من التقاريِر الدوليَّة والعربيَّة، مثل: تق
أورد التقريُر االلتزاَم بحمايِة البيئِة ضمَن مجموعِة القيِم التى يرى  إذ ،للتربيِة للقرن الحادي والعشرين 

 2012وردت قيم المواطنة البيئية فى تقرير لالتحاد األوربى لعام  كما ،أنها ُتشكُل مكوناِت المواطنةِ 
من القيم التى تعكس اهتماَم الفرد  بالمشاركِة فى الشأِن العام يرى التقرير أن الحفاظ على البيئة  إذ

 . Nassar, and Mohsen,2013)من خالل ارتباطه بالبيئة )
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وحّل هذه  حياتنا،طرق  فيكما أن المشكالت البيئّية اليوم ترتكز هيكليًا في مجتمعاتنا وتؤثر 
وهذا يفسر ما  ،المستوى الشخصييحتاج إلى تغييرات أساسية في المجتمع فضاًل على  مشكالتال

تخاذ القرارات بصورة أفضل حول حياتهم اة القيام به لمساعدة الطلبة على على التعليم في المدرس
 .(Melo- Escrihuela,2008)الخاصة والتأثير على البيئة المحيطة 

تتشارُك  إلى أن المواطنة البيئية مسألة تربوّية بالدرجة األولى، ((Burezq,2009بورزق  وأشار
 هذه أهم من ومراحلها أقسامها على مختلف المدرسة وُتعد ،جميع المؤسسات التربوية في تحقيقها
 كما ،السويّ السلوك  تكسبهم و السليم، بطرائق التفكير لطلبةا على تزويد تحرص إذ المؤسسات،

 التعليم مؤسسةد وُتع ،األخرى  التنشئة عمليات جّراء اكتسبها الفرد منه والتي الخاطئ ُتصحح و ُتعّدل
 النفسي النضج باكتمال تمتاز فئة وهي ،المراهقين فئة مع مراحلها لتعاملها أقسامها و أهم من الثانوي 

 ،عامة بصفة المدرسة أهداف نجاح في أساسيا اإلدارة المدرسية عنصرا كما ُتعد ،الفسيولوجي و
 بالتخطيط تقوم أن الثانوي  التعليم مؤسسة إدارة فعلى ،أهدافهاأهم  من البيئي الوعي نشر ألن ونظراً 

 ومخاطر آثار من وتحذر بأهميتها وتعرف البيئة تغطي موضوع أنشطة بتنظيم ،ذلك لتحقيق
 .سلوكهم ومراقبته بمتابعة تقوم وأن ،البيئة حماية في اإلسهام إلى خاصة الطلبة توجه وأن تدهورها،

تفقد  ،بناًء على ما سبق تجاهلته معظم دول العالم  اً ثقافيّ  اً ة لفترة طويلة َترفالمواطنة البيئي ُعدَّ
حتى استيقظت بعد فترة من الزمن لتجد أن هذا التجاهل أوصلها إلى وضع ال يمكن 

لذلك كان ال بد من تفعيل  ،ومستقبلية آنيةبالتغاضي عنه نظرًا لما يحمله من مخاطر  االستمرار
كما أن اإلداري  ،لناشئة في مراحل تشكيل شخصياتهمدور التعليم في هذا المجال فهو يتعامل مع ا

نموذجًا يحتذى به، أقدوة و  وصفهالتربوي هو الذي يعطى الفاعلية لكافة عناصر العملية التعليمية، ب
والمنوط به القيام بأداء األدوار التربوية من توجيه وإشراف على ممارسة األنشطة وييرها من 

 المس فقد ،البيئةا بقضايا مللعلوم البيئية واهتمامه راسة الباحثينومن خالل د ،الفعاليات التعليمية
ف إلى درجة ممارسة مديري المدارس في مجال تنمية المواطنة البيئية لدى ة للتعرّ وجود حاجة ُملحّ 

وذلك  ،كونها ُتمثل شريحة ُمهمة في المجتمع األردن،طلبة مدارسهم وخصوصًا المدارس الثانوية في 
 القيام بهذا البحث. باحثيناألمر الذي سّوغ لل ،البيئية الُمتنامية مشكالتيد من المع وجود العد

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
التطورات المختلفة المصاحبة للتقدم الصناعي والتكنولوجي في دول العالم إلى تنامي  أسهمت

ل واقعًا مؤلمًا مالزمًا قضايا التدهور البيئي تمث البيئي، فأصبحتالطابع  المشكالت ذاتالعديد من 
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 ،قدرة البشر على إحداث األضرار البيئة بدرجة كبيرةمنها عّززت إ إذ ،للحياة في العصر الحديث
الريم من أهمية المواطنة على و  ،األمر الذي يدعو إلى تعزيز المواطنة البيئية في كل مجاالت الحياة

 اً ومن المالحظ أن هناك قصور  ،أرض الواقع إال أنها تواجه تحديات كبيرة في التطبيق على ،البيئية
مما ترتب  ،في دور التعليم والمدرسة وخصوصًا مديري المدارس في تنمية الوعي البيئي لدى الطلبة

والجهل  ،في ممارسات فّظة وعنيفة تجاه البيئة مثلتسلبية لديهم تأنماط سلوكّية على ذلك انتشار 
ومن هنا  ،ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فضاًل عن ،هاة حلّ بأهم المشكالت البيئية وكيفيّ 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية  مافإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال الرئيس اآلتي: 
 الحكومّية في األردن للمواطنة البيئية؟

 وينبثق عن هذا السؤال السؤالين اآلتيين:
الحكومية في األردن للمواطنة البيئية من وجهة نظر  ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية .6

  المديرين أنفسهم ومعلميهم؟
( في درجة ممارسة مديري α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 ،الجنسو  ،)الوظيفة المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية ُتعزى لمتغيرات
  (؟المؤهل العلميو 

 أهمية الدراسة:
 ،التي باتت ُتشغل بال السياسيين ،تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها؛ البيئة

اإلنسان من أكثر األحياء  إذ ُيّعدُّ  ،والباحثين لما لها من أثر بالغ على حياة اإلنسان ،واألكاديميين
ففي الوقت الذي تتعالى فيه  ،األهميةياية في  تأثيرًا فيها، لذلك فإن إعداده وتربيته بيئيًا أمر

الريم من على التنبيهات بتأثيرات المشكالت البيئية وتفاقمها يزيد السلوك السلبّي لإلنسان تجاهها، و 
أهمية القوانين والتشريعات البيئية في صيانة البيئة وحمايتها، إال أنه ال يمكن االعتماد عليها وحدها 

وهو ما يعرف بالمواطنة  ،وقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم المتعلقة بالبيئةما لم يتم توعية المواطنين بحق
هذا وُيؤمل من هذه الدراسة أن تفيد نتائجها: مديري المدارس المدارس الخاصة والحكومية  ،البيئية

 ،ونظرًا لمحدودية الدراسات في هذا المجال ،وزارة التربية والتعليم في األردن ،في األردنومديراتها 
ه ُيؤمل من هذه الدراسة أن تشكل إضافة لألدب اإلداري المتعلق بموضوع المواطنة البيئية في فإن

 وتفتح المجال إلجراء مزيد من الدراسات حول المواطنة البيئية. ،المدارس في األردن
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 مصطلحات الدراسة:
 :فيما يأتي تعريف ألهم مصطلحات الدراسة

وعي األفراد حول البيئة وعالقتها : (Environmental Citizenship)المواطنة البيئية 
مسؤولياتهم للحد من  إلىوالتعرف  ،تخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيئةواستعدادهم ال ،مع المجتمع

القطاعين العام والخاص ومشاركتهم الفعالة في أنشطة  البيئية وتشمل المواطنة ،اآلثار السلبية عليها
 (.Mueller، 2011: 15المجتمع بشكل عام )

األساليب واإلجراءات التي تقوم بها اإلدارة دور مدير المدرسة في مجال المواطنة البيئية: 
من  ،وتزويدهم بالمعلومات والحقائق طلبة المرحلة الثانويةالمدرسية بهدف تنمية الوعي البيئي لدى 

 ،ة التي تربط اإلنسان بالبيئةوالمهارات الالزمة لفهم العالق ،تجاهاتواال ،أجل أن تتكون لديهم القيم
ويمكنهم من حّل  ،مما يجعلهم قادرين على التفاعل بصورة واعيه مع النظم البيئية المحيطة بهم

ستقيسها  وكما ،بأسرهوللعالم  ،وللمجتمع ألنفسهم،المشكالت البيئية من أجل تحسين نوعية الحياة 
 لهذا الغرض.  انالباحثها أداة الدراسة التي طور 

 : الدراسة حدود
، العاملين هذه الدراسة على مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن ومعلميها اقتصرت

 .2018/2017الفصل الدراسي األول من العام الدراسي خالل 
 النظري  األدب

وظهر هذا  ،تنمية المواطنة بمكانة كبيرة في كثير من دول العالم في العقدين األخيرين حظيت
 Active)تحديد األساليب واإلستراتيجيات التي يمكن أن ُتحقق المواطنة الفّعالة جلّيًا في 

Citizenship)، وظهور العولمة  ،وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني ،التعددية الثقافية أسهمت إذ
والمواطنة  (Global Citizenship)في طرح مفاهيم جديدة مرتبطة بالمواطنة مثل المواطنة العالمية 

-Al) (Environmental Citizenship)البيئية  والمواطنة (Digital Citizenship)ية الرقم

Abdel,2017).) 
وُيشير مفهوم المواطنة البيئية إلى االلتزام بالمبادئ والقيم الكامنة وراءه، وليس على أنواع مالية 

على القيم لتشجيع  تشكل المواطنة البيئية نهجا قائما إذ ،أو ييرها من أنواع المحفزات الخارجية
وهي تفعل ذلك بطريقة تسعى إلى استخالص القيم الكامنة بالفعل من قبل  ،السلوك المؤيد للبيئة

الفرد، وليس بالضرورة أن تكون هذه القيم بيئية في طبيعتها؛ فإن "المفتاح" هو العدل بين البشر، 
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يركز مفهوم المواطنة البيئية على  إذ ،بدال من االهتمام بالبيئة من أجلها، أو حتى لما قد توفره لنا
 (.Dobson,2010فكرة الحقوق والمسؤوليات )

 لعام (United Nations Environmental Program) للبيئةوأشار برنامج األمم المتحدة 
 ،بل ُكتب عنها في وثائق السياسة العامة ،إلى المواطنة البيئية بأنها ليست مفهومًا جديداً  2005

تتعهد به جميع  ،وهي أن المحافظة على البيئة واجب الجميع ،معروفة ةكرار لحقيقمجرد ت عدّ وتُ 
الحكومات بحكم العالقة األصيلة بينها وبين الشعب والطبيعة وبين المواطنين 

 .(Hussaini,2011)وحكوماتهم
إذ أصبحت جزء من  ،وقد أدركت كثير من دول العالم أهمية التثقيف حول المواطنة البيئية

من دول العالم  كثيراً (. وحاليًا فإن Dobson,2007هاج الوطني للمدارس الثانوية في انجلترا )المن
واإليمان  ،وُتشجع المواطنة البيئية من خالل اإللتزام البيئي واحترام حقوق اآلخرين ،تتبنى هذا اإلتجاه

اآلثار البيئية على  والتقليل من ،بأن لكل فرد جزء من الفضاء يتصرف فيه وال ينتهك حقوق اآلخرين
أنه من الفضائل األخرى للمواطنة البيئية هي الرعاية والرحمة وتحمل المسؤولية تجاه  إذ ،اآلخرين

 (.Seyfang,2006الضعفاء )
البيئية تربويًا بأنها  المواطنة  (Al-Abdel,2017)ليه في عبد العالإ حنفي الُمشار عّرفو 

قدرته على المشاركة مو  ،ن معرفة الطالب بمشكالت بيئتهذلك اإلحساس بالبيئة المحيطة والناتج ع
من خالل إدراكه لحقوقه  ،والمشاركة في اتخاذ قرارات إيجابية نحو البيئة ،في طرح أساليب حله

شريطة  ،ا فيها وينعم بمواردها المتعددةينتماء للبيئة التي يحمما يؤدي إلى اال ،وواجباته تجاه بيئته
 ء المشاركة الفّعالة في التنمية المستدامة.نتماأن ينجم عن هذا اال

( على أن مهمة التربية تتجلى في رفع مستوى الوعي البيئي لدى ,2662Saudالسعود ) وأَكدَ 
لتفادي  ،أو الموطن ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الجنس ،بغض النظر عن متغيرات العمر ،المواطنين

 ،مشكالت البيئة التي يكون الجهل هو سببها ومواجهة ،مخاطر الجهل بأهمية الحفاظ على البيئة
فالمطلوب هو إدخال البعد البيئي ضمن مناهج التعليم فيما ُيعرف بالتربية البيئية 

(Environmental Education) . 
الوعي والفهم  وّلد( إلى أن التربية البيئية عملية تAlexandar, 2012أشار اليكساندر )ولقد 

 . ويتعلق التعليم البيئي بالقيمةوالتكنولوجي ،والثقافية العديدة الطبيعية،هم للعالقة بين البشر وبيئات
فقد  ( ,2662Saud) أما والمعارف البيئية والمواقف والتطبيق، ويهدف إلى سلوك بيئي مسؤول.
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 البيئية األخالقيات وتطوير البيئية المواطنة بناء تتضمنالتربية البيئية  أهدافن أشار إلى أ
 فضاًل عن ،لإلنسان األساسية لتلبية االحتياجات برشادة الطبيعية الموارد استخدام على والمساعدة

 ونشر تنفيذها، ومراقبة بيئتهم بنوعية تمس التي القرارات صياية في األفراد مشاركة تعزيز
 .بالبيئة ضارة آثار عليها تترتب ال التي البديلة اإلنمائية المشروعاتو المعلومات 

 هافإن نجاح ،ئهلمدرسة مؤسسة اجتماعية ُأسست لخدمة المجتمع ولتربية أبناا لَما كانتو 
ومن هنا صار من واجبات مدير المدرسة  ،مرهون بارتباطها العضوي بالمجتمع الذي توجد فيه

من خالل البرامج المتعددة  ،بحيث يجعل مدرسته منظومة مفتوحة على بيئتها ،توثيق صلتها بالبيئة
ومن اإلجراءات والنشاطات التي يمكن لمدير المدرسة القيام بها  ،(Ajami ،2662)لخدمة البيئة 

 (:Hyde and Reeve,2011لتعزيز المواطنة البيئية في المدرسة )
 ،والمعلمين ،وعضو من إدارة المدرسة ،تشكيل لجنة بيئية في المدرسة: بحيث تتكون من: الطلبة .6

بحيث تعمل  ،مثلين من الجمعيات البيئية المحليةم ،وممثلين من المجتمع المحلي ،وبعض اآلباء
 :الهدفين اآلتيينعلى تحقيق 

 للتأكد من عملية التحديث المستمر. ،العمل على إنشاء عالقة قوية بين اللجنة والمدرسة -
 نتماء للوطن.وربطها باال ،تطوير السياسة البيئية في المجتمع -

خالل النتائج المستقاة من المراجعة وضع خطة عمل بيئية: يجب وضع الخطة وتطويرها من  .2
ويعني ذلك أن يتم ترتيب األولويات  ،ويجب أن تكون أهداف الخطة البيئية قابلة للتحقيق ،البيئية

 على مستويات زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة.
إشراك المجتمع المحلي: بحيث يتم رفع مستوى الوعي العام بالنشاطات البيئية ضمن المدرسة  .3

فضاًل  ،المحلي. ولذلك يجب إشراكهم؛ ألنهم قد يكونوا مصدرًا للمساعدات المختلفةوالمجتمع 
فضاًل  ،إصدار مجلة تهدف إلبقاء األهالي مطلعين على نشاطات المدرسة البيئية إمكانّية عن
ومراسلة تلك الشركات للحصول على  ،إرسال نسخ إضافية إلى المجالس المحلية والشركات عن

 لبيئية للمدرسة.دعم للمبادرات ا
والهدف من ذلك هو  ،الربط بالمناهج: وهنا ال توجد حاجة لمنهج مختص بالبيئة في المدرسة .4

ن إدماج البعد البيئي في موضوع معين ُيثري هذا أ فضاًل عن ،زيادة الوعي البيئي لدى الطلبة
 المنهج؛ ألنه يجعله أكثر ارتباطًا بالواقع.
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وتكون النتائج المستخلصة هي األساس  ،يم اآلثار البيئية للمدرسةالمراجعة البيئية: بحيث يتم تقي .5
 وتحديد مدى حاجة المدرسة إلى إحداث تغييرات.  ،في بناء خطة العمل

 سابقة ذات الصلة:الدراسات ال
األنشطة الالصفية لحماية  هدفت إلى تعرف أثردراسة ( Bogner,2007)بوجنر أجرى 

( طالبًا من طلبة 55تكونت عينة الدراسة من )، و البيئية للطلبةراكات المعارف واإلد على الطبيعة
 إذ ،وتم تقسيمهم بالتساوي بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،المرحلة الثانوية في سويسرا

وأظهرت النتائج أن المشاركة في تلك األنشطة كان له تأثير  ،اختبارًا قبلّيًا وبعدّياً  طّبق الباحث
 ى المعارف واإلدراك البيئي للطلبة المشاركين في البرنامج.إيجابي عل

( إلى اختبار مدى أهمية أن تصبح المواطنة البيئية من Buko,2009وهدفت دراسة بوكو )
أساسيات سياسة اإلستهالك المستدام عبر معاملة األفراد كمواطنين وليس كمستهلكين لتعزيز 

تمدت الدراسة المنهج المقارن إذ ركزت على اختيار أدوات واع ،ممارسة السلوك المستدام تجاه البيئة
 ،وألمانيا ،وإنجلترا ،دول رائدة في مجال تحسين البيئة والمجتمع وهي: إيرلندا تّ السياسة البيئية في س

وأظهرت نتائج الدراسة أن المواطنة البيئية يمكن أن تكون أداة  ،وكوريا ،وكندا ،والواليات المتحدة
 ،لسلوك كونها تنطوي على ميزة خاصة ألن القوانين والعقوبات قد يعتاد عليها األفرادقوية لتغيير ا

 أطول موارد أكثر للتطبيق. اً يير أن المواطنة البيئية يكتنفها بعض نقاط الضعف إذ أنها تتطلب وقت
( بدراسة هدفت إلى تعرف درجة الوعي البيئي لعدد Weilbacher,2009وقام ويل باتجر )

وكشفت نتائج الدراسة أنه على الريم من  ،المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكيةمن طلبة 
كما  ،أنهم يمتلكون معلومات قليلة وبشكل ملحوظ عن القضايا البيئية إال ،البيئةأن الطلبة يؤيدون 

ألفراد من أجل حّل أشارت الدراسة إلى أن ياية التربية البيئية تتمثل في تنمية المواطنة البيئية لدى ا
 المشكالت البيئية.

 المدرسي اإلعالم منظومة تطوير  ( إلى,Al-Husseini 2010هدفت دراسة الحسيني )و 
 تصور عدادإ  خالل من وذلك الكويت؛ دولة في المتوسطة تالميذ المرحلة لدى البيئية المواطنة لتنمية

المرحلة ( طالبًا وطالبة من 344)تكونت عينة الدراسة من و  ،المدرسي األعالم لتطوير منظومة
 وأشارت نتائج الدراسة إلى أن منظومة ،العاصمة التعليمية بعض مدارس منطقةفي المتوسطة 

 المتوسطة، المرحلة تالميذ لدى البيئية المواطنة تنمية على تعمل ال قبل تطويرها اإلعالم المدرسي
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 المتوسطة المرحلة تالميذ لدى البيئية مواطنةتنمية ال في فعال أثر ذات بأنها اتضح تطويرها بعد أما
 .الكويت دولة في

( دراسة Manazanal,Mjimens&Barreiro,2011وأجرى مانزنال وإم جيمينز وباريرو )
تكونت عينة الدراسة و  ،هدفت إلى إيجاد عالقة بين العمل الميداني البيئي للطالب وبين حماية البيئة

وأظهرت نتائج  ،( عاماً 61-64في إسبانيا تراوحت أعمارهم بين ) المرحلة الثانوية من طلبةمن عدد 
تجاهات نحو في إيجابية اال أسهمو  ،الدراسة أن العمل الحقلي كان مفيدًا لتوضيح المفاهيم البيئية

 حماية البيئة مع إيجاد حلول لمشكالت البيئة المختلفة.
قيام اإلدارة المدرسية بدورها في دراسة هدفت إلى تحديد درجة ب( ,2663Al-Farraالفرا ) قامو 

وتحديد ُسُبل تفعيل دور اإلدارة  ،تنمية الوعي بالتربية البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة يزة
وقد  ،هج الوصفي التحليلينالم مَ خدِ وقد استُ  ،المدرسية في المدارس الثانوية في توعية طلبتها بيئياً 

توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة اإلدارة  إذ ،لمًا ومعلمة( مع565تكونت عينة الدراسة من )
 ،المدرسية لدورها في تنمية وعي طلبة المرحلة الثانوية في مدارس محافظة يزة كانت بدرجة كبيرة

كل  اتوال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغير 
 المنطقة التعليمية(. ،رةسنوات الخب ،النوعمن )

 اتجاهات طبيعة عن ( إلى الكشفBahri and Faris,2015بحري وفارس ) وهدفت دراسة
 من عينة الدراسة تكونت إذ المتغيرات، بعض ضوء نحو البيئة في الثانوي  التعليم مرحلة تالميذ

 على النتائج الدراسة فرتوأس البليدة في الجزائر، بوالية أحمد الكفيف وطالبة في ثانوية طالًبا (665)
 اتجاهات بين فروق  وتوجد ،البيئة نحو سلبية اتجاهات الثانوي  التعليم مرحلة تالميذ يملك :اآلتية
 فروق  دتوج وال ،األسرة لرب التعليمي المستوى  لمتغير تبًعا نحو البيئة الثانوي  التعليم مرحلة تالميذ

 ،الجنس لمتغير تبًعا البيئة نحو الثانوي  تعليمال مرحلة تالميذ اتجاهات بين حصائيةإذات داللة 
 .ومهنة رب األسرة ،والتخصص

ف على أبعاد المواطنة تعرّ ( دراسة هدفت إلى Al –Abdel,2017وأجرت ريهام عبد العال )
وعالقتها بثالث متغيرات هي:  ،البيئية كما يتصورها أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي من خالل تطبيق استبانه  ،العلميةوالدرجة  ،والكلية ،النوع
( عضو من أعضاء هيئة التدريس في جامعة 212وتكونت عينة الدراسة من ) ،فقرة( (63مكونة من

وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة  ،عين شمس في جمهورية مصر العربية
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حيث جاء في المرتبة األولى ُبعد الحقوق البيئية  ،ألبعاد المواطنة البيئيةتصور أفراد عينة الدراسة 
والمشاركة في اتخاذ القرار البيئي بدرجة تصور  ،يليه ُبعد المسؤولية البيئية ،بدرجة تصور كبيرة جداً 

روق ف كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود ،وأخيرًا ُبعد العدالة البيئية بدرجة تصور متوسطة ،كبيرة
 حصائية ُتعزى لمتغير الكلية والدرجة العلمية.ذات داللة إ

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
مفهوم البيئة وكيفية تنمية الوعي البيئي  نها تناولتأيتضح من خالل عرض الدراسات السابقة 

قد و  ،ة البيئية بشكل خاصالبعض اآلخر منها قد ركز على موضوع المواطنن كما أ ،لفئات مختلفة
إذ أعطت  ،تربويًا لمتغيرات الدراسة الحالية إطاراً -واألجنبيةالعربية  –وفرت الدراسات السابقة 

طالع على أدوات متنوعة في البحث في واال ،رؤية واقعية عن المواطنة البيئية وأبعادها ينللباحث
ة المستخدمة في هذه الدراسات وكيفية المنهجية العلمي إلىالتعرف  فضاًل عن ،مثل هذا الموضوع

اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في وقد  ،والوسائل اإلحصائية المستخدمة ،عرض النتائج
واختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ، وأهمية تنميتها تربوياً  ،استعراض مفهوم المواطنة البيئية

ري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية درجة ممارسة مدي إلىتهدف للتعرف  ابأنه
 وعالقتها ببعض المتغيرات.

 الطريقة واالجراءات:
 :وعينتها مجتمع الدراسة

 من جميع مديري  التي استخدم فيها الباحثان المنهج الوصفي المسحي،و  تكّون مجتمع الدراسة
معلميها البالغ عددهم و  ،ومديرة ا( مدير 1324عددهم )، و المدارس الثانوية الحكومية في األردن

  معلما ومعلمة. (16184)
  :عينة الدراسة

 وفقًا للمراحل اآلتية: هاتّم اختيار فقد 
تّم اختيار إحدى مديريات التربية والتعليم في كل إقليم من أقاليم المملكة الثالث وبالطريقة  .6

 ،والتعليم في جرش لتمثل إقليم الشمالوعليه فقد وقع االختيار على مديرية التربية  ،العشوائية
ومديرية التربية والتعليم في لواء القصر  ،ومديرية التربية والتعليم في لواء ماركا لتمثل إقليم الوسط

 لتمثل إقليم الجنوب.
 تّم اختيار جميع مديري المدارس الثانوية الحكومية في هذه المديريات الثالث. .2
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( يبين توزع 6سة من مدارس العينة التي تم اختيارها والجدول )( معلمين من كل مدر 5تّم اختيار) .3
 الدراسة.أفراد عينة 

 توزع أفراد عينة الدراسة: (1الجدول )
مديرية التربية  اإلقليم

 والتعليم
 معلم مدير المجموع المركز الوظيفي

 324 256 54 جرش الشمال
 362 215 53 ماركا الوسط
 664 15 61 القصر الجنوب

 551 136 621 لمجموعا
 : أداة الدراسة

وذلك بالرجوع إلى األدب النظري  ،ستبانة(أهداف الدراسة تم تطوير أداة )االولتحقيق 
للتحقق من صدق أداة الدراسة تّم اعتماد طريقة و  ،فقرة 56داة من وتكونت األ ،والدراسات السابقة
 ا( محكم19بصورتها األولّية على ) ستبانةإذ تّم عرض اال ،(Content Validityصدق المحتوى )

 ،وأصول التربية ،من ذوي الخبرة والكفاءة من أعضاء هيئة التدريس المختصين في اإلارة التربوية
للتأكد من و  ،حتى خرجت أداة الدراسة بالصورة النهائية ،هماألخذ بمالحظاتتم وعلوم البيئة. وقد 

 ( يوضح ذلك.2والجدول ) ،معادلة كرونباخ ألفا تم احتساب معامل الثبات باستخدام ،اة داألثبات 
 قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لفقرات مجاالت أداة الدراسة: (2الجدول )

 االتساق الداخلي المجاالت
 0.92 المشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه البيئة

 0.93 العدالة البيئية
 0.91 التوعية البيئية

تّم تحديد معيار الحكم على متوسطات أداة الدراسة من خالل د فقتفسير النتائج،  وأليراض
 وفقًا للمعادلة اآلتية: ،ومرتفع ،ومتوسط ،تقسيمها إلى ثالثة مستويات: منخفض

 6-5           األدنى للمقياس        الحد -للمقياسالحد األعلى 
 6.33=       3      عدد المستويات             =    طول الفئة=          

 فقد تّم استخدام المعيار اآلتي لغرض الحكم على درجة الممارسة: ،وعليه
 (.2.33= 6.33+ 6المستوى المنخفض أقل من ) -
 (.3.15= 6.33+ 2.34المستوى المتوسط من )  -
 فأكثر(. 3.12المستوى المرتفع من ) -
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 ة وفقراتها:وهكذا تم اعتماد المحك اآلتي لدرجة تطبيق األداة ككل ولمجاالت الدراس
-2.34(، ومستوى متوسط )2.33دور مدير المدرسة المنخفض )متوسط اقل من  مستوى 

 فأكثر(. 3.12(، ومستوى مرتفع )متوسط 3.15
 نتائج الدراسة

السؤال األول: ما درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة 
 لميهم؟البيئية من وجهة نظر المديرين أنفسهم ومع

نحرافات المعيارية لدرجة ممارسة تّم حساب المتوسطات الحسابية وااللإلجابة عن هذا السؤال 
مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية من وجهة نظر المديرين أنفسهم 

 ومعلميهم بشكل عام ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة.
نحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة على مجاالت ممارسة ابية واال المتوسطات الحس (3الجدول )

مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية من وجهة نظر المديرين أنفسهم ومعلميهم 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الممارسة الرتبة المعياري 

 متوسطة 6 1.02 3.14 التوعية البيئية 6
 متوسطة 2 1.11 3.12 المشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه البيئة 2
 متوسطة 3 1.10 3.16 العدالة البيئية 3
 متوسطة  0.99 3.62 الدرجة الكلية 

الدراسة على فقرات  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة تمّ 
  ، حيث كانت على النحو الآلتي:كل مجال على حدة

 : التوعية البيئيةالمجال األول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بالتوعية البيئية مرتبة تنازليًا ( 4الجدول )

 حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

يوصي مدير المدرسة المعلمين بتوجيه الطلبة نحو استخدام  32
 مرتفعة 6 1.19 3.89 األسلوب العلمي في مواجهة المشكالت البيئية.

َيحرص مدير المدرسة على استثمار اإلذاعة الصباحّية في تنمية  46
 فعةمرت 2 1.19 3.73 وعي الطلبة بمخاطر المشكالت البيئية.

ُيوجه مدير المدرسة الطلبة إلى َتَقبُّل القوانين البيئية الهادفة  45
 مرتفعة 2 1.15 3.73 لحماية البيئة.

 مرتفعة 4 1.15 3.70 ُيحاول مدير المدرسة تصحيح المعتقدات البيئية الخاطئة الشائعة. 44
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 5 1.21 3.67 َيُحث مدير المدرسة الطلبة على المشاركة في المعارض البيئية. 33
َيحث مدير المدرسة المعلمين على توظيف الدروس البيئية لتنمية  31

 متوسطة 1 1.15 3.67 اتجاهات بيئية ايجابية لدى الطلبة.

ُيشجع مدير المدرسة على عمل )لوحات وُملصقات( لتنمية  45
 متوسطة 1 1.15 3.67 الوعي البيئي للطلبة.

ن الستخدام أسلوب عرض المشكالت يوجه مدير المدرسة المعلمي 43
 متوسطة 2 1.14 3.66 قدرة الطلبة على اتخاذ حلول فاعلة لها.مالبيئية لتطوير 

َيربط مدير المدرسة الطلبة بالواقع البيئي من خالل سلسلة من  42
 متوسطة 1 1.17 3.65 النشاطات الموجهة لتعزيز مفاهيم المواطنة البيئية لديهم.

مدرسة على عمل مسابقات تحفيزية للطلبة في ُيشجع مدير ال 35
 متوسطة 66 1.21 3.61 مجال تحسين البيئة.

ُيسهم مدير المدرسة في تنظيم حمالت توعية بيئية على المستوى  42
 متوسطة 66 1.20 3.60 الوطني.

41 
يوصي مدير المدرسة اللجنة البيئية بإصدار نشرات مدرسّية 

ن من المجتمع المحلي لتنمية قيم ُيشارك في إعدادها أفراد مهتمو 
 المواطنة الصالحة في المجتمع.

 متوسطة 62 1.22 3.58

َيعمل مدير المدرسة على إحياء يوم البيئة العالمي بمشاركة  41
 متوسطة 63 1.19 3.57 أولياء األمور.

يعمل مدير المدرسة على توزيع نشرات توعوية حول أهمية  31
 متوسطة 64 1.15 3.55 ق المجاورة للمدرسة.المواطنة البيئية في المناط

َيهتم مدير المدرسة بتزويد مكتبة مدرسته بالمراجع العلمّية التي  46
 متوسطة 65 1.20 3.51 تهتم بالبيئة.

ُينّظم مدير المدرسة لقاءات مع الجمعيات البيئية عبر تصميم  34
 متوسطة 61 1.19 3.50 .نشاطات توعوية تخدم مفاهيم المواطنة البيئية داخل المدرسة

يقوم مدير المدرسة بتنفيذ رحالت هادفة للطلبة إلى أماكن ُتعاني  35
 متوسطة 61 1.21 3.50 من مشكالت بيئية لتعزيز مبدأ اإلهتمام بالبيئة لديهم.

 متوسطة  - 1.02 3.64 الدرجة الكلية 
وبلغ المتوسط  ،3.89)-3.50المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 4الجدول ) يبين
 (.3.64ككل ) لتوعية البيئيةالحسابي ل

 المشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه البيئة.المجال الثاني: 
 المشاركة والمسؤوليةالمتعلقة ب فقراتلواالنحرافات المعيارية ل الحسابيةالمتوسطات : (5الجدول )

  يةالشخصية تجاه البيئة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحساب
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 6 1.25 4.01 ُيعزز مدير المدرسة المسؤولية الفردية داخل المدرسة تجاه البيئة. 6
 مرتفعة 2 1.28 3.81 ُيشارك مدير المدرسة الهيئات البيئية في تحسين البيئة لتطويرها. 2
ة مفاهيم ُحب الوطن لدى الطلبة عبر تطوير ُيعزز مدير المدرس 66

 مرتفعة 3 1.29 3.80 اتجاهاتهم المدّعمة بقيم وطنية تدعو للمحافظة على البيئة.
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

َيعي مدير المدرسة المشكالت البيئية المتواجده في وطنه لتعرُّف  3
 مرتفعة 4 1.26 3.77 كيفية التعامل معها.

لى التحّلي باألخالق الدينية ُيشجع مدير المدرسة مجتمع المدرسة ع 61
 مرتفعة 5 1.25 3.73 في التعامل مع مكونات البيئة.

ُيوجه مدير المدرسة المعلمين لكي ُيصبحوا أعضاء فاعلين في  65
 متوسطة 1 1.24 3.67 أنشطة المجتمع المحلي.

 متوسطة 5 1.33 3.65 ُمعينة لتعزيز مفهوم النظافة البيئية. اً ُيخصص مدير المدرسة أوقات 5
 متوسطة 5 1.29 3.65 يدعو مدير المدرسة للمحافظة على مصادر البيئة من التلوث. 66
ُيسهم مدير المدرسة بشكل فاعل في تطوير المناهج الدراسية عبر  62

 متوسطة 1 1.32 3.64 إثرائها بالمفاهيم الُمعّززة لقيم المواطنة الصالحة.
 متوسطة 66 1.33 3.60 بيئية طالبية لحماية البيئة.ُيشجع مدير المدرسة على تشكيل أندية  1

1 
يحرص مدير المدرسة على اإلهتمام بقضايا المجتمع المحلي من 

في تطوير أبدال حلول  سهامخالل مجالس أولياء األمور لإل
 البيئية. كالتللمش

 متوسطة 66 1.32 3.60

تنمية يتعاون مدير المدرسة مع المؤسسات المختصة كوزارة البيئة ل 4
 متوسطة 62 1.31 3.54 ثقافة المواطنة البيئية بشكل متكامل.

ُيشارك مدير المدرسة في ندوات التوعية البيئية على المستوى  5
 متوسطة 63 1.32 3.52 المحلي.

ُيؤكد مدير المدرسة على المعلمين أن يوضحوا للطلبة مسؤولية  65
 متوسطة 63 1.28 3.52 ي وطنهم.الجميع في تطوير أبدال حلول للمشكالت البيئية ف

ُيشجع مدير المدرسة الطلبة على المشاركة في حمالت التشجير في  2
 متوسطة 65 1.33 3.50 البيئة المجاورة للمدرسة.

ُيشجع مدير المدرسة على إنشاء أندية مدرسّية ُتعنى بحماية البيئة  63
 متوسطة 61 1.30 3.44 على المستوى الوطني.

ر المدرسة بإعداد تقارير حول قضايا البيئة المحلّية، َيهتم مدي 62
 متوسطة 65 1.27 3.40 موضحًا انعكاسات القضايا البيئية العالمية عليها.

َيُحث مدير المدرسة المعلمين على إعداد دراسات حول المواطنة  64
 متوسطة 62 1.28 3.39 البيئية باإلفادة من البحوث العالمية في هذا المجال.

 متوسطة - 1.11 3.62 درجة الكليةال 
المتوسط  وبلغ ،(4.01-3.39المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 5يبين الجدول )

 (.3.62ككل ) لمشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه البيئةالحسابي ل
 : العدالة البيئيةلثالمجال الثا
العدالة البيئية مرتبة تنازليًا المتعلقة ب فقراتللالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (6الجدول )

 حسب المتوسطات الحسابية
المتوسط  الفقرات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

ُيؤكد مدير المدرسة على الحقوق األساسية للجميع في  61
 مرتفعة 6 1.24 3.74 العيش في بيئة صحّية نظيفة.
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري 

جراءات مناسبة للتعامل مع قضايا يتخذ مدير المدرسة إ 25
 مرتفعة 6 1.31 3.74 التلوث البيئي في المدرسة.

ُيساوي مدير المدرسة بين جميع العاملين في المدرسة  26
 مرتفعة 3 1.23 3.71 في تطبيق القوانين البيئية.

ُيكافئ مدير المدرسة الطلبة الذين ُيبادرون بالتعامل  22
 متوسطة 4 1.27 3.66 البيئي.اإليجابي مع معطيات المجال 

ُيشجع مدير المدرسة على ترشيد إستهالك الموارد  32
 متوسطة 5 1.23 3.65 البيئية.

ُيسلط مدير المدرسة الضوء على مظاهر العدالة البيئية  26
 متوسطة 1 1.24 3.59 من خالل التوعية )بالحقوق والواجبات( البيئية للجميع.

ركة المعلومات البيئة مع الجميع يقوم مدير المدرسة بمشا 21
 متوسطة 1 1.23 3.59 داخل المدرسة.

25 
ُيشجع مدير المدرسة مشاركة )المعلمين والطلبة( في 
عملية ُصنع القرارات البيئية بهدف تعزيز قيم المواطنة 

 الصالحة لديهم.
 متوسطة 1 1.24 3.59

في عمليات تحسين  إلسهاميحرص مدير المدرسة على ا 36
 متوسطة 1 1.28 3.59 وك البيئي في الحياة العامة.السل

يتخذ مدير المدرسة اإلجراءات المناسبة لمخالفي  21
 متوسطة 66 1.26 3.57 التعليمات البيئية.

24 
ُيؤكد مدير المدرسة على حق اإلنسان في استخدام 
الموارد البيئية على أن ال ُيشكل ذلك ضررًا بالصالح 

 العام.
 وسطةمت 66 1.24 3.56

يعمل مدير المدرسة على تهيئة جميع مدخالت المدرسة  36
 متوسطة 62 1.23 3.53 البشرية للتعامل مع القوانين البيئية الُمستحدثة.

 متوسطة 63 1.25 3.50 ُيؤكد مدير المدرسة على فكرة العدالة البيئية العالمية. 22

23 
ُيسهم مدير المدرسة في التأثير على منظمات المجتمع 
المدني مستفيدًا من اإلعالم لرفع مستوى الوعي البيئي 

 للمواطنين.
 متوسطة 64 1.27 3.42

 متوسطة - 1.10 3.60 الدرجة الكلية 
وبلغ المتوسط ، (3.74-3.42المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ن أ( 1يبين الجدول )

 (.3.60ككل ) لعدالة البيئيةالحسابي ل
( في α =0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل توجد السؤال الثاني:

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية ُتعزى لمتغيرات 
 (؟المؤهل العلميو  ،الجنسو  ،)الوظيفة
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 اواًل: متغير الجنس
" ألثر الجنس على درجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "ت: (7جدول )

 مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

المشاركة والمسؤولية 
 الشخصية تجاه البيئة

 000. 719 6.227 916. 3.91 309 ذكر
    1.19 3.41 412 انثى

 000. 719 5.810 956. 3.87 309 ذكر العدالة البيئية
    1.11 3.40 412 انثى

 000. 719 3.677 916. 3.80 309 ذكر التوعية البيئية
    1.03 3.52 412 انثى

 000. 719 5.765 916. 3.86 309 ذكر الدرجة الكلية
    1.00 3.44 412 انثى

في  الجنستعزى ألثر  (α  =6.65وجود فروق ذات داللة إحصائية ) (5دول )من الج يتبين
 ، وجاءت الفروق لصالح الذكور.جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية

 ثانيًا: متغير المؤهل العلمي.
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية : (8الجدول )

 األردن للمواطنة البيئية حسب متغير المؤهل العلميالحكومية في 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الفئات 

المشاركة والمسؤولية 
 الشخصية تجاه البيئة

 1.09 3.62 396 بكالوريوس
 1.04 3.74 195 دبلوم عالي

 1.26 3.47 130 ماجستير فاعلى 
 1.11 3.62 721 المجموع 

 1.05 3.61 396 بكالوريوس يةالعدالة البيئ
 1.09 3.68 195 دبلوم عالي 
 1.26 3.45 130 ماجستير فاعلى 
 1.10 ن3.60 721 المجموع 

 936. 3.67 396 بكالوريوس التوعية البيئية
 1.07 3.69 195 دبلوم عالي 
 1.18 3.45 130 ماجستير فاعلى 
 1.02 3.64 721 المجموع 

 926. 3.63 396 بكالوريوس الدرجة الكلية
 996. 3.71 195 دبلوم عالي 
 1.15 3.46 130 ماجستير فاعلى 
 996. 3.62 721 المجموع 
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درجة ممارسة ل ( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8الجدول ) يبين
المؤهل فئات متغير بسبب اختالف مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية 

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين ، العلمي
 (.9األحادي حسب الجدول )

تحليل التباين األحادي ألثر المؤهل العلمي على درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية : (9الجدول )
 الحكومية في األردن للمواطنة البيئية

مجموع  المصدر المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
المشاركة والمسؤولية 
 الشخصية تجاه البيئة

 095. 2.362 2.904 2 5.809 بين المجموعات
   1.230 718 882.959 داخل المجوعات

    720 888.768 الكلي

 العدالة البيئية
 170. 1.774 2.159 2 4.319 بين المجموعات
   1.217 718 873.933 داخل المجوعات

    720 878.251 الكلي

 التوعية البيئية
 074. 2.620 2.706 2 5.413 بين المجموعات
   1.033 718 741.812 داخل المجوعات

    720 747.225 الكلي

 الدرجة الكلية
 077. 2.569 2.485 2 4.970 بين المجموعات

   967. 718 694.455 المجوعاتداخل 
    720 699.425 الكلي

 (α=6.65وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  (9من الجدول ) يتبين
 .لمؤهل العلمي في جميع المجاالت وفي األداة ككلل تعزى 

 ثالثًا: متغير الوظيفة
ة واختبار "ت" ألثر الوظيفة على درجة ممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري (10الجدول )

 مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن للمواطنة البيئية
الوظي المجال

المتوسط  العدد فة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

المشاركة والمسؤولية 
 الشخصية تجاه البيئة

 728. 719 348. 1.18 3.66 123 مدير
    1.10 3.62 598 معلم

 840. 719 202.- 1.24 3.58 123 مدير العدالة البيئية
    1.08 3.61 598 معلم

 215. 719 1.240- 1.18 3.53 123 مدير التوعية البيئية
    986. 3.66 598 معلم

 715. 719 365.- 1.14 3.59 123 مدير الدرجة الكلية
    956. 3.63 598 معلم
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تعزى ألثر  (α =6.65وجود فروق ذات داللة إحصائية )عدم  (10من الجدول ) يتبين
 .في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية الوظيفة

 مناقشة النتائج
درجة ممارسة ما  :ما يلي على نص والذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة: أوال

ألردن للمواطنة البيئية من وجهة نظر المديرين أنفسهم مديري المدارس الثانوية الحكومية في ا
 ومعلميهم؟

تبين من النتائج الخاصة بهذا السؤال أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
انشغال مديري المدارس  وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى ،األردن للمواطنة البيئية كانت بدرجة متوسطة

وقلة الوقت أو عدم إدارته للوصول إلى مستوى أدائي مرتفع في تنمية  ،لتربويةباألعمال اإلدارية وا
 ،للثقافة البيئية مديرينوقد ُيعزى ذلك أيضًا إلى عدم امتالك بعض ال ،الوعي البيئي داخل المدرسة

طنة أو المهارات القيادية واإلدارية المناسبة أو استراتيجيات التأثير على المدرسة لتنمية سلوك الموا
 (.Buko,2009بوكو )البيئية داخل المدرسة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

 أّما فيما يتعلق بمجاالت الدراسة فقد جاءت النتائج كاآلتي:
( والتي تنص على "يوصي مدير المدرسة 32حصلت الفقرة ) فقد" " التوعية البيئيةمجال  في

مي في مواجهة المشكالت البيئية" على أعلى المعلمين بتوجيه الطلبة نحو استخدام األسلوب العل
 المشكالتُيعزى ذلك إلى مالمسة  وقد ،مرتفعة( بدرجة ممارسة 3.21متوسط حسابي وقيمته )
. مشكالتاألمر الذي يحفز على دراسة األسباب التي تؤدي إلى تلك ال ،البيئية للواقع الذي نعيشه

م 34بينما حصلت الفقرة )  مدير المدرسة لقاءات مع الجمعيات البيئية عبر( والتي تنص على "ُينظِّ
( والتي تنص على 35والفقرة )تصميم نشاطات توعوية تخدم مفاهيم المواطنة البيئية داخل المدرسة" 

"يقوم مدير المدرسة بتنفيذ رحالت هادفة للطلبة إلى أماكن ُتعاني من مشكالت بيئية لتعزيز مبدأ 
وقد تـُعزى  ،( بدرجة ممارسة متوسطة3.56متوسط حسابي وقيمته )اإلهتمام بالبيئة لديهم" على أقل 

األنشطة البيئية والتشجيع عليها داخل  إيجادفتقار مديري المدارس لروح المبادرة في اهذه النتيجة إلى 
 المدرسة.

( 3.14" ككل بلغت قيمته )التوعية البيئيةكما بينت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال "
 نصح أو إرشاد دون  من المدرسي بالوسط ة. وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى أن االهتمامبدرجة متوسط

 البيئة عناصر بأهمية توعيته على يساعد فيها ال للمشاركة دعوته للطالب أو فائدته تبيين أو



 راتب السعودأ. د. صفاء بني حمدان،        ......        درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومّية في األردن

23 

 يسهر أن يمكن بل ،المدرسية دارةاإل من واجبات روتيني عمل ذلك أن يعتقد ألنه ،عليها المحافظةو 
هُ  فيه شاركو  ساهم لو العكس على ،عنه النفصاله به االهتمام عدم أو تخريبه على  من اً جزء لعدَّ

 معنى من له أصبح لما ؛حمايته على الساهرين من يصبح حينهاو ، شخصيته من حتىو  ،ممتلكاته
 .Weilbacher، 2009)ويل باتجر ) هذه النتيجة مع دراسة وتتفق .لديه

( والتي تنص 6حصلت الفقرة )لية الشخصية تجاه البيئة" المشاركة والمسؤو "في مجال و 
على "ُيعزز مدير المدرسة المسؤولية الفردية داخل المدرسة تجاه البيئة" على أعلى متوسط حسابي 

وقد ُيعزى ذلك إلى أن تنمية الشعور بالمسؤولية الفردية  ،( بدرجة ممارسة مرتفعة4.01وقيمته )
 إلسهامهم يتعاملون بشكل مباشر مع القضايا البيئية ويشجع فيهم روح االطلبة يجعل مسواء للمعلمين أ

( والتي تنص على "َيُحث مدير المدرسة المعلمين على 64بينما حصلت الفقرة ) ،في الحفاظ عليها
إعداد دراسات حول المواطنة البيئية باإلفادة من البحوث العالمية في هذا المجال " على أقل متوسط 

وقد تـُعزى هذه النتيجة إلى قصور دور مديري  ،ممارسة متوسطة( بدرجة 3.31) حسابي وقيمته
المعنوية التي قد تشجع المعلمين على البحث عن هذا  أمالمدارس في تقديم الحوافز سواء المادية 

كما بينت  ،النصاب العالي للمعلمين والذي يمنع القيام بأي أنشطة أخرى  فضاًل عن ،الموضوع
لمتوسط الحسابي لمجال " المشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه البيئة" ككل بلغت قيمته النتائج أن ا

وقد ُتعزى هذه النتيجة إلى قصور دور وزارة ومديريات التربية والتعليم في  ،( بدرجة متوسطة3.12)
يئية. إيجاد اآلليات والمبادرات الهادفة لتفعيل دور مديري المدارس في تعزيز مبادىء المواطنة الب

حيث جاءت درجة ممارسة  ((Al –Abdel,2017 لنتيجة مع نتائج دراسة عبد العالواختلفت هذه ا
 أفراد عينة الدراسة لُبعد المسؤولية البيئية بدرجة مرتفعة.

( والتي تنص على "يؤكد مدير 61حصلت كل من الفقرة ) فقد" العدالة البيئية"مجال وفي 
( والتي تنص 25) والفقرة ،"ميع في العيش في بيئة صحّية نظيفةالمدرسة على الحقوق األساسية للج

على "يتخذ مدير المدرسة إجراءات مناسبة للتعامل مع قضايا التلوث البيئي في المدرسة" على أعلى 
وقد ُيعزى ذلك إلى تعلق الفقرتين بالبيئة  ،( بدرجة ممارسة مرتفعة3.54متوسط حسابي وقيمته )
( 23بينما حصلت الفقرة ) عليها.واهتمامه بنظافة مدرسته والحفاظ  ،رسةالتي يعيشها مدير المد

والتي تنص على "ُيسهم مدير المدرسة في التأثير على منظمات المجتمع المدني مستفيدًا من 
( بدرجة 3.42اإلعالم لرفع مستوى الوعي البيئي للمواطنين" على أقل متوسط حسابي وقيمته )

ى هذه النتيجة إلى اعتقاد بعض مديري المدارس أن تنظيم برامج لرفع وقد تـُعز  ،ممارسة متوسطة
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بل من واجبات مؤسسات أخرى. كما  ،مستوى للوعي البيئي في المجتمع المحلي ليس من واجباتهم
( بدرجة 3.16" ككل بلغت قيمته ) العدالة البيئيةبينت النتائج أن المتوسط الحسابي لمجال "

وهو  ،نتيجة إلى حاالت عدم العدالة التوزيعية الناتجة عن السياسة البيئيةوقد ُتعزى هذه ال ،متوسطة
جتماعية معظم األحيان بقضايا العدالة اال البيئي مرتبطة في حيث أن حاالت التدهور ،واقع ملموس

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد العال  ،ونوعية حياة المواطنين بشكل عام ،والحقوق  ،والمساواة 
Al-Abdel,2017))  حيث جاءت درجة ممارسة أفراد عينة الدراسة لُبعد العدالة البيئية بدرجة

 متوسطة. 
هل توجد فروق ذات  :ما يلي على نص والذي الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة :ثانياً 

األردن  ( في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية فيα =0.05داللة إحصائية عند )
     (؟المؤهل العلميو  ،الجنسو  ،الوظيفةمواطنة البيئية ُتعزى لمتغيرات )لل

وجود فروق ذات داللة إحصائية فقد أظهرت نتائج الدراسة  ،فيما يتعلق بمتغير الجنس
(α=6.65)  وجاءت الفروق لصالح في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية الجنستعزى ألثر ،

مور رية بمواضيع البيئة وييرها من األنتيجة أن االهتمامات الذكو ويمكن أن تُفسر هذه ال ،الذكور
الذكر أكثر إلتصاقًا وُقربًا  دكذلك ُيع ،بعكس اإلناث اللواتي ُيبدين اهتمامات أقل بمثل هذه األمور

 فضاًل عن ،بعكس األنثى التي قد تحظى بنسبة أقل من ذلك ،للبيئة من خالل كثرة تجواله ورحالته
األماكن  مخارجها في المساجد أ مثر احتكاكًا بالمعلمين والطلبة سواء داخل المدرسة أأن الذكور أك

مما يكون له األثر األكبر في التفاعل  ،العامة مما يجعلهم يرتبطون بالمعلمين والطلبة بشكل أكبر
صورًا فكثرة الضغوط الملقاة على عاتق األنثى يجعلها أكثر ق ،والتأثير فيهم بشكل أفضل من اإلناث

( والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات 2663هذه النتيجة مع دراسة الفرا ) اختلفتو  ،من الذكور
 داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس.

 (α=6.65وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وأظهرت نتائج الدراسة 
هتمام ر هذه النتيجة بأن االن تفسيويمك، لمؤهل العلمي في جميع المجاالت وفي األداة ككلل تعزى 

 جتماعية.األساس إلى التنشئة األسرية واال بالبيئة والمحافظة عليها يعود في
تعزى ألثر  (α =6.65وجود فروق ذات داللة إحصائية )كما أظهرت نتائج الدراسة عدم 

د كل من المديرين فسر هذه النتيجة بتأكيتويمكن أن ، في جميع المجاالت وفي الدرجة الكلية الوظيفة
           والمعلمين على أهمية المواطنة البيئة وتنمية الوعي البيئي لدى الجميع.
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 التوصيات
 في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة توصي الباحثة بما يأتي:

تعزيز الوعي البيئي في المدارس من خالل برامج متخصصة يتم إعدادها وتنفيذها من قبل  .6
 بقضايا البيئة ذات األهمية. الجهات المعنية

اهتمام وزارة التربية والتعليم بعقد دورات تدريبية وبشكل دوري لمدراء المدارس، لتنمية المواطنة  .2
 البيئية لديهم، توضح فيها الخطوات واإلجراءات وبشكل عملي.
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