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ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – 
جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها

د. لبنى ح�صني العجمي 
ا�صتاذ املناهج وطرق تدري�س العلوم امل�صارك - كلية الرتبية – جامعة امللك خالد 

امللخـــــــــ�س :
عنوان البحث : ا�ستخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنمية الوعى البيئى املعرفى لطالبات 

كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�ض امل�سكالت البيئية والقدرة على اتخاذ القرار  نحوها.

هدف البحث :" اإىل حتديد فاعلية ا�ستخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنمية الوعى البيئى 
املعرف���ى والقدرة على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�س���ايا وامل�س���كالت البيئية ل���دى طالبات الدبلوم 

الرتبوى فى �سعبة العلوم واحلا�سب الآىل واللغة الجنليزية بكلية الرتبية – جامعة امللك خالد .

اختيــار عينة البحث : مت اختيار عينة الدرا�س���ة ال�س���تطالعية وعددها )ن = 50( طالبة 
ع�س���وائيًا من بني طالبات الدبلوم الرتبوى �س���عب ) العلوم – احلا�س���ب الآىل – اللغة الجنليزية( 
الف�س���ل الدرا�س���ى الثانى عام 1433-1334ه���� ، كما مت اختيار ) 150( طالب���ة متثل عينة البحث 

الأ�سا�سية من بني طالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد - ال�سعودية .

واقت�سر البحث على تنمية الوعى البيئى املعرفى ببع�ض امل�سكالت البيئية والقدرة على اتخاذ 
الق���رار نحوها . ولذلك ا�س���تند البحث على بع�ض الأدوات املنا�س���بة مثل : اختي���ار الوعى املعرفى، 
مقيا����ض اتخ���اذ القرار . وقد تو�س���لت الدرا�س���ة اإىل فاعلية من���وذج فى التعليم املدمج امل�س���تخدم 
ف���ى تدري����ض بع�ض املو�س���وعات البيئية فى تنمية الوع���ى البيئى لدى طاالبات كلي���ة الرتبية ببع�ض 
امل�سكالت البيئية ) مو�سوع البحث ( وكذلك زيادة قدرتهم على اتخاذ القرار نحو هذه امل�سكالت . 

وفى �س���وء نتائج البحث ميكن التو�سية ب�سرورة ت�سمنب خطة الدرا�سة بكلية الرتبية للبنات.  
بع�ض املو�س���وعات ذات ال�س���لة باأهم م�س���كالت البيئة ، كما ميكن عم���ل دورات تدريبة فى برامج 
الرتبي���ة البيئي���ة بالكلي���ة للمعلم يف اأثناء اخلدمة . مع �س���رورة اهتمام اجلامع���ات ومعاهد البحث 

واملوؤ�س�سات املختلفة بالبيئة وم�سكالتها.

الكلمات الفتتاحية 
- منوذج التعليم املدمج - الوعى البيئي - امل�سكالت البيئية - اتخاذ القرار .
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Abstract
The study aimed to investigate the effectiveness of a model of blended 

learning about developing the environmental awareness and decision-making 
capacities about some environmental problems for female students in educa-
tional diploma in different subjects (science, computer and English).

The sample for the pilot study included 50 female students selected 
randomly from students enrolled in educational diploma course (science, 
computer and English). While the sample for the main study included 
150 female students at the faculty of education in King Khalid University 
in Kingdom of Saudi Arabia. Data were collected using two instruments 
included: environmental awareness test and decision-making capacities scale.  

The findings of this study suggested the effectiveness of the blended 
learning model for teaching the environmental problems and developing 
the environmental awareness and decision-making capacities for the female 
students at the faculty of education about these environmental problems.  

In the light of the study’s findings, it would be strongly recommended to 
integrate some of the environmental problems investigated in this study in 
the teacher training program at the faculty of education. In addition, it would 
be necessary to arrange a series of workshops about environmental education 
for in-service teachers as part of their teacher professional development.  
Lastly, it is strongly recommended that universities and research institutions 
and associations should consider comprehensive research plans for the 
environmental problems in the society and have strategic plans to sort them 
out.   

Keywords: Blended learning; environmental problems; 
environmental  awareness; decision-making capacities
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د. لبنى ح�صني العجمي 

مقدمة:
ُيع���رف ع�س���رنا الراهن بع�س���ر الث���ورة التكنولوجية ، المر ال���ذي اأدى اىل فر�ض 
الكث���ري من الأعباء �س���واء على م�س���توى الفرد لك���رثة ما يحتاجه م�����ن معلوم��ات اأو على 
م�س���ت��وى الدول���ة لكث��رة الراغبي��ن ف�����ي التعلي���م )،Charles ,G.,2006( ، ونتيجة لهذه 
الثورة ظهرت اأ�ساليب حديثة للتعليم وفرت الو�سائل التي ت�ساعد يف تقدمي املادة العلمية 
للمتعلم ب�س���هولة و�سرعة وو�سوح ، كل ذلك يف اندفاع منقط�ع النظ�ري واإبهار ل حدود له 
مب���ا ميكن اأن تفعله التكنولوجيا املتطورة يف عمليتي التعليم والتعلم ) وليم عبيد،2009، 
11( ، وال�سبب يف ذلك اإننا نعي�ض يف عامل يحدث فيه البتكار التكنولوجي ب�سرعة خاطفة 
وت�سبح التكنولوجيا الرقمية كجزء تكميلي حلياتنا اليومية، والبتكار التكنولوجي يو�سع 

اأي�سا من نطاق احللول املمكنة التي ميكن اأن تكون بناء للتدري�ض والتعليم . 

)Eddie ,G., 2007(

وم���ع انت�س���ار تقني���ات الع�س���ر احلديث���ة يف التعلي���م العايل تط���ور التعل���م عن بعد 
فيما ي�س�����م�ى بالت��عل���م الإلكت�����روين E-Learning وهذه املوجة كانت ترك���ز على اإدخال 
التكنولوجي���ات املتط���ورة يف العم���ل التدري�س���ي ونق���ل الف�س���ول التقليدي���ة اإىل ف�س���ول 
افرتا�س���ية Virtual Classrooms عن طريق ا�س���تخ�دام ال�س���بكات املحلي���ة ، اأو الدولية 

)Delaney, B.& Leonard,D., 2002 ( وللتعلم الإلكرتوين نوعان هما:

التعلي���م الإلك���رتوين املتزامن وهو موقف يتعلم فيه املتعلم املعلومة عرب و�س���يط   -
الكرتوين من خالل �س���ف افرتا�سي يف وقت حمدد وزمن حمدد �سواء بطريقة فردية اأو 

جماعية لتلقي درو�ض حمددة للح�سول على درجة علمية اأو تدريب معني .

التعل���م الإلكرتوين غري املتزامن وهو موقف يتعلم فيه املتعلم معلومة )م�س���اق(   -
وفق برنامج خمطط ينتقي  فيه املتعلم الوقت واملكان املنا�س���بني له وبا�س���تخدام و�سيط 
 Cottrell ,R.,(  )الكرتوين  منا�س���ب )�س���بكة املعلومات، بريد الكرتوين، تعلم الكرتوين

)2003
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تكنولوجيا  ا�ستخدام  على  القائمة  احلديثة  املداخل  اأحد  اللكرتوين  التعلم  ُيعد  و 
املعلومات يف ت�سميم مواقف تعليمية جديدة والتي تزيد من اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 

.)Olson, T., et.al,2002 ( واإ�سرتاتيجيات التعلم املتمركز حول املتعلم
وقد مت ا�ستحداث فكرة التعلم املدمج من اأبعاد عمليات التعلم املتعددة وانعكا�ساتها 
ال�سلوكية  ف�ي  املتمثلة  التعلم  نظريات  اأهمها  من  والتي  التعل�يم  اإ�سرتاتيجي�ات  على 

.) Laster, S., et.al,2004(  واملعرفية والبنائية
اأكرث  التي جمعت بني و�سائل  التعلم املدمج هي  نتائج لربامج  اأف�سل  اأن  وقد وجد 
تعقيدا واأخرى اأكرث ب�ساطة مثل مقرر على �سبكة الإنرتنت، ولهذا يخلط هذا الأ�سلوب 
مع التدري�ض املعتاد فيكون داعما له ، ب�سورة �سهلة و�سريعة ووا�سحة، الأمر الذي يجعل 
منه مدخال جيدا ل�سياغة الربامج التعليمية القادرة على مراعاة الفروق الطالبية بني 

  .)Boyle, T., et.al,2005( املتعلمني ، وحتقيق تعليم متميز من ناحية  اأخرى
مع مراعاة م�ستويات هذه الربامج من حيث دجمها للمادة العلمية يف هذا النوع  من 
بيئة التعليم اجلامعي املدمج ، فالتوازن بني التعلم وج�ها لوجه والتعلم الإلكرتوين يختلف 
ويتعدد تبعًا لختالف كل مق�رر اأو وح�دة اأو در�ض وط��بقًا لالأهداف التعليمية وخ�سائ�ض 
 Charles, D, et.al,( الطالب وخلفياتهم التعليمية وم�سادر التعلم الإلكرتوين املتاحة
املتع�ددة،  والو�سائط  التدري�ض،  ا�سرتاتيجيات  من  خليطا  ليعطي   ،)2004,55-58
اأو  ٌبع�د  عن  والتعلم  التقليدي  والتعلم  واملحتويات،  التعلم،  واأهداف  التعلم،  ونظريات 
التعل�م الإلكرتوين، مما اأوجد م�ستويات عالية من قبول الطالب والكليات ب�سبب املرونة 
املتزايدة والتي اأثمرت ثقافة عالية للمعلومات اخلا�سة بالطالب ورمبا املحا�سر، توف�ري 
باأك�مل�ها   والأك�ادميية  الوظيف�ية  امله�ام  تف�يدهم ط�وال  والت�ي  للط�الب  ق�درات جدي�دة 

.)Charles, D., 2005(
اآفاقا جديدة للمتعلمني مل تكن متاحة من  وجاء التعلم الإلكرتوين املدمج ليعطي 
املتطلبات  لتواكب  نظر  لإعادة  اجلامعي  التعليم  يف  املناهج التعليمية  وليخ�سع   قبل، 
والبتكار من  والإبداع  التفكري  املعلومات، مب�ساعدته للطالب على  احلديثة يف جمتمع 
يف  امل�ستخدمة  التقنية  الو�سائط  وت�ساعد  والطالب،  املدر�ض  بني  فعالة  م�ساركة  خالل 

. )Trish ,A.,2006(  اإي�سال املعلومات، اإذا ا�ستخدمت بال�سكل املنا�سب

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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ولن يكون ا�ستخدام التعلم املدمج ناجحا ، اإذا افتقر لعوامله الأ�سا�سية من عنا�سر 
تتوافر يف التعليم التقليدي احلايل ، فهذا الأخري يحقق الكثري من املهام ب�سورة غري 
مبا�سرة اأو غري مرئية، حيث ي�سكل احل�سور اجلماعي للطالب اأمرًا هاما، يعزز اأهمية 
العمل امل�سرتك، ويغر�ض قيما تربوية ب�سورة غري مبا�سرة، وهو بالتايل قد يتنوع ب�سكل 
كبري جًدا، لأن حدوث التعلم من خالله يعتمد على عنا�سر متعددة مثل:اخلربة، وال�سياق، 
والطالب، واأهداف التعلم، وامل�سادر، ويحل م�ساكل ال�سرعة واملقايي�ض، والنتائج ويتغلب 
تعلم  ب�سبب  مالءمة  الأكرث  ي�سبح  حيث  الإلكرتوين،  التعليم  يف  الق�سور  جوانب  على 

 .)Hall, A., et.al, 2002( الطالب الذاتي املعتمد يف �سرعته على املتعلم نف�سه
مما �سبق ترى الباحثة اأن التعلم املدمج وما يلحق به من و�سائط متعددة لالت�سال، 
بني  التكامل  حتقيق  على  تعمل  التي   ، التعليمية  البيئة  هذه  لتوفري  الو�سائل  اجنح  من 
اجلوانب النظرية واجلوانب التطبيقية ، ولقد ازداد يف ال�سنوات الأخرية الهتمام بالبيئة 
ق�سية  و�سارت   ، كبرية  زيادة  بها  الإ�سرار  على  املرتتبة  وبالآثار  وق�ساياها  ومب�ساكلها 
البيئة واحلفاظ عليها من الق�سايا التي تاأتي على راأ�ض الأولويات ال�سيا�سية والقت�سادية 

لغالبية دول العامل باختالف درجة تطورها ومنوها .  ) عبد اهلل ال�سعيدي ، 2004 (
اأجل  والنامية من  املتقدمة  الدول  و�سعتها  التي  والت�سريعات  القوانني  تعدد  ورغم 
الوعي البيئي واحلد من ال�سلوكيات البيئية اخلطاأ جتاه البيئة يف �سبيل املحافظة عليها، 
يتعلق  فيما  الأكرب  العبء  عليها  يقع  املختلفة  وهيئاتها  وموؤ�س�ساتها  الرتبية  تظل  �سوف 
و�سمان  املجتمع  و�سالمة  يتفق  مبا   ، وتعديله  وتوجيهه  البيئي  وال�سلوك  الوعي  بتنمية 

تقدمه ) حممد حامد هندي ، 2001 (
وبناء على ذلك اأ�سبح اأمر الرتبية البيئية اأمرًا واجبًا وم�سئولية يف غاية اخلطورة، 
فهي من حيث كونها واجبًا ل ميكن تاأجيلها ، اأو التغا�سي عنها ، اأو النظر اإليها نظرة 
كله  الأمر  لأن  م�سئولية جمتمعية  فهي  م�سئولية  كونها  ومن حيث   ، ال�ستخفاف  ملوؤها 
يعني احلاجة اإىل روؤية واحدة و�سيا�سة واحدة م�ستقرة جتاه البيئة للمحافظة عليها ، 
لتظل قادرة على العطاء لأجيال واأجيال مقبلة . لذلك جند اأن للرتبية البيئية جمموعة 

من الأهداف اأهمها :
اأن الإن�سان والبيئة هما طرفا حمور اأ�سا�سي يف عملية الرتبية البيئية ، والتفاعل . 1

بني هذين الطرفني هو حمور املجال الدرا�سي .

د. لبنى ح�صني العجمي 
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اأن ننمي . 2 اأردنا  اإذا  اأننا  اأي  اأن الوعي م�ساألة وجدانية ترتبط بدوافع ال�سلوك ، 
الوعي بق�سايا البيئة وم�سائلها ومواردها وا�ستثمارها وحمايتها ، فيجب اأن نرى 
اهتمامًا باجلوانب الوجدانية التي تعد �سمام الأمن بالن�سبة ل�سلوكيات الب�سر. 

اأن الوعي مهم بالن�سبة للق�سايا وامل�سائل البيئية ، فهو على درجة كبرية من . 3
يقف  اأن  جمرد  لي�ض  املطلوب  اأن  اإذ   ، التنمية  جلهود  بالن�سبة  اأي�سًا  الأهمية 
اأن يكون للفرد دوره يف  الفرد موقف املتفرج ملا تبذله الدولة ، ولكن املطلوب 

ذلك املجهود ) اأحمد اللقاين ، فارعة ح�سن ، 1999 ( . 
ويوؤكد ) حممد �سابر �سليم ، 1990( بقوله "اأننا اإذا اأردنا اأن نربي الإن�سان تربية 
بيئية ، فلنبداأ به وببنائه عقليًا ووجدانيًا و�سلوكيًا يف هذا الجتاه ، وعندئذ �سيكون قادرًا 
البيئة  على  النهاية  يف  ينعك�ض  مما   ، فيه  املرغوب  البيئي  لل�سلوك  وممار�سًا  ومقتنعًا 
 ، ، بيرتجام  اأي�سًا كل م�ن ) حممد �سابر  يوؤكد  فيها" . كما  مبختلف مظاهر احلياة 
اأهداف الرتبية البيئية مواجهة الق�سايا البيئية باإك�ساب الطالب  اأهم  اأن من   )1999
الوعي واملعرفة بهذه الق�سايا ، واإك�سابهم جمموعة من الجتاهات املوجبة نحو البيئة 
والقيم الداعية اإىل الهتمام بالبيئة ، وحوافز امل�ساركة الن�سطة يف حت�سينها وحمايتها 
التي  الأهداف  اأهم  من  البيئية  الجتاهات  واأن  وق�ساياها  م�سكالتها  حل  على  والعمل 
يجب اأن ن�سعي اإىل حتقيقها . فالرتبية البيئية لي�ست اإل ثورة من اأجل تعديل اجتاهات 
واإك�ساب   ، ال�سوي  ال�سلوك  وممار�سة   ، البيئة  احرتام  نحو  م�سارًا  تتخذ  بحيث  الب�سر 

الطالب مفهوم الوفاق مع البيئة ) ابراهيم مطاوع ، 1999( .
ملناق�سة  امل�ستويات  كافة  على  والندوات  املوؤمترات  من  العديد  عقد  مت  ولذلك 
من  متكنه  بيئية  تربية  الإن�سان  تربية  �سرورة  اإىل  الهتمام  وتوجيه  البيئية  امل�سكالت 

مواجهة هذه امل�سكالت ) حممد حامد هندي ، 2001 ( . 
اأهدافها املتنوعة ،  البيئية وحتقيق  العامل الأ�سا�سي يف جناح الرتبية  وُيعد املعلم 
فاملعلم ب�سلوكه يعد منوذجًا لطالبه يقتدون به ويقلدونه يف اأثناء تفاعلهم مع بيئتهم ، 
كما اأن اإملام املعلم بق�سايا البيئة بجميع جوانبها وفهمها ميكنه من تو�سيلها لتالميذه 
ب�سورة مب�سطة و�سيقة ، لذلك يعتمد اإدخال الرتبية البيئية يف برامج التعليم مبراحله 
املختلفة على توافر املعلمني الأكفاء املوؤهلني الذين ميكنهم تنفيذ هذه الربامج ، ولن 
يتحقق ذلك اإل بتخ�سي�ض برامج اإعداد املعلم بكليات الرتبية مقررات يف الرتبية البيئية 

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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املعلمني يف املدر�سة  ، بحيث يعمل فريق  يدر�سها الطالب على اختالف تخ�س�ساتهم 
التعليمية  اخلربات  لربط  اجلهد  من  املزيد  وبذل   ، بالبيئة  املتعلمني  وعي  زيادة  على 
ببع�سها بع�سًا وتو�سيلها ب�سورة تهدف اإىل املحافظة على البيئة وحل م�سكالتها ) عفت 

الطناوي ، فوزي ال�سربيني ، 1998 ( .
للطالب  البيئية  الرتبية  يف  مقررات  باإدخال  فقط  نكتفي  األ  ال�سروري  فمن  لذا 
املعلمني بكليات الرتبية ، ولكن من ال�سروري اأن ن�ساعد يف نزول الطالب املعلمني اإىل 
البيئة والأماكن البيئية املختلفة ملالحظة الق�سايا وامل�سكالت البيئية على الواقع، وتعرف  
كيفية التعامل معها من قبل امل�سئولني ) حممد حامد هندي ، 2001 ( ؛ وت�سجيع الطالب 
املعلمني على كتابة التقارير حول الق�سايا وامل�سكالت البيئية املحلية والعاملية، ومتابعة 
الأحداث البيئية ، والقيام مب�سروعات فردية وجماعية مثل اإعداد األبومات لل�سور عن 
البيئة ، وعمل ر�سوم بيئية تعك�ض جوانب �سلبية واإيجابية ل�سلوكيات الإن�سان يف البيئة، 
 ، عليها  للتعليق  بيئية  ق�سايا  تتناول  اليومية  واملجالت  ال�سحف  من  ق�سا�سات  وجمع 
املعلمني لإجراء  الفر�سة للطالب  واإتاحة   ، وتو�سيح كيفية ت�سدي احلكومة ملواجهتها 

الأن�سطة البيئية املختلفة والتي تهدف اإىل :
فح�ض املكونات التي ت�سكل العامل املادي والتفكري يف الطرق التي يتغري بها هذا . 1

العامل بفعل اأن�سطة الإن�سان .
توفري الو�سائل التي ت�ساعد على انخراط امل�ساركني يف ا�ستك�ساف بيئتهم .. 2
ت�سجيع الفعل الإيجابي الذي ي�ساعد على حل بع�ض امل�سكالت التي تثريها هذه . 3

الأن�سطة والتي تواجهنا يف بيئتنا )عبد الرحمن ال�سعدين ، ثناء مليجي عودة ، 
�سامية اأبو اليزيد ، 2003 ( . 

م�ساعدة الطالب املعلمني يف تعرف كيفية حماية البيئة و�سيانتها ، وذلك من خالل . 4
العاملية  البيئة  قرارات  اتخاذ  على  ت�ساعدهم  التي  البيئية  املواقف  ببع�ض  مرورهم 

وامل�ستقبلية ، وذلك لتح�سني ظروف البيئة ) عطا دروي�ض ، تي�سري ن�سوان ، 2001 ( .
املهم من  املجال  الرتبوية يف هذا  والبحوث  الدرا�سات  اإليه  اأ�سارت  ما  على  وبناًء 
اإع���داد  واأهمية   ، املعلمني  اإعداد  برامج  يف  البيئية  الرتبية  مقررات  ت�سمني  �سرورة 
املع���لمني وتدريبهم ق��بل اخلدم��ة وتنمية وعيهم بامل�سكالت والق�سايا البيئية ) حممد 

د. لبنى ح�صني العجمي 
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 Environmental ؛   1990  ، فوزي عطوة  ؛   1990 ، نعيم  ؛ عرفة   1990 ، �سليم  �سابر 
ما  وكذلك  ؛  Engleson,& Disinger, 1990 ( وغريها  ؛   Protection Agency, 1991
اأ�سارت اإليه بع�ض الدرا�سات من فاعلية برامج ومقررات الرتبية البيئية يف تنمية الوعي 
البيئي بالن�سبة للمعلمني قبل اخلدمة ) �سالح �سديق ، حممد عطوة ، 1991 ؛ عفت 
وما  ؛   )  Wilson, 1996 2001؛، هندي  حممد  ؛   1998  ، ال�سربيني  فوزي   ، الطناوي 
ركزت عليه بع�ض الدرا�سات من اأهمية ا�ستخدام اأ�سلوب الزيارات امليدانية يف حتقيق 
Barbar- 2001 ؛  اأهداف الرتبية البيئية والوعي البيئي لدى املعلمني ) حممد هندي ،
 ick, 1992  ؛ Early, Chris, 1996  ( ؛ وبا�ستقراء نتائج البحوث والدرا�سات الرتبوية 
ال�سابقة يف هذا املجال ، قد تو�سلت الباحثة اإىل اأهمية اإجراء الدرا�سة احلالية ، والتي 
ركزت على ا�ستخدام التعليم اللكرتوين املدمج والأن�سطة البيئية اللكرتونية يف تنمية 
كل من الوعي املعريف البيئي والجتاهات والقدرة على اتخاذ القرار نحو بع�ض ق�سايا 

وم�سكالتها البيئة لدى الطالبات املعلمات بكلية الرتبية ، جامعة امللك خالد .   

 م�صكـــــلة البحث  :
حتددت م�سكلة البحث احلايل يف اأن التعليم اجلامعي الذي يعتمد يف معظم الأحيان 
على املحا�سرة وال�سرح اللفظي قد ل يحقق اأهداف الرتبية البيئية كاملة ، ول يوؤدي اإىل 
تنمية الوعي اأو الجتاهات  اأو القدرة  على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت 
البيئية  الرتبية  مادة  طبيعة  مع  يتنا�سب  ل  اأنه  كما   ، املعلمات  الطالبات  لدى  البيئية 
�سرورة  علينا  يفر�ض  مما  ؛  وم�سكالتها  البيئة  بواقع  تدري�سها  يرتبط  اأن  يجب  والتي 
الهتمام با�ستخدام اأ�ساليب ومناذج تعليمية واأن�سطة الكرتونية ت�ساعد الطالبة املعلمة 
على اأن تكون م�ساركًة يف مواجهة الق�سايا وامل�سكالت البيئية ، وواعيًة لها لتخاذ القرار 
البيئية  بالق�سايا  وتوعيتهم  تلميذاتها  مع  تفاعلها  اأثناء  يف  لتوظيفها  وذلك  جتاهها، 

ب�سورة مب�سطة ووثيقة خالل املناهج الدرا�سية . 

اأ�صئــــــــلة البحث :
يتحدد ال�صوؤال الرئي�صي للبحث يف : 

" ما اأثر ا�ستخدام منوذج للتعليم املدمج  يف تنمية الوعي املعريف والقدرة على اتخاذ 
القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية لدى طالبات الدبلوم العام يف الرتبية – 
كلية الرتبية جامعة امللك خالد " ،  ويتفرع عن هذا ال�سوؤال الرئي�سي الأ�سئلة التالي�����ة :
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لدى . 1 املعريف  الوعي  تنمية  يف  املدمج   للتعليم  منوذج  ا�ستخدام  فاعلية  ما 
الطالبات املعلمات حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية ؟

للتعليم املدمج يف تنمية قدرة الطالبات املعلمات . 2 ا�ستخدام منوذج  ما فاعلية 
على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية ؟

فـــــرو�س البحث : 
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 1

) �سعبة العلوم ( يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي لختبار الوعي 
البيئي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 2
) �سعبة احلا�سب اليل ( يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي لختبار 

الوعي البيئي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 3

البعدي  والتطبيق   ، القبلي  التطبيق  من  كل  يف   ) الجنليزية  اللغة  �سعبة   (
لختبار الوعي البيئي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .

الدبلوم . 4 طالبات  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذو  فرق  يوجد  ل   "
الرتبوي ) �سعبة العلوم – �سعبة احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية( يف 

التطبيق البعدي لختبار الوعي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 5

) �سعبة العلوم ( يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي ملقيا�ض اتخاذ 
القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .

ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 6
) �سعبة احلا�سب اليل ( يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي ملقيا�ض 

اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية
ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 7

) �سعبة اللغة الجنليزية ( يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي ملقيا�ض 
اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية

د. لبنى ح�صني العجمي 
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ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي . 8
) �سعبة العلوم – �سعبة احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية ( يف التطبيق 

البعدي ملقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .

اأهــــــداف البحث  :
املعريف حول . 1 الوعي  تنمية  املدمج  يف  للتعليم  ا�ستخدام منوذج  فاعلية  تعرف 

بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية لدى طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم 
– �سعبة احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية ( بكلية الرتبية ، جامعة امللك 

خالد .
يف . 2 واملجتمع  البيئة  تدري�ض  اأثناء  يف  املدمج  النموذج  ا�ستخدام  فاعلية  تعرف 

لدى  البيئية  وامل�سكالت  الق�سايا  بع�ض  نحو  القرار  اتخاذ  على  القدرة  تنمية 
الطالبات املعلمات ب�سعب التعليم البتدائي بكلية الرتبية ، جامعة امللك خالد .

اأهميـــــــة البحث :
     يجب اأن متثل البيئة واملجتمع حمورًا مهمًا �سمن الربامج التي ت�سعها كليات 
الرتبية لإعداد طالباتها حتى يكونوا اأكرث وعيًا واإيجابية يف التعامل مع ق�سايا بيئتهم 
وم�سكالتها، وامل�ساركة يف اإيجاد احللول املنا�سبة لها ، ويرتبط حتقيق ذلك باأهمية تنويع 
ل�سمان  املعلمات  للطالبات  وا�سرتاتيجياته  واملجتمع  البيئة  مو�سوعات  تدري�ض  مداخل 
اأهمية  تلخي�ض  . وميكن  وم�سكالتها  وق�ساياها  البيئة بظواهرها  املبا�سر مع  تفاعلهم 

الدرا�سة يف النق�����������اط التالي�������ة :
زيادة فاعلية التعلم اأظهرت درا�سات حديثة وجود دلئل على اأن ا�سرتاتيجيات . 1

بني  اأف�سل  ارتباط  توفري  خالل  من  التعلم  خمرجات  حت�سن  املخلط  التعلم 
حاجات املتعلم وبرنامج التعلم.

يتيح التعليم اجلامعي املدمج  الفر�سة لتجاوز قيود الزمان واملكان يف العملية . 2
التعليمية، واحل�سول على املعلومات عرب �سبكة املعلومات الإلكرتونية يف التو و 
اللحظة ، وال�ستفادة من التقدم التكنولوجي يف الت�سميم والتنفيذ وال�ستخدام.

ي�ساعد التعلم املدمج  يف توفري املادة العلمية املطلوبة بطرق خمتلفة وعديدة . 3
ت�سمح بالتحوير وفقًا للطريقة الأف�سل بالن�سبة للطالب، ويتيح للمدر�ض اأي�سا 
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الدر�ض،  اأو  للمحا�سرة  كتابته وجتميعه  اأثناء  املهمة يف  الأفكار  يركز على  اأن 
ويوفر للطالب الذين يعانون  من �سعوبة الرتكيز وتنظيم املهام لال�ستفادة من 

املادة، وذلك لأنها تكون مرتبة ومن�سقة ب�سورة �سهلة وجيدة.
للمقررات . 4 الإدارية  الأعباء  تخفي�ض  يف  الو�سائط  املتعدد  التعليم  ي�ساعد 

اإي�سال  يف  الإلكرتونية  والأدوات  الو�سائل  ا�ستغالل  خالل  من  الدرا�سية 
معرفة  اإمكانية  مع   ، اأدائهم  وتقييم  للطالب  والفرو�ض  والواجبات  املعلومات 
تطور  تقييم  وتعدد طرق  �سهولة  اإىل  اإ�سافة  امل�ستندات  لهذه  الطالب  ا�ستالم 
الطالب ، وا�ستخدام اأ�ساليب متنوعة اأكرث دقة وعدالة يف تقييم اأداء املتعلمني 
 ، يتنا�سب مع قدراته  الذي  بالأ�سلوب  العلمية  املادة  تلقي  الطالب من  ومتكني 

بالطريقة املرئية اأو امل�سموعة اأو املقروءة ونحوها.
خف�ض نفقات التعلم ب�سكل هائل باملقارنة بالتعلم الإلكرتوين وحده.. 5
عدم حرمان املتعلم من متعة التعامل مع معلميه وزمالئه وجها لوجه.. 6
تعزيز اجلوانب الإن�سانية والعالقات الجتماعية بني املتعلمني فيما بينهم وبني . 7

املعلمني اأي�سا. 
تعد هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتو�سيات ندوات وموؤمترات ودرا�سات عديدة اأكدت . 8

على اأهمية جعل الرتبية  البيئية حمورًا اأ�سا�سيًا يف برامج اإعداد املعلمات .
تدري�ض . 9 يف  اللكرتونية  البيئية  الأن�سطة  ا�ستخدام  فاعلية  مدى  تو�سيح 

مو�سوعات البيئة واملجتمع .
تنمية بع�ض املهارات لدى الطالبات املعلمات مثل القدرة على اتخاذ القرارات . 10

املنا�سبة نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .
توعية الطالبات املعلمات ببع�ض ال�سلوكيات الإيجابية التي يجب اأن متار�ض يف . 11

التعامل مع البيئة .
وحماولة . 12  ، وحتليلها  البيانات  جمع   : مثل  البيئي  العمل  مهارات  بع�ض  تنمية 

التو�سل اإىل ا�ستنتاجات من البيانات املعرو�سة ، ور�سد امل�سكالت وحتليلها ، 
والربط بني الأ�سباب والنتائج .

د. لبنى ح�صني العجمي 
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على . 13 وتدريبهم   ، املعلمات  الطالبات  بني  والعمل اجلماعي  التعاون  روح  تنمية 
العمل �سمن فريق من خالل م�سروعات بيئية مقرتحة خلدمة البيئة .

حــــدود البحث  :
 اقت�صر البحث احلايل علي ما يـــــــلي :

عينة من طالبات  الدبلوم الرتبوي تخ�س�سات ) العلوم - اللغة الإجنليزية – . 1
احلا�سب الآيل ( للعام اجلامعي1434-2013م .

ا�ستخدام منوذج للتعليم املدمج  كمتغري م�ستقل .. 2
البيئية ) كمتغري . 3 البيئي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت  قيا�ض الوعي املعريف 

تابع ( لدى طالبات الدبلوم الرتبوى.
قيا�ض القدرة على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية ) كمتغري . 4

تابع ( لدى طالبات الدبلوم الرتبوي .
تطبيق الدرا�سة خالل الف�سل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1434ه� - . 5

2013م  .

م�صطلحات البحث :
منوذج التعليم املدمج :   -1

تعرفه �سوزي الفاري�ض )Susie Alvarez;2005( باأنه التعليم الذي يجمع يف داخله 
عدة و�سائل واأن�سطة تعليمية وعدة طرق تدري�ض منها ماهو وجها لوجه ومنها ماهو عرب 

�سبكة النرتنت ، فهو برنامج حافل ملجموعة حمددة من امل�ستفيدين 
التعليم  يدمج بني  الذي  التعليم  النوع من  باأنه هو ذلك  اجرائيًا  الباحثة  تعرفه  و 
التقليدي وجها لوجه وبني التعليم الإلكرتوين باأ�سكاله املختلفة لتالقي عيوب كل منهما 
التعليمي بهدف  املوقف  النظامني معا وفق متطلبات  ال�ستفادة من مميزات  وحماولة 
اإك�ساب الطالبات الهداف التعليمية ملقرر "البيئة واملجتمع "  ومهارات اتخاذ القرار 
نحو الق�سايا البيئية وهو احد مناذج التعلم اللكرتوين وفقًا ل�سيا�سة التعلم اللكرتوين 

يف جامعة امللك خالد .                           
الأن�صــــطة البيئيـة اللكرتونية :   -2

الطالبات  بها  تقوم  التي  املهام  من  جمموعة   " باأنها  اجرائيًا  الباحثة  وتعرفها 

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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املعلمات ب�سكل تفاعلي ، وميكن اأن تتم ب�سكل فردي اأو جماعي ، بغر�ض حتقي����ق بع�ض 
الأهداف التعليمية  ملقرر " البيئة واملجتمع " والذي تدر�سه الطالبات " .  وتركز هذه 
تهدف  التي  البيئية  امل�سروعات  بع�ض  املعلمات  الطالبات  اإجناز  على  واملهام  الأن�سطة 
اإيل جمع املعلومات والبيانات وتنظيمها ، واإ�سدار القرار حول م�سكلة اأو ظاهرة بيئية 

معينة ، وفقًا لنموذج التعلم املدمج .                           
3- الـــــوعي البيئي : 

" اإدراك الفرد مدي ترابط وتداخل النواحي القت�سادية والجتماعية  يق�سد به 
والثقافية وال�سيا�سية للبيئة ، واأثر ذلك على حل امل�سكالت البيئية ، مما ي�ساعد الفرد 
البيئية  وامل�سكالت  بالعالقات  الواعية  واملعرفة  الإح�سا�ض  على  القائم  اللتزام  على 
املختلفة ، وي�ساعده على انتهاج اأمناط من ال�سلوك تنم عن الإح�سا�ض بامل�سئولية جتاه 
، فوزي  ". ) عفت الطناوي  ، فيهتم ب�سيانتها واحلفاظ عليها  التي يعي�ض فيها  بيئته 
التي حت�سل عليها الطالبة يف مقيا�ض  اإجرائيًا بالدرجة  ، ويحدد  ال�سربيني ، 1998( 

الوعي املعريف البيئي .
 3- الق�صيـــة البيئيــــة : 

الواعي  غري  التفاعل  عن  الناجتة  امل�سكالت  من  جمموعة  اأو  م�سكلة  باأنها  ت�سري 
اأو حلول  ، وما يرتبط بها من ترتيبات  التي يعي�ض فيها  البيئة  وغري الر�سيد للفرد مع 
وثرواتها  وبيئت������ه  خ��القه  وم�سئولي���اته جتاه  والتزاماته  قيمه  وتنمية   ، �سلوكه  لرت�سيد 

وبني جن�سه. ) رم�سان الطنطاوي ،  2000 ( 
4 - اتخـــــاذ القـــــرار : 

يعرف باأنه " الختيار القائم علي اأ�سا�ض عدد من املعايري لبديل واحد من بديلني 
اأو اأكرث" . ومبعني اآخر هو " عملية اختيار منطقي بني اختيارين اأو اأكرث اعتمادًا علي 
ويحدد   ،  )  1998  ، علي   ال�سيد  حممد    ( القرار".  متخذ  وقيم  تت�سق  التي  الأحكام 

اإجرائيًا بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب يف مقيا�ض اتخاذ القرار.
 وت�صمل عملية اتخاذ القرار املراحـل التاليـة :

حتديد الق�سية املراد اتخاذ القرار ب�ساأنها .    . 1
جمع املعلومات والبيانات املرتبطة بالق�سي��ة .. 2
حت����������ديد الختي�ارات ) بدائل احلل ( .    . 3

د. لبنى ح�صني العجمي 
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حتليل البدائ�����ل وتقييمها ، و�س��وًل لأف�س�لها .. 4
اختيار اأف�س����ل البدائل ) اتخاذ القرار ( .. 5

منهــــج البحث :
مت ا�ستخدام كل من املنهج الو�سفي يف اأثناء القيام ببع�ض اإجراءات الدرا�سة قبل تنفيذ 
جتربة الدرا�سة ، واملنهج التجريبي عند تنفيذ جتربة الدرا�سة. وكان الت�سميم التجريبي 

للدرا�سة هو نظام املجموعة الواحدة والتطبيق القبلي والبعدي لأدوات الدرا�سة .    
 ( Schumacher, S. & Mc ( Pretest - Posttest Control Group Design )     

   Millan, J.H. , 1996 )

اأدوات البحث :
 قامت الباحثة باإعداد اأدوات البحث التالية : 

اختبار الوعي باملعرفة البيئي���ة .  -1
مقيا�ض اتخ����اذ الق����������������رار.  -2

اإجراءات البحث : 
 �صملت اإجراءات البحث ما يلي :

املعلمات . 1 بالطالبات  العالقة  ذات  البيئية  وامل�سكالت  بالق�سايا  قائمة  اإعداد 
ب�سعب الدبلوم الرتبوي . 

2 . – العلوم   ( ب�سعب  الرتبوي  الدبلوم  طالبات  يف  املتمثلة  البحث  عينة  اختيار 
احلا�سب الآيل - اللغة الإجنليزية ( .

اإعداد اأدوات البحث  و�سبطها ، واملتمثلة فيما يلي : . 3
• اختبار الوعي  بامل��عرفة البيئي��ة .     	
• مقيا�ض اتخ����اذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.	

التطبي������������ق القبلي لأدوات االبحث .. 4
تنفيذ جترب���ة البحث .. 5
التطبي������������ق البعدي لأدوات البحث .. 6
معاجلة النتائ�����ج اإح�سائيًا وتف�سي������رها .. 7
تقدي������������م التو�سيات واملقرتح������ات .. 8
اإع�������������داد قائم�������ة املراج����������ع .. 9
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اإجــــراءات البحث :
لالإجابة عن اأ�سئلة البحث والتحقق من �سدق فرو�سها ، قامت الباحثة بالإجراءات التالية : 
    1- اإعداد قائمة باملفاهيم والق�سايا وامل�سكالت البيئية  التي يجب توافرها لدى 
طالبات الدبلوم الرتبوي ، جميع التخ�س�سات بكلية الرتبية – جامعة امللك خالد ، ومت 

ذلك عن طريق : 
• مراجعة بع�ض الكتب واملراجع يف جمال البيئ�ة والرتبي�ة البيئي�ة .	
• الطالع على بع�ض الدرا�سات والبحوث الرتبوية ال�سابقة التي اهتمت باإعداد 	

مقررات وبرامج الرتبية البيئية يف مراحل التعليم املختلفة .
• مراجعة بع�ض امل�سروعات ، والإطالع على بع�ض تو�سيات املوؤمترات والندوات 	

يف جمال الرتبية البيئية .
• اإعداد ال�سورة الأولية لقائمة املفاهيم البيئية وعر�سها على بع�ض املتخ�س�سني، 	

 ، التدري�ض  وطرق  واملناهج   ، البيئة  وعلوم   ، البيئية  الرتبية  واملهتمني مبجال 
اآرائهم حول ) مدى �سمولها املفاهيم البيئية الأ�سا�سي�������ة التي  وذلك لتعرف 
يجب توافرها لدى طالبات كلية الرتبية �سعب الدبلوم الرتبوي ، ومدى منا�سبة 
املفاهيم البيئية للطالبات يف التخ�س�سات املخت����������لفة ، ومدى انتماء املفاهيم 

الفرعية وم�سمونها لكل مفهوم من املفاهيم الرئي�سية املت�سمنة بالقائمة .
• تعديل قائمة املفاهيم البيئية النهائية يف �سوء ما اأ�سفرت عنه اآراء املحكمني 	

واقرتاحاتهم ، واإعداد ال�سورة النهائية لها)1( .
  2- اختيار عينة البحث : مت اختيار عينة الدرا�سة ال�ستطالعية وعددها )ن = 
50( طالبة ب�سكل ع�سوائي من بني طالبات الدبلوم الرتبوي �سعب ) العلوم – احلا�سب 
الآيل – اللغة الجنليزية ( من الف�سل الدرا�سي الثاين عام )1423-1433ه� ( ، اأما 
عينة البحث الأ�سا�سية وعددها )ن = 150 ( طالبة وهن ميثلن طالبات الدبلوم الرتبوي 

للعام اجلامعي ) 1433-1434ه� ( – كلية الرتبية - جامعة امللك خالد .

)1(  ملحق )1( قائمة باملفاهيم والق�سايا وامل�سكالت البيئية

د. لبنى ح�صني العجمي 
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 – وقد مت التدري�ض لطالبات الدبلوم الرتبوي جميع التخ�س�سات ) �سعبة العلوم 
�سعبة احلا�سب اليل – �سعبة اللغة الجنليزية ( مقرر البيئة واملجتمع با�ستخدام منوذج 
التعلم املدمج والن�سطة البيئية اللكرتونية ، ومت تطبيق الختبارات واملقايي�ض على عينة 

البحث قبليًا وبعدي�ًا . 
3- اإعـــــــــــداد اأدوات البحث و�صبطـــــــها :

اأوًل : اإعداد اختبار الوعي باملعرفة واملفاهيم البيئية الواجب توافرها لدى طالبات 
الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم – احلا�سب الآيل – اللغة الجنليزية ( بكلية الرتبية – 

جامعة امللك خالد ، ومت وفقًا للخطوات التالية : 
الدبلوم الرتبوي  اإملام طالبات  ، وهو لتعرف مدى  اأ- حتديد الهدف من الختبار 
باملفاهيم واملعرفة البيئية  الواجب توافرها يف برنامج اإعداد املعلمات بكلي�����ات الرتبي��ة 

.
ب- اإعداد مفردات الختبار ، مع مراعاة اأن ت�ستمل علي معظم املفاهيم املت�سمنة 
نوع  ا�ستمل الختبار على )50( مفردة من  وقد   . اإعدادها  ال�سابق  املفاهيم  قائمة  يف 

الختيار من متعدد .
الإجابة  وطريقة  مثال  ذكر  مع  وا�سحة  ب�سورة  الختبار  تعليمات  �سياغة  ج- 

ال�سحيحة عنه .
د- عر�ض الختبار يف �سورته املبدئية على جمموعة من املحكمني واملتخ�س�سني يف 
جمال الرتبية البيئية وعلوم البيئة ، وطرق تدري�ض العلوم ، لتعرف اآرائهم يف الختبار 
من حيث مدى ال�سحة العلمية ملفرداته ، ومدى كفاية وو�سوح تعليماته ، ومدى منا�سبة 

مفرداته للطالبات ، ومدى �سمولها املفاهيم الرئي�سية ال�سابق اإعدادها .
ه�- اإجراء التعدي�الت ال�الزمة على الختب��ار ، واإعداد ال�سورة النهائية له ، وقد 
الرئي�سية  املفاهيم  النهائية)1( من )45( مفردة موزعة على  تكون الختبار يف �سورته 
 ، الختبار  يت�سمنها  التي  املو�سوعات   )  1  ( جدول  ويو�سح   . القائمة  ت�سمنتها  التي 

واأرقام املفردات التي تقي�سها كما يلي :

)1(  ملحق 2 اختبار الوعي باملعرفة البيئية و ورقة الجابة .
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جدول )1 (
املو�صوعات التي يت�صمنها اختبار الوعي باملفاهيم والق�صايا وامل�صكالت البيئية , واأرقام املفردات التي تقي�صها

عدد اأرقام املفردات التي تقي�صهااملو�صوعاتم
املفردات

الن�صبة املئوية 
للمفردات

التلوث البيئي 1
بجميع اأنواع���������ه

 - 21 – 13 - 10 -  4 – 2 - 1
. 44 - 43- 42 -25 – 2411% 24.44

15.55 %37 – 6 – 7  –  23 – 31 – 32 – 33 .النفجار ال�سكاين2

نق�ض الط������اقة 3
4.44%2 22 –  28 ونق�ض املي����������اه

5 – 8 - 9 – 27 – 35 –  36 - الت�س�����������������حر4
 45 – 388% 17.77

11.11 %5   37 – 38 – 39 – 40 – 41 .التن���وع احلي����وي5

التنمي��ة 6
امل�ست��دامة

  - 17 – 16  -15 - 14 -12 -11
. 34 – 30- 26  - 20 – 19 -1812% 26.66

100 %45املجم���������������������������������������������وع الكل�����������������������������������ي

هذا وقد مت اإعطاء درجة واحدة لكل مفردة من مفردات الختبار يتم الإجابة عنه 
ب�سكل �سحيح ، وبذلك تكون الدرجة الكلية لالختب������ار )45( درج��ة .

الختبار  بهدف حتديد �سدق  وذلك   : ال�ستطالعية لالختبار  التجربة  اإجراء  و- 
والذي اعتمد على ال�سدق الظاهري الدال على مدى منا�سبة الختبار للمفحو�سني ، 
واملتمثل يف �سدق املحتوي و�سدق املحكمني ، حيث مت عر�سه على جمموعة من املحكمني 
يف نف�ض جمال التخ�س�ض)1( ، واملهتمني بالدرا�سات يف جمال الرتبية البيئية وعلومها، 
وذلك لتعرف مدي و�سوح تعليماته ومعانيه ، ومدى منا�سبة مفرداته ؛ واإجراء التعديالت 
املنا�سبة يف �سوء اآرائهم . وقد مت تطبيق الختبار علي عينة ع�سوائية عددها )50 طالبة( 
من طالبات الدبلوم الرتبوي يف نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين للعام )1432-1433ه�(، 
العام  لهن يف  املقرر  نف�ض  تدري�ض  والالتي مت   ، امللك خالد  – جامعة  الرتبي�����ة  بكلية 

)1(  ملحق )3( : قائمة باأ�سماء املحكمني لالختبار ومقيا�ض اتخاذ القرار 

د. لبنى ح�صني العجمي 
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ال�سابق ، وذلك بهدف حتديد ثبات الختبار. وقد مت ح�ساب ثبات الختبار با�ستخدام 
معادلة كيودر – ريت�سارد�سون ال�سيغة Wierme & Jurs, 1990( 21( ، وكانت قيمته 

ت�س���اوي )0.84( ، وهي قيمة عالية ومقب�ولة .
- كذلك مت ح�ساب زمن الإجابة علي الختبار يف اأثناء تطبيق الختبار ، حيث تراوح 
زمن الإجابة عنه ما بني )35( دقي���قة ، و )45( دقيقة ، وبح�ساب متو�سط زمن الإجابة 
على مفردات الختبار كان الزمن املنا�سب له م�ساوي�ًا )40( دقيقة . وبعد النتهاء من 
اإعداد الختبار وحتديد ال�سدق وح�ساب الثبات وزمن الختبار اأ�سبح الختبار جاهزًا 

للتطبيق يف �سورته النهائية .

ثانيـــا : اإعداد مقيــا�س اتخــــــاذ القرار 
 يهدف هذا املقيا�ض اإىل الوقوف على مدى قدرة الطالبات املعلمات ) عينة البحث( 
على اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية بناًء على ما لديهن من قيم نحو 
البيئة ، بحيث تقوم الطالبات املعلمات بتحديد القيمة اأو الأهمية املرتبطة بكل اختيار 

من الختيارات املتاحة ، متهيدا لنتقاء اأف�سل واأقواها البدائل املتاحة .
ويتكون املقيا�ض من )10( بنود اختبارية ، يتناول كل بند ق�سية اأو م�سكلة بيئية ، 
تتمثل يف جمموعة من احلقائق واملفاهيم التي تدور حول موقف بيئي معني ، ويلي هذا 
قراءة حقائق  بعد   ، املعلمة  الطالبة  وعلى   ، امل�سكلة  اختيارات حلل هذه  اأربعة  املوقف 
اأو الختي����ارات  البدائل )احللول(  اأف�سل  ، واختيار  البيئية  امل�سكلة  نوع  ، ذكر  املوقف 
من وجهة نظرها حلل هذه امل�سكلة ، وذلك يف ورقة الإجابة املنف�سلة واملرفقة بكرا�سة 

الأ�سئلة .
ويو�سح جدول ) 4 ( الأبعاد التي يت�سمنها مقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا 

وامل�سكالت البيئية كما يلي :

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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جدول ) 2 (
الأبعاد ) الق�صايا وامل�صكالت البيئية ( التي يت�صمنها مقيا�س اتخاذ القرار , واأرقام املفردات التي تقي�صها

الأبعادم
)الق�صايا وامل�صكالت( )البيئية(

اأرقام املفردات 
التي تقي�صها

عدد 
املفردات

الن�صبة املئوية 
للمفردات

10 %11النف�������جار ال�س������كاين 1
10 %21نق������������ض املي����������اه2
10 %31التن��������وع احلي���������وي3
10 %41تل����������وث اله����������واء4
10 %51تل����������وث امل������������اء5
10 %61تل����������وث الت����������ربة6
10 %71تل����������وث الغ����������ذاء7
10 %81ال�س�����������������������و�ساء8
10 %91نق����������ض الط�����������اقة 9

10 %101الت�س���������������������������حر10
100 %10املجم����������������������������وع الك�������������������������لي

وقد مت �سياغة تعليمات املقيا�ض )*( مو�سح بها الهدف منه وطريقة الإجابة عنه، 
واإعداد ورقة منف�سلة لالإجابة )**( اخلا�سة به ، وكذلك منوذج الإجابة )***(. 
وللتاأكد من �سدق املقيا�ض ، مت العتماد على ال�سدق الظاهري املتمثل يف �سدق املحتوى 
جمال  نف�ض  يف  املحكمني  من  جمموعة  على  عر�سه  مت  حيث   ،  )1( املحكمني  و�سدق 
لتعرف  وذلك   ، وعلومها  البيئية  الرتبية  جمال  يف  بالدرا�سات  واملهتمني   ، التخ�س�ض 
و�سوح تعليماته ، ومعانيه ، ومدى منا�سبة مفرداته ؛ واإجراء التعديالت املنا�سبة يف �سوء 

اآرائهم واقرتاحاتهم .
الدرا�سة  عينة  على  القرار  اتخاذ  ملقيا�ض  ال�ستطالعية  التجربة  اأجريت  وقد 
ومعاين   ، تعليماته  و�سوح  من  والتاأكد   ، الثبات  معامل  ح�ساب  بهدف  ال�ستطالعية 

مفرداته وح�ساب الزمن الالزم لالإجابة عن مفرداته .

)1(  هوؤلء املحكمني كما يف ملحق ) 3( قاموا بالتحكيم جلميع ادوات البحث 

د. لبنى ح�صني العجمي 
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ومت ت�سحيح املقيا�ض ، كما يبينه منوذج الإجابة ، وذلك باإعطاء بدائل الختيارات 
) اأ ، ب ، ج ، د( درجات متدرجة ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ( ح�سب قوة البديل الذي يعترب اأف�سل 
البيئية . وقد مت حتديد درجة كل بديل بعر�سه على �ستة من  اأو الق�سية  حل للم�سكلة 
الباحثني يف ذات املجال ، وكانت ن�سبة التفاق عالية بينهم يف حتديد درجة كل بدي�ل 
)تراوحت هذه الن�سبة ما بني 85 % - 95 % ( ، وقد مت ح�سابها با�ستخدام معادلة كوبر 
) Cooper,1981 ( . ويعطي حتديد نوع امل�سكلة ) درجة واحدة ( اإذا مت حت�ديدها ب�سكل 

�سحيح من قبل الطالب املعلم ، لتكون الدرجة الكلية للمقيا�ض ) 50 درجة ( فقط .
 هذا ، ومت ح�ساب ثبات املقيا�ض باإعادة تطبيقه مرتني ، بفا�سل اأ�سبوعني ، على 
 Test-Retest الختبار  تطبيق  اإعادة  لطريقة  وفقًا   ، ال�ستطالعية  البحث  عينة  اأفراد 
با�ستخدام معادلة بري�سون . ومت التو�سل اإيل معامل ارتباط ي�ساوي)0.93( اأي ن�سبة 

ثبات)93 %( ، وهي قيمة عالية . 
كذلك مت حتديد زمن تطبيق املقيا�ض يف اأثناء تطبيق املقيا�ض على اأفراد العينة ، 
حيث تراوح زمن الإجابة عنه ما بي���ن )45( دقي���قة ، و )55( دقيقة ، وبح�ساب متو�سط 
زمن الإجابة عن عبارات املقيا�ض كان الزمن املنا�سب له )50( دقيقة . وبعد النتهاء 
من اإعداد املقيا�ض ، وح�ساب ال�سدق ،والثبات ، وزمن تطبيق املقيا�ض اأ�سبح يف �سورته 

النهائية جاهزًا للتطبيق .

الأ�صاليب الإح�صائية :
ا�صتخدمت الباحثة الأ�صاليب الإح�صائية الآتية :

1 . Paired Sample T.Test  اختبار "ت" لعينتني مرتابطتني
2 .One Way Anova  اختبار حتليل التباين احادى الجتاه
اختبار " �سيفيه "  Scheffe  لتحديد اجتاه الفروق.. 3

 التطبيق القبلي لأدوات الدرا�صة :
مت تطبيق اأدوات الدرا�سة قبليًا على طالبات العينة الأ�سا�سية من الدبلوم الرتبوي 
وعددها = 150 طالبًة ) �سعبة العلوم  �سعبة احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية ( 
يف بداية الف�سل الدرا�سي الثاين ، وذلك بهدف تعرف مدى اإملام الطالبات عينة البحث 
باملفاهيم واملعرفة البيئية الالزمة لهن ، وقدراتهم على اتخاذ القرار ، وقد مت ذلك عن 

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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طريق تطبيق اختبار الوعي باملعرفة البيئية ، ومقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا 
وامل�سكالت البيئية . 

يف  واملجتمع  البيئة  مقرر  يف  البحث  لعينة  بالتدري�ض  الباحثة  قامت  ذلك  بعد   -
الف�سل الدرا�سي الثاين ) على مدار 13 اأ�سبوعًا ( من العام اجلامعي 1343ه� ، وذلك 
با�ستخدام منوذج التعلم املدمج وهو احد امناط التعلم املعتمدة يف جامعة امللك خالد، 
لآلية  متهيدية  حما�سرة  وعر�ض  الدرا�سي  الف�سل  بداية  يف  بالطالبات  اللتقاء  ومت 
العمل يف املقرر خالل الف�سل الدرا�سي مع الرتكيز على اأن هناك عدد من املو�سوعات 
ت�ستوجب اللتقاء وجهًا لوجه مع الطالبات ، وقد مت حتديد الآلية التالية للتدري�ض وفق 
  Kerres, M., et.al, النموذج املدمج ، وقد اعتمدت الباحثة النموذج خما�سي املراحل

)2004(
ومن املحاولت املبكرة يف عمل منوذج للتعليم عرب النرتنت اإل اأن هذا النموذج مت 
CMC وكان  اأ�سلوب الت�سال املدار باحلا�سب  و�سعه للتعليم على النرتنت با�ستخدام 

�سكل منوذجه كما يلي:
�صكل )1( 

 CMC النموذج اخلما�صي جليني �صاملون للتعليم عن طريق الت�صال املدار باحلا�صب

5 . التطوير .

مقدار 
التفاعل

التعليم
4. بناء املعرفة .

3. تبادل املعلومات .

2. الختالط الجتماعي عرب النرتنت .

1. الو�صول والتحفيز .

د. لبنى ح�صني العجمي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



70

ويالحظ اأن النموذج اخلما�سي ال�سابق مت و�سعه يف �سورة جمموعة من الطبقات 
ارتفع  الأعلى  اإىل  ارتفعنا  وكلما  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  من  التعلم  عملية  تبداأ  املتتابعة 
م�ستوى التفاعل فالنموذج يف خطوته الأوىل يتطلب تاأمني و�سول املتعلمني اإىل املقررات 

اللكرتونية وحتفيزهم على ذلك.
فردا  يكون  واأن  له  الكرتونية  اإن�ساء هوية  املتعلم  يتطلب من  الثاين  م�ستواه  ثم يف 
فاعال يف جمتمعات التعلم ال�سبكية. بينما يتطلب امل�ستوى الثالث من املتعلم اأن يتبادل 

املعلومات واخلربات واملعارف الدرا�سية مع زمالئه امل�ساركني يف الربنامج.
التعاون  من  اأعلى  وم�ستوى  جماعية  اأكرث  مناق�سة  فيتطلب  الرابع  امل�ستوى  اأما 
للم�ستوى  متهيدا  وذلك  باملنهج  ال�سلة  ذات  القرارات  واتخاذ  املعارف  اإىل  للو�سول 
اخلام�ض والأعلى يف النموذج وفيه ي�سبح امل�ساركون م�سئولني عن تعلمهم ويكونوا اأقل 
حاجة للدعم الفني وتبداأ القدرة على تطوير مهاراتهم الذاتية وقدراتهم مبا يتفق مع 

اأهداف املنهج.
وقد قامت الباحثة ب�صياغة اآلية هذا النموذج وفقًا للخطوات التالية :

عر�ض العنوان .. 1
عر�ض الأهداف املفرت�ض من الطالبات حتقيقها باأنتهاء التدري�ض وفقًا للنموذج . 2

املدمج .
عند البدء بتدري�ض امل�سكالت البيئية للطالبات مت اعتماد اخلطوات التالية يف . 3

جميع املحا�سرات 
• عر�ض امل�سكله وحتديدها) بوربوينت اأو يوتيوب(	
• الغر�ض من درا�سه امل�سكله .	
• تقدمي بع�ض الن�سطه التعليميه لتو�سيح امل�سكله وا�سبابها واثارها البيئيه	
• مناق�سه اهم و�سائل العالج والتقليل من الثار ال�سلبيه للم�سكله 	
• 	  face to faceاجراء مناق�سه مع الطالبات
• تقييم احللول وو�سائل العالج املقرتحه )مناق�سه مع الطالبات ( 	
• وتدريب 	 م�سابهه  م�سكالت  او  بامل�سكله  ترتبط  اخرى  مواقف  تقدمي 

الطالبات على كيفيه اتخاذ القرار نحوها .

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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املعلومات  يتم عر�ض  لوجه  وجهًا  الطالبات  ومناق�سة  ال�سفي  التدري�ض  اأثناء  ويف 
 " اأ�ساليب التدري�ض وطرائقة وا�سرتاتيجياته املنا�سبة لطبيعة مقرر  وفقًا ملجموعة من 
والعرو�ض   ، وال�ستنباط   ، وال�ستقراء   ، واملناق�سة   ، املحا�سرة  " مثل  واملجتمع  البيئة 
العملية ، وحل امل�سكالت ، والع�سف الذهني ، وخرائط املفاهيم ، وممار�سة التجريب 
لبع�ض الأن�سطة العملية ، وطريقة اتخاذ القرار ، والتعلم التعاوين ، والتعلم الذاتي  ..... 
وغري ذلك . وقد مت توظيف طرائق التدري�ض وا�سرتاتيجياته امل�سار اإليها يف اإطار تنفيذ 
جمموعة من الأن�سطة البيئية املختلفة واملتنوعة والتي قامت بها الطالبات املعلمات حتت 

اإ�سراف القائم بالتدري�ض وتوجيهه .

 التطبيق البعدي لأدوات البحث :
على  بعديًا  تطبيقا  الدرا�سة  اأدوات  تطبيق  مت   ، التجربة  تنفيذ  من  النتهاء  بعد   
اأفراد عينة البحث الأ�سا�سية ، وبعد ت�سحيحها وجدولة النتائج ، مت معاجلتها اإح�سائيًا 

ومناق�ستها وتف�سريها.
- معاجلة النتائج اإح�سائيا ومناق�ستها وتف�سريها :

فيما يلي عر�ض لأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها خالل الإجابة عن اأ�سئلة البحث 
والتحقق من فرو�سها :

اأوًل : نتائج اختبار الوعي البيئي 
- ين�ض الفر�ض ال�سفري الأول من فرو�ض البحث على اأنه " ل يوجد فرق ذو دللة 
اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم ( يف كل من 
التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي لختبار الوعي البيئي حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت 

البيئية .
ويو�سح اجلدولني )3( ، )4( نتائج التطبيق القبلي والبعدي لختبار الوعي البيئي 
الح�سائية  والدللة  )ت(  اختبار  ونتائج   ) العلوم  �سعبة   ( الرتبوي  الدبلوم  لطالبات 

لقيمة ) ت ( املح�سوبة .

د. لبنى ح�صني العجمي 
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جدول ) 3 ( 
الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة العلوم " يف اختبار الوعي البيئي

اخلطاأ املعيارى النحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
للمتو�صط

1.12502.070.29قبلى1
42.46503.580.50بعدى1

جدول  )4 (
 نتائج اختبار " ت " للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة العلوم " يف اختبار الوعي البيئي

فرق 
املتو�صطني

النحراف املعيارى 
م�صتوى تاخلطاأ املعيارىللفروق

الدللة
41.344.150.5870.380.01

بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )  4  (  ،  )  3  ( ال�سابقني  اجلدولني  من  يت�سح   
التطبيقني القبلى والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى 

اأعلى من متو�سط التطبيق القبلى ) 1.12 ، 42.46 ( على التواىل.
" ل يوجد فرق ذو  اأنه  البحث على  الثاين من فرو�ض  ال�سفري  الفر�ض  - ين�ض 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة احلا�سب اليل ( 
يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي لختبار الوعي البيئي حول بع�ض الق�سايا 

وامل�سكالت البيئية .
جدول )  5  ( 

الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة احلا�صب الآىل " يف اختبار الوعي البيئي

اخلطاأ املعيارى النحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
للمتو�صط

0.4500.690.09قبلى1
29.445011.061.56بعدى1

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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جدول ) 6  ( 
نتائج اختبار " ت " للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة احلا�صب الآىل " يف اختبار الوعي البيئي

فرق 
اخلطاأ النحراف املعيارى للفروقاملتو�صطني

م�صتوى الدللةتاملعيارى

29.0411.181.5818.350.01

 يت�سح من اجلدولني ال�سابقني )5( و )6( وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني التطبيقني 
القبلى والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى اأعلى من 

متو�سط التطبيق القبلى ) 0.4 ، 29.44 ( على التواىل.
- ين�ض الفر�ض ال�سفري الثالث من فرو�ض البحث على اأنه " ل يوجد فرق ذو دللة 
اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة اللغة الجنليزية( يف 
الق�سايا  البيئي حول بع�ض  الوعي  البعدي لختبار  والتطبيق   ، القبلي  التطبيق  كل من 

وامل�سكالت البيئية .
جدول ) 7 ( 

الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة اللغة الإجنليزية " يف اختبار الوعي البيئي

اخلطاأ املعيارى النحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
للمتو�صط

0.22500.650.09قبلى1
39.54508.421.19بعدى1

جدول ) 8 ( 
نتائج اختبار "ت" للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة اللغة الإجنليزية " يف اختبار الوعي البيئي

فرق 
م�صتوى تاخلطاأ املعيارىالنحراف املعيارى للفروقاملتو�صطني

الدللة
39.328.491.232.740.01

 يت�سح من اجلدولني ال�سابقني ) 7 ( ) 8 ( وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني التطبيقني 
القبلى والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى اأعلى من 

متو�سط التطبيق القبلى ) 0.22 ، 39.54 ( على التواىل.

د. لبنى ح�صني العجمي 
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" ل يوجد فرق ذو  اأنه  البحث على  الرابع من فرو�ض  ال�سفري  الفر�ض  - ين�ض 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم – �سعبة 
احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية ( يف التطبيق البعدي لختبار الوعي حول بع�ض 

الق�سايا وامل�سكالت البيئية .
جدول ) 9 (

 نتائج حتليل التباين للفروق فى التطبيق البعدى لختبار الوعى البيئى فى �صوء ال�صعب الثالثة

درجات جمموع املربعاتم�صدر التباين
احلرية

متو�صط املربعات 
الدللةف)التباين(

4667.6122333.807بني املجموعات
33.940.01 10107.1614768.756داخل املجموعات

14774.77149املجموع

– احلا�سب  العلوم   ( الثالثة  ال�سعب  بني  فروق  ال�سابق وجود  يت�سح من اجلدول 
ا�ستخدمت  الفروق  ولتحديد اجتاه  البعدى  التطبيقني  – اللغة الجنليزية ( فى  الآيل 

الباحثة طريقة " �سيفيه " وكانت النتائج كما يلى :
جدول )  10 ( 

نتائج طريقة " �صيفيه " للمقارنة بني املجموعات
املجموعات اجلزئية للمتو�صطاتال�صعب

12
29.44احلا�سب الآىل  )2(
39.54اللغة الإجنليزية )3(

42.46العلوم           )1(

يت�صح من اجلدول  ) 10 ( لطريقة " �صيفيه " اأنه :
• �سعبة 	 ل�سالح  الإجنليزية  اللغة  و�سعبة  الآىل  احلا�سب  �سعبة  بني  فروق  توجد 

الق�سايا  بع�ض  حول  الوعى  لختبار  البعدى  التطبيق  فى  الجنليزية  اللغة 
وامل�سكالت البيئية.

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها
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• فى 	 العلوم  �سعبة  ل�سالح  العلوم  و�سعبة  الآىل  �سعبة احلا�سب  توجد فروق بني 
التطبيق البعدى لختبار الوعى حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

• البعدى 	 التطبيق  العلوم فى  و�سعبة  الإجنليزية  اللغة  �سعبة  توجد فروق بني  ل 
لختبار الوعى حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

مناق�صة نتائج اختبار الوعي البيئي :
يت�سح من اجلداول  ) 4 ، 6 ، 8 ( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط�ات 
درجات الط�البات املعلمات ، يف ال�سعب املختلفة يف كل من التطبيقني القبلي والتطبيق 
البعدي لختبار الوعي البيئي ، وذلك ل�سالح التطبيق البعدي ، كما ت�سري قيم ) ت ( 
اإىل اأن ا�ستخدام النموذج املدمج بالن�سطة البيئية اللكرتونية كان له دور كبري يف تنمية 
الوعي البيئي لدى طالبات الدبلوم الرتبوي املعلمات يف ال�سعب املختلفة ، وبذلك يرف�ض 

الفر�ض ال�سفري الأول والثاين والثالث .
وعند مقارنة نتائج الختبار البعدي بني �سعب الدبلوم الرتبوي ) العلوم – احلا�سب 

الآيل – اللغة الجنليزية ( يت�سح من اجلدول  ) 10 ( لطريقة " �سيفيه " اأنه :
• �سعبة 	 ل�سالح  الإجنليزية  اللغة  و�سعبة  الآىل  احلا�سب  �سعبة  بني  فروق  توجد 

الق�سايا  بع�ض  حول  الوعى  لختبار  البعدى  التطبيق  فى  الجنليزية  اللغة 
وامل�سكالت البيئية.

• فى 	 العلوم  �سعبة  ل�سالح  العلوم  و�سعبة  الآىل  �سعبة احلا�سب  توجد فروق بني 
التطبيق البعدى لختبار الوعى حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

• البعدى 	 التطبيق  العلوم فى  و�سعبة  الإجنليزية  اللغة  �سعبة  توجد فروق بني  ل 
لختبار الوعى حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

ذو  فرق  يوجد  ل  على  ين�ض  والذي  الرابع  ال�سفري  الفر�ض  رف�ض  يتم  وبذلك 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم – �سعبة 
حول  الوعي  لختبار  البعدي  التطبيق  يف   ) الجنليزية  اللغة  – �سعبة  الآيل  احلا�سب 
املدمج   النموذج  ا�ستخدام  فاعلية  اإىل  ي�سري  مما   ، البيئية  وامل�سكالت  الق�سايا  بع�ض 
وعيهن  وزيادة   ، املعلمات  للطالبات  واملجتمع  البيئة  مو�سوعات  تدري�ض  يف  ومالءمته 
مب�سكالت وق�سايا البيئة ؛ مما يجعلهن اأكرث قدرة على التعامل اجليد والفعال مع هذه 
الق�سايا وامل�ساركة الإيجابية يف حل هذه امل�سكالت بطريقة اأف�سل ، وتتفق هذه النتائج 

د. لبنى ح�صني العجمي 
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  Simmons،1993 ؛  Barbarick,1992 ؛  Falk, & Balling, 1979 ( مع  درا�سات كل من
؛ O’Neil & Skelton,1994 ؛ Peters,1995 ؛ Farmer،1995 ؛ هدي النا�سف ،  1995 ؛ 
اأحمد �سلبي ، 1996 ؛ عامر ال�سهراين ، �سعيد ال�سعيد ، 1997 ؛ خريي اإبراهيم ، 1998 
؛ عفت الطناوي ، فوزي ال�سربيني ، 1998  ؛  Santiago,1999  ؛ حممد حامد هندي ، 

2001 ، ثناء مليجي  2006( .
ثانيًا : نتائج مقيا�س اتخاذ القرار 

فرق  يوجد  " ل  اأنه  على  البحث  فرو�ض  من  اخلام�ض  ال�سفري  الفر�ض  ين�ض   -
 ) العلوم  �سعبة   ( الرتبوي  الدبلوم  طالبات  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذو 
يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي ملقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا 

وامل�سكالت البيئية .
جدول ) 11 (

الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة العلوم "  على مقيا�س اتخاذ القرار
اخلطاأ املعيارى للمتو�صطالنحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
0.01500.010.01قبلى2
9.48500.930.13بعدى2

جدول ) 12 ( 
نتائج اختبار " ت " للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة العلوم " على مقيا�س اتخاذ القرار

فرق 
م�صتوى تاخلطاأ املعيارىالنحراف املعيارى للفروقاملتو�صطني

الدللة
9.480.930.1371.990.01

بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )12(  ،  )11( ال�سابقني   اجلدولني  من  يت�سح 
التطبيقني القبلى والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى 

اأعلى من متو�سط التطبيق القبلى  ) 0.01 ، 9.48 ( على التواىل.
- ين�ض الفر�ض ال�سفري ال�ساد�ض من فرو�ض البحث على اأنه " ل يوجد فرق ذو 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة احلا�سب اليل ( 

ا�صتخدام منوذج للتعليم املدمج فى تنميه الوعى البيئي املعريف لطالبات كلية الرتبية – جامعة امللك خالد ببع�س امل�صكالت البيئيه والقدره على اتخاذ القرار نحوها

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



77

يف كل من التطبيق القبلي ، والتطبيق البعدي ملقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا 
وامل�سكالت البيئية

جدول )  13 (
 الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة احلا�صب الآىل " يف مقيا�س اتخاذ القرار نحو الق�صايا البيئية

اخلطاأ املعيارى للمتو�صطالنحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
0.01500.010.01قبلى2
5.76502.240.31بعدى2

جدول ) 14 ( 
نتائج اختبار " ت " للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة احلا�صب الآىل " على مقيا�س اتخاذ القرار

فرق 
م�صتوى تاخلطاأ املعيارىالنحراف املعيارى للفروقاملتو�صطني

الدللة
5.762.240.3118.130.01

القبلى  التطبيقني  اإح�سائيًا بني  ال�سابقني وجود فروق دالة   يت�سح من اجلدولني 
والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى اأعلى من متو�سط 

التطبيق القبلى        ) 0.01 ، 5.76 ( على التواىل .
- ين�ض الفر�ض ال�سفري ال�سابع من فرو�ض البحث على اأنه " ل يوجد فرق ذو دللة 
اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة اللغة الجنليزية( يف 
الق�سايا  بع�ض  نحو  القرار  اتخاذ  ملقيا�ض  البعدي  والتطبيق   ، القبلي  التطبيق  من  كل 

وامل�سكالت البيئية
جدول ) 15 ( 

الإح�صاء الو�صفى للتطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة اللغة الإجنليزية " على مقيا�س اتخاذ القرار

اخلطاأ املعيارى النحراف املعيارىالعدداملتو�صطالتطبيق
للمتو�صط

0.01500.010.01قبلى2
5.86501.780.25بعدى2

د. لبنى ح�صني العجمي 
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جدول ) 16 ( 
نتائج اختبار "ت" للفروق بني التطبيقني القبلى والبعدى " ل�صعبة اللغة الإجنليزية " على مقيا�س اتخاذ القرار

فرق 
م�صتوى تاخلطاأ املعيارىالنحراف املعيارى للفروقاملتو�صطني

الدللة
5.861.780.2523.220.01

بني  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود   )16(  ،  )  15( ال�سابقني  اجلدولني  من  يت�سح   
التطبيقني القبلى والبعدى ل�سالح التطبيق البعدى ، حيث اإن متو�سط التطبيق البعدى 

اأعلى من متو�سط التطبيق القبلى ) 0.01 ، 5.86 ( على التواىل.
" ل يوجد فرق ذو  اأنه  - ين�ض الفر�ض ال�سفري الثامن من فرو�ض البحث على 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم – �سعبة 
احلا�سب الآيل – �سعبة اللغة الجنليزية ( يف التطبيق البعدي ملقيا�ض اتخاذ القرار نحو 

بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية .
جدول )  17  (

 نتائج حتليل التباين للفروق فى التطبيق البعدى ملقيا�س اتخاذ القرار فى �صوء ال�صعب الثالثة

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط املربعات 
الدللةف)التباين(

449.2132224.607بني املجموعات
74.0930.01 445.6201473.031داخل املجموعات

894.833149املجموع

البعدى  التطبيق  فى  الثالثة  ال�سعب  بني  فروق  وجود  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
ولتحديد اجتاه الفروق ا�ستخدمت الباحثة طريقة " �سيفيه " وكانت النتائج كما يلى :
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جدول ) 18  ( 
نتائج طريقة " �صيفيه " للمقارنة بني املجموعات

املجموعات اجلزئية للمتو�صطاتال�صعب
12

5.76احلا�سب الآىل  )2(
5.86اللغة الإجنليزية )3(

9.48العلوم           )1(

يت�صح من اجلدول ال�صابق رقم ) 18 ( لطريقة " �صيفيه " اأنه :
العلوم فى . 1 �سعبة  ل�سالح  العلوم  و�سعبة  الآىل  �سعبة احلا�سب  توجد فروق بني 

التطبيق البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.
توجد فروق بني �سعبة اللغة الإجنليزية و�سعبة العلوم ل�سالح �سعبة العلوم فى . 2

التطبيق البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.
التطبيق . 3 اللغة الإجنليزية فى  ل توجد فروق بني �سعبة احلا�سب الآىل و�سعبة 

البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.
مناق�صة نتائج مقيا�س اتخاذ القرار حول بع�س الق�صايا وامل�صكالت البيئية :

بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )  16  ،  14  ،  12  ( اجلداول  من  يت�سح 
متو�سط�ات درجات الط��������������البات املعلمات ، يف ال�سعب املختلفة يف كل من التطبيقني 
وذلك   ، البيئية  وامل�سكالت  الق�سايا  بع�ض  حول  القرار  اتخاذ  ملقيا�ض  البعدي  القبلي 
املدمج  النموذج  ا�ستخدام  اأن  اإىل   ) ت   ( قيم  ت�سري  كما   ، البعدي  التطبيق  ل�سالح 
بالن�سطة البيئية اللكرتونية كان له دور كبري يف تنمية الوعي البيئي والقدرة على اتخاذ 
القرار نحو الق�سايا البيئية وامل�سكالت املطروحة امامهن لدى طالبات الدبلوم الرتبوي 
وال�ساد�ض  اخلام�ض  ال�سفرية  الفرو�ض  ترف�ض  وبذلك   ، املختلفة  ال�سعب  يف  املعلمات 

وال�سابع .
وعند مقارنة نتائج مقيا�ض اتخاذ القرارالبعدي بني �سعب الدبلوم الرتبوي ) العلوم – 

احلا�سب الآيل – اللغة الجنليزية ( يت�سح من اجلدول  ) 18 ( لطريقة " �سيفيه " اأنه :
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• فى 	 العلوم  �سعبة  ل�سالح  العلوم  و�سعبة  الآىل  �سعبة احلا�سب  توجد فروق بني 
التطبيق البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

• توجد فروق بني �سعبة اللغة الإجنليزية و�سعبة العلوم ل�سالح �سعبة العلوم فى 	
التطبيق البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

• التطبيق 	 اللغة الإجنليزية فى  ل توجد فروق بني �سعبة احلا�سب الآىل و�سعبة 
البعدى ملقيا�ض اتخاذ القرار حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية.

ذو  فرق  يوجد  ل  على  ين�ض  والذي  الثامن  ال�سفري  الفر�ض  رف�ض  يتم  وبذلك 
دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات طالبات الدبلوم الرتبوي ) �سعبة العلوم – �سعبة 
القرار  اتخاذ  ملقيا�ض  البعدي  التطبيق  اللغة الجنليزية ( يف  – �سعبة  الآيل  احلا�سب 
حول بع�ض الق�سايا وامل�سكالت البيئية ، مما ي�سري اإيل فاعلية ا�ستخدام النموذج املدمج  
وعيهن  وزيادة   ، املعلمات  للطالبات  واملجتمع  البيئة  مو�سوعات  تدري�ض  يف  ومالءمته 
مب�سكالت وق�سايا البيئة ؛ مما يجعلهن اأكرث قدرة علي التعامل اجليد والفعال مع هذه 
الق�سايا وامل�ساركة الإيجابية يف حل هذه امل�سكالت بطريقة اأف�سل ، وتتفق هذه النتائج 
   Placek, & Pea Taylor, & Others, 1997؛ Pugh, 1999 ؛- )مع  درا�سات كل من 
son, 1998؛ عفت الطناوي ، فوزي ال�سربيني ، 1998 ؛ حممد حامد هندي ، 2001  ، 

ثناء مليجي  2006( .

ملخ�س نتائج البحث :
        يت�سح من نتائج البحث وجود فروق ذات دللة اإح��������سائية بني متو�سط�ات 
درجات طالبات الدبلوم الرتبوي �سعب ) العلوم – احلا�سب الآيل – اللغة الجنليزية 
( لكل من اختبار الوعي البيئي ومقيا�ض اتخاذ القرار نحو بع�ض الق�سايا وامل�سكالت 
البيئية وذلك ل�سالح التطبيق البعدي ، وحيث اإن منوذج التعلم املدمج يحتوي على عدد 
الفر�ض  اإتاحة  على  ركزت  حتديدها  ال�سابق  البيئية  التدري�ض  ا�سرتاتيجيات  من  كبري 
التعليمية - من خالل التعلم التعاوين والتعلم الذاتي - للطالبة املعلمة ، لتقوم مبزيد من 
التعلم ب�سكل فردي اأو ب�سكل جماعي ، وهو ما يحدد م�ستقباًل نوعية هذا املتعلم وتطور 
تواجهه  التي  امل�سكالت  وحل  والفهم   ، التفكري  يف  واأ�سلوبه   ، تعلمه  وكيفية   ، مدركاته 
يف امل�ستقبل ؛ وهذا يتطلب وجود اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات تعليمية تنمي للمتعلم قدراته 
التعليم  ا�سرتاتيجية  اأتاحت  وكلما   ، باأف�سل �سورة ممكنة  وتوظفها  اخلا�سة وت�سقلها 
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 ، والتجريب  املعلومات  وجمع  وال�ستف�سار  وامل�ساهدة  لال�ستطالع  املتعلم  اأمام  الفر�ض 
كلما �ساعد ذلك على بناء املفاهيم وتكوينها ، و�سحذ القدرات العقلية عند املتعلمني. 
موقف  املتعلم  فيها  يقف  ا�سرتاتيجيات  اتباع  �سرورة  على  املربون  يجمع  ذلك  وعلى 

املكت�سف ل موقف املتلقي . 

التو�صيات واملقرتحات : 
يف �صوء النتائج التي تو�صل اإليها البحث احلايل ميكن تقدمي التو�صيات التالية :

• طالبات 	 تدر�سه  الذي  الدرا�سي  املقرر  نف�ض  الدرا�سة  خطة  ت�سمني  �سرورة 
الدبلوم الرتبوي لي�سبح هذا املقرر �سمن مقررات متطلبات اجلامعة ، حيث 
تتاح الفر�سة جلميع الطالبات بغ�ض النظر عن تخ�س�ساتهن للتزود باملعلومات 
واملعارف املتعلقة بالبيئة ، والتي من �ساأنها تكوين اجتاهات اإيجابية نحو البيئة ، 
ورفع م�ستوى الوعي البيئي ، وامل�ساركة باتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأن ق�سايا 

وم�سكالت البيئة .
• للمعلم 	 بالكلية  واملجتمع  البيئة  برامج  يف  تدريبية  ودورات  عمل  ور�ض  اإقامة 

يف اأثناء اخلدمة ، علي اأن ي�ستمل هذا الربنامج علي �سقني ، اأحدهما خا�ض 
تاأهيله  مت  الذي  للمعلم  والآخر   ، البيئية  للرتبية  املوؤهل  غري  احلايل  باملعلم 
لربامج الرتبية البيئية بالكلية ب�سورة وظيفية يف املجال البيئي ، حتى ي�سهم 
املعلمون بدور فعال يف تثقيف طالبهم وتوعيتهم بالق�سايا وامل�سكالت البيئية 
 ، ي�سونها  بيئتهم مبا  �سلوكهم جتاه  وتر�سيد   ، حيالها  قرارات  اتخاذ  وكيفية 

ويحافظ عليها ، ويعمل علي تطويرها . 
• بالبيئة 	 املختلفة  واملوؤ�س�سات  البحث  ومعاهد  اجلامعات  اهتمام  �سرورة 

وم�سكالتها ، وذلك من خالل عقد املوؤمترات والندوات وور�ض العمل واللقاءات 
عالجية  و�سائل  من  تتطلبه  وما   ، م�سكالت  من  تعانيه  وما  البيئة  تعالج  التي 
بني  واملباريات  امل�سابقات  اإقامة  اإىل  بالإ�سافة  هذا  ؛  امل�سكالت  تلك  ملواجهة 
املوؤ�س�سات العلمية والثقافية يف جمالت احلفاظ على البيئة وحل م�سكالتها . 

• الهتمام بن�سر الوعي البيئي من خالل املدار�ض واجلامعات واملعاهد واملوؤ�س�سات 	
الدينية ، والعمل علي ربط م�سكالت البيئة بالعبادات ، وتبيان موقف الديانات 
الإن�سان يف احلفاظ  وم�سئولية  البيئة  الإ�سالمي من  الدين  وخا�سة  ال�سماوية 
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عليها ، وبيان اأن الدعوة للرتبية البيئية لي�ست حديثة ولي�ست غريبة بل جاء بها 
الإ�سالم منذ عهد بعيد .

• 	 ، البيئية  املو�سوعات  تدري�ض  عند  التطبيقية  اجلوانب  على  الرتكيز  �سرورة 
الأمر الذي يك�سب الطالب بع�ض املهارات الالزمة للتعامل مع م�سكالت البيئة .

• على 	 اجلامعات  تنظمها  التي  الال�سفية  الطالبية  الأن�سطة  بع�ض  يف  الرتكيز 
اإك�ساب الطالب كثريًا من املمار�سات الإيجابية يف ح�سن التعامل مع  �سرورة 

البيئة .
• الأ�ساتذة 	 قبل  من  التدري�سية  وال�سرتاتيجيات  الطرق  ا�ستخدام  يف  التنويع 

وتنمية  وتوظيفها  التفكريية  قدراتهم  ا�ستخدام  للطالب  تتيح  التي  واملعلمني 
مهاراتهم على نحو ميكنهم من اإدراك اأهمية احلفاظ على البيئة ومكوناتها من 
خالل التعلم الذاتي ، واملناق�سة ، واحلوار ، والع�سف الذهني ، وحل امل�سكالت 
، والدرا�سات  امل�ستقلة ، والزيارات امليدانية ، وجمع العينات ، وت�سميم وعمل 

النماذج وغريها . 
ومن املمكن اجراء البحاث التالية : 

اإجراء بحث  م�سابه للبحث احلايل علي متعلمي مراحل التعليم العام )البتدائي ، 
واملتو�سط ، والثانوي( ت�ستخدم فيها الأن�سطة البيئية والزيارات امليدانية لتنمية الوعي 
وامل�سكالت  الق�سايا  بع�ض  نحو  القرار  اتخاذ  على  والقدرة   ، البيئي  والجتاه   ، البيئي 

البيئية املحيطة بهم.
واملجتمع  البيئة  بني  التكامل  كيفية  تو�سح  املعلمني  اأدلة  لتطوير  درا�سة  اإجراء 

واملقررات الدرا�سية الأخرى. 
تعلم فعالة مثل ) املدخل  اأو مناذج  ا�سرتاتيجيات  اأو  تتبنى مداخل  اإجراء درا�سة 
البيئي ، منوذج رحلة التدري�ض ، الع�سف الذهني وحل امل�سكالت ، مدخل ال�ستق�ساء 
التعاوين ( للتعرف من خاللها على مدى اكت�ساب املتعلمني الوعي البيئي بجوانبه الثالثة 
من معارف ، ومهارات اتخاذ القرار ، و�سلوكيات وقيم واجتاهات نحو البيئة وق�ساياها 

وم�سكالتها . 
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