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 المدخل البيئي    ىلكترونية ق ائمة علإف اعلية مدونة  
 لتنمية المواطنة البيئية لدى طالب المرحلة الثانوية

 
 (2)هناء رزق محمد -(2)عبد الفتاحمحمد عبد الرازق  -(1)براهيم السيد محمدإيمان إ

 ةكلي (2 كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمسب دراسات عليا ةطالب( 1
 جامعة عين شمس، التربية

 

 المستخلص
مية المدخل البيئي لتنعلى  دراسة فاعلية مدونة الكترونية قائمةإلى  الحالي هدف البحث

 لتصميموا التجريبيقد اعتمد البحث على المنهج و  .ة لدي طالب المرحلة الثانويةالمواطنة البيئي
يئية تضمن مقياس المواطنة الب .يةبيئبعض األدوات مثل مقياس المواطنة ال باستخدام التجريبي

 .( مفرده57وتكون من ) ،ة الثانويةلدي طالبات المرحل، بعاد بيئية لتنمية المواطنة البيئيةأربع أ
ة لمواطنالمدخل البيئي لتنمية اعلى  كان الهدف منه الوقوف على فاعلية مدونة الكترونية قائمةو 

بلغ  والتيثبات المقياس لمجموعة البحث د من صدق و مرحلة الثانوية والتأكالبيئية لدى طالب ال
نة طالبه، حيث تم تطبيق المقياس على المجموعة التجريبية قبل تطبيق مدونة المواط 30عددها

 .تطبيق المقياس مرة أخرى على المجموعة بعد تطبيق المدونة االلكترونية أعيدالبيئية ثم 
يئي المدخل البعلى  مدونة الكترونية قائمةفاعلية  :همهاأ هي البحث بعدد من النتائج انت

دالة حو العن، االتجاه الوعي بالحقوق والواجبات البيئيةبأبعادها االربعة  لتنمية المواطنة البيئية
وقد  .لبحثاي المسئول لدي مجموعة ، السلوك البيئه نحو التنمية البيئية المستدامة، االتجاالبيئية

ف برزها المدونات في العملية التعليمية بمختلت الويب وأحث باالستفادة من تقنياوصى البأ
 ليم ويحسن من فرص التعلم الذاتي.مراحلها وتوظيفها بما يحقق التفاعلية في التع

 .مدونة الكترونية، المدخل البيئي، المواطنة البيئية :الكلمات المفتاحية
 

 مقدمة
 في غاية أمر بيئًيا وتربيته إعداده نفإ لذلك البيئة في تأثيرا األحياء أكثر من اإلنسان يعد

 فإن للتغيير قابلة غير البيئة مكونات بين العالقات تحكم التي القوانين كانت األهمية وإذا
 التربوية باألساليب السلوك هذا تعديل من تمكنه البيئةعلى  سلوكه ألثر اإلنسان معرفة
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 من بعيد حدإلى  تمكنه التي هي بيئةلل المنظمة والقوانين العالقات فهم ان باعتبار، العديدة
 قبل البيئية المشكالت من الكثير تحاشي من كذلك وتمكن أفضل بصورة مشكالتها مع التعامل
 دون  أو بقصد عديدة نواح من البيئةإلى  يسيئون  الناس من كبيًرا عدًدا أن خصوًصا، وقوعها

 .قصد
 لسلوكا يزيد وتفاقمها البيئية تالمشكال بتأثيرات التنبيهات فيه ىتتعال الذي الوقت ففي

 معظم حقوق  مع الناس من بعض سلوكيات تتعارض وقد بل، تجاهها لإلنسان السلبي
 لزموت الحقوق  تحمي التي القوانين سن الدولةعلى  يحتم مما وسالم بأمن العيش في المواطنين
 البيئة انةصي في تشريعاتوال القوانين هذه أهمية من وبالرغم، ومواردها البيئة باحترام المخالفين
 بحقوقهم المواطنين توعية يتم لم ما وحدها عليها االعتماد ال يمكن إال أنه، وحمايتها

 للتعامل نظمةالم للقوانين واحترامهم، لها انتمائهم بأهمية وإحساسهم بالبيئة المتعلقة ومسئولياتهم
 .البيئية بالمواطنة عرفي ما وهو، حلها في اإليجابي واإلسهام بمشاكلها والشعور معها

(Simon, 2005: p.46) . 

، ءوما، هواء من عليها وما األرض بصحة االهتمام يعمقه عالمي بعد   البيئية والمواطنة
 مجتمعه اتجاه والمسئولية الفعالة للمشاركة المواطن ويدفع، وبشر وشجر، وحيوانات، وحجر
 تيال البيئية التحديات كل لرد وذلك ،الجغرافية بالحدود تأثر دون  عامة األرض وكوكب خاصة
 حةالصال والتربة النظيف والماء النقي فالهواء تمييز، دون  والمستقبل الحاضر أجيال تواجه

 المواطنين إكسابإلى  البيئية المواطنة تهدف كما .استثناء دون  الناس لكل حق لالستخدام
 يعيالطب البيئي للنظام التوازن  وإعادة البيئي اإلصالح في تسهم التي والسلوكيات المهارات

 عاملالت في اآلتية لنظرته وإما النظام هذا ضمن بموقعه اإلنسان لجهل إما الخلل أصابه الذي
 .المختلفة الربحية للمشاريع إقامته أو، الطبيعية الموارد مع

 تصحيح خالل من البيئة مع التعامل أثناء العامة الحياة في المتبع البيئي السلوك تحسين
 من ولعله، الخاطئة البيئية واألفكار المعتقدات وتعديل، المواطنين لدي السائدة البيئية المفاهيم

 التي والصحيحة والمفيدة السليمة واآلليات المهارات المواطنون  يكتسب ان أيضا الضروري 
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 2015، حسانين بكر أبو) المستدامة التنمية أجل من البيئي واإلصالح المحافظة في تسهم
 .)102ص

 مشاركةال ىعل لتحفيزهم لألفراد العامة البيئية والثقافة المعرفةnمستوي  رفع في واإلسهام
 تجنبإلى  والسعي والتنموية البيئية بالشؤون  المعنية الحلول ووضع، القرارات اتخاذ في

 يئيةالب لألنشطة المدي بعيدة أضرار وجود عدم بإثبات والمطالبة نشؤها قبل البيئية األضرار
 لمقترحة.ا

 نع الفرد يكتسبها التي البيئية والمسئولية البيئي السلوك أساس هي التوعية عملية إن
 .المختلفة المجتمع ومؤسسات والمدرسة األسرة في التربية طريق

 صالأ الناشئ البيئي للوعي الحقيقي النتاج هي البيئية المسئولية إن القول يمكن وهكذا
، بالموج البيئي السلوك في الحادث التغير وكذلك، البيئة حون واالتجاهات المعارف تغير من

 .المسئول السلوك هو السوي  أو الموجب البيئي فالسلوك
 اخلد بالمناهج التكنولوجيا دمج لتحفيز عملية مميز أسلوبا اإللكترونية المدونات تعتبر

 الطالب يستطيع سهل شكل وهو الشخصية، المذكرات دفاتر تشبه ألنها الصفية الغرفة
 ثيرالك هناك أن خاصة، واإلبداع للتعبير الالزمة المساحة وتعطيهم، بساطة بكل معه التعامل

 من الخاصة ليتمكن مدونتهمعلى  الحصول إمكانية لهم تتيح التي اإللكترونية المواقع من
 نتاجات من يحسن مما زمان وأي وقت أي في الصفية الغرفة جدران خارج التعلم مواصلة

 .(30ص،  2007 )محمد اسماعيل، .متعّلمه
 

 مشكلة البحث
خالل: الدراسة االستطالعية حيث تم تطبيق مقياس  من البحث مشكلةثون الباح شعرت

الثانوية  المرحلة ( على عينة من طالب مدارس2013، محسن العربي) المواطنة البيئيـــــــــــة
 المقياس نتائج تطبيق واسفرت، ( طالب30بإدارة روض الفرج التعليمية بشمال القاهرة عددها )

 %10( بنسبة اقل منلواجبات البيئيةفي جانب البعد البيئي )الوعي بالحقوق وا قصور عن
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التنمية وفي جانب البعد البيئي ) %20 ( بنسبة اقل منوفى جانب البعد البيئي )العدالة البيئية
( ولالسلوك البيئي المسئالبيئي )ـــعد وفي جانب الب %10 يئية المستدامة( بنسبة اقل منالب

ية لدى طالب لذا تتمثل مشكلة البحث في ضعف مستوى المواطنة البيئ % 30بنسبة اقل من 
 .تصدي لهذه المشكلةلاالمرحلة الثانوية و 

 

 أسئلة البحث
 على قائمة إلكترونية مدونة ما فاعلية" :جابة على السؤال الرئيس التاليحاول البحث اإل

 ؟"الثانوية المرحلة طالب ىلد البيئية المواطنة لتنمية يالبيئ المدخل
 :أسئلة فرعية ةالسؤال الرئيس عدويتفرع من 

  الثانوية؟ المرحلة طالب ىلد تنميتها يجب التي البيئية بعاد المواطنةأ ما .1
ئية بيال ما معايير تصميم المدونة االلكترونية القائمة على المدخل البيئي لتنمية المواطنة .2

 ؟طالب المرحلة الثانويةلدى 
 لبيئيةا المواطنة ما نموذج التصميم التعليمي المناسب إلنتاج المدونة اإللكترونية لتنمية .3

  الثانوية؟ المرحلة طالب ىلد
 ؟ويةالثان المرحلة طالب لدي البيئية المواطنة تنمية في اإللكترونية المدونة فاعلية ما .4

 

 ف البحثهد
 .الثانوية المرحلة طالبات لدى طنة البيئيةالموا البحث الى تنميه يهدف

 

 فروض البحث
( بين متوسط درجات 0.05)ى رق دال إحصائيًا عند مستو يوجد ف :الفرض الرئيسي

 .يالبعد طنة البيئية لصالح التطبيقلمقياس الموا يوالتطبيق البعد القبليالتطبيق  في الطالبات
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 :عيةر الفروض الف
التطبيق  البات في( بين متوسط درجات الط0.05)ى و ستدال إحصائيًا عند م يوجد فرق  -1

 .بعديالالبيئية لصالح التطبيق  والواجبات لمقياس الوعي بالحقوق  البعديوالتطبيق  القبلي
التطبيق  البات في( بين متوسط درجات الط0.05ى )مستو  دإحصائيا عنيوجد فرق دال  -2

 .البعديح التطبيق البيئية لصال العدالةلمقياس  البعديوالتطبيق  القبلي
التطبيق  البات في( بين متوسط درجات الط05.، 0) ى مستو  إحصائيا عنديوجد فرق دال  -3

 .البعديالمستدامة لصالح التطبيق  البيئية التنميةلمقياس  البعديوالتطبيق  القبلي
التطبيق  البات في( بين متوسط درجات الط0.05) يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي  -4

 .البعديالبيئي المسئول لصالح التطبيق لمقياس السلوك  البعديلتطبيق وا القبلي
 

 إجراءات البحث
 ـ:يلى ما تم اتباع البحثية األسئلة على لإلجابة

 طالب دىل تنميتها يجب التي البيئية بعاد المواطنةأما " :ولال  السؤال على : لإلجابةأولا 
 :واطنة البيئية من خاللبعاد المقائمه بأ عدادإ تم  "الثانوية؟ المرحلة

 .االطالع على الدراسات السابقة -
 .سؤال بعض الخبراء في مجال البيئة -
 .عرض القائمة على المحكمين -
 .التوصل الى القائمة النهائية -

لمدونة اما المعايير التي يجب أن تراعى عند تصميم " :الثاني السؤال على : لإلجابةثانياا 
 "؟ةلثانويالبيئي لتنمية المواطنة البيئية لدى طالب المرحلة اااللكترونية القائمة على المدخل 

 .على الدراسات السابقة واالدبيات تم االطالع -
 .ائمة بالمعايير التربوية والفنيةاعداد ق -
 .خبراء في مجال تكنولوجيا التعليمعرض قائمة المعايير على ال -
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 .التوصل الى القائمة النهائية -
 المدونة نموذج التصميم التعليمي المناسب إلنتاج ما" :ل الثالث: لإلجابة على السؤاثالثاا 

 "؟المرحلة الثانوية طالب لدى البيئية المواطنة لتنمية اإللكترونية
تم و تم االطالع على نماذج التصميم التعليمي واختيار النموذج العام للتصميم التعليمي  -

 -والتصميم –: التحليل ثلة فيومراحل هذا النموذج والمتمتصميم المدونة وفقا لخطوات 
  .التقويم –التنفيذ  -والتطوير

تدريس علوم  عرض المدونة على مجموعة من المحكمين تخصص مناهج وطرق  -
 .وتكنولوجيا التعليم

 .عمل التعديالت المطلوبة والتوصل الى الشكل النهائي للمدونة -
 البيئية مواطنةال تنميه في كترونيةاإلل المدونة ةفاعلي ما" :: لإلجابة على السؤال الرابعرابعاا 
 "الثانوية؟ المرحلة طالب لدى

 :تم اتباع ما يلى
عداد أدوات البحث الممثلة في مقياس المواطنة البيئية وعرضه على مجموعة من إ  -

 .لتوصل الى الشكل النهائي للمقياسالمحكمين وحساب ثباته وا
درسة الشهيد احمد عبد الباسط اختيار عينة البحث من طالبات الصف االول الثانوي بم -

 .ض الفرج التعليمية شمال القاهرةالثانوية بنات بإدارة رو 
 .البحث مجموعه على قبلياً  المقياس تطبيق -
 .اإللكترونية على مجموعة البحث تطبيق المدونة -
 .تطبيق المقياس بعدياً  -
 .يرها وتقديم التوصيات والمقترحاتالتوصل الى النتائج وتفس -
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 حدود البحث
 .طالبات المرحلة الثانوية :ةحدود بشري
 مدرسة الشهيد احمد عبد الباسط بإدارة روض الفرج التعليمية بمحافظة :ةحدود مكاني

  .القاهرة
 . 2020/2021الفصل الدراسي االول والثاني للعام الدراسي  :ةحدود زماني

 

 أهمية البحث
 :النظرية الهمية

 ويةالثان المرحلة طالب لدى لبيئية الالزم توافرهاقائمة بأبعاد المواطنة ا التوصل الى. 
 الثانوية طالب المرحلة لدى البيئية المواطنة لتنميه الكترونيه مدونه تقديم. 

دى طالب لتعديل سلوكيات خاطئة مرتبطة بالمواطنة البيئية  :التطبيقية العملية الهمية
 .الثانوية المرحلة

 

 يةالدراسات السابقة للمدونة االلكترون
بتت فعاليتها كما في دراسة وقد استخدمت المدونات التعليمية في تدريس بعض المواد واث

 أثر استخدام المدوناتعلى  التعرف ىالتي هدفت إل (Singer, 2008دراسة سينقر ) :كل من
تنمية تحصيل على  أن االشتراك في المدونات ساعد ىوتوصلت إل، التحصيلعلى  التعليمية

الذي يدرسونه حيث أصبحوا أكثر استمتاعا بالمقرر مقارنة باستخدام الطرق  الطالب الدراسي
( توصلت الدراسة الى أن DUDA & Garre, 2008)دودا وجاريت ، التقليدية في التعليم

الطالب الذين استخدموا المدونة زادت من خبراتهم في مادة الفيزياء بشكل عام وأنها جعلت 
ا اتضح للمعلم أن الطالب الذين كانوا ال يشتركون في المناقشات المقرر أكثر متعة وتشويقًا كم

؛ شيرسيل تماما وتفاعاًل في مادة الفيزياءداخل الفصل وال يتفاعلون معه أصبحوا أكثر اه
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(Churchill, 2009التي توصلت إل )تنمية التحصيل على  أن استخدام المدونة ساعد ى
وتعلمهم أشياء جديدة بعد ، في تيسير تعلمهم طالب التعليم الجامعى وساهمت ىالدراسي لد

تعدادهم لعمل مدونات في معظم الطالب رغبتهم واس ىوقد أبد، مشاهدتهم ألعمال اآلخرين
( الى فاعلية استخدام المدونات التعليمية في 2010؛ كما توصلت فوزية المدهوني )المستقبل

ة بكلية العلوم واآلداب ببريدة جامعة تنمية التحصيل الدراسي لدي طالبات قسم اللغة االنجليزي
وتتفق تلك ، القصيم في مقرر الوسائل وتقنيات التعليم واتجاهاتهن نحو المدونات التعليمية

أن  ى( التي توصلت إلTekinarslan, 2010) النتائج مع نتائج دراسة "تيكنارسلكان"
، عليم في مقرر الكمبيوترتحصيل الطالب في قضايا تكنولوجيا التعلى  تأثير ايجابي للمدونات

وأوصت باستخدام المدونات لتعزيز اإلنجاز واكتساب المعرفة للطالب فضال عن معلومات 
( الى فاعليتها في تنمية التنور 2016كمال ) واحمد، بادل المهارات في مجتمع التعلمالبحث وت

الى فاعلية  (2016؛ بينما توصلت هاله العمودي )الثانوي التاريخي لدي طالب الصف االول 
المدونات التعليمية االلكترونية في تدريس الكيمياء لتنمية على  استراتيجية مقترحة قائمة

مهارات التفكير المتشعب والمهارات االجتماعية واالتجاه نحو دراسة الكيمياء لدي طالبات 
  التربية الخاصة بكلية التربية.

سات الدرالية المدونة االلكترونية أن يتضح من العرض السابق للدراسات التي تناولت فاع
ن هذا ا لكو العربية المتعلقة باستخدام المدونات االلكترونية لتنمية المواطنة البيئية نادرة نظر 

تنمية لاستخدام المدونات االلكترونية  ىن الدراسات االجنبية لم تتطرق الكما أ، المجال حديث
االلكترونية في معظم المراحل الدراسية  وصالحية استخدام المدونات، المواطنة البيئية

 .والمقررات المختلفة
 :الدراسات السابقة للمدخل البيئي

  األساليب التي يمكن استخدامها في تدريس استهدفت الدراسة :(2006) رهان السري :
ويمكن استخدامه في تدريس الرياضيات من منطلق معين ، البيئية والتربية العلميةالتربية 

تحصيل الرياضيات واالحتفاظ على  بهدف مساعدته، " التي يعيش فيها التلميذةئوهو "البي
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عن طريق ممارسة بعض األنشطة والوسائل ، وتكوين اتجاه إيجابي نحو البيئة، بالمعلومات
 . فهم ما يدرسه من خالل بيئتهعلى  ولمساعدة التلميذ، المعينة

 م لربط عمليات التعلي ىالذي يسعدخل استهدفت الدراسة: الم :(2007ابا حسين ) سماءأ
، هابة عليوالنتائج المترت، والتعلم لمنهج الكيمياء بمشكالت البيئة وقضاياها محلال أسبابها

 :ىال وتوصلت الدراسة. إيجاد الحلول المناسبة لهاعلى  والعمل، ودور الفرد في الحد منها
 .يائييئية ذات المنشأ الكيمالب والوعي بالمخاطر، تنمية ميول الطالب نحو مادة الكيمياء

 ( 2013دراسة محسن العربي): فعالية استخدام المدخل البيئي فياستهدفت الدراسة : 
ي ب التاألسالي، تدريس اللغة العربية لتنمية المواطنة البيئية لدي طالب المرحلة الثانوية

ريس امه في تدويمكن استخد، يمكن استخدامها في تدريس التربية البيئية والتربية العلمية
 هبهدف مساعدت، اللغة العربية من منطلق معين وهو " البيئة " التي يعيش فيها التلميذ

ن ع، وتكوين اتجاه إيجابي نحو البيئة، تحصيل اللغة العربية واالحتفاظ بالمعلوماتعلى 
ن فهم ما يدرسه معلى  ولمساعدة التلميذ، طريق ممارسة بعض األنشطة والوسائل المعينة

 ه.ل بيئتخال
 :الدراسات السابقة للمواطنة البيئية

 ( 2011دراسة حمدي طلعت): تنمية المواطنة البيئية لدى تالميذ استهدفت الدراسة :
، نيالمرحلة االعدادية وذلك من خالل برنامج مقترح قائم على استراتيجية التعلم التعاو 

بمدرستي الزيتون حيث تم التطبيق على مجموعة من تالميذ الصف االول اإلعدادي 
قد قام و  .التابعتان إلدارة الزيتون التعليمية، والزيتون اإلعدادية بنات، االعدادية بنين

ل ى وجود فرق داوقد أشارت نتائج الدراسة إل .الباحث باستخدام: المنهج شبه التجريبي
( في متوسط درجات التالميذ ألبعاد المواطنة البيئية 0.05) ى إحصائيا عند مستو 

بعد و ( قبل العمل االجتماعي التعاوني البيئيمسؤولية الشخصية البيئية /العدالة البيئية / )ال
 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي



 يئيةمجلة العلوم الب
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 إيمان إبراهيم السيد وآخرون 
 

 2022 الجزء الثاني، يناير األول، العددون، لخمساالحادي  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال

10 

  دراسةTarrant  &Lyons (2013): التعرف على دور المنح  :استهدفت الدراسة
 دراسةالباحثان بالالدراسية قصيرة االجل في تنمية المواطنة البيئية لدى الطالب حيث قام 

ال ( طالب مسجل للدراسة في الخارج ببرنامج في التنمية المستدامة بك650أكثر من )على 
حصلوا على منح وتوصلت الدراسة إلى: تفوق الطالب الذين  .من استراليا ونيوزيالندا

ن ة بيقرانهم في مجال المواطنة البيئية ووجود فروق ذات داللة إحصائيأتعليمية سابقة عن 
 وأشارت الدراسة إلى أهمية تقديم، الذكور واالناث في تحصيل البرنامج لصالح الذكور

  .المنح الدراسية في مجال التربية البيئية لتنمية المواطنة البيئية
 ة على أثر تصميم وحدة تعليمي : التعرفاستهدفت الدراسة :(2015)خرون آو  يدراسة عل

 ية ومواضيع الوهابك وقياس أثره على المخرجاتالكترونية إثراءيه عن المواطنة البيئ
 . في دولة الكويتالتعليمية لدى طالب المرحلة االبتدائية 

ج باستخدام منهج تطوير المنظومات التعليمية ممثال في خطوات نموذ وقد قام الباحثون 
ت كيمب لتصميم وحدة إثراءيه عن المواطنة البيئية وموضوعات الوهابك تمثلت تلك الموضوعا

،التنوع  Agricultureالزراعة ، Healthالصحة ، Energy، الطاقة Waterفي )المياه 
م ت( حيث تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم في االلفية والتي Biodiversityالحيوي 

البحرية و  وتم إضافة موضوع الموارد الساحلية 2002االتفاق عليها في قمة جوهانسبرج 
Coastal and Narine )ومن أجل تحقيق هدف الدراسة  .تلك الموضوعاتإلى  باإلضافة

أي ر نة الستطالع الطالب واستبا ىتبانة لقياس المواطنة البيئية لدقام الباحثون بإعداد اس
تضمين المقررات بموضوعات الوهابك ووحدة إثراءيه الكترونية في  ىالمعلمات حول مد

بد ( معلمة من معلمات مدرسة طرفه بن الع37)وقد شملت مجموعة الدراسة  .المواطنة البيئية
يبية جموعة تجر ( م22) ىاس المواطنة لديهم تم تقسيمهم إل( طالبا تم قي66)، االبتدائية بنين

ية م: فاعلية الوحدة اإلثرائية اإللكترونية في تنىوتوصلت الدراسة إل. ( مجموعة ضابطة44)
 .المجموعة ىدالمواطنة البيئية ل
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  عضاء أ : تنمية المواطنة البيئية لدى استهدفت الدراسة (: 2016حسانين )دراسة ابو بكر
ير وذلك من خالل برنامج مقترح قائم على أنشطة االتصال المباشر وغ، الجمعيات االهلية

 المباشر.
شتمل على خمس مكونات )الوعى ابإعداد مقياس للمواطنة البيئية  وقد قام الباحث:

التنمية  – المشاركة البيئية –العدالة البيئية  –لمسؤولية البيئية ا –بمفهوم المواطنة البيئية 
ضاء ( عضوا من أع30)على  المستدامة البيئية( ثم تطبيقه قبل تدريس محتوى البرنامج وبعديا

 .بيئيةمواطنة الفاعلية البرنامج المقترح في تنمية ال ىوتوصلت الدراسة الالجمعيات االهلية. 
  ولت المواطنة البيئية يتضح اآلتياسات التي تنامن العرض السابق للدر: 

ضرورة أن تتضمن المناهج على  يتضح أن العديد من الدراسات أكدت :فالألهد بالنسبة
، وحدي فتالدراسية المشكالت الدراسية التي تساهم في تنمية المواطنة البيئية مثل دراسة )المجا

؛ 2015، وأخرون على  ؛2011، نالدي ؛ انجي صالح2010 يناس محمود،إ ،؛ حنفي1999
(. ولم يقتصر أهمية المواطنة 2007، البير لوقا ؛2009 هبه امام، ؛2017، ريهام طلعت

رامج بخالل  أهمية تنمية المواطنة البيئية منإلى  البيئية بالمراحل التعليمية المختلفة بل امتدت
ت ير النظامية كالجمعيا( أو المؤسسات غSkye, 2004تعليم الكبار وهو ما جاء في دراسة )

عالم المدرسي كما جاء في دراسة ( أو اإل2016، األهلية كما في دراسة )حسانين ابو بكر
أهم المعوقات التي واجهت  ىهدفت بعض الدراسات التعرف إل .(2010، احمد الحسيني)

 (.2013 المعلمين والطلبة مثل دراسة )محسن العربي،
تنوعة فاعلية استخدام استراتيجيات معلى  الدراسات أكدتبعض  :المستخدمة بالنسبة لآلليات

، عتحمدي طلء في دراسة )لتنمية المواطنة البيئية مثل استراتيجية التعليم التعاوني كما جا
2011). 

استخدمت جميع الدراسات في هذا المحور المنهج التجريبي لتحقيق  :المتبعة بالنسبة للمناهج
حيث تم اختيار العينة ، سة الحالية فقد اتبعت المنهج التجريبيبالنسبة للدرا. أهداف الدراسة



 يئيةمجلة العلوم الب
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 إيمان إبراهيم السيد وآخرون 
 

 2022 الجزء الثاني، يناير األول، العددون، لخمساالحادي  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 ترقيم الدولي الموحد اإللكترونيال

12 

)السيد زكى، وتم تحديد عينة الدراسة. ، ة من طالبات الصف االول الثانوي بصورة عشوائي
2007 ) 

 

 االطار النظري
عاء و نها إ (2005فراج )عبد الرحمن  عرفها :The blogمفهوم المدونات اإللكترونية 

 وهي في أبسط صورها عبارة عن صفحة طبيق من تطبيقات االنترنت،تو  ،مرجعي للمعلومات
ي ما فمجموعة من المقاالت القصيرة التي يتم تحديثها باستمرار كعلى  االنترنت تحتوي على 

 كترونيةتصاحبه آلية ال، وهي مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا تصاعديا ،الصحيفة اليومية التقليدية
مكن وي، ون لكل مدخل منها عنوان دائم ال يتغير منذ لحظة نشرهيك ألرشفة المدخالت القديمة،

لي تدوينه معينة في وقت الحق عندما ال تصبح متاحة في الصفحة األو إلى  القارئ من الرجوع
مقاالت على  : "صفحة ويب تحتوي بأنها Bradley( 2004ويعرفها برادلي ). من المدونة

 اآلراءموجه من على  تحتوي و  مة ومحدثة بانتظامؤرشف ب زمنيعامة قصيرة منظمة وفقا لترتي
 خري أوتقوم بوصالت لمواقع ، والتعليقات الشخصية تتبع في تأليفها وإنشائها برامج خاصة بها

الباحثة أن: المدونات ظاهرة عامة بانضمام العديد من  ى . هذا وتر "جماهير عريضةإلى 
أن أصبح عام  ىتطور األمر إل، صفوف المدونين وقرائها ىتفيدين من اإلنترنت إلالمس

ه " عبارة عن موقع ويب يتم تحديثBlogوالذي يذكر أن المدونة "، م هو عام المدونات2005
 تدوينات مؤرخة ومرتبة ترتيبا زمنيا بداية باألحداث مداخل أوعلى  يشتمل بصفة مستمرة،

 . رامج التدوينتبون المدونات وبأنهم األشخاص الذين يكعلى  "Bloggersويعرف المدونون "
فمن مميزاتها سناء  رةللمدونة االلكترونية مميزات كثي :مميزات المدونة اإللكترونية

 ؛ تيكنارسلكان(Singer, 2008سينقر ) (؛2010) (؛ فوزية المدهوني2010السلموني )
Tekinarslan, 2010)) :تتيح المدونة التواصل مع العمالء الحاليين التواصل المستمر :

: كل واقعية المدونةبصفة مستمرة.  ى يتطلب التدوين عادة تحديث المحتو و ، نوالمحتملي
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الكشف عن . ت مع القراء الدائمين في المدونةمشاركة في المدونة تمكنك من تشارك المعلوما
الموقع اإللكتروني على  مقاالت وإعالناتعلى  : غالبية المدونات األن تشتملالمعلومات

 .يد أو من خالل النشرات الدوريةر بوحمالت تسويق من خالل ال
، 2010 يوجد عدة أنواع من المدونات اإللكترونية: )فوزية المدهوني، :أنواع المدونات

41- 46). 
  الروابط التشعبية على  المدونة اإللكترونية التي تحتويLink Blogs  واع تعتبر أول أنو

 ن هنا جاء اسم المدونةوم، شبكة االنترنتعلى  المدونات اإللكترونية التي تم نشرها
موقع العديد من الروابط لعلى  ( ويحتوي هذا العنوان من المدوناتWeblogs) اإللكترونية

صر وصف مختإلى  إضافة، صاحب المدونة أنها تستحق الزيارة ى التي ير ، اإلنترنت
 .للموقع المشار إليه بالرابط

  المذكرات اليوميةعلى  المدونة اإللكترونية التي تحتوي :(On diary blogsوتتناول )  هذه
ه وال تحتوي هذ، وماذا دار في ذلك اليوم، المدونات الحياة اليومية لمالكها ماذا فعل

 .خري أالروابط لمواقع إلكترونية على  المدونات بالضرورة
  مقاالتعلى  المدونات اإللكترونية التي تحتوي: (Article blogs وهى تحتوى )  على

قدر أقل من على  وهي عادة ما تكشف، خبار واألحداث والتقاريرالعرض والتعليقات لأل
 .مذكراتعلى  تحتوي  الحياة اليومية لكاتبها من المدونات اإللكترونية التي

  الصور:على  المدونات اإللكترونية التي تحتوي (Photo blogs مثل "صورة )اليوم "
 .وغيرها

 اإلذاعيمقاطع البث على  تي تحتوي المدونات اإللكترونية ال( :Podcasts blogs إذ )
أنها برامج إذاعية قصيرة مسجلة على  (Podcastsيمكن اعتبار مقاطع البث اإلذاعي )

أن وبإمكان المستمع تحميلها عندما يريد االستماع إليها علما ب، بواسطة صاحب المدونة
عن مشغالت الملفات وهي عبارة  ،IPODمأخوذة من أجهزة  Podcastsالمصطلح 

 .Podcastsالتي بإمكانها تشغل ملفات  3MP تية بصيغةالصو 
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  المرئيمقاطع البث على  المدونات اإللكترونية التي تحتوي( :Videocassettes Blogs) 
مدونات ( هي أحدث اتجاه في أوساط الVideocassettesمقاطع البث المرئي )
 .فيديوتعد بواسطة ال ( غير أنهاPodcastsمقاطع البث اإلذاعي )اإللكترونية وهي مماثلة ل

  نات أنواع المدو المدونات اإللكترونية المنوعة: تعتبر المدونات اإللكترونية مزيًجا من
 .المذكورة أعاله

 ن مونات بواسطة مجموعة المدونات اإللكترونية الجماعية: يتم كتابة هذا النوع من المد
 .األشخاص

 :Environmental Approach البيئي المدخل
: ل، يقا(مدخالً )( وُدُخوالً ( َيْدُخل )َدَخلَ الَمْدَخل بفتح الميم من الفعل ): لعربيةفي اللغة ا

فلما حذف حرف الجر انتصب انتصابا ، والصحيح فيه أن تقديره: دخل في البيت، دخل البيت
ال : َدَخل َمْدخَ لدخول، وموضح الدخول أيضاً  تقول: ا( بفتح الميمالَمدخل)و، المفعول به

حسن  ويقال: هو، ( البيت بفتح الميم موضع الدخول إليهَمْدَخلْ خل َمْدَخل صدق. و)ود، حسناً 
: كان يقال إن في ل: حسن المذهب في أموره، والجمع: مداخل، وفي حديث الحسنالَمْدخَ 

 حسن : ويقال فالنء الطريقة، وسوء السيرة، قال شمر: سو الَمْخَرجو  النفاق اختالف الَمْدَخل
والُمدَخل بضم ، وكذلك هو حسن المذهب، أي حسن الطريقة محمودها ،المدخل والمخرج

 .والمفعول من أدخله ُمدَخل صدق، : اإلدخالميمال
 أو مجال من، أي موضع ى: عملية الدخول إلبفتح الميم يعني: البيئي فالَمدَخل وبذلك

، يئيةفتنشأ الهندسة الب، موضوع االقتصاد من منظور بيئيإلى  كأن ندخل، منظور بيئي
وع وهكذا مع باقي فر ، فينشأ االقتصادي البيئي، موضوع االقتصاد من منظور بيئيإلى  وندخل

 العلم والمعرفة. 
مستخدمًا ، "طريق يتبعه المعلم في عملية التدريس :عرفه اللقاني، وعلي الجمل بأنهيُ 

الفكري نحو  يقصد به االتجاه ى( بأنه: "منح2013ويعرفه محسن العربي ) أسلوبًا أو أكثر".
، Approach objectiveوقد يكون هذا االتجاه الفكري موضوعيًا ، موضوع أو موقف ما
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 Subjectiveوقد يكون االتجاه ذاتيًا ، ويكون بعيدًا عن المصلحة الشخصية أو التحيز

Approach  ."ومتأثرًا بالمصلحة الشخصية أو التحيز 
مع ، المعني االصطالحي لكلمة مدخلاللغوي و  ىالباحثة أنه بالجمع بين المعن ى وتر 

كري فطريق أو اتجاه  :رائي، يمكن التعبير عنه بما يليإج ىيتشكل معن، وصفه بكلمة )البيئي(
 عن طريق المدونة االلكترونية متسماً ، في إدخال أبعاد المواطنة البيئية، يتبعه المعلم
اطنة تنمية المو على  التي تعينبعض الوسائل على  ومعتمدا، ومبتعدًا عن الذاتية، بالموضوعية

 .الثانوية لدي طالب المرحلة، البيئية
إذا وصف بكلمة ، الباحثة أن الَمدخل بفتح الميم مصدر ميمي بمعني الدخول ى وتر 

، في صف دراسي في مرحلة تعليمية، البيئة عن طريق منهج دراسيإلى  البيئي يعني الدخول
 ."، وإن استلزم المصدر ذلكخصأو الش، أو المكان، بدون تحديد " الزمان

ساليب عن طريق ثالثة ا: ل البيئي في المناهج الدراسيةأساليب استخدام المدخ
 :رئيسية هي

 ال ربط المناهج التقليدية لمختلف المواد بنواحي البيئة عن طريق إدخ: ولسلوب ال لا
على جهود ويعتمد ذلك أساسا ، بعض المعلومات البيئية ذات الصلة بموضوعات الدراسة

ثر الموجه والمعلم في طريقة التوجيه والتدريس وهذا االسلوب قائم إلى حد ما وهو االك
سهولة حيث يربط المعلم بين مواد الدراسة والبيئة كلما امكن مع إتاحة بعض الفرص 

 .سة مناشط ذات صلة بالبيئةلممار 
 ل ات تصميم خاص داخويتناول إعداد وحدة أو فصل أو جزء عن البيئة ذ :سلوب الثانيال

لوب وقد اخذت بهذا االسلوب العديد من المناهج ويعتبر هذا االس، إحدى المواد الدراسية
 .من افضل االساليب وأنسبها للتعليم العام

 ر ل في طو ويتناول إعداد برامج دراسية متكاملة تدور حول البيئة وهو مازا: سلوب الثالثال
 التجريب.
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لى إيب المرحلة التعليمية التي تناسبه ومن ثم ينبغي النظر ولكل أسلوب من هذه االسال
ملي ل العتلك المداخل الثالثة على انها بمثابة مراحل متعاقبة وليست اختبارات بديلة في االدخا

 .ي المراحل التعليمية المتتابعةللتربية البيئية في المناهج الدراسية ف
 Environmental Citizenship المواطنة البيئية

( بأنها السلوك الذى 2005تعددت مفاهيم المواطنة البيئية حيث عرفها مالك غندور )
س ا يعكينتهجه الفرد لحماية البيئة المحلية والعالية وموارها الطبيعية وصونها من التلوث مم

ل لتأهيامعرفة ووعيًا بندرة الموارد الطبيعية من جهة ،ومحدودية قدرتها على التجدد او إعادة 
 & Derekبينما عرفها .لمحافظة عليها وتنميتها باستدامةواهمية ا، ي من جهة اخرى الذات

Bell (2005 )نها االلتزام الشخصي لسكان كوكب االرض لتعلم المزيد عن البيئة أب
ات المنظموتشجيع األفراد والجماعات و  ،ل إيجابية لصالح البيئة باستمراروحمايتها، وإجراء أفعا

 .والمسؤوليات البيئيةللتفكير في الحقوق 
 لحماية نها السلوك الذي ينتهجه الفردأب :مفهوم المواطنة البيئيةإلى  كما توصلت الباحثة

مة الستداوالمشاركة الفعالة للمواطنين لتحقيق ا ،لية والعالمية ومواردها الطبيعيةالبيئة المح
 .والعدالة البيئية

 ( أهداف المواطنة البيئية صياغة2001وقد صاغ جميل احمد ) أهداف المواطنة البيئية:
، بيئيةوعي تام بأهداف المواطنة العلى  بما يدل، تشمل الكائن الحي معرفيًا ومهاري ووجدانيا

 : خص تلك األهداف في النقاط اآلتيةوتتل
 الهداف المعرفية: 
وليس وحده منفصلة ، ومتضامن مع غيره، ومشارك، أن يعي كل مواطن أنه مسئول -

 ى المستو على  ،ا حقوقها وواجباتها البيئيةأنه جزء من مجموعة مترابطة له بل، بذاتها
 .اإلنساني ى المستو  ىالوطني، وعل

 الهداف المهارية: 
 . والمحافظة عليها، عدم اإلضرار بالعناصر البيئية -
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 صون سالمتها. و ، حماية المنظومات البيئيةعلى  العمل -
 لبيئية. في حل مشكالت ا، التوسع في أسلوب المشاركة -
 يةالهداف الوجدان: 
 . والحياة في جميع صورها وتنوعاتهااحترام األرض  -
 .التي تساهم في تكوين الضمير، االهتمام باالتجاهات والقيم الدينية -

مات نها اكساب المواطنين المهارات والمعلو أب: لباحثة اهداف المواطنة البيئيةوقدمت ا
تاحة الفرصة للمواطنين إو  ،لتنمية المستدامةالبيئي من أجل االتي تساعد في االصالح 

 .للمشاركة في اتخاذ القرار البيئي
مع  واستفادت منها في بناء قائمة المواطنة وخاصة ،وقد راعت الباحثة المبادئ السابقة
ي ونًا فكانت تلك المبادئ ع، والسلوك البيئي المسئول ،بعدي الوعي بالحقوق والواجبات البيئية

 وأنشطته وتقييمه التكويني والنهائي. ،لمقترح للبحث الحاليبناء التصور ا
داف تتمثل أسس بناء المواطنة البيئية من خالل تحديد األه: أسس بناء المواطنة البيئية

 : يتالنحو اآلعلى  التي يمكن سردهاالرئيسية لتحقيق برامج ومشاريع المواطنة البيئية 
اطئة، ة الخواطنين وتعديل المعتقدات واألفكار البيئيتصحيح المفاهيم البيئية السائدة لدي الم -

 .عن غياب مفهوم المواطنة البيئية ومعالجة أسس المشاكل للسلوكيات السلبية الناجمة
ظة إكساب المواطن المهارات واألليات السليمة والمفيدة والصحيحة التي تسهم في المحاف -

 . البيئي من أجل التنمية المستدامةواإلصالح 
 وبين اللجنة الخاصة، الخبرات بين المنظمات البيئية الحكومية وغير الحكومية تبادل -

 (UN) اسيآبرنامج األمم المتحدة للبيئة لدول غرب إلى  المواطنة البيئية التابعببرنامج 
 .(32، 2008، علي )عامر

 تتمثل، اعة منهأربعلى  للمواطنة البيئية أبعاد كثيرة يركز البحث الحالي: أبعاد المواطنة البيئية
 :في
 .الوعي بالحقوق والواجبات البيئية -
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 .نحو العدالة البيئية االتجاه -
 .االتجاه نحو التنمية البيئية المستدامة -
 .السلوك البيئي المسئول -

 

 جراءات البحثإ 
 قائمة فاعلية المدونة اإللكترونيةعلى  تم استخدام المنهج التجريبي للتعرف :بحثمنهج ال

 نويةلمرحلة الثاطالب ا ىتقل( لتنمية المواطنة البيئية لدئي )المتغير المسالمدخل البيعلى 
 ذو القياس الواحدة بالمجموعةتم استخدام التصميم التجريبي المعروف و  )المتغير التابع(

م ، ثم تالمجموعة التجريبية قبلياعلى  القبلي/البعدي حيث تم تطبيق )مقياس المواطنة البيئية(
 ي لمقياس اتجاهالمجموعة التجريبية وتم التطبيق البعدعلى  اللكترونيةتدريس المدونة ا

 .المواطنة البيئية
 بحث:دوات الأ

وذج لنم ( وفقاً تصميم مادة المعالجة التجريبية )المدونة االلكترونيةقام الباحثون ب والً أ
اللطيف مي مثل نموذج عبد تم االطالع على بعض نماذج للتصميم التعلي. التعليميالتصميم 

التعليمي  ( وتم اختيار النموذج العام للتصميم2003(، ومحمد عطية خميس )2013) الجزار
ل ا النموذج من خمس مراحفي النماذج األخرى ويتكون هذد نظرا الحتوائه الخطوات التي توج

 احل ومالمرا وفيما يلي عرض تلك، التنفيذ، والتقويم، اإلنتاجو  ،التصميمو  : التحليل،رئيسة هي
 : يتضمنها من إجراءات

مكن من تعتبر هي بداية عمليتي التصميم والتطوير التي ي :Analysis : مرحلة التحليلأولا 
 :وتطويره وتشمل الخطوات التالية خاللها وضع خطة مبدئية لكيفية تصميم المحتوى 

 لديهنتم اختيار طالبات الصف االول الثانوي التي تتوافر  :حليل خصائص الطالبـ ت1
وامتالك بعض المهارات كاستخدام الحاسوب بكفاءة وتصفح  ،مهارات االتصال باإلنترنت

 ترنت.مواقع االنترنت والمراسلة عبر البريد، إضافة من وجود الرغبة في الدراسة عبر االن
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 لطالباتاتمثلت االهداف العامة التي تسعى المدونة لتحقيقها لدى  تحديد الهداف العامة:ـ 2
 الطالبات ابعاد المواطنة البيئية وكيفية توظيفها في المواقف الحياتية.في اكساب 

يع تم تحديد االنشطة التعليمية التي من خاللها تستط تحديد مهام التعلم وأنشطته:ـ 3
 :تتمثل فيما يلى الطالبات تعلم االبعاد البيئية والتي

محركات  ىة باإلضافة الالنشاط عبر المدون استخدام روابط المواقع المحددة في صفحة -
 .التعليمي المكلفة به كل طالبة البحث المختلفة إلنجاز النشاط

تلخيص المعلومات التي جمعتها الطالبة عن االنشطة التعليمية وعرضها عبر المدونة  -
 بطريقة مميزة.

 المشاركة في النقاش سواء اكان هذا النقاش متزامًنا او غير متزامن. -
 .معلمريد االلكتروني واستقبالها فيما بين الطالبات وبعضهن والارسال رسائل الب -

 :Design : مرحلة التصميمثانياا 
لتي اوضع االستراتيجية الالزمة إلعداد العناصر المساندة واإلمكانات الضرورية لإلنتاج  -1

 :ىلت علاشتم
 ،ئيةعاد البيببع المنطقي في تقديم موضوعات األ: روعي التتاتنظيم المحتوي العلمي -

حيث تسير من السهل ، بعضعلى  وتسلسل المعلومات في كل بعد بيئي واعتماد بعضها
وتضمن كل بعد بيئي ، المجهولإلى  المعقد ومن المعلومإلى  الصعب ومن البسيط ىإل

 ليهات، األهداف السلوكية ثم المحتوي العلمي يتخلله أنشطة تطبيقية، وكذلك أسئلة للتقويم
 .ذلك تعليقات المدون ت الطالبات وكتعليقا

ارة تم اختيار مجموعة الوسائط المتعددة إلدخال عنصر اإلث :اختيار الوسائط المتعددة -
يو، ومقاطع الفيد، الصور الثابتة، الرسوم التخطيطية، مثل )النصوص المكتوبة، والتشويق

عاد توضح محتوى كل بعد من اب الصور والمقاالتواالنفوجرافك( مثل مجموعة من 
 .طنة البيئية ... وهكذاالموا
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 مثل، مجموعة من األنشطةعلى  عاد البيئيةبحيث احتوي كل بعد من األ :تصميم النشطة -
، ( توضح بعد التنمية المستدامةصور انفوجرافك( في مدونة االبعاد البيئية )3نشاط )

بعض المواقع للبحث عن  وقد يتطلب األمر زيارة، ويطلب من الطالبة اإلجابة عنها
 .جابةاإل

ن خالل مبيئية تم إعداد بعض الوسائل لتقديم االبعاد ال :إعداد وسائل تقديم البعاد البيئية -
على  لوسائلوقد اشتملت هذه ا، وتسهيل التواصل بين الطالبات والمعلم، المدونة التعليمية

 :اآلتي
 كة اإلنترنت تحت العنوان التاليشبعلى  حجز موقع خاص بالمدونة التعليمية: 

http:// environmal.blogspot.com  

 م لتسهيل االتصال به عند الحاجةوضع البريد اإللكتروني للمعل. 
  تم مطالبة كل طالبة بإنشاء بريد إلكتروني علىGmailإلى  يتسنى لها الدخول ى؛ حت

 .رسال رسائل للمعلم أو لزميالتهاالمدونة واالستفادة منها وا
 ت مراعاة المواصفات التالية في اعداد السيناريو: تم :إعداد السيناريو -2
  بما يحتويه من نصوص وصور ورسوم تخطيطية ورسوم انفوجرافك  ى توزيع المحتو

 .ات متسلسلةصفحعلى  ومؤثرات صوتية عن االبعاد البيئية
 أو إدخال تعليق، تحديد النمط التفاعلي الختيار إجابة. 
وضبط  لبناء خطوات من أتخذ ما يلى فيماو  ،للمواطنة البيئية اً مقياس إعدادم الباحثون بقا لثاا:ثا

 الباحثة. صممته الذى مواطنة البيئيةال مقياس
 تنمية المواطنة البيئية لدي طالب المرحلةى إل المقياس يهدف: المقياس من الهدف -1

 .الثانوية
 بيئية بالمقياسبعاد المواطنة الأ علىالباحثون  اعتمد وقد :المقياس تضمنها التي المحاور

نحو التنمية وعي ال -نحو العدالة البيئية وعي ال - الوعي بالحقوق والواجبات البيئية) وهما
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ومن  ( لقياس تنمية المواطنة البيئيةالسلوك البيئي المسئولالوعي نحو  - البيئية المستدامة
 .فاعلية المدونة االلكترونية ألدوات القبلي التطبيقخالل 

يئية مقياس المواطنة البعرض : بعاد بيئيةالمواطنة البيئية أربع أ قياسم تضمن قدو  هذا
 امتقحيث ، طالبة (30على عينة مكونة من ) لمقياستم تطبيق او  لسادة المحكميناعلى 
مدرسة  قالتطبي وكان مكانفاعلية المدونة االلكترونية  ألدوات القبلي التطبيق بعملية ون الباحث

 عدبو  ،ادارة روض الفرج التعليمية شمال القاهرة الثانوية للبناتعبد الباسط احمد الشهيد 
اطنة مقياس المو  تطبيق بإعادة ةالباحثمت قا تطبيق المدونة االلكترونية من مباشرة االنتهاء

 ةثالباح تورصد األدوات لهذه البعدي التطبيق وتم طالبات الصف االول الثانوي على  البيئية
 :كان الهدف من التجربة االستطالعية ما يليو  األدوات هذه تطبيق نتائج

 الطالبات. ى وح ومناسبة مفردات المقياس لمستو التأكد من وض -أ
للتجربة لبحث تم حساب زمن االختبار من خالل تسجيل الزمن الذي استغرقه كل عينة ا -ب

قل زمن كان أبار، وبحساب المتوسط ألكبر زمن و االستطالعية في اإلجابة على االخت
قراءة لدقائق  (5إلية ) الباحثةدقيقة، ولقد أضافت  45زم لإلجابة على االختبار الوقت الال
 .يقة( دق50هو )لمقياس وتوزيع األوراق، وبالتالي يكون الزمن المناسب ل لمقياستعليمات ا

 أصبح من صدقة وثباته التأكدبعد اجراء التعديالت النهائية في مقياس المواطنة البيئية و  -ت
تم ، ( مفردة57ويتكون المقياس من ) ،عينة البحثعلى  للتطبيق المقياس صالحاً 

األول  بحيث أشتمل البعد، وفقًا ألبعاد المقياس األربعة، صياغتها في أربع مجموعات
نحو  هتجاوأشتمل البعد الثاني )اال، ( مفردات10)على  ()الوعي بالحقوق والواجبات البيئية

يئية نحو التنمية البالتجاه تمل البعد الثالث )اواش، ( مفردة15)على  العدالة البيئية(
( 16)على  (السلوك البيئي المسئولواشتمل البعد الرابع )، ( مفردة16) ىعل (المستدامة

 وقد أعدت الباحثة نموذج إجابة عن، تعليمات اإلجابة عنهعلى  واشتمل كل بعد، مفردة
 .ت مجموعة البحثستجابات الطالباللسير عليه عند تصحيح ا، أسئلة المقياس

 .رعيةمفرده ابعاد ف 57و وبهذا يكون المقياس في صورته النهائية مكون من اربع ابعاد رئيسية
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مفردات بعد على  بحيث تعطي اإلجابة الصحيحة، تصحيح المقياس ون فياقترح الباحث -ث
دي وتختلف الدرجة المعطاة لمفردات بع، والواجبات البيئية درجة واحدة، الوعي بالحقوق 

تدرج اس المحسب المقي، واالتجاه نحو التنمية البيئية المستدامة، االتجاه نحو العدالة البيئية
( بحيث تأخذ اإلطالقعلى  غير موافق –غير موافق  –محايد  –موافق  –)موافق بشدة 

-3-2-1لبية تأخذ )( واإلجابات الس1-2-3-4-5ابية الدرجات اآلتية )االستجابة اإليج
( باً غالودرجتين للبديل الثاني )، اختيار الطالب درجة للبديل األول دائماً ( في ضوء 4-5

رجات دس وخم، (بع درجات للبديل الرابع )نادراً وأر ، وثالث درجات لبديل الثالث )أحيانًا (
ورة اماالبعد الرابع الخاص بالسلوك البيئي المسئول فهو في ص (للبديل الخامس )ال يحدث

 (دثيح ال ـ)دائًما ـ غالًبا ـ احياًنا ـ نادًرا  من خمس بنفس المقياس عبارات يليها استجابة
 ( درجة ككل. 245لدرجة لمفردات هذا المقياس )فتكون ا

 :مواطنة البيئيةحساب صدق وثبات مقياس ال
 ثبات عبارات مقياس المواطنة البيئية: (1جدول )

 قيمة ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 0.954 10 البيئية والواجبات حقوق بال : الوعياوالً 

 0.985 5 المحيط الحيوي 
 0.977 5 المحيط االجتماعي

 0.961 5 المحيط المشيد
 0.984 15 البيئية العدالة نحو االتجاه: ثانياً 

 0.934 5 المحيط الحيوي 
 0.955 6 المحيط االجتماعي

 0.941 5 المحيط المشيد
 0.989 16 المستدامة ةالبيئي التنمية نحو االتجاه: ثالثا

 0.996 16 المسئول البيئي السلوك: رابعاً 
 0.997 57 ةالمواطنة البيئيالدرجة الكلية لمقياس 

( لثبات المقياس أن قيم Cronbach Alphaتبين من نتائج معادلة ألفا كرونباخ )
 ، 0.955 ، 0.934،  0.984،  0.916 ، 0.977 ، 0.985 ، 0.954معامل ألفا بلغت )
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، البيئية والواجبات بالحقوق  : الوعيوالً أ( لكل من )0.997 ، 0.996 ، 0.989 ، 941.0
، البيئية العدالة نحو االتجاه :ثانياً  ؛المحيط المشيد، المحيط االجتماعي، المحيط الحيوي 
 البيئية التنمية نحو االتجاه :ثالثاً  ؛المحيط المشيد، المحيط االجتماعي، المحيط الحيوي 

على  (الكلية لمقياس المواطنة البيئية الدرجة، المسئول البيئي السلوك :رابعاً  ؛المستدامة
 (.0.5التوالي، وهي قيم جميعها تؤكد على ثبات المقياس لكونها أعلى من )

 صدق االتساق الداخلي لمقياس المواطنة البيئية(: 2ول )جد
 الدللة المعنوية معامل ارتباط بيرسون  أبعاد المقياس

 0.001 0.937 البيئية والواجبات بالحقوق  الوعياوال: 
 0.001 0.963 المحيط الحيوي 

 0.001 0.970 المحيط االجتماعي
 0.001 0.964 المحيط المشيد

 0.001 0.986 البيئية العدالة نحو االتجاه: ثانيا  
 0.001 0.960 المحيط الحيوي 

 0.001 0.977 المحيط االجتماعي
 0010. 0.969 المحيط المشيد

 0.001 0.979 المستدامة البيئية التنمية نحو االتجاه: ثالثا  
 0.001 0.989 المسئول البيئي السلوك: رابعاً 

 يوضح الجدول السابق صدق االتساق الداخلي السابق لمقياس المواطنة البيئية وجد أن
ق صدق االتسا(، مما يؤكد على 0.05قيم معامل االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )

، جتماعيالمحيط اال، المحيط الحيوي ، البيئية والواجبات بالحقوق  الوعي: اوالً الداخلي لكل من )
، اعيالمحيط االجتم، المحيط الحيوي ، البيئية العدالة نحو االتجاه :ثانياً  ؛المحيط المشيد
المسئول(،  ئيالبي السلوك: رابعاً  ؛المستدامة البيئية التنمية نحو االتجاه: ثالثا   ؛المحيط المشيد

، 600.9، 0.986، 0.964، 0.970، 0.963، 0.937) االرتباطوبلغت قيم معامل 
 التوالي وهي قيم تؤكد على صدق المقياس.على  (0.979،0.989، 0.969، 0.977
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كما وتجريبها بحث بعد أن تم االنتهاء من إجراءات تطبيق أدوات ال :المعالجة اإلحصائية
ورصدها  بحثال بأدواتل السابق، تم تصحيح االستجابات الخاصة هو موضح بالفص
 .حيث استخدمت الباحثة طرق إحصائية وصفية ومعالجتها إحصائياً 

 

 النتائج

يق والتطب القبليالتطبيق  فييوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الطالب " :الولالفرض 
 ."البعدي البيئية لصالح التطبيق والواجبات بالحقوق  للوعي البعدي

في  بحثنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة ال: (3جدول )
 البيئية والواجبات بالحقوق  للوعيالتطبيقين القبلي والبعدي 

 المتغيرات
 التطبيق القبلي

 (30)ن= 
 التطبيق البعدي 

 قيمة )ت( (30)ن= 
مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسط 0.05

النحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 والواجبات بالحقوق  اوال: الوعي
 دالة 19.12 1.106 8.87 1.402 2.63 البيئية

في  بحثالاتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 
لة التوجد فروق ذات د ما يلي:البيئية  والواجبات بالحقوق  للوعيالتطبيقين القبلي والبعدي 

ة البيئية حيث بلغت قيم والواجبات بالحقوق  للوعي بحثالإحصائية بين متوسطي درجات عينة 
(، وكان متوسط درجات عينة 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )19.12ت )

( لصالح التطبيق 8.87التطبيق البعدي )(، ومتوسط درجات عينة 2.63التطبيق القبلي )
 .البعدى

بيق والتط القبليالتطبيق  فييوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الطالب " :نيالفرض الثا
 ."البعديالبيئية لصالح التطبيق  العدالة نحو لالتجاه البعدي
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في  بحثنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة ال :(4جدول )
 البيئية العدالة نحو التطبيقين القبلي والبعدي لالتجاه

 لمتغيراتا
 التطبيق القبلي

 (30)ن= 
 التطبيق البعدي

 قيمة )ت( (30)ن= 
مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسط 0.05

النحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 21.37 1.648 23.8 3.100 10.1 الحيوي  المحيط
 دالة 22.32 1.6692 23.2 2.833 9.8 االجتماعي المحيط

 دالة 21.68 2.028 23.76 2.856 9.9 المشيد المحيط
 دالة 27.38 3.645 70.76 7.341 29.8 البيئية العدالة نحو االتجاه: ثانيا  

في  بحثالاتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 
 البيئية ما يلي: العدالة نحو التطبيقين القبلي والبعدي لالتجاه

 الحيوي  المحيطحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد توجد فروق ذات داللة إ .1
(، وكان متوسط 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )21.37حيث بلغت قيمة ت )

( 23.8(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )10.1درجات عينة التطبيق القبلي )
 لصالح التطبيق البعدي.

 المحيطن متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بي .2
(، 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )22.32حيث بلغت قيمة ت ) االجتماعي

(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي 9.8وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )
 ( لصالح التطبيق البعدي.23.2)

 المشيد المحيطلبعد  بحثالي درجات عينة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط .3
(، وكان متوسط 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )21.68حيث بلغت قيمة ت )

( 23.76(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )9.9درجات عينة التطبيق القبلي )
 لصالح التطبيق البعدي.
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 العدالة نحو االتجاه بحثال ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عين .4
(، وكان 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )27.38حيث بلغت قيمة ت ) البيئية

 (، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي29.8متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )
 ( لصالح التطبيق البعدي.70.76)

بيق والتط القبليالتطبيق  فيطالب يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات ال" :ثالثالفرض ال
 ".البعديلصالح التطبيق  جاه نحو التنمية البيئية المستدامةلالتالبعدي 
في  بحثالنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة  :(4) جدول

  ةالمستدامه نحو التنمية البيئية التطبيقين القبلي والبعدي لالتجا

 المتغيرات
 يق القبليالتطب

 (30)ن= 
 التطبيق البعدي

قيمة  (30)ن= 
 )ت(

مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسط 0.05

النحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 23.24 2.013 23.53 2.5944 9.60 الحيوي  المحيط
 دالة 27.49 1.921 28.97 2.9496 11.30 االجتماعي المحيط

 دالة 23.87 1.915 24.30 2.7585 9.67 المشيد المحيط
 البيئية التنمية نحو التجاها

 دالة 34.05 4.366 76.80 6.0211 30.57 المستدامة

في  بحثالاتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 
 المستدامة ما يلي: البيئية التنمية نحو التطبيقين القبلي والبعدي لالتجاه

 الحيوي  المحيطلبعد  بحثالداللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة توجد فروق ذات  .1
(، وكان متوسط 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )23.24حيث بلغت قيمة ت )

( 23.53(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )9.60درجات عينة التطبيق القبلي )
 لصالح التطبيق البعدي.

 المحيطلبعد  بحثالئية بين متوسطي درجات عينة توجد فروق ذات داللة إحصا .2
(، 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )27.49حيث بلغت قيمة ت ) االجتماعي
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(، ومتوسط درجات عينة التطبيق 11.30وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )
 ( لصالح التطبيق البعدي.28.97البعدي )

 المشيد المحيطن متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد توجد فروق ذات داللة إحصائية بي .3
(، وكان متوسط 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )23.87حيث بلغت قيمة ت )

( 24.30(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )9.67درجات عينة التطبيق القبلي )
 لصالح التطبيق البعدي.

 التنمية نحو التجاها بحثالدرجات عينة  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي .4
( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية 34.05المستدامة حيث بلغت قيمة ت ) البيئية

(، ومتوسط درجات عينة 30.57(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05)
  ( لصالح التطبيق البعدي.76.80التطبيق البعدي )

بيق والتط القبليالتطبيق  فيإحصائيًا بين درجات الطالب  يوجد فرق دال": الفرض الرابع
 ."البعديللسلوك البيئي المسئول لصالح التطبيق  البعدي

في  بحثنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة ال: (5جدول )
 للسلوك البيئي المسئولالقبلي والبعدي التطبيقين 

 المتغيرات

 التطبيق القبلي
 (30ن= )

 التطبيق البعدي
 قيمة )ت( (30)ن= 

مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسط 0.05

النحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

 دالة 41.61 2.495 77.83 7.058 20.97 ي المسئولرابعا: للسلوك البيئ
في  بحثالاتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 

ية بين توجد فروق ذات داللة إحصائ :ما يليللسلوك البيئي المسئول بيقين القبلي والبعدي التط
( وهي 41.61حيث بلغت قيمة ت ) للسلوك البيئي المسئولمتوسطي درجات عينة الدراسة 
 (،20.97(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05قيمة دالة عند مستوى معنوية )

 ( لصالح التطبيق البعدي.77.83ة التطبيق البعدي )ومتوسط درجات عين
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 القبليالتطبيق  فييوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الطالب " :خامسال الفرض
 ."البعديلمقياس المواطنة البيئية لصالح التطبيق  البعديوالتطبيق 
في  بحثنتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة ال(: 6جدول )

 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المواطنة البيئية

 المتغيرات

 التطبيق القبلي
 (30)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (30)ن= 

 )ت(

مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسط 0.05

النحراف  المتوسط المعياري 
 المعياري 

المواطنة الدرجة الكلية لمقياس 
 دالة 47.31 7.046 234.26 16.041 83.96 البيئية

في  بحثالاتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة 
ين ائية بتوجد فروق ذات داللة إحص :التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المواطنة البيئية ما يلي

( وهي 47.31حيث بلغت قيمة ت ) مقياس المواطنة البيئية بحثالمتوسطي درجات عينة 
 (،83.96(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )0.05لة عند مستوى معنوية )قيمة دا

  ( لصالح التطبيق البعدي.234.26ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )
 .مما سبق تحقق صحة الفرض الرئيسي
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 نتائج حجم التأثير لمقياس المواطنة البيئية: (7جدول )
 حجم التأثيرمقدار  dقيمة  2قيمة ايتا البعاد

 كبير 0.929 0.863 البيئية والواجبات بالحقوق  اوال: الوعي
 كبير 0.942 0.887 المحيط الحيوي 

 كبير 0.946 0.896 المحيط االجتماعي
 كبير 0.943 0.890 المحيط المشيد

 كبير 0.963 0.928 البيئية العدالة نحو االتجاه: ثانيا  
 كبير 0.950 0.903 المحيط الحيوي 

 كبير 0.964 0.929 محيط االجتماعيال
 كبير 0.953 0.908 المحيط المشيد

 كبير 0.976 0.952 المستدامة البيئية التنمية نحو االتجاه: ثالثا  
 كبير 0.984 0.968 المسئول البيئي السلوك: رابعاً 

 كبير 0.987 0.975 المواطنة البيئيةالدرجة الكلية لمقياس 
 ؛ ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة ) ؛ تأثير صغير( حجم الd( = )0.2قيمة )
 .( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

 اتضح من الجدول السابق لنتائج حجم التأثير لمقياس المواطنة البيئية ما يلي:
  البيئية والواجبات بالحقوق  الوعيحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.929 )

 (.0.863) 2(، وبلغت قيمة إيتا05كبر من )وهي قيمة مرتفعة أ
  المحيط الحيوي حجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.942 وهي قيمة )

 (.0.887) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )
  المحيط االجتماعيحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.946 وهي قيمة )

 (.0.896) 2لغت قيمة إيتا(، وب05مرتفعة أكبر من )
  المحيط المشيدحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.943 وهي قيمة )

 (.0.890) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )
  البيئية العدالة نحو االتجاهحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.963 و ) هي

 (.0.928) 2قيمة إيتا(، وبلغت 05قيمة مرتفعة أكبر من )
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  المحيط الحيوي حجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.950 وهي قيمة )
 (.0.903) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )

  المحيط االجتماعيحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.964 وهي قيمة )
 (.290.9) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )

  المحيط المشيدحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd( )0.953 وهي قيمة )
 (.0.908) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )

  المستدامة البيئية التنمية نحو االتجاهحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd) 
 (.0.952) 2(، وبلغت قيمة إيتا05( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )0.976)
  المسئول البيئي السلوكحجم التأثير متوسط لبعد ( حيث بلغت قيمةd) (0.984 وهي )

 (.0.968) 2(، وبلغت قيمة إيتا05قيمة مرتفعة أكبر من )
  مقياس المواطنة البيئيةحجم التأثير كبير ( حيث بلغت قيمةd( )0.987 وهي قيمة )

 (.50.97) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )
 لمواطنةاالمدخل البيئي لتنمية على  فاعلية المدونة االلكترونية قائمةإلى  وتشير هذه النتائج

 .البيئية لدي طالب المرحلة الثانوي 
 

 تفسير نتائج البحث
طالبات الصف ال على عينة مدونة االلكترونيةتخلصة بعد تطبيق الشارت النتائج المسأ

ن وجود فروق ذات داللة إحصائية بيإلى  التجريبيج نهمن خالل استخدام الم االول الثانوي 
 لصالح مدونة االلكترونيةقبل وبعد تطبيق ال مواطنة البيئيةالدرجات في مقياس ال متوسطي

لبيئي المدخل اعلى  المدونة االلكترونية القائمةفاعلية  التطبيق البعدي، وهذه النتيجة توضح
يبية التجر  وباإلمكان تفسير تفوق المجموعة، لة الثانويةلتنمية المواطنة البيئية لدي طالب المرح

 على ئمةمدونة االلكترونية القاالمستقل )الالتأثير اإليجابي للمتغير إلى  في المقياس البعدي
 : التالية وذلك لألسباب، مواطنة البيئيةال ( على المتغير التابع األول وهو تنميةالمدخل البيئي
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 قد مواطنة البيئيةال لمقياس البعدي التطبيق في البحث ةمجموع درجات متوسط رتفاعا 
 ة التيبعاد البيئياال حولفاعلية المدونة االلكترونية لتنمية المواطنة البيئية  يرجع إلى

 )أحمد من كل إليها أشار التي النتيجة مع اتفقت النتيجة وهذه ،مدونة االلكترونيةال تتناولها
، الدين نور )عليو (2007 هالل، مفيدة)و (2011 ،طلعت )حمديو (2010 الفالح،
2008). 

 الوعيد لبع كبيًرا كان فاعلية المدونة االلكترونية لتنمية المواطنة البيئية تأثير حجم أن 
ة ( وهي قيمة مرتفعة وبلغت قيمd( )0.929حيث بلغت قيمة ) البيئية والواجبات بالحقوق 

 (dحيث بلغت قيمة ) الحيوي  المحيطحجم التأثير متوسط لبعد ، (0.863) 2إيتا
حجم التأثير متوسط لبعد  ،(0.887) 2( وهي قيمة مرتفعة وبلغت قيمة إيتا0.942)

 2وبلغت قيمة إيتا ة( وهي قيمة مرتفعd( )0.946حيث بلغت قيمة ) المحيط االجتماعي
( وهي d( )0.943حيث بلغت قيمة ) المحيط المشيدحجم التأثير متوسط لبعد  ،(0.896)

 ةالعدال نحو االتجاهحجم التأثير متوسط لبعد ، (0.890) 2مرتفعة وبلغت قيمة إيتاقيمة 
، (0.928) 2وبلغت قيمة إيتا ( وهي قيمة مرتفعة0.963) (dحيث بلغت قيمة ) البيئية

( وهي قيمة 0.950) (dحيث بلغت قيمة ) الحيوي  المحيطحجم التأثير متوسط لبعد 
حيث  المحيط االجتماعيحجم التأثير متوسط لبعد  ،(0.903) 2وبلغت قيمة إيتا مرتفعة

حجم التأثير  ،(0.929) 2( وهي قيمة مرتفعة وبلغت قيمة إيتا0.964) (dبلغت قيمة )
( وهي قيمة مرتفعة وبلغت d( )0.953حيث بلغت قيمة ) المحيط المشيدمتوسط لبعد 

حيث  ةالمستدام البيئية التنمية نحو االتجاهحجم التأثير متوسط لبعد  ،(0.908) 2قيمة إيتا
حجم التأثير  ،(0.952) 2( وهي قيمة مرتفعة وبلغت قيمة إيتاd( )0.976بلغت قيمة )
( وهي قيمة مرتفعة 0.984) (dحيث بلغت قيمة ) المسئول البيئي السلوكمتوسط لبعد 

 حيث بلغت مقياس المواطنة البيئيةحجم التأثير كبير  ،(0.968) 2وبلغت قيمة إيتا أكبر
 (.0.975) 2( وهي قيمة مرتفعة وبلغت قيمة إيتاd( )0.987مة )قي
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 ي لبيئية لداالمدخل البيئي لتنمية المواطنة على  المدونة االلكترونية القائمة فاعلية يرجع قد
 اللكترونيةاطبيق المدونة ت أثناء المستخدمة بعاد البيئيةتنوع اال إلى طالب المرحلة الثانوية

 شارواأ التيو  دراسات عديده مع اتفقت النتيجة هذهو  ةالبيئي مواطنةلا تنمية في ساهم الذيو 
 جيةاستراتي منهاو  البيئية المشكالت تدريس متعددة في استراتيجيات استخدام أن على فيها

 حون يةالبيئ مواطنةال تنمية في تساعد حل المشكالت، وأسلوب والمناقشة التعاوني التعلم
 .البيئة على المحافظة

 

 البحث  توصيات
 تائج البحث يمكن التوصية باآلتي:في ضوء ن

 ا المدونات في العملية التعليمية بمختلف مراحله وابرزها االستفادة من تقنيات الويب
 .ويحسن من فرص التعلم الذاتي، التفاعلية في التعليموتوظيفها بما يحقق 

 ونية واستخدامهاكيفية تصميم المدونات االلكتر على  عقد ورش عمل للمعلمين وتدريبهم 
 .في التدريس والتواصل مع الطلبة بشكل فعال

 أن يمتلك كل معلم مدونة الكترونية ويضع فيها مواد اثرائية ومراجع ووسائل توضيحية 
 .التي يدرسها للمادة

 ية تنمية المواطنة البيئية من خالل تصميم المعلمين مواقف تعليمعلى  تدريب المتعلمين
 .حياة الطالبنوعة تربط المناهج بمت

 عقد ورش عمل للمعلمين لتدريبهم كيفية التخطيط الجيد للدروس في مختلف المواد 
 .باستخدام المدونات االلكترونية
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 مقترحات البحث
 البحث يمكن اجراء البحوث اآلتية:في ضوء نتائج 

 جراء دراسة مقارنة بين مدونة الكترونية واحد تطبيقات الويب مثل إFacebook ة يمفي تن
 .المواطنة البيئية لدي الطالب

 اة مادة العلوم الرتباطها بشكل وثيق في حيعلى  اجراء دراسة مشابهه بالدراسة الحالية
 .اتية بما فيها المواطنة البيئيةالطالب وفاعليتها في تنمية المهارات الحي

 عليم الت آراء المعلمين اتجاه استخدام المدونات االلكترونية فيعلى  دراسة مسحية للتعرف
 .وبات التي تواجههم في استخدامهاوالصع

 ثر التعلمأتحصيل الطالب وبقاء على  فاعلية المدونة االلكترونية. 
 

 المراجع
: مؤشرات قياس مدي تحقيق المواطنة البيئية. مجلة العلوم (2006)على  أبا حسين، أسماء

 .(57-37)، (34-2)، جامعة الكويت، االجتماعية
رسالة  .تقويم المسؤولية البيئية لدي تالميذ المرحلة االعدادية (:2007الل )مفيدة ه، إبراهيم

 .جامعة عين شمس، معهد الدراسات والبحوث البيئية، ماجستير غير منشورة
 لتدعيم المواطنة في الدراسات، : فاعلية برنامج أنشطة(2006أماني محمد طه مصطفي )

، يةكلية الترب، كتوراه غير منشورةرسالة د .في المرحلة االعدادية، االجتماعية
 .جامعة عين شمس

خل : برنامج مقترح في تعليم الرياضيات باستخدام المد(2006)رهان إبراهيم إبراهيم السري 
ستير رسالة ماج .لتالميذ مرحلة اإلعداد المهني بمدارس التربية الفكرية ،البيئي

 .جامعة المنصورة، بدمياط كلية التربية، غير منشورة
ة مدون، استخدامات ،خصائص عيوب، مميزات، :(: المدونات2010) ناء السلمونيس

 .شخصية
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ABSTRACT 
 

This current research's purpose is to investigate the effectiveness of 

an electronic blog based on the environmental approach for developing 

the environmental citizenship among secondary school students. For 

achieving this, the study has reviewed several references, books and 

previous studies involved in this regard, reviewing also their tools for 

their great impact in making use of them in the current research. The 

research relies on the experimental method and the experimental design 

using some tools such as the scale of environmental citizenship. This 

scale includes four environmental dimensions for the development of 

environmental citizenship for secondary school students, that consist of 

(57) items. The study objective is to determine the effectiveness of an 

electronic blog based on the environmental approach for developing 

environmental citizenship among secondary school students and to 

ensure the validity and reliability of the scale for the research group, 

which includes (30) students.  
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Among the most important results are: The effectiveness of an 

electronic blog based on the environmental approach for developing 

environmental citizenship in its four dimensions: the awareness of 

environmental rights and duties, the attitude towards environmental 

justice, the attitude towards sustainable environmental development, 

and the responsible environmental behavior of the research group. 

The research recommends taking advantage of web technologies, 

most notably blogs in the educational process at its various stages and 

employing them in order to achieve interactive education and improve 

opportunities for self-learning. 

Keywords: Electronic blog - environmental approach - environmental 

citizenship. 


