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مستوى المواطنة البيئية لدى طلبة الحلقة الثانية المكفوفين في سلطنة
عمان في ضوء بعض المتغيرات
سلمى بنت علي بن حميد العلوي

*

الملخص
ىدفت الدراسة إىل معرفة مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان،
عالوة على حتديد أثر متغري العمر الزمين ،واحملافظة السكنية .وظفت الدراسة ادلنهج الوصفي .تكونت
عينة الدراسة من ( ) 38طالب وطالبة ،وخلصت نتائج الدراسة إىل أن مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة
ادلكفوفني يف سلطنة عمان جاء بدرجة موافقة كبرية يف مجيع اجملاالت (الثقافة البيئية ،السلوك البيئي
ادلسؤول ،التطوع يف األنشطة البيئية) .كما توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات
أفراد عينة الدراسة دلتغري العمر الزمين يف اجملموع الكلي بني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة)
لصاحل ( 11 – 11سنة) ،وبني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة)،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )8.81بني استجابات أفراد عينة الدراسة
تعزى دلتغري احملافظة السكنية .أوصت الدراسة بإجراء ادلزيد من الدراسات حول ادلواطنة البيئية للمراحل
الدراسية ادلختلفة ،وفق متغريات سلتلفة.
الكلمات المفتاحية :ادلواطنة البيئية ،طلبة احللقة الثانية ،الطلبة ادلكفوفني.

*وزارة الًتبية والتعليم ،عمان.
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The level of environmental citizenship for blind second
cycle students in the Sultanate of Oman in some variables
Salma Ali Humaud Alalawi
Ministry of Education, Oman.

Abstract
The study aimed to know the level of environmental
citizenship for blind second cycle students in the Sultanate of
Oman, in addition to determining the effect of the age and the
residential area. The study employed the descriptive method. The
sample of the study consisted of (80) male & female. The results
concluded that the level of environmental citizenship among
blind students in the Sultanate of Oman came with a degree of
great agreement in all fields (environmental culture, responsible
environmental behavior, volunteering in environmental
activities), and that the statistically significant differences
between responses Members of the study sample for the time-age
variable in the grand total between (11-12 years) and (13-14
years) in favor of (11-12 years), and between (15-16 years) and
(13-14 years) in favor of (15-16 years) Year), and the absence of
statistically significant differences at the level of significance
(0.05) between the responses of the members of the study sample
due to the variable of the residential governorate. The study
recommended conducting more studies on environmental
citizenship for the different academic levels, and studying it with
different variables.
Keywords: environmental citizenship, second cycle students,
blind students
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مقدمة:
"تعد ادلواطنة البيئية مفهوما غلسد اخليال ،ويؤكد ادلصداقية على ضرورة االستدامة ،وقد ظهر ليبز ضرورة
رلاهبة اآلثار السلبية لتوسع البشر ادلستمر يف سلتلف اجملاالت الصناعية والتكنولوجية ،كما جاء ليعيد
تعريف العالقة بني األفراد والطبيعة" (" ،)Buko, 2009, p.6ويؤكد على أن احلفاظ على البيئة ىو
مسؤولية اجلميع يف مجيع األوقات" (.)Meerah, Halim, Nadeson, 2010, p.5715
وادلتمعن يف النظر غلد أن أغلب ادلشكالت البيئية أساسها مشكالت البشر األخالقية ،وبالتايل فإن
حكومات الدول لن تستطيع محاية البيئة وحدىا دون مشاركة األفراد بشكل فردي أو مجاعي ،وىذا ما
توجهت لو كثري من الدول حول العامل حيث اطلفض توجيو ادلسؤولية إىل احلكومات للحد من التدىور
البيئي تدرغليا ،والًتكيز على مواقف وسلوكيات األفراد ( .)Stefano, 2018من ىنا البد من البحث
عن ادلؤسسات القريبة من األفراد حىت تتوىل تنمية وتعزيز ادلواطنة البيئية لديهم ،وأوذلا ادلدرسة؛ كوهنا
احلاضنة األكثر احتواءا ألجيال ادلستقبل ( & Runhaar, Wagenaar, Wesselink
Runhaar, 2019؛  ،)Schild, 2016كما أهنا ادلؤسسة األوىل واألكثر مناسبة لنشر الوعي
بالثقافة البيئية ،وزرع السلوكيات البيئية الصحيحة بني الطلبة ،وزلو األمية األيكولوجية من خالل
أنشطتها ادلتنوعة داخل ادلدرسة وخارجها (محالوي وشريطية1812 ،؛ الصاحلي1884 ،؛ Gan,
2016؛ .)Mcbrid, 2011
عالوة على ذلك ،يعد خلق مواطنون بيئيون لديهم مواطنة بيئية حقيقية كفيل بأن غلعلهم قادرون على
شلارسة حقوقهم وواجباهتم البيئية ،وميكنهم من حتديد األسبا وراء التدىور البيئي وادلشكالت ادلتعلقة
هبا ،وتشكل لديهم االستعداد ادلناسب للتعامل مع األزمات البيئية ،وتدرهبم على السلوك البيئي ادلسؤول
يف إطار الوسائل الدميقراطية حلل ىذه ادلشكالت )Apanasyuk, 2019؛ Parra, 2020؛
.)Poudrier, 2017
وتعد اإلعاقة البصرية يف سلطنة عمان األكثر انتشارا حيث بلغت  %11.4حىت عام  1811من
مجلة ذوي اإلعاقة يف السلطنة (وزارة التنمية االجتماعية ،)1814 ،ومن ىنا بذلت سلطنة عمان جهودا
كبرية يف اإلىتمام بادلكفوفني حيث قدمت ذلم العديد من اخلدمات يف رلال التعليم ومنها إنشاء معهد
عمر بن اخلطا للمكفوفني مبحافظة مسقط حتت إشراف وزارة الًتبية والتعليم والذي يضم الطلبة
ادلكفوفني من مرحلة ماقبل ادلدرسة وحىت الصف الثاين عشر (وزارة الًتبية والتعليم ،)1882،حيث
يتلقى الطلبة ادلكفوفني من سلتلف زلافظات سلطنة عمان كامل تعليمهم يف ىذا ادلعهد ،ويدرسون
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ادلناىج الدراسية اليت يدرسها الطلبة العاديني يف ادلدارس احلكومية العادية ،ولكنها مكيفة بصيغة برايل
حىت تتناسب مع وضعهم الصحي (العلوي .)1812 ،ومن اجلدير بالذكر ،أن ادلناىج العمانية تزخر
بادلواضيع اليت ميكن من خالذلا تعزيز ادلواطنة البيئية لدى الطلبة (ادلعمري والصارمية1811 ،؛ الفارسي،
 .)1811وقد جاءت ىذه الدراسة دلعرفة مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني كوهنم أفراد يف
ىذا اجملتمع ،وذلم شلارساهتم البيئية اليت يقومون هبا.

 .1مشكلة الدراسة:
يعد اإلنسان ىو ادلسؤول األول عن البيئة؛ كونو ادلسبب األول دلشكالهتا ،وىو القادر على محايتها
والتخفيف من حدة ادلشكالت اليت تعاين منها (الشدايدة وعربيات1811 ،؛ العلوي وادلعمري 1818؛
العياصرة1812 ،؛  .)Maji, 2014كما تعد قضايا البيئة من أىم جوانب التعليم اليت يتلقاىا الطلبة
العمانيني العاديني وذوي اإلعاقة يف مجيع ادلراحل الدراسية من خالل مناىج ادلواد الدراسية واليت تتضمن
مواضيع تتعلق بالبيئة وتعزز ادلواطنة البيئية لدى الطلبة .وبالنظر يف الدراسات السابقة تكاد ال توجد دراسة
مرتبطة بادلواطنة البيئية يف سياق الطلبة ادلكفوفني يف الوطن العريب عموما ويف سلطنة عمان خصوصا -
على حد علم الباحثة – ويف ضوء ماسبق ،ظهرت احلاجة لدراسة مستوى ادلواطنة البيئية لدى أىم شرائح
اجملتمع – طلبة ادلدارس – السيما فئة ادلكفوفني الذين سيتأثرون بشكل كبري بالتغريات والقضايا البيئية
ادلستقبلية .ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة دلعرفة مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني
يف سلطنة عمان ،والتعرف على بعض ادلتغريات اليت قد تلعب دورا مهما يف مستوى ادلواطنة البيئية لديهم.
 .2أسئلة الدراسة:
.1.1
.1.1
.1.1

ما مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان؟
توسط استجابات
فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى ( ( α = 8.81بني ُم ِّ
توجد ٌ
ىل ُ
طلبة احللقة الثانية حول مستوى ادلواطنة البيئية تُعزى دلتغري العمر الزمين؟
توسط استجابات
فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى ( ( α = 8.81بني ُم ِّ
توجد ٌ
ىل ُ
طلبة احللقة الثانية حول مستوى ادلواطنة البيئية تُعزى دلتغري احملافظة السكنية؟

 .3أهداف الدراسة:
.1.1
.1.1

التعرف على مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني بسلطنة عمان.
معرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة
حول مستوى ادلواطنة البيئية تعزى دلتغريي العمر الزمين للطلبة.
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.1.1

معرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة الدراسة
حول مستوى ادلواطنة البيئية تعزى دلتغريي احملافظة السكنية للطلبة.

 .4أهمية الدراسة:

 .1.1سد فجوة يف األد الًتبوي أشار إليها عددا من الباحثني الذين يرون أن ىناك تركيزا بسيطا
حول مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني (Maji, 2014؛ & Mukherjee
Maji, 2011؛ Salkeld, 2019؛ Sengupta & Banerjee & Maji,
.)2012
 .1.1تفتح ىذه الدراسة اجملال للباحثني إلجراء دراسات مشاهبة على الطلبة ادلكفوفني احللقة
األوىل ،وما بعد األساسي يف سلطنة عمان.
 .1.1وفرت الدراسة احلالية معلومات جديدة متعلقة مبستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني
يف سلطنة عمان.
 .1.1من ادلؤمل أن يستفيد معلمي ادلواد الدراسية من نتائج ىذه الدراسة من أجل تعزيز الثقافة
البيئية والسلوك البيئي ادلسؤول لدى الطلبة ادلكفوفني ،ودعم مشاركاهتم التطوعية يف رلال
البيئة.
 .1.1من ادلؤمل أن تفيد نتائج الدراسة مصممي ادلناىج من خالل النظر يف مستوى ادلواطنة البيئية
لدى الطلبة ادلكفوفني ،وتضمني ادلناىج الدراسية ادلختلفة بالقضايا البيئة ادلختلفة عند تصميم
ادلناىج هبدف حتقيق األىداف ادلرجوة.

 .5التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة:

 .1.1ادلواطنة البيئية :عرفها ابن خلدون ( )114 ،1813بأهنا" :العالقة القائمة بني كل مواطن وبيئتو
احمليطة بو سواء الطبيعية كادلاء واذلواء واألرض أو البيئة االصطناعية وماتسمى أيضا بالوسط ادلعيشي
أي ما كان لإلنسان دخل فيو ،وما دتنحو ىذه العالقة من حقوق بيئية كاحلق يف بيئة سليمة ،واحلق
يف ادلوارد الطبيعية ،يف مقابل ذلك ما تفرضو من التزامات وواجبات بيئية منها محاية البيئة من كل ما
يهددىا من تلوث ،واستنزاف للموارد والطاقات الطبيعية" .وتعرف إجرائيا يف ىذه الدراسة على
أهنا" :درجة الثقافة البيئية والتطوع يف األنشطة البيئية والسلوك البيئي ادلسؤول لدى طلبة احللقة
الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان واليت يعب عنها الدرجة الكلية يف مقياس الدراسة".
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 .1.1طلبة احللقة الثانية " :يقصد هبم يف ىذه الدراسة طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني من الصف اخلامس
وحىت الصف العاشر ،وادلقيدين يف معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني بسلطنة عمان".
 .1.1الطلبة ادلكفوفني :عرفهم كفمان وىاالىان ( (Kuaffman & Hallahan 2003,
 340بأهنم" :األشخاص الذين يتعلمون القراءة والكتابة باستخدام برايل أو باستخدام الطريقة
السمعية بالتعلم من خالل األشرطة والكتب الناطقة" .ويعرفون إجرائيا يف ىذه الدراسة على أهنم:
"الطلبة ادلعاقني بصريا ادللتحقون مبعهد عمر بن اخلطا للمكفوفني التابع لوزارة الًتبية والتعليم يف
سلطنة عمان ،والذي يضم عينة الدراسة طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني من الصف اخلامس
األساسي و حىت الصف العاشر األساسي ،والذين طبقت عليهم أداة الدراسة.

 .6حدود الدراسة ومحدداتها:
.1.1
.1.1
.1.1

احلدود الزمنية :الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي .1814 – 1813
احلدود ادلكانية :معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني.
حدود ادلوضوعية :اقتصرت الدراسة على دراسة ثالثة جوانب من ادلواطنة البيئية ،ومشلت الثقافة
البيئية ،والسلوك البيئي ادلسؤول ،والتطوع يف األنشطة البيئية.

 .7اإلطار النظري:

أولت سلطنة عمان منذ فجر النهضة ادلباركة اىتماما كبريا بالبيئة العمانية بتنوعها اجلغرايف ،ووضعت
عدد من السياسات والتشريعات ادلنظمة من أجل توفري بيئة مستدامة ونظيفة جلميع األفراد ومنهم طلبة
ادلدارس من خالل عقد االتفاقيات واصدار القوانيني يف ىذا اجملال ،وكذلك تقدمي ادلبادرات على سبيل
ادلثال (ادلدارس الصديقة للبيئة ،ومسابقة النظافة والصحة يف البيئة ادلدرسية ،والتشجري ،وتطهري األفالج،
والبامج الصيفية ،والبامج التثقيفية مثل إعادة التدوير وغريىا) (وزارة التنمية االجتماعية .)1811 ،وقد
ضمنت أغلب الكتب ادلدرسية يف سلطنة عمان مبختلف مراحلها وموادىا الدراسية بأىداف من شأهنا أن
تنمي الوعي بقضايا البيئة لدى الطلبة ،ومعارف من شأهنا أن تعرفهم مبكونات البيئة ،وإمكاناهتا،
واالستخدام الذكي دلواردىا ،وكيفية احملافظة عليها (الفارسي1811 ،؛ رللس التعليم .)1812 ،من
منطلق أن الًتبية البيئية هتدف إىل بناء ادلواطن العماين اإلغلايب والواعي بأعلية البيئة ومشكالهتا ،وإثارة
دافعيتهم ضلو إغلاد حلول ذلا ،فهي األداة الفعالة لتحقيق ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ،باعتبارىا األداة ذات
األثر البعيد يف تنشئتهم تربويا مبا يتفق مع القيم اليت حتث على احًتام البيئة (ابن خلدون .)1813 ،وقد
حظيت البيئة باىتمام ادلختصني والرأي العام العادلي ،واستجابة السلطنة ذلذه الدعوات اإلقليمية والعادلية
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حول محاية البيئة وقد تبلور ذلك من خالل عقد العديد من الندوات وادلنتديات ،وتدشني اجلوائز كجائزة
السلطان قابوس للتنمية ادلستدامة يف ادلدارس (العلوي وادلعمري1818 ،؛ ادلكتومي ،)1813 ،وجائزة
السلطان قابوس حلماية البيئة واليت كان الغرض منها مكافأة اإلسهامات البارزة اليت يقدمها األفراد أو
اجملموعات أو ادلعاىد أو ادلنظمات يف رلال إدارة البيئة وصوهنا مبا يتفق مع سياسات اليونسكو وأىدافها،
وإصدار وثيقة الًتبية البيئية من أجل حتقيق التنمية ادلستدامة يف سلطنة عمان ،واليت ىدفت إىل توعية
الطلبة بكيفية التعامل مع ادلوارد الطبيعية بطرق وأساليب علمية جديدة ومبتكرة ،مبا يسهم يف احلفاظ
على البيئة (وزارة الًتبية والتعليم .)1811 ،ومشاريع متنوعة مثل مشروع زراعة عشرين ألف شجرة نادرة،
إضافة إىل غرس مليون طللة ،والتوسع يف زراعة أشجار اللبان ،وزيادة احملميات الطبيعية (البلوشي،
 .)1811كما أعلنت السلطنة عام 1431م عن االسًتاتيجية الوطنية حلماية البيئة العمانية واليت هتدف
إىل محاية البيئة وتقييم وإدارة التلوث ،باإلضافة إىل إغلاد احللول ادلناسبة وتطبيقها (عماننا)1818 ،
وقد حدد آشا وبينجستون وويستبيل وجوان ( & Asha, Bengston, Westphal
 )Gowan, 2018أربعة مكونات للمواطنة البيئية وىي )1( :الدعم والنشاط البيئي )1( ،التطوع،
( )1الثقافة البيئية )1( ،ادلواطنة السياسية البيئية ،أما بريكويتز وفورد وبروير( Berkowitz, Ford,
 )& Brewer, 2005فريون أن ادلواطنة البيئية تتكون من مخسة مكونات وىي )1( :الوعي البيئي،
( )1الوعي ادلدين )1( ،الوعي القيمي )1( ،الكفاءة الذاتية )1( ،اخلبة ادليدانية .يف حني ترى ادلنظمة
البيئية يف بريطانيا وكاراتيكن ويسال ( )Karatekekin & Uysal, 2018أن ادلواطنة البيئية
تتكون من ثالثة رلاالت وىي )1( :ادلسؤولية الشخصية )1( ،العدالة البيئية )1( ،العمل اجلماعي .وقد
تناولت الدراسة احلالية ادلواطنة البيئية يف ثالث رلاالت تنوعت مابني الثقافة البيئية ،والسلوك البيئي
ادلسؤول ،والتطوع يف اجملال البيئي من منطلق قناعة الباحثة أن ىذه اجملاالت الثالثة تكمل بعضها البعض
وختلق ادلواطنة البيئية احلقيقة لدى الطلبة ،السيما الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية كوهنم جزء من ىذا
اجملتمع ،وبإمكاهنم أن يكونوا مواطنون بيئيون حيث أن ذلم سلوكيات ومواقف إغلابية اجتاه البيئة اليت
يعيشون فيها ،ولديهم اىتمامات بيئية تطوعية ،فتجدىم يف مواقف كثرية ػلولون القيم البيئية اليت
ميتلكوهنا إىل سلوك ظاىري ،ويوظفون مشاعرىم وانفعاالهتم جتاه البيئة ونلمس ذلك من خالل تقدير
البيئة واالعتزاز هبا ،إضافة إىل إهنم ميتلكون معارف ومعلومات نظرية حول مكونات البيئة وأعليتها
وعالقتها باإلنسان (حنان1884 ،؛ Salkeld, 2019؛  ،)Maji, 2014واستنادا إىل ما سبق،
فإن اذلدف الرئيس من ىذه الدراسة ىو تسليط الضوء على مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة
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الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان يف ضوء بعض ادلتغريات هبدف الوصول إىل نتائج علمية ملموسة،
وتوصيات واقعية مالئمة.

 .8الدراسات السابقة:

بالرغم من أعلية تنمية ادلواطنة البيئية لدى طلبة ادلدارس ،أال أنو ميكن القول بوجود نقص يف
الدراسات اليت تناولت ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني – على حد علم الباحثة  -يف الوطن العريب
عموما ،ويف سلطنة عمان خصوصا .ومن أقر الدراسات للدراسة احلالية:
دراسة ميرا وحليم وناديسون ( )Meerah, Halim, Nadeson, 2010بعنوان ادلواطنة

البيئية :مستوى ادلعرفة ،ادلوقف وادلهارة وادلشاركة اليت ميتلكها الطلبة (Environmental
citizenship: What level of knowledge, attitude, skill and
)? participation the students ownوظفت الدراسة ادلنهج النوعي ،وتكونت عينة الدراسة
من ( )1311طالبا وطالبة ،وخلصت الدراسة إىل أن مستوى ادلواطنة البيئية للطلبة تراوحت بني ادلتوسط
وادلنخفض .ودراسة الزعيب ( )1811اليت حبثت يف مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الًتبوية
وعالقتو ببعض ادلتغريات لدى عينة تكونت من ( )38طالبا وطالبة ،حيث وظفت الدراسة ادلنهج
الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة كان مرتفعا .ودراسة
الشدايده وعربيات ( )1811اليت حبثت يف مستوى الوعي البيئي لسيدات اجملتمع احمللي يف لواء دير عال
وعالقتو ببعض العوامل ،وظفت الدراسة ادلنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )188سيدة،
وكشفت نتائج الدراسة إىل وجود عالقة بني مستوى الوعي البيئي والعمر الزمين والتعرض دلصادر
ادلعلومات ومستوى التعليم.
وأجرى باتيال ) )patial, 2016دراسة بعنوان مستوى الوعي البيئي بني طال ادلدارس الثانوية

يف منطقة كاصلرا بناءً على متغريات سلتلفة (Environmental Awareness Level
amongst Secondary School Students in Kangra District Based on
 ،)Different Variablesوظفت الدراسة ادلنهج الوصفي ،واستخدمت أداة االستبانة جلمع
البيانات ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل اطلفاض مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى دلتغري العمر يف سلتلف الفئات .وحبثت دراسة عبد العال ( )1812يف ادلواطنة البيئية
كما يتصورىا أعضاء ىيئة التدريس جبامعة عني مشس لدى ( )113عضو ىيئة تدريس .وظفت الدراسة
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ادلنهج الوصفي ،وتوصلت الدراسة إىل إن اجتاىات أفراد عينة الدراسة ضلو ادلشكالت البيئية كانت إغلابية،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغريي اجلنس وادلستوى التعليمي للوالدين.
وأجرى العياصرة ( )1812دراسة حبثت يف مستوى الوعي البيئي بظاىرة االحتباس احلراري لدى

معلمي العلوم يف ادلرحلة األساسية وعالقتو ببعض ادلتغريات .مشلت العينة ( )111معلما ومعلمة .وظفت
الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،وكشفت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي البيئي بظاىرة االحتباس
احلراري لدى معلمي العلوم كان متوسطا.
وبحثت جوبتا ( )Gupta, 2017دراسة بعنوان التوعية البيئية للمدارس احلضرية والريفية للطلبة

)،(Environmental Awaraness of Urban and Rural School Students
وظفت الدراسة ادلنهج الوصفي ،واشتملت الدراسة على عينة مكونة من ( )118طالب وطالبة،
وتوصلت الدراسة إىل أن الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى طلبة الريف واحلضر متماثلة وال يوجد فرق
بينهم .وأجرى العجمي والشطي ويوسف ( )1813دراسة بعنوان مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة كلية
الًتبية يف الكويت يف ضوء بعض ادلتغريات ،تكونت عينة الدراسة من ( )121طالبا وطالبة ،وظفت
الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،وتوصلت الدراسة إىل أن مستوى ادلواطنة البيئية جاء مرتفعا يف رلاالت
ادلواطنة ادلختلفة السلوك البيئي ،والتطوع يف رلال البيئة ،والثقافة البيئية .وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى دلتغريي النوع والتخصص الدراسي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغريي ادلعدل
الدراسي واحملافظة السكنية.

وبحثت دراسة كال من آشا وبينجستون وويستبيل وجوان ( Asha, Bengston,
 )Westphal & Gowan, 2018يف آليات تعرض األطفال للطبيعة :التنبؤ بادلواطنة البيئية
وااللتزام باألنشطة القائمة على الطبيعة (Mechanisms of Children’s Exposure to
Nature: Predicting Adulthood Environmental Citizenship and
) ،Commitment to Nature-Based Activitiesوظفت الدراسة ادلنهج ادلختلط
وحيث أستخدمت الدراسة أداتا االستبيان وادلقابلة ،واشتملت عينة الدراسة على عينة مكونة من ()184
طالبا وطالبة إىل التزام الطلبة يف سلوكياهتم أثناء شلارسة األنشطة القائمة على الطبيعة وجاء رلال
السلوكيات ضلو البيئة بتقدير مرتفع.
أما ستيفانو ( )Stefano, 2018فأجرى دراسة بعنوان ادلواطنة واالستدامة البيئية (دراسة

استقصائية على طال

جامعة لوند السويدية)

(Citizenship and Environmental
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Sustainability: A Survey Study on Swedish Lund University
) ،Studentsوظفت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن مستوى ادلواطنة
البيئية لدى الطلبة كان مرتفعا.
وأجرى كال من رونار وآخرون ( & Runhaar, Wagenaar, Wesselink

 )Runhaar, 2019دراسة بعنوان
تشجيع الطلبة على محاية البيئة :فحص التفاعل بني خصائص الطلبة واقوة ادلدارس (Encouraging
Students’ Pro-environmental Behaviour: Examining the Interplay
Between Student Characteristics and the Situational Strength of
) ، Schoolsوظفت الدراسة ادلنهج ادلختلط حيث استخدمت أدوات كمية متمثلة يف االستبيان
وأدوات نوعية متمثلة يف ادلقابلة ،واشتملت الدراسة على عينة مكونة من ( )124طالبا وطالبة ،وتوصلت
الدراسة إىل اختالف مواقف وسلوكيات الطلبة اجتاه البيئة بني ادلرتفع وادلنخفض.
وأجرى بوكا وساراكلي ( )Boca & Saracli, 2019دراسة بعنوان الًتبية البيئية وتصور الطلبة

لالستدامة (Environmental Education and Student’s Perception, for
) Sustainabilityلدى ( ،)113وظفت الدراسة ادلنهج الوصفي ادلسحي ،وكشفت نتائج الدراسة
حتسن مستوى السلوك البيئي لدى الطلبة ومواقفهم ضلوىا ،كما زادت مشاركاهتم يف التطوع حلمايتها.
وحبثت دراسة العلوي وادلعمري ( )1818يف مستوى الوعي البيئي بظاىرة التلوث البيئي لدى معلمي
الدراسات االجتماعية يف ضوء بعض ادلتغريات لدى ( )13معلما ومعلمة ،وظفت الدراسة ادلنهج
الوصفي ،وأشارت نتائجها إىل أن مستوى الوعي البيئي بظاىرة التلوث البيئي لدى معلمي الدراسات
االجتماعية يف سلطنة عمان كان عال جدا.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة أن ىناك شحا يف الدراسات اليت تبحث يف مستوى ادلواطنة البيئية لدى
الطلبة ادلكفوفني يف سلطنة عمان ،وقد بذل بعض الباحثني جهودا علمية لدراسة ادلواطنة البيئية ،أال ىناك
نقصا يف الدراسات اليت ربطت ادلواطنة البيئية بادلكفوفني ،واستفادت الدراسة احلالية من اإلطار النظري
للدراسات السابقة ادلتعلق مبفهوم ادلواطنة البيئية ،وساعدت الدراسات السابقة أيضا يف صياغة مشكلة
الدراسة احلالية ،كما تشاهبت مع الدراسات السابقة يف منهجية الدراسة ،وقد دتيزت الدراسة احلالية عن
الدراسات السابقة بأهنا اختصت بدراسة مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف
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سلطنة عمان ،كما دتيزت الدراسة بأهنا اعتمدت على عينة من الطلبة ادلكفوفني يف سلطنة عمان الذين
ميثلون إحدى فئات اجملتمع القادرين على تقييم مستواىم يف رلاالت ادلواطنة البيئية.

 .9منهجية الدراسة وإجراءاتها:
.1.9

منهجية الدراسة

دلا كان اذلدف من الدراسة احلالية التعرف على مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني يف سلطنة
عمان ،استخدم ادلنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على دراسة الظاىرة كما ىي يف الواقع.
 .2.9مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون رلتمع الدراسة من مجيع طلبة احللقة الثانية يف معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني والبالغ عددىم
ويوضح جدول  1توزيع ُرلتمع الدراسة (وزارة الًتبية
( )31خالل العام األكادميي ّ ،1814 /1813
والتعليم.)1814،
جدول  1توزيع مجتمع الدراسة

ادلكان

ادلرحلة

النسبة ادلئوية

معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني

احللقة الثانية

%188

وتكونت عينة البحث من ( )38طالب وطالبة من طلبة احللقة الثانية يف معهد عمر بن اخلطا
للمكفوفني يف سلطنة عمان ،حيث أن ىذا ادلعهد ىو ادلؤسسة التعليمية الوحيدة يف سلطنة عمان لتعليم
الطلبة ادلكفوفني من مرحلة ماقبل ادلدرسة وحىت الصف الثاين عشر ويقع يف زلافظة مسقط ،ويضم
ادلعهد الطلبة ادلكفوفني من سلتلف زلافظات سلطنة عمان (ذكور وإناث) ،وقد اختارت الباحثة عينة
البحث من طلبة احللقة الثانية ،وىم يشكلون ما نسبتو ( )%41.1من اجملتمع األصلي  ،وفيما يلي
وصف لعينة الدراسة حسب متغري العمر الزمين ،واحملافظة السكنية ،كما يف جدول  1و :1
جدول  2توزيع العينة حسب متغير الصف الدراسي

العمر الزمين

التكرار

النسبة ادلئوية

 11 – 11سنة

11

%13.21

 11 – 11سنة

11

%11.1

 11 – 11سنة

11

%13.21

اجملموع

38

%188
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يتبني من اجلدول  1أن عينة الدراسة حسب متغري العمر الزمين تضم ثالث مستويات ،ادلستوى األول
( 11-11سنة) جاء بتكرار  11ونسبة مئوية ( ،)%13.21يف حني جاء ادلستوى الثاين (11 – 11
سنة) بتكرار  11ونسبة مئوية ( ،)%11.1أما ادلستوى الثالث ( 11 – 11سنة) فقد جاء بتكرار 11
ونسبة مئوية (.)%13.21
جدول3

احملافظة السكنية

التكرار

النسبة ادلئوية

زلافظة مسقط

11

%18

زلافظة الباطنة مشال

11

%13.21

زلافظة الباطنة جنو

11

%11.11

زلافظة الداخلية

3

%18

زلافظة الظاىرة

1

%1.1

زلافظة الشرقية

18

%11.1

اجملموع

38

%188

توزيع العينة حسب متغري احملافظة السكنية
يتضح من اجلدول  1أن عينة الدراسة حسب متغري احملافظة السكنية تضم ست زلافظات ،حيث أن
الطلبة جاءوا من زلافظات سلتلفة يف سلطنة عمان؛ لتلقي تعليمهم يف معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني
والذي يقع يف زلافظة مسقط عاصمة سلطنة عمان :زلافظة مسقط بتكرار ( )11ونسبة مئوية (،)%18
وزلافظة الباطنة مشال بتكرار( )11ونسبة ( ،)%13.21وزلافظة الباطنة جنو بتكرار( )11ونسبة
مئوية( ،)%11.11وزلافظة الداخلية بتكرار( )3ونسبة مئوية ( ،)%18وأخريا زلافظة الظاىرة بتكرار()1
ونسبة مئوية ( ،)%1.1وأخريا زلافظة الشرقية بتكرار ( )18ونسبة مئوية بلغت (.)%11.1

أداة الدراسة:
.11
قامت الباحثة مبراجعة األدبيات والدراسات السابقة (العجمي والظفريي والشطي1813 ،؛ Asha,
 ،)Bengston, Westphal & Gowan, 2018ويف ضوء ذلكً ،ب تصميم استبانة لإلجابة
عن أسئلة الدراسة ،وقد تكونت أداة الدراسة يف صورهتا النهائية من جزأين ،علا :اجلزء األول واشتمل
تغريات ادلستقلّة وادلتمثّلة يف :العمر الزمين ،واحملافظة السكنية .واجلزء الثاين ضم ( )11عبارة
على ادل ِّ
ُ
ُ
ُ
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تقيس ثالث رلاالت من ادلواطنة البيئية ىي الثقافة البيئية ،والسلوك البيئي ادلسؤول ،والتطوع يف األنشطة
تكونت منها االستبانة وعدد العبارات يف كل رلال.
البيئي ،ويوضح اجلدول  1اجملاالت اليت َّ
تكونت منها االستبانة وعدد العبارات في كل مجال
جدول  4مجاالت المواطنة البيئية التي َّ

م

اجملاالت

عدد العبارات

1

رلال الثقافة البيئية

18

1

رلال السلوك البيئي ادلسؤول

11

1

رلال التطوع يف األنشطة البيئي

18

 .1.11المقياس المعتمد في أداة االستبانة
التدرج اخلماسي حسب نظام ليكرت ( )Likertالستجابات أفراد عيّنة الدراسة يف
استُخدم مقياس ُّ
احملاور الثالثة كما يف جدول :1
المعتمد لتقديرات استجابات أفراد العيّنة في المحاور الثالثة لالستبانة
جدول  5درجات المقياس ُ

الدرجة

مدى الدرجات

درجة التقدير

مستوى ادلمارسة

1

1588-1518

كبرية جدِّا

أوافق بشدة

1

1514-1518

كبرية

أوافق

1

1514-1518

1

1514-1518

توسطة
ُم ِّ

زلايد

قليلة

1

1514-1588

قليلة ِّ
جدا

غري موافق بشدة
غري موافق

 .2.11صدق األداة
للتحقق من صدق األداة ًب استخدام أساليب الصدق اآلتية:

أ .الصدق الظاهري:

للتحقق من الصدق الظاىري لألداة ًب عرضها على ثالثة زلكمني من ذوي اخلبة واالختصاص ختصص
مناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ،باإلضافة إىل مشرفني تربويني وثالثة من معلمي الدراسات
االجتماعية ،وقد تلقت الباحثة بعض ادلالحظات اليت تتعلق بإعادة صياغة بعض العبارات أو استبعاد
البعض اآلخر ،أو إضافة بنود أخرى .ويف ضوء ادلالحظات الواردة ًب تعديل أداة الدراسة حىت وصلت
إىل درجة الصدق ادلناسبة.
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ب .صدق االتساق الداخلي:
وذلك من خالل حسا معامل االرتباط للمجاالت وارتباطها باألداة ،واجلدول  1يوضح ذلك.
جدول  6قيم معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق االتساق الداخلي لألداة

الفقرات

رلال الثقافة البيئية

رلال السلوك البيئي ادلسؤول

رلال التطوع يف األنشطة البيئي

1

8.14

8.11

8.33

1

8.21

8.21

8.32

1

8.31

8.21

8.31

1

8.31

8.31

8.48

1

8.31

8.33

8.41

1

8.32

8.24

8.31

2

8.41

8.38

8.38

3

8.31

8.31

8.41

4

8.31

8.14

8.41

18

8.31

8.31

8.31

11

-

8.38

-

الكلي

8.41

8.41

8.41

يشري جدول  1أن قيم معامل ارتباط بريسون حلسا صدق االتساق الداخلي بني كل عبارة واجملال
الذي تنتمي إليو تراوحت بني ( )8.11و ( ،)8.41وىي قيم دالة إحصائيا عند ( )8.81شلا يدل على
ارتباط كل عبارة باجملال الذي تنتمي إليو ،كما تراوحت قيم معامل االرتباط بني كل زلور واألداة ككل
بني ( )8.41و( )8.41وىي قيم عالية تؤكد صدق األداة والوثوق هبا يف مجع بيانات الدراسة.

 .3.11ثبات األداة

للتحقُّق من ثبات األداة؛ طبَّقتها الباحثة على عينة بلغت ( )18طالبا وطالبة من خارج عيّنة الدراسة يف
الفًتة من (1814/4 /11م) ،وحىت (1814/4 /11م) على طلبة احللقة الثانية من مدرسة أم ورقة
األنصارية مبحافظة مسقط ،وبعد االنتهاء من تطبيق األداة على عينة الصدق والثباتً ،ب حسا
معامل ثبات االتساق الداخلي لألداة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ (،)Cronbachk,s Alpha
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لكل رلال من رلاالت األداة ،وجلميع رلاالت األداة .ويوضح جدول  1معامالت االتساق الداخلي
لألداة مبجاالهتا الثالثة.
جدول  7قيم معامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات ألداة الدراسة لمجاالت األداة

اجملاالت

عدد الفقرات

معامل الثبات

رلال الثقافة البيئية

18

8.41

رلال السلوك البيئي ادلسؤول

11

8.41

رلال التطوع يف األنشطة البيئي

18

8.41

مجيع اجملاالت

11

8.42

من خالل جدول  ،2نالحظ دتتّع أداة الدراسة مبعامالت ثبات عالية ،تسمح باستخدامها يف الدراسة
احلالية وتطبيقها على عينة الدراسة.
إجراءات تطبيق أداة الدراسة
ستهدفة يف الفًتة من
بعد التحقُّق من صدق وثبات أداة الدراسة ،طبَّقت على العيّنة ادل َ
ُ
(1814/4/12م) إىل (1814/18/1م).

.11

متغيرات الدراسة:

ادلتغريات ادلستقلة::

 .1.11العمر الزمني :ولو ثالث فئات 11 – 11( :سنة) ،و( 11 – 11سنة) ،و(11 – 11
سنة).

 .2.11المحافظة السكنية وله ستة فئات :زلافظة مسقط ،زلافظة الباطنة مشال ،زلافظة الباطنة
.12

جنو  ،زلافظة الداخلية ،زلافظة الظاىرة ،زلافظة الشرقية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

استخدم برنامج الرزم اإلحصائية ( )SPSSدلعاجلة وحتليل البيانات اليت مجعاىا من خالل تطبيق أداة
االستبانة دلعرفة مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان يف ضوء بعض
ادلتغريات ،لإلجابة على أسئلة الدراسة ،وذلك على النحو اآلٌب:
توسطات احلسابيَّة واالضلرافات ادلعياريَّة لإلجابة على السؤال األول.
 حسا ادل ُِّ
 -إختبار كروسكال واليس لإلجابة عن السؤال الثاين.
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عرض النتائج وتفسيرها
من أجل احلُكم على رلاالت الدراسة الثالثة ،ولتوفري مقارنات بني استجابات أفراد العينة على أداة
التدرج اخلماسي حسب نظام (ليكرت) ادلذكور
االستبانة؛ استخدمت
احلدود الفعليَّة للفئات بناء على ُّ
َ
يوضحو جدول :3
للحكم على نتائج زلاور االستبانة ،وذلك حسب ما ّ
معيارا ُ
ساب ًقا ً
المستخدم في أداةِ االستبانة
جدول 8
الحدود الفعليَّة للفئات بناء على ُّ
ُ
التدرج الخماسي ُ

الدرجة

مدى الدرجات

درجة التقدير

مستوى ادلمارسة

1

1588-1518

كبرية جدِّا

أوافق بشدة

1

1514-1518

كبرية

أوافق

1

1514-1518

1

1514-1518

توسطة
ُم ِّ

زلايد

قليلة

1

1514-1588

قليلة ِّ
جدا

غري موافق
غري موافق بشدة

 .1.12إجابة السؤال األول:
لإلجابة على السؤال األول" :ما مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة
عمان؟" ًب حسا ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على األداة
ككل ،وعلى كل رلال من رلاالهتا الثالثة ،وحسا مستوى الدور والرتبة كما يف جدول :4
جدول  9المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى المواطنة
البيئية لدى طلبة الحلقة الثانية المكفوفين في سلطنة عمان

م

احملاور

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

الدرجة

1

رلال الثقافة البيئية

1.44

8.31

كبرية

1

رلال السلوك البيئي ادلسؤول

1.33

8.21

كبرية

1

رلال التطوع يف األنشطة البيئي

1.11

8.41

كبرية

ادلتوسط العام جلميع احملاور

1.38

8.24

كبرية

تشري النتائج يف اجلدول  3أن مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة عمان
كان كبريا ،حيث بلغ ادلتوسط احلسايب الكلي لألداة ( .)1.38وقد جاء زلور رلال الثقافة البيئية يف
الًتتيب األول مبتوسط حسايب ( )1.41وباضلراف معياري قدره ( ،)8.38يف حني جاء رلال السلوك
البيئي ادلسؤول يف الًتتيب الثاين مبتوسط حسايب ()1.33واضلراف معياري( ،)8.41أما يف الًتتيب
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الثالث فقد جاء رلال التطوع يف األنشطة البيئية مبتوسط حسايب ( )1.11واضلراف معياري (.)8.41
أما ترتيب الفقرات على مستوى كل رلال فقد جاء كاآلٌب:

.1.1.12مجال الثقافة البيئية:

لإلجابة على السؤال األول" :ما مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة
عمان؟" ًب حسا ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة يف رلال
الثقافة البيئية ،وحسا مستوى الدور والرتبة
جدول  11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى المواطنة
البيئية لدى طلبة الحلقة الثانية المكفوفين في سلطنة في مجال الثقافة البيئية مرتبة تنازليا

م

الفقرة

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

الدرجة

1

أقرأ عن مشكالت وقضايا البيئة.

1.11

8.21

كبرية

1

أستمع إىل برامج إذاعية عن قضايا البيئة.

1.11

8.23

كبرية

1

أحتدث مع زمالئي عن مشكالت البيئة.

1.81

8.41

كبرية

1

أعرف جيدا ماىي ادلشكالت البيئية يف
سلطنة عمان.

1.81

1.88

كبرية

1

لدي أفكار حلماية البيئة من التلوث اذلوائي.

1.81

8.41

كبرية

1

أمتلك كتب عن البيئة العمانية.

1.88

8.41

كبرية

2

أشارك يف ادلسابقات اليت ذلا عالقة بالبيئة.

1.43

8.43

كبرية

3

أتناقش مع معلم الدراسات االجتماعية
والعلوم حول قضايا البيئة.

1.41

1.81

كبرية

4

أقدم برامج متعلقة بالبيئة يف اإلذاعة ادلدرسية.

.1.11

1.11

متوسطة

18

أكتب مقاالت وقصص قصرية عن البيئة.

1.11

1.11

متوسطة

1.44

8.31

كبرية

ادلتوسط العام

توسط العام دلستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية يف رلال الثقافة
يتضح من اجلدول  18أن ادل ِّ
ُ
توسط احلسايب العام
البيئية ،جاء بدرجة تقدير كبرية حسب معيار احلكم على النتائج؛ فقد بلغ ادل ِّ
ُ
( .)1.44كما تراوحت ادلتوسطات احلسابية بني ( )1.11و( ،)1.11حيث جاءت العبارة ( " )1أقرأ
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عن مشكالت وقضايا البيئة" يف الًتتيب األول يف حني جاءت العبارة ( " )18أكتب مقاالت وقصص
قصرية عن البيئة" يف الًتتيب األخري.
ويالحظ من النتائج أعاله أن أغلب عبارات مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني قد
جاءت درجة ادلوافقة عليها كبرية ،شلا يشري إىل أن مستوى الثقافة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية
ادلكفوفني بادلستوى ادلرغو  ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الزعيب1811 ،؛ العجمي والشطي
ويوسف1813 ،؛  .)Stefano, 2018وتعزى ىذه النتيجة إىل حرص معلمي ىذه ادلرحلة على
تعزيز ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ،من خالل تشجيعهم على اكتسا ادلعرفة البيئية من مصادر متنوعة
كالكتب أو ادلصادر ادلسموعة كاإلذاعة وكذلك من خالل تشجيع معلمي ادلواد الدراسية الطلبة على
التفاعل معهم ومع أقراهنم وىذا يكسبهم معلومات غزيرة عن البيئة ومواردىا ومشكالهتا وآلية احلفاظ
عليها.
 .2.1.12مجال السلوك البيئي المسؤول

لإلجابة على السؤال األول" :ما مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة
عمان؟" ًب حسا ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة يف رلال
السلوك البيئي ادلسؤول ،وحسا مستوى الدور والرتبة
جدول  11المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى المواطنة
البيئية لدى طلبة الحلقة الثانية المكفوفين في سلطنة في مجال السلوك البيئي المسؤول مرتبة تنازليا

م

الفقرة

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

الدرجة

1

أحرص على اطفاء األضواء عند مغادرة غرفيت.

1.11

8.21

كبرية

1

إذا كانت ادلسافة بيين وبني ادلدرسة قريبة أذىب مشيا
عوضا عن ركو السيارة.

1.14

8.38

كبرية

1

عند االنتهاء من الطعام أحافظ عليو ليستفيد منو
اآلخرين.

1.12

8.31

كبرية

1

أرشد زمالئي بعدم االسراف عند استخدام مصادر
الطاقة.

1.11

8.34

كبرية

1

أسعى دائما إلعادة تدوير النفايات.

1.18

8.32

كبرية

1

أستخدم ادلياه باعتدال.

1.81

8.43

كبرية

2

أمجع العلب البالستيكية الفارغة وأقوم بإعادة تدويرىا.

1.81

8.41

كبرية
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3

إذا التقيت بقطة جرػلة فإنين أقوم بعالجها.

1.41

8.44

كبرية

4

أقوم بزراعة األشجار للمساعلة يف تنقية اذلواء.

1.11

1.18

متوسطة

18

أستخدم ادلياة الرمادية لري األشجار.

1.12

1.11

متوسطة

11

أرمي األوساخ يف األماكن ادلخصصة ذلا.

1.11

1.11

متوسطة

1.21

8.11

كبرية

ادلتوسط العام

يتبني من جدول  11أن ادلتوسط العام دلستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية يف رلال السلوك
البيئي ادلسؤول قد بلغ ( )1.21بدرجة تقدير كبرية .حيث جاءت العبارة ( " )1أحرص على اطفاء
األضواء عند مغادرة غرفيت" كأعلى متوسط حسايب ( ،)1.11يف حني جاءت العبارة (" )11أرمي
األوساخ يف األماكن ادلخصصة ذلا" أقل متوسط حسايب (.)1.11
ويالحظ يف اجلدول أعاله أن أغلب العبارات جاءت بدرة موافقة كبرية شلا يشري إىل إن مستوى ادلواطنة
البيئية لدى الطلبة قد بلغ ادلستوى ادلطلو  ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الزعيب1811 ،؛ العجمي
والشطي ويوسف 1813 ،؛  Asha, Bengston, Westphal & Gowan, 2018؛
Boca & Saracli, 2019؛ & Runhaar, Wagenaar, Wesselink
Runhaar, 2019؛  .)Stefano, 2018وتعزى ىذه النتيجة إىل فاعلية ادلشاريع اليت تبنتها
الوزارة يف رلال تعزيز ادلواطنة البيئية لدى الطلبة مثل إعادة التدوير ومسابقات النظافة وغريىا من
ادلبادرات وادلشاريع .كما أن التنشئة اذلادفة اليت ترىب عليها الطلبة ادلكفوفني ولدت لديو شعور االنتماء
إىل رلتمعو وبيئتو إىل حد دتثل ىذا الشعور يف سلوكو اإلغلايب ضلو البيئة .إضافة إىل ذلك فإن إتاحة
ادلدرسة الفرصة للطلبة للمساعلة وادلشاركة يف األنشطة ادلتعلقة بالبيئة كالقيام بتنفيذ البامج للحفاظ على
البيئة عزز سلوكياهتم اإلغلابية ضلوىا.
 .3.1.12مجال التطوع في األنشطة البيئي:
لإلجابة على السؤال األول" :ما مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة الثانية ادلكفوفني يف سلطنة
عمان؟" ًب حسا ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة يف رلال
التطوع يف األنشطة البيئية ،وحسا مستوى الدور والرتبة
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جدول  12المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى المواطنة
البيئية لدى طلبة الحلقة الثانية المكفوفين في سلطنة عمان في مجال التطوع في األنشطة البيئية

م

الفقرة

ادلتوسط احلسايب

االضلراف ادلعياري

الدرجة

1

أشارك يف أنشطة تطوعية حلماية البيئة.

1.41

8.41

كبرية

1

أخصص جزء من وقيت للتطوع مع مجاعات
للمحافظة على البيئة.

1.31

1.81

كبرية

1

أتبع بادلال للمساعلة يف حل مشكالت
البيئة.

1.11

1.81

كبرية

1

أقوم ببعض األعمال اليت تساىم يف احلد من
مشكالت البيئية.

1.18

1.83

كبرية

1

أشارك يف محالت زراعة األشجار يف بيئيت
للحد من تلوث اذلواء.

1.11

1.11

كبرية

1

أشارك يف نظافة الصف وادلدرسة.

1.11

1.11

كبرية

2

أتبع مبطويات توعوية لتوعية الطلبة يف
مدرسيت عن احملافظة
على البيئة.

1.12

1.11

متوسطة

3

أشارك زمالئي وأىايل منطقيت يف االحتفال
بيوم الشجرة.

1.11

1.81

متوسطة

4

أشارك يف محالت التوعية البيئية يف البيئة
احمللية.

1.13

1.81

متوسطة

18

أحرص على االنضمام يف إحدى الفرق
التطوعية يف منطقيت للحفاظ على البيئة.

1.14

1.11

متوسطة

1.11

8.41

كبرية

ادلتوسط العام

يتضح من جدول  11أن أعلى درجة موافقة حصلت عليها العبارة ( " )1أشارك يف أنشطة تطوعية
حلماية البيئة" مبتوسط حسايب ( )1.41يف حني جاءت أقل درجة موافقة يف العبارة ( " )18أحرص
على االنضمام يف إحدى الفرق التطوعية للحفاظ على البيئة" مبتوسط حسايب (.)1.14
ويالحظ من اجلدول أن العبارات تراوحت بني درجة موافقة كبرية ومتوسطة ،كما أنو اجملال الذي تقاربت
فيو درجات ادلوافقة على العبارات بني الكبرية وادلتوسطة ،شلا يشري إىل ضرورة تعزيز ىذا اجملال أكثر لدى
الطلبة ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشدايدة وعربيات ،)1811 ،كما تتفق بشكل جزئي مع دراسة
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( Boca & Saracli, 2019؛Meerah, Halim, Nadeson, 2010؛ Patial,
 ،) 2016واليت أشارت على اقبال الطلبة يف ادلشاركة يف األعمال التطوعية اليت ختدم البيئة .وتعزي
الباحثة ىذه النتيجة إىل ضيق الوقت أثناء الدوام ادلدرسي دلمارسة أعمال تطوعية خارج ادلدرسة وإزدحام
اجلداول ادلدرسية باحلصص الدراسية .ولكن يف ذات الوقت ميكن أن تعزى النسب العالية يف عبارات
التطوع إىل دور ادلدرسة يف حتقيق القيم واألفكار اليت يتضمنها اإلطار اإليديولوجي الدميقراطي للمجتمع
عن طريق غرسها يف األفراد وتشكيل اجتاىات وتكوين سلوكهم على أساسها ،وهتيئة مواقف تربوية
صحيحة لضمان حتقيق ذلك ،من خالل التفاعل اإلغلايب وتشجيع العمل التطوعي بني أفراد اجملتمع
ادلدرسي ،شلا ولد لديهم ادلبادرة االجتماعية ،وحب التطوع سواء داخل ادلدرسة أو خارجها.

 .2.12إجابة السؤال الثاني:

لإلجابة على السؤال الثاين :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (( α = 8.81
بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ادلواطنة البيئية تعزى دلتغري العمر الزمين؟ ،استخدم
اختبار حتليل التباين األحادي ( ،)ANOVAوجدول  11يوضح النتيجة:
ِ
لمتغيِّر العمر الزمني
جدول  13تحليل التبايُن األحادي لدرجات أفراد العيّنة على مقياس الدراسة ً
تبعا ُ

اجملاالت

مصدر التباين

رلموع ادلربعات

درجة احلرية

متوسط ادلربعات

قيمة
(ف)

رلال الثقافة البيئية

بني اجملموعات

4.314

1

1.483

4.121

داخل اجملموعات

11.111

23

8.111

اجملموع

11.81

38

بني اجملموعات

4.181

1

1.111

داخل اجملموعات

11.211

22

8.121

اجملموع

11.81

24

بني اجملموعات

11.143

1

2.118

داخل اجملموعات

11.831

22

8.134

اجملموع

12.13

رلال السلوك
البيئي ادلسؤول
رلال التطوع
يف األنشطة البيئي
اجملموع الكلي

بني اجملموعات

18.411

1

1.121

داخل اجملموعات

14.181

22

8.182

اجملموع

18.813
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يتضح من جدول  11وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )8.81بني استجابات الطلبة
تبعا دلتغري العمر الزمين يف اجملال األول والثاين والثالث واجملموع الكلي ،حيث بلغت قيمة مستوى الداللة
( )8.888جلميع اجملاالت ،وىي قيمة أصغر من ( )8.81ودالة إحصائيا.
ولتحديد اجتاىات الفروق بني استجابات أفراد العينة تبعا دلتغري العمر الزمين ًب استخدام اختبار بعدي
(،)Scheffeحيث توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجملال األول بني ( 11 – 11سنة) و (– 11
 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) ،وبني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل (11 – 11
سنة) حيث بلغت قيم مستوى الداللة ( )8.81و ( )8.88على التوايل .ويوجد أيضا فروق ذات داللة
إحصائية يف اجملال الثاين بني ( 11- 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) ،وبني
( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) حيث بلغت قيم مستوى الداللة
( )8.81و ( )8.88على التوايل .كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف اجملال الثالث بني (-11
 11سنة) و (( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) .وأخريا وجدت فروق ذات داللة إحصائية
يف اجملموع الكلي للمجاالت بني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة)،
وبني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) حيث بلغت قيم مستوى
الداللة ( )8.81و( )8.88على التوايل ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الشدايده وعربيات)1811 ،
يف حني ختتلف مع نتيجة دراسة ) )patial, 2016اليت أشارت إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى دلتغري العمر .وتعزي الباحثة ىذه النتيجة إىل إنو كلما زاد عمر الطلبة الزمين تطورت
اجتاىاهتم وظلت القيم البيئية لديهم وىذا راجع إىل ظلو إدراكهم .كما تعزي الباحثة ىذه النتيجة إىل أن
ادلناىج الدراسية يف سلطنة عمان تتضمن مواضيع بيئية يف كل مرحلة دراسية ،وتتضمن أنشطة صفية
والصفية حسب ادلرحلة العمرية للطلبة واليت من شأهنا أن تعزز ادلواطنة البيئية لدى الطلبة.
 .3.12إجابة السؤال الثالث:
لإلجابة على السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (( α = 8.81
بني استجابات أفراد عينة الدراسة حول مستوى ادلواطنة البيئية تعزى دلتغري احملافظة السكنية؟
للكشف عن أ ثر متغري احملافظة السكنية طلبة احللقة الثانية ادلكفوفنيً ،ب حسا استخدام اختبار
كروسكال واليس ( ،)Kruskal Wallisكما يف جدول :11
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ِ
لمتغيِّر المحافظات السكنية
جدول  14اختبار كروسكال واليس لدرجات أفراد العيّنة على مقياس الدراسة ً
تبعا ُ

اجملاالت

ادلتوسط احلسايب

مربع كاي

درجة احلرية

قيمة الداللة

رلال الثقافة البيئية

1.44

2.311

1

8.11

غري دالة

رلال السلوك البيئي ادلسؤول

1.21

1.118

1

8.11

غري دالة

رلال التطوع يف األنشطة البيئي

1.11

2.311

1

8.11

غري دالة

اجملموع الكلي

1.18

1.112

1

8.12

غري دالة

يتضح من اجلدول  11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (8.81= αبني
إستجابات أفراد العينة تبعا دلتغري احملافظة السكنية يف اجملال األول والثاين والثالث واجملموع الكلي،
ومجيعها غري دالة إحصائية.
وتعزي الباحثة ىذه النتيجة إىل حرص معلمي ادلواد الدراسية وإدارات ادلدارس على تنمية وتعزيز رلاالت
ادلواطنة البيئية بغض النظر عن احملافظة السكنية ،ورمبا يرجع ذلك أيضا إىل وعي الطلبة بأعلية البيئة
وضرورة احملاظة عليها بغض النظر عن مقر سكنهم ؛كون ادلواطنة البيئية تعد ىدفا عاما يصب يف
مصلحة الوطن ،وال يقتصر ذلك على قر احملافظة من ادلدينة أو بعدىا ،حيث ػلمل مجيعهم نفس
القيم واالجتاىات ضلو البيئة ،كما أن الثقافة البيئية ىي ذاهتا ادلوجودة يف مجيع احملافظات شلا يدل على
وعي اجملتمع العماين البيئي .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة جوبتا اليت أشارت إىل إتو ال توجد فروق بني
الطلبة وفقا حملافظات السكنية ( ،)Gupta2017يف حني ختتلف مع دراسة (العجمي والظفريي
والشطي )1813 ،اليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى دلتغري احملافظة السكنية.
وطللص من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات العينة احلالية أن مستوى ادلواطنة البيئية لدى طلبة احللقة
الثانية ادلكفوفني جاء بدرجة تقدير كبرية يف مجيع اجملاالت وىذا دليل على االىتمام بالطلبة ادلكفوفني
يف سلطنة عمان وتعزيز رلاالت ادلواطنة البيئية لديهم بغض النظر عن إعاقتهم شلا انعكس على مستوى
ادلواطنة البيئية لديهم .كما خلصت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية دلتغري العمر الزمين يف
اجملموع الكلي للمجاالت بني ( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) ،وبني
( 11 – 11سنة) و ( 11 – 11سنة) لصاحل ( 11 – 11سنة) حيث بلغت قيم مستوى الداللة
( )8.81و( )8.88على التوايل ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة =
) (8.81αبني إستجابات أفراد العينة تبعا دلتغري احملافظة السكنية يف اجملال األول والثاين والثالث
واجملموع الكلي ،ومجيعها غري دالة إحصائية.
91
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.13

مقترحات الدراسة

 .1.13تفعيل دور ادلدارس وادلناىج الدراسية يف تنمية ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني يف سلتلف
ادلراحل الدراسية من خالل تضمينها باخلطط الدراسية وادلواضيع اليت تعزز ادلواطنة البيئية لديهم.
 .2.13إجراء دراسات مشاهبو للدراسة احلالية وتقيس مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني يف
ضوء متغريات النوع ،وادلستوى التعليمي للوالدين.

 .3.13إجراء دراسات للتعرف على مستوى ادلواطنة البيئية لدى الطلبة ادلكفوفني يف مرحلة احللقة
األوىل ومرحلة ما بعد األساسي.
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أوالً :المراجع العربية

المراجع

 ابن خلدون ،صويف داود ( .)1813دور اجلمعيات اخلضراء يف تنمية قيم ادلواطنة البيئية .رللة السراج
يف الًتبية وقضايا اجملتمع.111 – 111 ،)1( ،
 البلوشي ،علي ( .)1811مؤشرات ادلوارد ادلائية للتنمية ادلستدامة يف سلطنة عمان .رللة دراسات
اخلليج واجلزيرة العربية.131 – 138 ،)118( ،
 البيئة والشؤون ادلناخية .)1818( .مركز األمن البحريwww.mod.gov.om .










محالوي ،محيد ،وشريطية ،شهرة ( .)1812دور اجملتمع ادلدين يف يف إرساء الثقافة البيئية يف اجلزائر.
رللة العلوم اإلنسانية.1481 – 1481 ،)2(1،
حنان ،طمني ( .)1884دور مدرسة ادلكفوفني يف تنمية القيم البيئية لدى ادلتعلم الكفيف (رسالة
ماجستري منشورة) .جامعة منتوري ،قسنطينة.
الزعيب ،عبداهلل سامل ( .)1811مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية العلوم الًتبوية وعالقتو ببعض
ادلتغريات .رللة العلوم الًتبوية.313 – 312 ،)1(11 ،
عماننا.
يف
(.)1818
البيئية.
والسياسات
اإلسًتاتيجيات
.https://omanportal.gov.om
الشدايدة ،أمحد نوري ،وعربيات ،عبداهلل رضوان ( .)1811مستوى الوعي البيئي لسيدات اجملتمع
احمللي يف لواء دير عال وعالقتو ببعض العوامل .رللة جامعة أسيوط.11-11 ،)1(14 ،
الصاحلي ،سعدية،وراضي ،موسى ( .)1884الًتبية البيئية :زلو األمية البيئية ،رللة األستاذ،)42( ،
.111 – 118
العجمي ،عمار أمحد ،والظفريي ،ناجي بدر ،والشطي ،يعقو يوسف ( .)1813مستوى ادلواطنة
البيئية لدى طلبة كلية الًتبية األساسية بدولة الكويتفي ضوء بعض ادلتغريات .رللة كلية الًتبية،
.131 – 124 ،)123(12
العلوي ،سلمى ( .)1812فاعلية برنامج تدريسي قائم على اسًتاتيجية الصف ادلقلو عب اذلواتف
الذكية يف التحصيل الدراسي يف مادة الدراسات االجتماعية لدى الطلبة ادلكفوفني يف الصف الثامن
األساسي بسلطنة عمان .رللة األلكسو للمعلومات.114 – 111 ،)12( ،
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 العلوي ،سلمى ،وادلعمري ،سيف ( .)1818مستوى الوعي البيئي بظاىرة التلوث البيئي لدى معلمي
الدراسات االجتماعية يف ضوء بعض ادلتغريات .رللة العلوم الًتبوية والنفسية.31 – 31 ،)1(1 ،
 العياصرة ،أمحد حسن ( .)1812مستوى الوعي البيئي بظاىرة االحتباس احلراري لدى معلمي العلوم
يف ادلرحلة األساسية وعالقتو ببعض ادلتغريات ،البلقاء للبحوث والدراسات.11 – 11 ،)1(18 ،
 ادلعمري ،سيف ناصر ،والصارمي ،بدرية ( .)1811درجة تضمني منهج الدراسات االجتماعية
بسلطنة عمان جلوانب التعلم ادلرتبطة بادلواطنة العادلية وأساليب ادلعلمني يف تدريسها من وجهة نظرىم.
رللة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية.13 – 11 ،)111(11 ،
 ادلكتومي ،مدرين ( .)1813منتدى عمان البيئيhttps://alroya.om .






وزارة الًتبية والتعليم ( .)1882مبدعون وال يزالون .سلطنة عمان :وزارة الًتبية والتعليم :دائرة زلو
األمية
وزارة الًتبية والتعليم ( .)1811وثيقة الًتبية البيئية من أجل تنمية مستدامة يف سلطنة عمان .سلطنة
عمان :وزارة الًتبية والتعليم.
وزارة الًتبية والتعليم (.)1814إحصائيات أعداد الطلبة يف معهد عمر بن اخلطا للمكفوفني.
سلطنة عمان
وزارة التنمية االجتماعية ( .)1811استبيان التزامات حقوق اإلنسان ادلتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة
ونظيفة وصحية ومستدامةhttps://www.ohchr.org .
وزارة التنمية االجتماعية ( .)1814النشرة اإلحصائية  .1814سلطنة عمان :وزارة التنمية
االجتماعية
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