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 ابتسام جواد مهدي أد.

 الملخص

ته التعرف إلى درجة تضمين متطلبات االقتصاد األخضر في مناهج كلية الهندسة وعالق هدفت الدراسة   
الدراسة المنهج دمت استخالطلبة، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس و  بدرجة الوعي البيئي لدى طلبتها

من خالل استبانتين ،األولى تخص متطلبات االقتصاد األخضر والتي اشتملت على  الوصفي االرتباطي
ثالثة مجاالت)بناء القدرات وتنمية المهارات ،االستراتيجيات البيئية، والبحث العلمي واإلبداع(، والثانية لقياس 

هما وثباتهما، وتطبيقهما على عينة من أعضاء هيئة درجة الوعي البيئي لدى الطلبة ،وتم التحقق من صدق
 ( طالب ا وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.208وعينة من الطلبة بلغت ) ، عضو ا( 18التدريس بلغت)

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن مجال بناء القدرات وتنمية المهارات جاء بالمرتبة     
جال االستراتيجيات البيئية جاءت بالمرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء مجال البحث األولى، وجاء م

العلمي واإلبداع. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي ا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات 
 خضر.  وعدم وجودطلبات االقتصاد األ)الجنس، وسنوات الخدمة( في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمت

فروق ذات داللة إحصائي ا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في درجة تضمين مناهج كلية 
نظر أفراد  كما ظهرت أداة الوعي البيئي بدرجة متوسطه من وجهةالهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر. 

عالقة طردية بين درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر من وجهة  ووجودالعينة، و 
نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة ودرجة الوعي البيئي لدى طلبتها. كما أشارت الدراسة الى عدد من 

  التوصيات والمقترحات

.ناهج كلية الهندسة، الوعي البيئي، مالكلمات المفتاحية: متطلبات االقتصاد األخضر
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Abstract 

The objective of the present study is to determine the degree of Including the 

Requirements of “Green Economy” into the Curricula of Faculty of Engineering , and its 

Relationship with the Degree of Environmental Awareness of its Students from the viewpoint 

of both the member of staff and the Students , The descriptive approach was used through 

two questionnaires , the first pertains to the requirements of Green Economy ; Whereas the 

second questionnaire has been concerning the measurement of Environmental Awareness of 

the Students .  

The two questionnaires have been verified its validity and Reliability. The random sample of 

the study involves around of (18) members, and (208) students. 

The most outcomes reached by the study were:  

- That the field of building up capabilities and developing skills has gained the first 

rank, while the field of environmental strategies ranked the second, and the third 

position was occupied by the field of scientific research and innovation. 

- The absence of any differences having statistical spirit among the responses of the 

member of staff based on the variables of (Gender, and Years of Service) when it 

comes to the degree of including the curricula of Engineering Faculty into the 

requirements of Green Economy. 

- The absence of differences having statistical indication among the responses of 

member of staff and the students in the degree of including the Engineering Faculty 

curricula into the requirements of green economy. 

-  The presence of direct relationship between the degree of including the curricula of 

the Engineering Faculty into the requirements of green economy on one hand, and the 

environmental awareness degree of students from their point of view on the other 

hand 



 ل

-whereas, it has been found that there was a statistically indicative relationship in the field of 

building up capacities (capabilities) and developing skills only from the viewpoint of member 

of staff. 

Also, the study has pointed to a number of suggested solutions through the study sample. 

 

Keywords: Inclusion, Requirements of Green Economy, Engineering Faculty Curricula 

,Environmental Awarene. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

سلوك ا على ا إيجابي  تعد العملية التعليمية من أهم الوسائل التي يمكن أن تحدث تأثير  
جتماعية األزمات االقتصادية واإل وتجاوزوالتطور  طاقاتهم للنهوض ثمارواست، ودمجهم ،األفراد

ونقل  والبيئية التي تواجه المجتمعات، وذلك من خالل تحقيق التواصل الحضاري للجنس البشري
 عبر األجيال المتعاقبة. الخبرة والمهارات واألفكار

كونه ألي مجتمع هو التعليم  ركائز التنمية البشرية من أهمإن ( 2016)النصر أبو  شيري
حياة الفرد واألسرة والمجتمع يرتبط بشكل وثيق بمؤشرات التنمية األخرى لما له من دور مهم في 

خدمات والبرامج واألنشطة وتركز معايير العمل في مجال التنمية البشرية على زيادة فاعلية ال ،ككل
 مشكالت المجتمع.المتاحة التي تؤدي الى مواجة 

عقول أفراد  في واضح   ( أن العملية التعليمية مهمة لما تتركه من أثر  2016ويرى الجبالي )
من تحت  اأن يمرو  نبغيين في مختلف المهن يالمجتمع وكيفية استيعابها لواقع الحياة وأن العامل

ح يوضتو  ،مداركهمع يوستو ، ه وصقل شخصياتهمتبطلطباع  تهذيب الذي يعمل يدي المعلم أوال  
 هو صعب وخفي. ويكشف لهم عن كل ما ،األمور الغامضة لهم

أن العملية التعليمية توصل الروابط بين  (2012،ن  وحس2010،مزاهرة ) يذكر كل منو 
األخرى فهي تعمل على توثيق العالقة بين المدرسة والبيئة سواء  االجتماعيةالمدرسة والمؤسسات 

وقد حصلت الدراسات البيئية على مكانة مهمة بين العلوم التطبيقية  بشرية،كانت طبيعية أم أ
وذلك لحدوث التبادالت ، قية للتخطيط البيئي وعلوم البيئةالتطبيو  ساسية وتزايدت األهمية العلميةواأل

 المتعددة بين البيئة والتنمية.
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بغيره في جميع  وأوجب عليه تجنب إلحاق الضرر، ستخلف اهلل اإلنسان في هذه األرضوقد ا   

هتم بما يأن  اإلنسانعلى  ينبغيلذا  معنوية،ميادين الحياة ويشمل ذلك البيئة سواء كانت مادية أو 

، إذ البيئيوالتنوع العبث بموارد الطبيعة، والمحافظة على التوازن  مومنها: عد ةيؤمن حماية البيئ

 بالبيئة االهتمامذا يعد ل ،بعضهما يكمل اإلنسان والبيئة بعضهم البعض فهما توأمان ال يتجزآن عن

 (.2012نعطية، وآخرو ضوئها ) فيضارية التي يصنف تقسيم الشعوب من أهم المقاييس الح

 إلى التنمية النظيفة في استحداث مشروعات تستهدف وصوال  ويكمن الحصول على بيئة نظيفة    

في  والترشيد ،الثروةوالمحافظة على  ،ةوخفض انبعاث الغازات الملوث ،تحفيز زراعة األشجار

دخال الطاقة ،استهالك الطاقة الفضالت العضوية  ومعالجة ،للطاقةالمتجددة كمصدر نظيف  وا 

 (.2010منها في توليد الطاقة )أبو دية،  واالستفادةلتخفيض انبعاث الغازات منها 

ظهر منذ أعوام والذي  ،يعد االقتصاد األخضر واحد ا من المفاهيم التي تدعم البيئة النظيفة

ألول مرة من قبل برنامج األمم المتحدة مصطلح االقتصاد األخضر فقد استخدم  بالبعيدة.ليست 

ذلك تم تبنيه من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في يناير  ، بعد2008( في عام UNEPللبيئة )

ا عنوان  ازيل وجعلت له في البر  2012 ( عام20+ما أصدرت قرارها بعقد مؤتمر )ريوعند 2009

 (.2014هو االقتصاد األخضر )الفقهي،  رئيسيا  

وقد جاء التفكير بالتحول لالقتصاد األخضر بسبب التراجع الملفت في موارد البيئة 

عملية طويلة وشاقة تبدأ من  هإلي االنتقالواألزمات االقتصادية والمالية وانهيارات السوق، ويتطلب 

 (.2014)خنفر، التشريعات السياسية العليا إلى مشاركة القاعدة الجماهيرية وتفاعلهم لتحقيقه
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االقتصاد األخضر هو المحرك الرئيسي لتحقيق أبعاد  ( أن  2014) وبين الحبيب ونصيرة

وازن بين احتياجات األجيال ا فهو يحقق تا أو اقتصادي  ا أو بيئي  التنمية المستدامة سواء اجتماعي  

اعاة الجوانب البيئية ر فرص العمل مع مر وفيو  ،ز العدالة االجتماعيةعز يو  ،الحالية والمستقبلية

د من القطاعات كالزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من الوظائف الخضراء في عد باستحداث مزيد

الحفاظ على البيئة من جهة فضال  عن الفئات الفقيرة ومحاربة الفقر  مدخوالتوهذا يسهم في زيادة 

 أخرى.

واحد من المفاهيم الحديثة بأنه أن مفهوم االقتصاد األخضر يمكن استخالص مما سبق 

التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة من خالل إيجاد بيئة نظيفة وذلك لتحسين استثمار الموارد 

 .جة النقص في تلك المواردالبيئية وتجاوز األزمات التي تمر بها المجتمعات نتي

من القضايا كونه مفهوم االقتصاد األخضر وذلك ( بدراسة 2017) وقد أوصى أبو عليان

ويحقق  المستدامة،ة لتحقيق التنمية األداة العملي مبادئ، ويشكلتضمنه من ي المهمة والمعاصرة لما

عديد من المجاالت يد من فرص العمل الخضراء في عدمن النمو االقتصادي ويخلق  المزيد

وبتطبيق االقتصاد األخضر تتحسن كفاءة القطاعات العشر التي حددها برنامج األمم المتحدة للبيئة 

(UNEP) والمياه، والصرف ،واإلنشاءات ،والسياحة ، والصيد،والنقل ،الطاقة في: قطاع ةتمثلموال 

 والصناعة وتدوير النفايات.، والتكنولوجيا، الصحي

وطنية لكفاءة الطاقة المتجددة  تاستراتيجيايتطلب االقتصاد األخضر العودة العتماد 

عطاء عناية بمجال السياحة البيئية  والعمل على توظيف استثمارات في مجال ترشيد المياه وا 

عادة وتخصيص جزء هام  ،ستفادة من المواد المهملةاال الصلبة، وتحقيقتدوير النفايات  والثقافية، وا 
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االستثمارات في مجال البحث العلمي من أجل التأكيد على االقتصاد األخضر والنهوض به من 

 (.2014واستغاللها من أجل خلق فرص عمل للمواطنين)خنفر, الطبيعيةوالحفاظ على الموارد 

لقد حصل األردن على المرتبة الثالثة عربي ا والستين عالمي ا في مؤشر االقتصاد األخضر 

مدينة في  50دولة و 80والتي قامت بقياس  دوالسيتيزن()مؤسسة در عن الصا 2016لعام 

وعمالء من  وصناع السياسةاالقتصاد األخضر وجاء هذا التقييم بناء  على رأي المنظمات العالمية 

 (.2016القطاع الخاص الذين يحرصون على تحسين أدائهم في االقتصاد األخضر )جفرا نيوز،

االقتصاد  وتبني سياسةلى أولوية من أولوياته إاألردن على أن يحول أمن الطاقة  وقد حرص

تدفق االستثمارات في مشاريع صديقة للبيئة من خالل وضع قواعد مناسبة لزيادتها  األخضر ودعم

وتحسين البنية التحتية المالية والقانونية لمثل هذه االستثمارات ويهتم األردن حالي ا بالترويج 

وعة متنوعة من المبادرات والسياسات العامة والبرامج الهادفة لتحقيق االقتصاد األخضر ومنها لمجم

العديد من الحوافز الضريبية لتدعيم وتحسين استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام 

 (.2010الطاقة )وزارة البيئة األردنية، 

 9201-2017ستراتيجية لوزارة البيئة التي تغطي الفترة الالخطة اوزارة البيئة االردنية  أطلقتكما   

مع كافة الجهات ذات  وبشكل تشاركي،  (GGGI)بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو األخضر

والمعاهد  والمنظمات الدولية  والخاص والمؤسسات غير الحكومية   ،العالقة من القطاعين العام

الخطة على ما تم إنجازه في  بنيتو  .الخبراءو  ومؤسسات المجتمع المدني  والجامعات   التعليمية

، لتحقيق األهداف المشتركة 2025رؤية االردن ربطها بالسياسات واالستراتيجيات الوطنية السابقة و 

 وذلك من الطبيعية،التي تتعلق بالنمو االقتصادي وضمان الحفاظ على الموارد  وخصوصا  تلك
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لنفايات والزراعة والنقل والمياه واوير برامج للنمو األخضر في قطاعات الطاقة خالل العمل على تط

 . والسياحة

( 2001) إليه في السعود العربي المشارفي الوطن  ةعرف مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربي

 ،البيئية على أنها:" تعلم كيفية إدارة وتحسين العالقات بين اإلنسان وبيئته بشمولية وتعزيز التربية

زالة العطب  ،وتجنب المخاطر البيئية ،وزيادة إنتاجيتها ،تعلم كيفية استخدام التقنيات الحديثةو  وا 

 العقالنية". البيئيةواتخاذ القرارات  ،البيئي القائم

لكي األفراد والجماعات في المجتمع  اتجاهاتفي بناء وتنمية أهمية الوعي البيئي  تكمنو 

البيئة، من خالل إشراكهم في حل المشاكل البيئية من خالل تنمية وعيهم  اتجاهسلوكياتهم  تتحسن

متابعة المشكالت والقضايا التي تتعلق في البيئة، المربوطة بالتطور لتحقيق  مهاراتهم فيوتحسين 

 (.Chosh&Kumud،2014)التنمية المستدامة 

للتربية أثرا كبير ا في حماية البيئة وذلك من خالل دورها في رفع  ( أن  2004ويرى السعود )

عدم االهتمام بالبيئة ومكافحة  مستوى الوعي البيئي لدى األفراد للتقليل من الجهل بمخاطر

يتطلب إدخال مفاهيم الوعي البيئي في المناهج  مام ن،كثيرو سبببها البيئية التي يجهل  تالمشاكال

 للمراحل التعليمية كافة.التعليمية 

فهي نشره، التعليمية في  مؤسساتال ينبغي إشراككيد على الوعي البيئي و وكي يحصل الت

تعمل على تطوير وتحسين الوعي البيئي لدى أفرادها مع التركيز على فاعلية دور األسرة )علي، 

2010.) 
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االقتصاد األخضر لألردن وذلك استثمار ا لموارده  على أهميةيمكن التأكيد  سبق مما    

ا للتحول إلى بيئة نظيفة.  في الجامعات األردنية  تضمينه في المناهج الدراسيةأهمية دراسة و ودعم 

 .لذا توجهت الباحثة لدراسة هذا الموضوع بشكل عام والكليات المعنية بشكل خاص

 مشكلة الدراسة:

االقتصاد األخضر في كافة القطاعات االقتصادية للدولة لتحقيق  إلدراج ثقافةسعت دول العالم     

وقد  يرة،اآلونة األخالتنمية المستدامة وللتخفيف من حدة األزمات االقتصادية التي ظهرت في 

التوعية البيئية لألفراد عن طريق  ىتعتمد عل ةأصبحت مسألة الحفاظ على البيئة مسألة تربوية بحت

قنيات الحديثة التي رافقت الستخدام الت هالخاطئهم اتسلوك مهم وتدريبهم وذلك بسببيتعلمهم وتعل

 وظهور خلل في توازنها ةلموارد البيئ إلى إحداث استنزاف الذي أدى العلمي التطور

 .(2013  البرغوثي،2005حالوة،)

التنمية التي تراعي الجوانب البيئية والتي تعرف )بالتنمية وتبين أن هناك فروق بين 

والتي  ةألن أولوياتها اقتصادية بحت الخضراء( والتنمية االقتصادية التي سميت )بالتنمية السوداء(

ينبغي  جميع األوساط والمؤسسات العالمية ولتأكيد تفعيل االقتصاد األخضر انتقادأصبحت محط 

االهتمام بتعلم وتعليم  ينبغيد من خالل توعيته بيئي ا ولذا وهو الفر التركيز على عنصر ضروري 

 (.2017على أعلى مستويات )جمال الدين، تحقيقهأهداف ومقاصد االقتصاد األخضر وطريقة 

عديد من في  تحقق التقدماألدوات التي يمكن أن  عدد منيشمل االقتصاد األخضر على 

برامج تعليمية تدفع باتجاه تحقيق  من أجل تحقيقها من خالل تطوير ينبغي دراستهالمجاالت والتي ا

لذا يبرز دور الجامعات من خالل دمج المتطلبات الخضراء في المناهج للعديد  ةالتنمية المستدام
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من التخصصات األكاديمية لتوفير المؤهالت االزمة لمأل الوظائف التي تسهم في تشكيل االقتصاد 

 (2014،وأحمد وحسناألخضر )جمال الدين 

( التأكيد على مشاركة الجامعات سواء 2012عام ) (+20 وري)مؤتمر وقد جاء في 

ها أو مدرسيها أو من خالل الشركاء المحليين ودمج موضوعات التنمية المستدامة في المواد تبطالب

 مستدامة.التعليمية ودعت لدعم مؤسسات التعليم إلجراء البحوث والدراسات التي تحقق التنمية ال

ضرورة أن يكون للتعليم دور ا كبير ا  ى( إل2014وأوصت دراسة جمال الدين وأحمد وحسن )

  .في تحقيق مفهوم االقتصاد األخضر من خالل البرامج التعليمية

اتضح أنه مفهوم حديث والدراسات  االقتصاد األخضر مفهومونتيجة قراءة الباحثة حول 

لهذا ارتأت الباحثة الخوض في موضوع درجة تضمين في ميدان التعليم عنه قليلة وتكاد تكون نادرة 

 تها.لبطبدرجة الوعي البيئي لدى  همناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر وعالقت

 أهداف الدراسة وأسئلتها:

ج كلية هانن متطلبات االقتصاد األخضر في ملى درجة تضميإالتعرف  الدراسة تهدف

خالل الهندسة وعالقته بدرجة الوعي البيئي لدى الطلبة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس من 

 تية:اإلجابة عن األسئلة اآل

كلية الهندسة من وجهة نظر أعضاء  األخضرفي مناهجمتطلبات االقتصاد  ما درجة تضمين .1

 هيئة التدريس والطلبة فيها؟

 الجنس،استجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات ) فيا هل هناك فروق دالة إحصائي   .2

 في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر؟ الخدمة(وسنوات 
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درجة  واستجابات الطلبة فيا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس هل هناك فروق دالة إحصائي   .3

 ر؟تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخض

ما درجة الوعي البيئي لدى طلبة كلية الهندسة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة  .4

 فيها؟

ا بين درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد هل توجد عالقة دالة إحصائي   .5

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة، ودرجة الوعي البيئي لدى طلبتها؟ األخضر من

 لدراسة:أهمية ا

 تبرز أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

 يؤمل أن تقوم هذه الدراسة بإثراء األدب النظري في المكتبات. .1

يؤمل أن تكون هذه الدراسة مرجع ا نظري ا مناسب ا لمتطلبات االقتصاد األخضر وخدمة  .2

 الباحثين والمهتمين في هذا المجال.

في وزارة التربية والتعليم األردنية للتوجه  يتوقع أن تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين .3

 بتقويم المناهج الدراسية في التخصصات ذات العالقة.

د منها الجهات التربوية لتخطيط أنشطة منهجية وال منهجية على مستوى يقد تستف  .4

 المراحل الدراسية المختلفة.

آفاق جديدة حول  من الممكن أن تفيد هذه الدراسة المسؤولين في وزارة البيئة في تقديم .5

 من الطاقة النظيفة. االستفادة
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 مصطلحات الدراسة:

أنه  ى( علUNEP( )2011برنامج األمم المتحدة للبيئة ) هعرف األخضر:االقتصاد 

االقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية اإلنسان، وتحقيق لمبدأ المساواة االجتماعية، 

 .البيئية وحاالت الشح البيئيخاطر في حين يقلل بصورة ملحوظة من الم

لالقتصاد ومحدد تعثر الباحثة على تعريف واضح  مل األخضر:متطلبات االقتصاد 

األخضر ولكنها استخلصته من جميع القراءات على أنه: مجموعة من االحتياجات التي 

في حال توافرها يتم تطبيق االقتصاد األخضر الذي يسعى الى توفير قطاعات خضراء من 

 حقيق التنمية المستدامة.أجل ت

حصل عليها أفراد عينة الدراسة لإلجابة على فقرات أداة التي  ةالدرج بأنه:ا ويعرف إجرائيا 

 االقتصاد األخضر.

جميع الخبرات " أنه:( على 2014) القضاة ولطيفة والخوالدة وعسافعرفه  المنهج:

قصى الثقافات التعليمية إلى ألب على بلوغ المخططة التي تهيؤها المدرسة لمساعدة الطا

 درجة تمكنه منها قدراته.

التي تهدف إلى إعداد طالب ذوي كفاءة عالية في  ؤسسة التعليميةالم يوه” الهندسة:كلية 

ويتصفون بأخالقيات مهنية عالية وبروح المواطنة  االتصالحل المشاكل الهندسية ومهارات 

 (meu.edu.joالمسؤولة أمام بلدهم")
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العلمية الشاملة الدراسية ا على أنها مجموعة من المواد تعرف إجرائي   كلية الهندسة:مناهج 

عداد إيتم من خاللها  أربعة سنواتللمعارف والمهارات والقيم الهندسية التي تعطى لمدة 

 الطلبة في هذا المجال.

( على أنه " إدراك الفرد 2016)المقدادي عرفه محسن المشار إليه في  الوعي البيئي:

بينهما من  بمكوناتها ومافيها عن طريق إحساسه ومعرفته  البيئة، ولدورهلمتطلبات 

 العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها".

التي سيحصل عليها أفراد عينة الدراسة لإلجابة على فقرات  ةالدرج بأنه:ويعرف اجرائيا 

 ي.أداة الوعي البيئ

 حدود الدراسة:

 الدراسة بالحدود اآلتية: تتتحدد

 الحدود المكانية: كلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط. .1

التدريس والطلبة في كلية الهندسة في جامعة الشرق  ةأعضاء هيئالحدود البشرية:  .2

 األوسط.

 .2018/2019الحدود الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراسي  .3

 :محددات الدراسة

ا ومدى دقة مالمستخدمة بجمع البيانات وثباته األداتين ائج هذه الدراسة بدرجة صدقتحدد تعميم نت

 وموضوعيتها. األداتينعن فقرات لإلجابة أفراد العينة 
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

ا لألدب النظري  لمحورين: األو شتمل هذا الفصل على ا الثاني: والمحور يتضمن عرض 

 للدراسات السابقة ذات الصلة مرتبة من األقدم إلى األحدث. اعرض  

 األخضر،وأهمية االقتصاد  األخضر،تطرق إلى مفهوم االقتصاد حيث أوالا: األدب النظري: 

 واهمية الوعي البيئي. البيئي،، والوعي ومتطلبات االقتصاد األخضر

 :االقتصاد األخضر-1

 مفهوم االقتصاد األخضر:

ازداد االهتمام بمفهوم االقتصاد األخضر مؤخر ا على الرغم من أن االهتمام بسياساته 

من المشكالت  قللخضر االستدامة بشكل متوازن ويوتوجهاته ليس حديث ا إذ يحقق االقتصاد األ

 ائي والبطالة وعدم توزيع الثرواتاألمن الغذ الفقر ومشكلةمثل  بسبب االقتصاد التقليدي الحاصلة

 ا أكبر لكيفية تعريف كل من التنمية والنمو والتقدمفهم   قدم مفهوم االقتصاد األخضرعادل وي بشكل

 (.2015)البريدي,

أسلوب مهم لتحقيق “أنه: ( على 2012)( +20ريو )في مؤتمر  المشاركة عرفته الدول

 المستقبل الذي تريده والذي يوصلها إلى التنمية المستدامة ويخلصها من الفقر".

أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع  منظا“أنه: ( على 2002) Zasolnai وعرفه زاسولناي

يعرض في الوقت  وال البشر،واستهالك البضائع والخدمات ويفضي في األمد البعيد إلى تحسن رفاه 

 نفسه األجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية كبيرة ".



12 

 

 ة"استراتيجيه( بأنUNESCCAP ,2012) دئالهاعرفته اللجنة االقتصادية آلسيا والمحيط 

النمو االقتصادي وخلق فرص العمل الالزمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم  استدامةتقوم على 

 قلة الموارد وأزمة المناخ"

( على أنه:"اقتصاد يتم فيه توجيه النمو في الدخل على المستويين 2014وعرفه الفقهي )

، وفي قوة العمل من خالل االستثمارات التي يقوم بها القطاعين العام والخاص والعالمي()الوطني 

 .بحيث يؤدي ذلك إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والبشرية

الذي  داالقتصا“أنه:  ى( عل2015في البريدي ) االمشار إليهوعرفتها الغرفة التجارية الدولية 

علي بين النمو االقتصادي والحس البيئي بما يحرز تقدم ا في التنمية يدفع باتجاه العمل التبادلي التفا

 االجتماعية".

:" أحد الفروع الحديثة لعلم االقتصاد والذي يهدف ( على أنه2015) ابراهيمعرفه داوود و و 

 ،والبيولوجية ،والمكانية ،نيةامن خالل برامجه وسياساته المختلفة إلى استدامة تعظيم المنفعة الزم

والمؤسسات  ،والهيئات ،والمشروعات ،من قبل األفراد االقتصاديةوالفنية عند استغالل الموارد 

وبشرية  ،اجتماعية أو مؤسسية دأو موار الحكومية وغير الحكومية سواء أكانت تلك الموارد طبيعية 

 وذلك من خالل المحافظة على البيئة بمفهومها الشامل".

الطاقة النظيفة  داقتصا“لى أنه: االقتصاد األخضر ع Chapple (2008)وقد عرف تشابل 

من خالل الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتقليل األثر البيئي  البيئةوتحسين نوعية 

وتحسين استخدام الموارد الطبيعية ويتكون عدة قطاعات اقتصادية وال يقتصر فقط على القدرة على 

 تقنيات التي تسمح بعمليات اإلنتاج األنظف".إنتاج الطاقة النظيفة بل يشمل ال
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لمعرفة الحديثة ا لمفهوم االقتصاد األخضر على أنه: أحد فروع اتعريف   يمكن استخالصو 

االقتصادية، حقيقة الوصول إلى التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة )توالذي ينطوي على 

 والبيئية( من خالل تطبيق ممارساته في العديد من القطاعات. ةواالجتماعي

 األخضر: االقتصادأهمية 

 تتضح أهمية االقتصاد األخضر من خالل اآلتي:

انبعاث  ضالموارد، وخفمن خالل تحسين إدارة وكفاءة استخدام  البيئية: وذلكمواجهة التحديات  -

دارتها بشكل أفضل صالحراري، وتقليغازات االحتباس  ووقف استنزاف الغابات ، حجم النفايات وا 

 (.2011برنامج األمم المتحدة,)السمكية والثروة 

الخضراء إلى تسارع عجلة النمو  االستثمارات: حيث يتوقع أن تؤدي االقتصاديتحفيز النمو  -

نتج عن االقتصادي العالمي وخاصة على المدى الطويل لتتفوق على نسبة النمو التي قد ت

 .(2014،وحسن  وأحمد الدين السيناريو السائد )جمال 

القضاء على الفقر وخلق فرص عمل عبر تحقيق التنمية المستدامة من خالل تحقيق أبعاده  -

األجيال  احتياجاتوالبيئية ويخلق االقتصاد األخضر التوازن بين  ،واالجتماعية ،الثالثة االقتصادية

عديد ل باستحداث الوظائف الخضراء في وخلق فرص العم ،وتعزيز العدالة االجتماعية ،المستقبلية

يسهم في منح الفئات الفقيرة لزيادة  مما ،وغيرها ةالمتجدد ةكالزراعة، والطاقمن القطاعات 

من أجل استحداث وظائف  ،برامج وسياسات خضراء مجموعة من الدول تبنت مداخيلها، وقد

 .(2014، ونصيرة خضراء )الحبيب
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تم توليدها بواسطة ختلف أنواع الطاقة الخضراء التي يتبنى االقتصاد األخضر استخدام م -

، وتوفير فرص العمل الخضراء (،الشمسيةوالطاقة ، مصادر الطاقة المتجددة )كطاقة الرياح

 ،لخضراءوالمتاجر ا ،والمنتجات العضوية ،تشجيع اإلنتاج األخضر الذي يشمل الزراعة العضويةو 

واستنزاف الموارد  ،واالحتباس الحراري ،ومنع التلوث البيئي ،وتحقيق النمو المستدام الحقيقي

 (.2014الطبيعية )الفقهي,

 متطلبات االقتصاد األخضر:

من خالل تحقيق مراجعة السياسات الحكومية،  تتم عملية التحول لالقتصاد األخضر

 ،بقطاع المياه ومنع تلوثها واالهتمامتخفيف الفقر في الريف،  لالريفية، ألجبالتنمية  واالهتمام

، ودعم قطاع النقلكفاءتها، وكيفية رفع  ،الضوء على مجال الطاقة طوتسلياستهالكها، وترشيد 

عادة تدويرها واستثمارها بما هو صديق للبيئة)خنفر, ،والتصدي لمشكلة النفايات  (2014وا 

ق التي تحقق ائ( أن من أهم الطر 2012في البرازيل ) الذي عقد 20جاء في مؤتمر ريو+   

النقل هي )قتصاد أخضر يتم عن تحقيق مجموعة من المتطلبات في عدة قطاعات الى االاالنتقال 

عادة التدوير ،األخضر، الزراعةوالمواصالت  الطاقة  ،السياحة الخضراء المياه،، إدارة النفايات وا 

على جميع األصعدة التي تحقق النمو االقتصادي  االستراتيجياتإتباع (، وذلك من خالل البديلة

المساواة بين الجنسين والتأكيد على أهمية دور المرأة  قالفقر. وتحقيوالمحاربة الجذرية ألسباب 

 .باعتبارها قوة دافعة في تحقيق التنمية المستدامة

 ةالظروف المناسب االقتصاد األخضر يتطلب توفر ( أن االنتقال الى2014ويرى الفقهي )

له للنمو واالزدهار والتي تتشكل من خالل تحقيق مجموعة متكاملة من األنظمة واآلليات والتي 
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والحماية السوقية،  البيئية،التشريعات واللوائح والوطنية، ووسائل الدعم المادية، والسياسات  تضم:

ين كافة فئات المجتمع، والبروتوكوالت والمساواة ب اإليكولوجية،والهياكل القانونية، واحترام األنظمة 

 الخاصة بالمساعدات والتجارة الدولية.

النهوض  يتطلب( إلى أن االقتصاد األخضر 2014وقد أشار جمال الدين وأحمد وحسن )

في المجتمع وتلبية احتياجات األجيال الحالية دون المساس بتلك الموارد التي هي من حق األجيال 

اد األخضر من التعليم ألنها أفضل الوسائل على اإلطالق والعمل على القادمة، ويبدأ االقتص

، و إنشاء مراكز تدريبة تعنى بتدريب والمختصينتطوير برامج جديدة مختصة على يد الخبراء 

الطالب على مهارات معرفية ومهنية في جميع القطاعات الخضراء ومنها معرفة كيفية االستفادة 

 ةالقطاعات، وتنميتوفير الطاقة المائية والحفاظ على كافة موارد تلك من الطاقة الشمسية وطريقة 

 مهارات الطالب وتشكيل لجان لمتابعة مدى تقدمهم وكمية المعلومات المكتسبة عن تلك المجاالت.

الوعي  ثيتطلب: إحدا( أن االنتقال إلى اقتصاد أخضر 2015)وعباس وورد في داوود 

في المجتمع بشأن فوائد تطبيق لوائح برنامج االقتصاد األخضر وأهميته في التصدي لمشكالت 

 التلوث البيئي والتغييرات المناخية العالمية.

أما في مجال التعليم فقد حددت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا / االسكوا 

 ( ان االقتصاد االخضر يتطلب ما يأتي:2011)

القطاع الخاص على ان تستفيد البرامج  االعمال بمشاركةفي ممارسات  حداث تغييراتإ-

رساء قواعد تعنى باالقتصاد االخضر. الجديدة للتنميةالجامعية من الرؤية  التعليمية والشهادات  وا 
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الربط بين نظم االبتكار والبحث والتطوير من خالل تنسيق العالقات بين مؤسسات -

 الخاص.االبحاث والقطاع 

 تحسين التعليم وتعزيز برامج التدريب واعادة التدريب المهني.-

لى االقتصاد ( إلى أن االنتقال إSamuel& Rufus ,2011وأشار صموئيل ورافوس )

االخضر يتطلب تعزيز البرامج التعليمية وتكييف التكنولوجيات وتعزيز شراكات التنمية لمواجهة 

ن االقتصاد االخضر يتطلب تنمية ( أ2013ن ذكر نَوار )عاصرة. في حيالتحديات البيئية الم

 المهارات وبناء القدرات والتدريب والتعليم.

يتوافر وترى الباحثة بأن حدوث االنتقال إلى االقتصاد األخضر بسالسة يحصل عندما 

 طلبةعلى تدريب ال التعليم والعمليتم من خالل تحسين  كاالنتقال، وذلة هذا ر الوعي الثقافي لضرو 

وضرورة العمل على جعل هذا المفهوم  االستدامة،لمفاهيم ومتطلبات الدراسية وتضمين المناهج 

الكتابات النظرية وينقلنا كمجتمعات عربية إلى البدء بعمل خطط استراتيجية لمعرفة جانب يتعدى 

دعم التنمية الدراسات والبحوث التي تبتكر حلوال  ل القطاعات، ودعممدى قدراتنا على تخضير جميع 

 .المستدامة

 البيئي: الوعي-2

( البيئة على أنها:" كل ما يحيط باإلنسان من ظواهر حية وغير 2012) العياصرةعرف 

 فالجوي، والغالحية وليس لإلنسان دور في وجودها وتتكون من أربعة نظم مترابطة هي )الغالف 

من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر  لنظمالجوي( وما تشمله هذه ا طواليابسة، والمحي المائي،
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لى النباتات والحيوانات وهذه جميعها تمثل الموارد التي أتاحها اهلل سبحانه وتعالى إباإلضافة  ةللطاق

 لإلنسان كي يحصل منها على مقومات حياته من كساء ودواء وماء ومأوى".

طريق  عن البيئة لمتطلبات الفرد نه: إدراكأ( على 2015) الوعي البيئي الزعبي عرف

 .معها كيفية التعاملو  البيئية القضاياوكذلك   .العالقات من ، ومابينهمامعرفته بمكوناتهاو  حساسهإ

عن تنمية مفاهيم واتجاهات األفراد، مما  ةعبار “بأنه: ( الوعي البيئي 2017وقد عرفت الصباغ )

دراكهم للمشكالت البيئية فينعكس إيجابي   ا على سلوكهم اتجاه البيئة يؤدي ذلك إلى إكسابهم الوعي وا 

 مما يزيد من إحساسهم وانتمائهم للبيئة المحيطة بهم.

فراد تجاه القضايا البيئية هيم واالتجاهات والمهارات لدى األه " مستوى المفاوتعرفه الباحثة على أن

 بما يحقق التنمية المستدامة "والعمل على تحقيق متطلبات البيئة 

 الوعي البيئي: أهمية

المحافظة على مقوماتها، ا ألهمية البيئة و إدراك   االفرادتتجلى أهمية خلق وعي بيئي لدى 

وطريقة تعامل اإلنسان سلوب وغرس السلوك اإلنساني السليم بوصفه العامل األساسي الذي يحدد أ

بما من شأنه المحافظة على القوانين التي تنظم مكوناتها  ،استغالل مواردهامعها و  وجماعة   افرد  

والتلف واستنزاف الموارد  ،عن اإلسراف اى توازنها بشكل محكم ودقيق بعيد  الطبيعية، وتحافظ عل

من خالل ترشيد وضبط االستهالك، غير المتجددة و  ،البيئية بما فيها الموارد الدائمة المتجددة

بقاء متطلباته عبر األجيال المختلفة  .باعتبارها الضمانات الملبية لحاجات اإلنسان وا 
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في مجال تحقيق  م ااهوب ا تعد اسل التوعية البيئيةن ( إلى أ2006أشار )ربيع وربيع ،

 أهمها:ومن البيئية مجموعة من األهداف 

لتحسين البيئة والمحافظة   لتزامواال ة والمهار  كسابه المعرفة إل الكافية  بالفرص  . تزويد الفرد1

 عليها لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

 من خالل تقليل أثر التلوث على صحته. لإلنسان. تحسين نوعية المعيشة 2

 نسان عند تعامله مع البيئة.يئية بحيث تصبح هي الرقيب على اإل. تطوير أخالقيات ب3

 البيئة المتوفرة. ةي المشاركة باتخاذ القرار بمراعاتفعيل دور الجميع ف. 4

 جاد الحلول المناسبة لها.يا  البيئية و  تالمشاكال اكتشاف. مساعدة الفرد في 5

 لدى األفراد في التعامل مع عناصر البيئة. اإليجابي. تعزيز السلوك 6

ولكنها مسألٌة ُتكتسب وتُنمى  ،فطري ا اعي البيئي عند اإلنسان ليست أمر  إن مسألة تحقيق الو 

عنى وتحتاج إلى بذل الكثير من الجهود المشتركة لمختلف المؤسسات االجتماعية التي عليها أن تُ 

  .من عنايتها اكبير   ابهذا الشأن وأن توليه جانب  

 فراد يتوجب نشر وتعميم المعلوماتاإليجابية نحو البيئة لدى األ االتجاهاتولكي يتم تنمية 

مر من التعليم ا التعليم الجامعي، لذا يتطلب األالبيئية من خالل المؤسسات التعليمية النظامية ومنه

تحث وتشجع الطلبة على تكوين اتجاهات إيجابية نحو تطوير  مالئمةتوفير مناهج وفرص تعليمية 

 وتحسين البيئة والمحافظة عليها.
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 السابقة: الدراسات: ثانياا 

 :األخضر باالقتصاد الصلة ذات الدراسات -

والتي تم  ا للدراسات السابقة العربية منها واألجنبية ذات الصلةتضمن هذا القسم عرض  

 :تناولها من األقدم إلى األحدث على النحو اآلتي

إلى وصف العوامل المؤثرة في التعليم من دراسة هدفت ( Qablain,2005)كابلن  أجرى

 توقد استخدم، التعليم الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية أجل التنمية المستدامة على مستوى

جمع البيانات من خالل أساتذة الجامعات عبر سلسلة من  موت التحليلي،المنهج الوصفي  دراسةال

وأظهرت نتائج الدراسة أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ، المقابالت والمالحظات داخل الفصل

 في أنشطتهم في التعليم من أجل التنمية المستدامة.يواجهون تناقضات خطيرة 

لى المعوقات التي تواجه تنفيذ التعليم من أجل إالتعرف  ( Alex,2010أليكس) هدفت دراسةو 

المنهج الوصفي وتم  دراسةال تواستخدم، في نيروبي ةالكينية في المدارس الثانوي المستدامةالتنمية 

وقد أظهرت النتائج أن هناك ضعف كفاية معرفة الطالب ، االستبانةجمع البيانات من خالل 

والمعلمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة نتيجة عدم تضمينها في المناهج الدراسية على نحو 

وضعف المعرفة بالدور الحيوي الذي يلعبه التعليم في معالجة قضايا البيئة والتنمية المستدامة ، جيد

 .دم كفاية الوقت المخصص للتدريب أثناء الخدمة للمعلمينوع، ذات األهمية المجتمعية

لى التعرف على مدى قدرة االقتصاد األخضر في إدراسة هدفت ( 2012) صالح أجرىو 

على المنهج دراسة واعتمدت ال، أجريت الدراسة في مصر، تحقيق التنمية السياحية المستدامة

ليل استمارة استقصاء موزعة على القائمين وتح الوصفي التحليلي لألبحاث والدوريات والمنشورات

جريت الدراسة على عينة تكونت من شاغلي الوظائف اإلدارية في أو ، على األجهزة السياحية البيئية
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وأظهرت ، وزارة السياحة وأصحاب ومدراء المشروعات السياحية والعاملين بالقطاعات ذات الصلة

النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القائمين على مشروعات التنمية السياحية المستدامة 

من  %96واقتناع ، المشروعات نحو ادارة بيئية فعالة هذهلمفهوم االقتصاد األخضر واتجاهات 

 .أفراد العينة بأهمية وجود منظور بيئي لمشروعات التنمية البيئية المستدامة

لى دور السلوك البيئي الواعي للطالب إ( دراسة هدفت التعرف 2014لحوال )ى اوأجر 

، أجريت الدراسة في الكويت، األخضر االقتصادالكويتيين في دعم التنمية المستدامة وتنشيط 

، كأداة االختبارفي تحقيق ذلك على المنهج الوصفي التحليلي من خالل استخدام  دراسةتمدت الواع

وتوصلت الباحثة ، طالب وطالبة من الكليات الجامعية(  100 )على عينة عددها االختبار وأجري

بشكل عام على متغير السلوك البيئي الواعي لدى الطلبة  الموافقة تالتالية: ظهر لى النتائج إ

وظهر عدم وجود فروق معنوية  ، االقتصادالكويتيين, وعلى متغير دعم التنمية المستدامة وتنشيط 

 باختالف االقتصادفي السلوك البيئي الواعي للطلبة الكويتيين ودعم التنمية المستدامة وتنشيط 

 غرافية. و السن والنوع واختالف الخصائص الديم

ين القضايا البيئية لى تحديد العالقة واألثر بإ( دراسة هدفت 2014لحبيب ونصيره )وأجرى ا

للتكيف مع المستجدات  خالل الثنائية )االقتصاد األخضر والوظائف الخضراء( من وظاهرة الفقر

، العالمية الحاصلة على مستوى البيئة االقتصادية واالجتماعية وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة

وتوصلت الدراسة ، المنهج التحليلي من خالل تحليل المعلومات كأداة للدراسة ت الدراسةاستخدموقد 

األمثل  واالستغالل االجتماعيةلى تحسين رفاهية البشرية والعدالة إن االقتصاد األخضر يؤدي لى أإ

للموارد الطبيعية بما يكفل حماية التنوع البيولوجي من خالل خلق فرص عمل أكثر عن طريق 
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وتحقيق سبل العيش الكريمة والحد من الهجرة وبالتالي  ،الوظائف الخضراء لزيادة مداخيل الفقراء

 .الحد من الفقر

ى مفهوم االقتصاد األخضر إل( إلى التعرف 2014واحمد وحسن ) وهدفت دراسة جمال الدين

المنهج الوصفي الذي يتطلب  دراسةال تواستخدم، أجريت الدراسة في القاهرة، ومتطلباته في التعليم

لى النتائج التالية إوقد خلص الباحث ، ع المرتبطة بالظاهرة كأداة للدراسةتحليل األدبيات والمراج

ويسعى للنهوض بها مجتمعة من غير  واالقتصاد:أن االقتصاد االخضر يعنى بالمجتمع والبيئة 

 االقتصاداإلخالل بتوازناتها مع صيانة حقوق األجيال القامة من الموارد الطبيعية وأن أساس 

 من أهم الوسائل على اإلطالق لتعديل القيم والمواقف. باعتبارهمن التعليم األخضر يبدأ أوال 

التعرف إلى دور االقتصاد األخضر في تحقيق ( 2015فت دراسة داوود وابراهيم )وهد

 االستقرائيالمنهج ت الدراسة واستخدم، (2011-1975في مصر خالل الفترة ) التنمية المستدامة

لى النتائج إصلت الدراسة وتو ، المعطاةباإلضافة الى استخدام األسلوب التحليلي من خالل البيانات 

يعني ضمان حصول البشر على فرص التنمية دون التغاضي عن  االستدامة: أن مفهوم التالية

ألخضر وألن أهمية التنمية المستدامة في كونها تحقق الربط بين بين االقتصاد ا، األجيال المقبلة

لى تلبية احتياجات إين الحاضر والمستقبل وأنها تسعى وينطوي على تحقيق توازن ب، والبيئة

 االقتصاديوضرورة التوفيق بين معدالت النمو ، الحاضر دون إهمال حاجة األجيال القادمة

 .المرتفعة والمستمرة وبين الحفاظ على البيئة ليستمر عطائها لألجيال القادمة

( إلى التحقق من دور االقتصاد األخضر في تحقيق التنمية 2017و عليان )هدفت دراسة أب

االقتصادي, النمو ، المستدامة في ظل األهداف المرسومة له من قبل برنامج االمم المتحدة للبيئة

هذه الدراسة في العراق, واعتمد الباحث في تحقيق ذلك على المنهج الوصفي التحليلي  تأجري



22 

 

كما استخدم الباحث المنهج القياسي )الكمي( لتحليل وتفسير أثر ، األخضر االقتصادللتعرف على 

(,وذلك من خالل 2015والبطالة في سنة الدراسة )، االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي

( دولة منها دول متقدمة ونامية وخلصت الدراسة القياسية لوجود عالقة 80إجراء دراسة على )

وفي ما يتعلق بعالقة االقتصاد األخضر ، ومؤشر االقتصاد األخضر  االقتصادي طردية بين النمو

 بالبطالة أكدت الدراسة عدم وجود عالقة واضحة بينهما.

 ذات الصلة بالوعي البيئي: تالدراسا -

الكشف عن الوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة (Ozden, 2008)  اوزدين دراسةهدفت 

لدى الطلبة المعلمين في تركيا وعالقة كل ذلك بالجنس والتخصص والتحصيل والوضع االقتصادي 

( 830والمنطقة الجغرافية ومؤهالت الوالدين ومهنهم وعدد أفراد األسرة. تكونت عينة الدراسة من )

ي برامج وتخصصات يعدون فيها ليصبحوا معلمين في طالبا  وطالبة من الطلبة الذين يدرسون ف

( 30مكونة من ) استبانةاستخدم الباحث  .University of Adiyamanاديمان في تركيا جامعة 

فقرة كأداة لجمع معلومات الدراسة حول الوعي البيئي واالتجاهات نحو البيئة. أظهرت أهم نتائج 

تمون في السنة األخيرة من الدراسة ولديهن أقل من ثالثة أخوة وأخوات وين تيالدراسة أن اإلناث الآل

)مستوى دخل األسرة، مؤهالت الوالدين ومهنهم، مكان اإلقامة( لديهن  لمستوى اجتماعي واقتصادي

 وعي بيئي واتجاهات ايجابية نحو البيئة أعلى من أفراد الدراسة اآلخرين.

مستوى الوعي البيئي لدى طلبة كلية التربية  إلى معرفةفت ( دراسة هد2009) المولىت أجر 

الدراسة المنهج الوصفي  والجنس(، استخدمتالعلمي  )التخصصفي جامعة الموصل وفقا  لمتغيري 

تمثل أداة الدراسة بمقياس احتوى على بعدين شمل األول معلومات بيئية والثاني االتجاه  التحليلي،
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 ينة الدراسة ولم تكن هناك فروق ا وفق امستوى الوعي البيئي لدى عنحو البيئة وظهرت النتائج تدني 

 لمتغيري الدراسة.

ى الكشف عن مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة ( دراسة هدفت إل2010) العديلي وأجرى

تم استخدام المنهج الوصفي  بالبيئة،المعلمين في جامعة الزرقاء وعالقته بدراسة مساق يتعلق 

أظهرت و  وطالبة، ( طالب ا205)شملت العينة متعدد، و اختيار من ت أداة الدراسة من تكون التحليلي،

 بالبيئة.نتائج الدراسة تدني المستوى العام للوعي البيئي للطلبة وعدم وجود أثر لدراسة مساق يتعلق 

بإجراء دراسة هدفت التعرف على دور التربية البيئية في تحقيق  (2013قامت طويل )

المنهج الوصفي لدراستها من  الدراسةة في الجزائر, وقد اعتمدت أجريت الدراس، المستدامةالتنمية 

الدراسة على عينة تكونت من أساتذة التعليم  تللدراسة، وطبقكأداة  االختبارخالل استخدام 

وتالميذ السنة الرابعة من التعليم ، الذين يترأسون النوادي الخضراء البيداغوجية ةالمتوسط، واألساتذ

خلل وظيفي تؤديه التوجيهات  دالتالية: وجو لى ظهور النتائج إخلصت الدراسة  دالمتوسط، وق

عدم وجود تكامل اجتماعي ضمن و  األعضاءالقيمية للمعلومات المطابقة والمنظمة لتفاعالت 

 ىلامة، وا  المستدبية البيئية والتنمية ونقص الدمج الجيد لمفاهيم التر  ،ية العقالنيةلالعمليات التفاع

 أهمية دور التالميذ في تحقيق التنمية المستدامة.

 تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:ال

 األخضر: االقتصادب المتعلقة تالدراسا اوالا:

المؤثرة في التعليم من لى العوامل إة من حيث الهدف فقد أشارت بعضها تنوعت الدراسات السابق -

في ، (Alex,2010( ودراسة  )Qablain,2005أجل تحقيق التنمية المستدامة مثل دراسة كابلن ) 
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حين أشارت دراسات أخرى إلى دور االقتصاد االخضر في تحقيق التنمية المستدامة مثل دراسة 

وأبو ، (2015وداوود وابراهيم )، (2014سة جمال الدين وأحمد وحسن )(, ودرا2012) صالح

لى تحديد إ  (2014) في حين هدفت دراسة والحبيب ونصيرة ،(2014والحوال ) ،(2017عليان )

درجة تضمين  إلى التعرف تهدفأما الدراسة الحالية ،العالقة بين القضايا البيئية وظاهرة الفقر

 .الطلبةمتطلبات االقتصاد األخضر وعالقته بدرجة الوعي البيئي لدى 

الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسة المستخدم حيث استخدمت بعض الدراسات تنوعت  -

 ودراسة، (2012) صالح (, ودراسةQablain,2005)مع دراسة كابلن ي المنهج الوصفي التحليل

ودراسة ، (Alex,2010) في حين استخدم المنهج الوصفي من قبل دراسة أليكس، (2014)الحوال

استخدمت دراسة داوود  ، بينما(2017ودراسة أبو عليان )، (2014)جمال الدين وأحمد وحسن 

اسة الحالية المنهج الوصفي في حين استخدمت الدر  ،ستقرائي( المنهج اإل2015براهيم )وا

 .رتباطياال

واتفقت الدراسة الحالية من حيث استخدام ، وتنوعت الدراسات السابقة من حيث األداة المستخدمة -

في حين اتفقت بعض الدراسات في استخدام ، (Alex,2010) كأداة مع دراسة أليكس األستبانة

 ودراسة ،(2012) ودراسة صالح ،(2014) تحليل البيانات كأداة مثل دراسة والحبيب ونصيرة

(, 2017(, ودراسة أبو عليان)2015دراسة داوود وابراهيم )و  ،(2014جمال الدين وأحمد وحسن )

اإلختبار  واستخدم ، ( المقابالت والمالحظاتQablain,2005ة كابلن ) في حين استخدمت دراس

 (.2014)الحوال  كأداة
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 :بالوعي البيئيالدراسات المتعلقة ثانياا: 

من  (2010) العديلي( ودراسة 2009المولى )  دراسةو  (Ozden, 2008) اوزدينة دراساتفقت  -

الكشف عن الوعي البيئي واالتجاهات  (Ozden, 2008) اوزدين دراسةهدفت حيث ، حيث الهدف

نحو البيئة لدى الطلبة المعلمين في تركيا وعالقة كل ذلك بالجنس والتخصص والتحصيل والوضع 

 بينما هدفت دراسة، االقتصادي والمنطقة الجغرافية ومؤهالت الوالدين ومهنهم وعدد أفراد األسرة.

طلبة كلية التربية في جامعة الموصل وفقا  ( إلى تعرف مستوى الوعي البيئي لدى 2009المولى ) 

( دراسة هدفت الى الكشف عن 2010) واجرى العديلي لمتغيري ) التخصص العلمي والجنس (،

 القته بدراسة مساق يتعلق بالبيئة.مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة المعلمين في جامعة الزرقاء وع

في ، ( التعرف على دور التربية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة2013طويل ) هدفت دراسةو 

درجة تضمين متطلبات اإلقتصاد األخضر وعالقته بدرجة  إلى الحالية التعرفحين هدفت الدراسة 

 .ةالوعي البيئي لدى الطلب

واستخدم كل من ، الوصفي جالمنه (2008)اوزدين  ودراسة (2013طويل ) استخدمت دراسة-

اسة الحالية في حين استخدمت الدر ، المنهج الوصفي التحليلي (2010العديلي )( 2009) المولى

 .رتباطيالمنهج الوصفي اال

من حيث األداة حيث الدراسة الحالية  ن( ع2013( وطويل )2010) عديليال ةدراس اختلفت-

دراسة  كأداة، واتفقت( المقياس 2009واستخدم المولى ) كأداة،اإلختبار  مت الدراستيناستخد

 كأداة،اإلستبانة  استخدمت مع الدراسة الحالية حيث (Ozden, 2008)  اوزدين
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عضاء هيئة أ( من حيث أن العينة تشمل 2013اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة طويل ) -

بأن  (2009) ىوالمول (Ozden, 2008)  اوزدينكل من  بينما اختلفت دراسة التدريس والطلبة،

 ا تكونت من الطالب والطالبات فقط.معينته

 الحالية:ما يميز الدراسة و  اإلفادة من الدراسات السابقة

ثرائه كما افادت في  الدراسة الحالية منأفادت     الدراسات السابقة في عرض األدب النظري وا 

الدراسة الحالية لتحقيق متطلبات االقتصاد األخضر وتطوير أداة الوعي البيئي في أداة  إعداد

 وتفسير النتائج ومناقشتها. المستخدمة،وفي تحديد المنهجية  ،أهدافها

ذات الصلة التي سبق عرضها أنها الدراسة األولى  الدراساتتميزت الدراسة الحالية عن وقد 

االقتصاد األخضر في جامعة الشرق األوسط  ومتطلباتيمية التي تجرى للربط بين العملية التعل

 .-على حد علم الباحثة-على مستوى األردن والوطن العربي
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات 

ا متم استخدامهالتي  تينواألدا تهاوعين ومجتمعهاا لمنهجية الدراسة وصف   ضمن هذا الفصلت

تم استخدامها في تحليل المعالجة اإلحصائية التي باإلضافة الى  ،اما وثباتهمودالالت صدقه

 :، وفيما يلي توضيح ذلكق أغراض الدراسةلتحقي البيانات واإلجراءات التي تم اتباعها

 منهج الدراسة:

مة لتحقيق المنهج الوصفي االرتباطي وذلك بوصفه المنهج األكثر مالءاستخدمت الدراسة 

 أهدافها.

 :الدراسة مجتمع

 ،عضو ا تدريس( 19البالغ عددهم )تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس 

/ في كلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط في وطالبة ا( طالب  451وجميع الطلبة البالغ عددهم )

 .المختصةاحصائيات الجهة  ب(. بحس2018/2019م ان للعام الدراسي )عالعاصمة 

 عينة الدراسة:

من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة في جامعة تم اختيار عينة طبقية عشوائية 

( 208من الطلبة )أفراد عينة الدراسة وبلغ عدد  ،عضو ا  (18بلغ عددهم ) الشرق األوسط حيث

لى جدول تحديد حجم العينة من حجم إبالرجوع وذلك م اختيارها بالطريقة العشوائية ت.  طالب ا وطالبة
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 ( يوضح1) والجدول (.kregcie& Morgan,1970المجتمع الذي أعده كرجسي ومورجان )

 ها.فراد عينة الدراسة حسب متغيراتأتوزيع 

 (1)الجدول 
 نة الدراسة بحسب متغيراتهاتوزيع أفراد عي

 النسبة المئوية لعددا الفئة المتغير العينة

 الجنس طلبة
 89.9 187 ذكر
 10.1 21 أنثى
 100 208 كلي

أعضاء هيئة 
 التدريس

 الجنس
 77.8 14 ذكر
 22.2 4 أنثى
 100 18 كلي

 سنوات الخبرة

 38.9 7 سنوات 5أقل من 
 38.9 7 سنوات 10-5من 

 22.2 4 سنوات 10أكثر من 
 100 18 كلي

 

 الدراسة: تاأدا

 بما يأتي: اتباعتم ألغراض تحقيق أهداف الدراسة 

 هندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر:أداة تضمين مناهج كلية ال .1

استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة كونها األنسب لتحقيق أهداف الدراسة  بناءتم 

 إلى:بالرجوع  مة للمنهج المستخدم فيها وذلككثر مالءاألو 

( ودراسة Alex،2010)كدراسةاألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بالدراسة الحالية -

 .(2017،ودراسة )أبوعليان (2015،)داوود

 توصيف المقررات الدراسية لكلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط. -



29 

 

)بناء  هي تثالثة مجاال( فقرة موزعة على 25)بصيغتها األولية من تكونت االستبانة 

(. 1واالستراتيجيات البيئية، والبحث العلمي واإلبداع( الملحق ) القدرات وتنمية المهارات،

هم حول دقة صياغة الفقرات ( ألخذ آرائ2ملحق ) –محكمين العرضها على  وبعد

الفقرات لتبقى بعض  تعديل مالدراسة، توسالمتها اللغوية ومالَءمتها لتحقيق أهداف 

الشخصية األساسية  للبيانات( فقرة باإلضافة 25االستبانة بصيغتها النهائية مكونة من )

 المجاالت.يوضح توزيع عدد الفقرات على تلك  (2والجدول )

 (2)الجدول 

 هامجاالتعلى فقرات أداة الدراسة توزيع 

 عدد الفقرات مجاالت أداة الدراسة التسلسل

 10 وتنمية المهاراتبناء القدرات  1

 8 االستراتيجيات البيئية 2

 7 البحث العلمي واإلبداع 3

 25  المجموع الكلي

اآلتي: على النحو كبدائل تم استخدام تدرج ليكرت الخماسي، إذ حددت خمسة مستويات  

(، 3(، ومتضمنة بدرجة متوسطة )4(، ومتضمنة بدرجة كبيرة )5بدرجة كبيرة جد ا ) ةمتضمن

 (.1)اجد  بدرجة قليلة متضمنة  (،2ومتضمنة بدرجة قليلة )

درجة لتعرف بيانات من عينة الدراسة اللجمع  تطوير استبانةكما تم : أداة الوعي البيئي .2

الوعي البيئي لدى طلبة كلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط بالرجوع إلى األدب 
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ودراسة طويل  ،(Ozden, 2008) اوزدينمثل دراسة  النظري والدراسات السابقة المتعلقة

(2013). 

( وبعد 1( فقرة كما وردت في الملحق )20من ) األوليةوقد تكونت االستبانة بصيغتها 

هم حول دقة صياغة الفقرات وسالمتها اللغوية ومالءمتها لتحقيق لبيان آرائمحكمين العرضها على 

لتصبح بصيغتها  ضافةإجراء أي حذف أو إدون أهداف الدراسة، تم اإلبقاء على جميع الفقرات 

 ( فقرة.20النهائية مكونة من )

، إذ حددت خمسة ليكرت الخماسي كبدائل لإلجابة عن فقرات األداة تدرج تم استخدامو 

(، ال 2)أوافق (، ال 3(، أوافق إلى حد ما )4)أوافق (، 5مستويات على النحو اآلتي: أوافق بشدة )

 (.1)بشدة أوافق 

 الدراسة: اتيصدق أد

 نوعين من الصدق هما:استخدام  تم الدراسةداتي أد من صدق للتأك

 االختصاص( من ذوي 2الملحق ): تم عرض األداتين على تسعة من المحكمين صدق المحتوى _

والخبرة من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات األردنية، وذلك للحكم على مدى 

الفقرات  واعتبرت تعديل،صالحيتها لقياس األهداف التي وضعت من أجلها وهل هي بحاجة إلى 

وقد حصلت  الدراسة، صالحة ألغراض( من المحكمين %80على موافقة ال تقل عن ) تحصلالتي 

من آراء المحكمين وتم اإلبقاء عليها كاملة مع إجراء (  %95نة على نسبة موافقة )فقرات االستبا

مقبولة النهائية  بصيغتهافيها، وبهذا اعتبرت االستبانة  نطوق بعض الفقراتمعلى تعديالت بعض ال

 لتحقيق أهداف الدراسة.
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مدى صدق  إلى التعرفالدراسة تم ألداتا  التأكد من صدق المحتوى بعد :الصدق التكويني _ 

المسار نفسه الذي تسير في  هااالتساق الداخلي لألداة، ولمعرفة إذا ما كانت كل فقرة من فقرات

 للدراسة ويوضحب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات واألداة الكلية ا، وذلك بحساالداةسير فيه ت

 الكلية لألداة على النحو التالي: ( معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة3الجدول )

 (3) الجدول
 الكلية ةاألخضر( بالدرجمعامالت ارتباط فقرات أداة )متطلبات االقتصاد 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 .692 13 .731 
2 .611 14 .603 
3 .601 15 .602 
4 .586 16 .682 
5 .631 17 .514 
6 .647 18 .506 
7 .632 19 .585 
8 .715 20 .598 
9 .612 21 .701 
10 .702 22 .716 
11 .643 23 .780 
12 .688 24 .661 
  25 .694 

من خالل الجدول السابق فإن األداة تعد صادقة ومقبولة كون أن معامالت ارتباط فقراتها تتراوح 
 (..780 -.506بين )
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تم تسير في المسار نفسه الذي تسير فيه االداة،  الوعي البيئيفقرات أداة ولمعرفة إذا ما كانت  
( 4ويوضح الجدول ) للوعي البيئيحساب معامل ارتباط بيرسون بين الفقرات واألداة الكلية 

 معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة على النحو التالي:
 (4)الجدول 

 لالداة الكلية ي( بالدرجةالبيئ)الوعي معامالت ارتباط فقرات أداة 
 

الجدول السابق فإن األداة تعد صادقة ومقبولة كون أن معامالت ارتباط فقراتها تتراوح  من خالل
 (..736 -.440بين )

 الدراسة: اتيثبات أد

 خكرونبا  الداخلي حسب معادلة االتساقثبات بطريقة الحساب تم  الدراسة داتيأللتأكد من ثبات    

مع حيث تقيس مدى التناسق في إجابات المستجيبين عن كل الفقرات  (Cronbach Alphaألفا )

  .الدراسة معامل االتساق الداخلي ألداتي ( يبين5) والجدول الموجودة في االستبانةبعضها 

 

 

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة
1 .395 10 .710 
2 .558 11 .668 
3 .453 12 .710 
4 .572 13 .628 
5 .577 14 .440 
6 .640 15 .685 
7 .662 16 .591 
8 .618 17 .736 
9 .596 18 .578 
10 .710 19 .565 
11 .668 20 .489 
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 (5) الجدول
 الدراسة ت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداتيمعامال 

 المجال ألفا كرونباخمعامل 

 وتنمية المهاراتبناء القدرات  0.81

 االستراتيجيات البيئية 0.89

 البحث العلمي واإلبداع 0.86

 ككل االقتصاد األخضرمتطلبات  اداة 0.87

 ككل الوعي البيئيأداة  0.84

، إذ الدراسةمن خالل الجدول السابق نالحظ أن جميع قيم معامالت كرونباخ ألفا صالحة لغايات 

واعتبرت هذه القيم  (.0.84)الوعي البيئي  وألداة( 0.87) األخضربلغت ألداة متطلبات االقتصاد 

 مة لغايات الدراسة.مالء

 الدراسة متغيرات 

 :الحالية على المتغيرات اآلتية الدراسة تاشتمل
 المتغيرات المستقلة وهي:

 أنثى(.ر/ : )ذكانمستويالجنس ألعضاء هيئة التدريس وله  -

أقل  -سنوات 5سنوات( و ) 5ات )أقل من ولها ثالثة فئالتدريس: ألعضاء هيئة  سنوات الخدمة -
 .(فأكثر سنوات 10( و)سنوات10من 

 المتغيرات التابعة وهي:

 درجة تضمين متطلبات االقتصاد األخضر - 

 درجة الوعي البيئي -
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  المعالجة اإلحصائية:

 خالل:نتائج الدراسة والمعالجة اإلحصائية لها من  الستخراج  SPSS الحقيبة اإلحصائيةتم استخدام 

وذلك لحساب القيمة التي يعطيهاا افاراد  والرتب  المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافات .1

 عينة الدراسة لكل عبارة، والمتوسط الحسابي العام لكل مجال.

 التالية:من خالل الصيغة للمجال ولكل فقرة من فقرات األداة  الدرجةتم تحديد  .2

 = ئةطول الف
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

 =1.33 
 3 عدد المستويات

 

 تي:ليكون عدد المستويات كاأل

 الفترة                 الدرجة

 2.34أقل من  - 1          المنخفض

 3.67 من  أقل -2.34من            المتوسط

 5 – 3.68من                  المرتفع

 

( لعينتين مستقلتين للتعرف على داللة الفروق في متوسطات درجات استجابات t-test ) اختبار. 3

 أفراد عينة الدراسة تبع ا لمتغير الجنس. 

( للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات One Way ANOVA. اختبار تحليل التباين األحادي )4

 .دمةتعزى لسنوات الخبحسب اراء العينة  استجابات أفراد عينة الدراسةدرجات 
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( الستخراج قيم معامالت االرتباط واستخراج person correlation. معامالت ارتباط بيرسون )5

 العالقات االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات األداتين والدرجة الكلية لهما.

 إجراءات الدراسة:

 اإلجراءات اآلتية: تم اتباع

 األدب النظري ذات الصلة بالموضوع.االطالع على  -
 تحديد مجتمع الدراسة. -

 تحديد عينة الدراسة. -

 اعداد استبانة تضمين متطلبات االقتصاد األخضر  -

 .تطوير استبانة الوعي البيئي -

 ا.موثباتهالدراسة  اتيأدصدق  التحقق من -

العالي  وزارة التعليمألوسط موجه إلى الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق ا -

 .(5الملحق)

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزارة التعليم العالي موجه الى الجامعات الخاصة  -

 (.6الملحق )

 تحديدها. تمالتي  عينة الدراسةأفراد تطبيق االستبانات على -

 البيانات إحصائي  تحليل ا -

 عرض النتائج في الفصل الرابع ومناقشتها في الفصل الخامس. -

 التوصل إليه من نتائج. تمما على بناء   والمقترحات التوصيات تقديم -
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

اداتي لنتائج التي مثلت استجابات أفراد الدراسة على فقرات ل اعرض   الفصلهذا  تضمن 

، وذلك بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وتحليل البيانات اإلحصائية التي جمعت، من خالل الدراسة

 اإلجابة عن األسئلة التالية:

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول.1

ما درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد : نص السؤال األول على ما يأتي    

 األخضرمن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها؟

الحسابية واالنحرافات المعيارية  المتوسطاتلإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم ايجاد 
 تبين ذلك: (7+6)والدرجة، والجداول 

 (6الجدول )
 متطلبات االقتصاد األخضر لدرجة تضمين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تالمجاال العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة 

أعضاء 
هيئة 
 التدريس

 متوسطة 481. 3.57 المهاراتبناء القدرات وتنمية 

 متوسطة 632. 3.48 االستراتيجيات البيئية

 متوسطة 661. 3.41 البحث العلمي واإلبداع

 متوسطة 519. 3.49 الدرجة ككل

 طلبة

 متوسطة 0.730 3.62 بناء القدرات وتنمية المهارات

 متوسطة 0.718 3.54 االستراتيجيات البيئية

 متوسطة 0.770 3.37 البحث العلمي واإلبداع

 متوسطة 0.613 3.52 الدرجة ككل

 العينة ككل

  متوسطة 0.711 3.62 بناء القدرات وتنمية المهارات

 متوسطة 0.712 3.54 االستراتيجيات البيئية
 متوسطة 0.761 3.37 البحث العلمي واإلبداع

 متوسطة 0.605 3.51 الدرجة ككل
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 أفراد عينة الدراسة ككل حصل مجالأعاله نالحظ أنه من وجهة نظر  ينمن خالل الجدول

 (، وتاله مجال3.62) بمتوسط حسابي بلغ"بناء القدرات وتنمية المهارات" على أعلى الدرجات 

واإلبداع" بمتوسط "البحث العلمي مجال ا وأخير  ( 3.54) بمتوسط حسابي بلغ"االستراتيجيات البيئية" 

 (.3.51)متوسط حسابي بلغوحصلت المتطلبات ككل على  (،3.37) حسابي بلغ

فقد  متطلبات االقتصاد األخضر من وجهة نظر الطلبة ضمينالترتيب نفسه لدرجة ت وجاء

 وأيضا من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية (،3.57-3.62تراوحت قيم المتوسط الحسابي بين )

 .(3.41-3.57فقد تراوحت قيم المتوسط الحسابي بين )

 

متطلبات  ضمينت درجةحسابية واالنحرافات المعيارية و المتوسطات ال دناهأ (7يبين الجدول )

من وجهة نظر أعضاء الهيئة  ا، وأيض  الطلبةمن وجهة نظر  لفقرات االستبانةاالقتصاد األخضر 

 .التدريسية
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 (7الجدول )
 مرتبة تنازلياا )طلبة، أعضاء الهيئة التدريسية(لعينة الدراسة  تضمين متطلبات االقتصاد األخضرفقرات أداة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 الرتبة المجال

 

 الفقرة

   الطلبة

رقم 
 الفقرة              

 أعضاء الهيئة التدريسية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
المتوسط  الفقرة الرتبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 بناء
القدرات 
وتنمية 
 المهارات

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على التقييم  3 1
تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على التقييم االقتصادي  3 1 مرتفعة 1.102 3.83 االقتصادي لتقنيات الحفاظ على الطاقة.

 مرتفعة 618. 3.83 لتقنيات الحفاظ على الطاقة.

2 
تظهر مناهج كلية الهندسة أهمية برامج التدريب  8

المهني لتعزيز قدرات خريجيها في مجال االقتصاد 
 األخضر.

 مرتفعة 1.159 3.79
تهتم مناهج كلية الهندسة بتوفير نشاطات منهجية ال  1 2

 مرتفعة 1.074 3.72 صفيةتحافظ على بيئة نظيفة.

تهتم مناهج كلية الهندسة بتوفير نشاطات منهجية  1 3
الهندسة القدرات لدى طلبتها من  مناهج كليةتراعي  9 3 مرتفعة 1.307 3.76 ال صفيةتحافظ على بيئة نظيفة.

 مرتفعة 767. 3.67 الذكور واإلناث.

4 
تركز مناهج كلية الهندسة على استخدام مصادر  4

لتحقيق بيئة الطاقة المختلفة وحسن استثمارها 
 نظيفة.

 مرتفعة 1.065 3.75
تركز مناهج كلية الهندسة على استخدام مصادر الطاقة  4 4

 متوسطة 698. 3.61 المختلفة وحسن استثمارها لتحقيق بيئة نظيفة.

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على ترشيد  2 5
 استخدام الطاقة والحفاظ عليها.

مناهج كلية الهندسة الطلبة على ترشيد استخدام تحث  2 5 مرتفعة 1.027 3.72
 الطاقة والحفاظ عليها.

 متوسطة 511. 3.56

6 
تهتم مناهج كلية الهندسة بتحقيق وسائل اتصال  5

 توسطةم 1.136 3.62 فاعلة بين طلبتها ومؤسسات المجتمع ذات الصلة.
تسهم مناهج كلية الهندسة في نقل أثر التعلم المتضمن  10 5

 متوسطة 784. 3.56 للمواضيع البيئية وتطبيقه داخل الحرم الجامعي.

7 
تسهم مناهج كلية الهندسة في نقل أثر التعلم  10

المتضمن للمواضيع البيئية وتطبيقه داخل الحرم 
 الجامعي.

 متوسطة 1.11 3.52
تهتم مناهج كلية الهندسة بتحقيق وسائل اتصال فاعلة  5 6

 متوسطة 786. 3.50 المجتمع ذات الصلة.بين طلبتها ومؤسسات 
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 الرتبة المجال

 

 الفقرة

   الطلبة

رقم 
 الفقرة              

 أعضاء الهيئة التدريسية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

8 
تشجع مناهج كلية الهندسة على إشراك أصحاب  7

العمل في تحديث وتطوير مناهجها بما يتالءم 
 وحاجة سوق العمل

 متوسطة 1.15 3.48
تظهر مناهج كلية الهندسة أهمية برامج التدريب المهني  8 6

 توسطةم 857. 3.50 لتعزيز قدرات خريجيها في مجال االقتصاد األخضر.

9 
الهندسة القدرات لدى طلبتها  مناهج كليةتراعي  9

 متوسطة 1.055 3.41 من الذكور واإلناث.
تشجع مناهج كلية الهندسة على تحقيق الشراكات مع  6 7

المجتمع المدني لتطوير خبرات طلبتها بما ينسجم مع 
 حاجات البيئة.

 متوسطة 778. 3.39

10 
الهندسة على تحقيق الشراكات  تشجع مناهج كلية 6

مع المجتمع المدني لتطوير خبرات طلبتها بما 
 ينسجم مع حاجات البيئة.

 متوسطة 1.196 3.36
تشجع مناهج كلية الهندسة على إشراك أصحاب العمل في  7 7

 متوسطة 778. 3.39 تحديث وتطوير مناهجها بما يتالءم وحاجة سوق العمل

 متوسطة 481. 3.57 المجال ككل   متوسطة 0.730 3.62 المجال ككل 

االستراتيج
 يات
 البيئية

تنسجم غايات وأهداف مناهج كلية الهندسة مع  11 1
 لقضايا البيئة. االستراتيجية الغايات واألهداف

تنسجم غايات وأهداف مناهج كلية الهندسة مع الغايات  11 1 مرتفعة 1.164 3.77
 لقضايا البيئة. االستراتيجية واألهداف

 مرتفعة 895. 3.72

2 
 االستدامةتؤكد مناهج كلية الهندسة على رؤية  12

دارة المشاريع.  2 متوسطة 1.06 3.66 وا 
دارة  االستدامةتؤكد مناهج كلية الهندسة على رؤية  12 وا 

 رتفعةم 958. 3.72 المشاريع.

الهندسة الدقة والوضوح في  تراعي مناهج  كلية 13 3
 نقل المعلومات البيئية لطلبتها.

والطاقة تسعى مناهج كلية الهندسة لتعزيز قضايا البيئة  15 3 متوسطة 1.162 3.64
 .فيها

 رتفعةم .970 3.67

4 
تسعى مناهج كلية الهندسة إلى ترسيخ أخالقيات  14

طلبتها بما  العملية لدىالممارسة  ومبادئالمهنة 
 يحقق البيئة النظيفة.

 متوسطة 1.232 3.59
تراعي مناهج  كلية الهندسة الدقة والوضوح في نقل  13 4

 متوسطة .707 3.50 المعلومات البيئية لطلبتها.

 متوسطة .984 3.44تسعى مناهج كلية الهندسة إلى ترسيخ أخالقيات المهنة  14 5 متوسطة 1.117 3.59تسعى مناهج كلية الهندسة لتعزيز قضايا البيئة  15 5
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 الرتبة المجال

 

 الفقرة

   الطلبة

رقم 
 الفقرة              

 أعضاء الهيئة التدريسية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

طلبتها بما يحقق البيئة  العملية لدىالممارسة  ومبادئ .والطاقة فيها
 النظيفة.

تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين  16 6
 المتعلقة بالطاقة المتجددة فيها. االستراتيجيات

 االستراتيجياتتسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين  16 6 متوسطة 1.244 3.59
 المتعلقة بالطاقة المتجددة فيها.

 متوسطة 984. 3.44

7 
تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين السياسات  17

 7 متوسطة 1.236 3.45 فيها.والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة 
تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين السياسات  17

 متوسطة 1.195 3.39 فيها.والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة 

تسعى مناهج كلية الهندسة الى خلق فرص تعلم  18 8
متنوعة تسعى مناهج كلية الهندسة الى خلق فرص تعلم  18 8 متوسطة 1.014 3.02 متنوعة مرتبطة بمتطلبات االقتصاد األخضر.

 متوسطة 1.056 2.94 مرتبطة بمتطلبات االقتصاد األخضر.

 متوسطة 632. 3.48 المجال ككل    متوسطة 0.718 3.54 المجال ككل 

البحث 
العلمي 
 واإلبداع

1 
تشجع مناهج كلية الهندسة على تطوير أبحاث  24

بشأن استثمار الموارد المائية كمصدر لتوليد 
 الطاقة.

 متوسطة 1.151 3.51
تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث في  19 1

 متوسطة 922. 3.56 التطورات والمستجدات في مجال االقتصاد األخضر.

2 
 
20 

تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق تجارب 
مختبرية تهتم بتوفير خبرات عملية لدى طلبتها 

 تهتم باالقتصاد األخضر.
 متوسطة 0.972 3.50

تشجع مناهج كلية الهندسة على تطوير أبحاث بشأن  24 1
 متوسطة 1.149 3.56 استثمار الموارد المائية كمصدر لتوليد الطاقة.

3 
تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث في  19

التطورات والمستجدات في مجال االقتصاد 
 األخضر.

 متوسطة 1.089 3.45
تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق تجارب مختبرية  20 1

تهتم بتوفير خبرات عملية لدى طلبتها تهتم باالقتصاد 
 األخضر.

 متوسطة 1.149 3.56

لهندسة الطلبة على تصميم كلية اتشجع مناهج  21 4
 ذات عالقة باالقتصاد األخضر.تطبيقات

لهندسة الطلبة على تصميم تشجع مناهج كلية ا 21 2 متوسطة 1.15 3.39
 ذات عالقة باالقتصاد األخضر.تطبيقات

 متوسطة 985. 3.50
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 الرتبة المجال

 

 الفقرة

   الطلبة

رقم 
 الفقرة              

 أعضاء الهيئة التدريسية 

رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

المتوسط  الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

تحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث  22 5
تشجع مناهج كلية الهندسة على إيجاد حلول للتوصل إلى  23 3 متوسطة 1.219 3.38 الخضراء.العلمي لتطوير التكنولوجيا 

 متوسطة .856 3.44 النقل الحضري.

تشجع مناهج كلية الهندسة على إيجاد حلول  23 6
 للتوصل إلى النقل الحضري.

تحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث العلمي  22 4 متوسطة 1.209 3.33
 لتطوير التكنولوجيا الخضراء.

 متوسطة .778 3.39

7 
تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر للمناهج  25

الدراسية حسب مقتضيات الحاجات والمتغيرات 
 البيئية.

 متوسطة 1.115 3.07
5 25 

تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر للمناهج 
 متوسطة 1.278 3.11 البيئية.الدراسية حسب مقتضيات الحاجات والمتغيرات 

 متوسطة 661. 3.41    متوسطة 0.770 3.37 المجال ككل 
 متوسطة 519. 3.49    متوسطة 0.613 3.52 ككللألداة الدرجة  
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بأن متوسط استجابات العينة على أداة الدراسة كانت متوسطة لعينة الطلبة  (7)يبين الجدول 

قدرات بناء ال مجالفي (، و 3.49( وألعضاء هيئة التدريس كانت )3.52بمتوسط حسابي قدره )

حث مناهج كلية الهندسة الطلبة على التقييم )ت (8( و)3) وتنمية المهارات حصلت الفقرتين

تظهر مناهج كلية الهندسة أهمية برامج التدريب المهني ( و)على الطاقة االقتصادي لتقنيات الحفاظ

( 3.83بلغت )على أعلى المتوسطات (لتعزيز قدرات خريجيها في مجال االقتصاد األخضر

الهندسة  مناهج كليةتراعي )( 6( و)9، وحصلت الفقرتين )على التوالي بدرجة مرتفعة (3.79و)

شجع مناهج كلية الهندسة على تحقيق الشراكات مع )تو (القدرات لدى طلبتها من الذكور واإلناث

بلغت على أقل المتوسطات (المجتمع المدني لتطوير خبرات طلبتها بما ينسجم مع حاجات البيئة

 ة نظر الطلبة.بدرجة متوسطة من وجه( على التوالي و 3.36و) (3.41)

حث مناهج ت)( 1( و)3) تينالهيئة التدريسية الفقر  أعضاءمن وجهة نظر حصلت بينما  

تهتم مناهج كلية ( و)كلية الهندسة الطلبة على التقييم االقتصادي لتقنيات الحفاظ على الطاقة

بلغت على أعلى المتوسطات ة(الهندسة بتوفير نشاطات منهجية ال صفية تحافظ على بيئة نظيف

تشجع مناهج كلية ) (6( و)7) تين، وحصلت الفقر ةمرتفع على التوالي وبدرجة (3.72و) (3.83)

( هجها بما يتالءم وحاجة سوق العملالهندسة على إشراك أصحاب العمل في تحديث وتطوير منا

تشجع مناهج كلية الهندسة على إشراك أصحاب العمل في تحديث وتطوير مناهجها بما يتالءم و)

 .بدرجة متوسطة ( على التوالي3.39( و)3.39بلغت)على أقل المتوسطات ( لاوحاجة سوق العم

تنسجم غايات )(  12( و)11)فقرتينحصلت الفقد أما بالنسبة لمتطلب االستراتيجيات البيئية 

تؤكد مناهج كلية ( و)وأهداف مناهج كلية الهندسة مع الغايات واألهداف االستراتيجية لقضايا البيئة

دارة المشاريعالهندسة على رؤية   (3.66و ) (3.77بلغت )على أعلى المتوسطات ( االستدامة وا 
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تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين )( 17و)  (18)تينوحصلت الفقر  وبدرجة مرتفعة،

سعى مناهج كلية الهندسة الى خلق فرص ( و)تالسياسات والتشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة فيها

 (3.02المتوسطات بلغت )على أقل (د األخضرمتنوعة مرتبطة بمتطلبات االقتصا تعلم

 من وجهة نظر الطلبة. وبدرجة متوسطة (على التوالي3.45)و

تنسجم غايات وأهداف ( )11،12بينما حصلت من وجهة أعضاء الهيئة التدريسية الفقرتين )

تؤكد مناهج كلية الهندسة ( و)لقضايا البيئةمناهج كلية الهندسة مع الغايات واألهداف االستراتيجية 

دارة المشاريع الفقرتين بدرجات  لكال )3.72) ( على أعلى المتوسطات بلغتعلى رؤية االستدامة وا 

 على التوالي.مرتفعة 

تشجع ) ( 20و ) (24(أما بالنسبة لمتطلب البحث العلمي واإلبداع فقد حصلت الفقرتين

 (ارد المائية كمصدر لتوليد الطاقةبحاث بشأن استثمار المو مناهج كلية الهندسة على تطوير أ

تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق تجارب مختبرية تهتم بتوفير خبرات عملية لدى طلبتها )و

( على 3.51،3.50متوسطة بلغت )على أعلى المتوسطات بدرجة (تهتم باالقتصاد األخضر

اد حلول للتوصل إلى كلية الهندسة على إيج تشجع مناهج( )25،23التوالي،وحصلت الفقرتين)

تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر للمناهج الدراسية حسب مقتضيات ( و)النقل الحضري

(على 3.07،3.33( على أقل المتوسطات بدرجة متوسطة بلغت )الحاجات والمتغيرات البيئية

 .التوالي من وجهة نظر الطلبة

تحث مناهج )( 24) و  (19اء الهيئة التدريسية الفقرتين )بينما حصلت من وجهة نظر أعض

تشجع ( و)كلية الهندسة الطلبة على البحث في التطورات والمستجدات في مجال االقتصاد األخضر
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(على مناهج كلية الهندسة على تطوير أبحاث بشأن استثمار الموارد المائية كمصدر لتوليد الطاقة

 ( 22و) (25( لكال الفقرتين، وحصلت الفقرتين )3.56غت )توسطة بلأعلى المتوسطات بدرجة م

( علمي لتطوير التكنولوجيا الخضراءتحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث ال )

ضيات الحاجات تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر للمناهج الدراسية حسب مقتو)

( على التوالي من 3.11،3.39متوسطة بلغت  )( على أقل المتوسطات بدرجة والمتغيرات البيئية

 وجهة نظرهم.

ا بين هل هناك فروق دالة إحصائيا : الذي نص على النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:.2
( في درجة تضمين دمةوسنوات الخ الجنس،استجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات )

 مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر؟
 تبعا لمتغير الجنس: (أ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدام الدراسة الثاني تم  سؤاللإلجابة عن 

 (8)والجدول  الستجابة افراد العينة( للتعرف على الفروق ذات الداللة االحصائية t-testواختبار )

 يبين ذلك

 (8الجدول )
أعضاء هيئة أفراد عينة  الستجابة( t) واختبارالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 تبعاا لمتغير الجنسالتدريس 
 العدد الجنس المتطلب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

بناء القدرات وتنمية 
 المهارات

 0.534 3.54 14 ذكر
-.571- 17 0.576 

 0.216 3.70 4 أنثى

االستراتيجيات 
 البيئية

 0.594 3.38 14 ذكر
-1.476- 17 0.158 

 0.710 3.84 4 أنثى

البحث العلمي 
 واإلبداع

 0.721 3.35 14 ذكر
-.929- 17 0.366 

 0.360 3.64 4 أنثى

 0.540 3.42 14 ذكر األداة ككل
-1.184- 17 0.253 

 0.400 3.73 4 أنثى
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في الجدول أعاله نالحظ أن جميعها لم يكن ذو داللة احصائية عند مستوى  tمن خالل قيم    

(α=0.05مما يدل على عدم ،)  فروق دالة إحصائيا بين استجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب وجود

 .في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر متغير الجنس

 :دمةتبعا لسنوات الخ (ب

تبعا  لمتغير افراد العينة  الستجابةالمعيارية  واالنحرافاتحساب المتوسطات الحسابية  مت
 يبين ذلك: (9)والجدول دمة عدد سنوات الخ

 (9الجدول )
تبعاا لمتغير عدد سنوات أعضاء هيئة التدريس عينة  الستجابةالمعيارية  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

 دمةالخ

 العدد سنوات الخدمة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

بناء القدرات 
 وتنمية المهارات

 535. 3.40 8 سنوات 5أقل من 

 420. 3.60 6 سنوات 10-5من 

 386. 3.88 4 سنوات 10أكثر من 

 481. 3.57 18 المجال ككل

االستراتيجيات 
 البيئية

 832. 3.33 8 سنوات 5أقل من 

 414. 3.60 6 سنوات 10-5من 

 504. 3.59 4 سنوات 10أكثر من 

 632. 3.48 18 المجال ككل

البحث العلمي 
 واإلبداع

 529. 3.23 8 سنوات 5أقل من 

 631. 3.64 6 سنوات 10-5من 

 983. 3.43 4 سنوات 10أكثر من 

 661. 3.41 18 المجال ككل

 األداة ككل

 588. 3.32 8 سنوات 5أقل من 

 370. 3.62 6 سنوات 10-5من 

 595. 3.63 4 سنوات 10أكثر من 

 519. 3.49 18 المجموع

لحسابية الستجابة افراد العينة عاله وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات اأيالحظ من الجدول 

 بدرجة الوعي البيئي عند األخضر في مناهج الهندسة وعالقته درجة تضمين متطلبات االقتصاد  في
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صحاب أ، اذ حصل دمةلمتغير سنوات الخ التدريس تبع اطلبتها من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 ( بالرتبة االولى، وجاء اصحاب فئة 3.63( على اعلى متوسط حسابي بلغ )سنوات 10أكثر من الفئة )

( بالرتبة سنوات 5أقل من فئة ) واصحاب (3.62بالفئة الثانية بمتوسط حسابي بلغ )( سنوات 10 -5)

كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة  إذالتحديد فيما و  (3.32) بلغ بمتوسط حسابي لثةالثا

، (one way anova)تم اجراء تحليل التباين االحادي (α= 0.05)احصائية عند مستوى داللة 

 (.10)الجدول لى النحو الموضوع في وجاءت نتائج التحليل ع
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 (10جدول )
( والقيمة الفائية الستجابات عينة أعضاء هيئة التدريس تبعا one way anovaتحليل التباين األحادي )

 لسنوات الخدمة

سنوات الكلية تعزى الى  واألداة المجاالت جميع في فروق وجود عدم التحليل نتائج من ويالحظ
 .(a=0-05)   حيث كانت جميع قيم )ف( غير دالة احصائيا الخدمة،

 

مجاالت 
 االستبانة

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 درجة الحرية
متوسط 
 المربعات

 

 

F قيمة 
مستوى 
 الداللة

Sig. 

بناء القدرات 
وتنمية 
 المهارات

 308. 2 616. الخبرة
 

1.372 1.476 
  
  

.258 
  
  209. 16 3.336 الخطأ  

    18 3.952 المجموع

االستراتيجيات 
 البيئية

  099. 2 198. الخبرة
.218 

  
  

.807 
  
  

 0.382 455. 16 7.282 الخطأ

    18 7.480 المجموع

البحث العلمي 
 واإلبداع

 117. 2 233. الخبرة
 

0.635 .230 
  
  

.797 
  
  507. 16 8.108 الخطأ  

    18 8.342 المجموع

متطلبات 
االقتصاد 
 األخضر

 149. 2 297. الخبرة
 

0.732 .519 
  
  

.605 
  
  287. 16 4.584 الخطأ  

    18 4.881 المجموع
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هل هناك فروق دالة إحصائيا بين  الذي نص على :لثالث: النتائج المتعلقة بالسؤال ا.3

استجابات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات 

 االقتصاد األخضر؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخراجتم لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث 

 يبين ذلك: ( 11)للعينات المستقلة، والجدول (t_testواختبار )

 (11الجدول )
أعضاء هيئة التدريس والطلبة في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات  تاستجابا (t_test)اختبار  

 االقتصاد األخضر

 العدد الفئة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

بناء القدرات وتنمية 
 المهارات

 730. 3.62 208 طلبة
0.278 224 0.781 

 481. 3.57 18 التدريسأعضاء هيئة 

 االستراتيجيات البيئية
 718. 3.54 208 طلبة

0.372 224 0.710 
 632. 3.48 18 أعضاء هيئة التدريس

البحث العلمي 
 واإلبداع

 770. 3.37 208 طلبة
0.204 422 0.839 

 661. 3.41 18 أعضاء هيئة التدريس

 األداة ككل
 613. 3.52 208 طلبة

0.196 224 0.845 
 519. 3.49 18 أعضاء هيئة التدريس

 

كن ذو داللة احصائية عند أعاله نالحظ أن جميعها لم ت ( 11)لجدولفي ا tمن خالل قيم 

بين استجابات أعضاء هيئة  فروق دالة إحصائيا  ، مما يدل على عدم وجود (α=0.05)مستوى 

 .درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر والطلبة فيالتدريس 
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 الرابع:النتائج المتعلقة بالسؤال .4

ما درجة الوعي البيئي لدى طلبة كلية الهندسة من وجهة نظر والذي نص على: 

 أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها؟

الوعي  أداةالمعيارية والنسب والدرجة لفقرات  واالنحرافاتتم ايجاد المتوسطات الحسابية 

 بين ذلك:( ي12)ول والجد ،فيهامن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة  البيئي
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 (12الجدول )
 ألداة الوعي البيئيعينة الدراسة  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 وأعضاء الهيئة التدريسية()الطلبة 
 
رقم  الرتبة

 الفقرة الفقرة

  الطلبة
 الرتبة

 
رقم  
 الفقرة

 
 الفقرة                     

 أعضاء الهيئة التدريسية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المتوسط  الدرجة المعياري

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة المعياري

1 
1 

يسهم طلبة كليةالهندسة في حماية 
 الحزام األخضر.

 مرتفعة 1.029 4.17
1 

4 
يشارك الطلبة في حمالت تنظيف 
 الشوارع داخل الحرم الجامعي وخارجه.

 متوسطة 985. 3.50

2 
3 

يتناول الطلبة خالل فترة الدراسة 
موضوعات بيئية تدعم الحفاظ 

 على الثروات البيئية.
 مرتفعة 1.090 3.88

2 
19 

يقوم الطلبة بإجراء تجارب الستغالل 
 طاقة الرياح إلنتاج الكهرباء.

 متوسطة 1.097 3.44

3 
7 

يسهم طلبةكلية الهندسة في تعزيز 
مفهوم المحافظة على البيئة من 

 خالل مناقشاتهم األكاديمية.
 مرتفعة 1.082 3.84

3 
3 

يتناول الطلبة خالل فترة الدراسة 
 موضوعات بيئية تدعم الحفاظ على

 الثروات البيئية.
 متوسطة 1.037 3.39

4 
13 

يطلع الطلبة على مصادر ومراجع 
مكتبية إلثراء معلوماتهم عن البيئة 

 ومكوناتها.
 مرتفعة 1.281 3.80

4 
1 

يسهم طلبة كليةالهندسة في حماية 
 الحزام األخضر.

 متوسطة .840 3.33

يقوم الطلبة بإجراء األبحاث  2 5
ومراجعة المصادر والمراجع 

يطلع الطلبة على مصادر ومراجع  13 4 مرتفعة .939 3.71
مكتبية إلثراء معلوماتهم عن البيئة 

 متوسطة .970 3.33
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 ومكوناتها. المكتبية للمواضيع المتعلقة بالبيئة.
 
5 

9 

يسهم الطلبة في طرح اقتراحات 
الفارغة لعمل الستغالل المساحات 

مشاريع الطاقة البديلة بما يحافظ 
 على البيئة.

 رتفعةم 1.149 3.71

يقدر الطلبة أن االستمرار في حمالت  15 5
التوعية البيئية من قبل الجامعة يسهم 
في نشر وتعزيز الثقافة البيئية بين 

 طلبتها.

 متوسطة 1.183 3.11

6 
5 

يبتكر الطلبة حلوال للمشكالت 
 مرتفعة 1.065 3.69 البيئية.

يثمن الطلبة أهمية استخدام الطاقة  16 5
البديلة التي تحد من التلوث البيئي 

 الحاصل.
 متوسطة 1.023 3.11

7 

15 

يقدر الطلبة أن االستمرار في 
حمالت التوعية البيئية من قبل 
الجامعة يسهم في نشر وتعزيز 

 الثقافة البيئية بين طلبتها.

 متوسطة 1.258 3.61

6 

9 

الطلبة في طرح اقتراحات  يسهم
الستغالل المساحات الفارغة لعمل 
مشاريع الطاقة البديلة بما يحافظ على 

 البيئة.

 متوسطة 1.085 3.00

 
8 11 

يمتلك الطلبة اإلحساس بالمسؤولية 
 في حماية البيئة.

 متوسطة 1.158 3.55
 
7 14 

يتعاون الطلبة مع الجامعة في وضع 
)ورق، بالستيك، المواد القابلة للتدوير 

 معدن( في أماكنها المخصصة لها.
 متوسطة .938 2.94

9 
4 

يشارك الطلبة في حمالت تنظيف 
الشوارع داخل الحرم الجامعي 

 وخارجه.
 متوسطة 1.203 3.54

8 7 
 

يسهم طلبةكلية الهندسة في تعزيز 
مفهوم المحافظة على البيئة من خالل 

 مناقشاتهم األكاديمية.
 متوسطة .832 2.89

9 
4 

يشارك الطلبة في حمالت تنظيف 
الشوارع داخل الحرم الجامعي 

 وخارجه.
3.54 1.203 

 11 9 متوسطة
يمتلك الطلبة اإلحساس بالمسؤولية في 

 حماية البيئة.
 متوسطة 1.295 2.83
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10 
16 

يثمن الطلبة أهمية استخدام الطاقة 
البديلة التي تحد من التلوث البيئي 

 الحاصل.
 متوسطة 1.146 3.47

10 10 
يقيم الطلبة حمالت توعوية داخل 

 الجامعة للحفاظ على البيئة
 متوسطة 1.263 2.78

يقيم الطلبة حمالت توعوية داخل  10 11
 الجامعة للحفاظ على البيئة

ينشر الطلبة ملصقات متعلقة بالوعي  12 11 متوسطة 1.214 3.43
 البيئي للمحافظة على نظافة الجامعة.

 متوسطة .878 2.78

12 
19 

يقوم الطلبة بإجراء تجارب 
الستغالل طاقة الرياح إلنتاج 

 الكهرباء.
 متوسطة 1.277 3.33

11 17 
يسهم الطلبة في زراعة وتخضير الحرم 

 الجامعي.
 متوسطة 1.166 2.78

13 
6 

يسهم الطلبة بفرز النفايات داخل 
الحرم الجامعي لدعم مفاهيم الوعي 

 البيئي.
 متوسطة 1.235 3.30

يقدر الطلبة أن الوعي بالقضايا البيئية  18 11
المتعلقة بمجال المياه دافع قوي البتكار 

 الحلول للحد من هذه المشكالت.
 متوسطة 1.060 2.78

 
14 

18 

يقدر الطلبة أن الوعي بالقضايا 
البيئية المتعلقة بمجال المياه دافع 
قوي البتكار الحلول للحد من هذه 

 المشكالت.

 متوسطة 1.248 3.25

12 6 
يسهم الطلبة بفرز النفايات داخل الحرم 

 الجامعي لدعم مفاهيم الوعي البيئي.
 متوسطة 1.018 2.72

15 
12 

ينشر الطلبة ملصقات متعلقة 
بالوعي البيئي للمحافظة على 

 نظافة الجامعة.
 متوسطة 1.367 3.21

13 8 
يعي الطلبة الدور الفاعل إلعادة تدوير 

 على البيئة.النفايات في الحفاظ 
 متوسطة .850 2.61

16 
17 

يسهم الطلبة في زراعة وتخضير 
 الحرم الجامعي.

 متوسطة 1.197 3.05
يرى الطلبة أن إعادة تصنيع المواد  20 14

 البالستيكية والزجاجية أمر سيء.
 متوسطة 1.295 2.50

 نخفضةم 732. 2.22يقوم الطلبة بإجراء األبحاث ومراجعة  2 15 متوسطة 1.315 2.96يتعاون الطلبة مع الجامعة في  14 17
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وضع المواد القابلة للتدوير )ورق، 
بالستيك، معدن( في أماكنها 

 المخصصة لها.

المصادر والمراجع المكتبية للمواضيع 
 المتعلقة بالبيئة

يرى الطلبة أن إعادة تصنيع المواد  20 18
 البالستيكية والزجاجية أمر سيء.

 منخفضة 808. 2.22 يبتكر الطلبة حلوال للمشكالت البيئية 20 14 متوسطة 1.462 2.58

 متوسطة 677. 3.01    متوسطة 1.19 3.48 األداة ككل  
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ككل من وجهة نظر  توسط الحسابي ألداة الوعي البيئيبلغ الم (12)الجدول نالحظ من خالل 

حسابي المتوسط لغ الوجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ب ومن متوسطة،وبدرجة  ((3.48الطلبة 

 ايضا .بدرجة متوسطة و  (3.01)

أنه من وجهة نظر الطلبة فإن الفقرات الحاصلة على أعلى الدرجات وقد أظهرت النتائج 

يسهم  طلبة  كلية الهندسة  في "على  والتي نصت (5، 9، 2، 13، 7، 3، 1) الفقراتكانت 

الطلبة خالل فترة الدراسة موضوعات بيئية تدعم الحفاظ على  يتناول، و"" األخضرحماية الحزام 

يسهم الطلبة  كلية الهندسة في تعزيز مفهوم المحافظة على البيئة من خالل و" ، "  الثروات البيئية

يطلع الطلبة على مصادر ومراجع مكتبية إلثراء معلوماتهم عن البيئة و" ، " مناقشاتهم األكاديمية

والمراجع المكتبية للمواضيع المتعلقة  بإجراء األبحاث ومراجعة المصادر الطلبة يقومو" ، "ومكوناتها

المساحات الفارغة لعمل مشاريع الطاقة البديلة  في طرح اقتراحات الستغالل الطلبة يسهمو" ،"بالبيئة

متوسط حسابي  على حصلت إذ "البيئية يبتكر الطلبة حلوال للمشكالتو"، "بما يحافظ على البيئة

 .مرتفعة  درجةوب( 3.69 -4.17)بلغت  تراوح بين

من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية  على درجة مرتفعةالفقرات من  أيلم تحصل بينما 

 الطلبة فييشارك “ (19( و)4)وحصلت الفقرتانعلى درجة متوسطة.  األداةوحصلت جميع فقرات 

يقوم الطلبة بإجراء تجارب الستغالل طاقة "و"وخارجه الحرم الجامعي الشوارع داخلحمالت تنظيف 

 ( على التوالي.3.44، 3.50وقد بلغت )على اعلى المتوسطات الحسابية الكهرباء"،  إلنتاجالرياح 
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ا بين هل توجد عالقة دالة إحصائيا : الذي نص علىالخامس: النتائج المتعلقة بالسؤال .5

درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر من وجهة نظر أعضاء هيئة 

 الوعي البيئي لدى طلبتها؟ والطلبة، ودرجةالتدريس 

، (pearson correlation)بيرسون ارتباط ل الدراسة الخامس تم استخدام معامللإلجابة عن سؤا

 والجدول اآلتي يبين ذلك.

 ( 13الجدول )
 معامالت ارتباط بيرسون للعالقة ما بين متطلبات االقتصاد األخضر ودرجة الوعي البيئي

 المجال العينة 
الوعي 
 البيئي

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 طلبةال         

 000. 475. بناء القدرات وتنمية المهارات

 .000 387. االستراتيجيات البيئية

 .000 .482 البحث العلمي واإلبداع

 أعضاء هيئة التدريس

 .009 .598 بناء القدرات وتنمية المهارات

 .027 .521 االستراتيجيات البيئية

 .119 .381 البحث العلمي واإلبداع

 

 العينة ككل

 0.009 598. بناء القدرات وتنمية المهارات

 0.007 521. االستراتيجيات البيئية

 0.119 381. البحث العلمي واإلبداع

 0.016 558. الدرجة ككل

 

 (558.بلغ ) معامل االرتباط من خالل معامالت ارتباط بيرسون في الجدول أعاله نالحظ أن

الوعي البيئي  ونمية المهارات بين متطلب بناء القدرات وت معامل ارتباط، وكان أعلى للعينة ككل

ة و الوعي البيئي اتاالستراتيجيبين متطلب  ، تالها( 0.009وبمستوى داللة )( 0.598وقد بلغ )
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واإلبداع  والوعي  لعلميوأخيرا بين متطلب البحث ا (0.007وبمستوى داللة ) (0.521)البيئي 

 .(0.119وبمستوى داللة ) (0.381) البيئي

مما يدل  ،طلبةمن وجهة نظر ال (α=0.05)جميعها ذات داللة احصائية عند مستوى وكانت 

 لهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضردرجة تضمين مناهج كلية اعلى وجود عالقة ارتباط ما بين 

 (واإلبداع العلميوالبحث  البيئية،)بناء القدرات وتنمية المهارات، االستراتيجيات االداة  جاالتبم

 .الطلبةودرجة الوعي البيئي لدى 

القدرات  بناء) يمجالعالقة دالة بين  وجود الجدولبين س اما من وجهة أعضاء هيئة التدري

و    (.009)داللة بمستوى  الطلبةودرجة الوعي البيئي لدى  (واالستراتيجيات البيئية وتنمية المهارات

لى( على التوالي 0.027)  ودرجة  واإلبداع البحث العلميعدم وجود عالقة دالة بين مجال  ، وا 

 .الوعي البيئي لدى الطلبة
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصياتمناقشة 

ا ألسئلة الدراسة والتوصيات التي تم التوصل ا لمناقشة النتائج تبع  الفصل عرض   هذاتضمن 

 ها في ضوء نتائج الدراسة كما يلي: إلي

درجة تضمين مناهج كلية الهندسة  ام :علىنص والذي  مناقشة نتائج السؤال األول

 ؟لمتطلبات االقتصاد األخضر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على 

يئة درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر من وجهة نظر أعضاء ه

وقد تبين أن متوسط استجابات العينة على أداة الدراسة كانت متوسطة لعينة  ،التدريس والطلبة فيها

وقد بينت نتائج  (،3.49( وألعضاء هيئة التدريس كانت )3.52الطلبة بمتوسط حسابي قدره )

بلغت  المتوسطاتأعلى  قد حصل على"بناء القدرات وتنمية المهارات"  جالالسؤال االول أن م

ا "البحث العلمي متوسطة ، وتاله متطلب "االستراتيجيات البيئية" وأخير  تضمين بدرجة و  (3.62)

، وحصلت ةمتوسط ةبدرجو  ( على التوالي3.37، 3.54) ابلغبمتوسطين حسابيين واإلبداع" 

، وجاء نفس الترتيب  (3.51) بلغومتوسط حسابي على درجة متوسطة  للعينة ككلالمتطلبات 

قت هذه وتواف .ت حسب آراء أعضاء الهيئة التدريسية وحسب آراء الطلبة أفراد عينة الدراسةللدرجا

  .(2010واختلفت مع دراسة أليكس ) (2014النتيجة مع دراسة جمال )

 أن المناهج الدراسية في كلية الهندسة قد تضمنت العديد من المعارفوقد تعزى النتيجة إلى 

وتنمية المهارات لدى الطلبة أي أن المناهج الدراسية  والخبرات التي تركز على بناء القدرات 

لى التأهيل المهني للطلبة وتزويدهم بالمهارات األساسية الالزمة في المجاالت التقنية تسعى إ
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الهندسة، والمهنية لتسهيل التحاقهم بسوق العمل ، وبالتالي فإن هذا المتطلب منفذ في مناهج كلية 

ن حصول مجالي) االستراتيجيات البيئية و البحث العلمي واإلبداع ( في مناهج كلية الهندسة أو 

على درجة متوسطة يعني أن محتويات المناهج الدراسية لم تعزز جانب البحث العلمي وكذلك 

 الحال في االستراتيجيات البيئية وذلك كونها ركزت على الجانب المعرفي والمهاري .

 كاآلتي: رض الباحثة تفسير الفقرات وفق المجاالت الثالثةوتع

، 1، 8، 3 (بحسب نتائج الدراسة حصلت الفقرات مجال بناء القدرات وتنمية المهارات:.1

 الطلبة،( من وجهة نظر 3.83- 3.72( على درجة مرتفعة بمتوسط حسابي تراوح بين )2، 4

مرتفعة لدى أعضاء هيئة التدريس بمتوسط حسابي تراوح بين  ( بدرجة9، 1، 3) وجاءت الفقرات

اهتمت في جامعة الشرق األوسط بأن مناهج كلية الهندسة ويمكن تفسير النتيجة  (.3.83- 3.67)

بتوفير نشاطات منهجية ال صفية تحافظ على بيئة نظيفة وتؤكد على ترشيد استخدام الطاقة 

لبتها على التقييم االقتصادي لتقنيات الحفاظ على الطاقة وتشجع طوحسن استثمارها والحفاظ عليها 

التأكيد  عن فضال   المتجددة،ن الكلية تتضمن اختصاصات مختلفة منها تخصص الطاقة كون أ

 قدرات خريجيها في مجال االقتصاد األخضر. على برامج التدريب المهني لتعزيز

توسط حسابي تراوح على درجة متوسطة بم المجالفي هذا الفقرات باقي وحصلت 

-3.61عند أعضاء هيئة التدريس بمتوسط تراوح بين )وكذلك ( عند الطلبة 3.62-3.36)بين

افية بتحقيق وسائل اتصال رجة كدلم تهتم ب مناهج كلية الهندسةبأن  (، وقد تفسر النتيجة3.39

طلبتها ومؤسسات المجتمع ولم تعمل بشكل كافي على تحقيق الشراكات مع المجتمع المدني فاعلة ب

لتطوير خبرات طلبتها بما ينسجم مع حاجات البيئة ولم تشجع بصورة كافية على إشراك أصحاب 

ولم تساهم بصورة كافية في وحاجات سوق العمل  يتالءمالعمل في تحديث وتطوير مناهجها بما 
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طلوبة لترتقي علم المتضمن للمواضيع البيئية وتطبيقه داخل الحرم الجامعي بالصورة المنقل أثر الت

 درجة مرتفعة.لى إ

فقط من هذا المجال عند الطلبة " 11حصلت الفقرة " .مجال االستراتيجيات البيئية:2

درجة ( عند أعضاء هيئة التدريس ب12،15، 11( وجاءت الفقرات ) 3.77بمتوسط حسابي بلغ )

ذلك بأن غايات مناهج كلية ويمكن تفسير  (3.72-3.67) و بمتوسط حسابي تراوح بين  فعةمرت

 الهندسة تنسجم مع الغايات واألهدف االستراتيجية لقضايا البيئة.

على درجة متوسطة بمتوسط عند الطلبة  ( فقرات7خرى والبالغة )جميع الفقرات األوحصلت 

( عند أعضاء هيئة 13،14،16،17،18( وجاءت الفقرات )3.02-3.66حسابي تراوح بين بلغ )

 .(3.50-2.94)التدريس بدرجة متوسطة ومتوسط حسابي تراوح بين 

دارة  نتيجةتفسر ال    ذلك بأن مناهج كلية الهندسة لم تؤكد بصورة كافية على رؤية االستدامة وا 

 عدم ارتقاء ترسيخالطلبة وبالتالي  لىإ الدقة والوضوح في نقل المعلومات البيئية وقلةالمشاريع 

لم تؤكد بصورة كافية كما انها ما يحقق بيئة نظيفة الى درجة مرتفعة بأخالقيات المهنة لدى طلبتها 

علم ريعات المتعلقة فيها وبالتالي ال يكون هناك خلق فرص تشوالت اتسعلى قضايا الطاقة والسيا

 من وتمكينها والمتوسطة، الصغيرة بالمؤسسات النهوض أنإذ  متنوعة مرتبطة باالقتصاد األخضر.

 النمو نحو الجديد العالمي التوجه تبني وكذا االقتصادي، المحيط في الحاصلة التطورات مواكبة

الدولية المحلية و  والسوقية القانونية اللوائح من خلفية معينة من تمكينية ظروفا يتطلب األخضر،

 .األخضر االقتصاد مفهوم تبني تشجع التي البيئية الثقافةلخلق 
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على  فقرات( سبعة 7جميع فقرات هذا المجال والبالغة )حصلت  .مجال البحث العلمي واإلبداع:3

(  3.07-3.45)  تراوح بينحسابيمتوسط بعند الطلبة وعند أعضاء هيئة التدريس  درجة متوسطة 

وتفسر الباحثة سبب عدم ارتقاء فقرات مجال البحث العلمي الى  ،على التوالي ( 3.11-3.56) و

ات االقتصاد دمرتفع بأن مناهج كلية الهندسة لم تحفز طلبتها بشكل كافي للبحث في قضايا ومستج

وتطوير تكنولوجيا خضراء برية وتصميم تطبيقات تاألخضر ولم تعمل على تحقيق تجارب مخ

جراء أبحاث  هتم باستثمار الموارد المائية بوصفه مصدرا  مهما  للطاقة النظيفة أكد عليه مفهوم توا 

االقتصاد متطلبات تقتضيه االقتصاد االخضر وكذلك ايجاد حلول لمشكالت النقل الحضري بما 

 األخضر.

هل هناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات  :نص علىوالذي  مناقشة نتائج السؤال الثاني

( في درجة تضمين مناهج كلية الخدمةوسنوات  الجنس،هيئة التدريس بحسب متغيرات )أعضاء 

 الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر؟

اختبار ت للعينات المستقلة لمعرفة تأثير متغري الجنس، واختبار تحليل التباين  استخدامتم  

فروق دالة إحصائيا بين د عدم وجو ، وبينت النتائج دمةاألحادي لمعرفة تأثير متغير سنوات الخ

( في درجة تضمين دمةاستجابات أعضاء هيئة التدريس بحسب متغيرات )الجنس, وسنوات الخ

عدم وجود فروق دالة إحصائيا وتفسر النتيجة ،مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر

الدراسية لكلية الهندسة محتويات المناهج توصيف بأن تبعا لمتغيري )الجنس ،وسنوات الخدمة( 

بشكل واضح ليكون مالئما لجميع اعضاء هيئة التدريس من الذكور واالناث بغض النظر وضعت 

 عن سنوات خدمتهم.
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هناك فروق دالة إحصائيا بين استجابات  له :علىنص والذي  الثالثمناقشة نتائج السؤال 

ندسة لمتطلبات االقتصاد أعضاء هيئة التدريس والطلبة في درجة تضمين مناهج كلية اله

 األخضر؟

فروق دالة إحصائيا بين للعينات المستقلة وتبين عدم وجود  ت() اختبار استخدامتم 

استجابات أعضاء هيئة التدريس والطلبة في درجة تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد 

محتوى المناهج  النتيجة بأن ر(، وتفس2014النتيجة مع دراسة الحوال ) وتوافقت هذه .األخضر

قد تم وللمجاالت والفقرات التي تضمنتها اداة متطلبات االقتصاد االخضر الدراسية لكلية الهندسة 

مهارات ال الكتسابتؤهلهم ومفاهيم  معلومات وحقائق توصيفها بشكل جيد بما يحتاجه الطلبة من

في سوق العمل وحاجة المجتمع  لةعلى مستوى العمل وبما يحقق لهم مواكبة المستحدثات الحاص

اال انها ال ترقى الى اكسابهم المهارات المطلوبة لمواكبة مفهوم االقتصاد االخضر بشكل عالي يتيح 

 لهم بأن يكونوا عناصر فاعلة في تحقيق متطلباته.

البيئي لدى طلبة كلية الهندسة من  الوعيما درجة  :نص علىوالذي  الرابعمناقشة نتائج السؤال 

 ة نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة فيها؟وجه

من الستجابة أفراد عينة الدراسة المعيارية  نحرافاتواالتم حساب المتوسطات الحسابية 

 الوعي البيئي لدى طلبة كلية الهندسة.درجة على الطلبة واعضاء هيئة التدريس 

( 3.48من وجهة نظر الطلبة ) البيئي ككلألداة الوعي  الحسابيبلغ المتوسط  وتبين أنه

 بدرجة متوسطة لكليهما. (3.01ومن وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بمتوسط حسابي بلغت )

( من 4.17-3.69) تراوحت ةحسابي اتمتوسطب مرتفعة درجةعلى فقرات ( 7)وقد حصلت  

وتفسر الباحثة ذلك بأن طلبة كلية الهندسة يساهمون في نشاطات لحماية البيئة  .وجهة نظر الطلبة
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اخذهم  أنوكذلك حمالت تنظيف الشوارع داخل الحرم الجامعي و الخضراء بالجامعة وما حولها 

جراء األبحاث ومراجعة المصادر والمراجع المكتبية لموضوعات تدعم الحفاظ على الثروات البيئية و  ا 

وطرح اقتراحات الستغالل المساحات الفارغة لعمل  ومناقشاتهم البيئيةمتعلقة بالبيئة للمواضيع ال

حلول  لديهم البتكارلتحقيق الوعي البيئي كافية مشاريع الطاقة البديلة بما يحافظ على البيئة 

  .مفهوم حماية البيئة تعزيزللمشكالت البيئية و 

 درجة على فقرة (13) عددها والبالغ الطلبة عينة نظر وجهة من الباقية الفقرات وحصلت

 نظر وجهة من الفقرات جميع وحصلت (.2.58 -3.61) تراوحت ةبيحسا اتمتوسطب متوسطة

 .(2.50- 3.50) درجة متوسطة وبمتوسطات حسابية تراوحت بينعلى  التدريس هيئة أعضاء

من  العاليالباحثة ذلك بأن أعضاء هيئة التدريس يرون بأن الطلبة ال يمتلكون الوعي البيئي  وتفسر

قد وانهم توى المطلوب سللم لإلرتقاءخالل ممارساتهم البيئية داخل الحرم الجامعي وخارجه 

قامة و  موضوعات بيئية تدعم الحفاظ على الثروات البيئيةل يحتاجون داخل لهم حمالت توعوية ا 

 .وكذلك اشراكهم في مشاريع بحثية تعنى بموضوعات ومشكالت بيئية  الجامعة للحفاظ على البيئة

واختلفت  .(2008) دراسة اوزديننتيجة و ( 2014دراسة الحوال )نتيجة وتوافقت هذه النتيجة مع 

المستوى العام في ( حيث تبين أن هناك تدني 2009( ودراسة المولى )2010ديلي )مع دراسة الع

 للطلبة.للوعي البيئي 

هل توجد عالقة دالة إحصائيا بين درجة  :نص علىوالذي  الخامسمناقشة نتائج السؤال 

تضمين مناهج كلية الهندسة لمتطلبات االقتصاد األخضر من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

 الوعي البيئي لدى طلبتها؟ والطلبة، ودرجة
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درجة تضمين مناهج كلية الهندسة بين ط بيرسون وتبين وجود عالقة ارتباتم ايجاد معامالت 

حصل من وجهة نظر الطلبة فقد  ودرجة الوعي البيئي لدى طلبتها قتصاد األخضرلمتطلبات اال

.( وحصل المجال الثاني 475)بلغ  بناء القدرات وتنمية المهارات على معامل ارتباط مجال

.( وحصل المجال الثالث البحث العلمي 387) ارتباط بلغت البيئية على معامل االستراتيجيا

هذه النتيجة إلى أن الطلبة يشعرون أن قد تعزى (. و .482) بلغ واالبداع على معامل ارتباط

لديهم بحسب متطلبات االقتصاد األخضر متوافرة في مناهجهم ولها عالقة بخلق الوعي البيئي 

 الخبرات المتوافرة لديهم.

ا النتائج أظهرتقد كما     بناء القدرات وتنمية المهارات  مجالأن هناك عالقة دالة بين  أيض 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس حيث ومجال االستراتيجيات البيئية بدرجة الوعي البيئي 

( على 0.027و) (.009عند مستوى داللة )( 521.و).( 598) تارتباط بلغ تعلى معامال تحصل

البحث العلمي واإلبداع بدرجة الوعي البيئي لدى طلبتها  بين مجالوجود داللة  لى عدموا  ، التوالي 

 .(381من وجهة نظرهم حيث حصل مجال مجال البحث العلمي واإلبداع على معامل ارتباط بلغ )

أن مناهج  .(. وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى شعور أعضاء هيئة التدريس119عند مستوى داللة )

د تحتوي على الحقائق والمعارف والمفاهيم التي تدعم المواقف التي يمكن ان ترفع قكلية الهندسة 

تؤدي الغرض انها و كما  باالستدامة،من فعالية وكفاءة استخدام الموارد وتعزز وعي الطلبة 

االقتصاد متطلبات لمجال كلعلمي واإلبداع البحث ا وانفي تحقيق استراتيجيات بيئية المطلوب 

وقد تخضع تلك المناهج إلى  الطلبة.لدى  أكبرخلق وعي بيئي لإلى تعزيز أكبر حتاج ياألخضر 

التطوير المستمر بحيث تكون أكثر مالئمة لما يحتاحه الطلبة من خبرات ومهارات تؤهلهم التعامل 

 مع مفهوم االقتصاد األخضر.
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ن وأحمد (، ومع دراسة جمال الدي2014هذه النتيجة مع دراسة الحبيب ونصيره ) وتوافقت 

 (.2014وحسن )

 :التوصيات

 توصي باآلتي: نتائج فإن الدراسة منمن خالل ما تم التوصل إليه 

  حسب مقتضيات الحاجات والمتغيرات البيئيةمناهج كلية الهندسة  تحديث وتطويرالعمل على 

 .فرص تعلم متنوعة مرتبطة بمتطلبات االقتصاد األخضر وخلق

  مفهوم االقتصاد االخضر وتضمينها في المناهج الدراسية للكلية.وضع استراتيجيات بيئية تدعم 

  وضع خطط بحثية مسبقة للطلبة او بالتشارك مع اعضاء هيئة التدريس تتضمن مواضيع

 ومشكالت تتعلق باالقتصاد االخضر. 

  تشجيع الطلبة على إعادة النظر في النشاطات المنهجية والالمنهجية داخل الكلية والجامعة و

وتخضير الحرم الجامعي. لدعم مفاهيم الوعي  بفرز النفايات داخل الحرم الجامعي اكاالشتر 

 )ورق، بالستيك، معدن( في أماكنها المخصصة لهاللتدوير في وضع المواد القابلة و البيئي 

 .بهدف زيادة توعيتهم في الحفاظ على البيئة

  بما ينسجم مع حاجات البيئة الطلبةتحقيق الشراكات مع المجتمع المدني لتطوير خبرات. 

  بمصادر البيئة النظيفة وكيفية المحافظة عليها الطلبة  توعيةإقامة الندوات وورش العمل لزيادة

 وحسن استثمارها.

 :المقترحات

 على:اخرى مماثلة بمتغيرات اخرى  دراساتإجراء ة خالل نتائج الدراسة تقترح الدراس من

 لها عالقة بمفهوم االقتصاد االخضر. والخاصة في الجامعات الحكوميةكليات اخرى -

 والخاصة.المدارس الحكومية المناهج الدراسية ذات الصلة بمفهوم االقتصاد األخضر في -
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 (1)الملحق 
 أداة الدراسة بالصورة األولية 

    ربويةكلية العلوم الت

وطرق تدريس التخصص: مناهج       
           2018/2019:قسم االدارة والمناهج                               العام الجامعي 

الدراسي: الثانيالفصل   
 استبانة تحكيم

ة/المحترم ...................................................... ة  / الدكتور   

االقتصةةاد اضريةةر نةةي منةةاهج كليةةة درجةةة تيةةميط متتلبةةا  " دراسااة فاايإلااى إجااراء  ةسااعى الباحثاات

بين اياااديكم االسااااتبانة المرفقااااة عضاااالذات,"الهندسةةةة وتهقتةةةة  بدرجةةةةة الةةةةوتي البي ةةةةي لةةةةد  طلبتهةةةةا
والمتضاا منة مجموعااة ماان الفقاارات التااي تمثاال مجموعااة ماان متطلبااات االقتصاااد األخضاار التااي طيااا  

 يجب توافرها في مناهج في كلية الهندسة في جامعة الشرق األوسط.

ظارا لماا تتمتعاون بااه مان خبارة ودراياة تتوجااه الايكم الباحثاة لالسترشااد بااآرائكم فاي تحكايم االسااتبانة ون
المرفقااة مااان حياااث صااالحيتها ووضاااوح فقراتهاااا وسااالمة صاااياغتها اللغوياااة واجااراء اي تعاااديل تروناااه 

 مناسبا.
التاي فاي حاال توافرهاا ياتم تطبياق  مجموعاة مان اإلحتياجاات ”علاى أنهاا وتعرف متطلبات االقتصاد األخضرر

علاااى أناااه"  األخضرررر ( االقتصررراد2011وعررررف برنرررامج األمرررم المتحررردة للبيئرررة )كماااا  ,االقتصااااد األخضااار"
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االقتصاااد الااذي ينااتج عنااه تحساان فااي رفاهيااة اإلنسااان ,وتحقيااق لمباادأ المساااواة اإلجتماعيااة, فااي حااين يقلاال 
 بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ".

 

        اسم المشرف                                                              اسم الباحثة

رة جواد مهدي                                                  تسنيم علي فالح العماي أد. ابتسام  

: استبانة متطلبات االقتصاد االخضر   اوال  
 

التعديل 
 المقترح

 

بحاجة 
الى 
 تعديل
 

  انتماء الفقرة للمجال صالحية الفقرة
 الفقرات

 
 التسلسل
 

غير   
 صالحة

 صالحة
غير 
 منتمية

 منتمية

 المجال األول: بناء القدرات وتنمية المهارات

نشاطات تهتم مناهج كلية الهندسة بتوفير       
 المنهجية تحافظ على بيئة نظيفة.

 
1 

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على       
 ترشيد استخدام الطاقة والحفاظ عليها.

  
 2 

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على       
التقييم االقتصادي لتقنيات الحفاظ على 

 الطاقة.

3 

تركز مناهج كلية الهندسة على مصادر       
الطاقة المختلفة وحسن استثمارها لتحقيق 

 بيئة نظيفة.

 
4 

تهتم مناهج كلية الهندسة بتحقيق وسائل       
اتصال فاعلة بين طلبتها ومؤسسات 

 المجتمع ذات الصلة.

 
5 

تشجع مناهج كلية الهندسة على تحقيق         

 االسم 

 الرتبة االكاديمية 

 التخصص 

 (الكلية/  )الجامعةجهة العمل  
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الشراكات مع المجتمع المدني لتطوير 
 خبرات طلبتها بما ينسجم مع حاجات

 البيئة.

6 

تشجع مناهج كلية الهندسة على إشراك       
 تحديث وتطويرأصحاب العمل في 

 مناهجها  بما يتالئم وحاجة سوق العمل.

 
7 

تعزز مناهج كلية الهندسة برامج التدريب       
المهني في مناهجها لتعزيز قدرات 

 متخرجيها في مجال االقتصاد األخضر.  

 
8 

كلية الهندسة القدرات لدى تراعي مواد       
 طلبتها من الذكور واإلناث.

 
9 

تسهم مناهج كلية الهندسة على نقل أثر       
التعلم المتضمن للمواضيع البيئية وتطبيقة 

 داخل الحرم الجامعي.

10 
 

 المجال الثاني :اإلستراتيجيات البيئية 

تنسجم غايات وأهداف مناهج كلية الهندسة       
مع الغايات واألهداف اإلستراتيجية لقضايا 

 البيئة.

 
11 

تؤكد مناهج كلية الهندسة على رؤية       
 اإلستدامة وادارة المشاريع.

 
12 

تراعي مناهج  كلية الهندسة الدقة       
والوضوح في نقل المعلومات البيئية 

 لطلبتها.

 
13 

تسعى مناهج كلية الهندسة الى ترسيخ       
أخالقيات المهنة ومباديء الممارسة 

العملية لها لدى طلبتها بما يحقق البيئة 
 النظيفة.

 
14 

تسعى مناهج كلية الهندسة لتعزيز قضايا       
 البيئة والطاقة في مناهجها.

 
15 

تسعى مناهج كلية الهندسة الى تضمين       
المتعلقة بالطاقة المتجددة في  اإلستراتيجات

 األردن في مناهجها.

16 
 

تسعى مناهج كلية الهندسة الى تضمين       
السياسات والتشريعات  المتعلقة بالطاقة 

 
17 
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 المتجددة في األردن في مناهجها.
تسعى مناهج كلية الهندسة الى خلق فرص       

تعلم متنوعة مرتبطة بمتطلبات االقتصاد 
 األخضر.

 
18 

 االمجااللثالث:البحث العلمي واإلبداع

تبحث مناهج كلية الهندسة في التطورات       
 والمستجدات في مجال االقتصاد األخضر.

 
19 

تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق       
تجارب مختبرية تهتم بتوفير خبرات عملية 

 لدى طلبتها تهتم باالقتصاد األخضر. 

 
20 

مناهج كلية الهندسة الطلبة على تشجع       
تصميم تطبيقات ذات عالقة باالقتصاد 

 األخضر.

 
21 

تحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على البحث       
 العلمي لتطوير التكنولوجيات الخضراء.

 
22 

تشجع مناهج كلية الهندسة على إيجاد حلول       
 للتوصل الى النقل الحضري.

 
23 

كلية الهندسة على تطوير  تشجع مناهج      
ابحاث بشأن استثمار الموارد المائية كمصدر 

 لتوليد الطاقة.

 
24 
 

التطوير المستمر تسعى كلية الهندسة الى       
مقتضيات الحاجات الدراسية حسب  مناهجلل

 والمتغيرات البيئية

25 

 
 

 القسم الثاني : الوعي البيئي
 التسلسل الفقرات      

  .1 طالب كلية الهندسة في حماية الحزام األخضر.يساهم       

يقوم الطالب بإجراء األبحاث ومراجعة المصادر والمراجع       
 المكتبية للمواضيع المتعلقة بالبيئة.

2.  

يتناول الطالب خالل فترة الدراسة موضوعات بيئية تدعم       
 الحفاظ على الثروات البيئية.

3.  

تنظيف الشوارع داخل وخارج يشارك الطالب في حمالت       
 الحرم الجامعي.

4.  

  .5 يبتكر الطالب حلوال للمشكالت التي تواجه البيئة.      

يساهم الطالب بفرز النفايات داخل الحرم الجامعي لدعم        6.  
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 مفاهيم الوعي البيئي.

يساهم طالب كلية الهندسة في تعزيز مفهوم المحافظة       
 على البيئة من خالل مناقشاتهم األكاديمية. 

7.  

يعي الطالب الدور الفاعل إلعادة تدوير النفايات في       
 الحفاظ على البيئة.

8.  

المساحات  يساهم الطالب في طرح إقتراحاتإلستغالل      
الفارغة لعمل مشاريع الطاقة البديلة بما يحافظ على 

 البيئة.

9.  

يقوم الطالب بإقامة حمالت توعوية داخل الجامعة       
 للحفاظ على البيئة.

10.  

  .11 يمتلك الطالب اإلحساس بالمسؤولية في حماية البيئة .      

 ينشر الطالب ملصقات متعلقة بالوعي البيئي للمحافظه      
 على نظافة الجامعة.

12.  

يطلع الطالب على مصادر ومراجع مكتبية إلثراء       
 معلوماتهم عن البيئة ومكوناتها.

13.  

يتعاون الطالب مع الجامعة في وضع المواد القابلة       
للتدوير)ورق بالستيك معدن ( في أماكنها المخصصه 

 لها. 

14.  

في حمالت التوعية البيئية  يقدر الطالب أن اإلستمرار      
من قبل الجامعة يسهم في نشر وتعزيز الثقافة البيئية بين 

 طلبتها.

15.  

يثمن الطالب أن أهمية استخدام الطاقة البديلة تحد من       
 التلوث البيئي الحاصل.

16.  

  .17 يساهم الطالب في زراعة وتخضير الحرم الجامعي.      

يقدر الطالب أن الوعي بالقضايا البيئية المتعلقة بمجال       
 المياه دافعا قويا إلبتكار الحلول للحد من هذه المشاكل.

18.  

يقوم الطالب بإجراء تجار إلستغالل طاقة الرياح إلنتاج       
 الكهرباء.

19.  

 البالستيكية المواد تصنيع إعادة أن يرى الطالب      

 سيء أمر والزجاجية
20.  
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(2)ق ملح  

 المحكمين بأسماء قائمة

 جهة اعمل التخصص اسم المحكم التسلسل
 الهاشمي أ.د عبد الرحمن  .1

 
طرق تدريس اللغة 

 العربية 
 الجامعة األردنية

 أ.د عدنان حسين الجادري  .2
 

جامعة عمان -كلية العلوم التربوية مناهج وطرق تدريس
 العربية

 أ.د عايش محمود أبو زيتون  .3
 

جامعة الشرق -كلية العلوم التربوية تدريس العلومطرق 
 االوسط

 أ.د محمد مصطفى العبسي  .4
 

طرق تدريس 
 الرياضيات

 األنروا-كلية العلوم التربوية واآلداب

 أ.م.د فواز شحادة  .5
 

جامعة الشرق -كلية العلوم التربوية مناهج وطرق تدريس
 األوسط

 أ.م.د محمد حسن الطراونة  .6
 

 جامعة الزيتونة-كلية العلوم التربوية مناهج وطرق تدريس

 د. بشرى خميس المطري  .7
 

جامعة عمان -كلية العلوم التربوية مناهج وطرق تدريس
 العربية

 د.محمد أبو علي  .8
 

 الجامعة الزيتونة-كلية اآلداب مناهج وطرق تدريس

 الجامعة األردنية تكنولوجيا تعليم  أ.د منصور الوريكات .9
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(3الملحق)  

للمدرسين أداة الدراسة بصورتها النهائية  

 

 

 كلية العلوم التربوية 

 قسم اإلدارة والمناهج

 استبانة

ةحضرة الدكتور/ة  ...................................................... المحترم /  

 تحية طيبة...

األخضر في مناهج كلية درجة تضمين متطلبات االقتصاد " بعنوانتسعى الباحثة إلى إجراء دراسة 

لذذ ا تضذذب الباحثذذة بذذين اليذذديكم االسذذتبانة الهندسةةة وعتقتةةر بدرجةةة الةةوعي البيئةةي لةةد  طلبتهةةا.  

تطلبذات االقتصذاد األخضذر  المرفقة طًيا المتضمنة مجموعة من الفقرات التي تمثل مجموعذة مذن مط

 في كليات الهندسة في جامعة الشرق األوسط.

ا الن بذدائل اإلجابذة ، علمً المام بديل اإلجابة المالئم لكم √ ( شير بعالمة )  راجيًة منكم قراءتها والتأ

 متضذمنةبدرجذة متوسذطة ،  متضذمنةبدرجذة كبيذرة ،  متضذمنةبدرجذة كبيذرة جذًدا،  متضذمنةهي )

 بدرجة قليلة ، غير متضمنة (

 للمسيرة العلمية . ةً تعاونكم خدم شاكرةً 

 بيانات عامة:

. النثى  2            .  كر   1الجنس:          

 10. الكثر من 3سنوات   10-5. من 2  سنوات  5. القل من 1:  دمةسنوات الخ

 سنوات
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 اوال ً: استبانة متطلبات االقتصاد االخضر

 

متضمنة 

ة بدرجة قليل

 جًدا

 

 متضمنة

بدرجة 

 قليلة

 

 متضمنة

بدرجة 

 متوسطة

 

متضمنة 

بدرجة 

 كبيرة

 

متضمنة 

بدرجة 

اكبيرة جدً   

 

 المجاالت

 

 التسلسل

 المجال األول: بناء القدرات وتنمية المهارات

اطات تهتم مناهج كلية الهندسة بتوفير نش     

ظيفة.منهجية ال صفية تحافظ على بيئة ن  

 

1 

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على      

.اترشيد استخدام الطاقة والحفاظ عليه  

 

2 

الطلبة على تحث مناهج كلية الهندسة      

اظ على التقييم االقتصادي لتقنيات الحف

 الطاقة.

 

3 

 

ام تركز مناهج كلية الهندسة على استخد     

ارها مصادر الطاقة المختلفة وحسن استثم

 لتحقيق بيئة نظيفة.

 

4 

ائل تهتم مناهج كلية الهندسة بتحقيق وس     

اتصال فاعلة بين طلبتها ومؤسسات 

 المجتمب  ات الصلة.

 

5 

      

ق تشجب مناهج كلية الهندسة على تحقي

الشراكات مب المجتمب المدني لتطوير 

خبرات طلبتها بما ينسجم مب حاجات 

 البيئة.

 

6 

      

تشجب مناهج كلية الهندسة على إشراك 

الصحاب العمل في تحديث  وتطوير 

 مناهجها  بما يتالءم وحاجة سوق العمل.

 

 

7 
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الهندسة الهمية برامج تظهر مناهج كلية 

 التدريب المهني لتعزيز قدرات

 خريجيها في مجال االقتصاد األخضر.

8 

ى تراعي مناهج  كلية الهندسة القدرات لد     

 طلبتها من ال كور واإلناث.

 

9 

 تسهم مناهج كلية الهندسة في نقل الثر     

ة وتطبيقه التعلم المتضمن للمواضيب البيئي

الجامعي.داخل الحرم   

 

10 

 

 

 

 المجال الثاني:االستراتيجيات البيئية

ة تنسجم غايات والهداف مناهج كلية الهندس     

ضايا مب الغايات واألهداف اإلستراتيجية لق

 البيئة.

 

11 

تؤكد مناهج كلية الهندسة على رؤية      

 اإلستدامة وإدارة المشاريب.

 

12 

الهندسة الدقة  تراعي مناهج  كلية     

ة والوضوح في نقل المعلومات البيئي

 لطلبتها.

 

13 

خ تسعى مناهج كلية الهندسة إلى ترسي     

الخالقيات المهنة ومبادىء الممارسة 

ة العملية  لدى طلبتها بما يحقق البيئ

 النظيفة.

 

14 

ضايا تسعى مناهج كلية الهندسة لتعزيز ق     

 البيئة والطاقة  فيها.

 

15 

ن تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمي     

جددة االستراتيجات المتعلقة بالطاقة المت

 فيها.

16 

 

ن تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمي     

طاقة السياسات والتشريعات المتعلقة بال

 المتجددة فيها .

 

17 
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رص تسعى مناهج كلية الهندسة الى خلق ف     

تصاد االقتعلم متنوعة مرتبطة بمتطلبات 

 األخضر.

 

18 

 المجال الثالث :البحث العلمي واإلبداع

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على      

 البحث في التطورات والمستجدات في

 مجال االقتصاد األخضر.

 

19 

 تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق     

ات عملية تجارب مختبرية تهتم بتوفير خبر

.باالقتصاد األخضرلدى طلبتها تهتم   

 

20 

 تشجب مناهج كلية الهندسة الطلبة على     

اد تصميم تطبيقات  ات عالقة باالقتص

 األخضر.

 

21 

تحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على      

البحث العلمي لتطوير التكنولوجيا 

 الخضراء.

 

22 

تشجب مناهج كلية الهندسة على إيجاد      

الحضري. حلول للتوصل إلى النقل  

 

23 

ر تشجب مناهج كلية الهندسة على تطوي     

البحاث بشأن استثمار الموارد المائية 

ة.كمصدر لتوليد الطاق  

 

24 

 

 

تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر      

للمناهج الدراسية حسب مقتضيات 

 الحاجات والمتغيرات البيئية.

25 
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 االستبانة الثانية:الوعي البيئي

ال 

 أوافق

 بشدة

ال 

 أوافق

 أوافق

إلى 

 حد ما

 أوافق أوافق

 بشدة

 

 المجاالت

 

 التسلسل

ر.يسهم  طلبة  كلية الهندسة  في حماية الحزام األخض       1.  

يقوم الطلبة  بإجراء األبحاث ومراجعة المصادر      

ة.والمراجب المكتبية للمواضيب المتعلقة بالبيئ  

2.  

ئية فترة الدراسة موضوعات بييتناول الطلبة خالل      

 تدعم الحفاظ على الثروات البيئية.

3.  

 يشارك الطلبة  في حمالت تنظيف الشوارع  داخل     

 الحرم الجامعي وخارجه.

4.  

  .5 يبتكر الطلبة حلوال للمشكالت البيئية.     

لدعم  يسهم الطلبة  بفرز النفايات داخل الحرم الجامعي     

 مفاهيم الوعي البيئي.

6.  

حافظة يسهم الطلبة  كلية الهندسة في تعزيز مفهوم الم     

 على البيئة من خالل مناقشاتهم األكاديمية.

7.  

في  يعي الطلبة الدور الفاعل إلعادة تدوير النفايات     

 الحفاظ على البيئة.

8.  

احات طرح اقتراحات الستغالل المس يسهم الطلبة  في     

لى الفارغة لعمل مشاريب الطاقة البديلة بما يحافظ ع

 البيئة.

9.  

 يقيم الطلبة  حمالت توعوية داخل الجامعة     

 للحفاظ على البيئة.

10.  

بيئة .يمتلك الطلبة اإلحساس بالمسؤولية في حماية ال       11.  

للمحافظة  متعلقة بالوعي البيئي ينشر الطلبة  ملصقات     

.على نظافة الجامعة  

 

12.  

يطلب الطلبة على مصادر ومراجب مكتبية إلثراء      

 معلوماتهم عن البيئة ومكوناتها.

13.  

ة يتعاون الطلبة مب الجامعة في وضب المواد القابل     

للتدوير)ورق، بالستيك، معدن ( في الماكنها 

14.  
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 المخصصة لها.

يئية الطلبة الن االستمرار في حمالت التوعية البيقدر      

لبيئية من قبل الجامعة يسهم في نشر وتعزيز الثقافة ا

 بين طلبتها.

15.  

تحد من  يثمن الطلبة  الهمية استخدام الطاقة البديلة التي     

 التلوث البيئي الحاصل.

16.  

  .17 يسهم الطلبة في زراعة وتخضير الحرم الجامعي.     

لقة بمجال يقدر الطلبة الن الوعي بالقضايا البيئية المتع     

المياه  دافب  قوي البتكار الحلول للحد من ه ه 

 المشكالت.

18.  

ح يقوم الطلبة بإجراء تجارب الستغالل طاقة الريا     

 إلنتاج الكهرباء.

19.  

يرى      

 الطلبةالنإعادةتصنيعالموادالبالستيكيةوالزجاجيةالمرسيء.

20.  
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(4الملحق )  

للطلبة النهائية أداة الدراسة  بصورتها  

 

 كلية العلوم التربوية 

 قسم اإلدارة والمناهج

 استبانة

......................................................  زميلتي الطالبة /زميلي الطالب  

 تحية طيبة...

االقتصاد األخضر في مناهج كلية درجة تضمين متطلبات " بعنوانتسعى الباحثة إلى إجراء دراسة 

لذذ ا تضذذب الباحثذذة بذذين اليذذديكم االسذذتبانة الهندسةةة وعتقتةةر بدرجةةة الةةوعي البيئةةي لةةد  طلبتهةةا.  

تطلبذات االقتصذاد األخضذر  المرفقة طًيا المتضمنة مجموعة من الفقرات التي تمثل مجموعذة مذن مط

 في كليات الهندسة في جامعة الشرق األوسط.

ا الن بذدائل اإلجابذة ، علمً المام بديل اإلجابة المالئم لكم √ ( تها والتأشير بعالمة )  راجيًة منكم قراء

 متضذمنةبدرجذة متوسذطة ،  متضذمنةبدرجذة كبيذرة ،  متضذمنةبدرجذة كبيذرة جذًدا،  متضذمنةهي )

 بدرجة قليلة ، غير متضمنة (

 للمسيرة العلمية . ةً تعاونكم خدم شاكرةً 

 بيانات عامة:

. النثى  2.  كر               1الجنس:          
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 اوال ً: استبانة متطلبات االقتصاد االخضر

 

بمتضمنة

درجة 

ًداقليلة ج  

 

 متضمنة

بدرجة 

 قليلة

 

 متضمنة

بدرجة 

 متوسطة

 

 متضمنة

بدرجة 

 كبيرة

 

متضمنة 

بدرجة 

اكبيرة جدً   

 

 المجاالت

 

 التسلسل

 المجال األول: بناء القدرات وتنمية المهارات

اطات تهتم مناهج كلية الهندسة بتوفير نش     

يفة.منهجية ال صفية تحافظ على بيئة نظ  

 

1 

رشيد تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على ت     

.استخدام الطاقة والحفاظ عليها  

 

2 

تقييم تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على ال     

اقة.االقتصادي لتقنيات الحفاظ على الط  

 

3 

 

 تركز مناهج كلية الهندسة على استخدام     

ها مصادر الطاقة المختلفة وحسن استثمار

 لتحقيق بيئة نظيفة.

 

4 

ائل تهتم مناهج كلية الهندسة بتحقيق وس     

اتصال فاعلة بين طلبتها ومؤسسات 

 المجتمب  ات الصلة.

 

5 

      

 تشجب مناهج كلية الهندسة على تحقيق

المدني لتطوير الشراكات مب المجتمب 

بيئة.خبرات طلبتها بما ينسجم مب حاجات ال  

 

6 

      

تشجب مناهج كلية الهندسة على إشراك 

الصحاب العمل في تحديث  وتطوير 

 مناهجها  بما يتالءم وحاجة سوق العمل.

 

 

7 

 

 

 

      

تظهر مناهج كلية الهندسة الهمية برامج 

 

8 
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 التدريب المهني لتعزيز قدرات

في مجال االقتصاد األخضر. خريجيها  

 تراعي مناهج  كلية الهندسة القدرات لدى     

 طلبتها من ال كور واإلناث.

 

9 

لتعلم تسهم مناهج كلية الهندسة في نقل الثر ا     

قه داخل المتضمن للمواضيب البيئية وتطبي

 الحرم الجامعي.

 

10 

 

 

 

 المجال الثاني:االستراتيجيات البيئية

ة تنسجم غايات والهداف مناهج كلية الهندس     

ايا مب الغايات واألهداف اإلستراتيجية لقض

 البيئة.

 

11 

تؤكد مناهج كلية الهندسة على رؤية      

 اإلستدامة وإدارة المشاريب.

 

12 

تراعي مناهج  كلية الهندسة الدقة      

والوضوح في نقل المعلومات البيئية 

 لطلبتها.

 

13 

 تسعى مناهج كلية الهندسة إلى ترسيخ     

ة الخالقيات المهنة ومبادىء الممارسة العملي

ة.لدى طلبتها بما يحقق البيئة النظيف   

 

14 

ايا تسعى مناهج كلية الهندسة لتعزيز قض     

 البيئة والطاقة  فيها.

 

15 

 تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين     

جددة المتعلقة بالطاقة المت االستراتيجات

 فيها.

16 

 

 تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تضمين     

طاقة السياسات والتشريعات المتعلقة بال

 المتجددة فيها .

 

17 

ص تسعى مناهج كلية الهندسة الى خلق فر     

صاد تعلم متنوعة مرتبطة بمتطلبات االقت
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 18 األخضر.

العلمي واإلبداع المجال الثالث :البحث  

تحث مناهج كلية الهندسة الطلبة على      

 البحث في التطورات والمستجدات في

 مجال االقتصاد األخضر.

 

19 

 تسعى مناهج كلية الهندسة إلى تحقيق     

ت عملية تجارب مختبرية تهتم بتوفير خبرا

.لدى طلبتها تهتم باالقتصاد األخضر  

 

20 

 الهندسة الطلبة علىتشجب مناهج كلية      

اد تصميم تطبيقات  ات عالقة باالقتص

 األخضر.

 

21 

تحفز مناهج كلية الهندسة الطلبة على      

البحث العلمي لتطوير التكنولوجيا 

 الخضراء.

 

22 

لول تشجب مناهج كلية الهندسة على إيجاد ح     

 للتوصل إلى النقل الحضري.

 

23 

 على تطويرتشجب مناهج كلية الهندسة      

البحاث بشأن استثمار الموارد المائية 

ة.كمصدر لتوليد الطاق  

 

24 

تسعى كلية الهندسة إلى التطوير المستمر      

للمناهج الدراسية حسب مقتضيات الحاجات 

 والمتغيرات البيئية.

25 
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 االستبانة الثانية:الوعي البيئي

ال 

 أوافق

 بشدة

ال 

 أوافق

 أوافق

إلى 

 حد ما

 أوافق أوافق

 بشدة

 

 المجاالت

 

 التسلسل

ر.يسهم  طلبة  كلية الهندسة  في حماية الحزام األخض       1.  

يقوم الطلبة  بإجراء األبحاث ومراجعة المصادر      

ة.والمراجب المكتبية للمواضيب المتعلقة بالبيئ  

2.  

ئية يتناول الطلبة خالل فترة الدراسة موضوعات بي     

الثروات البيئية.تدعم الحفاظ على   

3.  

 يشارك الطلبة  في حمالت تنظيف الشوارع  داخل     

 الحرم الجامعي وخارجه.

4.  

  .5 يبتكر الطلبة حلوال للمشكالت البيئية.     

لدعم  يسهم الطلبة  بفرز النفايات داخل الحرم الجامعي     

 مفاهيم الوعي البيئي.

6.  

حافظة الهندسة في تعزيز مفهوم الم يسهم الطلبة  كلية     

 على البيئة من خالل مناقشاتهم األكاديمية.

7.  

في  يعي الطلبة الدور الفاعل إلعادة تدوير النفايات     

 الحفاظ على البيئة.

8.  

احات طرح اقتراحات الستغالل المس يسهم الطلبة  في     

لى الفارغة لعمل مشاريب الطاقة البديلة بما يحافظ ع

 البيئة.

9.  

 يقيم الطلبة  حمالت توعوية داخل الجامعة     

 للحفاظ على البيئة.

10.  

بيئة .يمتلك الطلبة اإلحساس بالمسؤولية في حماية ال       11.  

للمحافظة  متعلقة بالوعي البيئي ينشر الطلبة  ملصقات     

.على نظافة الجامعة  

 

12.  

يطلب الطلبة على مصادر ومراجب مكتبية إلثراء      

 معلوماتهم عن البيئة ومكوناتها.

13.  

ة يتعاون الطلبة مب الجامعة في وضب المواد القابل     

للتدوير)ورق، بالستيك، معدن ( في الماكنها 

14.  
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 المخصصة لها.

يئية الطلبة الن االستمرار في حمالت التوعية البيقدر      

لبيئية من قبل الجامعة يسهم في نشر وتعزيز الثقافة ا

 بين طلبتها.

15.  

تحد من  يثمن الطلبة  الهمية استخدام الطاقة البديلة التي     

 التلوث البيئي الحاصل.

16.  

  .17 يسهم الطلبة في زراعة وتخضير الحرم الجامعي.     

لقة بمجال يقدر الطلبة الن الوعي بالقضايا البيئية المتع     

المياه  دافب  قوي البتكار الحلول للحد من ه ه 

 المشكالت.

18.  

ح يقوم الطلبة بإجراء تجارب الستغالل طاقة الريا     

 إلنتاج الكهرباء.

19.  

يرى      

 الطلبةالنإعادةتصنيعالموادالبالستيكيةوالزجاجيةالمرسيء.

20.  
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(5الملحق)  

لى وزارة التعليم العاليهمة من جامعة الشرق األوسط إكتاب تسهيل المهمة م  
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(6الملحق)  

 

لى الجامعات الخاصةتعليم العالي إكتاب تسهيل مهمة من وزارة ال  

 

 


