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تقويم برامج التدريب البيئي يف إطار
املواصفة العاملية ()ISO- 14001
 دراسة جتريبية -د .أمحد علي صاحل

أستاذ مساعد /كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية /جامعة الزيتونة األردنية.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل تقومي برامج التدريب البيئي يف �إطار املوا�صفة العاملية
( ، )ISO- 14001باعتماد املنهج التجريبي� ،إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )32متدرب ًا
�شاركوا يف برامج تدريب بيئي� ،أقامتها مراكز تدريب يف العراق والأردن .وا�ستخدمت
اال�ستبانة (مقيا�س التقومي الذي طورته الدرا�سة احلالية) �أداة �أ�سا�سية جلمع البيانات
واملعلومات ،وحللت النتائج با�ستخدام (الن�سبة املئوية ،والو�سط احل�سابي ،واالنحراف
املعياري ،واختبار  . )Tوكانت من �أبرز نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة معنوية بني
تقومي �أفراد العينة للربامج التدريبية قبل االلتحاق بها وبعده ،مما ي�شري �إىل زيادة وعي
�أفراد العينة ومعارفهم ،وتغيري اجتاهاتهم نحو البيئة بعد التحاقهم بالربامج املذكورة.
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Abstract:
The current study aimed at evaluating environmental training programmes
within ISO- 14001 framework using the empirical approach.
The study sample included (32) trainees who participated in
environmental training programmes conducted by training centers in both
Iraq and Jordan. A questionnaire was used to collect data and information
which were analyzed using measures such as (percentages, means, standard
deviation and t- test).
The study results show that there are significant differences between
trainees’ evaluations of the training programmes before and after their
delivery, and that trainees’ awareness, and attitudes towards environmental
issues differed significantly accordingly.
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مقدمة:
مما ال يختلف عليه اثنان �أن البيئة اليوم تتعر�ض النتهاكات كثرية ناجمة عن التلوث
الكبري ،و�سوء ا�ستخدام مواردها و�ضعف �أ�ساليب �إدارتها ،مما ي�ستلزم الأمر زيادة الوعي
البيئي و�إ�شاعة ثقافة االهتمام بالبيئة .ويـُعد التدريب من التقنيات الفاعلة لتحقيق ذلك،
تقوم تلك الربامج
�إ ّال �إن املهم هو لي�س ت�صميم الربامج التدريبية ،وتنفيذها فقط ،بل يجب �أن ّ
لبيان مدى م�ساهمتها يف تغيري �سلوكيات املتدربني ومعارفهم واجتاهاتهم نحو البيئة.
لتقوم تلك
وانطالق ًا من �أهمية تقومي برامج التدريب البيئي جاءت الدرا�سة احلاليةّ ،
الربامج يف �إطار املوا�صفة العاملية ( )ISO- 14001باعتماد املنهج التجريبي ،وبا�ستخدام
مقيا�س طور من قبل الباحث لهذا الغر�ض .وقد �شملت هيكلية الدرا�سة عر�ض املحاور

الآتية وحتليلها:
1 .1منهجية الدرا�سة.
2 .2الأ�سا�سيات النظرية.
�3 .3إجراءات الدرا�سة.
4 .4حتليل نتائج الدرا�سة التجريبية.
5 .5اال�ستنتاجات والتو�صيات.

منهجية الدراسة:
◄◄�أوالً -م�شكلة الدرا�سة:

�أ�صبحت م�س�ألة املحافظة على البيئة ،وح�سن �إدارتها ال�ستثمار مواردها ،و�ضمان
ا�ستدامتها مطلب ًا عاملي ًا وم�س�ؤولية جمتمعية ت�شمل جميع الأطراف دون ا�ستثناء من �أجل
املحافظة عليها وتقليل االنتهاكات غري امل�س�ؤولة ،وغري الواعية اجلارية عليها الآن.
ولتحقيق ذلك ال بد من زيادة الوعي البيئي ،ون�رش ثقافة االهتمام بالبيئة وزيادة ال�شعور
بامل�س�ؤولية البيئية.
ويـُعد التدريب من الو�سائل الفاعلة يف ن�رش الثقافة البيئية ،وحت�سني الوعي البيئي.
وعلى الرغم من �أهمية التدريب وبراجمه الكثرية واملتنوعة التي تقام �سنوياً ،ومنها برامج
التدريب البيئي ،ف�إن تقومي تلك الربامج وبيان مدى م�ساهمتها يف زيادة الوعي وتر�سيخ
تلق حماوالت جادة� .إذ �أ�شارت الدرا�سة اال�ستطالعية ،التي قام بها
الثقافة البيئية ،مل َ
الباحث ،و�شملت ( )12مركزاً تدريبي ًا يف العراق والأردن �إىل �أن التقومي الذي يجري للربامج
التدريبية ،وهو تقومي �شكلي لأغرا�ض �إكمال متطلبات الربنامج وال يتم توظيف نتائجه
للدرا�سة والتحليل واملتابعة ،وهنا تكمن م�شكلة الدرا�سة احلالية ،التي يجب الت�صدي
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مل�سبباتها وحتليل نتائجها ،من خالل الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:

● ●ما �أ�سا�سيات املوا�صفة العاملية (. )ISO- 14001
● ●ما �أهداف تقومي التدريب وم�ستوياته.
● ●هل توجد فروق ذات داللة معنوية لتقوميات �أفراد العينة قبل التحاقهم بالربامج
التدريبية وبعدها.

◄◄ثانياً� -أهمية الدرا�سة:

ابتداء من �أهمية املو�ضوع املبحوث ،البيئة و�إدارة البيئة يف
تنطلق �أهمية الدرا�سة
ً
�إطار املوا�صفة العاملية ( ، )ISO- 14001كما تتج�سد �أهمية الدرا�سة يف �أنها �ستك�شف عن
مدى م�ساهمة برامج التدريب البيئي يف زيادة الوعي ،وتر�سيخ ثقافة البيئة عند امل�شاركني
فيها من خالل تقوميها وت�شخي�ص مكامن قوتها ونقاط �ضعفها.

◄◄ثالثاً� -أهداف الدرا�سة:
ت�سعى الدرا�سة احلالية لتحقيق الأهداف الآتية:

● ●تقدمي �إطار نظري لأ�سا�سيات املوا�صفة العاملية ( )ISO- 14001وتقومي التدريب.
● ●تقومي برامج التدريب البيئي يف �إطار املوا�صفة العاملية ( ، )ISO- 14001من
وجهة نظر املتدربني.
● ●حتري الفروق بني تقوميات املتدربني لربامج التدريب قبل االلتحاق بها وبعده.

◄◄رابعاً� :أمنوذج الدرا�سة الفر�ضي:

ي�صور ال�شكل (� )1أمنوذج الدرا�سة الفر�ضي:
شكل ()1
األنموذج الفرضي للدراسة

قبل االلتحاق بالربنامج
عنا�رص
تقومي برامج
التدريب

حتري
الفروق
بعد االلتحاق بالربنامج
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◄◄خام�ساً -فر�ضيات الدرا�سة:
ت�ستند الدرا�سة على ثالث فر�ضيات �أ�سا�سية ,هي:
● ●ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملحاور وممار�سات
الربنامج قبل االلتحاق به وبعده.
●

●ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملمار�سات كل

حمور من حماور الربنامج قبل االلتحاق به وبعده.
●

●ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة نحو املو�ضوعات

املختلفة للربنامج( :الثقافة البيئية العامة ,وال�سيا�سة البيئية ,والتخطيط البيئي ,والتنفيذ
والعمليات ,واالختبار والن�شاط الت�صحيحي ,واملراجعة الإدارية) قبل االلتحاق به وبعده.

◄◄�ساد�ساً :حدود الدرا�سة:
تتحدد الدرا�سة احلالية مبا ي�أتي:
♦ ♦احلدود املكانية :عدد من مراكز التدريب يف العراق والأردن ،التي نفذت برامج
تدريب بيئي.
♦

♦احلدود الزمانية :الربامج املنفذة خالل عامي .2009 -2008

♦

♦احلدود الب�رشية :عينة من الأفراد امل�شاركني يف برامج التدريب البيئي.

♦

♦احلدود البحثية :جماالت التقومي الآتية:

�أ� -أهداف الربنامج التدريبي .ب -مو�ضوعات الربنامج التدريبي.
		
ج -كفاءة املدربني.

د -كفاءة �إدارة الربنامج التدريبي.

◄◄�سابعاً -التعريفات الإجرائية مل�صطلحات الدرا�سة:
● ●�أيزو  )ISO- 14000( :موا�صفة عاملية ,و�ضعتها منظمة املقايي�س الدولية ,ت�شمل
جميع املفاتيح الأ�سا�سية لتطبيقات الإدارة البيئية يف املنظمات.
●

●�أيزو  )ISO- 14001( :موا�صفة عاملية فرعية ,ت�شمل جمموعة معايري بيئية ,هدفها
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تعزيز االلتزام ب�أخالقيات البيئة ،واحرتامها من قبل املنظمات.
●

●التدريب البيئي ( : )Environmental Trainingتدريب تعليمي ،ذو رافعة عالية

 ،High Leverageي�ؤكد على الربط بني برامج التدريب ،ومبد�أ التعلـّم مدى احلياة والأهداف
الإ�سرتاتيجية للمنظمة .لزيادة وعي الأفراد ب�أهمية البيئة وحتمية احرتامها ،وتطوير
جدارتهم بكيفية التعامل معها و�إك�سابهم مهارات ح�سن ا�ستثمار مواردها وتب�صريهم
بو�سائل ا�ستدامتها.

● ●تقومي التدريب البيئي

(Training Evaluation

 : )Environmentalاملدى

الذي �أحدثه برنامج التدريب يف تغيري معارف ووعي املتدرب اجتاه البيئة ،وتطوير جداراته
جتاه التعامل معها ،وحت�سني مهاراته جتاه ا�ستثمار مواردها ،وتو�سيع قناعته ب�رضورة
ا�ستدامتها.

أساسيات نظرية ودراسات سابقة:
◄◄�أوالً -الأ�سا�سيات النظرية للموا�صفة العاملية :ISO- 14001
♦

♦مفهوم املوا�صفة العاملية  ISO- 14001و�أهدافها:

تعد املوا�صفة العاملية لنظام الإدارة البيئية (� )ISO- 14001إحدى مكونات �سل�سلة
عائلة املوا�صفة ( ، )ISO- 14001وهذه الأخيــرة طُ ورت بو�ساطة (اللجنة الفنيـة )207
التابعــة ملنظمة املقايي�س الدولية ،يهدف تزويــد املنظمات يف جميع �أنحــاء العامل
باملفاتيــح الأ�سا�سية للإدارة البيئيــة (املليجي وعبد العزيز. )1995 :1
ون�رش �أول مقيا�س خا�ص بها يف حزيران عام ( ، )1996ثم ن�رشت بقية املقايي�س
يف �أوقات الحقة ،وخالل ثمانية �أعوام و�صل عدد ال�رشكات املتبنية لها (� )90569رشكة
من ( )127بلداً يف العامل ،وذلك ب�سبب انخفا�ض كلف ا�ستعمالها ،ف�ض ًال عن االلتزامات
الأخالقية للمنظمات جتاه البيئة وقدرتها على منح امليزة التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
(العزاوي( ، )2005 :189 ،الطائي و�آخرون. )2009 :387 ،
145

تقومي برامج التدريب البيئي في إطار املواصفة العاملية ()ISO- 14001

-دراسة جتريبية-

د .أحمد صالح

�أمـا ب�صدد املوا�صفــة العامليــة ( ، )ISO- 14001فهي جزء من نظام الأدارة الكلي الذي
يت�ضمن الهيكل التنظيمي ،ون�شاطات التخطيط ،وامل�س�ؤوليــات ،والإجراءات ،والعمليـــات،
واملوارد لتطوير املراجعة وتنفيذها وحتقيقها واملحافظة على ال�سيا�سة البيئية يف حماولة
لتعزيز بدائل ذات �أخالق بيئية كفوءة لت�صميم املنتج والعملية ،واختيار املوارد ونقلها
لل�سوق عرب دورة حياة املنتج ب�شكل يحد من ت�أثريه البيئي (العزاوي،)190 -189 :2005 ,
(. )Zhanget al. 2000: 141
وتـُعد هذه املوا�صفة �إلزامية ،تقدم للمنظمات املتطلبات اخلا�صة بنظام الإدارة
البيئية ،وبلورة �سيا�سة بيئية وا�ضحة ،تراعي الإجراءات والقوانني البيئية ال�سائدة .لذلك

ف�إن ح�سن تطبيقها يـُمكن املنظمات من حتقيق الأهداف الآتية:
WWW.AKMS.ORG/NEWS.HTM.P5



تقليل الفاقد واحلد من التلوث.



التوافق مع القوانني والت�رشيعات البيئية.



تفعيل قنوات االت�صال بني املنظمة واجلهات احلكومية املتخ�ص�صة.



تطوير الو�ضع البيئي يف الدولة والعامل ككل.



حت�سني �سمعة املنظمة و�صورتها �أمام الزبائن.



ت�أ�سي�س ثقافة بيئية ت�سهم يف تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملوارد الطبيعية ،وزيادة

الوعي لدى العاملني ب�أهمية البيئة.
♦

♦ 2 -هيكل املوا�صفة العاملية (: )ISO- 14001

يتكون هيكل املوا�صفة العاملية ( )ISO- 14001من خم�سة عنا�رص �أ�سا�سية ،كما هو
مو�ضح يف ال�شكل (. )2
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شكل ()2
العناصر األساسية للمواصفة العالمية ()ISO- 14001

وجود �سيا�سة بيئية معلنة

السياسة البيئية

توافق وا�ضح بني القوانني
ال�سارية وال�سيا�سة البيئية
ت�ؤكد ال�سيا�سة على منع
التلوث وتقليل الفاقد
جرد امل�شكالت البيئية

التخطيط البيئي

حتديد م�س�ؤوليات
التخطيط البيئي
حتديد م�س�ؤوليات الإدارة
والعاملني جتاه البيئة

عنا�رص
ISO- 14001

الت�أكيد على التوثيق البيئي

التنفيذ والعمليات

القدرة والتدريب والتوعية
االت�صال والتوثيق
وال�سيطرة على الوثائق

االختبار والنشاط
التصحيحي

�إجراءات الر�صد والقيا�س
البيئي
معاجلة الآثار البيئية
اختبار نتائج التدقيق
على نظام الإدارة البيئي

المراجعة اإلدارية

حتليل نتائج احلوادث البيئية
�إجراءات التح�سني امل�ستمر
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امل�صدر :من �إعداد الباحث باالعتماد على
):50 -200453
♦

()Nestel, 1996: 480

د .أحمد صالح

( ،الدغيمات،

♦متطلبات جناح تطبيق املوا�صفة العاملية (: )ISO- 14001

حدد ( )Chin and Chiu, 2000خم�سة مو�ضوعات ا�سرتاتيجية ت�ؤثر يف م�ستوى جنــاح
تطبيق ( ، )ISO- 14001هي( :العزاوي)2005 :193 ،
ب -التغيري التنظيمي.
�أ -وجهة نظر الإدارة		.
ج -اجلوانب اخلارجية واالجتماعية .د -اجلوانب الفنية .ﻫ -الفوائد والكلف.

◄◄ثانياً -الأ�سا�سيات النظرية لتقومي التدريب:
♦

♦مفهوم تقومي التدريب و�أهدافه:

التدريب :عملية منظمة تغيرَّ من خاللها �سلوكيات العاملني وم�شاعرهم من �أجل زيادة
فاعليتهم و�أدائهم وحت�سينهما� .إنه �إجراء منظم ي�ستطيع الفرد من خالله اكت�ساب مهارة �أو
معرفة جديدة ت�ساعده على حتقيق �أهداف حمددة( .ال�سامل. )2009 :270 ،
كما يعرف على �أنه� :إ�سرتاتيجية تهدف �إىل بناء نظام معريف معا�رص لدى املوارد
الب�رشية العاملة يف املنظمة ,من خالل تطوير مهاراتها احلالية وامل�ستقبلية ,و�إك�سابها
�أخرى جديدة ومتنوعة ,وتعديل اجتاهاتها ال�سلوكية نحو الأف�ضل ,من �أجل ا�ستيعاب
التغريات البيئية والت�أقلم معها بكفاءة وفاعلية)Ashton & Felstead, 2009: 543( .
وقد زاد االهتمام بالتدريب خالل ال�سنوات الأخرية ،ب�سبب التهديدات التي تواجهها
املنظمات .فف�ض ًال عن حتديات تكيف املنظمة مع التغريات التكنولوجية ال�رسيعة
واملتالحقة ،وحت�سني م�ستويات اجلــود  )Dessler, 2003: 265( .فر�ضت البيئة نف�سها
كتح ٍّد وتهديد خطر ،يجب الوعي ب�أهميتها واكت�ساب مهارات التعامل معها واال�ستفادة من
مواردها ،لأن حياتنا املعا�رصة �أ�صبحت الآن تواجه تهديداً لو�سائل البقاء ب�سبب تلوث
وتدين جودة املوارد املتجددة كالهواء واملاء والرتبة �...إلخ ،مما يجعل البيئة غري �صاحلة
ال�ستمرار الكائنات احلية عليها ،جراء املخاطر ال�صحية املختلفة التي تهددهم نتيجة
تغليب اجلوانب الفنية واالقت�صادية على اجلوانب االجتماعية والأخالقية والبيئية من �أجل
املزيد من الإنتاج ،والت�سويق ،واال�ستهالك ،من دون االنتباه والوعـي مل�صدر املوارد ،وما
خ�صائ�صها؟ و�أين تذهب املنتجات بعد ا�ستهالكها وا�ستخدامها؟ (جنم 17 :2008 ،و.)19
ومن هذا املنطلق يقول الباحث (كو�شياكي ياما غو�شي)  :من �أجل بناء �إ�سرتاتيجية
فاعلة لل�رشكات يقت�ضي الأمر (� )1إقامة نظام �إدارة بيئية ينطوي على فهم العالقة بني
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ن�شاط العمل التجاري وال�صناعي و �أثاره على البيئة من منظور بعيد املدى� )2( ،إعادة
تقومي الفل�سفة التي ت�ستند عليها ال�رشكات و�أن�شطتها يف جمال البحث والتطوير ،والإنتاج
والبيع )3( ،تقومي مدى التقدم الذي يتم �إحرازه يف كل من ( )1و (( . )2ال�رصن:123 ،
)2003
ويـُعد التدريب من بني الو�سائل الأكرث كفاءة لتنمية الفهم والوعي البيئي وت�أ�سي�س
الثقافة البيئية ،كونه عملية ظاهرة تهدف �إىل تعري�ض الأفراد ملجموعة من مواقف التعلـّم
واخلربات ل�سد العجز النوعي لديهم ،و�إثراء معارفهم و�إك�سابهم مهارات متطورة ،وبالتايل
تغيري �سلوكياتهم وممار�ساتهم�( .صالح ، )2002 :222,ولكن التدريب الذي نحتاجه هنا
هو تدريب ذو برامج �أكرث اخت�صا�صية يف جمال البيئة وذات عمق كبيـر فـي م�ضامينها
و�أ�ساليبهـا وتقنياتهـا و�أطلقنا عليه يف هذه الدرا�سة التدريب البيئي (Environmental
� ، )Trainingإذ عرفناه �إجرائيا �ضمن م�صطلحات الدرا�سة ب�أنه :تدريب تعليمي ،ذو رافعة
عالية ( ، )High Leverageي�ؤكد على الربط بني برامج التدريب ،ومبد�أ التعلـّم مدى احلياة
والأهداف الإ�سرتاتيجية للمنظمة .لزيادة وعي الأفراد ب�أهمية البيئة وحتمية احرتامها
وتطوير جدارتهم بكيفية التعامل معها ،و�إك�سابهم مهارات ح�سن ا�ستثمار مواردها
وتب�صريهم بو�سائل ا�ستدامتها .وميكن جت�سيد املفهوم ال�سابق بال�شكل (. )3
شكل ()3
مكونات ومضامين التدريب البيئي

االحتياجات
التدريبية
البيئية

برنامج
التدريب
البيئي

النتائج املتوقعة

الأهداف
اال�سرتاتيجية

زيادة
الوعي
البيئي
تطور
اجلدارات
البيئية
اكت�ساب
مهارات
اال�ستثمار البيئي
التعرف
على و�سائل
ا�ستدامة البيئة

التعلم مدى
احلياة
امل�صدر :من �إعداد الباحث
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يظهر من ال�شكل ال�سابق� ،أن هناك نتائج متوقعة من جراء تنفيذ الربامج التدريبية.
وبغية الت�أكد من بلوغ هذه النتائج ،وحتقيق �أهداف الربامج ،وحتديد �أثرها يف حت�سني
م�ستويات الوعي البيئي والتعامل مع البيئة ،ال بد من �أن تقرتن تلك الربامج بعملية مهمة،
هي :تقومي التدريب ( ، )Training Evaluationالذي يعني :حماولة احل�صول على معلومات
–تغذية عك�سية -عن �أثر برنامج تدريبي ،وتقدير نتيجة التدريب يف �ضوء تلك املعلومات.
( ، )Hamblin, 2006: 56من خالل جمموعة �إجراءات ترمي لقيا�س )1( :كفاءة الربامج
وبيان مدى جناحها يف حتقيق �أهدافها املر�سومة ( )2قيا�س كفاءة املتدربني ومدى التغيري
الذي جنح التدريب يف �إحداثة فيهم ( )3قيا�س كفاءة املدربني الذين نفذوا العمل التدريبي.
(دره وال�صباغ)2008 :330,
ون�ستخل�ص من املفاهيم ال�سابقة� ،أن التقومي ي�ؤدي دوراً مهم ًا يف حت�سني الربامج
التدريبية وم�ساعدة املعنيني يف اتخاذ القرارات املنا�سبة لتطوير تلك الربامج وزيادة
فاعليتها ،ف�ض ًال عن �أن التقومي هو لي�س عملية حتدث بعد انتهاء التدرب ،بل هو عملية
م�ستمرة ،ومالزمة لعمليات التدريب (حتديد االحتياجات والتخطيط والتنفيذ) .

وي�سعى تقومي التدريب �إىل حتقيق جملة من الأهداف ،ميكن تلخي�صها بالآتي:
 الت�أكد من ح�سن ا�ستثمار الربامـج التدريبية (مادي ًا وتطبيقياً) � .إذ �أكدت الدرا�سات
�أن هناك �أكرث من ( )60مليار دوالر تنفق �سنوي ًا على التدريب لتنمية املهارات الإدارية� ،إال
�أن من امل�ؤ�سف �إن ن�سبة تطبيــق املهارات واملعارف على �أر�ض الواقع ال تتجاوز ()%10
من التي قدمتها تلك الربامج( .الكبي�سي. )2005 :68 ،
 امل�ساهمة يف تعزيز ال�سلوكيات الإيجابية لأداء الأعمال واملهارات ونبذ ال�سلوكيات
ال�سلبية ،من خالل التعديل والتح�سني والتطوير امل�ستمر� .إذ بينت نتائج درا�سة �أجريت
على (� )300رشكة من ال�رشكات التي حققت م�ستويات عالية من التح�سن يف الأداء ،كان
لتقومي برامج التدريب فيها دور حيوي يف حتقيق هذه امل�ستويات من التح�سن.
(.)Dessler, 2003: 290

 ال�سعي لردم الفجوة بني الأقوال والأفعال ،وجعلهما متطابقني �إىل حد كبري من
خالل الواقعية يف عر�ض املعارف واملعلومات ،واملتابعة امليدانية للتطبيقات ،بهدف
ا�ستبعاد كل الق�ضايا النظرية التي ال �صلة لها بالواقع من جهة ،والت�أكد ميداني ًا من قدرة
الواقع على ا�ستيعاب الق�ضايا الأخرى من جهة �أخرى .وبهذا �ستكون الربامج واقعية ذات
فائدة تطبيقية.
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♦

♦م�ستويات تقومي التدريب:

ي�شمل تقومي التدريب م�ستويات عدة ،يو�ضحها اجلدول ( )1من وجهة نظر عينة من
الكتاب والباحثني:
الجدول ()1
مستويات تقويم التدريب من وجهة نظر عينة من الباحثين

ت

م�ستويات تقومي التدريب

الباحث �أو النموذج
Ú

1

باركر

Parker

Ú
Ú
Ú
Ú

2

بيل

Bell

Ú
Ú
Ú
Ú

كريبا ترك

3

Kirpatrick

4

CIRO

5

�إرجاع الأثر
°360

Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Úرد الفعل .Reaction
Úالتعلـّم .Learning
Úال�سلوك .Behavior
Úالنتائج .Results
Úالإجناز الوظيفي.
�Úإجناز اجلماعة.
Úر�ضا امل�شارك.
Úاملعارف التي ح�صل عليها امل�شارك.
Úمردودات رد الفعل.
Úمردودات القدرات.
Úمردودات اال�ستخدام.
Úمردودات القيمة.
Úتقومي البيئة.
Úتقومي املدخالت.
Úتقومي رد الفعل.
Úتقومي املردودات.
 °90Úتقومي ذاتي.
 °90Úتقومي الزمالء.
 °90Úتقومي املدرب.
 °90Úتقومي �أداة الربنامج.
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ت

الباحث �أو النموذج

م�ستويات تقومي التدريب

Úجمع البيانات.
Úعزل �آثار التدريب.
Úحتويل البيانات �إىل قيم مالية.
Úح�ساب العائد على اال�ستثمار.
Úتقييم الآثار والنتائج الفورية للتدريب.
Úتقييم الآثار والنتائج على املنظمة.
Úتقييم الآثار والنتائج الأخرى للتدريب.
Úالتقييم واملقارنة.
Úكتابة تقرير نتائج التقومي.

Ú
6

العائد على التدريب

Ú
Ú
Ú
Ú

7

املوا�صفة العاملية
ISO- 10015

د .أحمد صالح

Ú
Ú
Ú
Ú

( :Sourceالسالم( ،)2009 ،لبسنجر.)Parker, 1978) ،(Kirpatrick, 1967( ،)2001 ،
 CIROيمثل الحروف االولى لمضامين التقويم والتي تشمل:
  :Context Evaluationتقويم محتوى البيئة.  :Input Evaluationتقويم المدخالت.  :Reation Evaluationتقويم رد الفعل. :Outcome Evaluation -تقويم المردودات.

◄◄ثالثاً -درا�سات �سابقة ومناق�شتها:
♦

♦درا�سات عربية:

اهتمت درا�سة (الرمياوي  )2000,بالتعرف �إىل درجة الوعي البيئي لدى طلبة كلية
الزراعة يف اجلامعة الأردنية� ,إذ تكونت عينة الدرا�سة من ( )174طالب ًا وطالبة ،وا�ستخدمت
اال�ستبانة �أداة جلمع املعلومات .وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة� :أن درجة الوعي البيئي
لدى الطلبة كانت مرتفعة ،وذلك نتيجة ارتفاع درجة اجتاهات الطلبة نحو البيئة .بينما
�سعت درا�سة (الدغيمات� )2004 ,إىل التعرف �إىل امل�شكالت التي تواجه الإدارة البيئية
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يف الأردن ,وتكونت عينة الدرا�سة من ( )200فرد من خمتلف امل�ستويات الإدارية يف
امل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية التي تهتم ب�إدارة الأمور البيئية ،وجمعت املعلومات منهم
بو�ساطة اال�ستبانة ،وخرجت الدرا�سة مبجموعة من اال�ستنتاجات لعل �أبرزها هو� :أن الإدارة
البيئية يف الأردن تعاين من م�شكالت تتعلق بنمط الإدارة والتنظيم والق�ضايا البيئية الفنية.
وهدفت درا�سة (العمري � )2000,إىل تقومي برنامج تطوير الإدارة املدر�سية من وجهة نظر
امل�شاركني يف الربنامج من مديري مدار�س حمافظة �أربد ,و�شملت عينة الدرا�سة ()183
مديراً ومديرة ،واُعتمدت اال�ستبانة �أداة رئي�سة جلمع املعلومات ،وكانت �أبرز نتائج الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف وجهات نظر املديرين
نحو مدى م�ساهمة برنامج تطوير الإدارة املدر�سية يف امتالك املديرين الكفايات الإدارية
تعزى ملتغري اجلن�س ،وكانت ل�صالح الإناث .وركزت درا�سة (العنزي  )2006,على ك�شف
فاعلية �إدارة برامج �إعداد املعلمني بكليات الرتبية يف الكويت ,وتكونت عينة الدرا�سة من
( )197فرداً ,وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة جلمع املعلومات ,وخل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة
من اال�ستنتاجات كان �أبرزها :وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف جمال القيادة ل�صالح
الذكور ،ويف جمال الرقابة واملتابعة والتقومي ل�صالح الإناث.
♦

♦درا�سات �أجنبية:

التعرف �إلــى خ�صائ�ص ال�رشكــة اخل�رضاء
هدفت درا�سـة (� )Bhat, 2002إىل ّ
 )Green Corporationمن خالل ا�ستطالع �شمل (� )300رشكة ,وخرجت الدرا�سة با�ستنتاج
مفاده� :أن خ�صائ�ص ال�رشكة اخل�رضاء ترتكز بالتقومي الذاتي للأداء البيئي ,ووجود
ات�صال مفتوح بني املراجعني و�أق�سام الت�شغيل ,وتوافر فريق مراجعة كفء ،وتوثيق
عملية املراجعة ب�شكل مالئم .بينما �أكدت درا�سة ( )Echardt,2003على �رضورة امتالك
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات هيك ًال لتطوير ال�سيا�سات البيئية بح�سب خماطرها البيئية ,وقدمت
الدرا�سة الهيكل الذي تعتقده مالئماً ،والذي يتكون من :دعم الإدارة العليا لتحديث وتطوير
ال�سيا�سات املتعلقة بالبيئة ,وتوافر تكنولوجيا معلومات متطورة ,و�رضورة امتالك موارد
ب�رشية مدربة ومدركة لأهمية البيئة و�إدارتها.
(The

وركزت درا�سة ( )Cleckley,2001على الك�شف عن مدى �إدراك املديرين يف والية
در�سوها يف �إعدادهم ملمار�سة �أعمال
كارولينا اجلنوبية لفائدة الربامج التدريبية التي ّ
الإدارة ,وطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ( )125مديراً ،واعتمدت اال�ستبانة �أداة
�أ�سا�سية جلمع املعلومات ,وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة ا�ستنتاجات منها :يعد املديرون
برامج التدريب مفيدة ب�شكل عام يف تطوير كفاياتهم الوظيفية واملهنية.
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و�أجرى ( )Dennis: 2005درا�سة حول مدى تطوير الإدارة الرتبوية قبل اخلدمة ويف
�أثنائها والتطوير املهني امل�ستمر بعد التعليم ,وطبقت الدرا�سة على عينة مكونة من ()407
فرد ,و�أظهرت الدرا�سة �ضعف الربامج التدريبية لعدم ارتباطها مبا�رشة مع متطلبات الوظيفة
التي ي�شغلونها ,و�أن احلاجة �إىل التدريب يف �أثناء اخلدمة مطلوبة ب�شكل كبري جداً.

♦ ♦مناق�شة الدرا�سات ال�سابقة ومتيز الدرا�سة احلالية:
باال�ستناد �إىل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ومن خالل حتليل م�ضامينها ,ميكن
ت�أ�شري الآتي:
 �أكدت الدرا�سات على �أهمية البيئة و�إدارتها و�أهمية التدريب يف تطوير الإدارة
البيئية وح�سن التعامل مع مواردها ,وهذا ما ت�سعى الدرا�سة احلالية لتوكيدة وتعزيزة
با�ستخدام املنهج التجريبي.
 اعتمدت الدرا�سات على اال�ستبانة �أداة رئي�سة جلمع املعلومات ,بو�صفها �أداة مالئمة
لال�ستطالع والتقومي وحتديد االجتاهات والآراء ,و�ست�سري الدرا�سة احلالية بهذا االجناه من
خالل اعتمادها اال�ستبانة.
 ركزت الدرا�سات ,با�ستثناء درا�سة  Dennisعلى قيا�س النتائج وتقوميها بعد انتهاء
الربامج� ,أما درا�سة  Dennisفقامت بالتقومي قبل اخلدمة ويف �أثنائها.


متيزت الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف م�س�ألتني اثنتني ,هما:

Ú

Úطورت �أداة لقيا�س برامج التدريب وتقوميها.

Ú

Úاعتمدت القيا�س القبلي ( )Preوالبعدي ( )Postيف تقومي برامج التدريب.

إجراءات الدراسة:
يعر�ض هذا اجلزء من الدرا�سة الإجراءات املعتمدة يف بناء املقيا�س ،وقد �صنفت هذه
الإجراءات على النحو الآتي:
1 .1الإجراءات التح�ضريية :ومتثل جمموعة خطوات لتهيئة املحاور وامل�ؤ�رشات

والفقرات الأ�سا�سية املالئمة لبناء املقيا�س ،و�شملت هذه اخلطوات ما ي�أتي:

 .أمراجعة الأدبيات والدرا�سات امليدانية يف جمال تقومي برامج التدريب والبيئة
و�إدارة البيئة.
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.بحتليل وت�صنيف م�ضامني املوا�صفة العاملية ( ، )ISO- 14000وحتليل حمتوى
املوا�صفة ( ، )ISO- 14001باعتماد وحدتي (الكلمة واملو�ضوع) .
.تمراجعة عدد من الربامج التدريبية البيئية ،وبخا�صة يف جمال نظم الإدارة
البيئية.
.ث�إعـداد حماور برنامـج تدريبي ومفرداته ،حـول البيئــة يف �ضوء املوا�صفة العاملية
( )ISO- 14001باالعتماد على الإجراءات املذكورة يف (�أ ،ب ،جـ) �أعاله.
.جعقد ندوة م�صغرة مع عينة من امل�شاركني يف الربامج التدريبية امل�شار �إليها يف
(جـ) �أعاله ،وبلغ عددهم ( )37فرداً ميثلون جميع امل�شاركني يف الربامج ,وي�شكلون ن�سبة
ني� ،إذ اطلعوا على املحاور واملفردات املعدة والتباحث معهم
( )%14من جمموع امل�شارك ً
عن مدى وجود هذه املحاور واملفردات يف الربامج التي �شاركوا فيها ،ويف �ضوء هذه
املناق�شة واملداولة حذفت بع�ض املحاور واملفردات �أو �أ�ضيفت.

2 .2الإجراءات التنفيذية :وت�شمل جمموعة اخلطوات الفعلية لبناء املقيا�س ،وهي:
 .أ�إعداد حماور املقيا�س وفقراته :يف �ضوء الإجراءات التح�ضريية �أُع َّد حماور

املقيا�س وفقراته ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )2
الجدول ()2

محاور المقياس وفقراته

عدد فقراته

ن�سبة فقرات املحور �إىل �إجمايل الفقرات

ت

املحاور

1

�أهداف الربنامج

5

%23

2

مو�ضوعات الربنامج

6

%29

3

كفاءة املدربني

6

%29

4

كفاءة �إدارة الربنامج

4

%19

املجموع

21

%100

.با�شتقاق ممار�سات ملو�ضوعات الربنامج :ا�ستناداً �إىل حتديد حماور املقيا�س
وفقراته وت�شخي�ص املو�ضوعات املالئمة للربنامج ،اُ�شتقت ممار�سات لتقومي هذه
املو�ضوعات ،وكانت كما يعر�ضها اجلدول (. )3
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الجدول ()3
موضوعات البرنامج وعدد الممارسات التقويمية

ت
1
2
3
4
5
6

املو�ضوعات
الثقافة البيئية العامة
ال�سيا�سة البيئية
التخطيط البيئي
التنفيذ والعمليات
االختبار والن�شاط الت�صحيحي
املراجعة الإدارية
املجموع

عدد املمار�سات التقوميية لكل مو�ضوع
4
6
4
5
2
3
24

الن�سبة
%17
%25
%17
%21
%8
%12
%100

.ت�صدق املقيا�س :ي�شري مفهوم ال�صدق �إىل ارتباط �أداة القيا�س و�أغرا�ضها بالقدرة
على حتقيق الهدف الذي و�ضعت من �أجله ،فاالختبار ال�صادق هو الذي يقي�س ما و�ضع
�أ�ص ًال لقيا�سه� ،أو الذي يقي�س ما �أريد له �أن يقي�سه ،ولي�س �شيئ ًا �آخر بد ًال عنه �أو بالإ�ضافة
�إليه ،واالختبار ال�صادق يعطي درجة تـُعد انعكا�س ًا لقدرة الفرد امل�ستجيب (ادري�س:105 ،
)2001
ويـُعد ال�صدق �سمة �رضورية مالزمة لكل �أداة يراد تطبيقها للح�صول على بيانات
ومعلومات دقيقة تخ�ص الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة .وعندما يريد باحث ما �أن يتحقق من
�صدق الأداة التي و�ضعهــا يبد�أ �أو ًال بالعمـل من خالل جمع �أدلة ي�ستخل�ص منها �أن الأداة
�صادقـة لقيا�س اخلا�صيـة التي �صممت الأداة لقيا�سها� ،أو �أن الأدلـة املتحققة لها �صلة
وا�ضحة باال�ستنتاجات والقرارات التي �ستبنى على بيانات تطبيقيــة (ال�سامرائي:145 ،
. )2003وللت�أكد من �صدق املقيا�س احلايل ،طبقت عليه �أكرث من طريقة ،وكما ي�أتي:
●

●ال�صدق الظاهري :Face- valiadity

يعني ال�صدق الظاهري ،الت�أكد من �أن املقيا�س قد ت�ضمن عدداً كافي ًَا وممث ًال من
الفقرات التي تقي�س ما و�ضعت من �أجله . )Sekaran, 2006: 296( .و�أن �أف�ضل من يقوم
بالتحقق من ال�صدق الظاهري لالختبار هم اخلرباء واملتخ�ص�صون يف املجال �أو الظاهرة
املراد قيا�سها (. )Allen and Yen, 1999: 95
وا�ستناداً ملا تقدم ُعر�ضت حماور التقومي وممار�سته على جمموعة من اخلرباء بلغ
عددهم (� ، )8إثنان منهم متخ�ص�صان يف العلوم الإدارية ،واثنان يف القيا�س والتقومي،
واثنان من املهتمني ب�إدارة البيئة والنظم البيئية ( ، )ISOوواحد متخ�ص�ص يف التدريب،
وواحد متخ�ص�ص يف علم النف�س.
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وعدت املحاور واملمار�سات التي حت�صل على موافقة ( )%75من اخلرباء ف�أكرث� ،أي
موافقة ( )6خرباء من �أ�صل ( ، )8حماور وممار�سات �صاحلة ات�ساق ًا مع تو�صية (بلوم
و�آخرون )1983 :126 ،يف هذا ال�ش�أن ،والتي مفادها�( :إذا ح�صلت ن�سبة االتفاق بني املحكمي
� %75أو �أكرث ميكن ال�شعور بارتياح من حيث �صدق املقيا�س)  ،وا�ستناداً ملالحظات اخلرباء
متت املوافقة على جميع حماور التقومي� ،أما ممار�سته فقد حذفت اثنني منها ،واحدة من
(ال�سيا�سة البيئية) والأخرى من (التخطيط البيئي)  .و�إ�ضافة ممار�ستني �أولهما (للثقافة
البيئية)  ،وثانيهما (لالختبار والن�شاط الت�صحيحي) .

● ●�صدق املحتوى :Content- validity
�صدق املحتوى يعني مدى �صالحية املحاور واملمار�سات التقوميية لتغطية امل�ساحات
وبناء على ذلك طلب من ال�سادة اخلرباء �أنف�سهم
املهمة املراد قيا�سها (، )Boot,2005: 611
ً
الذين حكموا ال�صدق الظاهري بالت�أكد من �صدق املحتوى ،بعد �أن ُزودوا باملفاهيم النظرية
والأهداف الأ�سا�سية للدرا�سة .ويو�ضح اجلدول ( )4ا�ستجابات �آراء اخلرباء على �صدق حمتوى
ممار�سات املقيا�س.
الجدول ()4
استجابات الخبراء بصدد صدق محتوى ممارسات المقياس

املو�ضوعات
الثقافة البيئية
ال�سيا�سة البيئية
التخطيط البيئي
التنفيذ والعمليات
االختبار والن�شاط الت�صحيحي
املراجعة الإدارية

�آراء اخلرباء
قيمة X2
درجة
املمار�سات
م�ؤيد معار�ض املح�سوبة اجلدولية احلرية
2
5.99 12.80
ـــ
8
4 ،3 ،1
1
3.84
6.11
5
3
5 ،2
2
5.99
7.02
1
7
4 ،3 ،2
1
3.84
5.88
6
2
5 ،1
2
5.99
7.22
3
5
3 ،2 ،1
ــــ
ـــ
ــــ
ــ
ــــ
2
5.99 11.81
2
6
3 ،2 ،1
1
3.84 11.98
7
1
5 ،4
2
5.99 10.12
2
6
3 ،2 ،1
ــــ
ــــ
ــــ
ـــ
ــ
ـــــ
2
5.99
6.18
3
5
3 ،2 ،1

النتيجة
دالة ل�صالح امل�ؤيدين
دالة ل�صالح املعار�ضني
دالة ل�صالح امل�ؤيدين
دالة ل�صالح املعار�ضني
دالة ل�صالح امل�ؤيدين
ـــــــ
دالة ل�صالح امل�ؤيدين
دالة ل�صالح املعار�ضني
دالة ل�صالح امل�ؤيدين
ـــــــ
دالة ل�صالح امل�ؤيدين

ويظهر من نتائج اجلدول �أعاله �أن اخلرباء �أيدوا �صالحية ( )18ممار�سة ،ورف�ض ()6
ممار�سات ،مما يعني �أن ن�سبة املمار�سات ال�صاحلة كانت ( )%75مقابل ( )%25كممار�سات
غري �صاحلة.
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.ثثبات املقيا�س :ويـُعد اخلا�صية الثانية التي ينبغي �أن يتحلى بها املقيا�س ،ويعد
ثبات الأداة �أحد امل�ؤ�رشات اخلا�صة بالتحقق من دقتها والتنا�سق بني �أجزائها (Croker and
 ، )Algian, 1986: 126وي�شري �أي�ض ًا �إىل املو�ضوعية ،كما يجب �أن تكون الأداة على درجة
عالية من الدقة والإتقان واالت�ساق مبا متدنا به من معلومات عن �أداء و�سلوك امل�ضمون
وبدرجة عالية من الثبات( .ال�سامرائي . )2003 :147 ،ولالطمئنان �إىل ثبات املقيا�س
احلايل� ،أخ�ضع �إىل طرق الثبات الآتية:
 الثبات مبفهوم اال�ستقرار :ويح�صل عليه من خالل طرائق عديدة �أهمها طريقة
االختبار ،و�إعادة االختبار ( )test- Re- testمن خالل احت�ساب قيمة االرتباط بني الدرجات
التي يح�صل عليها امل�ستجيب عن تطبيق االختبار يف املرة الأوىل ،و�إعادة تطبيقه يف املرة
الثانية ،وي�سمى معامل الثبات املح�سوب بهذه الطريقة (مبعامل اال�ستقرار (Sekaran,
 ( . )2006: 294وقد اُحت�سب معامل اال�ستقرار من خالل تطبيق االختبار على عينة م�صغرة
مكونة من (� )5أفراد من الأفراد الذين ُو�صفوا يف الفقرة) هـ (من الإجراءات التح�ضريية،
وكانت املدة بني التطبيقني ( )17يوماً ,ويربر (�صالح والذهبي� )1999 :219 ،سبب هذا
املدى يف املدة بني التطبيق بقولهم� ,إن املدة بني االختبارين يجب �أن ال تكون طويلة بحيث
يتعلم امل�ستجيب �أ�شياء جديدة� ،أو ين�سى الأ�شياء التي تعلمها ،وال تكون ق�صرية ،فيتذكر
�إجابات االختبار الأول.
وبعد ا�ستخدام معامل ارتباط (بري�سون  )Pearsonت�أكد �أن معامل اال�ستقرار بلغ
( ، )0.85ويعد معامل ارتباط عالي ًا ومقبوالً ،مما ي�ؤكد درجة ثقة عالية باملقيا�س ف�ض ًال
عن جودته)Sekaran, 2006: 294( .
 الثبات مبفهوم االت�ساق :يذكر ( )Marshalباحث التقومي والقيا�س املعروف �أنه
�إذا �أردنا قيا�س ثبات االختبار �أو مقيا�س معني ،فال نكتفي بقيا�س معامل اال�ستقرار ،لأننا
بحاجة �إىل ما ي�سمى بـ (معامل االت�ساق) ( . )621;2005,Bootوي�شري معامل االت�ساق �إىل
مدى توافر االت�ساق يف �أداء الأفراد من ممار�سة �إىل ممار�سة �أخرى جلميع مواقف االختبار �أو
املقيا�س (ثوراندايك وهيجني. )1989 :79 ،
وي�ستخرج هذا املعامل بوا�سطة معادلة (كروبناخ -الفا  ، )Cronback- Alphaوبعد
ا�ستخدام املعادلة املذكورة ،ات�ضح �أن معامل االت�ساق بلغ ( )0.82وهو معامل ات�ساق
مقبول.
 الثبات مبفهوم التجزئة الن�صفية :تـُعد التجزئة الن�صفية (� )Spilte- Halfإحدى الطرق
ال�شائعة اال�ستعمال يف الت�أكد من ثبات املقيا�س ،وتقوم على تق�سيم االختبار �إىل �صفني
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متكاملني ،و�أخذ العبارات يف ن�صفي االختبار على التناوب ،وذلك بو�ضع جميع العبارات
ذات الأرقام الفردية يف �أحد الن�صفني والعبارات ذات الأرقام الزوجية يف الن�صف الآخر
(ثوارندايك وهيجني . )1989 :77 ،ويف �ضوء ما تقدم ُق�سمت ممار�سات املقيا�س احلايل،
املطبق على عينة اال�ستقرار امل�شار �إليها �سابقاً� ،إذ تكون كل ن�صف من ( )15ممار�سة ،وبعد
ح�ساب معامل ارتباط بري�سون ،ظهر �أنه ي�ساوي ( )0.70بني ن�صفي املقيا�س ،وملا كان
معامل االرتباط امل�ستخرج هو لن�صف املقيا�س ،لذا جــرى ت�صحيحه با�ستخدام معادلة
عال ومطمئن؛
(�سبريمان -براون)  ،ف�أ�صبح بعد الت�صحيح ( )0.82وهو معامل ثبات ٍ
بح�سب ر�أي ( ، )Calinago, 1989: 362وم�ضمونه� :إذا كانت قيمة معامل الثبات امل�ستخرج
بطريقة (�سبريمان -براون) ( )0.76فيـُعد كافي ًا للدرا�سات التي ت�ستخدم (اال�ستبانة) �أداة
لها .ويعر�ض اجلدول ( )5نتائج الثبات مبفهوم التجزئة الن�صفية للمقيا�س.
الجدول ()5
نتائج الثبات بمفهوم التجزئة النصفية للمقياس

معامل
الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري معامل ارتباط
ن�صفي املقيا�س
( )X
بري�سون (� )rسبريمان -براون
()s
الأول
الثاين

0.208
0.272

3.20
3.11

0.82

0.70

و�أخرياً ميكن القول �إن جميع اختبارات ال�صدق والثبات� ،أكدت �أن املقيا�س احلايل
يتمتع ب�صدق وثبات مقبول وقابل للتطبيق.
املقيا�س يف �شكله النهائي،
.جو�صف ال�صيغة النهائية للمقيا�س وت�صحيحه� :أ�صبح
ُ
تقومي موزعة على املحاور املذكورة،
يتكون من �أربعة حماور �أ�سا�سية وثالثني ممار�سة
ٍ
(ملحق )1ويف الأدنى و�صف ملحاور املقيا�س وعدد ممار�ستها.
الجدول ()6
محاور المقياس وممارساته

ت
1
2
3
4

املحاور

عدد ممار�سات املحور ن�سبة ممار�سات املحور �إىل جمموع املمار�سات

�أهداف الربنامج
مو�ضوعات الربنامج
كفاءة املدربني
كفاءة �إدارة الربنامج

4
18
4
4

%13
%61
%13
%13

املجموع

30

%100
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�أما ت�صحيح املقيا�س ،في�أخذ ال�صورة الآتية:
حتديد فرتات قيم الو�سط احل�سابي من خالل توزيع املدى 0.67=2/3 ← 3 -1
طول الفرتة.
التقدير اللفظي

قيم الو�سط

منخف�ض

من � 1إىل �أقل من 1.67

من � 1.67إىل �أقل من  2.34متو�سط
عايل

من � 2.34إىل 3.0

عرض نتائج الدراسة التجريبية وحتليلها:
ين�رصف هذا اجلزء من الدرا�سة �إىل تو�ضيح خطوات جتريب املقيا�س ونتائج
اختبار فر�ضياته ،كما ي�أتي:
1 .1عينة التجريب :طبق املقيا�س على عينة مكونة من ( )32فرداً ممن �أ�شري �إليهم

بالفقرة (ﻫ) من �إجراءات املقيا�س بعد �أن ا�ستبعدوا ( )5منهم ،والذين اعتربوا عينة الثبات،
وطلب من العينة قراءة املحاور واملمار�سات والإجابة عليها بدقة ومو�ضوعية و�إعطائها
التقوميات التي ت�ستحق قبل االلتحاق بالربنامج وبعده.
2 .2نتائج اختبار الفر�ضيات :يف الأدنى نتائج اختبار الفر�ضيات:

 .أنتائج اختبار الفر�ضية الأوىل :يو�ضح اجلدول ( )7نتائج اختبار الفر�ضية الأوىل
ومفادها( :ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملحاور
وممار�سات الربنامج قبل االلتحاق به وبعده) .
الجدول ()7
نتائج اختبار الفرضية األولى

قبل االلتحاق
بالربنامج
الو�سط
احل�سابي
X
2.496

بعد االلتحاق
بالربنامج

قيمة t

االنحراف الو�سط االنحراف
املعياري احل�سابي املعياري املح�سوبة اجلدولية
S
S
X
0.688

3.841

2.192

3.618
160

1.96

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

30

الداللة

دا لة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق
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يظهر من نتائج اجلدول ال�سابق �أن قيمة ( )tاملح�سوبة كانت ( ، )3.618وهي �أكرب من
اجلدولية البالغة ( )1.96عند درجة حرية ( )30وم�ستوى داللة ( ، )0.05وهذا يعني وجود
فروق يف تقوميات �أفراد العينة قبل التحاقهم بالربنامج التدريبي وبعده ،ومن ثم ف�إن
للربنامج �أثراً على تطوير كفايات املتدربني ،وزيادة وعيهم و�إثراء معارفهم البيئية.وتتفق
النتائج ال�سابقة مع نتائج درا�سات (العمري  )2000,و (. )Echardt, 2003
وتختلف مع نتائج درا�سة ( )Dennis,2005وا�ستناداً �إىل النتائج �أعاله ف�إن الفر�ضية
العدمية (ال�صفرية) الأوىل قد رف�ضت ،وحتل حملها الفر�ضية (البديلة) التي م�ضمونها:
(توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملحاور وممار�سات الربنامج
قبل االلتحاق به وبعده) .
.بنتائج اختبار الفر�ضية الثانية :يعر�ض اجلدول ( )8نتائج اختبار الفر�ضية الثانية
وم�ضمونها( :ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملمار�سات كل
حمور من حماور الربنامج قبل االلتحاق به وبعده) .
الجدول ()8
نتائج اختبار الفرضية الثانية

قبل االلتحاق
بالربنامج
املحاور

بعد االلتحاق
بالربنامج

قيمة

t

الو�سط االنحراف الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري املح�سوبة اجلدولية
S
S
X
X

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

الداللة

�أهداف الربنامج

2.08

0.61

3.60

1.73

3.38

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

مو�ضوعات
الربنامج

2.13

1.63

4.00

2.72

6.10

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

كفاءة املتدربني

2.52

0.71

3.92

2.31

3.36

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

كفاءة �إدارة
الربنامج

2.26

1.29

3.84

1.65

4.26

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق
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د .أحمد صالح

ويت�ضح من نتائج اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:
 �سجلت قيمة ( )tاملح�سوبة ملحور �أهداف الربنامج ما مقداره ( ، )3.38وهي �أكرب
من اجلدولية البالغة ( ، )1.69ودرجة ( )30وم�ستوى داللة ( ، )0.05مما يعني وجود
فروق ذات داللة معنوية بني تقوميات �أفراد العينة ملمار�سات حمور الأهداف قبل االلتحاق
بالربنامج وبعده .و�إن الربنامج قد �ساهم يف زيادة معارفهم و�إدراكهم لأهدافه.
 كانت قيمة ( )tاملح�سوبة ملحور مو�ضوعات الربنامج ( ، )6.10وهي �أكرب من
اجلدولية البالغة ( ، )1.69مما ي�ؤ�رش على ت�أثري الربنامج يف وعي �أفراد العينة ومعارفها
و�سلوكياتها عرب مو�ضوعاته املختلفة .وهذا يعني وجود فروق يف تقوميات مو�ضوعات
الربنامج قبل االلتحاق به وبعده ،وان امل�شاركني قد زادت خرباتهم يف املو�ضوعات البيئية،
بعد �أن كانوا ال يعرفون عنها كثرياً �أو �أن حدود معرفتهم بها حمدود.
 �سجلت قيمة ( )tاملح�سوبة ملحور كفاءة املدربني ما مقداره ( )3.36وهي �أكرب من
اجلدولية البالغة ( ، )1.69وهذا ت�أكيد لوجود فرق يف ت�صورات تقومي �أفراد العينة لكفاءة
املدربني قبل االلتحاق بالربنامج وبعده.
 �سجلت قيمة ( )tاملح�سوبة ملحور كفاءة �إدارة الربنامج ( )4.26وهي �أكرب من
اجلدولية البالغة ( ، )1.69وبالتايل ف�إن تقومي �أفراد العينة لكفاءة �إدارة الربنامج قبل
االلتحاق به ،تختلف عن كفاءة �إدارته بعد االلتحاق به� .إذ مل�س �أفراد العينة قدرة �إدارة
الربنامج على توفري اخلدمات والت�سهيالت وتهيئة �أجواء منا�سبة للتدريب ,بخالف
ت�صوراتهم قبل االلتحاق بالربنامج .وتتفق النتائج املذكورة مع نتائج درا�سات (Bhat,
 )2002و ( ،)Echardt, 2003وتختلف مع نتائج درا�سة ()Dennis, 2005
وت�أ�سي�س ًا على النتائج املتح�صل عليها ،ميكن القول �إن الفر�ضية العدمية (ال�صفرية)
الثانية قد رف�ضت ،وحتل حملها الفر�ضية (البديلة) التي مفادها( :توجد فروق ذات داللة
معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملمار�سات كل حمور من حماور الربنامج قبل
االلتحاق به وبعده) .
 نتائج اختبار الفر�ضية الثالثة :يعر�ض اجلدول ( )9نتائج اختبار الفر�ضية الثالثة،
التي م�ضمونها( :ال توجد فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة نحو
املو�ضوعات املختلفة للربنامج -الثقافة البيئية العامة ,وال�سيا�سة البيئية ,والتخطيط
البيئي ,والتنفيذ والعمليات ,واالختبار والن�شاط الت�صحيحي ,واملراجعة االدارية -قبل
االلتحاق به وبعده)
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الجدول ()9
نتائج اختبار الفرضية الثالثة

قبل االلتحاق
بالربنامج
املو�ضوعات

بعد االلتحاق
بالربنامج

قيمة

t

الو�سط االنحراف الو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري املح�سوبة اجلدولية
S
S
X
X

درجة م�ستوى
احلرية الداللة

الداللة

الثقافة البيئية
العامة

1.995

0.549

3.017

0.844

3.38

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

ال�سيا�سة البيئية

2.881

0.575

2.893

2.72

2.223

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

التخطيط البيئي

2.811

0.975

3.758

2.31

1.814

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

التنفيذ والعمليات

1.857

0.411

2.335

1.65

2.067

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

واالختبار والن�شاط
الت�صحيحي

2.250

0.841

3.771

2.31

2.071

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

املراجعة الإدارية

2.112

1.065

3.151

1.65

1.959

1.69

30

دالة ل�صالح
0.05
بعد االلتحاق

وي�ستخل�ص من نتائج اجلدول املذكور �أن جميع قيم ( )tاملح�سوبة كانت �أكرب من
اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.05ودرجة حرية ( ، )30وهذه �إ�شارة وا�ضحة لوجود فروق
يف تقومي �أفراد العينة ملو�ضوعات الربنامج املختلفة قبل االلتحاق به وبعده ،ول�صالح ما
بعد االلتحاق ،لأن جميع قيم الأو�ساط احل�سابية للمو�ضوعات بعد االلتحاق كانت �أكرب من
قيم الأو�ساط احل�سابية قبل االلتحاق ,وتف�سري ذلك �أن �أفراد العينة قد:
وتطورت قدراتهم يف م�ضامني الثقافة البيئية بعد االلتحاق
 �أثريت معارفهم
َّ
بالربنامج  ,ويتوقع �أن ينعك�س ذلك على ممار�ساتهم يف الواقع العملي ب�شكل ميكنهم من
ح�سن التعامل مع البيئة .
 تب�رصوا واطلعوا على معلومات ومعارف مل ي�سبق لهم الإملام بها يف جمال
ال�سيا�سة البيئية ،و�رضورة توافقها مع القوانني ،واحتوائها على ا�سرتاتيجيات ملنع التلوث
وتقليل الفاقد.
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 ازدادت معلوماتهم ومعارفهم يف م�ضامني التخطيط البيئي ,من حيث متطلبات
اجلرد البيئي ,والتوثيق البيئي ,والت�أثري البيئي ,و�أ�صبحوا قادرين على التعامل مع تلك
الق�ضايا وجت�سيدها على �أر�ض الواقع.
 تطورت كفاياتهم يف مو�ضوع التنفيذ والعمليات ,وبخا�صة يف جماالت م�س�ؤوليات
الإدارة والعاملني جتاه البيئة ,وحتديد االحتياجات التدريبية ,ومنهجية توثيق التدريب
مر�ض .
البيئي .و�أ�صبحوا قادرين على �إجراء تلك املهمات ب�شكل ٍ
 �أثريت معارفهم ومهاراتهم يف مو�ضوع االختبار والن�شاط الت�صحيحي ,وتنفيذ
جوانبه املختلفة التي ت�شمل :الر�صد والقيا�س البيئي ,ومعاجلة الآثار البيئية القائمة,
ومراجعة نظام الإدارة البيئية.
 ا�ستوعبوا متطلبات املراجعة الإدارية ,وبخا�صة يف جمال فح�ص نتائج التدقيق
على نظام الإدارة البيئية ,وحتليل نتائج احلوادث البيئية ,و�أ�ساليب �أجراء التح�سني
امل�ستمر.
وتتفق النتائج املذكورة مع نتائج درا�سات ( )Bhat,2002و (الدغيمات)2004 ,
و (العنزي . )2006 ,وت�أ�سي�س ًا على العر�ض ال�سابق ،ميكن القول �إن الفر�ضية العدمية
(ال�صفرية) الثالثة قد رف�ضت ،وحتل حملها الفر�ضية (البديلة) والتي م�ضمونها( :توجد فروق
ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة نحو املو�ضوعات املختلفة للربنامج-
الثقافة البيئية العامة ,وال�سيا�سة البيئية ,والتخطيط البيئي ,والتنفيذ والعمليات ,واالختبار
والن�شاط الت�صحيحي ,واملراجعة الإدارية -قبل االلتحاق به وبعده)

االستنتاجات والتوصيات:
أوال -االستنتاجات:
1 .1ظهر �أن غاية املوا�صفة العاملية ( )ISO- 14000هي تزويد املنظمات يف جميع
�أنحاء العامل باملفاتيح الأ�سا�سية للإدارة البيئية ,بغية االلتزام بها ،وجت�سيدها على �أر�ض
الواقع ،لأن ذلك �سيقود �إىل بيئة �سليمة خالية من العدائية.
2 .2ت�أكد �أن املوا�صفة العاملية ( ، )ISO- 14001هي �إحدى مكونات �سل�سلة عائلة
املوا�صفة ( ، )ISO- 14000وت�سعى ملحاولة تعزيز بدائل ذات �أخالق بيئية كفوءة لت�صميم
املنتج والعملية ،واختيار املوارد ونقلها �إىل ال�سوق عرب دورة حياة املنتج ،ومبا ي�سهم
يف حتقيق املنتج الأخ�رض ,والت�سويق الأخ�رض ,واملنظمة اخل�رضاء ,والعقل الأخ�رض ,والتي
متثل جميع ًا عنا�رص البيئة اخل�رضاء.
3 .3ات�ضح �أن احلاجة �إىل) التدريب البيئي) ملحة جداً ،لأنه ي�سهم يف تطوير كفايات
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الأفراد ب�أهمية البيئة وحتمية احرتامها و�أ�ساليب التعامل معها ,لأن معارف ومهارات
الكثريين ما زالت �ضعيفة وحمدودة يف جمال �إدارة البيئة.
4 .4ظهر �أن تقومي التدريب يـُعد مدخ ًال فاع ًال و�رضورة ال منا�ص منها للت�أكد من مدى
تغيري اجتاهات املتدربني و�سلوكاتهم ،و�إثراء معارفهم بفعل الربنامج التدريبي.
5 .5ت�أكد وجود فروق ذات داللة معنوية ملتو�سط تقوميات �أفراد العينة ملحاور
وممار�سات الربنامج قبل االلتحاق به وبعده ،مما ي�شري �إىل وجود �أثر للربنامج على تطوير
كفايات املتدربني وزيادة وعيهم و�إثراء معارفهم.
6 .6تبني وجود فروق ذات داللة معنوية لتقوميات �أفراد العينة ملمار�سات كل حمور
من حماور الربنامج قبل االلتحاق به وبعده ،وهذا يعني �أن املتدربني قد مل�سوا ت�أثري حماور
الربنامج على �سلوكياتهم ومعارفهم واجتاهاتهم نحو البيئة.
7 .7ات�ضح وجود فروق ذات داللة معنوية يف تقوميات �أفراد العينة ملو�ضوعات
الربنامج املختلفة قبل االلتحاق به وبعده ول�صالح بعد االلتحاق ,وهذه �إ�شارة �إىل تطور
معارف املتدربني وكفاياتهم و�إثرائها يف املو�ضوعات الأ�سا�سية للإدارة البيئية يف �إطار
املوا�صفة العاملية ( , )ISO- 14001وبالتايل قدرتهم على التعامل معها وجت�سيدها على
�أر�ض الواقع بكفاءة وفاعلية ،والتثقيف بها مبا ي�سهم يف خلق بيئة �سليمة دون عدائية
و�رضر.
ثانياً -التوصيات:
1 .1تكثيف برامج التدريب البيئي لزيادة الوعي ب�أهمية البيئة ،وح�سن التعامل معها،
وا�ستثمار مواردها من دون عدائية.
�2 .2إقامة الندوات التثقيفية واحللقات النقا�شية لتو�سيع مدارك العاملني يف املنظمات
باملوا�صفة العاملية ( ، )ISO- 14001وتب�صريهم بعنا�رصها الأ�سا�سية ،وكيفية جت�سيدها
على �أر�ض الواقع.
�3 .3إلزام املدربني واملحا�رضين يف الربامج التدريبية بالإكثار من الأمثلة والتدريبات
العملية والتمارين التطبيقية ،با�ستثمار تقنيات التدريب احلديثة ،لزيادة وعي املتدربني
و�إدراكهم ،وبالتايل تر�صني ثقافاتهم البيئية.
4 .4االهتمام العايل بتقومي برامج التدريب ،و�رضورة حتليل نتائجها لبيان فاعلية
هذه الربامج ،و�أثرها يف تغيري ال�سلوكيات واملعارف واالجتاهات نحو البيئة.
5 .5اعتماد املقيا�س الذي طورته الدرا�سة احلالية يف تقومي برامج التدريب التي تنفذها
املراكز التدريبية.
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ملحق ()1
مقيا�س تقومي برامج التدريب البيئي
املحاور

كان
قبل االلتحاق بالربنامج

املمار�سات التقوميية

�أ�صبح
بعد االلتحاق بالربنامج

عايل متو�سط منخف�ض عايل متو�سط منخف�ض
 .1تقييمي لأهداف الربنامج ب�أنها تزيد الوعي
البيئي.

�أهداف الربنامج

 .2تقييمي لأهداف الربنامج ب�أنها ترثي املعارف
البيئية.
 .3تقييمي لأهداف الربنامج ب�أنها تركز على تغيري
ال�سلوكيات البيئية.
 .4تقييمي لأهداف الربنامج ب�أنها حتفز امل�شاركة
يف الن�شاطات البيئية و�ضمان ا�ستدامتها.

مو�ضوعات الربنامج

الثقافة البيئية العامة

 .1تب�رصي مبفهوم االيكولوجيا وعالقتها
بالأن�شطة االجتماعية.
� .2إطالعي على املوا�صفة العاملية
) (ISO- 14000وعائلتها.
� .3إدراكي مل�ضمون البيئة امل�ستدامة وثقافة
حتقيقها.

ال�سيا�سة البيئية

 .4علمي ب�رضورة وجود �سيا�سة بيئية يف
ال�رشكة.
� .5إدراكي ب�أن ال�سيا�سة البيئية يجب �أن
تكون متوافقة مع القوانني.
 .6وعيي ب�أن ت�شمل ال�سيا�سة البيئية
ا�سرتاتيجيات ملنع التلوث وتقليل الفاقد.
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املمار�سات التقوميية

د .أحمد صالح

�أ�صبح
بعد االلتحاق بالربنامج

عايل متو�سط منخف�ض عايل متو�سط منخف�ض

مو�ضوعات الربنامج

التخطيط البيئي

� .7إملامي ب�أن التخطيط البيئي ي�شمل جرد
امل�شاكل البيئية.
 .8علمي ب�أن التخطيط البيئي يعد �أ�سا�سي
التوثيق البيئي.
� .9إدراكي ب�أن �أبرز م�س�ؤوليات التخطيط
البيئي حق م�صادرة الت�أثري البيئي.

التنفيذ والعمليات

 .10تب�رصي مب�س�ؤوليات الإدارة والعاملني
اجتاه البيئة.
� .11إدراكي مب�س�ألة حتديد االحتياجات
التدريبية وتدريب العاملني الذين ت�ؤثر
�أعمالهم على البيئة.
 .12متكيني مبنهجية توثيق التدريب البيئي.

مو�ضوعات الربنامج

االختبار والن�شاط الت�صحيحي

 .13علمي ب�إجراءات الر�صد والقيا�س البيئي.
� .14إدراكي ب�أ�ساليب معاجلة الآثار البيئية
القائمة وامل�ستهدف البيئي.
 .15متكيني يف مراجعة نظام الإدارة
البيئية.

املتابعة الإدارية

 .16متكيني يف فح�ص نتائج التدقيق على
نظام �إدارة البيئة
 .19فهمي لتحليل نتائج احلوادث البيئية.
� .18إملامي ب�أ�ساليب �إجراء التح�سني
امل�ستمر يف نظام الإدارة البيئي.
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املحاور

كان
قبل االلتحاق بالربنامج

املمار�سات التقوميية

�أ�صبح
بعد االلتحاق بالربنامج

عايل متو�سط منخف�ض عايل متو�سط منخف�ض
 .1الكفاية العلمية للمدربني ،تقييمي لها

كفاءة املدربني

 .2فاعلية الأ�ساليب التي ا�ستخدمها
املدربون يف �إي�صال املادة التدريبية ،تقيمي
لها.
 .3فاعلية الأمثلة والتمارين واحلاالت
الدرا�سية التي ا�ستخدمها املدربون ،تقيمي
لها.
 .4ا�ستثمار املدربون للوقت املخ�ص�ص
للمحا�رضات تقيمي له.

كفاءة �إدارة الربنامج التدريبي

 .1تقييمي لفاعلية �إدارة الربنامج يف توفري
ظروف جناحه.
 .2تقييمي لكفاية مدة الربنامج يف تغطية
متطلباته.
 .3تقييمي ملنا�سبة مكان انعقاد الربنامج.
 .4تقييمي لتوقيت �إقامة الربنامج.
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