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4-1.    Manuscripts should be typed in double space with lines numbered, in each page starting by 1.  

4-2.    Assign serial numbers to pages in the order; text, references, tables, figures and Arabic 

summary. There are no fixed sections except summary, introduction, material and 

methods, results and discussion, references and Arabic summary and English summary in 

Arabic manuscripts. 

4-3. Capitalize the letters of the major work in both the article’s title and the sections titles, 

e.g. MATERIAL AND METHODS. 

4-4. Sub-titles are written in italics (lined in the manuscript) with only the first letter of the 

first word in capital. 

4-5.      Within the text keep the following formats: 

4.5.1. Any other abbreviations must be defined. Notice that a period (dot) (.) is put after the 

abbreviation.  
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greater than ten or that followed by abbreviated units are written in Arabic numerals. 

e.g. 11 persons, 49 years. 

4-5-3. Referring to authors is shown in name for single or double followed by Year, e.g. 

Garrette 1990, Ahmed and Cline 1989. In case of three or more authors the name of 

the first author only is mentioned followed by et al., 1989. 

4-5-4. Tables, figures and plates are referred to by capital first letter T, F and P. 

4-6. In the references section, each reference is shown in the following succession; name 

of author(s), Year, title and editing authority, plus publishing Co. in case of books and 

symposia. In case of periodicals the volume no. is followed by the number of the first page of 

the article, if the reference is a book or symposium the book or symposium the pages of the 

article referred to are shown as pp. 42- 46, or the chapter no. stated. Italicize (lined in the 

manuscript) the periodical name (e.g. J. Anim. Sci.), in case of books the first letter of each 

main word of the title is capital. 

4-7. Tables must be legible self explained and with suitable size. Avoid, as possible, tables 

which can be included only in horizontal direction or in more than on page (the JESR page 

size is about 45 lines by about 53 spaces/ line. The table heading is written as: Table heading 

is written as: Table 2. Means of ….. Capitalize the first letter of the first word in each column 

heading. Footnotes are referred to by numbers 1, 2 .. if the table is not including numbers or 

otherwise by letters a, b ,c… The table must be of good quality typing since it is included in 

the issue by photocopy.  

4-8.   The figures should be executed on transparency or calc paper. Include the legend in the 

figure area. 

4-9.   Plates either black and white or coloured must show fine resolution.  

5- Each article will be refereed by two experts and forwarded to the author to consider the comments 

of the referees in case of acceptance for publication. 
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 من لعينة تطبيقية دراسة :تقارير المحاسبة االدارية تطوير على  (TOM) الشاملة الجودة إدارة تطبيق اثر

 دولة الكويت في الصناعي القطاع

 

  2خالد عبد الله أحمد سعد الناقة و 1وليد محمد بسيونى، 1مبارك حسانى على

 مصر. -طالب دراسات عليا 2 - جامعة مدينة السادات –معهد الدراسات والبحوث البيئية  1

 

 ملخصال

 
يهدف هذا البحث إلى مساعدة اإلدارة في اتخاذ القرارات التشغيلية وفق األسس العلمية من خالل التعرف على األنشطة 

 .اإلنتاجية للمؤسسات في بيئة األعمال الكويتية و مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في ضوء تقارير المحاسبة اإلدارية

مشكلة البحث تكمن في عدم وجود فهم واضح من قبل محاسبي التكاليف في منظمات بيئة األعمال الكويتية  بمدى أهمية اذ ان 

وذلك لغياب معايير التمييز بينهما ألهمية ذلك في اتخاذ   .تطبيق معايير الجودة الشاملة في ضوء تقارير المحاسبة اإلدارية

 لمنظمة.الروتينية التي تتخذها ا القرارات غير

تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى بيئة االعمال الكويتية يؤدى الى  وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج أهمها ما يفيد بأن

، كذلك يؤدي التفاعل بين تطبيق ممارسات التصنيع الحديثة وتكرار التغذية العكسية عن األداء الفعلي إلى تحسن أداء الجودة

والتقرير عن معايير األداء  TQMتطبيق إدارة الجودة الشاملة  المالي. وهذا يعكس العالقة التفاعلية بين تحسن في األداء غير

 .التشغيلي للجودة

 

 المقدمة

 
ً بزيادة حدة المنافسة والتطور المستمر في األساليب المرتبطة بتكنولوجيا اإلنتاج   تتميز بيئة األعمال الكويتية حاليا

ات الدائمة والسريعة في األسواق مما أدي إلي بحث منشآت األعمال عن األساليب والبدائل التي تهيئ بها باإلضافة إلي التغير

ً علي البقاء السوقي لمنتجاتها في مواجهة بيئات األعمال  ً للمميزات التنافسية حفاظا بيئة األعمال لتحسين هذه البيئات تدعيما

تقوم بها بيئات األعمال والتى تتمثل فى تخفيض تكلفة المنتج وبيعها بأسعار األخرى المنافسة ولعل من أهم السياسات التي 

تنافسية، تحسن متطلبات الجودة، تقليل الوقت الذي تستغرقه عمليات اإلنتاج ، سرعة وصول المنتجات لألسواق، سرعة 

 ة إليهم.االستجابة الحتياجات العمالء وإرضاء طموحاتهم في الخدمات اإلنتاجية والخدمية المقدم

 منهجية البحث

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في عدم وجود فهم واضح من قبل محاسبي التكاليف في منظمات بيئة األعماال الكويتياة  بمادى أهمياة  

وذلاك لغيااب معاايير التميياز بينهماا ألهمياة ذلاك فاي اتخااذ   .تطبيق معايير الجودة الشاملة في ضوء تقارير المحاسابة اإلدارياة

 القرارات غير الروتينية التي تتخذها المنظمة.

 هدف البحث:

يهاادف البحااث الااى مساااعدة االدارة فااي اتخاااذ القاارارات التشااغيلية وفااق االسااس العلميااة للتعاارف علااى األنشااطة اإلنتاجيااة 

 رية. للمؤسسات في بيئة األعمال الكويتية و مدى تطبيق معايير الجودة الشاملة في ضوء تقارير المحاسبة اإلدا

 فرضية البحث:

ن التمييااز الجيااد بااين اسااتخدام التكنولوجيااا الحديثااة ماان خااالل تطبيااق معااايير الجااودة الشاااملة وعاادم اسااتخدامها علااى بيئااة أ

االعمال الكويتية يعتبر اداة جيدة تمكن االدارة من اتخاذ القرارات غير الروتينية بشكل صائب ورشيد وانعكاس ذلك بالتالي في 

 نتائج صحيحة ورشيدة. الوصول الى 

 عينة البحث:

ا للمجتماع الكاويتى يتكون مجتمع البحث فى بيئة االعمال الكويتية من خاالل قطااا الصاناعة وقطااا الميااه نظارا ألهميتهما

 موضحة كاآلتي:

 تام االعتمااد فااي اختياار عيناة البحااث علاى القطااا الصااناعي وقطااا الميااه فااي دولاة الكويات حيااث ي ام هاذين القطاااعين

 :شركة. وقد كان اختيار العينات من هذه الشركات على أساس 7115مجموعة من الشركات تزيد على أكثر من 

 .األنشطة التي تقوم بها الشركة -عدد العاملين بالشركة  -رأس المال   -حجم النشاط 

 : مصادر الحصول على البيانات والمعلومات

 لى مصادر جمع المعلومات والبيانات االتية:إلعداد الدراسة وانجازها ، اعتمد الباحثون ع 
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 الجانب النظري: المصادر العربية واألجنبية. -1

الجانب العملي: سجالت الشركة ، تقارير االنتاج ، حساابات التكااليف، المقاابالت الشخصاية لابعض المسائولين فاي  -2

 الشركات.

 :منهج البحث

نظري والمنهج االستقرائي في الجانب التطبيقي لغرض اختبار لقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي في عرض الجانب ال  

 الفرضية الموضوعة للبحث.

 المبحث االول

 الشاملة الجودة مفهوم إدارة

 :الشاملة الجودة اوال:مفهوم إدارة

 إلى هدفت التي والمبادئ األفكار من مجموعة على يقوم وهو ، الشاملة الجودة إدارة مفهوم الحديثة اإلدارية المفاهيم من

الزبائن )مؤيد  رضا كسب على والعمل الفاقد نسب وتخفيض األف ل األداء وتحقيق والخدمات اإلنتاج نوعية تحسين

 .(2002الف ل،عبد الكريم شعبان 

 يهدف شامل تطبيقي منهج" بأنها الفيدرالي الجودة معهد قبل من الشاملة الجودة إدارة( 2007)علوان قاسم نايف  يعرف

 )."الخدمات و العمليات في التحسين المستمر  أجل من الكمية األساليب استخدام يتم إذ العميل وتوقعات حاجات تحقيق إلى

 أجل من البعض، بع هم مع والموظفين المديرين عمل طريق عن المستهلكين إلسعاد األداء في التفوق " بأنها وعرفت

 نظام فإن عليه، وبناء " وقت كل وفي األولى المرة ومن الصحيح تأدية العمل خالل من قيمة ذات بجودة المستهلكين تزويد

 لنجاحه: التالية العوامل على يعتمد متكامل نظام عن عبارة الشاملة الجودة إدارة

 .للمنشأة التنظيمي األداء في والتفوق التميز تحقيق  -1

 .المستهلكين إرضاء على العمل  -2

 .قالفري بروح والعمل الجماعية المشاركة اعتماد  -2

 .العالية الجودة ذات والخدمات السلع تقديم -4

 .األوقات جميع في صحيحة بطريقة األعمال إنجاز على والعمل المنشأة أنشطة على مستمرة تحسينات إجراء -7

 

   :(2002الشاملة )علوان قاصم نايف  الجودة إدارة ثانيا :أهداف
 .عالية جودة ذات منتجات إنتاج  -1

 احتياجات مع يتناسب البيع وبما بعد ما خدمات تقديم تستطيع بحيث المنتجات وزيعت قنوات ألف ل المنشأة امتالك -2

 .المستهلك

 احتياجات مع يتالءم بما عمليات اإلنتاج في التعديالت وإجراء التغيرات، مع التكيف على وقادرة مرنة المنشأة تكون أن -2

 .المستهلك

 الوحدات عدد تخفيض والعمل على الجودة تحسين ياتعمل خالل من المنتجات تكلفة تخفيض على باستمرار العمل -4

 .الصنع تامة المنتجات في والتالفة المعيبة

 :(2002الشاملة )العزاوى, محمد عبد الوهاب  الجودة نظام تطبيق ثالثا: مزايا

 .العالية الجودة ذات والخدمات السلع تقديم على التركيز خالل من للمنشآت التنافسي الموقع تعزيز -1

 تحقيق وهي أهدافها بتحقيق للمنشأة تسمح التي والمتتابعة المتواصلة الفعاليات من سلسلة الشاملة الجودة نظام طبيقت يمثل -2

 .لمواردها األمثل واالستثمار األرباح وزيادة النمو

 .اإلنتاجية العمليات تحسين على مستمرة وبصورة التركيز -2

 .بالتشغيل الخاصة األخطاء وتخفيض العمل أثناء الكفاءة زيادة على العمل  -4

 :( 2002الشاملة  )علوان قاصم نايف  الجودة إدارة رابعا : عناصر

 تعمال أن المنشأة ويجاب في توفرها يجب ، فرعية نظم عدة يحتوي متكامل نموذج عن عبارة الجودة إدارة نظام

  هي العناصر هذه الشاملة الجودة إدارة أهداف لتحقيق متناسقة بصورة
 والتوجيهية اإلدارية وتشمل العمليات وال بط، التنظيم وقيادة الجودة وتخطيط تنظيم على وتشتمل : ودةالج عملية -1

 .واإلنتاجية

 .المعلومات ونظم اإلنتاج خط وهي كامل بشكل المهام ألداء ضرورية مكونات عدة على تشتمل : التكنولوجيا -2

 .األفراد واإلدارة بين واالتصاالت معمله وظروف العاملين مسئوليات ويت من : التنظيمي الهيكل -2

 .والمكافآت الحوافز ونظام والتطوير والتدريب العمل فرق وبناء العاملين األفراد ويت من : األفراد نظام  -4

  .الوظائف و األعمال وتحديد الجودة مهام على وتشتمل : المهام  -7

 :(2002الشاملة  )علوان قاصم نايف  الجودة إدارة تطبيق خامسا: مراحل
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 وهي: الشاملة الجودة إدارة لتطبيق مراحل عدة توجد

 

 :اإلعداد أو التهيئة :األولى المرحلة -1

 وتحدياد النظاام هاذا تطبياق إلاى الحاجاة مادى وتحدياد الشااملة، الجاودة إدارة لتطبياق وإعاداد تح اير مرحلاة عن عبارة وهي

 .لتطبيقه المطلوبة والموارد األهداف

 : والتخطيط الدراسة : الثانية المرحلة -2

 .التنفيذ آلية ودراسة التطبيق لعملية التخطيط يتم التح ير مرحلة بعد

 : التقويم : الثالثة المرحلة  -2

 الشااملة، الجاودة إدارة ماع تطبياق يتناساب بماا وتقويماه الحاالي المنشاأة وضاع دراساة خالل من المنشأة واقع تقويم تعني وهي

 .المنشأة عمل ئةبي في التغير حول المستهلكين آراء ودراسة

 : التنفيذ : الرابعة المرحلة -4

 التعلايم خاالل مان الجاودة إدارة لفلسافة مالئماة ثقافياة بيئاة خلاق وتت امن الشااملة الجاودة إلدارة التطبياق مراحال أهام وهاي

 .العمليات وتحسين المشاكل حل في العلمي المدخل واستخدام للعاملين والتطوير

 : تالخبرا تبادل : الخامسة المرحلة -7

 .المناسبة اإلجراءات واتخاذ وتقييمها السابقة المراحل تنفيذ نتائج مناقشة المرحلة هذه في يتم

 :(2000الشاملة )محمد طعامنة  الجودة إدارة تطبيق سادسا : معوقات

 ستفقد الشاملة الجودة فلسفة بأن الشاملة وإحساسهم الجودة إدارة وفق الجديدة األدوار تفهم على الوسطى اإلدارة قدرة عدم  -1

 .العمل انجاز في قوتهم العاملين

 بحاجات االهتمام حساب على للجودة الرئيس األداء في مهمة لكونها بها واالهتمام للجودة الداخلية الفعاليات على التركيز -2

 .ورغباتهم الخارجية الزبائن

 .نجاحها  مني بما المطلوبة واإلدارة الموارد توفير وعدم وكثيرة متعددة عمل فرق تشكيل -2

 .المنشأة خصائص مع يتناسب بما تعديالت إجراء دون للجودة ممتازة برامج بناء -4

 .المالية والعوائد الجودة أهداف بين الربط ضعف  -7

 .الشاملة الجودة نظام بتطبيق لتقوم مؤهلة بشرية كفاءات وجود عدم -6

 .العكسية والتغذية لالتصاالت فعال نظام وجود عدم  -5

 .الشاملة الجودة بإدارة التزامها توضيح عن ياالعل اإلدارة عجز -8

وفااى النهايااة تعااد الجااودة الشاااملة فلساافة إداريااة معاصاارة فهااى نظااام شااامل للجااودة يسااتلهم توقعااات العمااالء )الااداخليين 

ت والخارجيين( ويستهدف التحسين المستمر للعمليات من خالل فرق عمل مدربة، وتقوم علاى مسائولية ت اامنية لكافاة اإلدارا

واألقسام وفرق العمل واألفراد والعاملين إلشباا حاجات وتوقعات العمالء، ويشمل نطاق الجودة الشاملة جميع مراحل التشغيل 

منذ التعامل مع المورد ومروًرا بعمليات التشاغيل وحتاى التعامال ماع العميال، ساواء كاان مساتهلًكا لسالعة أو مساتفيدًا بخدماة أو 

 فكرة.

 :(1111المنظمات بإدارة الجودة الشاملة )ريتشارد وويليامز  سابعا: عوامل اهتمام

 التكلفة وزيادة الربحية )زيادة العائد على االستثمار(.  خفيضالشاملة تؤدي إلى ت الجودةإن إدارة  .1

ن اإلدارة من دراسة احتياجات العمالء والوفاء بتلك االحتياجات. إدارةإن نظام  .2  الجودة الشاملة يَُمك ِّ

 يق واالعتماد المتبادل بين األفراد والشعور باالنتماء في بيئة العمل. فرعور بوحدة المجموعة وعمل التنمية الش .3

 ةوالتجارة )الجات( تحت مظلة منظمة التجارعريفة االتفاقية العامة للت بنود السيما بعد بدء تنفيذ المنافسةتصاعد حدة  .4

 العالمية. 

 ظف من تقديم منتج ذو جودة عالية. العقبات التي تعوق أداء المو على التغلب .2

والتنسيق بين إدارات المنشأة ككل، وإحراز معدالت أعلى من التفوق والكفاءة عن طريق زيادة الوعي  الترابطتدعيم  .6

 بالجودة. 

 الشاملة الجودة إدارة ومفهوم (TQM)-الصناعية  الشركات في الداخلي األداء لتقويم مقترح إطار( قام بعمل 2002فودة )

(JIT) دراسة يجب انه إلى ميدانية. وقد توصلت نتائج الدراسة دراسة الوقت ضبط تقنية أسلوب بين التكامل خالل من 

 اإلستراتيجية، بعدة التكلفة إدارة منهج خالل من المستحدثة الفنية واألساليب الحديثة التصنيع في نظم المطلوبة التغيرات

 اإلعداد أوقات تطبق اإلنتاج،تحديد التي الشركات تتصف أن وضرورة "JIT" أنشطة وجدولة ترتيب :وهى خصائص

 للمقاييس باإلضافة المالية غير المقاييس بالحسبان وضرورة األخذ للعاملين، الوظيفية المهام وتحديد اإلنتاج والتهيئة،جدولة

 . المتوازن األداء بطاقة مقياس خالل نم يتحقق وهذا المصرية الصناعية الداخلي الداخلي للشركات األداء تقييم عند المالية

 تقييم مقاييس تواجه توجد مشاكل وانه المعاصرة، المفاهيم أو باألساليب العينة أفراد لدى دراية توجد ال انه إلى وتوصل

 ضبط تقنية أسلوب بين التكامل درجة بأهمية الوعي ب رورة زيادة وأوصى المصرية، الصناعية للشركات الداخلي األداء

 األداء بقياس واالهتمام الدراسة، محل الصناعية للشركات األداء الداخلي تقييم الشاملة لغرض الجودة إدارة ومفهوم الوقت

 .قيمة ت يف التي التكاليف وتحديد قيمة ت يف التي األنشطة تحديد : وهما محورين خالل الداخلي من
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 المبحث الثاني

 تصميم االستبيان

يقيس مدى سير األنشطة في المؤسسات باستخدام معايير الجودة الشاملة في اإلدارة بهذه يان تم تصميم نموذج استب

الوحدات. تم توزيع هذا االستبيان على عينة من قطاعات ومؤسسات االعمال الكويتية طبقا لما تم توضيحه سابقا بالمبحث 

معايير الجودة الشاملة فى الوحدات االدارية داخل االول. ويت من هذا االستبيان مجموعة من التساؤالت تتعلق باستخدام 

 مؤسسات االعمال الكويتية كما هو موضح بالجدول التالى: 

 

 تعمل مؤسسات األعمال الكويتية وفق سياسات الجودة الشاملة؟ 

موافق   العبارة

 ً  تماما

موافق بدرجة 

 كبيرة

غير موافق  محايد

 إلي حداً ما

غير موافق                

 إلطالقعلي ا

تقااوم المؤسسااة  بتعليااق لوحااات ارشااادية عاان نظاام اإلدارة  -1

 البيئية.

     

      توجد إدارة خاصة تفي بالجودة الشاملة.  -2

حصلت المؤسسة علاي جاوائز نتيجاة تطبياق بعاض معاايير  -2

 الجودة الشاملة.

     

تري أنه يمكن أن يكون هناك تكامل بين نظام الجاودة ونظام  -4

 اإلدارة.

     

تعقد المؤسسة دورات أو نادوات ناتعلم بانظم ومعاايير  هناك -7

 الجودة الشاملة.

     

      ترى أن تطبيق معايير الجودة الشاملة أمر سهل. -6

توجد في المؤسسة الفتات إعالنية عن خطوات أو مزاياا أو  -5

 أهمية أو كيفية سير العمل وفق بعض معايير الجودة الشاملة.

     

الجااودة الشاااملة تساااعد علااي ماان وجااه نظاارك هاال معااايير  -8

 إعطاء معلومات أكثر دقة من األداء الكلي للمؤسسة.

     

      تعد االدارة الفعالة احد معايير ادراة الجودة الشاملة -9

 

 

 المبحث الثالث

 نتائج الدراسة الميدانية 

 هل تعمل مؤسسات األعمال الكويتية وفق سياسات الجودة الشاملة؟ 

 ارشادية عن نظم اإلدارة البيئية.ؤسسة يتعلق لوحات تقوم الم :(1جدول )

 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

 

 تقوم المؤسسة  بتعليق لوحات ارشادية عن نظم اإلدارة البيئية.

 19.4 50 موافق تماما

 25.8 126 موافق بدرجة كبيرة

 5.8 28 محايد

 21.5 114 غير موافق تماما

 2.2 12 موافق تماما

 

تشير العبارة إلي ثقافة الجودة واإلدارة البيئية لدى اإلدارات العليا بالمؤسسات حيث الوعي بأهمية دور اإلدارة البيئية في 

 19.4%تسيير األعمال داخل المؤسسات بشكل يتوافق مع متطلبات اإلنتاج األنظف وعناصر البيئة المحيطة فنجد أن حوالي 

 مما يعكس قله االهتمام بجوانب اإلدارة البيئية من قرابة نصف عينة الدراسة. %31.7فقين موافقون علي ذلك وأن الغير موا

 

 ( هل توجد إدارة خاصة تفي بالجودة الشاملة.2جدول رقم ) 
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

  

 هل توجد إدارة خاصة تفي بالجودة الشاملة.

 25.8 93 موافق تماما

 21.1 76 موافق بدرجة كبيرة

 0 0 محايد
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 0.3 1 غير موافق تماما 

 52.8 190 موافق تماما

 

تشير العبارة إلي عدم وجود ثقافة الجودة الشاملة في أغلبية اإلدارات والوحدات اإلنتاجية حيث أن أكثر من نصف عينة 

ة وكذلك على منتجاتها مما يؤثر على الدراسة تنفي عدم وجود إدارة خاصة بالجودة الشاملة. مما ينعكس على انتاجية المؤسس

 التقارير االدارية المقدمة لمتخذى القرار وعلى كفاءتها. 

 هل حصلت المؤسسة علي جوائز نتيجة تطبيق بعض معايير الجودة. :(3)جدول 
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

الجودة  حصلت المؤسسة علي جوائز نتيجة تطبيق بعض معايير

 الشاملة.

 7.5 27 ق تمامامواف

 13.9 50 موافق بدرجة كبيرة

 0 0 محايد

 10.3 37 غير موافق تماما

 68.3 246 موافق تماما

 

من إجمالي عينة الدراسة غير موافقين علي اإلطالق علي العبارة التي تشير حصول  % 68.3تشير العبارة إلي أن 

 الشاملة مما يعكس تدني بعض األساليب اإلدارية في المؤسسات.المؤسسات علي جوائز نتيجة تطبيق بعض معايير الجودة 

 ؟هل تري أن يكون هناك تكامل بين نظم الجودة ونظم اإلدارة :(4جدول )
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

 تري أن يكون هناك تكامل بين نظم الجودة ونظم اإلدارة.

 91.2 328 موافق تماما

 8.1 29 موافق بدرجة كبيرة

 0 0 محايد

 0.8 3 غير موافق تماما

 0 0 غير موافق على االطالق

 المصدر: من عمل الطالب.

تشير العبارة إلي موافقة قرابة كامل العينة علي العبارة التي تشير إلي التكامل بين نظم الجودة ونظم اإلدارة مما يؤدي إلي 

لقرارات اإلدارية بين اإلدارات وبع ها في جميع االتجاهات األفقي تعظيم منافع العمل داخل المؤسسات وترقى وسهولة سير ا

 والسطحي. 

 هناك تعقد المؤسسة دورات أو ندوات نتعلم بنظم ومعايير الجودة الشاملة. :(2جدول )
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

 

هناك تعقد المؤسسة دورات أو ندوات نتعلم بنظم ومعايير 

 الجودة الشاملة.

 3.6 13 افق تمامامو

 2.5 9 موافق بدرجة كبيرة

 28 10 محايد

 22.8 82 غير موافق تماما

 68.3 246 غير موافق على االطالق

 المصدر: من عمل الطالب.

تشير العبارة إلي عدم عقد المؤسسات إلي ندوات تعليمية لإلرشاد عن معايير الجودة الشاملة ويظهر ذلك بوضوح حيث 

من األفراد يوافقون موافقة تامة مما  % 3.6ينة الدراسة غير موافقين موافقة كاملة علي هذه العبارة في مقابل من ع % 68.3

 عمليات اإلدارية داخل المؤسسات. يعكس عدم وعي اإلدارات بأهمية اإلرشاد لمعايير الجودة الشاملة على سير ال

 ؟سهل هل ترى أن تطبيق معايير الجودة الشاملة أمر :(6جدول )
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

 

 ترى أن تطبيق معايير الجودة الشاملة أمر سهل.

 24.2 87 موافق تماما

 11.7 42 موافق بدرجة كبيرة

 1.7 6 محايد

 18.9 68 غير موافق تماما

 43.6 157 غير موافق على االطالق

 المصدر: من عمل الطالب.

غير موافقين موافقة مطلقة  %43.6عينة الدراسة غير موافقين مطلقاً علي هذه العبارة حيث أن تشير العبارة إلي أن أغلب 

 .فيما يدل علي سهولة أو صعوبة تطبيق معايير الجودة الشاملة
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توجد في المؤسسة الفتات إعالنية عن خطوات أو مزايا أو أهمية أو كيفية سير العمل وفق بعض معايير الجودة  :(7جدول )

 لشاملة.ا
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

توجد في المؤسسة الفتات إعالنية عن خطوات أو مزايا 

أو أهمية أو كيفية سير العمل وفق بعض معايير الجودة 

 الشاملة.

 27.2 98 موافق تماما

 9.7 35 موافق بدرجة كبيرة

 3.3 12 محايد

 4.7 17 غير موافق تماما

 55 198 طالقغير موافق على اال

 المصدر: من عمل الطالب.

تشير العبارة إلي بعض األساليب اإلدارية فيما يتعلق بسير العمل وفق معايير الجودة الشاملة حيث أن اإلعالن عن مزايا 

 من عينه الدراسة في مقابل يتواجد % 55وأهمية سير العمل وفق معايير الجودة الشاملة أمراً غير موجود في رأي حوالي 

من عينه الدراسة وأن دل هذا علي شيء فإنه يدل أن هناك شركات أو مؤسسات لديها ثقافة الجودة الشاملة وأخرى  % 27عند 

 ليس لها ثقافة الجودة الشاملة مما يؤدي إلي ضعف العمليات اإلدارية بهذه الشركات.

 مات أكثر دقة من األداء الكلي للمؤسسة.من وجه نظرك هل معايير الجودة الشاملة تساعد علي إعطاء معلو :(8جدول )

 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

من وجه نظرك هل معايير الجودة الشاملة تساعد علي إعطاء 

 معلومات أكثر دقة من األداء الكلي للمؤسسة.

 37.7 136 موافق تماما

 34.5 124 موافق بدرجة كبيرة

 1.9 7 محايد

 25.6 92 غير موافق تماما

 0.3 1 غير موافق على االطالق

 المصدر: من عمل الطالب.

من عينة الدراسة علي العبارة فتطبيق معايير الجودة الشاملة أمراً يؤدي إلي  % 37.7تشير العبارة إلي موافقة 

عالية سير المعلومات التي تنتج منها التقارير بسرعة وسرية وسهولة ودقة مما يؤدي إلي تعاظم الدور اإلداري وف

 المعلومات في اإلدارة المحاسبية.

 .تعد اإلدارة الفعالة إحدى معايير ادارة الجودة الشاملة :(1جدول )
 النسبة % العدد االستجابة العبارة

 

 

 تعد االدارة الفعالة احدى معايير ادارة الجودة الشاملة

 41.1 148 موافق تماما

 23.3 84 موافق بدرجة كبيرة

 0.8 3 محايد

 34.7 125 غير موافق تماما

 0 0 غير موافق على االطالق

 المصدر: من عمل الطالب.

من عينة الدراسة  % 41.1إلى فاعلية اإلدارة كأحد معايير الجودة الشاملة فنجد أن تشير العبارة إلي الدور الذي 

لعبارة مما يعكس ثقافة اإلدارة في من اجمالى العينة غير موافقين تماما على ا 34.7يوافقون على العبارة في مقابل 

 ظل معايير الجودة الشاملة.

 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات

 .يؤدي تطبيق إدارة الجودة الشاملة إلى تحسن أداء الجودة 

  الكويتيةيؤدي التقرير عن معايير األداء التشغيلي للجودة إلى تحسين أداء الجودة فى مؤسسات بيئة العمل. 

   يؤدي التفاعل بين تطبيق ممارسات التصنيع الحديثة وتكرار التغذية العكسية عن األداء الفعلي إلى تحسن في األداء غير

 والتقرير عن معايير األداء التشغيلي للجودة. TQMتطبيق إدارة الجودة الشاملة  المالي. وهذا يعكس العالقة التفاعلية بين



 .واخرونمبارك حسانى على... 

 5 

 وجية الى تحسن في األداء غير المالي ويكون هذا التحسن اكبر من التقرير عن معايير األداء يؤدي االساليب التكنول

 التشغيلي.

 

 

 

 ثانيا : التوصيات

  تطبيق أوتوماتيكية التصنيع في الشركات، واإلسراا في إحالل وسائل اإلنتاج التقليدية بوسائل إنتاج أكثر حداثة، على أن

 قتصادية لهذا اإلحالل آخذين في الحسبان أثر األوتوماتيكية على تحسن األداء.يكون ذلك في إطار دراسة جدوى ا

  اإلسراا في تطبيق فلسفة ضبط الوقت نظراً لتأثيرها المعنوي على تحسين األداء المالي والذي بدوره ينعكس على تحسن

 األداء بصفة عامة. 

 داء غير المالي ولما بينته دراسات أخرى من أثر على األداء تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لما لها من منافع على األ

 المالي.

 

 المراجع

 
 أوال: الكتب

 األولى. والتوزيع،الطبعة للنشر دار الثقافة: عمان ، 9001 األيزو ومتطلبات الشاملة الجودة إدارة ، 2005 نايف، قاسم علوان،

 .زهران دار : عمان المنشأة، في ترشيد القرارات في ودورها ريةاإلدا المحاسبة ، 2003 الهادي، عبد وشعبان، مؤيد الف ل،

 .17ص .زهران دار : عمان المنشأة، في القرارات

 .68 ص .التوزيع العلمية للنشر اليازوري دار:عمان الشاملة، الجودة إدارة ، 2005 الوهاب، عبد محمد العزاوي،

ي منظمات القطاا العام في األردن لتطبيق إدارة الجودة الشاملة. أوراق محمد طعامنة. مدى مالئمة الثقافة التنظيمية السائدة ف

عمل مقدمة لمؤتمر اإلبداا والتجديد في اإلدارة العربية في مواجهه تحديات القرن الحادي والعشرين. القاهرة: المنظمة العربية 

 .2000للتنمية اإلدارية. نوفمبر 

جودة الشاملة. شعيب، مكتبة جرير، سلسلة العمل بذكاء، مكتبة جرير، الطبعة (. أساسيات إدارة ال1999ريتشارد وويليامز)

 األولى, أبو ظبى. 

 ثانيا: الرسائل العلمية

 ومفهاوم  (TQM)-الصاناعية  الشاركات فاي الاداخلي األداء لتقاويم مقتارح إطاار نحاو (،2002السايد ) شاوقي فاودة،

 البحاو  مجلاة ميدانياة، دراساة الوقات ضابط تقنياة سالوبأ باين التكامال خاالل مان (JIT) الشااملة الجاودة إدارة

 التجارية.

 ثالثا: النشرات والتقارير والوثائق الرسمية

 بيانات غير منشورة. –وزارة الكهرباء والمياه -1

ت الهيئة العامة للصناعة ، "الشركة القاب ة لخدمات البيئة وقائع ندوة إدارة البيئة الصناعية "، منظمة الخليج لالستثمارا -2

 .2001الصناعية ، الكويت ، ابريل 

 ، العدد الثالث ، الكويت  2000الهيئة العامة للصناعة ، التقرير اإلحصائي الصناعي  -2

 بيانات غير منشورة –وزارة الصناعة  -4

 .2008الهيئة العامة للصناعة ، الهيئة العامة للبيئة ، نشرات متنوعة ،  -7

 2008وي للمياه وزارة الكهرباء والماء وإدارة اإلحصاء السن -6

 استغالل المياه في دولة الكويت. –رئاسة الهندسة الصحية  –وزارة األشغال العامة  -5
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 فاعلية برنامج في القيم البيئية لتصويب السلوكيات الخاطئة لدى بدو شمال سيناء

 
 3نور الدين أحمد إبراهيم عطية،و1، منذر محمد محمد عصفور2، مني عبد الصبور محمد شهاب1عادل عبد الهادي عبد الله

 
 ملخصال
  

اإلعدادية من بدو شمال سيناء من خالل برنامج مقترح هدف البحث إلى تصويب السلوكيات البيئية الخطأ لدى تالميذ المرحلة 

 قائم على القيم البيئية.

تحديد المفاهيم والقيم البيئية ولكي يحقق البحث هدفه؛ فقد تم تحديد السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء، و

القيم البيئية وشمل اآلتي: دواعي الحاجة إليه، واألسس التي يتم التي يلزم تضمينها بالبرنامج المقترح، وبناء البرنامج القائم على 

بناء البرنامج على ضوئها، ومعايير ومؤشرات البرنامج المقترح، واإلطار العام لمحتوى البرنامج المقترح، وطرق التدريس 

 اليب التقويم المناسبة للبرنامج.المقترحة في البرنامج، وتحديد األنشطة والوسائل التعليمية المناسبة للبرنامج، وتحديد أس

إعداد كتاب التلميذ "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" كإحدى وحدات البرنامج المقترح، وإعدادها، وكما تم اختيار وحدة 

ي الكائنات "التنوع والتكيف فاختبار المفاهيم البيئية المتضمنة بوحدة وحدة، وإعداد لهذه الوحدة، وإعداد دليل المعلم لتدريس ال

 مقياس السلوكيات البيئية على ضوء السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء.   الحية"، و

وتم اختيارمجموعةالبحث من بين تالميذ الصف األول اإلعدادي العام بمدرسة بغداد اإلعدادية المشتركة بإدارة الحسنة 

 ( تلميذًا وتلميذة كمجموعة تجريبية.43بدو شمال سيناء؛ بلغ عددهم النهائي )التعليمية بطريقة عمدية ألنهم عينة تمثل 

  وخلص البحث الحالي إلى عدة نتائج، يمكن إبرازها فيما يأتي:

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم البيئية قبل  1...وجودفارق دال إحصائًيا عند مستوى  -1

 نامج المقترح لصالح التطبيق البعدي. وبعد دراسة البر

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في مقياس السلوكيات البيئية  1...يوجد فارق دال إحصائيًا عند مستوى  -2

 قبل وبعد دراسة البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي. 

 

 مشكلة البحث:
 

تتحدد مشكلة البحث في شيوع السلوكيات البيئية الخطأ ألهل البادية في شمال سيناء؛ األمر الذي يتطلب وضع األسس 

السليمة التي يمكن معها تصويب هذه السلوكيات من خالل تحديد مجموعة من القيم البيئية المناسبة لهذا المجتمع وتضمينها 

 داخل برنامج يقدم لهم. 

 ؛ فإن هذاالبحثحاول اإلجابة عنالسؤال الرئيس اآلتي: وعلى ضوء ما تقدم

 ما فاعلية برنامج قائم على القيم البيئية لتصويب السلوكيات البيئية الخطأ لدى بدو شمال سيناء؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية: 

 ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية: 

 السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء؟ ما -1

 ما المفاهيم البيئية التي يلزم تضمينها في البرنامج المقترح؟ -2

 ما القيم البيئية التي يلزم تضمينها في البرنامج المقترح؟ -4

طأ لتالميذ المرحلة اإلعدادية ما اإلطار العام للبرنامج المقترح القائم على القيم البيئية لتصويب السلوكيات البيئية الخ -3

 من بدو شمال سيناء؟

 ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية بعض المفاهيم البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية من بدو شمال سيناء؟ -5

 ل سيناء؟ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية السلوكيات البيئية اإليجابية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية من بدو شما -6

 هدف البحث:

هدف البحث الحالي إلى تصويب السلوكيات البيئية الخطأ لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية من بدو شمال سيناء من خالل 
 برنامج مقترح قائم على القيم البيئية.

 أهمية البحث: 

 قد يسهم البحث الحالي فيما يأتي:

القيم البيئية؛ مما يزود القائمين على العملية التعليمية بمجموعة من األسس تقديم نموذج لبرنامج مقترح في العلوم قائم على  -1

 التي قد يستفاد منها في تصميم برمج مماثلة.

تقديم اختبار للمفاهيم البيئية،ومقياس السلوكيات البيئية؛ مما قد يفيد مخططي المناهج والمسئولين عن القياس والتقويم لبناء  -2

 ة في الجوانب: المعرفية، والمهارية، والوجدانية. وتصميم أدوات التقويم خاص

 تقديم نموذًجا لكيفية تنفيذ إحدى وحدات البرنامج؛ مما يفيد في مراعاة الظروف والمتغيرات على مستوى المدرسة. -4

األمر تصويب السلوكيات البيئية الخطأ لدى التالميذ البدو بالمرحلة اإلعدادية في شمال سيناء؛  -3

 وبالتاليتنميةالسلوكياتالبيئية اإليجابية.، الذيقديؤديإلىزيادةالوعيالبيئيلهم

تنبيه القائمين على برامج إعداد المعلم وتدريبه إلى ضرورة االهتمام بإعداد معلم العلوم، ومواصلة تدريبه أثناء الخدمة  -5



 عادل عبد الهادى عبد الله وأخرون
 

1. 
 

 ة. على إدارة وتنفيذ مناهج العلوم بحيث يحقق تنمية القيم البيئية بصفة خاص

قد يكون لهذاالبحث إسهامه في فتح المجال أمام بحوث ودراسات أخرى في مجال تدريس القيم البيئية في مراحل التعليم  -6

تعليم جامعي(، كما قد يسهم في القطاع األهلي على مستوى التعليم غير النظامي من  -تعليم ثانوي -المختلفة )تعليم أساسي

 مل في هذا المجال. خالل الدورات والمحاضرات ودروس الع

 البحث:  منهج

لتحديد مدى فاعلية البرنامج المقترح لتنمية بعض اعتمد البحث الحالي على المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة؛ 
المفاهيم البيئية والسلوكيات البيئية اإليجابية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي من بدو شمال سيناء من خالل تجريب وحدة 

 دراسية منه. 

 حدود البحث: 

 التزم البحث الحالي بالحدود اآلتية:
بمدرسةبغداد اإلعدادية المشتركة بإدارة الحسنة مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي من بدو شمال سيناء  -1

 التابعةلمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.التعليمية
تجريب وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" من البرنامج المقترح على تالميذ الصف األول اإلعدادي؛ خالل  -2

 م. 2.12/2.14الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
 قياسفاعليةتدريس الوحدة الدراسية فيإكساب المفاهيم البيئية، والسلوكيات البيئية اإليجابية. -4
 المفاهيم البيئية على المستويات المعرفية اآلتية: التذكر، والفهم، وما فوق الفهم. االقتصار عند قياس  -3
االقتصار عند قياس السلوكيات البيئية على السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء كما تحددها االستبانة  -5

 المعدة لذلك.

 فرضا البحث:

 يناآلتيين:حاول البحث الحالي التحقق من صحة الفرض

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم البيئية قبل وبعد دراسة  -1
 وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" من البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي. 

التجريبية في مقياس السلوكيات البيئية قبل وبعد دراسة يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة  -2
 وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" من البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي. 

 إجراءات البحث:

 لإلجابة عن أسئلة البحث قام الباحث بالخطوات اآلتية:
البحث؛ للوقوف على ما تم من دراسات في هذه المجاالت، مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ذات العالقة بمتغيرات  -1

وتعرف إجراءاتها، وأدواتها، وأهم نتائجها وتوصياتها، ليتوفر لديه معارف وخبرات تمكنه من وضع اإلطار العام 
 لبرنامج المقترح.

ة ومغلقة وعرضها علي تحديد السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء وذلك من خالل استبانات مفتوح -2
السادة المحكمين المتخصصين في مجال البيئة والتربية البيئية والوصول بالقائمة النهائية لها، وقد خلصت النتائج إلى 

 ( سلوًكا بيئيًا خطأ يشيع ممارستها لدى بدو شمال سيناء.15تحديد )
ضها على السادة المحكمين؛ للوصول بها إلى الصورة تحديد المفاهيم البيئية التي يلزم تضمينها بالبرنامج المقترح، وعر -4

 ( مفهوًما فرعيًا تندرج تحت هذه المفاهيم الرئيسة.34( مفاهيم رئيسة، و)5)النهائية، وقد خلصت النتائج إلى تحديد
صورة تحديد القيم البيئية التي يلزم تضمينها بالبرنامج المقترح، وعرضها على السادة المحكمين؛ للوصول بها إلى ال -3

 ( قيمة بيئية فرعية تندرج تحت هذه القيم الرئيسة..3( قيم بيئية رئيسة، و)5)النهائية، وقد خلصت النتائج إلى تحديد 
 بناء البرنامج القائم على القيم البيئية وشمل اآلتي:  -5

 دواعي الحاجة إلى البرنامج المقترح.  -أ
 منطلقات البرنامج المقترح. -ب
 معايير ومؤشرات البرنامج المقترح.  -ج
 األهداف العامة للبرنامج المقترح. -د
 اإلطار العام لمحتوى البرنامج المقترح. -ه
 طرق التدريس المقترحة في البرنامج. -و
 تحديد األنشطة والوسائل التعليمية المناسبة للبرنامج. -ز
 تحديد أساليب التقويم المناسبة للبرنامج. -ح

 
 ج المقترح على السادة المحكمين، والتأكد من صالحيته لالستخدام والتطبيق.عرض اإلطار العام للبرنام -6
 "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" كإحدى وحدات البرنامج المقترح، وإعدادها وفقًا للخطوات اآلتية: اختيار وحدة  -4

 مبررات اختيار موضوع الوحدة. -أ
 أهداف تدريس الوحدة. -ب
 محتوى الوحدة الدراسية. -ج
 التلميذ في الوحدة الدراسية.مراجع  -د

 
، وعرضه على السادة المحكمين لضبطه ومراجعته، ثم وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية"إعداد كتاب التلميذ ل -8

 تعديله وصياغته في صورته النهائية.
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  ، وفقًا للخطوات اآلتية:وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية"إعداد دليل المعلم لتدريس  -9
 مقدمة الدليل والفلسفة التي تقوم عليها الوحدة. -أ

 تحديد األهداف اإلجرائية لموضوعات الوحدة. -ب
 التوزيع الزمني المقترح لتدريس موضوعات الوحدة. -ج
 الطرق التدريسية المقترحة لتدريس موضوعات الوحدة. -د
 الوسائل التعليمية المعينة على تدريس موضوعات الوحدة. -ه
 موضوعات الوحدة.خطط السير في تدريس  -و
 قائمة المراجع. -ز

 عرض دليل المعلم على السادة المحكمين لضبطه ومراجعته، ثم تعديله وصياغته في صورته النهائية. -.1
المعرفية: التذكر، "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" في المستويات إعداد اختبار المفاهيم البيئية المتضمنة بوحدة  -11

ركز محتوى االختبار على المفاهيم البيئية الرئيسة الخمسة التي تم استخالصها سلفًا، وتكونت والفهم، وما بعد الفهم، وت
مفردة، وتم عرضه على السادة المحكمين لضبطه ومراجعته, ثم تعديله في ضوء آراء  .5عدد مفردات االختبار من 

" تلميذًا بمدرسة التمد اإلعدادية 35وامها "السادة المحكمين، كما تم إجراء الدراسة االستطالعية له على مجموعة بلغ ق
م؛ لحساب ثبات االختبار، 2.14/2.13المشتركة بإدارة نخل التعليمية بشمال سيناء في بداية الفصل الدراسي األول 

 ومدى وضوح ومناسبة مفردات االختبار لمستوى التالميذ، وتحديد زمن االختبار.
السلوكيات البيئية الخطأ التي تشيع لدى بدو شمال سيناء, وتكون المقياس من اعداد مقياس السلوكيات البيئية على ضوء  -12

( موقفًا بيئيًا،ويلي كل موقف أربعة بدائل؛ كل بديل يعبر عن التصرف الذي يمكن أن يسلكه التلميذ إزاء هذا .3)
يمثل السلوك البيئي اإليجابي  الموقف؛ بحيث يمثل البديل األول السلوك البيئي اإليجابي بدرجة كبيرة، والبديل الثاني

بدرجة متوسطة، أما البديل الثالث فيمثل السلوك البيئي اإليجابي بدرجةصغيرة، أما البديل الرابع فيمثل سلوك بيئي سلبي 
خاطئ، وتم عرضه على السادة المحكمين لضبطه ومراجعته, ثم تعديله في ضوء آراء السادة المحكمين، كما تم إجراء 

" تلميذًا بمدرسة التمد اإلعدادية المشتركة بإدارة نخل التعليمية 35تطالعية له على مجموعة بلغ قوامها "الدراسة االس
م؛ لحساب ثبات المقياس، ومدى وضوح ومناسبة مفردات 2.12/2.14بشمال سيناء في بداية الفصل الدراسي األول 

 المقياس لمستوى التالميذ، وتحديد زمن المقياس.   
ةالبحث من تم اختيار مجموعة البحث من بين تالميذ الصف األول اإلعدادي العام بمدرسة بغداد اإلعدادية اختيارمجموع -14

( تلميذًا 43المشتركة بإدارة الحسنة التعليمية بطريقة عمدية ألنهم عينة تمثل بدو شمال سيناء؛ بلغ عددهم النهائي )
 م(.2.12/2.14م الدراسي )وتلميذة كمجموعة تجريبية في الفصل الدراسي األول للعا

 إجراء التطبيق القبلي على تالميذ المجموعة التجريبية الختبار المفاهيم البيئية، ومقياس السلوكيات البيئية. -13
 المجموعة التجريبية.وحدة "التنوع والتكيف في الكائنات الحية" على تالميذ تدريس  -15
 السلوكيات البيئية على تالميذ المجموعة التجريبية.  إجراء التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البيئية ومقياس -16
 تصحيح األدوات، ورصد الدرجات، وتحليلها إحصائيًا. -14
 التوصل للنتائج ومناقشتها وتفسيرها وكتابة التوصيات والمقترحات. -18
 

 البحث:  نتائج
 

  خلص البحث الحالي إلى عدة نتائج، يمكن إبرازها فيما يأتي:
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم البيئية  1...وجودفرق دال إحصائيًا عند مستوى  -4

 قبل وبعد دراسة البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي. 
يات بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في مقياس السلوك 1...يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى  -3

 البيئية قبل وبعد دراسة البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي.
  

 التوصيات والمقترحات: 
 

 في ضوء نتائج البحث يمكن التوصية بما يأتي:
االستفادة من قوائم المفاهيم والقيم البيئية التي توصل إليها البحث عند وضع وثيقة مناهج العلوم لمرحلتي التعليم االبتدائي  .1

 واإلعدادي.
ربط قوائم المفاهيم والقيم البيئية التي توصل إليها البحث، باإلضافة إلى السلوكيات البيئية الخطأ بمواصفات تأليف كتب  .2

 التلميذ وأدلة المعلم لمادة العلوم، وكمعايير للحكم عليها لمحاولة تصويبها.
 مناهج العلوم بجميع المراحل التعليمية. إعداد مصفوفة مدى وتتابع للمفاهيم والقيم البيئية تتضمن جميع  .4
االستفادة من اإلطار العام للبرنامج المقترح لتالميذ الصف األول اإلعدادي الذي توصل إليه البحث باعتباره نموذًجا  .3

 لبرامج أخرى في مناطق بيئية أخرى لتصويب السلوكيات البيئية الخطأ لديهم.
مشروعات حماية وخدمة البيئة، ودراسات الحالة، والتأكيد عليها في المواقف االهتمام باألنشطة الميدانية والرحالت و .5

 التعليمية، وربطها بالمفاهيم والقيم البيئية والمهارات المتضمنة بالمناهج.
 تدريب معلمي العلوم بمراحل التعليم المختلفة على المفاهيم والقيم البيئية والمهارات وكيفية تنميتها خالل مناهج العلوم. .6
 تجريب بعض وحدات اإلطار المقترح لتنمية أبعاد المسئولية البيئة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. .4
 تدريب المعلمين على األساليب التدريسية المختلفة لتصويب المعتقدات البيئية الخطأ. .8
 تصويب المعتقدات الخطأ المنتشرة في البيئة المحلية.  .9

 لتالميذ التعليم العام في ضوء المشكالت والقضايا البيئية في المجتمع المحلي.بناء برامج في التربية البيئية  ..1
 وفي ضوء نتائج البحث يقترح الباحث الدراسات والبحوث المستقبلية اآلتية:

تجريب وحدات دراسية من البرنامج المقترح في تنمية السلوكيات البيئية المسئولة، والقيم البيئية لدى تالميذ المرحلة  .1
 عدادية من بدو شمال سيناء.اإل

 دراسة تحليلية حول واقع تنمية القيم البيئية بالمقررات الدراسية األخرى.  .2
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 فاعلية استخدام مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة في تنمية المسئولية البيئية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.  .4
 بكليات التربية في تنمية القيم البيئية لديهم. إجراء دراسة تقويمية لبرامج إعداد معلمي العلوم .3
 إجراء دراسة عن أهم المشكالت التي تعاني منها بيئة شمال سيناء ومدى تضمينها بمناهج العلوم بمراحل التعليم العام. .5
تنمية تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء مدخل العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة وفاعلية ذلك في  .6

 السلوكيات البيئية اإليجابية لدى التالميذ.
 

 مراجعال

 

: المراجع العربية:  أوًلا

 (. التربية البيئية: بين الحاضر والمستقبل. القاهرة: عالم الكتب.4..2أحمد حسين اللقاني، وفارعة حسن محمد ) - 1

وغير النظامي، مشروع التدريب والوعي البيئي (.مرجع في التربية البيئية للتعليم النظامي 1999محمد صابر سليم ) -2

 )دانيدا(، القاهرة: رئاسة مجلس الوزراء، جهاز شئون البيئة

(. التربية البيئية وإعداد المعلم في عصر المعلوماتية. المؤتمر العلمي الخامس لكلية التربية "دور ...2محمد علي نصر )ـ 4

 أبريل. 24-26الحادي والعشرين"، جامعة المنيا، كلية التربية،  كليات التربية تجاه التربية البيئية في القرن

(. فعالية برنامج لتنمية التنور البيئي لدى معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية 3..2عبد المسيح سمعان عبد المسيح ) - 3

 (، يوليو.2)4، وإمكانية التنبؤ بسلوكهم البيئي. الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية

(. أثر ممارسة األنشطة البيئية الحرة على تنمية الوعي البيئي لتالميذ المرحلة 4..2سنية محمد عبد الرحمن الشافعي ) -5

 (، يونيه.2)6االبتدائية. الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، 

أثر التدريس بنموذج االستقصاء العادل في تنمية التحصيل والتفكير (. 1..2نعيمة حسن أحمد، وسحر محمد عبد الكريم ) - 6

الناقد واالتجاه نحو بعض القضايا البيئية لطالب الصف األول الثانوي. الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمي 

اإلسكندرية،  -أبو قير -نولوجيا والنقل البحري الخامس: التربية العلمية للمواطنة، المجلد الثاني، األكاديمية العربية للعلوم والتك

 أغسطس. 1 -يوليو 29

 ثانبا :المراجع اًلجنبية:
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THE EFFECTIVENESS OF ENVIRONMENTAL VALUES PROGRAM TO 

RECTIFY MISBEHAVIORS AMONG NORTH SINAI BEDOUINS 

 

A.A. Abdalla ; Mona A.S.M.Shehab; M. M.Asfour and N.A. I.Attia 

 

ABSTRACT 
 

The research aimed to correct the wrong environmental behaviors among prep school pupils 

from North Sinai Bedouins through a program proposal based on environmental values. 

In order to achieve the research goal; were identified wrong environmental behaviors that is 

common among the Bedouins of North Sinai, and to identify concepts and environmental values 

that need to be included in the proposed program, and build a program based on environmental 

values and included the following: reasons it's needed; foundations that are building program on 

the light; standards and indicators of the proposed program; the general framework for the 

content of the proposed program; teaching methods proposed in the program; identify activities 

and teaching aids appropriate for the program and to identify appropriate methods of evaluation 

of the program. 

The "Diversity and adaptation in living organisms" unit was selected as one of the units of 

the proposed program, and preparation of student book for this unit; preparation of the teacher's 

guide for the teaching of the unit, and the preparation of test environmental concepts contained 

"Diversity and adaptation in living organisms" unit and the preparation of environmental 

behaviors scale in the light of wrong behaviors environmental that is common among the 

Bedouins of North Sinai. 

The research group was selected from among the first-graders preparatory public school prep 

Baghdad by intentional manner because they represent a sample of North Sinai Bedouins; 

numbered final (34) pupils. 

The research found several current results, can be highlighted as follows: 

1 - There is a statistically significant difference at the level of 0.01 between means scores 

of the experimental group students in pre-post environmental concepts test in favor post 

application.  

2 - There is a statistically significant difference at the level of 0.01 between means scores 

of the experimental group students in pre-post environmental behaviors scale in favor 

post application.  
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 محافظة البحيرة -: دراسة ميدانية لمدينة كفر الدوارالتعليم والموارد البشرية

 

  2ماجدة محمد رفعت أبو الصفا و 2فاطمة حسن الزناتى،  1جابر األنصارى محمد على
 
 مصر.  –الجيزة  –جامعة القاهرة -تصاد والعلوم السياسيةكلية اإلق1

 مصر. –المنوفية  - جامعة مدينة السادات -عهد الدراسات والبحوث البيئية م2

 
 

 مقدمة

 

تعتبر التربية والتعليم المسئول األول عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع، باعتبار أن التنمية ال تقتصر على النموو 
دى فقط، بل تشمل عملية التغيور فوى النوواحى االقتصوادية والسياسوية والةقافيوةه ف  تإلودف بالىوافة فلوى تحقيوق  يواد  االقتصا

منتظمة فى الدخل الحقيقوى للرورد فلوى نمووش الشخصوى والمإلنوى ورفاهيتوه وقدرتوه علوى اتخوا  القورار والمشوار ة االجتماعيوة 
 جتمعيةهوالسياسية بمجتمعه واالستراد  من مؤسساته الم

ويتىح دور التربية والتعليم فى عملية التنمية الشاملة بالنظر فلى األهمية االقتصوادية لورأا الموال البشورى  عنصور مون 
عناصر النتاج بل أ ةر ه ش العناصر أهمية فى الوقت الراهن، ل لك يجب فعاد  تقيويم الونظم التعليميوة لتحسوين نوعيوة التعلويم 

العصور ومواجإلوة متطلبوات التنميوة، ودراسوة الهودار التربووى باعتبوار أن التربيوة والتعلويم عمليوة و راءته لمساير  متطلبات 
 استةمار فى رأا المال البشرى ينتج عنإلا عائد على الررد والمجتمع  أى مشروع استةمارىه 

وسوع فوى المودارا، وحتى تحقق التربية والتعليم دورها فوى التنميوة فدبود مون تووفر شوروط موىووعية تجواو  مجورد الت
 وتوفير التمويل، شروط تتعلق بنوع التعليم، ونوع المخرجات التى تقدمإلا العملية التعليميةه

 
 مشكلة الدراسة

عانت مصر ولرتر  ليست بقصير  من فهمال المووارد البشورية وتعطيول الطاقوات والقودرات ال امنوة فيإلوا وفنتشوار الرسواد 
الت البطالة بوين الشوباب وموا ترتوب علوى  لوك مون فنتشوار معودالت الجريموة بو ختدف والمحسوبية، مما أدى فلى فرتراع معد

 أنواعإلا وعلى نطاق واسع وخاصة في السنوات القليلة الماىية نتيجة لتعرض البدد لإلنردت األمنىه
لسووق العمول ةوم  ل ا ف ن الدراسة تسوعى فلوى فسوتخدام متغيور ت التعلويم ت فوي ف سواب الرورد المإلوارات والخبورات الد موة

التدريب الجيد والحقيقى حتى يصبح ه ا العنصر البشرى قادراً على مواجإلة سوق العمل، وبالتالى يم ن السوتراد  منوه علوى 
الوجه األمةله وقد تم التعبير عن  لك من خدل نمو ج يت ون من مجموعة متغيرات والتى يعتقود أنإلوا توؤةر بشو ل مباشور أو 

 هالبشرى والستخدام األمةل لإل ا المورد غير مباشر على المورد

 
 أهمية الدراسة

ترجع أهمية الدراسة فلى العمل على الستخدام األمةل للموارد البشرية من خدل نموو ج يشومل مجموعوة مون المتغيورات 
وداعمواً للتنميوة التى يعتقد أنإلا تؤةر بصور  مباشر  أو غير مباشر  على العنصر البشرى، ومن ةم ي وون هو ا العنصور دافعواً 

 في شتى المجاالت وليا عائقاً لإلاه
فال أن  لك يتطلب ت اتف الجإلود، وفن ار ال ات، وفعدء المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وترعيول مبودأ الةوواب 

 والعقاب، والرتقاء بقيمة وم انة العلم والعلماءه 

 أهداف الدراسة

 المستقل وهو التعليم والمتغير التابع وهو استخدام العنصر البشرىه التعرف على نوع العدقة بين المتغير .1
 قياا التأةير المباشر للتعليم  متغير مستقل على العنصر البشرى  متغير تابعه .2

 قياا التأةير غير المباشر للتعليم على العنصر البشرى من خدل مجموعة من المتغيرات الوسيطةه .3

 مصادر البيانات

مرورد  لسوو ان مدينوة  رور الودوار محافظووة  2122اسوة علوى بحوود ميودانى لعينوة عشووائية طبقيووة بلو  حجمإلوا تحتووى الدر
 البحير ه 

 
 الدراسات السابقة ومنهجية الدراسة
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 الدراسات السابقة فى مجال التعليم قبل الجامعى، والمنإلجية المتبعة في ه ش الدراسةهبعض يتناول ه ا الج ء 

 ة بالتعليم قبل الجامعى  أوالً: الدراسات الخاص

 "رؤية حول تطوير مرحلة التعليم الثانوى". 2002دراسة عبد الله، عبدالله بيومى، 
 تناولت ه ش الدراسة التحديات التى تواجه التعليم الةانوى والمتمةلة فى اآلتى:

سنة وه ا يعنى  .1-12ة من فجمالى الشريحة العمري %7..4تصل نسبة الملتحقين بجميع أنواع التعليم الةانوى  .1
 من ه ش الشريحة خارج مؤسسات التعليم الةانوىه %21.1أن هناك 

 من فجمالى المقيدين بالتعليم الةانوىه %11.3، والةانوى الرنى%4..3أن نسبة طدب التعليم الةانوى العام  .2

 المعرفة أو اقتصاديات السوقه ىعف ربط مناهج التعليم الةانوى بالبيئة، سواء بسوق العمل أو متطلبات مجتمع .3

ى فلى الةانوى العام، بينما عدم مرونة نظام التعليم الةانوى، حيد أنه اليسمح ب نتقال طدب التعليم الةانوى الرن .7
 لطدب الةانوى العام بالتحويل فلى مسار التعليم الرنىهيسمح 

 فرتراع  ةافة الرصول عن المعدالت العالميةه .2

الجغرافى لمدارا التعليم الةانوى العام، وىعف االهتمام بالمدارا الةانوية فى الريف والمناطق  سوء التو يع .1
من جملة مدارا الةانوى العام، فى حين يس ن ه ش المناطق  %..33الرقير ، حيد تحصل المناطق الريرية على 

 من جملة الس ان فى مصره 22%

لعام بين المحافظاته فرى القاهر  يصل نصيب المدرسة من طدب وجود تراوت حاد فى تو يع مدارا الةانوى ا .4
ً بينما البحير   447الةانوى العام  طالباًه ويوجد ه ا التراوت فى مدارا التعليم الرنى حيد يصل  2471طالبا

 طالباًه 7124وقنا  73.1طالباً، الريوم  21.4نصيب المدرسة من طدب الةانوى الرنى فى المنيا 

مط التقويم التقليدى ال ى يقيا القدر  على الحرظ، وال تاب المدرسى السطحى ال ى يقدم المعلومة للطالب سياد  ن ..
 لحرظإلا وفعتبارش المصدر الوحيد للمعلومةه

تراجع مستوى التعليم الةانوى عموماً وتدنى قدرته على مواجإلة المتغيرات االقتصادية والت نولوجية مما أدى فلى  .4
 لة بين خريجيههفنتشار البطا

مدرسة ةانوية  11من  فرتراع ت لرة فنشاء المدارا الرنية، حيد أن ت لرة فنشاء مدرسة فنية يعادل فنشاء أ ةر .11

 عامةه
من النراق الجمالى على التعليم قبل الجامعىه بينما يخصص  %11.4النراق على التعليم الةانوى العام يصل فلى  .11

للتعليم ال راعى(، ليصبح  %2..1للتعليم التجارى،  %2 للتعليم الصناعى، %4.12 ) %12.47للتعليم الرنى 
 ه%21.17الةانوى  فجمالى النراق على التعليم

متوسط النراق على الطالب  النراق على الطلبة فى المرحلة الةانوية اليتناسب وأهمية ه ش المرحلة، حيد يصل .12
وبالةان جنيإلا 1241بالةانوى العام   1344جنيإلاً وال راعى  13.7جنيإلاً، والتجارى  12.2 وى الرنى الصناعىًً

 جنيإلاًه

المإلارات الد مة لسوق  انرصال التعليم الرنى عن مرا   النتاج فى الصناعة وال راعة والتجار ، وعدم تحديد .13
 العمله العمل مما جعل التعليم الرنى فى ع لة عن متطلبات سوق

 مقترحات لتطوير التعليم الةانوى منإلا: وتقدم الدراسة بعض ال

مد صدحية شإلاد  المرحلة الةانوية فلى ةدد سونواته وهو ا يتطلوب تأجيول تجنيود الطودب الحاصولين علوى شوإلاد   .1
 فتمام المرحلة الةانوية خدل ه ش المد  و لك بالتنسيق مع و ار  الدفاعه

التعليم الةانوى، والتر ي  على الموتعلم والتعامول موع ميولوه وقدراتوهه تغيير أنماط التعليم والتعلم السائد  فى مدارا  .2
ويتطلب ه ا التغيير تنري  سياسة التعلم النشط، التقويم المسوتمر والشوامل، االسوتخدام األمةول لت نولوجيوا المعلوموات 

 واألتصال فى التعليم والتقويم، منإلج مرن مدئم للطالب والبيئةه 

يم الةانوى الرنى بتحويل المسار واللتحاق بالةانوى العام بعد نجاحإلم وحصوولإلم علوى درجوات السماح لطدب التعل .3
 مرترعة فى الصف األول الةانوى الرنىه

 ،"مالمح مستقبلية لتطوير التعليم الثانوى". 2002دراسة محمود، محمد خيرى 

ير العلوم والت نولوجيا والتلود البيئى والتنمية أن تطوير المناهج حسب ه ش الدراسة يتىمن جانبين أولإلما يتمةل فى تطو
االقتصادية والطاقة والجانب الةانى يتمةل فى ترإلم الطدب للتغير مع الحراظ على الإلوية وي ون  لك من خدل التربية 

 األخدقية والتأ يد على االنتماء وفإلم العلوم النسانية واالجتماعيةه
رنى واالرتقاء بمستواش ليتناسب مع احتياجات سوق العمل يتطلب تطوير المحتوى  ما أن االرتراع بمستوى التعليم ال

 الدراسى، تطوير الوسائل التعليمية والتجإلي ات األساسية، توفير التمويل الد م لإل ا النوع من التعليمه  
 تدعو الدراسة فلى:

ى التعليم وتغير دورش من مستمع سلبى فلى التر ي  على المتعلم واالهتمال بدورش الرعال وبمشار ته المباشر  ف .1
 مشارك وباحد وناقده

تدعيم مإلارات التعليم ال اتى و يرية حل المش دت وطرق البحد ال تشاف المعرفة من مصادرها المتعدد   .2
ية والتعامل معإلا واستخدامإلا فى التوصل لمعارف جديد  تسإلم فى اال تشافات العلمية الجديد  التى تسإلم فى التنم

 البشرية وبناء مجتمع دائم التعليم حتى نتم ن من تلبية حاجات سوق العمل والنتاج الحالية والمستقبليةه
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 االهتمام باألبنية التعليمية و يادتإلا من حيد فعدادها وتجإلي اتإلا ومعاملإلا بما يتناسب وال ياد  فى أعداد الطدبه .3

 تعليم والمتعلمينهاالهتمام بالرعاية الصحية للقائمين على ال .7

 ،"التنمية العلمية والتكنولوجية لطالب التعليم العام". 2002المجالس القومية المتخصصة، 

أستإلدفت ه ش الدراسة التعرف على الوىع الحالى لبرامج تعليم وتعلم المواد العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام، 
مرت  ات الرئيسية للتنمية العلمية والت نولوجية للخريجين، وصوالً فلى تقديم وتحديد نواحى القصور الموجود  فيإلا، وأهم ال

مقترحات وتوصيات تتىمن تصوراً للتنمية العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام، بما يؤدى فلى أن ت ون لدى الخريج 
حياتية اليومية بنإلج وبر ر علمى مستنير، قادراً ةقافة علمية وت نولوجية متطور ، تجعله قادراً على أن يتعامل فى ممارساته ال

 على موا بة التطورات العلمية والت نولوجية المستمر ه

،"تنمية  2002دراسة عبد الموجود، محمد عزت. منقريوس، فيليب إسكاروس. محمد، مصطفى عبد السميع.
 المهارات الحياتية لدى طالب التعليم الثانوى فى إطار مناهج المستقبل".

قت ه ش الدراسة الىوء على مش لة الرجو  بين مناهج التعليم الةانوى المناسبة للمستقبل والمناهج الحالية، وأهمية أن أل
يتىمن المنإلج الدراسى عد  موىوعات أهمإلا المإلارات الحياتية التى تستةمر فى المواقف الحياتية فى شتى المجاالت دون 

تناولت الدراسة مدمح عامة عن مناهج التعليم الةانوى التى تتناسب مع التطور النظر فلى التخصص أو النوع أو الجناه و
المستقبلى، ووظائف المإلارات الحياتية فى مجاالت مختلرة مةل: مجال النتاج، مجال الصحة، مجال الوعى المجتمعى 

 والوعى بالمواطنة ومجال التةقيف البيئى، ومجال التربية النجابيةه  

 ة الدراسةمنهجيثانياً: 

في البحد نظراً لوجود معرفة مسبقة ومعلومات  افية حول الظاهر  موىع الدراسة  1استخدمت الدراسة المنإلج الوصرى
عليم الجامعى تم تحديد مش لة وهى تالتعليمت  فمن خدل الدراسات السابقة سواء األجنبية أو العربية للتعليم قبل الجامعى والت

الدراسة والررىيات ةم جمع المعلومات من أجل صياغة الررىيات وفختبارهاه  ما اعتمدت الدراسة على المنإلج الستقرائى 
وال ى يعرف على أنه تعملية مدحظة الظواهر وتجميع البيانات عنإلا للتوصل فلى مبادئ عامة وعدقات  ليةته فرى المنإلج 

ى يتم النتقال من الج ء فلى ال ل، أو من الخاص فلى العام حيد يبدأ الباحد بالتعرف على الج ئيات ةم يقوم الستقرائ
بتعميم النتائج على ال له  وتشتمل الدراسة على عرض وتحليل بيانات البحد والتى تشمل حساب الحصاءات الوصرية 

 -cross التحليل الوصرى على جداول التقاطع للمتغيرات المختلرة ل ل المتغيرات المستخدمة فى الدراسةه ويعتمد 

tabulation   معامدت النحدار ،regression coefficient   وأيىا نما ج النحدار الخطى والتى تستخدم لتحديد ،

 المتغيرات التى سوف تدخل فى تحليل المساراته
وهو يتطلب الفتراىات الموجود  فى ظل ه ا النمو جه  فمتداد لنمو ج النحدار،  path analysisويعتبر تحليل المسار 

يوىح العدقة بين المتغيرات المستقلة والوسيطة والمتغير التابعه ويوىح معامل المسار   path modelنمو ج المسارات  
path coefficient  خدام البرنامج التأةير المباشر للمتغير المستقل على المتغير التابع فى نمو ج المسارات وقد تم فست

 لألسباب اآلتية:      SPSSالحصائى 
  SPSSمن أفىل برامج الحصاء الد مة لتحليل بيانات األبحاد العلمية و لمة   SPSSيعتبر البرنامج المسمى   -1 

وم ، وتعنى ه ش العبار  ح مة البرامج الحصائية للعل  Statistical Package for Social Scienceاختصار للعبار  
حيد يعمل ويندو   بيئة تشغيل ل ةير من البرامج بصرة   Windowsاالجتماعية وال ى يعمل من خدل برنامج ويندو  

 ه2عامة والبرامج الحصائية بصرة خاصة
ومن أحدد الصدارات التى  ، وقد  ان يعمل على الحاسبات ال بير ،1441عام   SPSSوقد ظإلر أقدم فصدار من برنامج 

 .    SPSS version17ظإلرت لإل ا البرنامج 
      SPSSإدخال البيانات فى برنامج  -2 

هوى فدخوال البيانوات عون طريوق جودول البيانوات و لوك بعود فوتح البرنوامج   SPSSمن أهم طرق فدخال البيانات ببرنوامج 

الشاشوة االفتتاحيووة ةوم يظإلوور جودول فدخووال البيانوات الخواص بالبرنووامج م ونواً موون مجموعوة موون األعمود  للمتغيوورات وظإلوور 
Variables   ومجموعوة مون الصوروف للحواالت أو األفوراد ،Cases   بعود االنتإلواء مون فدخوال  افوة البيانوات يجوب حروظ ،

مون القائموة المنسودلة فيظإلور   Saveقوائم واختيوار أمور حروظ بسطر ال  Fileالملف، و لك بالىغط بالماوا على  لمة ملف 

 صندوق حوار يطلب تحديد اسم للملف فن تبه ، ةم نىغط  ر حرظه

 وصف البيانات  - 3

يم ن فجراء ه ش العملية قبل فدخال البيانوات أو بعود الدخوال، وهو ش الخطوو  هاموة جوداً، وترجوع أهميتإلوا فلوى أن برنوامج 
SPSS  البيانات التى تم فدخالإلا فال ف ا قمنا بوصف البيانات لهه  لن يتعرف على 

 
 

                                                 
 2111ربحى عبد القادر الجديلى، مناهج البحث العلمى،  1
  SPSS التحليل اإلحصائى للبيانات باستحدام نصر محمود صبرى. . أحمد الرفاعى حسين، 2



  جابر األنصارى محمد على وأخرون

 

1. 

 

 

 نذكر منها:  Statisticsاستخراج اإلحصائيات المختلفة من قائمة  -4

 Frequenciesالتكرارات  4-1

 ومنإلا استخراج جدول ت رارى و لك لمعرفة  ل قيمة من قيم المتغير، أو ت رار  ل فئة من فئات المتغيره

     Correlationط االرتبا 4-3
ومعامل ارتباط   Personوهو يحسب معامل ارتباط بيرسون    Pariate Correlationاالرتباط ةنائى المتغير 

 مع مستويات الداللةه  Kendalls tau- bومعامل االرتباط  اندل  تيو ب   Spearmanسبيرمان 
 Linearلج ئى وال ى يصف العدقة الخطية وهو معامل االرتباط ا   Partial Correlationاالرتباط الج ئى 

relationship  بين متغيرين، مع التح م فى تأةير متغير آخر فىافى أو أ ةره 

  Linear Regressionاالنحدار الخطى   4-4
والتى تحتاج فلى متغير أو أ ةر من    Coefficients of Linear Regressionوهو تقدير لمعامدت المعادلة الخطية 

  غيرات المستقلة حتى تستخرج أو يتم التنبؤ بإلاهالمت

 استخراج الرسومات البيانية 4-2

هى قدرته على استخراج رسومات بيانية لتمةيل البيانات وفق األسا الحصائية المتعارف   SPSSمن ممي ات برنامج 
مساحات بيانية  -خطوط بيانية  -بيانية  أعمد  :  SPSSومن الرسومات البيانية التى يتم استخراجإلا باستخدام برنامج  عليإلاه

 دائر  بيانيةه -

 الحفظ والطباعة - 2

أن ن تب اسم   SPSS، ويم ننا عند التعامل مع برنامج   Fileمن قائمة ملف   Save Asأو   Saveيتم الحرظ باألمر 
 تابة الملف باللغة العربية حرف مع ترك مسافات بين ال لمات و  لك يم ن  222الملف بعدد من الحروف  ما نشاء حتى 

     من ويندو ه  .، والصدار 4.2مع العلم أن ه ا األمر مستحيل مع الصدارات السابقة لإلصدار 

ولطباعة ملف النتائج: هناك احتمالين، األول ف ا أردنا طباعة ج ء من الملف ف نه يتم التعليم علية ةم طلب طباعته،  
من   Printمن شريط القوائم ةم فختيار أمر   Fileفيتم فتح قائمة ملف  طباعة الملف  امدً االحتمال الةانى وهو ف ا أردنا 
 القائمة المنسدلةه                  

 تتناول الدراسة الميدانية لمدينة كفر الدوار مجموعة من المتغيرات على النحو التالى:

 متغير مستقل وهو التعليم .1
 النوع، المنطقة، الحالة ال واجية، العمل، وسائل العدم متغيرات وسيطة وهى: العمر، .2

 متغير تابع وهو فستخدام المورد البشرى .3

 توصيف المتغيرات

 تم التعبير عن متغيرات النمو ج بقيم عددية وتم التر ي  على القيم التى أخ تإلا تلك المتغيرات

 أوالً: المتغير المستقل" التعليم " ويأخذ القيم اآلتية

 = متوسط 7،   = أقل من متوسط 3،   = يقرأ وي تب 2،   = أمى 1
 = الدرجة الجامعية األولى أو أ ةر 1،   = فوق متوسط 2

 ثانياً: المتغيرات الوسيطة

 العمر ويأخ  أى قيمة عددية منطقية بالطبع البد أن ت ون موجبة -

 النوع: ويأح  القيم اآلتية -
 = أنةى 2، =   ر 1     

 لمنطقة: ويأخ  القيم اآلتيةا     -
 = ريف 2 ،= حىر 1     

 الحالة ال واجية: ويأخ  القيم اآلتية    -
 = أرمل 3 ،= مت وج 2، = أع ب 1، صرر= أقل من السن القانونى     

 العمل:  ويأخ  القيم اآلتية -
 = يعمل 2 ،= ال يعمل 1      

 وسائل العدم:      -
 = أنترنت 2 ،= موبايل 7 ،= تليرون 3 ،= تلير يون وريسيرر 2 ،= تلير يون فقط 1     
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 ثالثاً: المتغير التابع وهو إستخدام المورد البشرى " مدى اإلستفادة من المورد البشرى "

 صرر = لم يتم الستراد  من التعليم ألنه لم يست مل      
 = لم يتم الستراد  من التعليم ألنه ال يعمل   1         
 = لم يتم الستراد  من التعليم على الوجه األ مل ألنه ال يعمل فى مجال تخصصه 2         
 مجال تخصصه الشخص يعمل فى= تم الستراد  من التعليم  3         

 كيفية الوصول إلى العينة التى أجريت عليها الدراسة
 " توزيع السكان لقسم كفر الدوار "المجتمع محل الدراسة: (1جدول )

 النسبة العدد قسم  رر الدوار

 77.22 43412 جملة الحىر

 .22.4 11.222 جملة الريف

 111 211437 جملة القسم

  6002المصدر: الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، تعداد 

 
 2111تعوداد و لك طبقواً ل %21، بينما يبل  نسبة الريف حوالى %77من الجدول السابق يتىح أن نسبة الحىر حوالى 

، وبناءاً على  لك فقد تم أخ  عينة عشوائية طبقية بأستخدام أسولوب التو يوع المتناسوب للوصوول فلوى عودد المروردات مون  ول 
مون حجوم المجتموع محول الدراسوة والو ى يبلو  حووالى  %1مرورد  بنسوبة ت يود قلويدً عون  2122طبقة حيود بلو  حجوم العينوة 

نووة، بينمووا بلوو  عوودد موون حجووم العي %77مروورد  تمةوول المجتمووع الحىوورى بنسووبة  431نسومة وبمرووردات بلوو  عووددها  211437

 .من حجم العينة %21مررد  بنسبة  11.4تمةل المجتمع الريرى المرردات التى 
المستوى التعليمى والعمر: من المفترض أنه بأنتقال اإلنسان من فئة عمرية إلى فئة عمرية أخرى فإنه ينتقل من مستوى 

 مستوى تعليمى أعلى ,وذلك بأفتراض ثبات العوامل الموجودة فى النموذج. تعليمى ألى

المستوى التعليمى والنوع: من المتوقع أن يحصل الذكور على نصيب أكبر ومستوى تعليمى أعلى مما تحصل علية اإلناث 

الريفية )وكذلك المناطق وذلك نتيجة لعوامل إقتصادية وإجتماعية راسخة فى وجدان المجتمع المصرى وخاصة فى المناطق 

 العشوائية( والتى تفضل إعطاء فرصة أكبر للذكور فى الحصول على تعليم أعلى واإلتجاه باإلناث نحو الزواج المبكر.

المستوى التعليمى والحضر والريف: يحصل سكان الحضر على فرص أكبر فى التعليم سواء بالنسبة للذكور أو اإلناث، 

، التعليم الحكومى التجريبى بنوعيه، وهناك التعليم الخاص يم فهناك التعليم الحكومى العادىمن التعل كما أن هناك أنواع مختلفة

 أما فى المناطق الريفية فليس هناك سوى التعليم الحكومى العام وخاصة بعد مرحلة التعليم األساسى.

الريفية يتركون التعليم نتيجة زواجهم مما يجعل المستوى التعليمى والحالة الزواجية: كثيراً من اإلناث وخاصة فى المناطق 

 للحالة الزواجية تأثيراً سلبياً على المستوى التعليمى للفرد وخاصة اإلناث.

المستوى التعليمى والعمل: من المتوقع أنه بحصول الفرد على مستوى أعلى من التعليم والتدريب فإنه يحصل على فرص 

 " والذى يتوقف تحقيقه على النظام السياسى السائد فى المجتمع.تكافؤ الفرصبأفتراض وجود مبدأ " عمل أفضل وذلك 

المستوى التعليمى ووسائل اإلعالم: من المفترض أن تعرص اإلنسان بصفة عامة والطفل والشاب بصفة خاصة إلى 

ومن ثم اإلستفادة من  وسائل المعرفة المختلفة فى سنوات حياته األولى سوف تزيد من معلوماته وتؤثر على طريقة تفكيره

 الوسائل التكنولوجية الحديثة فى اإلرتقاء بالمستوى المعرفى والتعليمى والحصول على أعلى الدرجات العلمية.

المستوى التعليمى وناتج المورد البشرى: مع اإلرتقاء بالعنصر البشرى علمياً يمكن اإلستخدام األمثل لهذا العنصر ومن ثم 

 اإلستخدام لصالح الفرد والمجتمع.  تعظيم الفائدة من هذا 
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 نموذج متغيرات الدراسة الميدانية: (1شكل )

 

 
 
 
 

 التحليل اإلحصائى والديموغرافى

 مستويات التعليم -1
عشوائية المأخوذة من المجتمع ( عدد المفردات فى كل مستوى من مستويات التعليم المذكورة فى العينة ال2يوضح الجدول )

من حجمم العينمة حاصملون علمى  %72محل الدراسة، ونسبة كل مستوى من هذه المستويات، كما يتضح من الجدول أن حوالى 

 النوع   

 المنطقة   

 الحالة ال واجية

 العمل

 مستوى التعليم إستخدام المورد البشرى 

 العمر   

 وسائل العدم
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أو أكثمر قلميالً  %21تعليم متوسط ويشكل التعليم التجارى نسبة كبيرة منه حيث يلتحق بهذا التعليم فمى الاالمب الحاصملون علمى 

 درجات. من مجموع ال

 
 المستويات المختلفة للتعليم ونسب تكرارها فى عينة الدراسة: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار المستوى التعليمى

 4.1 4.1 212 أمى 

 22.2 12.2 331 يقرأ وي تب 

 73.7 2..1 3.4 أقل من متوسط

 2.2. ..71 ... متوسط

 4.2. 7.1 1. فوق متوسط

 111 ..11 224 ة األولى أو أعلىالدرجة الجامعي

 - 111 2122 المجموع

 
 النوع -2

 1231، بينما يبلغ عدد اإلناث %72مفردة بنسبة تقدر بحوالى  47.( أن عدد الذكور فى العينة يبلغ 3يوضح الجدول )

 .%.2مفردة بنسبة تقدر بحوالى 

 نوعى العنصر البشرى ونسب تكراره فى العينة:(3جدول )

 النسبة الترا مية النسبة ارالت ر النوع

 72.1 72.1 47.   ر

 111 24.4 1231 أنةى

 - 111 2122 المجموع

 
 الفئات العمرية -3

من حجم  % 17( عدد المرردات فى  ل فئة عمرية ونسبة  ل منإلا،  ما يتىح من الجدول أن حوالى 7يوىح الجدول )
بالتعليم من حيد ال م وال يف ف نه يم ن الوصول فلى األستخدام األمةل  العينة فى سن التعليم وه ا يعنى أنه ف ا تم الهتمام

 للعنصر البشرىه 

 الفئات العمرية المختلفة ونسب تكرارها فى عينة الدراسة: (4جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار الرئات

1- 142 ..2 ..2 

11- 427 37.1 72.3 

21- 711 21.4 17.2 

31- 142 ..2 42.7 

71- 343 14.1 41 

21- 1.1 ..2 4..2 

11- 2. 1.3 44.. 

41- 3 1.2 111 

 - - 2122 المجموع

 (المنطقة )حضر وريف -4

، بينما تبل  عدد المرردات %77مررد  بنسبة  431( أن عدد المرردات التى تمةل الحىر فى العينة 2يوىح الجدول )
للمنطقة محل  2111ء  لك متمشياً مع نسبة الحىر والريف فى تعداد ، وقد جا%21مررد  بنسبة  11.4تمةل الريف التى 

 الدراسةه  

 المنطقة ومعدل تركز العنصر البشرى فى الحضر والريف: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار النوع

 77 77 431 حىر

 111 21 11.4 ريف

 - 111 2122 المجموع

 الحالة الزواجية -2
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 هة الم  ور عدد المرردات ونسب ت رارها فى  ل حالة من الحاالت ال واجي :(1يوىح الجدول )

 .الحالة الزواجية ونسب تكرارها فى العينة: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار الحالة ال واجية

 37.7 37.7 431 أقل من السن

 ..24 23.7 .74 أع ب

 1..4 ..71 14. مت وج

 111 1.7 24 أرمل

 - 111 2122 جموعالم

 العمل  -2

 ونسبة ت رار  ل منإلم والتى التعمل داخل العينة،( عدد المرردات التى تعمل 4يوىح الجدول )

 حالة العمل ونسب تكرارها فى العينة: (7جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار حالة الررد

 21.2 21.2 213 يعمل

 111 43.2 1212 ال يعمل

 - 111 2122 المجموع

 وسائل اإلعالم  -7

 هيةالعدم ةليوسحسب ال ونسب ت رار  ل منإلا( عدد المرردات .يوىح الجدول )
 ونسب تكرارها فى العينة وسائل اإلعالم: (2جدول )

 النسبة الترا مية النسبة الت رار وسيلة األعدم

 2.1 2.1 71 تلير يون فقط

 4.1 1.4 171 تلير يون وريسيرر

 11.2 2.2 23 تليرون

 1.3. ...1 1712 موبايل

 111 14.4 .71 أنترنت

  111 2122 المجموع

 اإلحصاءات الوصفية: (9جدول )

 النحراف المعيارى المتوسط أ بر قيمة اقل قيمة عدد المرردات المتغيرات 

 1.311 3.74 1 1 2122 التعليم

 12.112 21.41 43 1 2122 العمر

 1.747 .1.2 2 1 2122 النوع

 .1.74 1.22 2 1 2122 المنطقة

 47..1 1.14 3 1 2122 الحالة ال واجية

 1.771 1.21 2 1 2122 العمل

 31..1 3.44 2 1 2122 وسائل العدم

 1.143 .1.4 3 1 2122 فستخدام المورد البشرى
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 ((tailed-2)معامالت اإلرتباط ) معامل إرتباط بيرسون : (10جدول )

الحالة  المنطقة النوع العمر التعليم 
 ال واجية

وسائل  العمل
 العدم

فستخدام 
المورد 
 البشرى

 1.217 1.214 1.214 1.1.2 1.214- 1.111- 1.123 1 التعليم

 1.717 1.211 1.722 41..1 1.141- 1.147- 1  العمر

 1.247- 1.111 1.773- 1.144- 1.112 1   النوع

 1.147- 1.234- .1.11- 1.143- 1    المنطقة

 1.737 1.1.1 1.734 1     الحالة ال واجية

 1.412 1.111 1      العمل

 1.221 1       وسائل العدم

 1        البشرىفستخدام المورد 

 

 العالقة بين التعليم و الفئات العمرية

اك عدقة فيجابية بين التعليم ؛ وه ا يعنى أن هن 1.123( أن التأةير المباشر للتعليم على العمر = 11يتىح من الجدول )

 والعمر، وأن ه ا التأةير معنوىه

  aCoefficients (:  11جدول ) 

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 22.195 .886  .000 

Education 1.354 .237 .123 .000 
aDependent Variable: Age 

 

 العالقة بين التعليم ونوع العنصر البشرى

؛ وه ا يعنى أن هناك سلبية  1.111-( أن التأةير المباشر للتعليم على نوع العنصر البشرى = 12يتىح من الجدول )

 بين المستوى التعليمى للررد ونوعهه 

  aCoefficients (:  12جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.600 .029  .000 

Education -.006 .008 -.016 .453 
aDependent Variable: Kind   

 
 العالقة بين التعليم من جانب والحضر والريف من جانب آخر

؛ وه ا  1.214-المباشر للتعليم على نوع  المنطقة التى يقطنإلا العنصر البشرى = ( أن التأةير 13يتىح من الجدول )

 . يعنى أن هناك سلبية بين المستوى التعليمى للررد ونوع المنطقة
  aCoefficients (:  13جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.824 .029  .000 

Education -.079 .008 -.217 .000 
aDependent Variable: Region   

 

 العالقة بين التعليم والحالة الزواجية

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين التعليم  1.1.2( أن التأةير المباشر للتعليم على العمر = 17يتىح الجدول )

 وأن ه ا المتغير معنوىهوالحالة ال واجية، 
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  aCoefficients (:  14جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) .679 .052  .000 

Education .119 .014 .182 .000 
aDependent Variable: Status   

 

 ام المورد البشرىالعالقة بين التعليم وإستخد

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة  1.217( أن التأةير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى = 12يوىح الجدول )

 فيجابية بين التعليم ومدى فستخدام والستراد  من العنصر البشرىه 

 

  aCoefficients (:  15جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) -.777 .061  .000 

Education 0449 .016 0.514 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 

 العالقة بين التعليم والعمل

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين  1.211-=  ( أن التأةير المباشر للتعليم على متغير العمل11يوىح الجدول )

 التعليم بمستوياته المختلرة والتى يصل فليإلا العنصر البشرى وبين العمل ال ى يمارسهه 

 
  aCoefficients (:  16جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 0.962 .025  .000 

Education .087 .007 .269 .000 
aDependent Variable: Job   

 العالقة بين التعليم ووسائل اإلعالم

؛ وه ا يعنى أن هناك عدقة فيجابية بين  1.214( أن التأةير المباشر للتعليم على وسائل العدم = 14يوىح الجدول )

 فستخدامه لوسائل المعرفة الحديةة، وهو تأةير معنوىهالمستوى التعليمى للررد وبين فم انية 

 

  aCoefficients (:  17جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 2.876 .042  .000 

Education .315 .011 .517 .000 
aDependent Variable: Media   

 لعالقة بين العمر وإستخدام المورد البشرىا

؛  1.222-( أن التأةير المباشر لمتغير العمر على  مدى فستخدام والستراد  من العنصر البشرى = .1يوىح الجدول )

 وه ا يعنى أن هناك عدقة سلبية بين العمر ومدى الستراد  من المورد البشرىه

  aCoefficients (:  18جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -.079 .048  .102 

Age .032 .002 0.404 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   
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 العالقة بين النوع وإستخدام المورد البشرى

؛ وه ا يعنى أن 1.133-مباشر لنوع العنصر البشرى على فستخدام ه ا العنصر= ( أن التأةير ال14يوىح الجدول )

 هناك عدقة سلبية بين النوع ومدى الستراد  من المورد البشرىه

 
  aCoefficients (:  19جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) 1.902 .083  .000 

Kind -.710 .050 -.294 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 العالقة بين الحضر والريف من جانب وإستخدام المورد البشرى من جانب آخر 

وه ا يعنى  ؛ .1.11( أن التأةير المباشر للمنطقة بحىرها وريرإلا على فستخدام المورد البشرى = 21يوىح الجدول )

 أن هناك عدقة فيجابية بين المنطقة التى يقطنإلا العنصر البشرى وبين  مدى الستراد  من ه ا العنصر، وهو تـأةير معنوىه 
 

  aCoefficients (:  20جدول ) 
 

Model 

Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 1.426 .083  .000 

Region -.416 .051 -0.174 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 العالقة بين الحالة الزواجية وإستخدام المورد البشرى

؛ وه ا يعنى أن هناك 1.727-( أن التأةير المباشر للحالة ال واجية على فستخدام المورد البشرى = 21يوىح الجدول )

 قة سلبية بين الحالة ال واجية للررد وبين مدى الستراد  من ه ا المورد البشرىه عد

  aCoefficients (:  21جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) 0.149 .037  .000 

Status .579 .026 .434 .000 
aDependent Variable: Output of Human Resource   

 العالقة بين العمل وإستخدام المورد البشرى

؛ وهو ا يعنوى أن هنواك عدقوة  1.412( أن التوأةير المباشور للعمول علوى فسوتخدام الموورد البشورى = 22يوىح الجدول )

 وىه  فيجابية بين العمل وبين مدى الستراد  من ه ا المورد، وهو تـأةير معن

  aCoefficients (:  22جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) -1.657 .055  .000 

Job 1.931 .041 .712 .000 
aDependent Variable: Output of Human Resource   

 ام المورد البشرى العالقة بين وسائل اإلعالم وإستخد

؛ وه ا يعنى أن هناك 1.213-( أن التأةير المباشر لوسائل العدم على فستخدام المورد البشرى = 23يوىح الجدول )
 عدقة فيجابية بين وسائل العدم التى يتعامل معإلا الررد وبين فستخدام أو مدى الستراد  من ه ا المورد البشرىه 
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  aCoefficients (:  23جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -.509 .123  .000 

Media .325 .030 .226 .000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 

  aCoefficients ة (: معامالت اإلنحدار لمتغيرات نموذج الدراس24جدول )
Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant) -1.608 0.136  0.000 

Education 0.332 0.014 0.380 0.000 

Age 0.000 0.002 -0.002 0.940 

Kind -0.085 0.036 -0.035 0.019 

Region -0.105 0.033 -0.044 0.001 

Status 0.186 0.037 0.139 0.000 

Job 1.477 0.046 0.545 0.000 

Media -0.134 0.022 -0.093 0.000 
aDependent Variable: Using of Human Resource   

 
   Coefficientsa معامالت اإلنحدار لمتغيرات نموذج الدراسة بعد إستبعاد متغير العمر(: 25جدول )

Model Unstandardized Coefficients standardized Coefficients Sig. 

B Std.Error Beta 

 (Constant)  -1.610 0.134  0.000 

Education 0.332 0.014 0.380 0.000 

Kind -0.084 0.036 -0.035 0.019 

Region -0.105 0.032 -0.044 0.001 

Status 0.184 0.020 0.138 0.000 

Job 1.476 0.046 0.545 0.000 

Media -0.134 0.022 -0.093 0.000 

Dependent Variable: Using of Human Resourcea 

 
 التأثيرات غير المباشرة للتعليم على إستخدام )مدى اإلستفادة من( المورد البشرى 

-)(016.-)]خدل النوع يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من  p02 p21المسار  -1

وهو تأةير فيجابىه  وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى الستراد  أو   [005. =(294.

 الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
-)]الس ن يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل منطقة   p03 p31المسار  -2

وهو تأةير سلبىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى عدم  [038. - =(217.-)(174.

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
 واجية يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل الحالة ال  p04 p41المسار  -3

وهو تأةير فيجابىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد  يؤدى فلى  [079. =(182.)(434.)]

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
-)(712.)]يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل العمل   p05 p51المسار  -7

وهو تأةير سلبىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد قد يؤدى فلى عدم الستراد   [192. - =(269.

 أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
يمةل التأةير غير المباشر للتعليم على فستخدام المورد البشرى من خدل وسائل العدم   p06 p61المسار  -2

وهو تأةير فيجابىه وه ا يعنى أن الرتقاء فى المستوى التعليمى للررد  يؤدى فلى  [117. =(517.)(266.)]

 الستراد  أو الستخدام األمةل لإل ا العنصر البشرىه
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 وعلى ذلك فإن النموذج المتوقع يكون على الصورة:
      1ا 1.143 - 2ا 1.272+ 7ا .1.13+  3ا 1.177 - 2ا 1.132 – 1ا 1.3.1ص = 

 
 التأثيرات المباشرة والغير مباشرة للتعليم على إستخدام المورد البشرى: (9-2شكل ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 النوع
 2ا

 المنطقة 
 3ا

P21= -.016 

P31= -.217 

P02=-

.294 

P03= -  

.174 

 الحالة الزواجية
 4س

  العمل
 5س
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2. 

 

 توصيات الدراسة

يرى الباحد ومن منطلق تعظيم أةر وسائل العدم على فستخدام أو الستراد  من المورد البشورى أنوه يجوب عوود   .1
من أةر فيجوابى علوى الطلبوة والطالبوات و ونإلوا بوديل جيود للودروا الخصوصوية فوى ظول  القنوات التعليمية لما لإلا

بخروض  2113الظروف القتصادية الراهنة، فقد قام و ير التربية والتعليم ت د تور فبراهيم غنيمت فى بودايات عوام 

 عدد قنوات التعليم قبل الجامعى من أربعة قنوات فلى قنا  تعليمية واحد ه
الستيعاب ال امل لألطرال واللتحاق بالتعليم ف نه يجب  يواد  عودد مودارا ريواض األطروال فوى  ول مون  فى سبيل .2

الريف والحىر بالتوا ى مع  ياد  عدد  ليات رياض األطرال لتخوريج معلوم أ ةور درايوة بالتعامول موع الطرول فوى 
 و اد فرتباطه بالمدرسةه سنوات حياته األولى ف  ا أحب الطرل معلمه أحب  ل ما يقوله ه ا المعلم

يجوب التوعيووة بأهميووة التعلويم ل وول موون الوو  ور والنواد علووى حوود سوواء حيوود يميوول  ةيووراً مون اآلبوواء وخاصووة فووى  .3
المجتمعات الريرية فلى الو واج المب ور لإلنواد فوبعض اآلبواء يقووم بو واج بناتوه قبول السون القوانونى عرفيواً ةوم عقود 

، وهنا ي ون دور المعلوم بتقوديم التوعيوة بوأن الو واج المب ور لإلنواد ي وون سوبباً فوى القران عند بلوغ السن القانونى
 ةيور موون األموراض منإلووا هشاشووة العظوام وفقوور الوودم، فلوى جانووب التعورض لمشووا ل فجتماعيووة  ةيور  منإلووا الطوودق 

 وخاصة فى السنوات األولى من ال واجه

ال راعيوة( بصورة  -بصورة عاموة والمودارا الرنيوة) الصوناعيةيرى الباحد أنه يجوب  يواد  عودد المودارا الةانويوة  .7
خاصة، فبالرغم من فتساع مساحة محافظة البحير  وهى من المحافظات ال راعية فود يوجود فيإلوا سووى مدرسوتين 
 راعيتين أحدهما فى مدينة دمنإلور واألخرى فى مدينة النوبارية فالطالب ال ى يرغب فى اللتحاق ب حودى هواتين 

ين عليه قطع عشرات ال يلومترات للوصوول فلوى المدرسوةه  موا يجوب تووفير التودريب العملوى ت الحقيقوىت المدرست
للطدب فى ه ش المدارا حتى يتخرج الطالب ولدية خبر  حقيقية ت صنعة ت يستطيع بإلا اللتحاق بسوق العمل ف ا 

 ما أراد ال تراء بإل ا المستوى من التعليمه

ن هناك عدقة وةيقة بين التسرب من التعليم وال واج المب ر لإلناد، أما التسرب من التعليم من مشاهدات الدراسة أ .2
بالنسبة لل  ور فقد يرجع فلى تدنى الحالة القتصادية لألسر ، فلوى جانوب فنخرواض العائود الموادى للتعلويم فنورى أن 

لشإلر بينما يحصول العامول فوى نروا جنية فى ا 111المعلم ت بالتعاقد ت وهو حاصل على مؤهل عالى يحصل على 
فقد أرترع األجر الشوإلرى للمعلوم  2113، فال أنه فى عام  2111جنية فى الشإلر و ان  لك عام 121المدرسة على 
جنيهه من ه ا المةال الواقعى ال ى نعيشة يتىح لنا الدور السلبى ال ى يلعبه النظام السياسوى فوى  121المتعاقد فلى 

 التأةير على التعليمه
مون حجوم  %43.2من مشاهدات الدراسة أيىاً الرتراع ال بيور فوى نسوبة غيور العواملين حيود تبلو  النسوبة حووالى  .1

 المجتمع محل الدراسة، وتحتوى ه ش النسبة على الم ونات الررعية اآلتية:
 من    %21.2مررد  بنسبة  731من هم فى سن أقل من سن العمل وعددهم   1-1      

 ه ل الدراسةحجم المجتمع مح             
 من لم يجدوا فرص عمل  1-2      
 غير الراغبات فى العمل نتيجة ال واج  1-3      
 من خرجوا من العمل بسبب المعاش المب ر   1-7      

 

 المراجع العربية 

 ه2111خان يونا  -اال لية الجامعية للعلوم والت نولوجيمناهج البحد العلمى الجديلى، ربحى عبد القادر موسىه  -

للتعليم والبحد العلمى  المجالا القومية المتخصصة، مصادر تمويل التعليم الرنى والتدريب )تقرير المجلا القومى -
 ه2111(ه المجالا القومية المتخصصة 2111-2111والت نولوجيا، الدور  الةامنة والعشرون 

للتعليم والبحد  مواجإلة البطالة )تقرير المجلا القومىالمجالا القومية المتخصصة، التعليم الرنى ودورش فى  -
 (ه  2117-2113العلمى والت نولوجيا: الدور  الحادية والةدةون 

المجالا القومية المتخصصة، التنمية العلمية والت نولوجية لطدب التعليم العام 2117المجالا القومية المتخصصة  -
 (ه  2111-2112 المجالا القومية المتخصصة ) موسوعة

المر   ترؤية حول تطوير مرحلة التعليم الةانوىته عبد الله، عبدالله بيومى،2111المجالا القومية المتخصصة  -
 ه.211لقاهر   القومى للبحود التربوية

التعليم الةانوى فى  عبد الموجود، محمد ع ته محمد، مصطرى عبد السميعه تنمية المإلارات الحياتية لدى طدب -
 ه2112ار مناهج المستقبله المر   القومى للبحود التربوية والتنميةفط

دار قباء للطباعة SPSS غنيم، احمد الرفاعىه صبري، نصر محموده التحليل الحصائى للبيانات باستخدام  -
  ه 2111والنشر والتو يع 

القاهر  والتنمية  للبحود التربويةالمر   القومى ،تمدمح مستقبلية لتطوير التعليم الةانوىتهمحمود، محمد خيرى -
 ه .211
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 فى إدارة مخاطر التلوث البيئى منفعة األفصاح المحاسبى االلكترونى 

 

 2و محمد عبد الفتاح العشماوى 1مصطفى عبد الفتاح مصطفى

 مصر.  –المنوفية  –جامعة مدينة السادات  –معهد الدراسات والبحوث البيئية 1

   مصر. –المنوفية  –جامعة المنوفية  –كلية التجارة 2

 

 الملخص

 
إنتاج المعلومات المحاسبية الكمية والمالية الالزمة لترشيد القرارات االدارية التى يقع على رأسها على محاسبة كمهنة ال سعىت

الالزمة للحكم القرارات  لدعم عمليةالتى توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها فى توفير المعلومات المالئمة القرارات البيئية و

 .مختلف المخاطر المصاحبة آلنشطتها خاصة مخاطر التلوث البيئىوالمحافظة على البيئة ودرء  اإلستغالل األمثل للمواردعلى 

الباحثين وعلى مختلف اختصاصهم الطبية والهندسية والبيولوجية والقانونية كل حسب اختصاصه ووجهة  معظملقد إهتم 

تحليل ظائفها بمنأى عن هذه المشكلة طالما أن من ون بالتلوث البيئى وكيفية معالجته محاسبياً خاصة وأن المحاسبة لم تكنظره 

ى اإللتزام دالمختلفة ومتابعة مالمؤسسية وخطط عمل للوحدات اآلداء البيئى  البيانات وتقديم المعلومات ووضع نظم تقارير

 .مخاطر التلوث البيئىب

قادرة على تصبح يئية سيجعل مهنة المحاسبة التكاليف البمعلومات البيئية بنظر اإلعتبار السيما  معلوماتوعليه فإن أخذ ال

حيث تكمن المشكلة فى نقص  ، توفير معلومات أكثر أهمية ومالئمة لصناع القرارات اإلدارية، واالنتاجية على وجه الخصوص

 تلك المعلومات مما نجم عنه تبنى قرارات غير سليمة ساهمت فى تدهور حالة البيئة بدال من معالجتها.

دور فعال فى هذا المجال يجب أن تقوم بدور بشكل عام والمحاسبة بشكل خاص  النظم البيئية مهنة ادارة فإن و على هذا النحو

وخفص وإتخاذ القراررات الكفيلة للحد االقتصادية ومحاولة تحديد وتصنيف واضح لكافة المخاطر التى تنتج عن أنشطة الوحدة 

نظيفة وسليمة عن الطريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الوحدة وبما ينسجم  معالجته والعمل على تبنى إجراءات بيئية التلوث

 مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.

 
 دمةمقال

 
المحاسبية المعلومات أنشطة التشغيل واالستثمار بمختلف الوحدات االقتصادية وإنتاج اإلرتقاء  إلىالمحاسبة كمهنة  تسعى 

التةةى توضةح دورهةا ضةةمن بيئتهةا ومسةةاهمتها فةى تةوفير المعلومةةات المالئمةة التخةاذ القةةرارات التةى تكةةون ة الكافيةة والمكالئمة

 حصيلتها االستغالل المثل للموارد والمحاففظة على البيئة ودرء الخطرعنها .

ذا أهميةةة كبيةةرة إن االهتمةةام الحةةالى بالمحافظةةة علةةى البيئةةة وتجنةةب مسةةببات التلةةوث وإعةةادة صةةيانة وتةةرميم البيئةةة أصةةبح 

إهتمةام ركةز لمختلف فئات المجتمع حيةث أصةبح التوجةه نحةو حمايةة البيئةة ومحاولةة منةع التةدهور البيئةى النةاجم عةن التلةوث م

ل الجهةود فةى محاولةة تقليةل ه ةاره والحةد مةن ذبدء يتجه نحو االهتمام بالبيئة ويبة لذااالنسان الذى بدأ يقلق على مستقبل حياته ، 

أسبابه وذلك عن طريق نشر الوعى البيئى بين كافة شةرائح المجتمةع حيةث أصةبحت مسةئولية اجتماعيةة وجةزء  أخطاره وإزالة

من أخالقيات العمال وفى مصر أصلبحت البيئة وما تحمله من كوارث من أكبر األخطار التى يواجهها المجتمع والتى أصبحت 

كثةرة األوبئةة واألمةراا والتلةوث التةى يعةانى فيهةا أفةراد المجتمةع  فيها الرقابة على هذا الميدان منعدما وهذا مما إنعكس علةى

السةلبية ناجم عن مخلفات الحروب وه ارها  هذا ، كل وكوارث إضافة الى األضرار الواضحة على الطبيعة وما تخلفه من دمار

نهةا اسةتخدام المبيةدات الةةارة د ومفى مختلف الميادين هذا إلى جانب مسببات التلوث األخةرى نتيجةة النشةاط اإلنسةانى المتزاية

نتيجةة تزايةد النشةاط  ويخفة  االنتاجيةة وبشكل مفرط مما يقةى على الكائنات الحية الدقيقة وبيئاتها ويةدمر التنةوع البيولةوجى

 االنسانى.

يم ولقد اهتم الباحث بعرا وجه نظره من الناحية المحاسبية طالما أن المحاسبة مةن واجبهةا تحليةل البيانةات وعةرا وتقةد

 المعلومات ووضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة ومتابعة مستوى االلتزام بها.

مما سبق يمكن القول أن علةى مهنةة االدارة بشةكل عةام والمحاسةبة بشةكل خةاص القبةول بتسةليم دور فعةال فةى هةذا المجةال 

وإتخةاذ القةرارات الكفيلةة للحةد منهةا القتصةادية ار التى تنةتج عةن أنشةطة الوحةدة طومحاولة تحديد وتصنيف واضح لكافة المخا

 ومعالجتها والعمل على تبنى إجراءات بيئية نظيفة وسليمة . 

 
 مشكلة البحث

 
يعتبر تلوث البيئة من أهم المشاكل التى تواجه العالم العربى نظرا أل ره الصحى على العاملين وأدائهم من ناحية وعلى  

محيط الحيوى من ناحية  الثة حتى أولئك الذين يقصرون أهداف الوحدة االقتصادية على المجتمع من ناحية ُ انية وعلى ال

تةخم األرباح فى المد القصير يدركون أن صورة الشركة لدى المجتمع لها تأ ير على أرباحها وقدرتها على تحقيق 

يئية سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير . وعليه  فإن أخذ الحسابات البيئية بنظر اإلعتبار السيما التكاليف الباإليرادات



  مصطفى عبد الفتاح مصطفى
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معلومات اكثر أهمية ومالئمة لصناع القرارات االدارية واالنتاجية على وجه الخصوص حيث تكمن المشكلة فى نقص تلك 

 المعلومات مما نجم عنه تبنى قرارات غير سليمه ساهمت فى تدهور حالة البيئة بدال من معالجتها .

 
 تساؤالت البحث :

 : ترجمة مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتيةتم 
هل للوحدة االقتصادية قدرة فى التأ ير على حماية البيئة من خالل االفصاح المحاسبى البيئى عن مخاطر التلوث  .1

 البيئى؟

هل يدرك مديرى الشركات المساهمة بموضوع إدارة مخاطر التلوث البيئى وأهم مداخل معالجته لحماية البيئة ودعم  .2

 مسئولية المجتمعية ؟ال

هل يمكن استخدام أنسب األساليب المحاسبية البيئية فى إدارة مخاطر التلوث البيئى بكافة أشكاله مع تحديد مدى  .0

 مساهمة الوحدة االقتصادية فى تحملها لمسئولياتها البيئية تجاه المجتمع.

 أهمية البحث :

 التالية : تتةح أهمية البحث من خالل المساهمات 

 مع المبدأ القانونى " على الملوث أن يدفع الثمن".فيما يختص الشركة ل دور تفعي -1

األفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية يمثل حاجة ملحة للمجتمع بشكل عام واألطةراف تحسين كثافة  -2

 الراصدة والمشاركة مع الشركة بوجه خاص .

 لمخاطر الناجمة عن التلوث.عن دور الشركة فى تقليل االكاف اإلفصاح تحقيق  -0

 ةرورية لصناع القرارات من خالل تبنى المحاسبة البيئية.المحاسبية المعلومات ال إنتاجالمساهمة فى  -4

 أهداف البحث :

 : ىتحقيق ما يلالبحث إلى ســـعى ي 

 تعبر عن المسئولية البيئية.التى محاسبية المعلومات تاج الإن .1

قليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئة بمختلف أنواعه بالنسبة للعاملين وأفراد دور الوحدة االقتصادية فى تبيان  .2

 المجتمع والبيئة المحيطة.

المخاطر أو معالجتها  خف المعلومات اليئية وخاصة المحاسبية منها فى صنع القرارات التى تعمل على  توظيف .0

 ك.من خالل تقديم المعلومات االقتصادية والمحاسبية الالزمة لذل

 خطة البحث :

 : خطة البحث مايلى واالجابة عن تساؤالته يقترح الباحث أن تضم

دور المحاسبة فى مجال حماية البيئة ،  مفهوم المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر:: اآلطار النظرى  للبحث ويضم  أوالا 

 ة.إدارة المخاطر و قافة الوحدة االقتصاديضوء التشريعات والقوانين الدولية، فى 

اإلفصةةةاح المحاسةةةبى االلكترونةةةى عةةةن وناااى عااان المعلوماااات البيئياااة ويضااام :: اآلفصااااح المحاسااابى االلكتر ثانياااا  

العوامل التى تؤ ر على االفصةاح.اتجاهات االفصةاح عةن البيانةات المترتبةه عةن المخةاطر  المعلومات البيئية.

 عن المخاطر الناجمة عن التلوث البيئى. مشكالت االفصاح عن البيانات المترتبه الناجمة عن التلوث البيئى.

 الدالالت البحثية.التوصيات البحثية.: ، ويضم دالالت وتوصيات البحث:   ا  ثالث

 

 :اآلطار النظرى للدراسة: لمبحث األول ا

 مفهوم المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر: - أ

السلبية فى استغالل البيئة والعمل على األفصاح عن تلك بدأ إهتمام المحاسبين منذ سنوات قليلة بالبيئة وبدر له الجوانب  

الجوانب أو وصف ه ارها نتيجة إستغالل اإلنسان للبيئة أو ممارسة نشاطاته من خاللها وقد ظهرت عدة مسميات فى مجال 

المحاسبة البيئية لبيئية من أجل التنمية المستدامة، المحاسبة اسبة الخةراء ، المحا: المحاسبة تشير إلى هذا الجانب منها

نشطة والبرامج وهياً كانت التسمية فإنها تعنى شمول وتكامل عملية القياس واالفصاح المحاسبى واالقتصادى لأل واالقتصادية .

طراف المختلفة فى المجتمع ، ويتوسع هخرون التى تؤ ر على البيئة والتى تمارسها الوحدات االقتصادية للوفاء باحتياجات األ

فهوم المحاسبة البيئية فيرون بأنها" تحديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية وإستخدام تلك المعلومات فى صنع فى تحديد م

 .قرارات االدارة البيئية بهدف تخفي  اآل ار البيئية السلبية للنشطة والنظمة البيئية وإزالتها عمالً بمبدأ )الملوث يدفع الثمن(

أما إدارة المخاطر فيعنى العمليات التى تعنى بتعريف المخاطر موحد للمخاطر ، ولم يتفق الباحثون على تحديد تعريف 

والهدف األساسى آلدارة المخاطر هو منع حدوث الخطر  والحد منها هاديدها وتحليلها وإقتراح النشاطات الكفيلة بتخفيةوتح
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توفير البدائل ووضع تعليمات الحماية واألمن بشكل أو بآخر ، ويتطلب ذلك كافة األعمال المطلوبة لتجنب المخاطر والحماية و

 والتأمين.

وفى المحاسبة وعمالً بمبدأ الحيطة والحذر)مبدأ التحفظ( مما اليجعل المحاسب اليعترف بااليرادات حتى لحظة وقوعها أما 

هذا يعمل االحتياطيات االيرادات المتوقعه فال تؤخذ بنظر االعتبار ، أما من حيث االلتزامات فإنها تؤخذ بنظر االعتبار ول

الحدوث ويجب االحتساب له فيما يتعلق بالبيئة فطالما  متوقعمفةل ووالمخصصات وبالتالى طالما أن الخطر هو حدث غير 

لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4أن األنشطة التى تقوم بها الوحدة االقتصادية ملو ة للبيئة، فبحكم القانون رقم 

حدة االقتصادية المسببه للتلوث بتحمل تكاليف إضافية مستقبال إما الزالة ه ار التلوث نتيجة النشاط أو الحد منها يلزم الو 2339

   ، وهذا ما يزيد من االعباء المالية للوحدة االقتصادية.

 دور المحاسبة فى مجال البيئة فى ضوء التشريعات والقوانين الدولية : -ب 

تقها تطوير المعلومات التى تظهةر دور الوحةدة ومسةاهمتها فةى المجتمةع ممثلةة فةى االسةتغالل المحاسبة كمهنة يقع على عا

عند دراسة البيئة لم األمثل للموارد والمحافظة على البيئة والتوزيع العادل للربح ، إن المشكالت الناجمة عن استبعاد المحاسبة 

العالقةة كمةا نظةم االتحةاد االتحةاد القةومى للمحاسةبين وجمعيةة  تعد مةن المشةاكل الجديةدة فقةد كتةب العديةد مةن المحاسةبين حةول

، إن  2334 – 2333المحاسبين األمريكية العديد من اللقاءات بهدف إجةراء البحةوث فةى مجةال المحاسةبة البيئيةة بةين األعةوام 

للقبول بتسليم دور فاعل فيمةا يتعلةق  االهتمام الحالى بالمحاسبة عن البيئة وإعادة ترميم البيئة قد ولد حالة جديدة لمهنة المحاسبة

بتكلفة التلوث ، إن جوهر تطبيةق المحاسةبة التقليديةة علةى تكلفةة االنتةاج يسةتند إلةى الفةرا القائةل بةان تكلفةة تخفةي  الةةرر 

ألنشةطة تحمةل علةى اأن والتةى لهةا عالقةة بفعاليةات االنتةاج يجةب  وهةذا يعنةى أن التكلفةة .الملحق بالبيئة ماهى إال تكلفةة إنتةاج 

تعتبةر خاصةة نشةطة التةى حةد ت االنتاجية فى المستقبل ، وأن التكاليف المرتبطة بعملية إصالح الةرر البيئى الناشىء عن األ

      . نفسهاالفترة  ايراداتويصحح بها بالفترة 

والمنظمةات االنسةانية  هتمةام الهيئةات الدوليةةعبةاء الملقةاة علةى عةاتق المجتمةع بإلقد حظى هذا الموضوع بعد تراكم األ     

أقةرت  1990والتنمية عةام  بحماية البيئة ، ففى مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة المهتمةوالجمعيات العالمية وجماعات الةغط 

 -( من األجندة االتى:44الفقرة )

التدفقات النقدية والمادية ضرورة إظهار الحسابات القومية لكل بلد النشاطات االقتصادية والحسابات البيئية بما فيها كافة  -1

. 

 ضرورة تحمل الوحدة االقتصادية بتكاليف المحافظة على البيئة ومعالجة محاسبيا. -2

ضرورة تةمين التقارير والقوائم المالية الخاصة باألنشطة البيئية مما يؤدى غلى إضفاء الثقة فى البيانات المحاسبية  -0

 ية.إضافة إلى تلبية حاجات المجتمع للمعلومات البيئ

 المساهمة فى إعداد تقارير تكاليف التلوث البيئى على المستوى القومى وإجراء الدراسات الالزمة بخصوصها. -4

 .زيادة الوعى البيئى لدى األفراد يمثل الدور األكبر آلدارة المخاطر الناجمة عن انشطة الوحدة االقتصادية -5

 إدارة المخاطر وثقافة الوحدة االقتصادية :  -جـ 

إدارة المخاطر جزء أساسى فى االدارة االستراتيجية ألى وحدة اقتصادية وهى االجراءات التى تتبعها تلك الوحدات تعتبر  

ن التركيز األساسى الدارة يق الربح والمزايا من كل نشاط ، اوبشكل منظم لمواجهة االخطار المصاحبة ألنشطتها بهدف تحق

ضافة أقصى قيمة مةافة لكل أنشطة ااد الحلول المناسبة لمعالجتها بهدف المخاطر هو التعرف على هذه المخاطر وعلى إيج

إن إدارة المخاطر تساعد على فهم الجوانب االيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى قد تؤ ر على الوحدة فهى ,  الوحدة

عامة للوحدة وبذلك يجب أن تكون أنشطة تزيد من احتمال النجاح وتخف  فى احتمال الفشل وعد التاكد من تحقيق األهداف ال

خطار التى إدارة المخاطر مستمرة ودائمة التطوير وترتبط بإستراتيجية الوحدة ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع اال

ادية وقات والظروف ، هذا باالضافة إلى أنه يجب دمج إدارة المخاطر مع  قافة الوحدة االقتصتحيط بانشطة الوحدة فى كل األ

بهدف االقتصادية دارته من قبل االدارة العليا بعد أن يتم تحديد المسئوليات داخل الوحدة ن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم اع

 تحديد المسئولية وتقييم األداء ومنح المكافأت مما يعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات االدارية.

     اآلدب المحاسبى للظاهرة البحثية:

المحاسبين واالداريين بدراسة الجوانب السلبية ألنشطة الوحدات االقتصادية ومحاولة نهاية القرن العشرين بدأ إهتمام مع 

االفصاح عنها أو وصف ه ارها فى تقارير مستقلة الكترونيا العالم المجتمع بأنها تتمتع بالمواطنة الصالحة. وقد تناولت 

 لبيئية بالمحاسبة ومن أهم تلك الدراسات:مجموعة من الدراسات عالقة المتغيرات ا

 "1999عبدالسالم ، Scovillدراسة،"  -1

باالضافة الى  مشاكل تقييم االلتزامات  تناولت هذه الدراسة االفصاح المحاسبى عن تكاليف االداء البيئى لبع  الشركات 

 البيئية 

 " Linowes,1973 دراسة ،"  -2

لومات المترتبه عن تأ ير أنشطة الوحدة على المجتمع ولكافة األطراف التى تحتاجها تعتمد هذه الدراسة على توفير المع 

حدى مجاالت التكلفة ذات التأ ير وهى : مجال العاملين ، مجال البيئة ،  ة أقسام كل قسم يرتبط باويتكون هذا النموذج من  ال

 مجال المنتج.

 ",Estes  1976دراسة ،"   -0
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نظر المجتمع كأساس العداد النموذج الذى اقترحه وهو ما تفتقده المعلومات التى توفرها المحاسبة  هذه الدراسة وجهة تعتمدإ

التقليدية من حيث إعدادها من وجهة النظر االقتصادية، وان التكاليف الناتجة عن التأ يرات السلبية لنشاط الوحدة وفق وجهة 

 ة للمجتمع.تعبر عن التةحية والةرر التى تسببها الوحد Estesنظر 

 

 

 

 اإلفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية:  المبحث الثانى

 اإلفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية: - أ

يمثل اإلفصاح المحاسبى أحد األركان الرئيسية والهامة التى يرتكز عليها الفكر المحاسبى ويشير مفهوم االفصاح عموما  

 يان والمعلومة بحيث يكون واضحا ومعلوما.إلى إظهار الب

عند اتخاذ القرارات ولكى فى الوقت المناسب إن الهدف الرئيسى لإلفصاح هو توفر المعلومات التى تفيد مختلف الطوائف  

بل تواكب المحاسبة التطور فى كافة فروع المعرفة يجب أن التقتصر دورها على االفصاح التقليدى للنشاط االقتصادى لوحدة 

يمتد ليشمل اآل ار المترتبه على نشاط الوحدة على المجتمع إلى جانب تقييم األداء االقتصادى لها، لقد دلت معظم األبحاث على 

واعطاء صورة واضحة المعلومات المترتبه على انشطة الوحدة تجاه المجتمع اليكترونيا ضرورة تةمين التقارير المنشورة 

 .جانب تقييم األداء االقتصادى لها ار للوحدة تجاه المجتمع إلى عنها بحيث يمكن معه تقييم اآل

ولقد دلت معظم األبحاث على ضرورة تةمين التقارير المنشورة المعلومات المترتبة على أنشطة الوحدة تجاه المجتمع 

عالم العالمى بالبيئة باعتبار المعلومات تدخل ضمن اخالقيات األعمال للوحدة االقتصادية ، إن االهتمام المتزايد فى اال

والمحافظة عليها وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بذلك أدى إلى وجود مجال مهم صاحبه اهتمام رئيسى فى جانب مديرى 

 الوحدات االقتصادية بانشطة الوحدة وأ رها على المجتمع.

على ازدياد االفصاح عن بيانات التكلفة الناشئة عن األنشطة البيئية والمؤ رة على المجتمع والتى تقوم بها ت األبحاث ولقد دل 

الوحدات االقتصادية  فى السنوات األخيرة وكان الهدف الرئيسى لمعظم هذه األبحاث هو الوقوف على مدى التزام هذه 

الدراسات واألبحاث حول مسئولية الوحدات االقتصادية تجاه المجتمع   الوحدات بمسئولياتها تجاه المجتمع ،  م توالت بعد ذلك

تبين فيما بعد أن معظم هذه الدراسات تؤكد على أن هناك حاجة ملحة الى هذا التطور وينبغى تشجيع الوحدات لتةمين 

وقعها االلكترونى ، وذلك لفوائدها البيانات المتعلقة باألنشطة البيئية للوحدة االقتصادية فى تقاريرها السنوية المنشورة على م

العديدة سواء  للمحللين أو المجتمع أو االدارة أو المستثمرين ، ومما سبق يتةح أهم األسباب وراء االهتمام باالفصاح 

 -المحاسبى األلكتروني عن المعلومات البيئية للشركة وهى:

ذات طبيعة كمية ومالية فهى بةذلك تةؤ ر علةى أصةول  معظم البيانات المترتبه عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية -1

الوحدة االقتصادية ونفقاتها وإلتزاماتها ، ومن هذا المنطق فهى تةدخل ضةمن عمةل المحاسةب ويجةب االفصةاح عنهةا 

 بالموقع االلكترونى للشركة.

قتصةةادية وتقةةديم المحاسةةبة كهيئةةة منظمةةة يقةةع علةةى عاتقهةةا مسةةئولية الحفةةاظ علةةى وجهةةة النظةةر الداخليةةة للوحةةدة اال -2

المعلومةات التةى توضةح دورهةا ومسةةاهمتها فةى المجتمةع ويجةب أن تةؤدى الةةى اتخةاذ قةرارات تمكةن مةن االسةةتخدام 

 الكفء للموارد وحماية البيئة وتحميل الوحدة بتكاليف ذلك.

المعلومةات  المحاسبة هى احدى العلوم االجتماعيةة ولكةى تتطةور يتطلةب منهةا تلبيةة احتياجةات المجتمةع الجديةدة مةن -0

 الخاصة بالتأ يرات البيئية المترتبة على أنشتطتها تجاه المجتمع.

نتيجة لالهتمام الواسع بالبيئة وأ ر أنشطة الوحدات على البيئة يتطلب من المحاسبين المساهمة فةى تةوفير المعلومةات  -4

 التى تساعد المسئولين فى تحديد هذه اال ار وسبل معالجتها.

عةةن البيانةةات  يئةةات العلميةةة للوحةةدات االقتصةةادية بةةةرورة االفصةةاح الكترونيةةا علةةى موقعهةةامطالبةةة الجمعيةةات واله -5

  الخاصة باالنشطة البيئية لمقابلة أهداف المجتمع واالحتياجات الجديدة له

ى ف أنه بالرغم من ازدياد عدد الوحدات االقتصادية التى تفصح عن المعلومات المترتبة عن أنشطتها البيئيةفومما سبق 

ً أقل بكثير فى الدول العربية بهذا الشان مما يقلل عن االفصاح عن مثل هذه التكاليف فى  الدول المتقدمة ، إال أن هناك وعيا

التقارير المنشورة الكترونيا فى مثل هذه الدول ، وذلك لعدم شعور هذه الوحدات باهمية الحاجة إلى مثل هذا االفصاح من 

مة وصارمة تلزم الوحدات االقتصادية بذلك بالرغم من كونهم يعترفون باال ار السلبية للوحدات  ناحية ولعدم وجود قوانين ملز

 االقتصادية على المجتمع.
 

 العوامل التى تؤثر على درجة االفصاح: -ب 

 هناك مجموعة من العوامل التى تؤ ر على درجة االفصاح االلكترونى عن المعلومات البيئية المترتبة على االنشطة 

 البيئية للوحدة االقتصادية وتتمثل هذه العوامل فى االتى:

 ة:تتعلق بالبيئعوامل  -1

تختلف التقارير المنشورة من دولة ألخرى ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وعوامل أخرى ناتجة عن حاجة  

صادية عليها بهدف المقارنة بين المستفيدين غلى مزيد من المعلومات االضافية عن التغيرات البيئية وه ر الوحدات االقت

 الوحدات االقتصادية عليها المقارنة بين الوحدات االقتصادية مع بعةها وتحديد المسئولية البيئية عن أنشطتها.
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 تتعلق بالمعلومات : عوامل-2

ات للحكم على تتأ ر درجة االفصاح فى التقارير المالية بالمعلومات التى يتم االفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصف 

ابليتها باالضافة الى قأن تكون هناك  قة فى هذه المعلومات ، والمستثمرين ن تكون المعلومات مالئمة لقراراتامنها كفاءتها 

اشارت لجنة معايير المحاسبة االمريكية الى أن المعلومات الواردة بالتقارير المالية ليست إال أداة مثل ، كما للتحقق والمقارنة 

 ة تتوقف منفعتها على مدى االستفادة منها.أية أدا
 
 عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادية : -3

شاط الذى تمارسه ، مستوى التأ ير هذه المجموعة من العوامل ترتبط بالوحدة االقتصادية مثل حجم الوحدة ، طبيعة الن

يتةح أن  بالتالىو غير ذلك من العوامل. الذى تتركه على البيئة ، أنواع المنتجات التى تنتجها ، عدد المساهمين ، إلى

بالرغم من عدم استقرار ية قد ازداد فى االونة االخيرة االفصاح االلكترونى عن المعلومات البيئية ألنشطة الوحدة االقتصاد

 .لهامفاهيمها والمقاومة التى تواجهها من قبل أصحاب الشركات ، مع ضرورة وضع صيغ محددة 

 عن البيانات المترتبه عن المخاطر الناجمة عن التلوث البيئى: اتجاهات االفصاح  -جـ 

 .البيئى ألنشطة الوحدة االقتصاديةن هناك  ال ة اتجاهات لألفصاح عن البيانات المترتبه عن المخاطر الناجمة عن التلوث إ

 :لفصل"طريقة ارير المالية والتقارير البيئية ": الفصل بين التقااالتجاه األول

االتجاه على أساس الفصل بين المعلومات المالية والمعلومةات البيئيةة باعتبةار أن كةل منهمةا يحقةق أهةدافا مختلفةة  يقوم هذا 

وبالتالى يجب االفصاح عن المعلومات البيئية فةى تقةارير منفصةلة عةن التقةارير الماليةة ويمكةن تبويةب الصةور التةى تمثةل هةذا 

التةى  ية ، التقارير التى تفصح عن األنشطة ذات التأ ير على المجتمع، التقاريراالتجاه فى  الث مجموعات هى التقارير الوصف

 :وسوف يتم عرضها كما يلىتفصح عن التكاليف البيئية فقط 

 :التقارير الوصفية -1
يعد هذا النوع من التقارير أبسةطها وأسةهلها إعةدادا حيةث يتةةمن التقريةر سةرداً وصةفياً لألنشةطة التةى قامةت بهةا الوحةدة  

 -قتصادية ولكن يؤخذ على هذا النوع من التقارير مايلى:اال

 أن هذا النوع من التقارير يكون محدود الفائدة. -

 صعوبة تتبع األداء الداخلى للوحدة. -

 اليمكن استخدامه الجراء المقارنات بين الوحدات المختلفة.  -

 :تمعنشطة ذات التأثير على المجالتقارير التى تفصح عن األ -2

نشطة ذات التأ ير على المجتمع وهناك عدة نمةاذج مقترحةه لهةذا النةوع مةن التقةارير جموعة باالفصاح عن األتقوم هذه الم 

( ، ويةرى رواد هةذا االتجةاه بةةرورة إعةداد مثةل هةذه التقةارير بشةكل دورى وبشةكل ينسةجم مةع القةوائم Estesمثل نمةوذج ) 

متكاملة ولكافة األطراف التى تحتاجهةا وبصةورة توضةح مةدى تحمةل المالية التى تعدها الوحدة االقتصادية مما يوفر معلومات 

 الوحدة لمسئولياتها تجاه البيئة والمجتمع.

جراء مقارنات بين الوحةدات التةى إمكانية إ، وامكانية تحديد إجمالى تكلفة األ ر البيئىبوتتميز هذه المجموعة من التقارير   

 تعمل بنفس النشاط االقتصادى ولنفس الفترة.

 لتقارير التى تفصح عن التكاليف البيئية فقط:ا -3

تعبةر هةةذه المجموعةةة مةن التقةةارير األكثةةر تحلةيال مةةن سةةابقتها للنشةطة البيئيةةة التةةى تتةةمن التكةةاليف البيئيةةة فقةةط 

امكانيةة تحديةد صةافى الفةائ  أو ، ور  صةورة كاملةة عةن االنشةطة البيئيةة يتةوفوتتميز هذه المجموعة من التقةارير ب

نشطة والمنافع التى حققتها الوحةدة يئى نتيجة المقارنة بين مجموع التكاليف التى تحملها المجتمع عن تلك األالعجز الب

 للمجتمع نتيجة أنشطة الوحدة.

 : اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات البيئية فى تقرير واحد " طريقة الدمج" االتجاه الثانى

معلومات المالية والمعلومات المترتبه عن االنشطة البيئية فى تقرير واحةد بحيةث تصةبح يعتمد هذا االتجاه باالفصاح عن ال 

المعلومةةات ذات التةةأ ير البيئةةى جةةزءا مةةن المعلومةةات الماليةةة ويمثةةل النمةةوذج المسةةمى بحسةةاب االربةةاح والخسةةائر المةةالى 

يتميةز هةذا النةوع مةن التقةارير بإمكانيةة االفصةاح واالجتماعى وقائمة المركز المالى واالجتماعى احد النماذج فى هذا االتجاه و

ن  ةم نشطة ومالبيئية فى قائمة واحدة مما يوفر مجاال أوسع للمقارنة بين هذه األاصة باالنشطة االقتصادية وعن المعلومات الخ

لةى إجةراء تعةديل جةوهرى تحقيق التكامل بين المعلومات الماليةة والمعلوماتالبيئيةة دون الحاجةة إيقيم أداء الوحدة بشكل سليم، و

 .      نشطة االقتصاديةفى النظام المحاسبى التقليدى بإعتبار أن النشطة البيئية للوحدة تؤ ر على األ

 : اإلفصاح عن المعلومات البيئية فقط : االتجاه الثالث

خاصة بشكل أفةل إلةى يرى رواد هذا االتجاه بةرورة االفصاح االلكترونى عن معلومات المسئولية البيئية ضمن قوائم  

الجهات التى تطلبها فقط ألن االفصاح من خالل القوائم المالية قد يولد ضغطاً كبيراً علةى الوحةدة االقتصةادية ممةا يجعلهةا تهةتم 

بهذه الجوانب علةى حسةاب الجوانةب االقتصةادية الخةرى ، وهةذا ممةا قةد اليسةاهم فةى تنميةة مةوارد الوحةدة االقتصةادية ، ومةن 
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تجاه إن فرص تعظيم الربح لم تعد الهدف السمى الذى تسعى اليه الوحدة االقتصادية على حساب مسئولياتها تجاه عيوب هذا اال

ة وبةاى االفصةاح عةن المعلومةات البيئيةة المختلفةويسهم  المجتمع والةرار التى تتركها على البيئة أو على العاملين بشكل عام.

، التةا ير علةى صةانعوا القةرارات، والتفةاوا وحةل النزاعةات مةع المؤسسةاتو، تحسين عمليةات االنتةاجصورة كانت تفيد فى 

 اعادة تقييم استراتيجية المحاسبة وممارسات االدارة.و

 

 مشكالت االفصاح االلكترونى عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة:  -د 

ويمكن تقسيم  متخذى القرار يصاحب عملية االفصاح بع  المشكالت التى تؤ ر بصورة أو باخرى على سلوك 

 :المشكالت إلى اآلتى
 
 المشكالت المتعلقة بالمعلومات التى يتم االفصاح عنها: -1

تتمثل التقارير والقوائم المالية األداة الرئيسية لنقل وإبالغ المسةتفيدين بالمعلومةات التةى توفرهةا المحاسةبة لتقيةيم األداء واتخةاذ 

يجب أن تكون تلك دة لتحقيق أهدافها وحتى يمكن تلبية احتياجات هذه األطراف للمعلومات القرارات والوقوف على قدرة الوح

 ان تكون مفهومة من قبل المستفيدين.المعلومات مالئمة، و

إنه من الطبيعى ان تختلف البيانات المطلوبة لكةل مةنهم وقةد إال ونظرا للتباين فى اهداف واحتياجات كل طرف من األطراف  

 :ذه األطراف إلى اآلتىقسم البع  ه

  العاملونهذه األطراف فى اآلتى: االدارةأطراف داخلية : وتتمثل ،. 

 جهات حكومية، المجتمع.ء، المستثمرون، نقابات العمال، العمالأطراف خارجية وتتمثل فى اآلتى: حملة األسهم ، 

حتياجات الجهات المختلفة يتطلب أن مما سبق يتةح حاجة جميع األطراف الى المعلومات ولكى تفى هذه المعلومات با

األنشطة ، وتغطى األنشطة الخاصة بالموارد البشرية ويجب أنتكون هذه البيانات مفهومة ودقيقة وشاملة ألنشطة الوحدة 

 المجتمع.و األنشطة الخاصة بالمنتجارد الطبيعية والمساهمات البيئية ، والخاصة بالمو

 ح عن معلومات المسئولية البيئية:المشكالت المتعلقة بمعايير االفصا -2
اليوجد إتفاق بين الكتاب على المعايير المحاسةبية التةى يمكةن االعتمةاد عليهةا عنةد إجةراء االفصةاح المحاسةبى للتةا يرات    

المترتبةةة علةةى األنشةةطة البيئيةةة للوحةةدة االقتصةةادية وان معظةةم المحةةاوالت جةةاءت بهةةدف تقةةديم أسةةاس سةةليم لتةةوفير البيانةةات 

مريكية أن هذه المعايير تتمثل فةى معةايير أساسةية وتتمثةل فةى علومات الخاصة باألنشطة البيئية فترى جمعية المحاسبين األوالم

معايير  انويةة وتتمثةل فةى التوقيةت السةليم ، القابليةة للتحقةق ، الصةرف المسةتقل ، لبعد عن التحيز ، القابلية للفهم ، والمالئمة ، ا

إعتبارات إضافية تتمثل فى الحيطة والحذر ، القبول ، حق االعتراا ، الثبات ، القياس رنة ، االيجاز ، ول ، القابلية للمقاالكما

 .الكمى ، القياس النقدى، الفحص الدائم ، القابلية للتقويم ، المركزية ، صحة البيانات

 الدالالت البحثية والتوصيات: المبحث الثالث

 :الدالالت البحثية  -أ 
الفكرية والعملية فى مجال المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر الزالت قليلة مقارنة بحجم التحدى  إن المساهمات -1

 واآل ار المرتبطه بموضوع التلوث البيئى.

يعد سلوك تعامل متخذ القرار مع األخطار التى تصيب العاملين والوحدة االقتصادية والمجتمع ى أحد العوامل  -2

 ية ودورها فى حماية البيئة. قتصادالمهمة لنجاح الوحدة اال

مراا دالة على ارتفاع ان ارتفاع عدد المصابين من العاملين فى الوحدات االقتصادية بمجموعة من األ -0

 مستويات التلوث.

ضعف مشاركة الوحدات االقتصادية فى حماية البيئة قياسا بقدراتها المالية وخبراتها االدارية التى تمتلكها هذه  -4

م عن ضعف الرقابة من ناحية وعدم وجود قوانين رادعة ولوائح تنظم عمل الوحدات بيئيا الوحدات وهذا ناج

 من ناحية  انية.

ان الفصل بين االنشطة االقتصادية للوحدة واالنشطة البيئية واالفصاح عنها يؤدى الى تحسين القرارات  -5

 المتخذه من قبل االدارة .

االدارة والجهات الرقابية بقارير ومعلومات تبين حجم  وجود نظام للمحاسبة البيئية يساعد على تزويد -4

 االضرار والمساهمات البيئية للوحدة االقتصادية وتحديد نقاط الةعف عن االداء البيئى.

 :التوصيات البحثية  -ب 

 :يوصى الباحث بةرورة     
 والعاملين والمجتمع.وبما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على البيئة  االقتصادية حماية وتطوير أصول الوحدة -1

 تطوير اساليب إتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األولويات عن طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الوحدة. -2

إصدار القوانين والنظمة والتعليمات التى توجب الوحدات االقتصادية بإلتزام المعايير الدولية ذات العالقة  -0

 بحماية البيئة والمجتمع من التلوث.

اإلدارة إلى درء المخاطر الناجمة عن أنشطة الوحدة االقتصادية والقيام باإلجراءات الكفيلة للحد منه سعى  -4

 لكى تنسجم مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.
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تدريس مادة إدارة المخاطر وبإتجاهاتها الحديثة ضمن المناخج الدراسية للدراسات العليا فى أقسام المحاسبة  -5

 األعمال. وإدارة

 :مراجع البحث

الغبارى ,أيمن فتحى,"أهمية االفصاح البيئى فى اضفاء الشرعية على االنشطة الرئيسية للشركات",المجلة العلمية  -1

 .2332لالقتصاد والتجارة , كلية التجارة , جامعة عين شمس ,العدد الرابع ، يناير 
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 2332المؤسسات العامة والخاصة"،مكتبة الحرية للنشر والتوزيع، القاهرة،

 2332،النظرية والتطبيق(" ، المؤسسة العربية للعلوم ،القاهرة  البيئية )بينبدوى ، محمد عباس،" المحاسبة  -4

تمر البيئة والتنمية المستدامة ، مؤ" االسس العلمية والعملية للمحاسبة والمراجعة المالية البيئية،"  احمد فرغلىمحمد،  -5

 .2334،االطار المعرفى والتقييم المحاسبى ،الجهاز المركزى للمحاسبات ،القاهرة ،

الهيتى عبدالرحمن ،" البيئة والتنمية فى دول مجلس التعاون ، االنجازات والتحديات،مجلة افاق اقتصادية،اتحاد  نوزاد ، -4

 .2311غرف التجارة والصناعة بدول الخليج ،

، مكتبة  عبد الفتاح ، خليل ، عطااللهالعشماوى ، محمد كارين أ.هورشر،" أساسيات ادارة المخاطر المالية " تعريب  -2

 .2332للنشر والتوزيع، القاهرة، الحرية

 1999هندريسكون ،الدون ،" نظرية المحاسبة "، ترجمة كمال خليفه ابوزيد ، بدون نشر ، االسكندرية ، -2

نور " نموذج تقييم كفاءة االداء االجتماعى لمنشأة صناعية "، المجلة الدولية للعلوم االدارية ،المجلد السادس عبد الناصر، -9

 .2331ردن،،العدد الثالث ،اال

لفات "، مجلة الدراسات المالية والتجارية ،كلية خعطيه، عنايات حامد،"القياس المحاسبي لنتائج اعادة تدوير الم -13
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 بدولة الكويت وزارتي النفط، و الكهرباء والماءعلى  دور الرعاية المهنية في تنمية الموارد البشرية

 

 3محمد سعد مفرح زمانان  - 1نادية البتانونى  - 2حسنين السيد طه - 1مبارك حسانى على

 جامعة مدينة السادات - معهد الدراسات والبحوث البيئية1

 ة الساداتجامعة مدين -كلية التجارة 2  

 
 الملخص 

 
لقد هدف هذا البحث الى التعرف على دور الرعاية المهنية في تنمية الموارد البشرية فى القطاع الحكومى متمثال فى وزارتى 

النفط ، والكهرباء والماء بدولة الكويت. ولكى يتم تحقيق ذلك ، تم عمل استقصاء يشتمل على مجموعة من الفروض واالسئلة 

، النفط، و الكهرباء والماء بدولة الكويت وزارتي ضوع البحث وتم توزيع ذلك االستقصاء على جميع المسئولين في المتعلقة بمو

اعتمد قد و مفردة، وذلك باعتبارهما من أهم الوزارات الموجودة بدولة الكويت . 265ولقد بلغ إجمالي حجم مفردات مجتمع البحث 

مسئول  ، ولقد قام الباحث بالتوزيع النسبي لعينة كل وزارة  526وبلغ حجم عينة البحث  ، الباحث على العينة العشوائية الطبقية

اختبار ولكوكسن لقياس باستخدام  من الوزارتين الخاضعتين للدراسة وذلك في ضوء نسبة عدد المسئولين في مجتمع البحث

وقد توصل البحث الى عدد من النتائج .  ن المتوسطاتمعنوية االتجاه العام وكذلك اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بي

المتوسط العام  -5(. 8254المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة النفط ) -1من أهمها: 

معنوية بين إدراك  وجود اختالفات -3(. 82,4إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء )

وجود  -8المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت. 

اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 

وجود عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وتنمية  -2دولة الكويت. بالقطاع الحكومي ب

 ( .وفقا لمعامل االرتباط المتعدد %76وتدريب  الموارد البشرية  ) مأخوذة بصورة إجمالية ( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )

  
 مقدمةال

  
فنني السننننوات ا خيننرة فننني مجننال إدارة المنننوارد البشننرية مفهنننوم الرعايننة المهنينننة  مننن المفنناهيم الحديثنننة التنني  هنننرت 

(Mentorship)  كأحد النظم الحديثة في تحفيز ا فراد، وتنمية كفاءاتهم، وتسهيل عملية اندماجهم في المنظمة التي يعملون بها

 . 

تنمينة ا فنراد النذين يعملنون بالمنظمنة، كنذلك ف نهنا وتعتبر الرعاية المهنية أحد ا ساليب الهامة التي تسنتخدم فني تندريب و

تعتبر أسلوباً من أساليب التعلم الذاتي كما أن الرعاية المهنية لها دور كبير في تنمية الموارد البشنرية، وعلنى ذلنك فن ن الرعاينة 

 المهنية لها العديد من الفوائد التي تعود على أفراد المنظمة وعلى المنظمة ككل . 

والتحلينل إلننى التعننرف علنى دور الرعايننة المهنيننة فني تنميننة المننوارد  قصننىمنن خننالل الت هنذا البحننث يسننعي ن ومنن هنننا فنن

 .البشرية وذلك في القطاع الحكومي بدولة الكويت 

 : بحث المشكلة  -2

 من خالل التقصي والتحليل إلى اإلجابة على التساؤالت اآلتية: يسعي هذا البحث 
 ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ ما هو واقع الرعاية المهن (1)

 ما هو واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ؟ (5)

هل هناك عالقة ذات داللة احصنائية بنين تطبينق مفناهيم الرعاينة المهنينة وتنمينة وتندريب المنوارد البشنرية بالقطناع  (3)

 الحكومي بدولة الكويت ؟

 : بحثالأهداف  -3

 إلى تحقيق مجموعة من ا هداف، والتي يمكن صياغتها على النحو اآلتي:  ا البحثيسعي هذ

 . في القطاع الحكومي بدولة الكويت التعرف علي واقع الرعاية المهنية (1)

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرالتعرف علي  (5)

 هنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.تحديد العالقة بين تطبيق مفاهيم الرعاية الم (3)

 : البحث فروض  -4

 في ضوء مشكلة وأهداف البحث تم صياغة فروض البحث وذلك كما يأتي:      

النفط، و الكهرباء والماء في الكويت فيما يتعلق بواقع ال توجد اختالفات معنوية بين إدراك العاملين في وزارتي  (1)

 رعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.ال
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النفط، و الكهرباء والماء في الكويت فيما يتعلق بواقع تنمية ال توجد اختالفات معنوية بين إدراك العاملين في وزارتي  (5)

 وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.

الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية بالقطاع  عالقة ذات داللة احصائية بين تطبيق مفاهيمتوجد ال  (3)

 الحكومي بدولة الكويت.

 :مجتمع وعينة البحث  -5

، ولقد بلغ إجمالي حجم و الكهرباء والماء بدولة الكويت النفط،وزارتي في جميع المسئولين في  بحثيتمثل مجتمع ال      

 .الوزارات الموجودة بدولة الكويت من أهم باعتبارهمامفردة، وذلك  265مفردات مجتمع البحث 

ولقد قام الباحث بالتوزيع النسبي لعينة كل ، مسئول 526وبلغ حجم عينة البحث  ، اعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقيةو

في  للدراسة وذلك في ضوء نسبة عدد المسئولين في مجتمع البحث، ويمكن توضيح ذلك الوزارتين الخاضعتينوزارة من 

  الجدول التالي:

 توزيع المسئولين على مجتمع البحث وحجم العينة ونسبة الردود : (1جدول رقم )

النسبة  العدد بيان

 المئوية

حجم العينة في كل 

 وزارة

عدد استمارات االستقصاء 

 المستوفاة

 نسبة الردود 

 %25 132 186 % 27 351 لنفطوزارة ا

 %27 1,7 ,11 % 83 581 الكهرباء والماءوزارة 

 %2822 585 526 % ,,1 265 اإلجمالي

  ،2،ص5,15وزارة التخطيط ، المجموعة اإلحصائية السنوية ، اإلدارة المركزية لإلحصاء، الكويت. 
 

 اإلطار النظري :  -6

 .ات بتعدد وجهات نظر الباحثينال يوجد تعريف محدد حتي ا ن للرعاية المهنية ، حيث تتعدد التعريف     

( إلى أنها عالقة عمل قوية بين أعضاء المنظمة ا كبر سناً Choa, Walg & Gardner, 1992توصل كل من ) حيث

ً )المرعيين(، حيث يكون لدى الرعاة الخبرة والقوة في المنظمة، ويقدمون النصح  )الرعاة( وا عضاء ا صغر سنا

 ن.تنمية المسار الو يفي للمرعييوالمشورة والتدريب، ويساعدون في 

( أن عملية الرعاية المهنية هي " عالقة ما بين شخصين يقوم من خاللها شخص ذو خبرة Holmes, 2005ويرى )

قصد التنمية الشخصية وفي مكانة و يفية أعلى بتقديم النصح واإلرشاد إلى شخص آخر أقل خبرة وفي مكانة و يفية أدنى، ب

 .والمهنية "

ة المهنية هي " عالقة رسمية بين مو ف يعمل في مكانة و يفية أعلى وآخر ( إلى أن الرعاي 2,,5ويشير ) المهدي، 

مبتدئ بقصد تنميته وتعليمه، حيث يقوم الراعي المهني بتقديم الدعم والتدريب المهني والنصح للمو ف اآلخر المبتدئ، مع 

 ."ية التي يتبعها المو ف المتعلم مراعاة أن يكون هذا الراعي من خارج الوحدة التنظيم

ً وأكثر خبرة ومكانة و يفية ,5,1كما عرفتها دراسة )رمضان،  ( " بأنها عالقة بين شخصين إحداهما أكبر سنا

)الراعي( واآلخر أقل سناً وأقل خبرة ومكانة و يفية )المرعي( حيث يقوم الراعي والذي يجب أن تتوافر فيه عدة صفات 

ل ( بتوفير وقته وجهده ومهاراته من أجل زيادة دافعية المرعي نحو الكفي –الحامي  –المدرس  –المدافع  –مثل ) المدرب 

التدريب والتعلم وتنمية قدرات االبتكار والتحسين المستمر في أدائه ومن ثم ف ن الراعي يساعد في تنمية الموارد البشرية 

 بالمنظمة ".

ا عالقة بين فردين حيث أنه من الضروري ومما سبق يعتقد الباحث أنه من الصعب أن تُعّرف الرعاية المهنية على كونه

توافر المناخ الذي يشجع ويساعد على النمو والتعلم المستمر والذي يعتبره الباحث من المقومات ا ساسية إلمكانية إدخال 

 وتطبيق مفهوم الرعاية المهنية في أي منظمة من المنظمات .

 : (1,,5، جادالله، ,5,1و التالي: )رمضان، الخصائص المميزة للرعاية المهنية على النح توضيحيمكن و

تتعدد أهداف هذه العالقة فقد توجه لتنمية المسار الو يفي أو المساعدة في تجديد هذا المسار أو المساعدة في  (1)

 عملية التكيف أو إعداد صف ثان من القادة داخل المنظمة . 

بين طرفين فهي عالقة إنتماء متبادل عالقة الرعاية المهنية في مضمونها عالقة شخصية قوية تحدث ما  (5)

 تحكمها معايير أخالقية .

 تحتاج عالقة الرعاية المهنية إلى مدة أكثر من سنتين . (3)

أهم ما يميز عالقة الرعاية المهنية عن غيرها من العالقات ا خرى السائدة بالمنظمة ما تنطوي عليه هذه  (8)

ين القدامى إلى زمالئهم الُجدد في المنظمة مما يدعم تنميتهم العالقة من نقل الخبرة والمهارة والمعرفة من العامل

 شخصياً ومهنياً .

عادة ما يكون الراعي المهني أكبر سناً وأكثر خبرة ومكانة و يفية من المرعي، كما أنه غالباً ما يعمل في نفس  (2)

 منظمة الراعي ونفس تخصصه المهني . 

ة والمرعيين فيها من تلقاء أنفسهم لتكوين العالقة وذلك من عالقة إيثارية وتطوعية، حيث يتطوع كل من الرعا (6)

 أجل تحقيق النفع الشخصي المتبادل ومن ثم إفادة المنظمة ككل.

البحوث والدراسات التي تمت مجموعة من الخصائص التي يجب توافرها في الرعاة المهنيين، هذه  ولقد حددت     

  :( في المجموعات التاليةLweis, 2000الخصائص أمكن تجميعها ومن خالل دراسة )
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ً له خبرة وكفاءة في مجال اإلدارة، وذلك من خالل خبرته  (1) الرؤية اإلدارية ، فالراعي يجب أن يكون شخصا

، بالعمل مع المديرين في المنظمات ا خرى، وله قدرة كبيرة على المكاشفة وعلى فهم ممارسات اإلدارة

 .وكيفية التعامل مع الضغوط

، أي لديه معرفة بثقافة المنظمة وفهم الطريقة التي تعمل بها، تلك المعرفة المهارة التنظيميةالبراعة أو  (5)

 .فية العمل والقيادة داخل المنظمةوالفهم يساعد ا فراد تحت رعايته بطريقة عملية على كي

اد يجربون ، أي له قدرة على خلق المناخ المساند والظروف اآلمنة التي تجعل ا فرالتوجه نحو التمكين (3)

طرق مختلفة  داء العمل، ويسمح لهم بالمشاركة في كل ما يجري داخل منظماتهم، ويجعل ا فراد يقومون 

 .لديهم وتشعرهم بالرضا وااللتزام بأداء ا عمال أو ا دوار التي تثير التحدي

فرص االنجاز أمام  ، له خبرة وإهتمام كبير بعملية تنمية وتطوير اآلخرين، فهو يتيحالتوجه نحو التطوير (8)

ا فراد وفقاً لمستوياتهم الحالية وتوقعاتهم، ويفوض السُلطات لجعل العمل أكثر تحدي وإثارة، ويستثمر وقته 

ئمة لتعلم في تنمية المرؤوسين، ويعطي تغذية مرتدة بناًء على أعمالهم، ويحدد أهدافاً للعمل تكون فرصاً مال

 .المرؤوسين

فهو يتقبل ا فكار الجديدة، والطرق المختلفة  داء العمل، لديه ترابط في ا فكار، ، اإلبداعية أو االبتكارية (2)

مدى واسع من البدائل ويقدر النماذج المفيدة، ولديه خبرة واسعة في عملية حل المشاكل وذلك ب يجاد 

 .واالختيارات

ريفات باختالف وجهات النظر التع، وتختلف د لتنمية وتدريب الموارد البشريةيوجد تعريف محد من ناحية أخري ال 

  :ة وتدريب الموارد البشرية ما يلي، ومن تعريفات تنمياليها
  هي مجموعة الفعاليات التخطيطية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بتهيئة العاملين بالمنظمة واستخدامهم ورفع

دف عملية التنمية باختصار إلى كفاءتهم وتحديد حقوقهم وواجباتهم وفقًا للنظم والتشريعات واللوائح، وته

تطوير أداء الموارد البشرية وجعله أداء فعاالً، ويعتبر ا داء الفعال حصيلة لعوامل متعددة ترتبط بالفرد 

 .(2,,5وتؤثر عليه. )الزياتي، 

  هي وسيلة لرفع كفاءة العاملين وتزويدهم بالمعرفة ورفع مستوى كفاءتهم من خالل إكتساب القدرات

على الجوانب االيجابية ومحاولة تنميتها،وخلق شعور باالنتماء للمنظمة لدى ا فراد، والتفويض والتركيز 

وإثراء العمل، وتنمية الجماعات ذات االتجاهات المتجانسة على إتخاذ القرارات، والتدريب وتشجيع ا فراد 

 ( .5,,5على تطبيق ما تعلموه بطريقة فعالة " ) حمدان ، 

 شرية هي كل جهد منظم تبذله المنظمة من أجل زيادة دافعية ا فراد نحو التدريب والتعلم تنمية الموارد الب

وتقديم ا فكار االبتكارية للمنظمة واالرتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري وتطبيق ما تعلموه عملياً من أجل 

 ( .4,,5) رمضان ، تحسين ا داء المستمر وتسهيل عملية إندماجهم في المنظمة وتنمية كفاءاتهم "  

ويعود ذلك لألسباب ، وتتصف عملية التنمية البشرية بأنها عملية متواصلة ومستمرة وال تقتصر على فترة زمنية مؤقتة 

 :(2,,5التالية: )الزياتي، 

 .أن أداء ا فراد قابل للتحسين بشكل مستمر مهما كان نوع ا داء الذي يؤدونه 

 د التدريب المستمر حتى يكونوا قادرين على مواكبتها.تتطلب التطورات الهائلة من ا فرا 

  أن سلوك ا فراد العاملين في المنظمة ال يبقى ثابتًا وإنما يتغير نتيجة لمؤثرات كثيرة قد تكون داخلية

 وخارجية وعلى إدارة المنظمة أن تعمل على تطوير سلوك هؤالء ا فراد ما يتالءم مع أهدافها.

 تعددة خالل عمله في المنظمة لذلك البد من تدريبه وتطويره وبما يتالءم مع إن كل فرد يمر بمراحل م

 متطلبات كل مرحلة.

  : البحثتحليل واختبار فروض    -7

 واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت : ( 1)

بواقع الرعاية لبحث والخاص يناقش هذا الجزء نتائج التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال ا ول لهذا ا

، والتعرف علي مدي وجود اختالف ، ووزارة الكهرباء والماء () وزارة النفط محل الدراسة الوزارتينفي  المهنية 

باختالف نوع  واقع الرعاية المهنيةمحل الدراسة من حيث  الوزارتينمعنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في 

 الوزارة .

) المستقصي منهم ( في  االتجاه العام إلجابات المسئولينم استخدام اختبار ولكوكسن لقياس معنوية ولتحقيق ذلك ت

بدولة الكويت  ، كما تم استخدام اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين  وزارتي النفط ، والكهرباء والماء

 : النحو التالي وذلك علي وزارة النفط ، ووزارة الكهرباء والماءمتوسطات عينتي 

  :لواقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت تحديد معنوية االتجاه )أ( 

 :  وزارة النفطعينة : أوال

، ومعنوية االتجاه لهاومتوسط درجات التطبيق  ،لنفطفي وزارة اواقع الرعاية المهنية ( 5يوضح الجدول رقم ) 

 . بدولة الكويت ة النفطوزارالعام إلجابات المستقصي منهم في 
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واقع حول   وزارة النفطنتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في (: 2رقم ) جدول

 الرعاية المهنية
 مستوي الداللة (z) قيمة   Wilcoxon (132)ن= المتوسط   بيان م

 **,,2,  15252- 8254 واقع الرعاية المهنية  1

 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند       
 

 : ( ما يلي5حيث يتضح من الجدول رقم )

  وهذا يعني أن  8254 واقع الرعاية المهنية في وزارة النفطبلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن ،

تقع عند  واقع الرعاية المهنيةبدولة الكويت ( عن  نفطوزارة الدرجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في 

المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط 

مفاهيم الرعاية بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق  وزارة النفطميال عاليا من جانب المستقصي منهم في 

  .المهنية

  ، بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة

 .نفط بدولة الكويتواقع الرعاية المهنية في وزارة الوذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي 

 :  وزارة الكهرباء والماءعينة : ثانيا

ومتوسننط درجننات التطبيننق لهننا ، فنني وزارة الكهربنناء والمنناء ، الرعايننة المهنيننة  ( واقننع 3يوضننح الجنندول رقننم )

 . رة الكهرباء والماء بدولة الكويتومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزا

 
والماء   نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارةالكهرباء(: 3جدول رقم )

 حول واقع الرعاية المهنية
 مستوي الداللة (z) قيمة   Wilcoxon (1,7)ن= المتوسط  بيان  م

 **,,2, 11218- 82,4 واقع الرعاية المهنية  1

 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      

 
 : ( ما يلي3ث يتضح من الجدول رقم )حي

  وهذا 82,4ة في وزارة الكهرباء والماء العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنيبلغ المتوسط ،

يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت ( عن واقع الرعاية 

وافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم المهنية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للم

يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد 

 في تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت .

 حصائية، وفي صورة واضحة ومتسقةالناحية اإل بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من ،

 وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت.

واقع الرعاية حول  وزارتي النفط والكهرباء والماءتحديد مدي وجود اختالفات معنوية بين إجابات المسئولين في  )ج( 

  :لمهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتا

وزارتني الننفط والكهربناء والمناء يتناول هذا الجزء التوصل إلي مدي وجود اختالفات معنوية  بين إجابات المسئولين فني  

" ول من فروض البحث والذي ينص عليواختبار صحة الفرض ا حول واقع الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت 

( منن ، ووزارة الكهربناء والمناءوزارة الننفطمحنل الدراسنة )النوزارتين عدم وجود اختالفات معنوية في إدراك المسنئولين فني 

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتواقع الرعاية المهنحيث 

 

في  الوزارتين محل نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين متوسطات اجابات المسئولين (: 4جدول رقم )

  .الدراسة حول واقع الرعاية المهنية في القطاع الحكومي بدولة الكويت

 (1)  بيان   م

 132ن= 

(5) 

 1,7ن= 

 مستوي الداللة  (z) قيمة  مان ويتني

 **,,2, 3256- 82,4 8254 واقع الرعاية المهنية  1
 متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في وزارة النفط    . (1)
 2,.,** مستوي الداللة عند  ن= حجم العينة .  ط اإلجابات لشريحة المسئولين في وزارة الكهرباء والماء .متوس (5)

 
 



 مبارك حسانى على  وأخرون

81 

 

 
 : التواصل إليها علي النحو التالي وكانت النتائج التي تم 

  واقع الرعاية علي وجود إدراك ايجابي نحو  وزارتي النفط والكهرباء والماءتشير متوسطات اإلجابة لشريحتي

، حيث جاءت متوسطات تلك اإلجابات عند المستوي "يطبق بطريقة  لمهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتا

 .ذي الخمس نقاطكبيرة جدا  " علي مقياس ليكرت 

  وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع الرعاية المهنية وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في

 بدولة الكويت.بالقطاع الحكومي 

  يقودنا التحليل السابق إلي رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل ، أي أنه توجد اختالفات معنوية بين إدراك

 .ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتبواقع الرعاية المهنفيما يتعلق  العاملين في وزارتي النفط ، والكهرباء والماء 

 

  ة بالقطاع الحكومي بدولة الكويت شريواقع تنمية وتدريب الموارد الب ( 5)

  :بدولة الكويت بالقطاع الحكومي تنمية وتدريب الموارد البشريةتحديد معنوية االتجاه لواقع  )أ(     

 :  عينة وزارة النفط: أوال

ا ، ومعنوينة ومتوسنط درجنات التطبينق لهنفي وزارة الننفط ،  واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية( 2يوضح الجدول رقم )    

 . نهم في وزارة النفط بدولة الكويتاالتجاه العام إلجابات المستقصي م

 
نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارة النفط  حول واقع (: 5جدول رقم )

 تنمية وتدريب الموارد البشرية

 المتوسط  بيان  م

 (132)ن=

Wilcoxon   (

 (zمة قي

 مستوي الداللة 

 **,,2,  1,254- 3216  تنمية وتدريب الموارد البشريةواقع  1
 2,2,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      
 

 : ( ما يلي2حيث يتضح من الجدول رقم )
  وهذا يعني  3216في وزارة النفط لبشرية تنمية وتدريب الموارد ابلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع ،

واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن 

" علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط  متوسطةتقع عند المستوي "يطبق بدرجة 

تنمية وتدريب الموارد يا من جانب المستقصي منهم في وزارة النفط بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم ميال عال

 في وزارة النفط بدولة الكويت . البشرية

  بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك

 .في وزارة النفط بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية باتجاه المستقصي منهم نحو فيما يتعلق 

 :  باء والماءعينة وزارة الكهر: ثانيا

ومتوسط درجنات التطبينق لهنا ، في وزارة الكهرباء والماء ، واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية ( 6يوضح الجدول رقم )

 . رة الكهرباء والماء بدولة الكويتجابات المستقصي منهم في وزاومعنوية االتجاه العام إل

 

نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في وزارةالكهرباء والماء  (: 6جدول رقم )

  واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية حول 

 المتوسط  بيان  م

 (1,7)ن=

Wilcoxon  

 (z) قيمة 

 مستوي الداللة 

 **,,2,  2214- 3234 واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 1
 2,.,ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند      

 
 : ( ما يلي6حيث يتضح من الجدول رقم )

  3234ي وزارة الكهرباء والماء فواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن ،

واقع تنمية ( عن لة الكويتالمسئولين في وزارة الكهرباء والماء بدو) وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم

، ومن اس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط" علي مقيمتوسطةتقع عند المستوي "يطبق بدرجة وتدريب الموارد البشرية 

يال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في ثم يعكس هذا المتوسط م

 .رة الكهرباء والماء بدولة الكويتفي وزا مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البشريةتطبيق 

 ومتسقة ، وذلك ، وفي صورة واضحة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة

 .والماء بدولة الكويتفي وزارة الكهرباء  واقع تنمية وتدريب الموارد البشريةفيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو 
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واقدع تنميددة ارتدي الدنفط والكهربداء والمداء حدول )ج( تحديدد مددي وجدود اختالفدات معنويدة بدين إجابدات المسدئولين فدي وز 

 : طاع الحكومي بدولة الكويتبالق وتدريب الموارد البشرية

 

نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االختالف بين متوسطات اجابات المسئولين في  الوزارتين محل (: 7جدول رقم )

 في القطاع الحكومي بدولة الكويتواقع تنمية وتدريب الموارد البشرية الدراسة حول 

 (1)  بيان   م

 132ن= 

(5) 

 1,7ن= 

 مان ويتني  

 (z) قيمة    

 مستوي الداللة 

 **,,2, 3256- 3234 3216 واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية 1
   .سئولين في وزارة الكهرباء والماءمتوسط اإلجابات لشريحة الم( 8المسئولين في وزارة النفط. )حة متوسط اإلجابات لشري (3)

 2,.,** مستوي الداللة عند  ن= حجم العينة .

   
 : التواصل إليها علي النحو التالي ئج التي تمكانت النتاو

  واقنعتشير متوسنطات اإلجابنة لشنريحتي وزارتني الننفط والكهربناء والمناء علني وجنود إدراك ايجنابي نحنو 

بالقطاع الحكومي بدولة الكويت ، حيث جاءت متوسطات تلك اإلجابنات عنند  تنمية وتدريب الموارد البشرية

 " علي مقياس ليكرت ذي الخمس نقاط .  متوسطةالمستوي "يطبق بطريقة 

  واقنع تنمينة وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي مننهم فني وزارتني الننفط والكهربناء والمناء حنول

 بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.وتدريب الموارد البشرية 

 تالفنات معنوينة بنين يقودنا التحليل السابق إلي رفض فنرض العندم وقبنول الفنرض البنديل ، أي أننه توجند اخ

 بواقننع تنميننة وتنندريب المننوارد البشننريةإدراك العنناملين فنني وزارتنني النننفط ، والكهربنناء والمنناء  فيمننا يتعلننق 

 .بالقطاع الحكومي بدولة الكويت

 : ية بالقطاع الحكومي بدولة الكويتالعالقة بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشر( 3)

 : نوع ودرجة العالقة)أ(  

 :ه ما يلي( والذي يتضح من 4جدول رقم )التتلخص نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد في     

 

بالقطاع الحكومي  الرعاية المهنية وتنمية وتدريب الموارد البشرية اهيمنوع ودرجة العالقة بين تطبيق مف(: 8جدول رقم )

  بدولة الكويت

 مفاهيم الرعاية المهنية 

 ( تنمية وتدريب  الموارد البشرية األكثر تأثيرا في مستوي) 

 معامل االنحدار

 بيتا

 معامل االرتباط 

 . 262, **,24, أشجع المو فين معي علي زيادة ثقتهم بأنفسهم 

   . 28, **265, أطلع المو فين معي بصفة مستمرة علي تقارير أدائهم, 

 257, **226, ينا علي مشاكلهم أسعي  ن أكون موضع ثقة للمو فين معي وأم 

  285, **268,   .أحرص علي اإلنصات للمو فين وتشجيعهم علي الحوار 

 235, **225, أساعد المو فين معي علي تحليل نقاط القوة والضعف في أدائهم 

 276, معامل االرتباط في النموذج

 265, معامل التحديد في النموذج

 85216 قيمة ف المحسوبة 

 585، ,1 الحريةدرجات 

 1,,2, مستوي الداللة اإلحصائية
 .طبقا الختبارات 2,2,مستوي الداللة عند **

 

  أ هرت نتائج أسلوب تحليل االنحدار المتعدد أن هناك عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية

وفقا لمعامل  %76( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )اليةالبشرية  )مأخوذة بصورة إجمالمهنية وتنمية وتدريب  الموارد 

 .االرتباط المتعدد(

  وفقا  %65إن تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارتي النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت  يمكن أن تفسر حوالي(

 .وي تنمية وتدريب الموارد البشرية( من التباين الكلي في مستلمعامل التحديد

 ء الكبير من تنمية وتدريب الموارد البشرية ال يرجع فقط لتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية ، وإنما يرجع للعديد من الجز

، بجانب نمط القيادة علي ا داء فيها: خصائص البيئة والتي تؤثر التي لم ترد في النموذج من أهمهاالمتغيرات ا خرى 

 .أداء نشاط إدارة الموارد البشرية، ودور اإلدارات المختلفة في رية المتاحةات، واإلمكانيات البشالسائدة في هذه الوزار
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 :  ج والتوصياتالنتائ -8

 
  : البحثنتائج  -أوال

 يمكن استخالص النتائج التالية: هذا البحثمن خالل 

هذا يعني ، و 8254بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة النفط  (1)

أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن واقع الرعاية المهنية 

تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم 

بدولة الكويت نحو االعتقاد في يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة النفط 

 .تتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية في وزارة النفط بدولة الكوي

،  82,4بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع الرعاية المهنية في وزارة الكهرباء والماء   (2)

اء بدولة الكويت ( عن وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم ) المسئولين في وزارة الكهرباء والم

واقع الرعاية المهنية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة كبيرة جدا " علي مقياس ليكرت للموافقة ذي 

الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في وزارة الكهرباء 

رة الكهرباء والماء بدولة لمهنية في وزاوالماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم الرعاية ا

 .الكويت

وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع  (3)

 الرعاية المهنية بالقطاع الحكومي بدولة الكويت.

في وزارة النفط  بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية  (4)

) المسئولين في وزارة النفط بدولة الكويت ( عن  ، وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي منهم 3216

واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة متوسطة " علي مقياس ليكرت 

جانب المستقصي منهم في وزارة للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من 

رية في وزارة النفط بدولة النفط بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البش

 .الكويت

بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية في وزارة الكهرباء   (5)

رة الكهرباء والماء بدولة المسئولين في وزادرجة إدراك المستقصي منهم ) ي أن، وهذا يعن 3234والماء 

( عن واقع تنمية وتدريب الموارد البشرية تقع عند المستوي "يطبق بدرجة متوسطة " علي مقياس الكويت

ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في 

الكهرباء والماء بدولة الكويت نحو االعتقاد في تطبيق مفاهيم تنمية وتدريب الموارد البشرية في  وزارة

 .رة الكهرباء والماء بدولة الكويتوزا

وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في وزارتي النفط والكهرباء والماء حول واقع تنمية  (6)

 مي بدولة الكويت.وتدريب الموارد البشرية بالقطاع الحكو

نمية وتدريب  توجد عالقة خطية موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق مفاهيم الرعاية المهنية وت (7)

وفقا لمعامل االرتباط  %76( وأن هذه العالقة ذات قوة عالية )الموارد البشرية  )مأخوذة بصورة إجمالية

 .المتعدد(

ال يرجع فقط لتطبيق مفاهيم الرعاية المهنية ، وإنما  الجزء الكبير من تنمية وتدريب الموارد البشرية (8)

يرجع للعديد من المتغيرات ا خرى التي لم ترد في النموذج من أهمها : خصائص البيئة والتي تؤثر علي 

ا داء فيها ، بجانب نمط القيادة السائدة في هذه الوزارات، واإلمكانيات البشرية المتاحة ، ودور اإلدارات 

 .أداء نشاط إدارة الموارد البشريةي المختلفة ف

  : البحثتوصيات  ثانيا: 

 عند اختيار المديرين للعمل في القطاع الحكومي بدولة الكويت ، يجب أن تتوافر بهم الشروط التالية  (1)

 . الذكاء وسرعة البديهة في التعامل مع اآلخرين 

 . االتصال بالعاملين ومناقشتهم وإتاحة الوقت الالزم لذلك 

 م  الحماية للعاملين عند الحاجة .تقدي 

 . أن تكون لديه القدرة على تفسير كيفية تنظيم العمل داخل المنظمة 

 .يستمع جيداً للعاملين ويشجعهم على الكالم 

 .يحترم مشاعر العاملين الذين يعملون معه 

نظمة والفرد مفاهيم الرعاية المهنية، نظراً للفوائد التي تعود على كل من الم بتفعيلضرورة ا خذ  (2)

 ، وذلك عن طريق : والمجتمع ككل 

   . قيام المديرين بتوجيه وارشاد  المو فين حتى يكونوا فعالين في العمل 

 .تشجيع المديرين المو فين علي التفكير إليجاد الحلول المناسبة للمشكالت 

 . نصح المديرين المو فين باالطالع علي دوريات ومجالت متخصصة في مجال العمل 

 يع المديرين المو فين علي أداء ا عمال التي تساعد علي تنمية وتطوير خبراتهم في مجال تخصصهم تشج

. 
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 .  سعي المديرين الي تنمية الشعور ب ثبات الذات لدي المو فين معهم 

يجب العمل علي تذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية الرعاية المهنية في القطاع الحكومي  (3)

   .ت ، ومن هذه المعوقات بدولة الكوي

 إلدارة لالشتراك في تلك عدم التزام الرعاة لبرنامج الرعاية المهنية نتيجة ضغوط من قِبل ا

 البرامج 

 . نقص اإلعداد والتدريب الكافي عند قيام الرعاة بأدوارهم بجدية 

 .عدم االهتمام بتبادل الخبرات ونقلها من المستوى ا على إلى المستوى ا دنى 

 د حواجز إدارية ونفسية ومادية تعرقل عملية تبادل الخبرات في محيط العمل .وجو 

 . عدم وجود خطط واضحة لتدريب مديري الشركات من خالل تطيق عملية الرعاية المهنية 

 .عدم المشاركة في ُصنع القرارات 

 . عدم تشجيع ا فراد على التصرف وفقاً  نماط سلوكية جديدة 
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 مصر. –جامعة الزقازيق  -والتربية الخاصة قسم الصحة النفسية 1
 مصر. – جامعة مدينة السادات -معهد الدراسات و البحوث البيئية  -قسم مسوح الموارد الطبيعية فى النظم البيئية 2

 

 المقدمة

 
تعتبر البيئة من أهم الموضوعات التي شغلت اإلنسان منذ أن وجد على سطح هذه األرض ألنها المحيط الذي يعيش فيه 

ى مصادر عيشه وبقائه واستمراره، أما تلوثها هو أخطر ما يهدد هذه الحياة ويحول دون قدرة البيئة على ومنه يحصل عل

 والتجدد للوفاء بمطالب اإلنسان. استمرار العطاء

وفي نهاية القرن العشرين بلغ اإلنسان في تأثيره على بيئته مراحل تنذر بالخطر، إذ تجاوز في بعض األحوال قدرة النظم 

البيئية الطبيعية على احتمال هذه التغييرات وإحداث اختالالت بيئية تهدد حياة اإلنسان وبقاءه على سطح الكرة األرضية ألن 

البيئة هي بمثابة الروح للتوازن الطبيعي وأيًضا معنية في بقاء الحياة لكوكب األرض حفاًظا على موارده المتجددة وغير 

 وقات الحية والمتعاقبة مستقبالً.مين استمرار جميع المخلالمتجددة المتنوعة تلقائيًا لتأ

ويعد اإلنسان منذ زمن بعيد هو المساهم األول في خلل الطبيعة فطموحه للتطور طيلة القرن الماضي الحق الضرر في 

 رات الطبيعية عبر ماليين السنين.التوازن الطبيعي لكوكب األرض بشكل مذهل يوازي المتغي

المشكالت البيئية علماء العالم ومفكريه أن يوجهوا تحذيًرا للبشرية مما يترقبها في المستقبل من أخطار، مؤكدين لقد دفعت 

على أنه البد من إحداث تغيرات جذرية في أسلوب تعامل البشر مع األرض والحياة على سطحها. واتجهت أنظار المجتمع 

وعالج األزمة البيئية، وبما أن التربية تعتبر أداة هامة لضبط السلوك العالمي إلى النظام التربوي الذي يسهم في تشخيص 

اإلنساني، وإحداث التغير المنشود في إعادة التوازن البيئي وهذا يحملنا مسئولية تجاه مجتمعنا العربي والمجتمع اإلنساني، 

 مشكالتها. للعمل على تعميق الوعي البيئي، والعمل على اإلسهام في مواجهة قضايا البيئة وحل

وبناًءا على ما سبق فإن األهداف البيئية ال يمكن تحقيقها دون قيام الحكومات بإعداد السياسات الالزمة لتحقيق هذه 

األهداف، وبالتعاون البيئي على كل األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية مع أنه توجد هناك عالقة قوية بين البيئة ومستوى 

يئة والدين والبيئة والسياسة بين البيئة والقوانين، بين البيئة والتغير االجتماعي بين البيئة والتنمية بين الذكاء واللغة وبين الب

 البيئة والتربية ولكن هناك القليل من الدارسين يرون انه توجد عالقة بين البيئة والنظام التربوي وموضوع التلوث البيئي. 

 مشكلة الدراسة وأهميتها:

البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدة من أهم القضايا الملحة في عالمنا  لقد أصبحت قضية

المعاصر، وبعدًا رئيسيًا من أبعاد التحديات حول أثر المخاطر البيئية على األجيال القادمة. ألن المخاطر البيئية تعني األمن 

األمن  –األمن الغذائي –األمن البيئي –األمن االجتماعي –من االقتصادياأل –البشري واألمن البشري يشمل )األمن العسكري

وأمن المجتمع( وكل بعد من هذه األبعاد يتوقف على اآلخر فمثالً تهديد األمن العسكري أو  –األمن الشخصي –الصحي

بيئية هدفها االستيالء على  السياسي يعني تهديد األمن البيئي، فمعظم الحروب التي حدثت حتى اآلن يمكن القول بأنها حروب

 الخامات والموارد الطبيعية أو على الطرق اإلستراتيجية.

ومن هنا ثمة إقرار اليوم من قبل جميع المعنيين تقريبًا بالحاجة الماسة لخلق تربية بيئية ووعي بيئي وثقافة بيئية لدى عامة 

غرس السلوك اإلنساني السليم بوصفه العامل األساسي الذي الشعب إدراًكا ألهمية البيئة وضرورة المحافظة على مقوماتها، و

يحدد أسلوب وطريقة تعامل اإلنسان فردًا وجماعة معها واستغالل مواردها بما من شأنه المحافظة على القوانين التي تنظم 

عية وبعقالنية وحكمة في مكوناتها الطبيعية، وتحافظ توازنها بشكل محكم ودقيق، وإشاعة التعامل معها في ضوء قوانينها الطبي

االستخدام بعيدًا عن اإلسراف والتلف واستنزاف الموارد البيئية. بما فيها الموارد الدائمة المتجددة وغير المتجددة من خالل 

ترشيد وضبط االستهالك، باعتبارها الضمانات الملبية لحاجات اإلنسان واإلبقاء بمتطلباته عبر األجيال المختلفة. وتشكل 

ية البيئية والوعي البيئي بوجه عام محاولة للخالص في الكثير من المشكالت البيئية التي تهدد نوعية حياة اإلنسان وغيره الترب

من التنوع الحيوي أو األحياء األخرى على األرض، عن طريق توضيح المفاهيم والعالقات المعقدة التي تربط اإلنسان ببيئته، 

 وتالفي هذه المشكالت وحلها. وتساعده على التعرف عن مشكالتها

أن الوعي البيئي المرتبط بالتربية البيئية يمثل أحد وسائل تخفيف حماية البيئة وأهدافها ألنها يعمالن على غرس السلوك 

االيجابي وتنميته تجاه البيئة، ويسعيان إلى إيجاد وعي وطني بأهمية البيئة لمتطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

اونية، بحيث تؤدي إلى إشراك السكان طوًعا ال إكراًها وبطريقة مسئولة وفعالة في صياغة القرارات التي تحسن نوعية والتع

 البيئة بجميع مكوناتها.

ومن هذا المنظور,  اصبح من الضرورى تنمية الوعي البيئي عند الفرد خالل تربيته بيئيًا ووضع القوانين والتشريعات 

 لعالقة بين الفرد وبيئته، وذلك ألهمية التربية البيئية والوعي البيئي في خلق بيئة ومجتمع أفضل.البيئية التي تحكم ا

فقد قام الباحث بالدراسة الحالية والتى تعتمد على قياس مستوي الوعي البيئي لشريحة واسعة من المجتمع وهي طلبة عدد 

بيئي واالعتماد عليها لمعالجة مشكلة التلوث البيئي في الدول ( مدارس، وتوضيح أهمية ودور التربية في زيادة الوعي ال01)

 النامية واالسهام بشكل كبير فى الحد من التلوث البيئي.

 أهداف الدراسة:



 عادل عبدالله محمد وأخرون

64 

 

تحديد أو قياس مستوى الوعي أو الثقافة البيئية لشريحة من المجتمع  ولقد تم عمل هذا القياس على تالميذ المرحلة  .0

 اإلعدادي كمثال.

 ق التي يمكن بواسطتها رفع مستوى الوعي البيئي.أهم الطر .2

 الكشف عن المخاطر التي تحدث نتيجة لتلوث كل من الهواء والماء والتربة والغذاء. .3

 إلقاء الضوء على أهمية نشر الوعي البيئي. .6

 إلقاء الضوء علي مفاهيم التربية البيئة وعالقتها بالبيئة. .5

 فروض الدراسة:

وجود عالقة قوية دالة إحصائيا بين التربية والبيئة من جهة والوعي البيئي والتلوث البيئي أن فروض الدراسة تشير إلى 

 من جهة أخرى.

 منهجية الدراسة:

تعتمد منهجية الدراسة على استخدام التحليل النظري للتربية والوعي البيئي وعالقته بالحد من التلوث البيئي باالعتماد على 

السابقة ذات العالقة بالموضوع، والكشف عن قياس مستوى الوعي البيئي باالعتماد على المصادر والمراجع والدراسات 

 الدراسة الميدانية وتحليل نتائجها.

وقد قام الباحث باالطالع على المراجع والدراسات في مجال الدراسة بصفة خاصة وكذلك استخدام المراجع العربية 

 والدوريات المتاحة المؤيدة لموضوع البحث. 

 مصطلحات البحث: 

 يضع الباحث التعريفات اإلجرائية التالية: 

 التلوث: 

التلوث هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للعناصر المكونة للبيئة التي تحيط باإلنسان مثل: الهواء والماء و التربة، الذي 

 تغيير بمعنى- التكدير والتلطيخ-للبيئة  مباشر غير أو مباشر تغير كل بمعنى هو يترتب علي تغييرها اإلضرار باإلنسان وحياته

 مهمتها أو وظيفتها أداء عن ويعوقها فيغيرها عنها، غريبة بعناصر أي ماهيتها، من ليس بما بخلطها لألشياء الطبيعية الحالة

 أن ضارة، يمكن أثار عليه البيئة، تترتب إلى أو طاقة بإضافة موارد مباشر غير أو مباشر بطريق اإلنسان لها منها قيام المعدة

 للخطر. اإلنسان صحة تعرض

 البيئة: 

أو برنامج حاسوب أو نفس اإلنسان. ويتفق العلماء في  هي المحيط الكائن حول شئ، وقد يكون هذا الشئ إنسان أو حيوان

ة وتؤثر في الوقت الحاضر على أن مفهوم البيئة يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحي

 العمليات التي تقوم بها.

لألفراد المهتمين بالبيئية  التعليم البيئي: التعليم البيئي هو نظام تعليمي يهدف إلى تطوير القدرات والمهارات البيئية

للعمل البيئية والتوجيهات الصحيحة واكتساب المهارات الالزمة  وقضاياها ، والذي من خالله يحصلون على المعرفة العلمية

بيئية جديدة,  حل المشكالت البيئية القائمة والعمل أيضا قدر اإلمكان للحيلولة دون حدوث مشكالت بشكل فردي أو جماعي في

 :1977لعام   Tbilisiومن أهداف التعليم البيئي حسب بيان

 .ر والقضايا البيئية التعامل مع األمو مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب الوعي والحس البيئي في التوعية:. 0

مسااعدة األفاراد والجماعاات فاي اكتسااب الخبارات البيئياة المتنوعاة والحصاول علاى المعلوماات األساساية حاول  المعرفة:. 2

 .البيئية، مفاهيمها ومشكالتها 

والتحفيز على من القيم والمبادئ ذات العالقة بالبيئة،  مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب مجموعة التوجيهات:. 3

 .وتطوير وحماية البيئة  المشاركة الفعالة في تحسين

المهارات الالزمة لتمكينهم من تحديد وتعريف المشكالت البيئياة وإيجااد  مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب المهارات:. 6

 .المناسبة لها  الحلول

المشاركة الفعالة وعلى كافة المستويات في حل المشاكالت  المساعدة في تطوير قدرات األفراد والجماعات علىالمشاركة: . 5

 .المختلفة والقضايا البيئية
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  المجموعة األولى

 

أ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقتهم بالبيئة من خالل معرفتهم بها مثل اليابسة, المياه والغازات 2جدول )

 .والكائنات الحية

 اإلجابة

 وجهة نظرك؟ماهي البيئة من 

 العدد

 النسبة المئوية

% 
ابن االثير 

المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %22.2 21 4 5 9 اليابسه

 %04.4 05 6 4 5 المياه

 %21 01 5 9 6 الغازات من أكسجين ونتروجين وغيره

 %00.0 01 3 6 3 الكائنات الحية

 %31 24 02 4 9 كل ما سبق

 31 31 31 91 011% 

 
( %04.4( والمياه نسبة )%22.2نجد مجتمع الطالبي للعينة يدرك البيئة بنسبة توزيع اإلجابة حيث أن اليابسة حققت نسبة)

 طالب العينة( من %31( وكل ما سبق حقق نسبة )%00.0( والكائنات الحية نسبة )%21واألكسجين والهواء وغيره نسبة )

 
 .ب(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقة الطالب بالبيئة من خالل رأيهم في اخطر ملوث2جدول )

 اإلجابة

 ماهي البيئة من وجهة نظرك؟

 العدد

 النسبة المئوية

ابن االثير  %

 المتوسطة للبنين

أبو أيوب 

االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %02.2 00 5 6 2 النووي

 %01 9 6 2 3 الحراري

 %06.6 03 6 6 5 االشعاعي

 %20.0 09 4 4 4 الكيمائي

 %04.4 05 5 5 5 خام النفط

 %25.4 23 4 9 1 اخرى

 31 31 31 91 011% 

 

 .مجتمعة تودي للمخاطر وزع الطالب رأيهم في اخطر ملوث على كافة المحاور مما يبرهن أنهم يروا األمور

 
 .رأيهم في مشاكل البيئةت(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقة الطالب بالبيئة من خالل 2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل تعاني البيئة من مشاكل؟

 العدد
 النسبة المئوية

ابن االثير المتوسطة  %

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

المتوسطة البيرونى 

 للبنين
 المجموع

 %41 56 09 01 04 نعم

 %61 34 00 02 30 ال

 31 31 31 91 011% 

  
 %61من الطالب أكدوا أن هنالك مشكله تهدد البيئة مما يبرهن أن هنالك وعي بهذه المخاطر بينما يرى  %41نجد أن 

 منهم غير ذلك ولكننا نرجح رأي األغلبية لصالح الدراسة
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  .ث(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يظهر أهم المشاكل التى تهدد البيئة2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل تعاني البيئة من مشكل تهددها اذكرها؟

 العدد

 النسبة المئوية

% 
ابن االثير المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى 

المتوسطة 

 للبنين

 المجموع

 %01 9 0 3 5 الحربمشاكل 

 %05.4 06 5 3 4 الصناعة

 %21 01 3 4 9 استهالك البيئة

 %05.4 06 5 4 3 البراكين

 %21 01 1 5 5 انحسار الموارد

 %01.9 04 1 4 2 أخرى

 31 31 31 91 011% 

المحاور المختلفة ألجوبة اتفق أفراد العينة على مشاكل البيئة داللة على مخاطر البيئة وثقافة متنوعة توزيع اآلراء على 

 السؤال أو تفسير الظاهرة حسب وجهة نظرهم واضح حيث جاء وفق الجدول المشاكل المتعارف عليها.

 
  .جـ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح ما نوع المعرفة التي يحتاجها للحفاظ على البيئة2جدول)

 

 اإلجابة

 للحفاظ على البيئة؟ما نوع المعرفة التي يحتاجها الطالب 

 العدد

 النسبة المئوية

ابن االثير  %

 المتوسطة للبنين

أبو أيوب 

االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %05.4 06 5 6 5 أساليب حماية البيئة

 %04.1 04 6 4 4 معرفة مخاطر التلوث

 %21 01 4 4 6 مواجهة التدهور للبيئة

 % 20.0 09 5 4 1 البيئةتنمية 

 %25.4 23 9 4 4 كل ما سبق

 31 31 31 91 011% 

هذا السؤال كان مسابقة لعمر الطالب ليدلل على مستوى الثقافة العالي لديهم مما يدلل على ثقافة بيئة من خالل التربية على 

( أكدوا %21مخاطر تلوث البيئة بينما نسبة )( لمعرفة %04.1( لضرورة حماية البيئة ونسبة )%05.4فهم البيئة أجاب نسبة )

( أن ما ذكر في كل الجدول مهم استنطاق %25.4( مالوا لتنمية البيئة ويرى نسبة )%20.0مواجهة التدهور البيئي ونسبة )

  .لهذا الجدول نجد أن المعرفة كانت أساس رأي طالب العينة

 
  .اهم وسائل التوعية التي يحتاجها الطالب للحفاظ على البيئة حـ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح ما2جدول)

 

 

 اإلجابة

 ما هي أهم وسائل التوعية البيئية؟

 النسبة المئوية العدد

ابن االثير المتوسطة  %

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %26.6 22 4 1 4 وسائل اإلعالم

 %01 9 3 6 2 موتمرات وندوات

 %03.3 02 6 6 2 تدريب

 %02.2 00 6 5 2 محاضرات

 %61 34 02 9 04 كل ما سبق

 31 31 31 91 011% 

 %03.3 %01هنالك معرفة للطالب بوسائل التوعية والفكر يبين األثر الفكري  %26.6يتضح ارتباط الطالب باإلعالم 

نسبه  %61واضح ارتفاع النسبة في المحاضرات فهي وسيله فاعله عندهم  %02.2 هناك روية للتدريب للطالب من النسبة

 .عاليه لكل األجوبة مما يجعل شمول النظر عند الطالب
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  .خـ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح معرفتهم بجمعية حماية البيئة2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل توجد جمعية حماية للبيئة في مدرستك؟

 العدد
 النسبة المئوية

% 
ابن االثير المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %54.4 50 09 04 05 نعم

 %63.3 39 00 03 05 ال

 31 31 31 91 011% 

 
يأس عدد كبير من الطالب من تقارب النسبة مع نعم يوضح  %63.3ارتفاع نسبة نعم يدلل الحوجه للجمعيات  54.4%

 الجمعيات.

 
 

 .د(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح معرفتهم بدورجمعية حماية البيئة2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل للجمعيات دور حقيقي في حماية بيئتك؟

 العدد
 النسبة المئوية

% 
ابن االثير المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %51.9 53 01 04 09 نعم

 %60.0 34 02 06 00 ال

 31 31 31 91 011% 

 نسبه كبيره إجابة بال يبرهن قصور دور الجمعيات. %60.0يرى معظم الطالب تطلع لدور للجمعيات  51.9%

 

 .االستفادة من جمعية حماية البيئةذ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح معرفتهم بكيفية 2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل يمكن االستفادة من هذه الجمعيات؟

 العدد
 النسبة المئوية

% 
ابن االثير المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى المتوسطة 

 للبنين
 المجموع

 %41 56 04 01 09 نعم

 %61 34 03 02 00 ال

 31 31 31 91 011% 

 
 .الفرق واضح بين نعم وال %61هناك رغبه كبيره لالستفادة من الجمعيات  41%

 

 

 .ر(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح دور الطالب فى الحفاظ علي البيئة2جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل للطالب دور فردي للحفاظ علي البيئة؟

 العدد
 النسبة المئوية

% 
ابن االثير المتوسطة 

 للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين
 المجموع البيرونى المتوسطة للبنين

 %45.4 59 04 22 21 نعم

 %36.6 30 03 1 01 ال

 31 31 31 91 011% 

 
غيار ذلاك اليتعاارض ماع دراساتنا  %36.6يرى الطالب دور طليعي في البيئة يبرهن التربية البيئية ويرى نسابة  45.4%

 لرأي الغالب لصالح البحث. بالرأي السالب
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 .ز(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح دور الطالب فى المدرسة2جدول)

 

  

 اإلجابة

 ما هو الدور المطلوب من الطالب بالتحديد في المدرسة؟

النسبة  العدد

 المئوية

 ابن االثير المتوسطة للبنين %

أبو أيوب 

االنصارى 

 المتوسطة للبنين

 البيرونى

 المتوسطة للبنين
 المجموع

 %32.2 29 02 1 9 المشاركة باألنشطة البيئية

 %24.4 25 00 9 5 التوعية للزمالء

 %61 34 4 03 04 تنمية البيئة

 31 31 31 91 011% 

والشجاعة في  %24.1.% تنوع آراء الطالب توضح تنوع المعرفة المشاركة ضعيفة مقارنه باألجوبة األخرى 32.2

 .الرغبة في تنمية البيئة عموما نسبه توضح قوة الرغبة في العمل الجماعي %61الزمالء متراجعة قليال توعيه 

 
 

 .س(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح دور الطالب خارج المدرسة2جدول)

 

  

 اإلجابة

 ما هو الدور المطلوب من الطالب بالتحديد خارج المدرسة؟

النسبة  العدد

 المئوية

% 
ابن االثير 

 المتوسطة للبنين

أبو أيوب االنصارى 

 المتوسطة للبنين

البيرونى 

 المتوسطة للبنين
 المجموع

  26 1 9 4 تنمية بيئة المجتمع 

  36 00 02 00 التوعية للمجتمع

  32 00 9 02 المشاركة في أنشطة تنمية البيئة

 31 31 31 91 011% 

 
والتوعية قريبه من النسب األخرى  %32.2المجمع مقارنه مع األجوبة األخرى واضح التساوي مع رغبه  33.3%

 .المشاركة مرتفعه تدلل رغبة الطالب في المشاركة الجماعية أكثر 35.4%

 

 

 المجموعة الثانية

 
المياه والغازات أ(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقتهم بالبيئة من خالل معرفتهم بها مثل اليابسة, 3جدول )

 والكائنات الحية

 

 

 اإلجابة

 ماهي البيئة من وجهة نظرك؟

 النسبة المئوية العدد

الخليل  %

 بن احمد

الصلبيخات 

 المتوسطة

العالء بن 

 الحضرمي
 المجموع

 %05.5 06 5 6 5 اليابسة

 %06.6 03 5 5 3 المياه

 %21 01 4 4 5 الغازات من أكسجين ونتروجين وغيره

 %22.2 21 6 4 01 الكائنات الحية

 %25.5 23 01 4 4 كل ما سبق

 31 31 31 91 011% 

( %06.6.%( والمياه نسبة)05نجد مجتمع الطالبي للعينة يدرك البيئة بنسبة توزيع اإلجابة حيث أن اليابسة حققت نسبة)

 ( من طالب العينة%25.5سبق حقق نسبة )( وكل ما %22.2( والكائنات الحية نسبة)%21واألكسجين والهواء وغيره نسبة )
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 .ب(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقة الطالب بالبيئة من خالل رأيهم في اخطر ملوث3جدول )

 

 

 اإلجابة

 اخطر ملوثات البيئة في نظرك؟ ما هي  

 النسبة المئوية العدد

% 
 الخليل بن احمد

الصلبيخات 

 المتوسطة

العالء بن 

 الحضرمي
 المجموع

  06 6 4 3 النووي

  00 3 5 3 الحراري

  00 3 6 6 اإلشعاعي

  03 6 6 5 الكيمائي

  05 4 3 4 خام النفط

  24 01 4 9 أخرى

 31 31 31 91 011% 

 
  .وزع الطالب رأيهم في اخطر ملوث على كافة المحاور مما يبرهن أنهم يروا األمور مجتمعة تودي للمخاطر

 

 

 .رأيهم في مشاكل البيئةت(: نتائج استبيانات لعينة من الطالب يوضح عالقة الطالب بالبيئة من خالل 3جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل تعاني البيئة من مشاكل؟

 النسبة المئوية العدد

% 
 الصلبيخات المتوسطة الخليل بن احمد

العالء بن 

 الحضرمي
 المجموع

 %55.5 51 01 05 04 نعم

 %66.6 61 02 05 03 ال

 31 31 31 91 011% 

منهم غير  %66.6من الطالب أكدوا أن هنالك مشكله تهدد البيئة مما يبرهن أن هنالك وعي بهذه المخاطر بينما يرى  %55.5نجد ان

 ذلك ولكننا نرجح رأي االغلبيه لصالح الدراسة في رأي اتفقت عليه المجموعات

  .الطالب يظهر أهم المشاكل التى تهدد البيئةث(: نتائج استبيانات لعينة من 3جدول)

 

 

 اإلجابة

 هل تعاني البيئة من مشاكل تهددها اذكرها؟

 النسبة المئوية العدد

% 
 الخليل بن احمد

الصلبيخات 

 المتوسطة

العالء بن 

 الحضرمي
 المجموع

  02 5 6 3 مشاكل الحرب

  02 4 3 3 الصناعة

  06 6 5 5 استهالك البيئة

  02 6 6 6 البراكين

  05 3 6 1 انحسار الموارد

  25 1 01 4 أخرى

 31 31 31 91 011% 

اتفق أفراد العينة على مشاكل البيئة داللة على تربية على مخاطر البيئة وثقافة متنوعة توزيع اآلراء على المحاور المختلفة 

 وفق أن الجدول المشاكل المتعارف عليها. ألجوبة السؤال أو تفسير الظاهرة حسب وجهة نظرهم واضح حيث جاء
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 تطوير األمن البيئي بإستخدام الوسائط المتعددة ؛ وأثره على التفكير المستقبلي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  

 و رفاعى إبراهيم رفاعى مفيدة هالل إبراهيم هالل

 مصر. –المنوفية  –جامعة مدينة السادات  –د الدراسات والبحوث البيئية معه

 

  مقدمــــة
 

ألن "األمن البيئي هوالركيزة الوطنية اآلمنة التي يعيشها اإلنسان مطلب رئيسى الستقرار الحياة ؛  إن توفير األمن للبيئة

والتى تضم ديناميات الترابط بين الموارد الطبيعية من جهه والنسيج االجتماعي والمحرك االقتصادي للدولة من جهة أخرى 

  وذلك لتحقيق االستقرار المحلي واإلقليمي والدولى".

ومع إزدياد وتعقيد المشكالت  تي انعدام الطمأنينة واألمن اإلنساني من المشكالت التي تواجه اإلنسان في حياته اليوميةويأ

الغذائي، ( المجتمع شاع مؤخراً استخدام مصطلحات األمن التخصصي مثل األمن  المؤثرة على أمن اإلنسان وإستقرار

والثقافي ، والوطني، والصحي البيئي وغيرها للداللة على كل مطلب من والمائى، والبيئي واإلجتماعي ، واإلقتصادي ،

متطلبات األمن اإلنساني ككل بمعناه الشامل وكل حلقة من حلقاته المترابطة والمتداخلة فاألمن حماية من كل أخطار الجريمة 

 (.88:80/ ص ص 8002)صديق الطيب/كالجوع والمرض والبطالة والتلوث وغيرها.

بيئة هي مشكالتنا كبشر وحمايتها حماية للكائنات الحية وأمنها أمننا فنحن العنصر الفاعل في المحافظة على فمشكالت ال

البيئة ونحن وإياها نشكل منظومة حياتية تتفاعل فيما بينها بعالقة تأثير وتأثر ولذلك علينا ضبط نشاطاتنا بالحفاظ عليها إن 

  .(8:2/ص ص8002در ضرر وكوارث اليعلم مداها إال الله.)عزمي الحديدي/أردنا أن نجعلها دائرة آمنة كي التصبح مص

مجموعة من االستنتاجات  (  إلى92:87م/ص ص 8002نوال يونس وسلطان خليف /) وفى هذا السياق توصلت دراسة

الوعي البيئي تجاه  تدني -ميل القيادات اإلدارية إلى التقليل من أهمية التحديات البيئية إلى حد تجاهل احتوائها**- أهمها

لجوء القيادات اإلدارية إلى اعتماد مسالك روتينيه غيرهادفه في  -التحديات ومن ثم تعذر اإلحاطه بالمخاطر الناجمه عنها*

 .مواجهة التحديات البيئيه كتشكيل اللجان وعقد االجتماعات

جتماعية في بلورة مفهوم األمن دور الخدمة اال .Fukuda et al( 8002).،29م/ ص 8020وكذلك ذكر)عياد حسين /

اإلنساني أو البشري وقد انصب االهتمام على األمن اإلنساني نظُرا ألهمية مضمونه التنموي فى تبني إطاًرا مرجعيًا يجمع بين 

واألمن اإلنساني مع التركيز على قضية الخدمة االجتماعية بجانبيها العالجي والوقائي لحل  مفهومي الخدمة االجتماعية

مشكالت على الصعيد الفردي والجماعي من أجل توفير حالة من األمن الصحي أو االقتصادي أو النفسي أواألسري نتيجة ال

 تعقيد حالة الألمن للمجتمع إنسانياً.

ألعمق من ذلك بتعريفهم للظاهرة كأنها مجموعة عمليات حماية   (Amouyel Alexandera, 2006) –وذهبت 

، أي حماية اإلنسان من التهديدات الخطيرة سواء أكانت طبيعية أم -ية لبقاء اإلنسان والتنميةالحريات األساسية الضرور

مجتمعية مع تمكين األفراد والمجتمع من إمكانية تطوير قدراتهم لتحقيق خبراتهم بذاتهم بشكل يتوافق مع اإلعالن العالمي 

 لحقوق اإلنسان.

سة فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية الفهم ( فى درا3م/ص8022وقد ذكرت )كامليا الصافورى/

القرائى لدى طالب الصف الثانى اإلعدادي ؛ أن طالب الصف الثاني اإلعدادي لديهم الوعى الالمعرفي بإستراتيجيات القراءة 

لمرتبة الثانية، ثم تأتى فى المرتبة ، تليها إستراتيجيات دعم القراءة باخدام إستراتيجيات القراءة الكليةوأنهم يميلون أكثر إلست

 الثالثة إستراتيجيات حل المشكلة.

التصميم المرئى اآلمن لتحليل عيوب  ((Schultz, 2005 and Falk, 2007وفى سياق متصل ناقشت دراسة كل من 

( Visible Security Design-Analyzing Websites For User Flaws المواقع االلكترونية بالنسبة للمستخدم ( ) 

تعرف على وقد حاولت هذه الدراسة فحص وتحليل المواقع اإللكترونية لمعرفة تصميم أمن المواقع المرئية للمستخدم . لل

 .العيوب األمنية للتصميم

، وطبقت فى المعهد يم دليل لخدمات االنترنيت اآلمنةتقد (Bernard et al., 2006)وفى نفس السياق حاولت دراسة 

واستخدمت الدراسة آداة آلية لتحليل المواقع ثم قامت بالتأكد من ( بالواليات المتحدة األمريكية (NISTوالتقنية س القومى للمقايي

 ً  والتفكك العائلي، والمخدرات وأمن المواقع. واالنحراف، العيوب يدويا

 دمج حيث دي،البع التحليل طريقة الدراسة استخدمتWilliams, 2006) وفى سياق متصل ذكرت دراسة ويليامز)

 الطالب تحصيل التحليل واستهدف  (Allied health professions)دراسة، ٥٢من عليها المتحصل النتائج كافة- : التحليل

 بعد عن التعليم نماذج أكثر هما المتزامن والتعليم المفتوح التعليم أن أظهرت النتائجو الصحية المهن في بعد عن والتعليم

 ى برامج توعية للمعلمين وأولياء األمور لتوجيههم للتعامل السوى مع التالميذ واألبناء{.ودعت للعمل به ففاعلية، 

( التى استهدفت التعرف على أساليب المواجهة لدى طلبة المرحلة 9/ص 8002)محسن أبو مشايخ / دراسةوقد ذكرت 

يئة المدرسية، استكشاف أكثر الضغوط البيئة اإلعدادية، الضغوط البيئية المدرسية وماهية الضغوط وأنواعها، بناء مقياس الب

ألساسي تنتظم انتشارا لدى طالب الصف التاسع بقطاع غزة أن أساليب مواجهة الضغوط لدى طلبة الصف التاسع من التعليم ا

 .%23.2، وأدناها أسلوب السخرية بوزن نسبي %23.2روحاني الديني " بوزن نسبي " التكيف الفي سلم أعاله أسلوب

األعراض والمخاطر المرتبطة بقلق المستقبل  Canino , Glorisa )/  2004ناولت  دراسة )كانينو وجلورسيا /كما ت

حيث أوصت بدراسة  سة بعض الطرق المنهجية لعالج ذلك.واألكثر إنتشاراً لدى الشباب األسبان والالتين ؟ وتقترح الدرا

. وأن هناك حاالت أكتشفت لمراهقين قلق لدى االطفال والمراهقينوع البعض الحاالت المتعلقة بأدبيات علم النفس حول موض
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وفى سياق متصل \ يعانون من أعراض جسمية ومشكالت لدى األسبان والالتين أكثر من المشكالت العنصرية / والعرقية.

منية وتوصلت ( التى دعت لتطوير الذات ودورها في تنمية المهارات األ2:5م / ص ص 8007دراسة  )رياض الخليفة/ ذكرت

ً الكتساب لذات لتنمية المهارات األمنية هيار الى  أن أهم متطلبات تطوي ً وجسميا ً وعقليا ً ومعنويا : تهيئة المتدربين نفسيا

 المهارات األمنية المالئمة لطبيعة أعمالهم، وتوفير اإلمكانات الالزمة لبرامج التطوير الذاتي.

ن األنظمة البيئية تبقى عرضة للتهلكة، ومعها سبل العيش أ (25:28/ ص ص 8009)رجب السيد/وقد ذكرت دراسة 

لطريق إلى هدف لتجمعات بشرية كبيرة فى كل أنحاء العالم وما نتج عنه من فوضى أدت لمخاطر على األنظمة البيئية وتحديد ا

 . التنمية المستديمة

ً إلجراءات ( التى استهدفت معرفة مدى ت 23م/ص8007)فهد التويجري/ دراسةكما أكدت  وفر وسائل السالمة وتطبيقا

الوقاية التي تحد من حوادث الحريق في مختبرات مدارس البنين الحكومية بمدنية بريدة بمنطقة القصيم وقد توصلت لعدة نتائج 

وأن إجراءات  -*فرة بدرجة متوسطةأن وسائل السالمة متو -*ذا الجانب األمنى الهام حيث ذكرتتبرز القصور فى ه

أن تقوم إدارات التعليم بتخصيص المبالغ النقدية والمستلزمات -مةالوقائية مطبقة بدرجة قليلة. ومن أهم التوصيات:*السال

 الالزمة لسد النقص الحالي في متطلبات السالمة الوقائية إن كانت في مباني حكومية أوالمباني المستأجرة.

رة وضع برامج تراعى القضايا البيئية العالمية والمحلية وقد أوصت بضرو( 80م/ص8002/ )عبدالمنعم الرداديكدراسة 

خاصة التلوث اإلشعاعى والنووى ضمن إطار الكتب المدرسية وتخطيط برامج لزيارات ميدانية لوقوف التالميذ على حقيقة 

 Eysenck et al., 2006وإيزنك وآخرون دراسة التلوث والتعرف على النفايات الصلبة التى يمكن االستفادة بها. وقد اهتمت 

رغم إدراكنا أن المعرفة في مجال ما و بتنمية القدرة على مواجهة مشكالت الحياة  وتوفر النمو الصحى الجيد للشخصية ((

وكذلك  تشكل قاعدة أساسية للتفكير، وأن أنجح األشخاص في موضوع ما؛هوأكثر األشخاص معرفة ودراية بهذا الموضوع

والضغوط البيئية المدرسية في المرحلة اإلعدادية والقلق واالكتئاب وتأثيرهما  من حوادث الحريقاإلجراءات الوقائية التي تحد 

والمهارات العقلية وتشمل: القدرة على االبتكار التنبؤ بسلوك المخاطرة لدى المراهقين.  على الماضى والحاضر والمستقبل و

المستمر، إدراك العالقات، القدرة على التخطيط السليم، القدرة على  واإلبداع، القدرة على البحث والتجريب، القدرة على التعلم

  \كمهارات التفكير العليا والتوجه نحو المستقبل. التفكير الناقد

(( أن فاعلية استخدام االكتشاف فى تنمية بعض مهارات 2م/ص 8022)ابتسام سرحان /وفى سياق متصل ذكرت دراسة 

لطالب الصف األول الثانوى.أنه تم استخدام االكتشاف فى تنمية مهارات التفكير التالية: التفكير من خالل تدريس الكيمياء 

المقارنة، والتصنيف، وتقديم األدلة، وتحليل المنظور، واالستقراء، واالستنباط. كما أدى استخدام االكتشاف إلى نمو التحصيل 

التى استهدفت  (29م/ص 8002كرت دراسة )سعود البادرى /المعرفى بجانب تنمية مهارات التفكير. وأيضاً فى نفس السياق ذ

الكشف عن أثر استخدام الذكاءات المتعددة كمدخل لتحسين التحصيل والدافعية والميول فى القراءة للصف التاسع بمنطقة 

ً لصالح المجموعة التجري  الباطنة شمال بسلطنة عمان بمدرسة ابن سينا بية لمتغير أنها توصلت لوجود تحسن دال إحصائيا

التحصيل الدراسى بعد التطبيق البعدى لالختبار ومتغير الدافعية بعد التطبيق البعدى لمقياس الدافعية.وكذلك متغير الميول بعد 

التحقق من أثر برنامج تعليمي (3م/ص 8009سعاد جبر /التطبيق البعدى لمقياس الميول وفى سياق متصل استهدفت دراسة)

االنفعالي في تنمية مفهوم الذات ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.وقد تم بناء برنامج  مستند إلى نظرية الذكاء

تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي، وأظهرت النتائج أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لمتوسط األداءالبعدي ألفراد 

 س مفهوم الذات وأبعاده الستة لصالح الطلبة الذين تعرضوا للبرنامج التعليمي.المجموعة التجريبية على العالمة الكلية لمقيا

: " هو أسلوب من أساليب التعليم في إيصال المعلومة للمتعلم  يعتمد على التقنيات الحديثة للحاسب التعليم اإللكترونيوأن 

( 8020) ات السابقة كدراسة كالً من )الجريوي. كما أكدت البحوث العلمية والدراسة "والشبكة العالمية ووسائطهم المتعدد

( على أهمية توفر كفايات التعليم 8009( /والدايل ) 8009(, وأيضاً دراسة )كنساره ) 8002( / والنجدي ) 8003/المومني )

 تعددة .ومن هنا تبرز أهمية دراسة وإستخدام الوسائط الم .لكتروني لدى أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الطالب المعلميناإل

(التى استهدفت فعالية برنامج قائم على التعليم االلكترونى فى تدريس التاريخ 8:2م/ ص  8028تامر عبدالله /كدراسة )

متمثالً فى أشارت النتائج لفعالية البرنامج المقترح لتنمية التخيل التاريخى والميل نحو المادة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية و

ويوصي البحث : اته على تنمية مهارات التخيل التاريخى ، وكذلك تنمية الميل نحو مادة التاريخ تطبيق وحدتين من وحد

 التاريخ بالمراحل الدراسية األخرى. مناهجعند تطوير  بحثباالستفادة من قائمة مهارات التخيل التاريخى التي وضعها ال

، أو مقرطة مقراطية فى تصور وتصميم المستقبلديأن زيادة المشاركة ال،  .Burbach et al(8005وقد ذكرت دراسة )

التفكير المستقبلى والتصرفات ذات التوجهات المستقبلية ، وإفساح المجال لعموم الناس لالشتراك فى اقتراح وتقييم الصور 

(  77:78م/ص ص 8020)مديحة فخرى/دراسة البديلة للمستقبل الذى سيؤثر فى حياتهم وحياة خلفهم وفى نفس السياق ذكرت 

اعتماداً على  التى استهدفت الدراسة تفعيل األدوار المستقبلية للجامعات المصرية لمواجهة الجرائم اإللكترونية لدي الطالب 

" وهو أحد مداخل التخطيط االستراتيجي، ويتكون من أربع خطوات، هي الوقوف علي عناصر القوة SOAR"مدخل 

Strong ثم الفرص ،Opportunitiesمول ، ثم المأAspiration وأخيرا النتائج ،Results حيث توصلت لعوائد مادية .

ً دراسة . بزيادة مصادر التمويل بالجامعات هدفت إلى التعرف علي (  التى 3:8م/ص ص 8028) سماح عبد الهادي/وأيضا

تر لتنمية بعض مهارات فعالية وحده في البيولوجى بمساعده مجموعة من األنشطة العلمية المصاحبة المعدة بواسطة الكمبيو

 .ى طالب الصف األول الثانوي العاماالستقصاء العلمي لد

إعداد برنامج لمهارات توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر ( التى استهدفت 5:8/ ص ص 8022ودراسة )نيفين فرج/كما ذكرت 

رض عدداً من التوصيات في تدريس الرياضيات، وقياس أثره على اكتساب وأداء معلمى المرحلة اإلعدادية لها وتم ع

والمقترحات من أهمها: االهتمام بتدريب المعلمين أثناء الخدمة على مهارات توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر في التدريس من 

ً خالل برامج معدة بحيث تركز على المستحدثات التكنولوجية الكمبيوترية ؛  وعالمياً إهتماماً  هذا وتشهد األوساط التربوية محليا

اً بتكنولوجيا التعليم ، وكذلك تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت بهدف تطوير الواقع التربوي ورفع مستوي مخرجات متزايد

 .)2م/ص8020)زينب حسن/ . التعليم األمر الذي حمل في طياته حتمية تغيير ما يجري في النظام التعليمي
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 واستخدمت الجامعيين، للطالب بعد عن التعليم يف والتدريس بالوسائط) 8م/ ص8023) فوزية نصر/كما اهتمت دراسة

ً  إطاراً  البعدي التحليل هذا ويستخدم السابقة، التجريبية للدراسات النظرية على المبني البعدي التحليل منهج  الدراسات في نظريا

 الجامعيين. الطالب تحصيل على التقليدي التعليم مع بالمقارنة بعد عن التعليم آثار ببحث تقوم التي النوعية التحليلية التجريبية

وترى الباحثة أن عصر التغيرات العلمية والتكنولوجية قد فرض على المؤسسات التربوية والمربين مسئولية مهمة نحو 

إعداد الكوادر البشرية القادرة على التفكير السليم وإتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة تحديات المستقبل بما يحمله من أعباء 

ألن العالم أصبح أكثر تعقيداً من أى وقت  ت معقدة ،ومن ثم فإن تعليم مهارات التفكير قد أصبح من الحاجات الملحةومشكال

فثقافة التعصب واإلرهاب والتطرف مقرونة باألمية الثقافية والجهل تؤدى لنشر الفزع والخوف داخل البيئة والقضاء مضى ؛ 

فكري اليقل خطراً على األمن البيئي من تلوث الهواء وحرب المياه ؛ وعلى المؤسسات على األمن البيئي مما يعنى أن الظالم ال

التعليمية يقع العبء األكبر في تجديد الفكر وتنقيته حتى تعمل على نشر األمن بها..والسؤال الذي يطرح نفسه س:هل تستطيع 

عصب واإلرهاب والتطرف تجاه البيئة للمساعدة في المؤسسات التعليمية رفع مستوى الثقافة بالقدر الذي يساعد على نبذ الت

 ؟؟!….نشراألمن البيئي بالمجتمع ليعم فيه األمن واإلستقرار

 

 ــــثمشكلة البحـ

 
 -:حثة على اإلجابة لألسئلة التاليةوعلى ضوء ماسبق تسعى البا

لتفكير المستقبلى لدى تالميذ المرحلة مافاعلية وحدة مقترحة لتطوير األمن البيئى باستخدام الوسائط المتعددة وأثره على ا

 اإلعدادية ؟

 -: وتشعب عن هذا السؤال ؛ األسئلة الفرعية التالية

 (  ماهى عناصر األمن البيئى التى يمكن تنميتها خالل الوحدة المقنرحة لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى؟2)

 .(  ماالتصور المقترح لوحدة " األمن البيئى" ؟8)

 التعليمية الالزمة لتنمية مفاهيم األمن البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟( ماالوسائط 3)

 .الوحدة المقترحة على تنمية التفكير المستقبلى لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى ؟ ( ماأثر5)

لى التفكير المستقبلى لدى (  ما فعالية تدريس الوحدة  المقترحة لتطوير األمن البيئى بإستخدام الوسائط المتعددة ؛ وأثره  ع2)

 تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟.

 

 أهداف البحــــــــث

الحالى  "تطوير األمن البيئى بإستخدام الوسائط المتعددة وأثره على التفكير المستقبلى لدى تالميذ  البحـــــــثيستهدف 

المرحلة اإلعدادية " بعمل وحدة مبتكرة لألمن البيئى وتقديمها فى الميدان بعد تقنينها وتجربتها على عينات مختلفة من التالميذ ) 

 -وتتحدد باآلتى :ذكــــور/ إنـــاث ( ؛ 

 لتعرف على مدى توافر األمن البيئى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .ا (2)

 التحقق من تأثير الوسائط المتعددة فى تطوير األمن البيئى . (8)

 .ن والبنات فى تطوير األمن البيئىمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين البني (3)

 .األمن البيئىثره على التفكير المستقبلي فى معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين البنين والبنات فى أ (5)

 .لمرحلة اإلعدادية )بنين / بنات (التحقق من تأثير تطوير األمن البيئى على التفكير المستقبلي لدى تالميذ ا (2)

 : على بحثوقد اقتصرت حدود ال

 -حيث إقتصر البحث على مايأتى : -أوالً من حيث الموضوع  :

الوسائط المتعددة وأثره على التفكير المستقبلى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية"  ويحدد  "تطوير األمن البيئى بإستخدام (2)

الموضوع بعمل وحدة مقترحة لألمن البيئى قائمة على التفكير المستقبلى وذلك لقياس المنتج التربوى النهائى المتمثل فى 

 .س األمن البيئى بمحاوره المختلفةاستجابة التالميذ لمقيا

 .فأكثر لدى المحكمين %20تى تحظى باألمن البيئى المفاهيم  (8)

 -ثانياً من حيث منهج البحث :

 إستخدمت الباحثة لإلجابة على تساؤالت البحث الحالى وإختبارصحة فروضها

) أ ( المنهج الوصفى التحليلى لوصف وتحليل عناصر األمن البيئى ومدى توافرها لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية )عينة 

  -سة ( ؛ وقد أستخدم فى :الدرا

 -( فى إعداد اإلطار النظرى للبحث وإشتمل على مابلى :2

الدراسات ذات  -دور المناهج الدراسية فى تنمية األمن البيئى–تحدياته الراهنة  -أنواعه -أهميته -األمن البيئى : مفهومه -

 الصلة باألمن البيئى .

الدراسات ذات  -أثر األمن البيئى على التفكير المستقبلى  –بلى لألمن البيئى دور الوسائط المتعددة فى تنمية التفكير المستق -

 الصلة بكل من) الوسائط المتعددة والتفكير المستقبلى(.
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وضع تصور مقترح لوحدة دراسية لألمن البيئى قائمة على التفكير المستقبلى من خالل مناهج العلوم لتالميذ الصف  (8

 الثانى اإلعدادى .

 ج التجريبى؛ وقد أسنخدم فى تطبيق أدوات البحث والتى تمثلت فى :) ب( المنه

** بناء وحدة دراسية " لألمن البيئى " في منهج العلوم لتدرس باستخدام الوسائط المتعددة وقياس أثرها فى تنمية بعض 

  -مهارات التفكير المستقبلى لدى تالميذ الصف الثانى اإلعدادى من خالل:

من البيئى " لقياس مدى توافر بعض عناصر األمن البيئى التي يمكن تنميتها خالل مناهج العلوم إختبار تحصيلى " لأل (2)

 لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً  .

للتفكير المستقبلى فى المشكالت البيئية من خالل عناصر وحدة األمن البيئى التى تم تدريسها خالل مناهج العلوم  مقياس (8)

 لصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً  .لتالميذ ا

 تالميذ الصف الثانى اإلعدادى قبلياً / وبعدياً.  بطاقة مالحظة لألمن البيئى بمحاوره على تطبيق  (3)

 

 -ثالثاً من حيث العينة :

 

السالم ع بمدرستى النقراشى ع بنين و -محافظة القاهرة  -إقتصر هذا البحث على بعض تالميذ الصف الثانى اإلعدادى -*

 ( تلميذ وتلميذة من المدرستين.800بنات بإدارة حدائق القبة التعليمية / وذلك من خالل عينة قوامها )

 البحـــــــث )جميعها من إعداد الباحثة (رابعاً من حيث أدوات 

 .وحدة عن األمن البيئى بمحاوره المختلفة  (2)

 .دليل المعلم لألمن البيئى بمحاوره المختلفة  (8)

 .تفكير المستقبلى بمحاوره المختلفة مقياس ال (3)

 .إختبار تحصيلى لوحدة األمن البيئى ويقتصرعلى المستويات المعرفية والفهم  (5)

 .بطاقة مالحظة لألمن البيئى بمحاوره المختلفة  (2)

 

  نتائج البحــــــــث 

 وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي: 

( فى القياسين القبلى والبعدى فى االختبار جموعة التجريبية )بنينأفراد الموجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات  (2

 التحصيلى لألمن البيئى لصالح القياس البعدى"

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (8

 بعدى"  .لالختبار التحصيلي لألمن البيئى لصالح القياس ال

بنين/ بنات( في القياس البعدي د المجموعتين التجريبيتين )وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفرا (3

 لالختبار التحصيلي لألمن البيئى لصالح القياس البعدى للبنات".

ياسيين القبلي والبعدي ( في الق)بنين درجات أفراد المجموعة التجريبيةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  (5

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى.

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (2

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى".

بنين/ بنات( في القياس البعدي أفراد المجموعتين التجريبيتين ) ت داللة إحصائية بين متوسطي درجاتوجود فروق ذا (8

 لالختبار المهاري خالل بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى للبنات ".

والبعدي ( في القياسيين القبلي )بنين أفراد المجموعة التجريبية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات (9

 لمقياس التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى.

( في القياسيين القبلي والبعدي )بنات وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (2

 التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى. لمقياس

( في القياس البعدي بنين/ بنات) إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبيتين وجود فروق ذات داللة (7

 لمقياس التفكير المستقبلى فى األمن البيئى لصالح القياس البعدى للبنات"

بلي المستق وجود عالقة إرتباطيه ذات داللة إحصائية بين درجات تالميذ المرحلة اإلعدادية )بنين/بنات( فى التفكير (20

 .بيئى لصالح القياس البعدى للبناتفى األمن ال ودرجاتهم

 

 توصيـــات البحث

 اآلتية: في ضوء نتائج البحث ووفقاً لما قدمه من أدوات بحثية يقدم البحث التوصيات

 االستفادة من التصور المقترح لوحدة األمن البيئى فى العلوم  للصف الثانى من المرحلة اإلعدادية في تطوير منهج (2

 العلوم لتلك المرحلة في ضوء المعايير.
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االستفادة من االختبار التحصيلي المعد لقياس الجوانب المعرفية المتضمنة بالوحدة التجريبية في إعداد اختبارات مماثلة  (8

 لقياس نواتج التعلم المعرفية.

تجريبية في إعداد اختبارات مماثلة االستفادة من اختبار المهارات المعد لقياس الجوانب المهارية المتضمنة بالوحدة ال (3

 لقياس نواتج التعلم المهارية. 

االستفادة من مقياس التفكير المستقبلى لقياس جوانب التفكير المستقبلى المتضمنة بالوحدة التجريبية في إعداد اختبارات  (5

 مماثلة لقياس نواتج التعلم فى دراسات مستقبلية بيئية أخرى .

م في إرشاد المعلمين من خالل إعداد أدلة مماثلة مصممة باستراتيجيات حديثة في ضوء معايير االستفادة من دليل المعل (2

 محددة.

أن تحرص المدارس على تنمية األمن البيئى خالل األنشطة البيئية التى تحقق عناصر األمن البيئى لمساعدة الطالب  (8

 لها. على إدراك مشكالتهم البيئية واالجتماعية واالقتصادية ومحاولة ح

توعية التالميذ نحو مستقبلهم من خالل التعرف على إمكاناتهم الحقيقية وتعليمهم مهارات التخطيط للمستقبل  الشخصى  (9

 أو البيئى على أسس سليمة بما يحقق التكامل والشمولية .

برامج التربية االستعانة بخبراء متخصصين في مجاالت التربية واالجتماع وعلم النفس والشريعة اإلسالمية لتطوير  (2

 األمنية.

 مقترحات البحث 

تطوير منهج العلوم  للصفوف )األول والثالث اإلعدادي( بإضافة وحدة األمن البيئى في منهج العلوم للمرحلة اإلعدادية  (2

 .ي ضوء قائمة معايير منهج العلومف

استراتيجيات حديثة للتدريس إعداد برامج تدريب المعلم على تدريس المناهج المطورة في ضوء المعايير واستخدام  (8

 .المتعددة لعرض وحدات بيئية أخرى مرتبطة بالوسائط

إجراء دراسات حول التفكير المستقبلى وعالقته بكل من األمن الصحى البيئى واألمن الثقافى البيئى والقتصادى البيئى  (3

 .القومى البيئى بفروعهم المختلفة واألمن اإلنسانى البيئى واألمن

للدعم اإلعالمي واإلنتاج الفني بالتشارك بين الجهات األمنية والتربوية لتكون مصادر حيوية لتوفير تأسيس مراكز  (5

 المواد الداعمة لبرامج التربية األمنية وأنشطتها.

تأليف وطباعة النشرات والمطويات والكتيبات التوعوية, والملصقات اإلعالمية التي تخاطب الطالب, وتتناسب مع  (2

  كرية مع المراحل التعليمية المختلفة.احتياجاتهم الف

 

 ـحثــع البـمراج

-أوالً المراجع العربية:  

فاعلية استخدام االكتشاف في وحدة من الكيمياء لتنمية بعض مهارات التفكير  م(8022ابتسام محمد كمال خليل سرحان ) (2

 معة عين شمس.جا –كلية التربية  –قسم المناهج وطرق تدريس  / لدي طالب الصف األول الثانوي

(: اتجاهات حديثة فى تعليم العلوم فى ضوء المعايير العالمية 8002أحمد النجدي، منى عبد الهادى ، وعلى راشد )  (8

 وتنمية التفكير والنظرية البنائية ، القاهرة ، دار لفكر العربى .

للكفايات التكنولوجية ومدى  ( :" مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى 8009إحسان محمد كنساره ) (3

 ممارستهم لها والصعوبات التي يواجهونها "، مركز البحوث التربوية والنفسية ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .

 –م( فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائل المتعدد في تنمية المهارات لدي الطالب المعلمين 8009رجب السيد عبدا لمجيد ) (5

 ير منشورة ، جامعة حلوان .رسالة دكتوراة غ

م ( رسالة ماجستير وقد استهدفت الدراسة معرفة: تطويرالذات ودورها في تنمية 8007رياض محمدعلي الخليفة ) (2

 .المهارات األمنية

م ( إستقصاء أثر طريقتي التعلم بالوسائط المتعددة التفاعلية والتعلم اإللكتروني  8020زينب محمد حسن خليفة ) (8

 ر اإلنترنت للطالبات المنتسبات بكلية التربية للبنات جامعة الملك فيصل باإلحساء/ الرياضالتشاركي عب

( : "مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية المعلمين 8009سعد بن عبد الرحمن الدايل ) (9

 (8:2م/ ص  8028تامر عبدالله /) ثانيالعدد ال 9بالرياض "، مجلة كليات المعلمين ، العلوم التربوية ،مج 

رسالة دكتوراة استهدفت التحقق من أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء االنفعالي في  م (8009سعاد جبر سعيد ) (2

 تنمية مفهوم الذات ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة األساسية العليا.

عض استراتيجيات ما وراء المعرفه فى تنمية التحصيل ومهارات ( فاعليه ب8020سعود بن مبارك بن سالم البادرى ) (7

التفكير الناقد واالتجاه نحو الموضوعات المهنيه / رسالة دكتوراة غير منشورة / معهد البحوث والدراسات العربية / 

 جامعة الدول العربية / القاهرة

ه الكمبيوتر في تنميه بعض مهارات لية وحده في البيولوجى بمساعدافع م8028سماح محمود فتحي عبد الهادي (20

جهة البحث : جامعة عين شمس* كلية التربية * قسم المناهج  االستقصاء العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي العام

 .وطرق التدريس
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ات (المفاهيم األمنية فى مجال األمن الغذائى / قسم الندوات واللقاءات العلمية/ مركز الدراس8002صديق الطيب منير ) (22

 / المملكة العربية السعودية والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

( :" تقويم تجربة الجامعات السعودية في استخدام نظام إدارة التعليم 8020عبد المجيد بن عبد العزيز الجريوي ) (28

 قرى ، مكة المكرمة .اإللكتروني ) جسور ("، رسالة دكتوراه ،غير منشورة ، مناهج وطرق تريس ، جامعة أم ال

تصميم منهج نحو التربويين والمشرفينمين المعل على اتجاهات التعرف( 8002) الردادي سليمان بن المنعم عبد (23

 الرياضيات بالمرحلة المتوسطة تدريس في اإللكتروني استخدام التعليم الرياضيات عند

/ قسم الندوات واللقاءات العلمية/ مركز البيئى المفاهيم األمنية فى مجال األمن (2008)عزمي عبد الفتاح الحديدي (25

 / المملكة العربية السعودية الدراسات والبحوث / جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .( بغداد / العراق+ الخدمةاالجتماعية واآلمن اإلنساني )م8020) عيادحسين محمدعلي (22

استخدام أساليب التعلم النشط وفاعليته في تنمية برنامج تدريبي مقترح قائم على  م2013فوزية أحمد محمد نصر (28

 قسم المناهج وطرق التدريس. –جامعة عين شمس  –المهارات التدريسية لمعلمي العلوم بليبيا الجهة: كلية التربية 

 م ( رسالة ماجستير وقد استهدفت الدراسة معرفة: مدى توفر وسائل السالمة وتطبيق8007) إبراهيم التويجري فهد بن (29

 بمدنية بريدة بمنطقة القصيم جراءات الوقائية التي تحد من حوادث الحريق في مختبرات مدارس البنين الحكوميةاإل

أثر برنامج تعليمى محوسب فى إكتساب طلبة الصف العاشراألساسى لمفاهيم كيميائية ومدى  (8003قيس المومني) (22

 إربد، األردن . احتفاهم بها ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ،

م( فعالية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تنمية الفهم القرائى لدى طالب 8022كامليا السيد سليمان الصافورى) (27

 .جامعة عين شمس  -قسم المناهج وطرق التدريس   / كلية التربيةالصف الثانى اإلعدادي / 

الجامعات المصرية في مواجهة الجرائم اإللكترونية لدي  دراسة مستقبلية لدور م (8020مديحة فخرى محمود السيد ) (80

 الطالب.

( رسالة ماجستير وقد استهدفت التعرف على أساليب المواجهة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية، 8002محسن أبو مشايخ ) (82

 .الضغوط البيئية المدرسية في المرحلة اإلعدادية

دام برنامج قائم علي المدخل الحياتي لزيادة الوعي البيئي أثر استخ)  8028(نوال عبد الودود محمد عبد المطلب (88

قسم المناهج  –كلية التربية  –جامعة عين شمس  ومهارات الكتابة لدي تالميذ مدارس اللغات التجربية بالمرحلة االعدادية

 وطرق التدريس.

الحاسبات في برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات لتوظيف تكنولوجيا )  8022(نيفين فرج محمود حامد (83

 قسم المناهج وطرق التدريس -كلية التربية -تدريسالرياضيات بالمرحلة اإلعدادية جهــة البحث:جامعة عين شمس

-ثانياً المراجع األجنبية :  

 (85  Amouyel Alexandera (2006). What is human security?” Revue de sécurité humain. Human 

security journal, lssue 01, April, 2006. 

(82  Bernard, R.M. and P.C. Abrami (2006). Media and pedagogy in undergraduate distance 

education: A Theory-Based Meta-Analysis of Empirical Literature, Educational 

Technology Research and Development, 54 (2): 141-176. 

(88  Burbach, M.E. (8005) . Teaching critical in introductory leadership course utilizing active 

learning strategies. A confirmatory Study. College Student Journal, Vol. 53, No.1. 

27) Canino, G. (2004). Are somatic symptoms and related distress more prevalent in 

hispanic/latino youth? Some methodological consideratios . Journal of Clinical Child 

and Adolescent Psychology, 33(2): 272-275. 
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29) Falk (2007). Visible security design-analyzing websites for user flaws. 
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 بدولة الكويت الصناعية  ةللمؤسس التميزتحقيق في اإلدارة البيئية دور 

 

 متعب سعود متعب مانع 

                                              مصر.  –المنوفية  -جامعة مدينة السادات -معهد الدراسات والبحوث البيئية

        

  مقدمةال 

  

الدول العربية اعتمدت على أساليب التنمية السريعة  في مدن الوطن العربي, أن معظم لقد زاد من تفاقم المشكالت وتنوعها

والتي بدورها تعتمد على االستغالل المكثف للموارد الطبيعية وباستخدام تقنيات اإلنتاج الحديثة التي في كثير من األحيان ال 

ال تتكافأ مع المجتمعات الحضرية والريفية ومعطياتها, مما تالئم الظروف البيئية. كما وأن سياسات توفير الخدمات يتم بصور  

 (1).والمشكالت البيئة يؤدي إلى زيادة معدل التدهور البيئي

ويمكن القول أن اإلتجاهات الرامية إلى التطبيق المتكامل لنظم اإلدارة البيئة فى الجهات الصناعية بالدول النامية تعد 

المتقدمة التي تركز على التطبيق العلمى لهذه النظم فهى تعد مكوناً رئيساً من مكونات نجاح  محدودة  للغاية بمثيالتها فى الدول

البيئية أمراً شائعاً بين المؤسسات والشركات فى  اإلدارةوتميز تلك الجهات الصناعية الرائدة فى العالم، فقد أصبح استخدام نظم 

أن يحدث من مشاكل تلوث عن عدم التطبيق السليم فى قليل من  الدول الصناعية والمتقدمة فى ذات الوقت رغم ما يمكن

ون وقوع األحيان، ولكن سرعان ما يتم تدارك األخطاء وتقييم الموقف والعمل على تقويمه على أسس علمية دقيقة للحيلولة د

 مشاكل التلوث مستقبالً .

 فإنه األضرار هذه عن األكبر المسئول هي عيةالصنا المؤسسات الطبيعية، وألن للموارد من االستنزاف العالم يعاني و

 هذه نشاط في تغيير إحداث في كبيرة بدرجة تسهم وقوانين تشريعات كسن تدابير وقائية اتخاذ خالل من بها البدء يتعين

 اله وخدمات سلعًا توفر المستدامة التنمية في مساهمة مؤسسات إلى للتلوث مسببة مؤسسات بها من المؤسسات، واالنتقال

االستدامة  من المستوى وهذا الحياة. لجودة ممكنة قيمة وأقصى تحقيقه سيئ ممكن بيئي أثر أقل إحداث مع ذات كفاءة، موارد

  .وعمالً  دراسة بيئي هدفها به، خاصة إدارة يتطلب

 

 البحث مشكلة  

، لدذا تمثلدت مشدكلة الدراسدة فدي من خالل المنهاج المقترح التأكيدد علدى أهميدة وضدرورة اإلدارة البيئيدة يحاول هذا البحث

 التساؤل اآلتي:  

 ؟ بدولة الكويت  الصناعية ةللمؤسس التميزما هو دور اإلدارة البيئية في تحقيق 

 ويحاول البحث الحالي اإلجابة على هذا التساؤل الرئيسي وبعض التساؤالت الفرعية المنبثقة عنه وهى: 

  األسرع خطًرا؟ما هي الملوثات البيئية الصناعية األكثر و 

   االضطرابات الصناعية التي قد تحدث وتهدد األنظمة البيئية؟تأثير ما مدى 

   اإلدارة البيئية؟ مبادئ ما هي 

   ؟تحقق الشركات الصناعية العاملة بدولة الكويت مزايا تنافسية كيف 

 بحث أهداف ال 

 على النحو اآلتي: إلى تحقيق مجموعة من األهداف، والتي يمكن صياغتها  يسعي هذا البحث

 .اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالية وذلك لمعرفة نوعية العالقة بين متغيرات الدراسة المختلفة 

  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة  –تحديد مدي وجود اختالفات بين قطاعي الصناعات البالستيكية

 ية.تطبيق مبادئ اإلدارة البيئ وذلك من حيث الكويت

  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة  –تحديد مدي وجود اختالفات بين قطاعي الصناعات البالستيكية

 .ا التنافسية التي تملكها كل منهاالمزاي وذلك من حيث الكويت

 بحثفروض ال

 وذلك كما يلي :  بحثتم صياغة فروض ال بحثالفي ضوء مشكلة وأهداف 

 وذلدك  ن قطاعي الصناعات البالستيكية  والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية  بدولة الكويدتال توجد اختالفات بي

 وفقا الختالف الخصائص الديموجرافية للمستقصي منهم .تطبيق مبادئ اإلدارة البيئية  من حيث

  فطيدة ( بدولدة الكويدتوالمنتجدات الكيماويدة والمشدتقات الن –ال توجد اختالفات بين قطاعي )الصناعات البالستيكية 

 .ا التنافسية التي تملكها كل منهاالمزاي وذلك من حيث

  ال توجددد عالقددة ذات داللددة احصددائية بددين تطبيددق اإلدارة البيئيددة فددي قطدداعي الصددناعات البالسددتيكية  والمنتجددات

 .التي تملكها كل منهاالكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت والمزايا التنافسية 
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 الدراسة ب اختيار موضوع  أسبا 

 اآلتي:  في نوجزها أسباب فى المؤسسات الصناعية لعدةاإلدارة البيئية  الباحث لموضوع اختيار يرجع

 لهدا، التنافسدية القددرة تعزيدز فدي مهدم دور لهدا والتدي المؤسسدة، فدي المسدتحدثة الوظدائف مختلف على التعرف (1)

والوظدائف  الجواندب بكافة محيطة المؤسسة تكون أن يستدعي لمالعا يشهده الذي االقتصادي االنفتاح وأن خاصة

 والبقاء. لالستمرار تؤهلها التي البيئية

المؤسسدة  وتسديير التخصدص اقتصداد ينددرج ضدمن فهو الساعة، حديث يعد الذي البيئي، االقتصاد على التعرف (2)

 بالمؤسسة. المتعلق البعد الجزئي فيه أخذنا ما إذا

 الفتدرة التي تشدهدها القانونية وااللتزامات التجديدات جراء من المؤسسات، منها تعاني تيال والتهديدات المشاكل (3)

 البيئي. المجال في األخيرة

 بحثمنهجية ال

 :عدة عناصر هي كما يلي في بحثتتضمن منهجية ال
 : الدراسة المكتبية ( 1)

البحث ، وتشمل الدراسة المكتبيدة علدي بياندات عدن مفهدوم استهدفت الدراسة المكتبية جمع البيانات الثانوية لتحقيق أهداف       

واألضرار البيئية السلبية للمخلفات الصناعية فدي الدوطن ، مفهوم وأنواع التلوث، وأهمية وأهداف اإلدارة البيئية، اإلدارة البيئية

فدي تطدوير أداء المؤسسدات تنافسدية ودور االسدتراتيجيات ال ،وعناصر الميزة التنافسية، دور، ومفهوم الميزة التنافسية، العربي

 .الصناعية

 ولقد اعتمد الباحث في الحصول علي البيانات الثانوية علي المصادر التالية: 

  البحوث والدراسات السدابقة التدي لهدا عالقدة بموضدوع البحدث ومدا تدم التوصدل إليده مدن نتدائر وتوصديات لدراسدة إمكانيدة

 االستفادة منها في البحث الحالي.

 دولة الكويتر الصادرة عن قاريالت. 

  الدراسة الميدانية:( 2)

، وتم تجميع هذه ختبار فروض البحث وتحقيق أهدافهاستهدفت الدراسة الميدانية جمع وتحليل البيانات األولية الالزمة ال

 .احث بإعدادهاالب قامالبيانات بواسطة قائمة استقصاء 

مجتمع البحث  ( 3)  

المشددتقات المنتجددات الكيماويددة و –الصددناعات البالسددتيكية ين فددي الشددركات الصددناعية )العددامليتمثددل مجتمددع البحددث مددن 

 .النفطية( بدولة الكويت

عينة البحث (4)  

فدي  عاملينوذلك في ضوء نسبة عدد ال شركة صناعيةولقد تم التوزيع النسبي لعينة كل . مفردة 444بلغ حجم عينة البحث 

 .مجتمع البحث

 نوع العينة ( 5) 

العداملين فدي الشدركات اعتمد الباحث علي العينة العشوائية الطبقية في اختيار المفردات المستهدفة مدن مجتمدع البحدث مدن       

 .مجال تطبيق الدراسة الحاليةالصناعية  بدولة الكويت 

  سات السابقة االطار النظري والدرا -7

 في المدن العربية فقد أعد المعهد العربي إلنماء المدن استبيانًا الحالية البيئية انسجاًما مع الجهود المبذولة لدراسة الوضعية

مبسًطا شمل العناصر األساسية التالية: حماية البيئة, النظافة العامة والتخلص من النفايات وتلوث الهواء.. وقد جاءت اإلجابات 

 قام به المعهد لتلك البيانات أمكن تلخيصمن معظم العواصم العربية وبعض المدن العربية الكبرى.. ومن واقع التحليل الذي 

  (1) المشكالت والتحديات البيئية التي تواجه المدن والبلديات فيما يلي

 .وجود الورش والمصانع داخل الكتلة السكنية 

 وجود معالجة جذرية لمكب النفايات. عدم 

 القمامة. عدم وجود مشاريع لالستفادة من 

 شبكة الصرف الصحي. عدم كفاية 

 لمزبلة العمومية من العمران في المدينة.قرب ا 

 .الزحف العمراني والصناعي غير المنظم والتهجير 

 تلوث الهواء. االختناقات المرورية والصناعية وما تسببه من 

 .عدم وجود مختبرات صناعية كافية أو عدم كفاية المختبرات الصناعية الموجودة 
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 صة نفايات المؤسسات الصناعية.النقص في األدوات الالزمة لعمليات النظافة وخا 

 .انجراف الشواطئ والواجهات البحرية 

 من محطات الصرف الصحي. الروائح الكريهة المنبعثة 

 .عدم توفير التدريب البيئي الصناعى  للمؤسسات الصناعية في مجاالت البيئة 

عية المتسددارع فددي كثيددر مددن الزيددادة الكبيددرة فددي عدددد السددكان والنمددو الحضددري والصددناعى للمؤسسددات الصددنا أدتولقددد 

ترتدب علدى ذلدك قصدور  المجتمعات الحضرية إلى تدهور الخدمات والمرافق فيها األمر الذي يهدد الصحة العامة والبيئة حيث

شدبكاتها وتجديددها حيدث أصدبح ال يغطدي النصدف، أمدا شدبكات  في خدمات النظافة وجمع النفايات وتقديم خدمات المياه وتمديد

جددًا  جزًءا بسيًطا ! باإلضافة إلى خدمات مكافحة التلوث وتحسين البيئة وحمايتها فأنها محددودة  تغطي إالالصرف الصحي فال

العمراندي والصدناعي فدي المنطقدة العربيدة علدى هدذا  في كثير من مدن البلدان العربية.. وإذا استمرت اتجاهات التحضر والنمو

وف تكدون أكثدر ازدحاًمدا وتلوثًدا ومدن ثدم غيدر مالئمدة لسدكن اإلنسدان وفقًدا سد المنوال، فأن المراكز الحضدرية والمددن الكبدرى

وانتدششار التصدحر وزيدادة حششدشرارة  الدولية نظًرا لتدمير البيئة الطبيعية حيدث إزالدة الكثيدر مدن المسداحات الخضدراء للمقاييس

ندتر هدذا التددهور والقصدور بسدبب عددة وقدد  .الجدو والمداء.. وغيرهدا األرض وتقليص طبقة األوزون وزيادة نسبة التلوث فدي

 عوامل منها: 

 .عدم تنسيق سياسات وبرامر تحسين البيئة الصناعية وباألخص فى المؤسسات الصناعية 

 الصناعية. البيئية تعدد الجهات المعنية بالخدمات 

 سدئولة عدن البيئدة األجهدزة المحليدة والمركزيدة الم تعقد العالقات بين البدرامر المختلفدة وذلدك باإلضدافة إلدى تعددد

  والخدمات فيها.

الدراسة المسحية التي قام بهدا المعهدد العربدي إلنمداء المددن حدول النظافدة العامدة والدتخلص مدن النفايدات  ومن واقع بيانات

مطددابا المنددازل والفندادم والمطدداعم ومحددالت البقالددة واألسددوام  المشدار إليهددا تبددين أن النفايددات المنزليدة والتددي تضددم مخلفددات

مدن نسدبة  من مجموع النفايات األخرى وهذه النسبة أعلى %87مدينة عربية تمثل  111والمستخلصة عن  المحالت التجاريةو

مخلفدات المبداني ممدا يعطدي النفايدات المنزليدة  من مجموع النفايات الصدلبة عددا %84مخلفات كل دول العالم والتي تقرب من 

شتراك كل فدرد مدن أفدراد المجتمدع فدي إنتاجهدا يوميًدا وبصدورة متكدررة وبكميدات ال أهمية بالغة ليس بسبب زيادة كميتها ولكن

وممدا يجعلهدا مدن التحدديات الكبيدرة  تغطي كل المساحة السكنية من المدينة مما يؤدي إلى إفسداد البيئدة السدكنية وتلوثهدا. بسيطة

 التي ينبغي مواجهتها والتخلص منها أو معالجتها.

متزايددة نظدًرا للنمدو االقتصدادي والحضدري والصدناعي حيدث تزايدد عددد السديارات  ة مروريدةتشهد المدن العربية حركدو

وجميعها يمثل  زيادة كبيرة وخصوًصا السيارات الخاصة وسيارات األجرة باإلضافة إلى النقل العام وآليات الخدمات والمرافق

 اع الشدوارع وبالتدالي ازدحامهدا ممدا يدؤدي إلدى اختناقداتوممدا يزيدد الحالدة سدوًءا عددم اتسد المديندة. بيئة مصدًرا كبيًرا لتلوث

ذلدك تلدوث الهدواء بأكسديد الكربدون  مرورية ويضاف إلى ذلك قدم السيارات واآلليات في كثير من المدن العربية ويترتب علدى

 وتعطيل حركة المرور.

ً  البيئية اإلدارة نظام تصميم يعتبرو ً  النظدام ذلدك أخدرى يعتبدر حيةنا ومن األعمال، ولمؤسسات للشركات اخياريا  ضدروريا

 وبصدفة الخدارج، إلدى منتجاتهدا تصددير طريدق الخارجيدة عدن التجدارة مجاالت فى والمؤسسات الشركات هذه تعامل حالة فى

  World Trade Organization – العدالم دول بدين بالتنسديق المنظمدة هدذه تقدوم الدوليدة، حيدث االتفاقيدات خالل من خاصة

 .الخدمات وتبادل والزراعية الصناعية والمنتجات السلع واستيراد تصدير عمليات تنظيم لمية ألغراضالعا التجارة

 :اآلتية العناصر من البيئية اإلدارة نظام ويتكون

  الشركة إلدارة البيئية السياسة (1)

ؤى بهششششذه ويقصشششششد  أمثلة من Environmental  Policy البيئية، اإلدارة تجاه اإلدارية والتطلعات السياسة الرُّ

 وإجراءات البيئية من االنبعاثات لكل والدولية المحلية بالمعايير وااللتزام البيئى التلوث من الحد البيئية: السياسات هذه

 البيئية . نظام اإلدارة لعناصر بالشركة العاملين تفهم نحو السعى إلى باإلضافة هذا العمل،

 البيئية: المراجعة (2)

 البيئيدة والمائيدة المراجعدة Environmental Auditing الهوائيدة االنبعاثدات مطابقدة مدن التحقدق تقدوم علدى

ً  المحلدى، البيئدة قدانون فدى الدواردة وللمعدايير للمعددالت الصدلبة والمخلفدات  الخاصدة كميدة االنحرافدات تحديدد وأيضدا

   .المعايير تلك عن الفعلية باالنبعاثات

  :  الصحيحة البيئية اإلجراءات اتخاذ  (3)

 عنه تسفر ما ضوء فىCorrective Environmental   Actionsالصحيحة البيئية اإلجراءات تلك اتخاذ ويتم  

 اإلجدراءات هدذه أمثلدة ومدن أو المؤسسدة، بالشدركة المطبدق البيئيدة اإلدارة نظام فى قصور أوجه من البيئية المراجعة

 .الصلبة ر المخلفاتتدوي إعادة أو المياه تلوث أو الهواء تلوث معدالت تخفيض

 التشغيل: ومخرجات مدخالت وتسجيل البيئية الحالة سجل  (4)

 ومواد خامات من المدخالت Environmental Record عناصر على الرقابة إحكام السجل ألغراض ذلك استخدام ويتم

ً  ووقود، وتغليف تعبئة ومواد مساعدة  صدلبة، ومخلفدات تدام، غيدر جوإنتدا تام إنتاج : من المخرجات على الرقابة تحقيق وأيضا

 مدع ومقارنتهدا الفعليدة االنبعاثدات ومعددالت كميات تتبع فى السجل ذلك على االعتماد ويتم  .هوائية ومخلفات سائلة، ومخلفات

  .التنفيذية والئحته البيئة قانون فى الواردة المعدالت
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 البيئى: األداء تقارير إعداد  (5)

 خالل إنجازها تم التى  Environmental Performance Reporting البيئية األنشطة دورية توضح تقارير إعداد يتم

 الشركة إلدارة توضح إدارية أهداف هذه التقارير إعداد ويحقق البيئية، والمتابعة الرقابة وظيفة إنجاز أجل من الماضية الفترة

 كما  .للشركة البيئية باألنشطة المحيط مجتمعال إعالم ألغراض التقارير هامة هذه تعتبر كما للشركة، البيئى األداء مستوى

  .للشركة البيئى األداء مستوى تحسين على اإلدارة معاونة التقارير إلى تلك وإصدار إعداد يؤدى

 : لي نظم اإلدارة البيئية فيما يليتتمثل أسباب االحتياج او

فضه التعامل مع الشركات التي ال تطبق تنامي وعي المستهلك الذي أصبح يطلب المنتجات التي تحافظ علي البيئة ور -

 نظم اإلدارة البيئية. 

 أصبح تطبيق نظم اإلدارة البيئية شرطا من شروط الدخول الي األسوام العالمية. -

 تساعد نظم اإلدارة البيئية علي إدخال تحسينات في نظم االنتاج ودراسة دوره حياة المنتر.  -

 قة وتقليل تكلفتها أو استبدالها بمصادر جديدة للطاقة. تساعد نظم اإلدارة البيئية علي ترشيد الطا -

تساعد نظم اإلدارة البيئية علي التقليل من المخلفات أو منعها وذلك بتقليل الخامات المستخدمة وضبط الماكينات  -

 وإعادة التدوير لبعض المواد والمنتجات.

التي تساعدها في إصدار تعليمات للحفاظ علي البيئة  تساعد نظم اإلدارة البيئية في إمداد الدول بالمعلومات والمقاييس -

  لرقابة والمتابعة لألداء البيئي.، واستخدام تلك النظم كتشريعات وقوانين ل

إلى كسب ميزة تنافسية على غيرها من المنظمات العاملة في  -في ظل البيئة شديدة التنافسية -وتسعى المنظمات المعاصرة

 افة قيمة للعميل وتحقيق التميز عن طريق استغالل إمكانياتها ومواردها المختلفةنفس النشاط وذلك من خالل إض

وتتحقق الميزة التنافسية من خالل االستغالل األفضل لإلمكانيات والموارد الفنية والمادية والتنظيمية باإلضافة إلى 

 .ها من تصميم وتطبيق استراتيجياتها التنافسيةالقدرات والكفاءات وغيرها من اإلمكانيات التي تتمتع بها المنظمة والتي تمكن

( عددام Selzmickم، لكددن يمكددن عددزوه إلددى )1191( عددام Chamberlinظهددر مفهددوم الميددزة التنافسددية علددى يددد )ولقددد 

 م، الذي ربط الميزة بالقدرة.1141

دة أكثدر فعاليدة مقارندة ( إلى أن الميزة التنافسية تنشأ بمجرد وصول المنظمدة إلدى اكتشداف طدرم جديدPorterحيث يشير )

 بتلك المستعملة من قبل المنافسين، أي بمجرد إحداث المنظمة لعملية اإلبداع، أي أن جوهر الميزة التنافسية هو اإلبداع.

 مصادر الميزة التنافسية ما يلي:شومن أهم 

 السلعة أو الخدمة:  حيث تكون لها ميزة ال تتمتع بها منتجات المنافسين. -

 ز في تصميم وتنفيذ الحملة اإلعالنية أو تكاليف الترويح أو أسلوب البيع.التروير: التمي -

 التقنية: استخدام تقنية جديدة تحقق جودة عالية ووفورات. -

 البحوث: الحصول على البيانات والمعلومات في الوقت المناسب. -

 ر.الموارد البشرية: امتالك أفراد ذوي مهارات عالية وإدارية وقدرة على اتخاذ القرا -

أدت التغيرات في بيئة األعمال إلى حدوث ثورة في استراتيجيات التنافس التي تستخدمها المنظمات لتسدتطيع اسدتخدام ولقد 

المددوارد الصددحيحة التددي تسدداعد علددى التصددميم المتجدددد واالبتكدداري، وإنتدداج منتجددات ذات جددودة عاليددة، واالسددتجابة السددريعة 

 للتغيرات المتالحقة في األسوام.

الوقت الحاضر فقدد زاد االهتمدام بمدوارد المنظمدة كأسدار إلسدتراتيجيتها، وأصدبح المددخل المبندي علدى المدوارد مدن وفي 

المداخل الحديثة والذي يؤكد على ضرورة تركيز المنظمات على مواردها المتفردة أو قدرتها المتميزة مقارنة بمنافسيها، األمر 

 اتها التنافسية للحصول على ميزات تنافسية.الذي يساعد المنظمات على صياغة استراتيجي

 وتقوم المنظمات بتدعيم قدرتها التنافسية من خالل عدد من الوسائل واألساليب منها:

 االستثمار المستمر في الموارد والقدرات: (1)

مددة تتطلددب بمددرور الوقددت تسددتهلك غالبيددة المددوارد الموجددودة بالمنظمددة، ولددذلك فددإن اإلسددتراتيجية الناجحددة والفعالددة للمنظ

االستثمار من أجل حماية وبناء الموارد القيمة. ولذلك فإذا ما تجاهلت المنظمة اسدتمرارية االسدتثمار فدي المدوارد أو فشدلت فدي 

االستثمارات المبكرة فإن ذلك يمثل تمهيداً بأن المنظمة قد أغلقت علدى نفسدها أبدواب النجداح، ويسدمح عددم االسدتثمار ل خدرين 

 ة.بأن يسبقوا المنظم

ويتطلب االستثمار المستمر للموارد والقدرات مالحظة ومتابعة الموارد والقدرات القيمة التي تكمن فدي األقسدام واإلدارات 

المختلفة بالمنظمدة وتنميتهدا حتدى يظهدر مددى مسداهمة كدل منهدا. كمدا يتطلدب االسدتثمار المسدتمر تحليدل الوضدع االسدتراتيجي 

 ن أي عدم إغفال اختبار ديناميكية التنافس التي تحدد جاذبية الصناعة. للمنظمة، وأيضا استثمارات المنافسي

 ترقية أو تكبير الموارد والقدرات:  (2)

قد تجد بعض المنظمات أن مواردها وقدراتها الجوهرية يسهل تقليدها أو نسخها أو انتقالها إلى خارج حددود المنظمدة ومدن 

نتهدا السدوقية، لدذا يتطلدب ترقيدة مواردهدا وقددراتها. ويمكدن أن تدتم الترقيدة بعددة ثم تفقد الميزة التنافسية التي تحققها وأيضدا مكا

طرم منها تقوية الموارد والقدرات الموجودة بزيادة جودتها، أو إضافة موارد مكملدة تعظدم مركدز المنظمدة فدي األسدوام التدي 

اذبية، أو تحويل الموارد والقدرات الحالية إلى تتواجد بها، أو إضافة موارد جديدة تمكن المنظمة من الدخول في صناعة أكثر ج

 صناعات أكثر جاذبية. 
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 رفع أو توظيف الموارد والقدرات: (3)

أن المنظمة عندما ال تستغل مواردها القيمة استغالال كامال في األسوام التي تتواجد بها،  Prahalad and Hamelيرى 

ها وقدراتها في قطاعات أو صناعات أخرى يمكن أن تخلق قيمة أو فإنها تعمل على رفع أو توظيف أو زيادة استغالل موارد

 ميزة تنافسية. 

 : البحثتحليل واختبار فروض  -8

 الفرض األول:  -8/1

تطبيق مبادئ لهذا البحث والخاص بمدي  وليناقش هذا الجزء نتائر التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال األ 

، والتعرف علي مدي لصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت اإلدارة البيئية في قطاعي ا

مدي تطبيق مبادئ اإلدارة وجود اختالف معنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في القطاعين محل الدراسة من حيث 

 البيئية .

قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات ي ولتحديد مدى االختالف بين اتجاهات المستقصي منهم ف   

وذلك نحو (، والجنسية، وعدد سنوات الخبرة، لمؤهل العلميباختالف خصائصهم الديموجرافية )النوع، وا النفطية بدولة الكويت

بتطبيق األسلوبين اإلحصائيين  ومن ثم؛ اختبار صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة، حيث قام الباحثواقع االدارة البيئية 

 التاليين:

أسلوب الوصف اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي )كمقيار للنزعة المركزية( واالنحراف المعياري )كمقيار  (أ

 للتشتت(، باإلضافة إلى اختبار "ت" لعينتين مستقلتين، وذلك بالنسبة للمتغير الديموجرافي المتعلق بالنوع .

تباين أحادي االتجاه, وذلك بالنسبة للمتغيرات الديموجرافية المتعلقة بكل من )المؤهل العلمي،  وعدد أسلوب تحليل ال (ب

 (.برة ، والجنسيةسنوات الخ

 وقد تمثلت نتائر استخدام هذين األسلوبين اإلحصائيين فيما يلي:

سددتيكية والمنتجددات الكيماويددة والمشددتقات قطدداعي الصددناعات البالواقددع االدارة البيئيددة فددي (  اتجاهددات المستقصددي مددنهم  نحددو 1

 وفقاً للنوع: النفطية بدولة الكويت

قطاعي واقع االدارة البيئية في للدراسة نحو  الخاضعين القطاعينلتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في 

قام الباحث بتطبيق أسلوب  ،اختالف النوعوذلك ب الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت

الوصف اإلحصائي باستخدام كل من الوسط الحسابي )كمقيار للنزعة المركزية( واالنحراف المعياري )كمقيار للتشتت(، باإلضافة 

 .لنتائر كما هو موضح بالجدول رقمإلى اختبار "ت" لعينتين مستقلتين, حيث جاءت ا

ى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين  ( عل1وتؤكد نتائر الجدول رقم )

البيئية ، واقع اإلدارة البيئية(  ، ومتطلبات اإلدارة)مفهوم اإلدارة البيئية وذلك باختالف النوعواقع االدارة البيئية للدراسة نحو 

( 9,997، 9,947، 6,674تبار "ت" لعينتين مستقلتين )ت المحسوبة = )كل على حده(, وذلك باختالف النوع، حيث بلغت قيم اخ

للثالث متغيرات على التوالي، كما تؤكد النتائر على عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات اتجاهات المستقصي منهم 

 وذلك باختالف النوع.مزايا االدارة البيئية في القطاعين الخاضعين للدراسة  نحو 

 

وذلك واقع االدارة البيئية للدراسة نحو   القطاعين الخاضعيناالختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في : (1جدول رقم )

 باختالف النوع

 النشششششوع المتغير   
اختبار "ت"  الوصف اإلحصائي

 )درجات حرية(
 مستوى الداللة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 مفهوم  اإلدارة البيئية  
)دالة عند  6,669 6,674 6,716 4,44 ذكور

 (674) 1,67 4,94 إناث (6,64مستوى 

 مزايا اإلدارة البيئية  
 1,966 6,466 9,64 ذكور

 )غير دالة( 6,180
 (674) 6,440 9,11 إناث

 متطلبات اإلدارة البيئية 
)دالة عند  6,666 9,647 6,096 9,11 ذكور

 (674) 6,816 6,16 إناث (6,61ى مستو

 واقع اإلدارة البيئية   
)دالة عند  6,664 9,997 6,816 6,474 ذكور

 (674) 6,746 6,144 إناث (6,64مستوى 

 وفقاً للمؤهل العلمي :واقع اإلدارة البيئية  ( اتجاهات المستقصي منهم  نحو 2

وذلك باختالف واقع االدارة البيئية للدراسة نحو   القطاعين الخاضعين لتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في

، حيث يمكن توضيح نتائر تحليل  One- Way ANOVAالمؤهل العلمي ، قام الباحث بتطبيق أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

 وذلك من خالل الجدول التالي : رة البيئية واقع االداللدراسة نحو   القطاعين الخاضعينالتباين بين اتجاهات المستقصي منهم في 



 متعب سعود مانع
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للدراسة نحو واقع  القطاعين الخاضعينالمستقصي منهم في نتائج تحليل التبيان أحادي االتجاه بين اتجاهات : (2جدول رقم )

 .باختالف المؤهل العلمي  اإلدارة البيئية

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات 
متوسط 

 ربعاتالم
 مستوى الداللة ف )د,ح(

مفهوم اإلدارة 
 البيئية
 

 4,17 6,444 4 16,666 بين المجموعات
)دالة عند  6,661
 (6,61مستوى 

 (674، 4) 6,011 674 144,41 داخل المجموعات
   671 104,041 اإلجمالي

مزايا اإلدارة 
 البيئية 
 

 4,161 9,691 4 16,164 بين المجموعات
عند )دالة  6,666
 (6,61مستوى 

 (674، 4) 6,894 674 174,16 داخل المجموعات
   671 118,644 اإلجمالي

متطلبات 
 اإلدارة البيئية 

 

)دالة عند  6,666 0,766 4,691 4 10,164 بين المجموعات
 (6,61مستوى 
 

 (674، 4) 6,411 674 141,17 داخل المجموعات
   671 104,964 اإلجمالي

دارة واقع اإل
 البيئية 

 

 4,174 9,44 4 14,10 بين المجموعات
دالة عند  6,666)

 (6,61مستوى 
 (674، 4) 6,816 674 181,14 داخل المجموعات

   671 119,9 اإلجمالي

 

المؤهل ومما سبق نستنتر وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية  موزعة حسب 

 العلمي من حيث : 

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,17مفهددوم اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ،)

 ( .4،674) ( وذلك بدرجات حرية 6,61)

 ( 4,161مزايا اإلدارة البيئيدة  : حيدث وصدلت قيمدة اختبدار "ف" المحسدوبة إلدى)،  اإلحصدائية عندد مسدتوى ممدا يؤكدد داللتهدا

 ( .4،674( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 0,766متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،)

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 (، ممدا يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 4,174إلدى ) واقع اإلدارة البيئيدة   : حيدث وصدلت قيمدة اختبدار "ف" المحسدوبة

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 : لعدد سنوات الخبرةاتجاهات المستقصي منهم  نحو واقع اإلدارة البيئية  وفقاً ( 3

ئية وذلك باختالف عدد للدراسة نحو واقع اإلدارة البي القطاعين الخاضعينلتحديد االختالفات بين اتجاهات المستقصي منهم في 

، حيث يمكن توضيح نتائر تحليل  One Way ANOVAسنوات الخبرة ، قام الباحث بتطبيق أسلوب تحليل التباين أحادي االتجاه 

 .(9للدراسة نحو واقع اإلدارة البيئية، وذلك من خالل الجدول رقم ) القطاعين الخاضعينالتباين بين اتجاهات المستقصي منهم في 

 

للدراسة نحو واقع  القطاعين الخاضعينالمستقصي منهم في نتائج تحليل التبيان أحادي االتجاه بين اتجاهات  (:3قم )جدول ر

   .عدد سنوات الخبرةاإلدارة البيئية وفقا ل

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات 
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة ف )د,ح(

مفهوم اإلدارة 

 ئية البي

 

 4,490 9,64 9 1,10 بين المجموعات
)دالة عند  6,666

 (6,61مستوى 
 (674، 9) 6,401 674 146,10 داخل المجموعات

  677 141,96 اإلجمالي

مزايا اإلدارة 

 البيئية 

 

 4,101 4,64 9 16,16 بين المجموعات
)دالة عند  6,666

 (6,61مستوى 
 (674، 9) 6,010 674 180,14 داخل المجموعات

  677 177,60 اإلجمالي

متطلبات اإلدارة 

 البيئية 

 

)دالة عند  6,666 7,011 4,466 9 19,400 بين المجموعات

 (6,61مستوى 

 

 (674، 9) 6,466 674 191,40 داخل المجموعات

  677 144,160 اإلجمالي

واقع اإلدارة 

 البيئية 

 

)دالة عند  6,66) 9,816 6,118 9 6,846 بين المجموعات

 (6,61مستوى 

 

 (674، 9) 6,490 674 194,01 داخل المجموعات

  677 197,90 اإلجمالي

 

ومما سبق نستنتر وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية موزعة حسب 

 عدد سنوات الخبرة  من حيث: 

 (، ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,490وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ) مفهددوم اإلدارة البيئيددة : حيددث

 ( .9،674( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتوى 4,101مزايددا اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ,)

 ( .9،674( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)
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 ( ممدا يؤكدد داللتهدا اإلحصدائية عندد مسدتوى 7,011متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسدوبة إلدى ،)

 ( .674،9( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

 ( ممددا يؤكددد داللتهددا اإلحصددائية عنددد مسددتو9,816واقددع اإلدارة البيئيددة  : حيددث وصددلت قيمددة اختبددار "ف" المحسددوبة إلددى ،) ى

 ( .674،9( وذلك بدرجات حرية ) 6,61)

وفي ضوء نتائر التحليل اإلحصائي السابق ونتائر اختباري "ت" و " ف"، فإنه يجب رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، 

 قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماويةأي أنه يوجد اختالف ذو داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في 

باختالف خصائصهم الديموجرافية )النوع، المؤهل العلمي ، عدد سنوات الخبرة ، الجنسية (، وذلك   والمشتقات النفطية بدولة الكويت

 في كل منهما .نحو واقع اإلدارة البيئية 

 : نيالفرض الثا -8/2

 بالمزايا التنافسيةلهذا البحث والخاص  نيايناقش هذا الجزء نتائر التحليل اإلحصائي الخاصة باإلجابة علي السؤال الث       

، والتعرف علي مدي وجود اختالف قطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ل

 ا .المزايا التنافسية التي تملكها كل منهمعنوي في المدى المدرك من قبل المسئولين في القطاعين محل الدراسة من حيث 

ولتحقيق ذلك تم استخدام اختبار ولكوكسن لقيار معنوية االتجاه العام إلجابات المسئولين ) المستقصي منهم ( في قطداعي       

الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ، كما تم استخدام اختبار مان ويتني لقيار معنوية 

 : وذلك علي النحو التالي طات عينتي القطاعين االختالف بين متوس

للمزايا التنافسية لقطاعي الصناعات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة )أ( تحديد معنوية االتجاه  

 : الكويت

وذلدك مدن  ين للدراسدةوجدود مزايدا تنافسدية فدي القطداعين الخاضدعبمدي يتناول هذا الجزء اإلجابة عن التساؤل الخاص     -1

 . امتالكهم لمزايا تنافسيةخالل التعرف علي إدراك المسئولين بالقطاعين محل الدراسة  نحو مدي 

 وكانت النتائج التي تم التواصل إليها علي النحو التالي : 

 عينة قطاع الصناعات البالستيكية  :   (أ)

ومتوسححد درجححات  للمزايححا التنافسححيةيكية بدولححة الكويححت قطححاع الصححناعات البالسححت امححتال ( مححدي 4يوضححا الجححدول رقححم )    

 االهتمام لكل منها ، ومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت. 

 

ات نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في قطاع الصناع: (4جدول رقم )

   .امتالكه لمزايا تنافسيةالبالستيكية بدولة الكويت حول مدي 
 المتوسط  بيان   م

 ( 141)ن=

Wilcoxon  

 (z) قيمة  

 مستوي الداللة 

 **6.66  1,66- 9,41 امتالك مزايا تنافسية مدي  1

 6.64مستوي الداللة عند          ن= حجم العينة                   
 .صائي لبيانات الدراسة الميدانيةإلحالمصدر : التحليل ا

 

 : ( ما يلي4حيث يتضح من الجدول رقم )

  وهذا يعني أن درجة إدراك المستقصي 9,91امتالك مزايا تنافسية بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن مدي ،

معا تقع عند المستوي  ايا تنافسيةامتالك مزمنهم ) المسئولين في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت ( عن مدي 

، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا س نقاط" علي مقيار ليكرت للموافقة ذي الخم يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة"

  امتالكهم مزايا تنافسية .من جانب المستقصي منهم في قطاع الصناعات البالستيكية  نحو االعتقاد في 

   وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية الداللة معنويا وبدرجةبوجه عام  كان مستوي ،

 .امتالكهم لمزايا تنافسيةفيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي 

 صناعات البالستيكية بدولة في قطاع ال بالحصول وامتالك مزايا تنافسية نتر الباحث أن هناك اهتمام كبيرامما سبق يست

 .الكويت

 ( عينة قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت:2)

قطداع المنتجدات الكيماويدة والمشدتقات النفطيدة بدولدة الكويدت  ومتوسدط  امتاك مزايا تنافسدية فدي ( 4يوضح الجدول رقم )

ع المنتجدات الكيماويدة والمشدتقات النفطيدة درجات االهتمام لكل منها ، ومعنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم فدي قطدا

 بدولة الكويت. 
 

 

 

 

قطاع المنتجات الكيماوية نتائج اختبار ولكوكسن لقياس معنوية االتجاه العام إلجابات المستقصي منهم في : (5جدول رقم )

   .امتالكه لمزايا تنافسيةبدولة الكويت حول مدي  والمشتقات النفطية
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 مستوي الداللة  (zقيمة )  Wilcoxon ( 100)ن= المتوسط  بيان   م

 **6.66  16,67- 4,66 مدي امتالك مزايا تنافسية 1

 6.64ن= حجم العينة                            مستوي الداللة عند 
 .صائي لبيانات الدراسة الميدانية: التحليل اإلحالمصدر

 

 : ( ما يلي5حيث يتضا من الجدول رقم )

 وهذا يعني أن درجة إدراك  4,66ام إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية بلغ المتوسط الع ،

المستقصي منهم ) المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا 

مقيار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم تنافسية معا تقع عند المستوي "يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي 

يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية نحو االعتقاد 

 امتالكهم مزايا تنافسية . في 

  ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك  بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية

 فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

  مما سبق يستنتر الباحث أن هناك اهتمام كبيرا  بالحصول وامتالك مزايا تنافسية في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات

 النفطية بدولة الكويت .

 : امتالكهم مزايا تنافسيةمعنوية بين إجابات المسئولين في القطاعين حول مدي  ج( تحديد مدي وجود اختالفات

يتناول هذا الجزء التوصل إلي مدي وجود اختالفات معنوية  بين إجابات المسئولين في قطاعي المنتجات البالستيكية       

 واختبار صحة الفرض  كهم مزايا تنافسية امتال، و قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت حول مدي 

 من فروض البحث . الثالث

 وكانت النتائر التي تم التواصل إليها علي النحو التالي: 

  و قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ، قطاعي المنتجات البالستيكيةتشير متوسطات اإلجابة ،

" علي مقيار ليكرت ذي يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة "ند المستويتوسطات تلك اإلجابات عحيث جاءت م

 الخمس نقاط .

( إلي وجود اختالفات معنوية بين إدراك المستقصي منهم في قطاعي المنتجات الكيماوية 0تشير بيانات الجدول رقم ) -

 .مدي امتالكهم مزايا تنافسية والمشتقات النفطية بدولة الكويت نحو 

 يل السابق إلي رفض صحة فرض العدم وقبول الفرض البديل ، أي أنه توجد اختالفات ذو داللة إحصائية يقودنا التحل

 .امتالكهم مزايا تنافسيةبين قطاعي المنتجات البالستيكية والمنتجات الكيماوية والمشتقان النفطية  وذلك من حيث مدي 

 

اجابات المسئولين في القطاعين  محل تالف بين متوسطات نتائج اختبار مان ويتني لقياس معنوية االخ: (6جدول رقم )

 .سيةامتال  مزايا تنافالدراسة حول مدي 
 (1)  بيان   م

 141ن= 

(6) 

 100ن= 

 مان ويتني   

 (z) قيمة 

 مستوي الداللة 

 **6,66  6,414- 4,66 9,41 مدي امتالك مزايا تنافسية 1

 نتجات البالستيكية    .متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في قطاع الم (1)
 متوسط اإلجابات لشريحة المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية (6)

 ن= حجم العينة . 

 6.64** مستوي الداللة عند   

 

 :وصياتتالنتائج وال

  
 يمكن استخالص النتائج التالية: هذا البحثمن خالل 

  :ي تواجه المدن والبلديات فيما يلي المشكالت والتحديات البيئية الت يمكن تلخيص (1)
 .وجود الورش والمصانع داخل الكتلة السكنية 

 وجود معالجة جذرية لمكب النفايات. عدم 

 القمامة. عدم وجود مشاريع لالستفادة من 

 شبكة الصرف الصحي. عدم كفاية 

 .قرب المزبلة العمومية من العمران في المدينة 

 ظم والتهجير.الزحف العمراني والصناعي غير المن 

 تلوث الهواء. االختناقات المرورية والصناعية وما تسببه من 

 .عدم وجود مختبرات صناعية كافية أو عدم كفاية المختبرات الصناعية الموجودة 

 .النقص في األدوات الالزمة لعمليات النظافة وخاصة نفايات المؤسسات الصناعية 

 .انجراف الشواطئ والواجهات البحرية 

  من محطات الصرف الصحي. الكريهة المنبعثةالروائح 

 .عدم توفير التدريب البيئي الصناعى  للمؤسسات الصناعية في مجاالت البيئة 
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واقع اإلدارة البيئية وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين  للدراسة نحو ( 6) 

)كل على حده(, وذلك باختالف دارة البيئية ، ومتطلبات اإلدارة البيئية ، واقع اإلدارة البيئية (  ) مفهوم اإلوذلك باختالف النوع

( للثالث متغيرات على التوالي، كما 9,997، 9,947، 6,674النوع، حيث بلغت قيم اختبار "ت" لعينتين مستقلتين )ت المحسوبة = 

ائية بين اتجاهات المستقصي منهم في القطاعين الخاضعين للدراسة  نحو تؤكد النتائر على عدم وجود اختالفات ذات داللة إحص

 وذلك باختالف النوع .مزايا االدارة البيئية 

( وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية  موزعة حسب المؤهل العلمي من 9)

 حيث : 

 (، مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 4,17يث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى )مفهوم اإلدارة البيئية  : ح

 ( .4،674) ( وذلك بدرجات حرية 6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 4,161مزايا اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ,)

 ( .4،674( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى 0,766متطلبات اإلدارة البيئية  : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،)

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

 ( مما يؤكد داللتها اإلحصائية عند مستوى4,174واقع اإلدارة البيئية   : حيث وصلت قيمة اختبار "ف" المحسوبة إلى ،) 

 (.674،4( وذلك بدرجات حرية )6,61)

( وجود اختالفات ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المستقصي منهم حول واقع اإلدارة البيئية موزعة حسب عدد سنوات الخبرة  4)

. 

مستقصي ، وهذا يعني أن درجة إدراك ال 9,91بلغ المتوسط العام إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية ( 4)

منهم ) المسئولين في قطاع الصناعات البالستيكية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا تنافسية معا تقع عند المستوي "يمتلك 

ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي مقيار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا المتوسط ميال عاليا من جانب 

الصناعات البالستيكية  نحو االعتقاد في امتالكهم مزايا تنافسية . و بوجه عام  كان مستوي الداللة المستقصي منهم في قطاع 

معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، وفي صورة واضحة ومتسقة ، وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو 

 مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

، وهذا يعني أن درجة إدراك  4,66إلجابات المستقصي منهم عن مدي امتالك مزايا تنافسية  بلغ المتوسط العام( 0)

المستقصي منهم ) المسئولين في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية بدولة الكويت ( عن مدي امتالك مزايا تنافسية 

يار ليكرت للموافقة ذي الخمس نقاط ، ومن ثم يعكس هذا معا تقع عند المستوي "يمتلك ميزة تنافسية بدرجة كبيرة " علي مق

المتوسط ميال عاليا من جانب المستقصي منهم في قطاع المنتجات الكيماوية والمشتقات النفطية نحو االعتقاد في امتالكهم 

في صورة واضحة مزايا تنافسية . و بوجه عام  كان مستوي الداللة معنويا وبدرجة كبيرة جدا من الناحية اإلحصائية ، و

 ومتسقة ، وذلك فيما يتعلق باتجاه المستقصي منهم نحو مدي امتالكهم لمزايا تنافسية .

اإلدارة البيئية في ضوء النتائر السابقة ، تمكن الباحث من عرض مجموعة من التوصيات التي يمكن للقائمين علي و

 يلي عرض لتلك التوصيات :  ، وفيما االسترشاد بها لزيادوة وتنمية المزايا التنافسية لهم 

 االرشادات الرئيسية الالزمة للتطبيق الجديد لإلدارة البيئية .ضرورة توفير  (1)

 . االمكانيات الموجودة في الشركات الصناعية للتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بالبيئة ضرورة توظيف  (6)

 هات والهيئات العاملة في دولة الكويت .ضرورة وضع تعريف محدد وموحد لإلدارة البيئية تعترف به جميع الج (9)

 ضرورة خفض الملوثات البيئية من خالل المحافظة علي البيئة من خالل ما يلي :  (4)

 االستخدام البديل لمصادر االنتاج الطبيعية . -

 تقليل الفاقد . -

 االستخدام المرشد للطاقة . -

 تقليل المخاطر في االنتاج . -

 تسويق المنتجات والخدمات األمنة . -

 شر المعلومات البيئية .ن -

 التقييم والمراجعة السنوية عن تطبيق القواعد البيئية . -

 ضرورة تفعيل نظام اإلدارة البيئية في بدولة الكويت من خالل المراحل التالية :  ( 4)

 يل.بهدف تحديد أي المناطق يجب التركيز عليها وإعطائها مزيدا من التحلالفحص المبدئي لجوانب قطاع البناء   -

تحديد األهداف البيئية التي ينبغي السعي لتحقيقها داخل المنظمة الصناعية. وينبغي عند تحديد هذه األهداف ضرورة مراعاة  -

 البدائل التكنولوجية واآلثار البيئية المترتبة علي كل بديل منها. 

لتي تحددها إدارة المنظمة الصناعية ، والتي وضع البرنامر البيئي المطلوب تنفيذه ، والذي يضمن تطبيق السياسة البيئية ا -

تتالءم مع حجم اآلثار الناتجة عن أنشطتها ومنتجاتها والقوانين والقرارات التي تخضع لها المنظمة علي أن يشمل هذا البرنامر 

 تحديد الوسائل لتحقيق تلك األهداف البيئية. 

للقيام بهذه المهمة و علي وعي بعلم وتكنولوجيا البيئة  مراجعة األداء البيئي ، ويتم ذلك بواسطة أشخاص مؤهلين  -

والمتطلبات الالزمة لقوانين البيئة ، حيث يقوم هؤالء المراجعون بتحديد األنشطة التي ينبغي. مراجعتها واإلطالع علي كل ما 

ء المنظمة للمعايير السابق يرتبط بها من سجالت ثم القيام بإجراءات الفحص الالزم وجمع األدلة للتحقق من مدي مطابقة أدا

إعدادها. وفي النهاية يتم إعداد تقرير عن نتائر المراجعة البيئية متضمنا الرأي الفني عن دور المنظمة الصناعية في مجال 

 خططة.حماية البيئة من التلوث ، والذي يحدد اإلدارات التي ال تزال تعاني من فجوة األداء الفعلي للنظام عن المعايير البيئية الم
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 قائمة المراجع

أحمد يوسف عبده الشحات، ممارسات الشركات دولية النشاط في مجال التكنولوجيا وتطور االقتصاديات المختلفة، رسالة  (1)

 .1111دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوم ، جامعة طنطا ، القاهرة، 

بيئددة وفعاليددة الحلددول، رسددالة ماجسددتير غيددر عبددد العزيددز قاسددم محددارب: أهددم اآلثددار االقتصددادية لمخالفددة قواعددد حمايددة ال (6)

 . 6664منشورة،  جامعة اإلسكندرية. كلية الحقوم، القاهرة، 

صالح عبد الحفيظ مصطفى علي: نحو إطار متكامل للمراجعة البيئية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أسيوط. كليدة  (9)

 .6660التجارة، 

رسالة دكتوراه غير  -دراسة تحليلية فى إدارة البيئة –رها فى اإلدارة البيئية فايق جاب الله أيكولوجية إدارة األعمال وأث (4)

 .6616منشورة، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 

 للبتدرول، الريداض مصدفاة علدى بدالتطبيق بالمملكدة، الزيدت تكريدر لصدناعة البيئدة تلوث تكلفة قيار فرغلى، أحمد حسن (4)

 .6667 اإلدارية، لعلوما كلية البحوث، مركز

مصطفى محمود أبو بكر، حسنين السيد طه، "اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية: المدخل للقدرن الحدادي والعشدرين"،  (0)

 . 6611الخولي للطباعة، 

 . 6664حسن علي الزغبي، "نظم المعلومات اإلستراتيجية، مدخل استراتيجي"، دار وائل، األردن،  (8)
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 .مصر – المنوفية –جامعة مدينة السادات  – معهد الدراسات والبحوث البيئية1

 .مصر  –المنصورة   – جامعة المنصورة  - كلية التربية2

 

  خلصلالم

يا هدفت الدراسة إلي تعرف مدي فعالية مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها بمحافظة الدقهلية،وتطلب ذلك تحليال نقديا وإجرائ

وكذلك أوجه النقص والقصور في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها من (اإلسهامات)ألهدافها ووسائلها وأساليبها بغية الكشف عن األوجه االيجابية

وقام الباحث بوضع إطار نظري استعرض فيه نشأتها وتطورها وأنشطتها ووسائلها الثقافية،واستخدمت الدراسة .خالل أنشطتها المتعددة والمتنوعة

وعرضهما على (استبانه للعاملين بمراكز الشباب وأخري للمترددين عليها) لدراسةثم تناول البحث استخالص وصياغة أداتا ا.منهج البحث الوصفي

ثم قام الباحث بتحديد عينة الدراسة،وقد تم اختيار .لجنة من السادة المحكمين لضبطهما ومراجعتهما،ثم تعديلهما وصياغتهما في صورتهما النهائية

من العاملين بمراكز الشباب (044)منهم فردا،(054)ب خمسة،وعينة األفراد التي بلغتالعينة بالطريقة العمدية ،وقد بلغت عينة مراكز الشبا

 من روادها(054)بالدقهلية،

وتحليلها  ثم قام الباحث بتطبيق أداتا بحثه علي العينة واستخدم األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات إحصائيا ثم قام بتسجيل النتائج

 : إلي عدة نتائج أهمهاتم التوصل و.ا والتوصيات في ضوئهاوعرض مجمله وتفسيرها،

 :نتائج تتعلق بواقع مراكز الشباب ومدي مساهمتها في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها :أوال

 هناك قصور في رافد الثقافة البيئية ضمن الروافد التثقيفية األخرى بالدقهلية. 

 ل بينها وبين ما أنيط بها من تثقيف روادها بيئياهناك تدنيا واضحا في تحقيق الوعي البيئي  يحو. 

 نتائج تتعلق بمعوقات تحقيق الوعي البيئي لدي رواد مراكز الشباب بصفة عامة :ثانيا

 ضعف تعاون األجهزة المعنية بالبيئة مع مراكز الشباب بالدقهلية. 

 التي تقدمها ضعف المخصصات المالية وعدم قدرتها علي الوفاء بمتطلبات األنشطة والبرامج. 

 قلة االستعانة بمتخصصين في مجال البيئة إللقاء المحضرات والندوات وإثراء ثقافة روادها البيئية. 

 بشري المدربقلة تزويد قصور الثقافة بما هو جديد في مجال البيئة ، ونقص العنصر ال. 

 ةلتحفيزهم لالطالع علي الثقافة البيئي قلة إجراء المسابقات البيئية لروادها. 

 فقر في روافد الثقافة البيئية ومصادر المعلومات المتاحة ونقص المناظرات والمناقشات البيئية. 

 

 مقدمةال

،حتى تطورت من مجرد استتفادة اإلنستان متن متوارد البيئتة والصراعلقد تراوحت العالقة بين اإلنسان والبيئة منذ القدم بين الهدوء  

والبيئتة هتتي اإلطتار التذي يعتتيإل فيته اإلنستان بكتتل متا يحتويته متتن  (0) عتتن جهتل عتن قصتد أوإلتى استتنزافها بتتل إلتى حتد تتتدميرها،إما 

ويشتتتتتتير تقريتتتتتتر منظمتتتتتتة التعتتتتتتاون والتنميتتتتتتة االقتصتتتتتتادية إلتتتتتتي المشتتتتتتكالت الخطيتتتتتترة فتتتتتتي مجتتتتتتاالت تلتتتتتتو   (2) .مكونتتتتتتات

ر المشتتكالت البيئيتتة إلتتي وترجتتع مصتتاد (0).الفضاء،والمخلفات،والضوضاء،وضتتعف التربة،وضتتغط االستهالك،واستتتنزاف المتتوارد

أصتبحت التربيتة البيئيتة حجتر الزاويتة لمواجهتة المشتكالت وعوامل مرتبطة بنقص المستتوي االقتصتادي والتربيتة البيئيتة غيتر الكافية،

  (0).جهتهاكون هدفها مواالبيئية،وي

لقوانين والتشريعات،ومن هنا كانت هناك حاجتة لذا تعد التربية البيئية األداة الفعالة لتنمية الوعي بوازع من ضمير األفراد و ليست ا

يتحقق وال وكل ما تتعرض له من أزمات ومشكالت،معها لالهتمام بالوعي البيئي إلعداد اإلنسان المتفهم لبيئيته والواعي بكيفية التعامل 

ان الستتلبية تجتال البيئتتة،غير أن ولقتتد صتدرت العديتتد متن القتوانين البيئيتتة للحتد متتن تصترفات اإلنست (5).ذلتك إال متن ختتالل تربيتة ستليمة

القوانين وحدها ال تستطيع أن تحقق الغرض المرجو منها إن لم تستند إلي وعي و إدراك يصل إلي ضتمير اإلنستان متن أجتل المحافظتة 

تفاعل والتعامل متع ويرتبط مفهوم الوعي البيئي بالتربية البيئية كأحد أهدافها علي أساس أنها وسيلة تمكن اإلنسان من ال (6) .علي البيئة

 (7).كما أن للوعي البيئي جذور تاريخية منذ آالف السنين مع الوجود اإلنساني.ايجابيات وسلبيات البيئة
 

وتقوم التربية بدور مهم حيث تتناول الوعي البيئي وهو يعد جانبا رئيسيا من الجوانب التربوية التي تتعلق ببقاء اإلنستان واستتمرار 

هميتة المصتادر أب الذي نعيإل فيه،حيث تسعي التربية البيئية إلتي تنميتة التوعي وتعتديل ستلوك األفتراد بمتا يتفتق وحياته علي هذا الكوك

لتذلك يتزايتد فتي الوقتت .جميتع فئتات المجتمتعلوهذا ال يتأتي إال من ختالل الجهتود التربويتة الالنظاميتة،حيث أنهتا موجهتة  (8).الطبيعية

 (9).هميتة التدور التذي تلعبته فتي حيتاة األفتراد والشتعوبأل(الالمدرستية)الالنظاميتة يئيتة النظاميتة والحالي االعتراف بحتمية التربيتة الب

وألهميتتة التربيتتة البيئيتتة غيتتر الرستتمية،وهي تربيتتة ختتارن المدرستتة،وتكون تجريبتتا أكثتتر متتن البتترامج التربويتتة البيئيتتة فتتي المدرستتة 

  (04.)التليفزيون والراديو والمجالت مثلعالم الرسمية،وتشمل التربية البيئية غير الرسمية وسائل اإل

باإلضتافة إلتى أن متا ،و تعدد ختدماتها الثقافية بويةلتنوع أنشطتها التر األساسيةالالمدرسية ومراكز الشباب من المؤسسات التربوية 

إلتي هتا وتميتل برامج.أفراد الشعبتستهدف فئات كثيرة من ما هو عملية تربوية منظمة وهادفة ليس المقصود به تثقيفا عارضا،وإنتقدمه 

 .(00) جتماعية مرغوبةاتجاهات اوعي ووهي برامج تنظم بصورة متكاملة إلكساب الشباب خبرة و األنشطة الحرة
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 مشكلة البحث

تحقيتق فانه ينبغي أن يكون لها دورا فعاال في  كمؤسسة تربوية ال مدرسية نظرا ألهمية الدور التربوي لمراكز الشباب في المجتمع 

خاصتتتة بعتتتد متتتا تبتتتين عجتتتز القتتتوانين  نحتتتو البيئتتتةالستتتلبي  تغييتتتر ستتتلوك األفتتترادولمواجهتتتة مشتتتكالت البيئتتتة لروادهتتتا التتتوعي البيئتتتي 

متا باإلضتافة إلتي ،الشتباب نستبة ضتئيلة تحتتان إلتي تفسير ومن ناحية أخترى ال تتزال نستبة المتترددين علتى بعتز مراكتز.والتشريعات

 يتطلب دراسة فعاليتها في تحقيق الوعي البيئتي ذلكوتأسيسا على .تدني تحقيق أهدافهاالسابقة من قصور وتوصلت إليه نتائج الدراسات 

الوقتوف علتي متا و(معوقاتهتا)و(إستهاماتها)وهذا يتطلب تحليال نقديا وإجرائيا ألهدافها ووسائلها وأساليبها بغية الكشتف عتن.لدي روادها

 .هذا الدوريمكن أن يثري 

 :  كلة الدراسة الحالية قد صيغت في التساؤالت التاليةوبالتالي فان مش

 ما واقع مراكز الشباب في المنظومة التربوية ؟ -0

 ما دور مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي ؟ -2

 إلى أي مدى استطاعت مراكز الشباب بالدقهلية تحقيق الوعي البيئي لدي روادها ؟  -0

 اب لتحقيق الوعي البيئي لدي روادها بالدقهلية ؟كيف يمكن إثراء دور مراكز الشب -0

 :همية البحث في نقاط عدة من أهمهاتتضح أ:أهمية البحث

 .وهذا يجعل للدراسة أهمية خاصة دوم مدى الحياةا تتميز بأنهت أنه يقع في مجال التربية الالمدرسية التي (0

 .نوع المؤسسات التربوية التي تستفيد من نتائجه،وتتيتناول أحد أهم أهداف التربية البيئية وهو الوعي البيئيأنه  (2

 .مواكبة هذل الدراسة لمجموعة من األحدا  التي توصي بضرورة االهتمام بالوعي البيئي (0

  .الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادهامراكز لفت انتبال القائمين علي أمر البيئة من تنسيق الجهود بينهم وبين  (0

 

 :أهداف البحث

إستهاماتها تعترف من خالل  ،ي تحيق الوعي البيئي لدي روادهالبحث الوقوف علي مدي فاعلية مراكز الشباب بالدقهلية فيستهدف ا

 .هذا الدوروضع تصور مقترح لتفعيل و، م دورهاتعظالعناصر التي  وتعرفمعوقاتها و

 :منهج البحث

متعلقة بطبيعة ظاهرة ما أو موقتف ومجموعتة متن النتاس أو يرمى إلى دراسة الحقائق الراهنة ال حيث"الوصفي"تم استخدام المنهج 

(02).مجموعة من األحدا  وذلك من خالل دراسة طبيعة الظاهرة موضوع الدراسة
 
  

 :مصطلحات البحث

  (00).وتعني قياس مدي تحقيق أي نشاط ألهدافه(00).هي مقدرة شيء علي تأثير وتقييم وتحقيق انجاز الهدف :فاعلية

و هيئة شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة تسهم في تنمية النإلء والشباب باستثمار وقت ه :مركز الشباب

فراغهم في ممارسة مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والوطنية،ويسعي إلكسابهم الممارسات التي تكفل تحمل المسئولية 

  (05).مة للدولةفي إطار القانون والسياسة العا

يعرف الوعي البيئي أنه إدراك شيء ما في البيئة،سواء أكان هذا الشيء مجردا أم محسوسا،وهو أدني مستويات الجانب  :الوعي البيئي

(06).الوجداني
 
 

صالحة و تعتبر مراكز الشباب مؤسسة عامة تتيح للشباب ممارسة نشاطه في سهولة و يسر بهدف تحقيق المواطنة ال :أدبيات البحث

 (07.)دون تحديد أو تخصيص لنوع معين من النشاط لفئة بعينها من المواطنين

والرياضة ظاهرة عالمية وقديمة قدم البشرية وال يوجد ثقافة معروفة لم ترتبط بشكل أو بآخر بأي نوع من األنشطة أو المشاركة 

ر فهم إما ممارسون أو متابعون أو مشاهدون للرياضة علي الرياضية والبدنية،فالرياضة تعد جانبا من جوانب الحياة لمعظم البش

التنافس،وهو ا نظم وقواعد أساسه قائم علي وهي نشاط بدني  (08).اختالف مستويات المتابعة والمشاهدة علي حد سواء من جانب آخر

 (09.)يتضمن مجهودا بدنيا ،ومهارات،مميزة من الرياضيين

 :عن مراكز الشباب في مصر ةلمحة تاريخي

أنشتتتتئت أول ستتتتاحة 0902وفي،كتتتتان بدايتتتتة انتشتتتتار الحركتتتتة الكشتتتتفية0908فتتتتي وأنتتتتإلء أول نتتتتادي فتتتتي مصتتتتر 0886 فتتتتي

 0952 عتامفي ،وتتم االهتمتام بمعستكرات الشتباب وتعتريفهم بالبيئتة0954وفي،تم إشتهار األنديتة والستاحات الشتعبية0905في،وشعبية

إنشتتاء المجلتتس تتم 0950في،وتأستس االتحتتاد العتتام ل نديتة الريفيتتة0950فيو،قامتت الثتتورة فأولتت اهتمامهتتا وعنايتهتتا الكاملتة بالشتتباب

إنشتتتتتتاء المجلتتتتتتس األعلتتتتتتى تتتتتتتم 0956وفي،تتتتتتتم إنشتتتتتتاء اإلدارة العامتتتتتتة لرعايتتتتتتة الشتتتتتتباب0955وفي،األعلتتتتتتى لرعايتتتتتتة الشتتتتتتباب

ل استم تعتد0965وفي،المجلتس األعلتى للشتباب إلتيتحولتت 0965في،ولهتاوزارة الشباب وتم تعيتين وزيترا  تلتشك0960فيوللشباب،

تتم 0999في،وتم تصنيف مراكز الشباب إلتي مطتورة وغيتر مطتورة 0966فيو.الذي استمر حتى اآلن"مركز شباب القرية"النادي إلي

  (24)والرياضة  يتولي التنسيق بين الوزارات المعنية بالشباب مجلس قومي للشباب والرياضة إنشاء

  :أهداف مراكز الشباب

 (20:)ومن أهم ما تهدف إليه تتعدد أهداف مراكز الشباب

 .إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية و القومية و الرياضية و االجتماعية و الروحية (0)
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 .استثمار وقت فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي شخصيته و تستثمر طاقاته و تساعد علي تنشئته تنشئة صالحة (2)

 .األمية و زيادة الوعي السكاني والصحي وحماية البيئة اإلسهام في مشروعات الخدمة العامة و مكافحة (0)

 .وتنظيم المعسكرات و تشجيع الرحالتتزويد الشباب بالمهارات الفنية و اليدوية المختلفة  (0)

 .ف الوعي بأهمية القراءة والبحث وتهيئة المناخ الصحي لالطالع واالشتراك في المسابقات الثقافية المختلفةيتكث (5)

 .ي تعتمدها إدارة المركز شهريا في إطار الخطة السنوية التي تعتمدها الجمعية العموميةتنفيذ البرامج الت (6)

 .تكوين األسر و الجماعات و فرق النشاط للتدريب علي أساليب القيادة و المشاركة في وضع و تنفيذ البرامج (7)

 .الرياضية والدينية وغيرها وضع وتنفيذ البرامج الخاصة بالمهرجانات واألعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات (8)

 .إتاحة الفرصة للممارسة و التدريب علي استخدام آليات التكنولوجيا الحديثة (9)

 :دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع 

 (22):النقاط التاليةفي  وينحصر دور مركز الشباب

 .للشباب بمراكز الشباب وهو مجموعة الواجبات و السلوكيات التي يقدمها األخصائي االجتماعي :الدور التنموي -0

  .تعمل علي وقاية النإلء والشباب من االنحرافات السلوكيةالتي وهو مجموعة الواجبات والسلوكيات  :الدور الوقائي -2

 .يقوم القائد التربوي المتخصص بوضع العالن السليم  فعندما يحد  للفرد أو الجماعة مشكلة :الدور العالجي -0

 :البرامج في مراكز السباب

برامج تنظم بصورة متكاملة إلكساب الشباب خبرة أو وعي علي أن يؤدي ها حيث أن.برامج مراكز الشباب إلي األنشطة الحرة تميل

  .(20).ذلك إلي تراكم الخبرات وتنمية القدرات وإشباع االحتياجات

 :ولتطبيق األنشطة الحرة لتنمية الوعي البيئي يمكن تنفيذ عدة أنشطة منها

  .خاطئةوسلوكيات دة الخبراء المتخصصين حيث يقدم الوعي البيئي لالمتناع عن عادات عا هايدعو منظمو -0

.مشكالت البيئةبتعرف الزيارات الميدانية بأنها جولة منظمة يقوم بها الشباب وتعرفهم  :الزيارات الميدانية
 
 

 .نظيفةول علي بيئة جميلة تعد المعسكرات ضمن األنشطة الحرة للقيام بالخدمة العامة للبيئة لنحص :المعسكرات -2

  .علي البيئةللحفاظ  تهدف إلي تقديم الوعي البيئي ألفراد المجتمع من خالل لوحات إرشادية :الالفتات أو الملصقات -0

 .يتبادل األفراد فيها الرأي حول موضوع أو مشكلة،وتحد  بين مجموعتين يمثالن اتجاهين مختلفين :المناظرات -0

تم عمتتل مجلتتة متتن ختتالل التتذهاب إلتتي ،وييتتد متتن الصتتحف أعمتتدة لنشتتر كافتتة األمتتور البيئيتتةتخصتتص العد :والمجححالتالصححح   -5

 (20).المكتبات و االطالع علي والكتب واألشرطة واألفالم لتدوين المجالت عن المشكالت البيئية

 (25).اختيار الشباب مشكلة إلبداء رأيهم فيها وتسجيل الحلول ووضعها في الصندوقيتم :صندوق حل المشكالت  -6

 :الدراسات السابقة

 (26)(2112")تقويم مصادر التمويل لبعض مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية" (0

وتوصل إلي .وصفيواستخدم الباحث المنهج ال،ز مراكز الشباب بمحافظة الدقهليةهدفت الدراسة إلي تقويم مصادر التمويل ببع

 بضرورةوأوصي الباحث .تنفيذ برامج وأنشطة مركز الشبابأنه ال يوجد تمويل ذاتي يساهم في تنمية الموارد المالية ل:نتائج من أهمها

 . لصرف اإلعانات على مراكز الشباب وضع معايير موضوعية

 (27)(2111" )اتيخطة تسويقية إلمكانات مراكز الشباب بمحافظة الغربية كمدخل للتمويل الذ" (2

منهج و اعتمدت علي ال،الغربية كمدخل للتمويل الذاتي استهدفت الدراسة إعداد خطة تسويقية إلمكانات مراكز الشباب بمحافظة

أن مراكز :هاجمن أهم نتائو مركز شباب قرية54ب مدينةومراكز شبا7االستبيان،وعينتهاأدواتها  كانالوصفي باألسلوب المسحي،و

كما ال يوجد تم تنفيذل في األعوام السابقة، ووضع ميزانية النشاط الرياضي ال يتم علي أساس ما،تساهم في محو األميةاب المدن ال شب

 .وافز واألجور للمدربين بمراكز الشباب ميزانية تكفي لمنح الح

 (28)(2112")تقويم الموارد المادية و البشرية بمراكز الشباب بمحافظة المنوفية" (3

 البشرية بمراكز الشباب بمحافظة المنوفية من خالل التعرف علي الموارد الماديةة تقويم الموارد المادية والدراساستهدفت 

كانت أدواتها ،و279مدينة وقرية من إجمالي مركز شباب94ج الوصفي وإجمالي عينة البحث اعتمدت علي المنهو،والبشرية بها

راكز الشباب المقومات التي تساعد علي توفير الدعم الالزم ل نشطة الرياضية وال ال تتوافر بم:،وتوصلت إلي نتائج من أهمهااالستبيان

 .توزيع اإلعانات علي مراكز الشبابتوجد معايير موضوعية ل

 

 

 



 .واخرون ى يمن محمد النبو

72 

 

 :خطوات البحث و إجراءاته

 :يسير البحث وفق الخطوات التالية

 دور مراكز الشباب في تحقيق الوعي البيئي لدي روادهالوصول إلي بعز المتطلبات التربوية لتفعيل المحاولة  دراسة نظرية :أوال

 .دورها،وتصور مقترح تقدمه الدراسة ليثري معوقاتها،وتعرف هاتهدف إلي توصيف واقع دراسة ميدانيةو

          وتم ضبطهما، وأخري لروادها بمراكز الشباببناء استبانه للعاملين تم و"االستبيان"ستخدم الباحث لجمع المعلوماتا :ثانيا

خمسة  البحثعينة  تتضمنو.درجة عالية من الثبات اوحققت هماتم حساب ثباتو،علي صدق المحكمينفي صدق أدواته عتمد الباحث وا

تطبيق  وتم فردا (054) وبذلك تشمل العينة البشرية من روادها (054) و من العاملين بها (044) بلغتبشرية وعينة  ،مراكز شباب

  ،األساليب اإلحصائية المناسبةم ااستخدو البحثأداتا 

 

 النتائج
 :نتائج فيما يليال أهم يمكن حصرو

 :نتائج تتعلق بواقع مراكز الشباب ومدي مساهمتها في تحقيق الوعي البيئي لدي روادها بالدقهلية :أوال

 هناك قصور في رافد الثقافة البيئية ضمن الروافد التثقيفية األخرى بالدقهلية. 

 ها من تثقيف رواها ثقافة بيئية تثري وعيهمبين ما أنيط بفي تحقيق الوعي البيئي  يحول بينها و هناك تدنيا واضحا  

 بصفة عامة -عينة البحث-بمعوقات تحقيق الوعي البيئي لدي رواد مراكز الشباب نتائج تتعلق :ثانيا

 ت البيئةقلة االهتمام بعقد ندوات و محاضرات بيئية ونقص المناظرات و المناقشات حول مشكال. 

 تدني درجة اهتمام القائمين علي التخطيط بالبيئة ومشكالتها. 

 ضعف تعاون األجهزة المعنية بالبيئة مع مراكز الشباب. 

  قلة تنفيذ األنشطة الرياضية بالمستوي المطلوب لقصور ميزانيات مراكز الشباب . 

 وإثراء ثقافة روادها البيئية واتالبيئة إللقاء المحضرات والند قلة االستعانة بمتخصصين في مجال. 

 فقر في روافد الثقافة البيئية ومصادر المعلومات المتاحة واقتصارها في الغالب األعم علي عدد محدود من الكتب. 

 مركزية التخطيط ألنشطة مراكز الشباب و قلة تزويدها بما هو جديد في مجال البيئة. 

 (.أجهزة عرض سينمائي –فيديو )زم واألجهزة العصرية افتقار المكتبات بمراكز الشباب إلي األثا  الال 

 ضآلة المكافآت الخاصة بالمديرين واألخصائيين مما أدي إلي إحجامهم عن العمل بمراكز الشباب. 

 :ومما يسهم في تعظيم دور مراكز الشباب لتحقيق الوعي البيئي لدي روادها

        ،االستعانة بمتخصصين في مجال البيئة -

 . رات تدريبية بيئية للقائمين علي األنشطةعقد دو -

 . عرض أفالما تسجيلية عن البيئة ومشكالتها والمشاركة في حلها -

 :المقترحات و التوصيات

 :فيما يلي أهم المقترحات والتوصيات التي تنبثق من نتائج هذه الدراسة 

 .ب الجهات المعاونةإفساح مجاالت للمشاركة في التخطيط ل نشطة في مراكز الشباب من جان -

 .تنمية وعي القائمين علي األنشطة المختلفة بطبيعة المشكالت البيئية وحدود مخاطرها -

 .إيجاد نوع من التنسيق الفعال بين مراكز الشباب وبين المؤسسات المعنية بالبيئة -

 .ع لتثقيفهم بيئياعلي غرار مهرجان القراءة للجمي مراكز الشباب االهتمام بتنظيم مهرجان بيئي لرواد -

 . االهتمام بمكتبات مراكز الشباب وتزويدها بما هو جديد في مجال البيئة ومشكالتها -
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THE YOUTH CENTRES EFFECTIVENESS IN ACHIVING THE 

ENVIRONMENTAL AWARENESS AMONG THEIR VISITORS – AFIELD STUDY 

IN DAKAHLIA GOVERNORATE 

 

ABSTRACT 

 

The study has aimed at knowing how the youth centers affect achieving the environmental 

awareness among visitors in Dakahlia governorate. The demanded critical and practical analysis 

for their aims means and styles to find out their positive (effective) and defective sides in 

achieving the environmental awareness among their visitors through their various activities. The 

researcher    put theoretical frame to show their cultural start, development, activities. The study 

has used the descriptive procedure. The study has chosen the two tools used the study (a 

questionarre for those who work in youth centers and the other for their visitors).then he showed 

it to a stuff of doctors to check, revise and give the final picture. The student used a questionarre 

as a tool to collect data. Then he has chosen the study sample .the youth centers are five. The 

individual sample is 450 person devided into 300 who work in these centers and 150 from their 

visitors. Then he applied his study tools on the sample and used the suitable statistics styles to 

deal with the data.  

 The most important results: 

Firstly: the youth centers reality and their contribution to achieving their environmental 

awareness among their visitors: 

-There is lock in the environmental sources compared to the other cultural sources in Dakahlia. 

-There is a clear defect in achieving the environmental awareness among the visitors of the 

youth centers. 

Secondly: the obstacles that lead to not achieving the environmental awareness among the youth 

centers visitors in general: 

- There is cooperation between the systems youth centers in dakahlia. 

- There is alack in funds and that leads inability to carry out the activities and the programmes 

they render.  

-lack in specialists in the field of the environment to present "give" lectures and symposia  

-Not providing the youth centers with what is new in the field of environment. 

- Few competitions are held among their visitors to encourage then to know something about the 

environmental culture. 

- Lack in the environmental culture sources and the available sources of data.                  

i.  
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 دراسة تقويمية: جودة البيئة المدرسية وتأثيرها على تربية الطفل

  2المجيد عبد محمد ممدوحو  1أبوالصفا رفعت محمد ماجدة،  1مروة عبد القادر حسيني

1
 مصر. –المنوفية  –جامعة مدينة السادات  -بمعهد الدراسات والبحوث البيئية  - مسوح الموارد الطبيعية للنظم البيئيةقسم 

 مصر. –المنوفية  –ة التربية  جامعة مدينة السادات كلي2

 

 ملخص ال

 
هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير جودة البيئة المدرسية على تربية الطفل ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف       

 -الفرعية هي:

 التعرف على معايير جودة البيئة المدرسية لرياض األطفال. .1

 تأثير تلك المعايير على تربية الطفل.التعرف على مدى  .2

 والمدارس التي لم تحصل عليه. المدرسيحصلت على االمتياز  التيالتعرف على واقع المدارس  .3

ولتحقيق أهداف تلك الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بأهم معايير جودة البيئة المدرسية الواجب توافرها في رياض األطفال       

لمدرسة، وكذلك إعداد اختبار تحصيل المفاهيم البيئية ألطفال ما قبل المدرسة، بطاقة مالحظة سلوكيات األطفال لمرحلة ما قبل ا

ومقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة وتم تطبيقهم على عينة من أطفال رياض األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة )من 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال بمرحلة ما قبل الدراسة سنوات( وكانت من أهم النتائج أنه  6:  5

بالمجموعة التجريبية )ممن تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية( ومتوسط درجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة 

يق التقويمى الختبار تحصيل المفاهيم البيئية بالمجموعة الضابطة )ممن ال تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية( في التطب

لصالح المجموعة التجريبية وبطاقة مالحظة سلوكيات األطفال ومقياس االتجاهات البيئية  ألطفال ما قبل المدرسة لصالح 

 المجموعة التجريبية.

 

 مقدمةال

 

هى مرحلة االنتقال من الثبات و  ويشهد عالمنا اليوم العديد من أوجه التحول والتطور فى مرحلة تمثل أهمية بالغة

الجمود إلى دخول عصر جديد من التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية مما يؤثر على كافة نواحى الحياة 

فى المجتمعات المختلفة ومن هذه التحوالت والتحديات التى تواجه عالمنا اليوم أن أصبح القرن الحادى والعشرين عصر 

والمعلومات واالتصاالت، كما ساد االتجاه نحو العولمة بكل أبعادها اإليجابية والسلبية، ومن ثم فقد اتجهت الدول للمعرفة 

إلى تبنى مفاهيم تحرر المجتمعات وتبادل األفكار والمعلومات والتنافس فى المهارات، وما صاحب ذلك من طفرة هائلة فى 

ت، ونمو المعرفة والتغيرات االجتماعية وثورة المعلومات واإلنترنت. )رفعت االتصاال مجاالت تكنولوجيا المعلومات وثورة

 .(333م، ص2002عمر، خميس محمد 

والجودة نظام تتبناه المؤسسة لضمان وتحسين مستوى آدائها وبرامجها التعليمية وأى عناصر قد تؤثر فيها، وكذلك 

تطوير والتحسين والمراجعة المنهجية والتطوير المنتظم لعمليات تحديد أوجه القصور والعقبات ومتابعة األداء واقتراحات ال

إنشاء سياسات فعالة، وكذلك وضع استراتيجيات وأولويات لدعم التحسين المستمر، ويؤدى ذلك إلى نظام تعليمى عالى 

ض األطفال، حيث الجودة، وقد اصبح تطبيق الجودة الشاملة حقيقة ملموسة فى مؤسساتنا التعليمية، بما فيها مؤسسات ريا

اتسعت مظلة ضمان الجودة واالعتماد لتشمل هذه المؤسسات بكل مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، وهى تعد أساسا لضمان 

الجودة واالعتماد التربوى وتجعل من الروضة مؤسسة ذات قدرة عالية على تنمية استعدادات األطفال لاللتحاق بالتعليم 

قدرة متميزة من الجودة ومعلمات أكفاء قادرات على توجيه األطفال وإرشادهم، قادرات على  االبتدائى من خالل مناهج على

القيام باألدوار والمهام المتوقعة منهن فى ظل التغيرات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية الحادثة في المجتمع. ) لؤلؤة 

 (7:  6م، ص 2011الكبيسى 

 ً ً وعربيا اعتباراً من الثمانينات بجودة التعليم والتى اعتبرها البعض بأنها مايجعل التعليم متعة  وقد تزايد االهتمام عالميا

وبهجة فالمؤسسة التعليمية التى تقدم تعليما يتسم بالجودة هى التى تجعل طالبها متشوقين لعملية التعليم والتعلم، مشاركين فيه 

م النابعة من استعداداتهم وقدراتهم الملبية لحاجاتهم ومطالب بشكل إيجابى نشط ومحققين من خالله اكتشافاتهم وإبداعاته

نموهم، والمؤسسات التعليمية بحاجة إلى التطوير من وقت آلخر حتى تقابل المتغيرات الجديدة، ولقد بات واضحا للتربويين 

. )حصة الصادق أن إدارة الجودة الشاملة نمط إدارى جديد يستحق االهتمام به وتجربته حتى تتحسن جودة التعليم

 (550م،ص2003

لعل ما يبرر االهتمام بالجودة فى التعليم هو أن منتج المؤسسة التعليمية يعتبر أغلى منتج فى أى مجتمع من المجتمعات، 

وعليه تحظى دراسة الجودة لمنتج العملية التعليمية ألهمية كبيرة تفوق دراسة أى منتج آخر فى المجتمع وذلك ألن نجاح 

 لغير تعليمية فى تحقيق أهدافها ال يمكن أن يتحقق إال بعد نجاح النظم التعليمية فى حسن إعداد وتأهيل أفرادالمنظمات ا
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 جيدا، ولذا فإن تقدم المجتمع يتوقف بدرجة كبيرة على مدى جودة المنتج التعليمي فيه. المجتمع تأهيال
 (88م ،ص 2003)سميرالخويت،عبدالرؤوف بدوى 

 

 مشكلة الدراسة

 ت مشكلة الدراسة فى التساؤالت التالية:وتجل

 ما أهم معايير جودة البيئة المدرسية؟-1

 ما تأثير تطبيق جودة البيئة المدرسية على تنمية تحصيل المفاهيم البيئية ؟-2

 ما تأثير تطبيق جودة البيئة المدرسية على تنمية السلوكيات البيئية ؟-3

 أهداف الدراسة

 ى التعرف على جودة البيئة المدرسية وتأثيرها على تربية الطفل.تهدف هذه الدراسة إل      

 أهمية الدراسة

تتناول الدراسة تأثير جوودة البيئوة المدرسوية لريواض األطفوال لتوضويح العالقوة بوين الجوودة كأحود متطلبوات العصور الهاموة  .1

 وكيفية تأثيرها على تربية الطفل.

 تساعد فى ضمان تحسن البيئة التربوية فى رياض األطفال. تحديد أسس وقواعد .2

 منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج المسحى نظراً لمالئمة هذا المنهج لمثل هذه الدراسات من خالل جمع وتصنيف البيانات 

ضابطة واالختبارات القبلية والمعلومات وتفسيرها. كما استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى ذو المجموعتين التجريبية وال

 والبعدية.

 عينة الدراسة:

  اقتصرت هذه الدراسة على: 

 عينة مقصودة من رياض األطفال فى ضوء برنامج االمتياز المدرسى للجودة. -

 عينة من األطفال بإحدى رياض األطفال األخرى. -

 حدود الدراسة: 

 رياض أطفال بمدرسة السادات التجريبية     ومدرسة خالد بن  حدود مكانية: تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من أطفال

 بمدينة السادات. KG2الوليد االبتدائية مستوى ثانى 

 (سنوات مستوى ثانى رياض 6( إلى )5حدود بشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من أطفال رياض األطفال من )

 أطفال.

 2013-2013ى الثانى حدود زمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراس. 

 

 :النتائج ومناقشتها

 

حساب قيمة "ت" وحجم التأثير ومقياس مربع إيتا لدرجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق التقويمي 

 .لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة

 المجموعة
 عدد

 األطفال

 المتوسط

 الحسابى

 درجات

 الحرية

 "ت" قيمة

 سوبةالمح

 مستوى

 الداللة

 اإلحصائية

 مربع مقياس

 إيتا
 التأثير حجم

 المستوى القيمة الداللة القيمة

 42,61 62 التجريبية
14 6,62 

 عند دالة

6,64 
 مرتفع ,4,6 دالة 6,,6

 3,99 61 الضابطة

 
 وفي ضوء نتائج الجدول السابق يتضح:

  عند مستوى داللة  38لدرجات حرية  2266تها الجدولية والتي تبلغ متجاوزة قيم 7226بلغت قيمة "ت" المحسوبة

(، مما يدل على وجود فرق حقيقي بينمتوسطي درجات األطفال مجموعتي البحث التجريبية 0201إحصائية )

 والضابطة في التطبيق التقويمي لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة لصالح المجموعة التجريبية.
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 المدرسة قبل ما ألطفال البيئية االتجاهات مقياس في والضابطة التجريبية المجموعتين لنتائج إيتا مربع قيمة غتوبل 

 والتي والنفسية التربوية البحوث في اإلحصائية للنتائج التربوية األهمية على الدالة القيمة تتجاوز قيمة وهي( 6,,6)

 قبل ما األطفال رياض في المدرسية البيئة جودة معايير لتوافر يرةالكب الفاعلية إلي يشير مما ،(,6,4) بـ تقدر

 . المدرسة

  وهو مستوى تأثير كبير )مرتفع(، حيث يعتبر حجم التأثير كبير إذا كانت قيمته أكبر من أو  1205وبلغ حجم التأثير

نشطة التقويم لمعايير جودة البيئة (، مما يدل على الداللة العملية والتربوية لنتائج البحث وارتفاع تأثير أ028تساوي )

المدرسية التي يتعرض لها أطفال المجموعة التجريبية وفاعليتها في تنمية الجوانب المعرفية للمفاهيم البيئية 

 المستهدفة بالبحث.

 

 ومن ثم تشير النتائج السابقة إلي رفض الفرض الصفري وصحة الفرض البديل، أي:  

( بين متوسطي درجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة بالمجموعة 0201ائية عند مستوى )"ال يوجد فرق ذو داللة إحص   

التجريبية )ممن تنطبق عليهم معايير جودة البيئة المدرسية(ودرجات األطفال بمرحلة ما قبل المدرسة بالمجموعة الضابطة 

 ي لمقياس االتجاهات البيئية ألطفال ما قبل المدرسة."البيئة المدرسية( في التطبيق التقويم ةمعايير جود)ممن ال تنطبق عليهم 

 

 :التوصيات

 
 :العمليالتي يمكن أن تأخذ بنتائج الدراسة إلى مجال التطبيق  تالتوصيافيما يلى بعض 

تثقيف وتوعية أولياء األمور بمفاهيم الجودة الشاملة والمعايير التي يتم على أساسها اختيارهم للروضة التي سيتم  -

 طفالهم بها، وضرورة مشاركتهم في العملية التربوية التعليمية.إلحاق أ

وجود نشرات علمية تصدر بشكل دوري لتتضمن نتائج تطبيقات نظام الجودة في مؤسسات رياض األطفال. تكوين  -

 فرق عمل للجودة الشاملة في كل إدارة لمتابعة تطبيق إدارة الجودة الشاملة على المدارس ورفع تقارير دورية.

 ياغة فلسفة وأهداف محددة لمؤسسة رياض األطفال مشتقة من طبيعة المرحلة.ص -

 االهتمام بنشر ثقافة الجودة في مؤسسات رياض األطفال بأنواعها. -

 

  :المقترحات

 تصميم وتجريب بطاقات أو كتب دراسية للطفل في الروضة من خالل األقراص المضغوطة وشبكات المعلومات. -

 ذات جودة عالية لرياض األطفال. مشاركة اآلباء في برامج -

 أثر نشر ثقافة الجودة الشاملة لطالبات كلية رياض األطفال على أدائهم الوظيفي. -

  وضع تصور مقترح لمعايير الجودة الشاملة وشخصية الطفل. -

 دراسة أثر استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية برياض األطفال. -
 

 المراجع

خميس: تقويم برنامج إعداد معلمة رياض األطفال بكليات التربية في ضوء معايير  رفعت عمرعزوز،خميس محمد -

 الرابع،كلية رياض األطفال،جامعة القاهرة. السنويالجودة،المؤتمر 

(: أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في رياض األطفال، رسالة ماجستير في إدارة 2011لؤلؤة محمد الكبيسى ) -

 ة البريطانية العربية، قطر.الجودة الشاملة، الجامع

(: إمكانية تطوير بعض مقومات البحث التربوى 2001سمير عبد الوهاب الخويت ،عبدالرؤوف محمد بدوى) -

 ، رابطة التربية الحديثة ،القاهرة .5للجودة الشاملة ،مجلة عالم التربية،ع

استطالعية على عينة من أعضاء  (:مدى توافر قيم ثقافة الجودة فى جامعة قطر "دراسة2003حصة محمد الصادق) -

جديدة  أللفية العربيالمعلم بالوطن  إعداد فيعشر "الجودة الشاملة  الحادي السنوي العلميهيئة التدريس"،المؤتمر 

 مارس ،كلية التربية ،جامعة حلوان .12-13"

 

 



Journal of Environmental Studies and Researches (2015), 2(1): 79-81 
 

Issued by Environmental Studies and Researches Institute (ESRI), University of Sadat City 

 أثر البيئة على الصحة النفسية لألطفال الموهوبين بدولة الكويت

 

 2فيصل عبد الصمد على الصفار و 2رفاعى ابراهيم رفاعى  ،1فاروق السيد عثمان

 مصر.  –السادات مدينة جامعة  -كلية التربية 1

 مصر. – معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات/ جامعة المنوفية2

 

 مقدمة 

 

لساالهع للااةال للاي يالتاق  ا    د حباناا للهاع  ا  ل بال دالقادى   هاي للالتاق لللاا إهس نلال طنعاان يعااعت   ن ي اع  لق

للظرلف، لللن هذل ال يع ي  ددلً د ن للفرد يقدم ت ازالت  هي حعاب ذلتع ل كبرياؤه ل   تع للشا تل، طن لالنعان للذى يشعر 

ودلء، ل يبد  ني تفعتر للظولهر لنق كآداع للشا تل ل يبالغ ني لأل اوى للااي تعاار  داإلكائاب نإنع ي ظر طلي للحتا  د ظر  س

 حتاتع. 

لذلك الدد  هي لالنعان  ن يبد  ني تدىيب نفعع  هي للاولنق    للبتئل للمحتعال داع  اماا كاناظ للظارلف للااىبتال إاساتع، 

 ً  . ألن للالتق هو للوستهل نحو  ن يلون لنعان سهتس نفعتا

حل للفرد لل فعتل دلى كبتر ني حادل  هاذل للالتاق لللاا إس  ا   ااهاق للظارلف. نااي تعارف  هاي  نااا  حالال لتهعب ة

 قهتل طنفعالتل  ركبل دللمل نعبتا،  ن للشعوى د ن كل شئ  هي  ا يرلم، لللشعوى دالععاد     للاذلت ل ا  لريارين، لللشاعوى 

 هي للحتا     شعوى دال شاط لللقو  لللعانتل لياحقق ني هذه للحالل دىبال دالرضا لللعم نت ل للأل ن لسال ل للعقل، للالإبال 

 . رتفعل نعبتا  ن للاولنق لل فعي للالباما ي     الإات لباما تل ىلضتل ل رضتل

لياضح  ما سبق للدلى للفعال للذى تهعبع للفارد لل فعاتل ناي حتاا  لالنعاان، نااي تعاد  حركااً ل  ادىلً يوباع للفارد حعاب 

لللاركت  ني هذه للدىلسل  هي ت ثتر للبتئل لل احل لل فعاتل لفطفاال للموهاودتن ددللال لللوياظ، نمان للم كاد  ن  لل فعتل . حالاع

 للبتئل لاا ت ثتر كبتر  هي لل حل لل فعتل لالطفال د فل  ا ل لللموهودتن   اس د فل ياةل .نالموهودون هس للثرل  للحقتقتال

للفلار لللعهاس لللفان للاذين يفتادلناا ناي  ، طذ  ن طريقاس ياولنر لهدللل  اا تحاااإ طلتاع  ان ىللدني  ي  جام ، دل ك وزه للفعهتل

كثتارلً  ان لل اعودات لللمشالالت للااي إاد تحاول حتاتاع   ارلً  طن للعفال للموهاوب إاد يولباع . شااي  جااالت للاعاوى لللحتاا 

 للقهق لللاوتر للشديد  حتانا  يرى. سوء للاولنق لالباما ي، لإد ي اادع  عترلً، لتدنعع  حتاناً طلي

للمحتعل دالعفل للاي ت  ن ةحاع لل فعاتل، هاو  ماا  لهعفل للموهوب للمامثل ني  دم تاتئل للبتئل طن غتاب للر ايل لل فعتل

 عاىلً آير لع  ضاىه  هاي  طلي ضموى  وهباع لطمس  عالماا، دل ىدما ي دي طلي لنحرلناا  ن للعريق للم شود لا يذ ي دي

لللاعرف  هتاس لى ايااس ني لل ارر، لللحفاا   للعفل لللمجام   هي حد سولء. نلهما كانظ للبتئل ترل ي لالهامام دالموهودتن

للمامت   لاس ني لللبر، ضرلى  حامتل ألي  جام  يريد  ن يلون لع دلى ل عااهمل ناي   هتاس لتونتر للبتئل للحر  للإل لانتات

ل  د  .للإلددلع للالدالاى ني للفلر لللمعرنل لإلنعانتل ني   ر ال يعرف طال للافوق ني للعقلللاقدم لحضاى  لنمو للعهس  ة  

للمشالالت للااي  للموهوب، ال دد  ن ي يذ ني لال اباى  ن كثترلً  ان  عوإاات نماو هاذل للعفال ت شا   ان للااعتط لر ايل للعفل

للمشلالت تا ليد ناتجل نقدلنع للالا ل للالتعاق نتما دتن  ل ن تهك يالإتاا دليل  سرتع ليالل تعهتمع لتفا هع     نرلد  جامعع،

 ني ت شئاع لالباما تل لني تعهتمع. للعرللق للألسباب للمابعل
 

 أهمية البحث 

ل دى لياالناا   همتااا  ن يالل  حاللااا للاعرف  هي  هس للمشلالت للاي تولبع لالطفال للموهودتن تعامد هذه للدىلسل

طلي للاد ات لإلىشاديل، كاد ات  ساستل ضمن  اباين دعض للمارترلت، ل ا يعاوببع ذلك  ن توبتع لالهاماملتباي اا د

ني دللل لللويظ، للاي يععي للمعئولتن نتاا طلي  حاللل طكاشاف لل ولدغ لللموهودتن   للموهودتن للبرل ج للمقد ل لفطفال

 كاشاف  نرلد هذه للفئل لللااعتط لر ايااس دما يمثل   دى نف  لهمجام .لللعمل  هي تاتئل  رلف للبتئل للمحتعل داس دادف ل

 مشكلة البحث 

تاحدد  شلهل للبحث للحالي ني دتان  همتل ت ثتر للبتئل  هي لل حل لل فعتل لهعفل للموهوب، لدلى للبتئل للعهتمل ني ت متل 

ياع ي للافلتر ني  ي يعط  ل باود يملن  ن  ودتن، حايلى ايل للموهبل، لللاعرف  هي للمشلالت للبتئتل لدى لالطفال للموه

للعالبتل  ل للوإالتل لاذه للفئل لللشريحل للاا ل  ن  نرلد للمجام  حاي ياع ي  توض  سولء  هي للمعاويات لإلىشاديل  ل

 للشاىع للبتئي. للبتئل لألسريل، للافلتر ني لض  طسارلتجتل يملن  ن توض   هي  عاوى

 :لهلذل نععي طلي 

 يعاني   اا للعالب للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث؟  ا  كثر للمشلالت للاي -1

 هل ه اك ت ثتر لهبتئل  هي للعفل للموهوب؟ -2
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 أهداف البحث

 يعاني   اا للعالب للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث. للاعرف  هي للمشلالت للاي -1

 دتن  ن  ت ل للبحث. ثر للبتئل  هي لل حل لل فعتل لفطفال للموهو -2

 واإلجراءات منهج البحث: الطريقة

للدىلسل للحالتل، حتث  ن هذل للم اج هو للم اسب لهاعارف  هاي للمشالالت    اج للبحث : لتب  للباحث للم اج للوةفي ني

 .طبتعل للعالإل دتن  ارترلتاا   اا لالطفال للموهودتن، للإلبادل  ن  سئهل للدىلسل للاي توضح للاي يعاني

 مجتمع البحث

، دعادد ثالثال  ان 2812لعاام  لالطفال للموهودتن للذين للاحقول دالبرل ج لإلثرللتال لل اتفتل يالون  جام  للدىلسل  ن بمت 

 للمدلىس لالدادللتل ددللل لللويظ. 

 البحث األساليب اإلحصائية التي استخدمت في

  .حعاب للماوسعات للحعادتل للالنحرلنات للمعتاىيل -1

  .)ت( لهعت ات للمعاقهللياباى  -2

  عينة البحث

 (  ن لالطفال للموهودتن )ذكوى، طنا ( للذين للاحقول دالبرل ج لإلثرللتل لل تفتل188 ن ) تلونظ  ت ل للدىلسل لألساستل

للدىلسي تعهتمتل ددللل لللويظ لهعام  ، لكذلك للعالب للموهودتن للمعجهتن دمرلك  ى ايل للموهودتن دثال    اطق2812لعام 

 .للدىلسل حعب  ارترلت: للج س لللعمر لل   ي لللم عقل للاعهتمتل ( توزي   نرلد  ت ل1ليبتن للجدلل ىإس ) 2812

  

 .الدراسة حسب متغيرات: الجنس والعمر الزمني والمنطقة التعليمية توزيع أفراد عينة: (1) جدول رقم

  للمجموع   جمو ل  دد  نرلد للعت ل للل  للمارترللمارتر  مم

  لج ـــــــــــــــسلج ـــــــــــــــسلل  11
  7777ذكوى ذكوى 

188188  
  2222آنا  آنا  

  للاعهتمتل للم عقل  22

  4444للم عقل للاعهتمتل لألللي  للم عقل للاعهتمتل لألللي  

  2727للم عقل للاعهتمتل للثانتل  للم عقل للاعهتمتل للثانتل    188188

  2222للم عقل للاعهتمتل للثالثل  للم عقل للاعهتمتل للثالثل  

  لل   ـي للعمــر  22

  1717 ام            ام             1818--  22 ن  ن 

  2121 ام         ام          1111--  1818 ن  ن   188188

  2222 ام      ام       1212--  1111 ن  ن 

 
 نتائج البحث

 

شيوعاً لدى جميع أفراد عينة البحث من االطفاال الموهاوبين والمتصالة بفاروف البيئاة  يوضح المشكالت األكثر :(2جدول )

 .فى ذات الوقت المحيطة
  لل عبل للمئويللل عبل للمئويل  للالرلىللالرلى  ترتتبااترتتباا  للمشلـــهـــل

  22972297  4242  11 للمدىسل  دم كفايل لالنشعل للم اسبل ني

  22922292  4242  22  بود لسالل ترنتع ني للمدىسلبود لسالل ترنتع ني للمدىسلإهل لإهل ل

  24922492  4141  22  للقهق  ن لال احاناتللقهق  ن لال احانات

  22912291  2020  44  للاوف  ن إول للحقتقل طذل  يع ت للاوف  ن إول للحقتقل طذل  يع ت 

  21902190  2727  22  كثر  للمولد للدىلستلكثر  للمولد للدىلستل

  28922892  2424  22  إهل لبود  دىستن ني للاوليات كالرسس لللموستقيإهل لبود  دىستن ني للاوليات كالرسس لللموستقي

  10971097  2828  77   دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل

  10921092  2222  00  ل ني  حتان  اعدد ل ني  حتان  اعدد للشعوى دالاجللشعوى دالاج

  17921792  2222  22  للشعوى دالمهل للعري  للشعوى دالمهل للعري  

  14921492  2222  1818  للاودتخ لللهوم دلثر للاودتخ لللهوم دلثر 

 

للبحث إد توز ظ  هي   كثر للمشلالت للاي يعاني   اا لالطفال للموهودتن  ن  نرلد  ت ل ياضح  ن للجدلل للعادق  ن

 .شتو اً لدى لالطفال للموهودتن  ن  نرلد  ت ل للبحث كثربمت   دعاد للمقتاس للحاهظ نعب  افالتل ضمن للمشلالت لأل
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ً لدى لالطفال للموهودتن  ا دتن ) لترللحظ نعبل تلرلى للمشلالت ، لإد باءت ( %1492) ( طلي%2297لألكثر شتو ا

س  شلهل   إهل ، ث2297للمدىسل  نعبل   هي للارتتب للمشلالت للاالتل ، حتث  حاهظ  شلهل    دم كفايل لالنشعل للم اسبل ني

، ل شلهل  للاوف  ن إول 2492، لكذلك   شلهل للقهق  ن لال احانات  نعبل 2292لبود لسالل ترنتع ني للمدىسل  نعبل 

، دت ما  شلهل   إهل لبود  دىستن ني للاوليات 2190، ل شلهل   كثر  للمولد للدىلستل  نعبل 2291للحقتقل طذل  يع ت  

، ل شلهل   للشعوى دالاجل ني  1097، ل شلهل   دم لبود تجديد لفنشعل للارنتاتل   نعبل 2892كالرسس لللموستقي  نعبل 

  .1092 حتان  اعدد   نعبل 

 .1492، ل يترل  شلهل للاودتخ لللهوم دلثر  لإد باءت نعبااا 1792ل شلهل   للشعوى دالمهل للعري   نعبل 

 المناقشة

لبتئل ت ثر  هي لألحولل لل فعاتل للل احتل لللعاهوكتل لهعفال ناإذل  ااي ناي دتئال  ن يالل لل االج للعادقل يجدى للقول د ن ل

سهتمل حتث للاولء لل قي لللمتاه للعذدل للألى  للعبتعتل نش  يال  ن لأل رل ،   اا طذل كاناظ للبتئال ناساد  ل هوثال نإناع ي شا  

 لذه تا.  ريضا ةحتا لنفعتا

ي ذكاء لألطفال إد يلون  كثر ت ثترل  ن  ا ال للوىلثال، لىحاس لألم هاو للبتئال ه اك دىلسات  ديد   كدت  ن ت ثتر للبتئل  ه

لألللي لهعفل ناإذل هتائ دعريقال ةاحتل لنفعاتل بتاد  يا دي طلاي تعاوى لنماو للعول ال للل افات للوىلثتال، نالاذكاء لللموهبال 

ه اا لااا دلى كبتار ألنااا تافا ال  ا  تعامدلن  هي  د   سس   اا نت يولوبتل ل يارى   ابتل ل يارى نفعاتل للىلثتال نالبتئال 

بمت  هذه للعول ل لللع اةر لدماا  ن للعا ولت للاماس لألللاي  ان  مار لألطفاال هاي لألسااس للمااتن ناي تلاوين نماو للعفال 

للجعمي للل فعي لللعقهي للل حي، ال داد  ان تاتئال دتئال ساهتمل  ي للبتئال لألللاي لهعفال )للبتاظ(  ماا يعااهس ناي تلاوين ساهتس 

 .اع لد اء  اتن لفلره لبعدهلشا ت

طن للاوبع للجديد يرى  ن بمت  لألطفال  بد تن ل وهاودتن، للان للمدىسال لرن لللبتئال لالباما تال  ا ال هاي للااي تاد ر 

هااذه للقاادى  للعبتعتاال، ل هتااع الدااد  اان لبااود  هماااء ل فلاارين لطنشاااء  رلكاا  دحااث  همااي لتااونتر للظاارلف للالز اال لحماياال 

 .لبتئي للذي ي متع، كما الدد  ن سن إولنتن لحمايل للبتئلللموهوب لللوسط ل

 .لىن   عاوى للو ي للبتئي لدى لل اس لطديال للبعد للبتئي ضمن   اهج للاعهتس ني ىيا  لألطفال لللمدلىس لللجا عات

سااا دتاس نااي تقوياال لللا كتااد  هااي  همتاال للبتئاال نااي تشاالتل لهاما ااات للموهااوب ن غهااب لألدداااء لللعهماااء نمااو نااي دتئاال سااهتمل 

 لهاما اتاس ني لالسامرلىيل لللادىيب لا متل إدىلتاس.

لنظرل ألن دللل لللويظ داا  دد إهتل  ن للعلان ، نلان  ان للمااس لالساافاد  للمالا هال  ان للماوىد للبشارى للموباود دااا  

نحو للا متل لللاعاوى، نااي تاااس دمحاوى  لياةل    تولنر ط لانتات  ااهفل تونرها للدللل للاي تحالل  ن تبهغ  عدالت  اقد ل

 ياجعد ني لال اماد  هي  د الاا لللاركت   هي للموهودتن   اس لاحقتق للا متل للشا هل. 

 

 المراجع 

 

ل،  ااح  هي ، شبلل للمعهو ات للدللت للا متل للبشريل لللععاد للعريق طلي لل حل لل فعتل،  (1)

way2yoursuccess.blogspot.com/2011/11/mental-health.html 

، ص 1224ني للعب لل فعي ل هس لل فس للمرضي لالكهت تلي، دلى لل اضل للعردتل، دترلت،  حمد  بد للفااح دليدلى،  (2)

280  . 

  .72-22،  ص 2881(، 22 ل )(، للع282للرلضل لللع ايل داس، للفت ل، للعدد )  اا زحهوق، لألطفال للموهودون ني (2)

 . 12 ، ص2888، . جدي  بدلللريس حبتب، ت متل لإلددلع ني  رلحل للعفولل للمااهفل،للقاهر :  لابل لألنجهو للم ريل (4)

  

http://way2yoursuccess.blogspot.com/
http://way2yoursuccess.blogspot.com/
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 القيم البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت فى إكساب ة يالتربية البيئدور 

 

 2مساعد محمد نايف الشمرىو  2رفاعى ابراهيم رفاعى، 1جمال السيسى

 مصر. – الساداتمدينة  جامعة  -كلية التربية 1  

  مصر. – مدينة السادات جامعة  -معهد الدراسات والبحوث البيئية 2   

 

 مقدمةال

 
 الله خلق الذي الدقيق التوازن مع إيجابي يتماشى بعضها مراحل بعدة مرت قديمة عالقة والبيئة اإلنسان بين تعد العالقة      

المكونات  لهذه اإلنسان واستعمار لإلنسان البيئة مكونات جميع الله تسخير على أساس يقوم عليه ومكوناته البيئة عناصر

 الذي الحيوي المجال ذلك لإلنسان بالنسبة والزالت البيئة شكلت ولقد. ثرواتها استهالك في إسراف وأ بها عبث دون وإدارتها

طرق  تطوير من مكنته متنوعة، وطبيعية مائية وموارد دفينة كنوز من تحتويه لما وذلك له باإلستقرار، سمح والذي فيه يعيش

 جعله والتملك، الثروة والسيطرة لتحصيل اإلنسان حب أن غير ة،الرفاهي من عالية درجة إلى وأوصلته معها، تكيفه ووسائل

 اإلنسان ودخول اآللة اكتشاف بعد خصوصا   لثروات البيئة، والمفرط العقالني غير استغالله عن الناجمة األخطار كل يتجاهل

 مرحلة ومن ثم يعد ذلك بداية دن.للم السريع والنمو العاملة واليد اإلنتاج والمصانع في زيادة من صاحبها التصنيع، وما مرحلة

 ظهور في الرئيسي السبب كانت والتي المتزايدة، وطلباته اإلنسان أنانية عليها بالبيئة غلبت اإلنسان عالقة حديثة العهد من

 فيها بما الكائنات الحية حياة تهدد التي المشاكل أخطر من يعتبر الذي التلوث مشاكل وفى مقدمتها البيئية، من المشكالت العديد

 أصبحت البيئي التوازن في عنه اختالل نتج ما وتربة، وهواء ماء من للحياة األساسية العناصر على تأثيره بسبب اإلنسان،

وتجدر اإلشارة إلى أنه من يتفحص مشاكل البيئة المختلفة، يستنتج أنها تندرج  .الحاضر الوقت في كبير بشكل واضحة آثاره

. فهى ناجمة غالبا  عن سلوكيات غياب القيم البيئية المتعلقة بكيفية تعامل اإلنسان مع بيئته، األمر نحو ما يطلق عليه أزمة قيم

الذى أشعر اإلنسان أنه سيد الموقف للبيئة التى يحيا عليها يفعل ما يحلو بها فى أى وقت، فاستحكمت به سلوكيات األنانية 

البيئة بمكوناتها آثارا مدمرة، وأخطارا  يحاول اإلنسان نفسه أن والمصلحة واالستهالك واإلسراف، فانعكس كل هذا على 

 العالمية والندوات عقدت المؤتمرات الماضي القرن من السبعينات بداية وفي يتجنبها بهدف بقائه على سطح كوكب األرض.

 هذه اكدت ثارها وقدا من والتخفيف لمواجهتها انسب الوسائل عن والبحث المشكالت هذه لمواجهة والوطنية واالقليمية

 فإن مواجهتها في المطلوب النجاح نحقق ان اردنا واذا سلوكية، مشكلة جوهرها البيئية في المشكلة ان والندوات المؤتمرات

 بيئية قيما وسعيا الكسابه البيئة تجاه لسلوكه تعديال الصدد هذا في تبذل جهود اي محور هو االنسان يكون يستلزم ان االمر

 نظامها. وصيانة وحمايتها البيئة رعاية تستهدف وكياتوسل ايجابية

 فالقوانين األولى بالدرجة تربوية مسألة هي البيئة إن حماية ٩١١١ الله لطف ونادية شهاب منى أيضا   تقول ذلك وفي

 قيم إلى اإلنسان ويتحول ضمير إلى يصل وإدراك وعي إلى تستند لم إن منها المرجو تحقق الغرض أن تستطيع ال وحدها

 إعداد بحسن إال يتحقق لن وهذا داخله من بوازع مخاطر له من تتعرض ما كل من بيئته على يحافظ اإلنسان تجعل واتجاهات

 التي والمتفاقمة المتزايدة األخطار على جاءت ردا   البيئية التربية أن ٩١١١ وآخرون بسيوني وفى سياق ما تقدم يذكر الفرد.

 إال حينما له يتنبه ولم أحيانا   عليه اإلنسان يقدم الذي الواعي وغير الرشيد غير نتيجة للسلوك محيطةال بيئته في اإلنسان يواجهها

 وخطيرة.  سلبية بآثار عليه يرتد

وبناء  على ذلك كان ال مناص من بذل الجهود المخططة صوب إقرار التربية البيئية فى مناهج التعليم المختلفة وخاصة  

لذى يتطرق إليها البحث الراهن والتى تمثل مرحلة تعليمية محورية فى حياة التلميذ بدولة الكويت، فى المرحلة المتوسطة ا

فتربية الطالب تربية بيئية صائبة أمرا  جد مهم فى بناء إدراكه ووعيه بأهمية البيئة التى يعيش فيها وحتمية الحفاظ على 

لحد مما يمكن أن يتعرض له من مخاطرها، وبالتالى يسهم ذلك فى بناء مقدراتها حتى يتسنى له العيش فيها والتمتع بخيراتها وا

 وتكوين القيم البيئية لديه .

 أهداف الدراسة:

 إلى:تهدف الدراسة الحالية 

 التعرف على دور التربية البيئية فى إكساب القيم البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت. -1

 ئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة المتوسطة .التعرف على أهمية القيم البي -2

 اسية.فى تضمين مقررات التربية البيئية ضمن مناهجها الدرمعرفة أهمية المرحلة المتوسطة  -3

 أبرز المعوقات التى تحد من تدريس التربية البيئية فى المرحلة المتوسطة بدولة الكويت. تحديد  -4

 :  وأسئلتهامشكلة الدراسة 

تتمثل مشكلة الدراسة فى المخاطر الجمة التى تهدد البيئة والسيما بعد التطــــور التكنولوجى والصناعى المطرد وما  

فكـــان يترتب عليه من تحديات مفعمة بالخطر، حيث يقـــــف اإلنسان عاجزا  عن مجابهتها، ولمواجهة هذه االخطار فى مهدها 



  جمال السيسى وأخرون

44 

 

يس الجهود نحو تدريس التربية البيئية للطالب وهو أمر يتطلب مراجعة المناهج الدراسية ومحاولة بـــــد مـــن االهتمام بتكرال

 تضمين التربية البيئية فيها بشكل مخطط ومدروس.

ومن االهمية بمكان أيضا  العمل على تحديد الصعوبات التى تحد من تدريس التربية البيئية للطالب المرحلة المتوسطة بدولة 

هذه الصعوبات تلعب دور حاسم يقدح بشكل كبير من تكوين القيم البيئية لديهم وبالتالى عدم خلق الثقافة والوعى الكويت، ف

 . البيئى المطلوبين للحفاظ على البيئة والعمل البيئى الفاعل

  :التالي النحو على الدراسة مشكلة صيغت وقد

 القيم البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟في إكساب  البيئية للتربية مقترح برنامج استخدام أثر ما

 التالية:   األسئلة مشكلة الدراسة عن وانبثق 

  البيئية لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟ ما أهمية تدريس التربية -1

 لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت ؟  كسابهاما القيم البيئية التى يجب إ -2

 حدود الدراسة:  

 : جال البشرىالم -1

( طالبة بهذه 01طالب، و)( 01بواقع ) من المرحلة المتوسطة بدولة الكويت( 111عينة الدراسة على عدد ) نطوىت

 .المرحلة

 فى دولة الكويت.العينة سالفة الذكر بإحدى مدارس المرحلة المتوسطة تقع المجال المكانى:  -2

 ام، وكذلك الجزء المنهجى عام آخر. من المتوقع أن يستغرق الجزء النظرى عالمجال الزمنى:  -3

 فروض الدراسة:

 :على ما يلىفروض الدراسة  نطوىت - 

 فى دولة الكويت.البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة المتوسطة  ؤثر التربيةت .1

 يكّون لديهم القيم البيئية.  البيئية لطالب المرحلة المتوسطة تدريس التربية .2

 تضمين مناهج التربية البيئية فى المرحلة المتوسطة وبناء الثقافة البيئة لدى طالبها.  هناك عالقة بين .3

 الوسائل االحصائية: 

في إكساب القيم البيئية  البيئية للتربية المقترحيان الخاص بالبرنامج االستب فقرات تم تفريغ أجوبة العينة المختارة على

التى تم إعدادها باستخدام الرزم االحصائية تحليل البيانات الخام  ذلك بعد جرى. لطالب المرحلة المتوسطة بدولة الكويت

 Statistical Program for :صائى الشهير فى عالم التحليل وهوالبرنامج اإلح واستخدمت الجراء المعالجة االحصائية .

Social Sciences (SPSS) االحصائية اآلتية: جاتالمعال باستخدام وذلك البيانات إحصائيا، معالجة أجل من 

على االستبيان ككل الستجابات أفراد عينة الدراسة  المئوية والنسبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -1

 فقراته . من فقرة كل وعلى

 . الثبات لحساب ) ألفا كرونباخ ( معادلة -2

 (Independent T-test)  )ت( إختبار -3

 :يلى كما األثر الحسابية لدرجة المتوسطات ىعل واالعتماد النتائج على الحصول تم -4

 ) جدا.  كبيرة درجة فأكثر 80%) من 

  أثر كبيرة.  درجة 80% - 79.99 %))من 

  متوسطة  درجة 60% - 69.99 %))من. 

  قليلة  درجة 50% - 59.99 %))من. 

  جداقليلة   درجة 50% ))أقل من. 

 

 النتائج

 أتضح ما يلى: خالل مالحظة تحليل نتائج الجدول السابق من

 أن التربية البيئية لها دور مهم فى تعليم وإكساب طلبة المرحلة المتوسطة بالكويت االتجاهات والسلوكيات البيئية. -

 اهتمام المدرسة بتدريس مادة التربية البيئية إيمانا منها بدورها فى تنمية الوعى البيئى لطلبة المرحلة المتوسطة بالكويت. -

 بالكويت.بالكويت.المتوسطة مدرسين متخصصين لتعليم التربية البيئية لطالب المدارس مدرسين متخصصين لتعليم التربية البيئية لطالب المدارس بتأهيل بتأهيل هناك اهتمام  -

وجود اهتمام بالجانب العملى فى تدريس مادة التربية البيئية بما ينعكس على تنمية المهارات والمعارف البيئية لدى طالب وجود اهتمام بالجانب العملى فى تدريس مادة التربية البيئية بما ينعكس على تنمية المهارات والمعارف البيئية لدى طالب  -

 المتوسطة.المرحلة المرحلة 

  ى المجتمع الكويتى. ى المجتمع الكويتى. توافر السياسات التى تهدف إلى إبراز دور التربية البيئية فتوافر السياسات التى تهدف إلى إبراز دور التربية البيئية ف  --
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  .جدول يوضح درجة استجابة عينة الدراسة

 

 الفقــــــــــــــــــــــرات م
االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 االستجابة
 درجة االستجابة

 جدا كبيرة 4.18 899.  يهتم طالب المرحلة المتوسطة بالكويت بمادة التربية البيئية يهتم طالب المرحلة المتوسطة بالكويت بمادة التربية البيئية   1

بتفعيل التربية البيئية فى مدارس المرحلة بتفعيل التربية البيئية فى مدارس المرحلة القائمين على العمل البيئى يهتمون القائمين على العمل البيئى يهتمون   2

  المتوسطة بالكويت المتوسطة بالكويت 
 جدا كبيرة 4.19 859.

مادة التربية البيئية لها دور ملموس فى تنمية المهارات والمعارف البيئية مادة التربية البيئية لها دور ملموس فى تنمية المهارات والمعارف البيئية   3

  لدى طالب المرحلة الثانوية لدى طالب المرحلة الثانوية 
 جدا كبيرة 4.18 888.

ورة ورة تخصيص المدرسة حصص دراسية إضافية لتدريس التربية البيئية بصتخصيص المدرسة حصص دراسية إضافية لتدريس التربية البيئية بص  4

  أكثر عمقاأكثر عمقا
 جدا كبيرة 4.13 848.

 كبيرة 3.66 951.  تحديد يوم دراسى كامل يتفرغ فيه طالب المرحلة الثانوية للعمل البيئى تحديد يوم دراسى كامل يتفرغ فيه طالب المرحلة الثانوية للعمل البيئى   0

تأهيل مدرسين متخصصين لتعليم التربية البيئية لطالب المدارس الثانوية تأهيل مدرسين متخصصين لتعليم التربية البيئية لطالب المدارس الثانوية   6

  بالكويت بالكويت 
 كبيرة 3.90 951.

 جدا كبيرة 4.16 848.  السلوك البيئى لدى الطالبالسلوك البيئى لدى الطالبينعكس نجاح مادة التربية البيئية فى تحسين ينعكس نجاح مادة التربية البيئية فى تحسين   7

االهتمام بالجانب العملى فى التربية البيئية أمر ضرورى لنجاح جهود حماية االهتمام بالجانب العملى فى التربية البيئية أمر ضرورى لنجاح جهود حماية   4

  البيئية البيئية 
 كبيرة 3.69 948.

تقديم المساعدات المعرفية للطالب حتى يتبين لهم حقيقة التربية البيئية تقديم المساعدات المعرفية للطالب حتى يتبين لهم حقيقة التربية البيئية   9

  وأهميتها لدولة الكويت وأهميتها لدولة الكويت 
 كبيرة 3.92 950.

 جدا كبيرة 4.02 971.  ئة الجو البيئى بما يتناسب مع أهداف التربية البيئية بالتعليم المتوسط ئة الجو البيئى بما يتناسب مع أهداف التربية البيئية بالتعليم المتوسط تهيتهي  11

إكتساب االتجاهات واالهتمامات التى تعمل على ترشيد السلوكيات البيئية إكتساب االتجاهات واالهتمامات التى تعمل على ترشيد السلوكيات البيئية   11

  للطالب للطالب 
 كبيرة 4.08 933.

 داج كبيرة 4.10 868.  وضع سياسات هامة إلبراز دور التربية البيئية فى المجتمع وضع سياسات هامة إلبراز دور التربية البيئية فى المجتمع   12

 

 التوصيات

 
تعد دولة الكويت جزء من هذا الوطن العربي الكبير ومثلها مثل بقية الدول التى تعاانى مان المشاكالت البيئياة المختلفاة التاى 

تؤثر سلبا على بيئتها ، فهى مصدر رئيسى لخام النفط وطبيعى أن يكون ذلك تأثير غير مرغوب على هاواء الكويات وإنعكاساه 

 حياة بها. على مختلف مناحى ال

أن كل تغيير كمى أو كيفى يلحق بأحد الموارد الطبيعية فى البيئة بفعل اإلنساان أو أحاد  2116ويذكر عبد الرحمن العيسوى 

العوامل الطبيعية فينقصه أو يغير من صفاته أو يخل بتوازنه يفضى بالضرورة إلى مشاكل بيئية، هاذه المشااكل التاى باتات مان 

    ..ؤرق شعوب العالمالقضايا الشائكة التى ت

 بالكويت، البيئية للتربية العربية ولذلك اهتمت دولة الكويت بمجال حماية البيئة منذ فترة زمنية معقولة ، حيث تم عقد الحلقة

 .٩١٩١ عام

 ٩١١١ لسانة ١٩ رقام القاانون ( مان1/4البيئاة فاى الماادة ) تلاوث وعلى جانب آخر قد قام الُمّشرع الكويتى بوضع تعريف 

 " هو المذكور أحكام القانون في البيئة بتلوث ويقصد التلوث، من أخرى أنواع لتعريف التطرق دون للبيئة العامة الهيئة اءبإنش

 وحدها مباشر غير أو مباشر بطريق تؤدي قد زمنية لمدة أو صفات بكميات الملوثة العوامل أو منالمواد أي البيئة في يتواجد أن

 البيئاي النظاام تادهور إلاى تاؤدي قد  وأنشطـــة بأعمــــال أو القيــام ةــالعام ةـــبالصح اإلضـــرار إلى غيـــرها مع بالتفاعل أو

 . والعامة الخاصة الممتلكات من واالستفادة بالحياة االستمتاع تعيق الطبيعي أو

لكويت، وقد أوضاحت نتاائج البحاث وتعتبر التربية البيئية أحد أهم محاور العمل بين الجهات المعنية بالعمل البيئى فى دولة ا

فى مساعدتهم على تنمياة مهااراتهم ومعاارفهم البيئياة، وترشايد سالوكيات  بالكويتبالكويتالمتوسطة المدارس المدارس أهمية دورها بين طالب 

  البيئية بما يفيد ويخدم جوانب العمل البيئى ويساعد على وضع حلول لمشكالت وقضايا البيئة بالكويت . 

 مراجع ال

، 1946، التربية البيئية: دراسة نظرية تطبيقية، الطبعة األولى، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، إبراهيم مطاوع .1

 .41 - 34 ص ص

، 2114ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة المنوفية،  للبيئة، رسالة االجرائية رائف محمد لبيت، الحماية .2

 جمهورية مصر العربية . 

دار  وى، شرح قانون البيئة من المنظور النفسى والتربوى، الطبعة األولى،عبد الرحمن محمد العيس .3

 .21 ، ص2116الفكرالجامعى،اإلسكندرية، 
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 المؤتمر ، والعشرون القرن الحادي في الدراسية بالمناهج وعالقتها البيئية والقضايا المفاهيم : وآخرون بسيوني محمد .4

 ٩١١١ ، شمس عين جامعة : القاهرة ، ١ مج ، يوليو ١٢ رؤية – العشرونو الحادي للقرن العلوم مناهج" الثالث العلمي

 . "مستقبلية -

: فعالية وحدة دراسية مقترحة في التربية المائية كبعد من أبعاد (1999) منى عبد الصبور شهاب ، نادية سمعان لطف الله .0

بية  العلمية ، المؤتمر العلمي الثالث، مناهج التربية البيئية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ، الجمعية المصرية للتر

 يوليو ، المجلد األول. 24- 20أبو سلطان  –العلوم للقرن الحادي والعشرين رؤية مستقبلية ، فندق بالما 
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  دور التربية البيئة فى تنمية  السلوك البيئى  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت دور التربية البيئة فى تنمية  السلوك البيئى  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت 

 دهش مطلق عبدالله نايف و عزازى  فتحى محمد
 مصر. –المنوفية  –مدينة السادات معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات/ جامعة  -قسم مسوح الموارد الطبيعية 

 

 مقدمة ال 

البيئة هى مصدر حياة اإلنسان وسبيل بقائه واستقراره ونموه وتطوره، وأن أى تغير يؤثر سلباً على البيئة البيئة هى مصدر حياة اإلنسان وسبيل بقائه واستقراره ونموه وتطوره، وأن أى تغير يؤثر سلباً على البيئة الريب فى أن الريب فى أن 

يهدد بالتأكيد الحياة اإلنسانية بل يمتد ذلك ليشمل مختلف الكائنات الحية، فاإلنسان أهم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي يهدد بالتأكيد الحياة اإلنسانية بل يمتد ذلك ليشمل مختلف الكائنات الحية، فاإلنسان أهم عامل حيوي في إحداث التغيير البيئي 

غذاء وكساء غذاء وكساء   منمن  مقومات حياته،مقومات حياته،  علىعلى  منهمنه  ويحصلويحصل  الذي يعيش فيه اإلنسانالذي يعيش فيه اإلنسان  اطاراطارهى اإلهى اإل  فالبيئفالبيئ  البيولوجي.البيولوجي.  الطبيعيالطبيعي  واإلخاللواإلخالل

وعلى جانب آخر يمكن القول أن البيئة والمحافظة عليها وعلى جانب آخر يمكن القول أن البيئة والمحافظة عليها ، البشرالبشر  بنيبني  منمن  أقرانهأقرانه  معمع  ودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقاتهودواء ومأوى، ويمارس فيه عالقاته

مية والدولية، األمر الذى يتطلب بذل مية والدولية، األمر الذى يتطلب بذل وصيانتها ومكافحة تلوثها يمثل قضية محورية هامة على كافة المستويات المحلية واإلقليوصيانتها ومكافحة تلوثها يمثل قضية محورية هامة على كافة المستويات المحلية واإلقلي

الجهد بهدف وضع حد لتدهور البيئة حتى نستطيع العيش فى رحابها ولتكون مالذاً أمناً لآلجيال المستقبلية، ومن ثم يتحتم علينا الجهد بهدف وضع حد لتدهور البيئة حتى نستطيع العيش فى رحابها ولتكون مالذاً أمناً لآلجيال المستقبلية، ومن ثم يتحتم علينا 

ً لعديد من المحاور بهدف وضع حجر أساس ومرتكزاً يهدف إلى تنمية وتدشين الوعى البيئى لدى أفراد ال ً لعديد من المحاور بهدف وضع حجر أساس ومرتكزاً يهدف إلى تنمية وتدشين الوعى البيئى لدى أفراد الالعمل وفقا  مجتمع.مجتمع.العمل وفقا

وبناًء على ذلك يستلزم األمر العمل على تنمية السلوك البيئى بشكل فعال، مما يسهم فى تحسين وضع وحال البيئة التى تعانى وبناًء على ذلك يستلزم األمر العمل على تنمية السلوك البيئى بشكل فعال، مما يسهم فى تحسين وضع وحال البيئة التى تعانى 

 من مشكالت جمة تتصف بالتشابك والتعقد نتيجة إستنزاف اإلنسان لمقدراتها ومواردها، حيث كانت للسلوكيات اإلنســــانيــــة من مشكالت جمة تتصف بالتشابك والتعقد نتيجة إستنزاف اإلنسان لمقدراتها ومواردها، حيث كانت للسلوكيات اإلنســــانيــــة 
 

  منها.منها.  لما تكبدته البيئة من أضرار مختلفة يصعب الحدلما تكبدته البيئة من أضرار مختلفة يصعب الحد  ىىة العامل الرئيسة العامل الرئيسالخاطئة تجاه البيئالخاطئة تجاه البيئ

االمر الذى يجب أن يوضع فى االعتبار من خالل إتباع إستراتيجيات تهدف فى المقام األول بالعمل الجاد والمتواصل على االمر الذى يجب أن يوضع فى االعتبار من خالل إتباع إستراتيجيات تهدف فى المقام األول بالعمل الجاد والمتواصل على 

المجتمع لكونهم عماد المستقبل والركيزة المجتمع لكونهم عماد المستقبل والركيزة   تنمية السلوكيات البيئية اإليجابية ألفـراد المجتمع وباألخص لفئة الصغار والشباب فىتنمية السلوكيات البيئية اإليجابية ألفـراد المجتمع وباألخص لفئة الصغار والشباب فى

وعلى وعلى   االساسية لعمل التنمية المستدامة التى تراعى البيئة وتصونها مما يمكن أن يحدث لها من مخااطر ليست فى الحسبان.االساسية لعمل التنمية المستدامة التى تراعى البيئة وتصونها مما يمكن أن يحدث لها من مخااطر ليست فى الحسبان.

مجتمع يعنى مجتمع يعنى جانب أخر يجب االهتمام بتنمية الخلق أو الضمير البيئى الذى تهدف التربية البيئية إلى تنميته عند كل إنسان فى الجانب أخر يجب االهتمام بتنمية الخلق أو الضمير البيئى الذى تهدف التربية البيئية إلى تنميته عند كل إنسان فى ال

وهنا وهنا . أن يتكيف اإلنسان من اجل البيئة ويستمر فى تكييف البيئة من اجله، وبذلك تسهم التربية البيئية فى حماية النظام البيئىأن يتكيف اإلنسان من اجل البيئة ويستمر فى تكييف البيئة من اجله، وبذلك تسهم التربية البيئية فى حماية النظام البيئى

كان من الضرورى التعرف على رأى الخبراء واالختصاصيين المنخراطينفى العمل البيئى لما لهم من خبرات بيئية يمكن أن كان من الضرورى التعرف على رأى الخبراء واالختصاصيين المنخراطينفى العمل البيئى لما لهم من خبرات بيئية يمكن أن 

  ضرورةضرورة  ن الوقت والجهد والمال صوب التقليل من العقبات التى تواجه البيئة، فقد كان لهم رأى يتمثل فىن الوقت والجهد والمال صوب التقليل من العقبات التى تواجه البيئة، فقد كان لهم رأى يتمثل فىتوفر علينا الكثير متوفر علينا الكثير م

االهتمام بتدريس التربية البيئية فى مختلف مراحل التعليم بهدف اإلكساب المبكر للسلوك البيئى القويم الذى يكون بارقة االهتمام بتدريس التربية البيئية فى مختلف مراحل التعليم بهدف اإلكساب المبكر للسلوك البيئى القويم الذى يكون بارقة 

وبالتالى يتوجب علينا تركيز الجهود نحو تأهيل المعلمين وثقل وبالتالى يتوجب علينا تركيز الجهود نحو تأهيل المعلمين وثقل   ام ام أمللمستقبل فى النهوض بالعمل البيئى والتنموى شكل عأمللمستقبل فى النهوض بالعمل البيئى والتنموى شكل ع

      قيمهم البيئية وسلوكهم البيئى، حيث من المفترض والمنطقى أنهم سوف يقومون بنقله للطالب فى مختلف المراحل التعليمية. قيمهم البيئية وسلوكهم البيئى، حيث من المفترض والمنطقى أنهم سوف يقومون بنقله للطالب فى مختلف المراحل التعليمية. 

  فمنفمن  الكويت،الكويت،  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  لمدارسلمدارساا  منمن  مدرستينمدرستين  فىفى  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  اطلبةاطلبة  منمن  البشرىالبشرى  المجالالمجال  اختياراختيار  إلىإلى  الباحثالباحث  سعىسعى  وقدوقد

  منمن  عانتعانت  التىالتى  تلكتلك  بيئتهمبيئتهم  حالحال  عنعن  وادراكوادراك  درايةدراية  أكثرأكثر  يكونوايكونوا  أنأن  الطلبة،الطلبة،  حياةحياة  منمن  العمريةالعمرية  المرحلةالمرحلة  هذههذه  خاللخالل  أنهأنه  البديهىالبديهى

  يدةيدةشدشد  آثاراً آثاراً   أحدثأحدث  ممامما  ..والبيئةوالبيئة  اإلنساناإلنسان  علىعلى  مدمرمدمر  عدوانعدوان  منمن  العراقىالعراقى  االحتاللاالحتالل  جيشجيش  ارتكبهارتكبه  ماما  جراءجراء  متعددة،متعددة،  بيئيةبيئية  مشكالتمشكالت

  إمكانيةإمكانية  فىفى  لدورهالدورها  نظراً نظراً   البيئيةالبيئية  بالتربيةبالتربية  االهتماماالهتمام  بالدولةبالدولة  المسئولينالمسئولين  عليعلي  يحتميحتم  ذلكذلك  ولعلولعل  الكويت،الكويت،  دولةدولة  فىفى  البيئةالبيئة  علىعلى  الخطورةالخطورة

  . .   أفضلأفضل  بحياةبحياة  للحالمينللحالمين  والمستقبليةوالمستقبلية  الحاليةالحالية  الطموحاتالطموحات  يناسبيناسب  نحونحو  علىعلى  إستمراريتهاإستمراريتها  بهدفبهدف  البيئةالبيئة  نحونحو  السوكياتالسوكيات  تصويبتصويب

 أهداف البحث 
  ية التربية البيئية فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت .ية التربية البيئية فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت .معرفة أهممعرفة أهم  --11

  التعرف على ما الوسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.التعرف على ما الوسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.  --22

  ..بالكويتبالكويت  معرفة السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانويةمعرفة السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية  --33

تعديل تلك األنمااط وتنمية مستوى السلوك تعديل تلك األنمااط وتنمية مستوى السلوك   الوقوف على فعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي فيالوقوف على فعالية إستراتيجية قائمة على التناقض والتعاقد السلوكي في  --44

  البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت.

 

 أسئلة البحث
  ماااااااااا أهمياااااااااة التربياااااااااة البيئياااااااااة فاااااااااى تنمياااااااااة السااااااااالوك البيئاااااااااى لطاااااااااالب المرحلاااااااااة الثانوياااااااااة بدولاااااااااة ماااااااااا أهمياااااااااة التربياااااااااة البيئياااااااااة فاااااااااى تنمياااااااااة السااااااااالوك البيئاااااااااى لطاااااااااالب المرحلاااااااااة الثانوياااااااااة بدولاااااااااة   --11

  الكويت .الكويت .

  وسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.وسائل التى تساعد التربية البيئية فى تحسين السلوكيات البيئية لطالب المرحلة الثانوية.ما الما ال  --22

  ما هى السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية بالكويت.ما هى السلوكيات البيئية الخااطئة التي قد يسلكها اطالب المرحلة الثانوية بالكويت.  --33

البيئاى لطاالب البيئاى لطاالب   كيفية القيام بعمل إساتراتيجية للتنااقض والتعاقاد السالوكي فاي تعاديل تلاك األنماااط وتنمياة مساتوى السالوككيفية القيام بعمل إساتراتيجية للتنااقض والتعاقاد السالوكي فاي تعاديل تلاك األنماااط وتنمياة مساتوى السالوك  --44

  المرحلة الثانوية.المرحلة الثانوية.
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  المنهجية اإلجراءات

 :المنهج
  ونوعياةونوعياة  اطبيعتهاااطبيعتهاا  ووصافووصاف  الظااهرةالظااهرة  خصاائصخصاائص  تحديادتحدياد  علاىعلاى  يعماليعمال  فهاوفهاو  البحث،البحث،  خاللخالل  الوصفىالوصفى  المنهجالمنهج  استخداماستخدام  المخططالمخطط  منمن

  والتعارفوالتعارف  معيناةمعيناة  ظااهرةظااهرة  اواو  مشاكلةمشاكلة  اغاواراغاوار  سابرسابر  حاولحاول  تادورتادور  جوانبجوانب  منمن  ذلكذلك  الىالى  وماوما  واتجاهاتهاواتجاهاتها  واسبابهاواسبابها  متغيراتهامتغيراتها  بينبين  العالقةالعالقة

  محددةمحددة  أغراضأغراض  إلىإلى  الوصولالوصول  أجلأجل  منمن  منظممنظم  علميعلمي  بشكلبشكل  والتفسيروالتفسير  التحليلالتحليل  اطرقاطرق  منمن  اطريقةاطريقة  فهوفهو  الواقع،الواقع،  ارضارض  فيفي  حقيقتهاحقيقتها  علىعلى

  ..إنسانيةإنسانية  أوأو  اجتماعيةاجتماعية  مشكلةمشكلة  أوأو  اجتماعيةاجتماعية  لوضعيةلوضعية
  مجاالت الدراسة:  مجاالت الدراسة:  

  : : البشرىالبشرى  المجالالمجال  --      

  ..اطالبةاطالبة( ( 122122))وو  اطالب،اطالب،( ( 122122))  بواقعبواقع  الكويتالكويت  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  منمن  اطالباطالب( ( 222222))  عددعدد  علىعلى  الدراسةالدراسة  عينةعينة  تتضمنتتضمن

  : : المكانىالمكانى  المجالالمجال  --    

  ..الكويتالكويت  بدولةبدولة  الجهراءالجهراء  منطقةمنطقة  فىفى  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  مدارسمدارس  منمن  بمدرستينبمدرستين  الذكرالذكر  سالفةسالفة  العينةالعينة  تقعتقع

  : : الزمنىالزمنى  المجالالمجال  --

    . . عامعام  المنهجىالمنهجى  والجزءوالجزء  تقريباً،تقريباً،  عامينعامين  النظرىالنظرى  الجزءالجزء  يستغرقيستغرق  سوفسوف

 : هجيةالمن األدوات 
  ..  الكويتالكويت  بدولةبدولة  الثانويةالثانوية  المرحلةالمرحلة  لطالبلطالب  البيئىالبيئى  السلوكالسلوك  ونوعيةونوعية  درجةدرجة  لتحديدلتحديد  مقياسمقياس  استخداماستخدام  سيتمسيتم  --

  للبيئةللبيئة  المدمرةالمدمرة  السلبيةالسلبية  اآلثاراآلثار  منمن  للحدللحد  القويمالقويم  البيئىالبيئى  السلوكالسلوك  الطلبةالطلبة  هؤالءهؤالء  إكسابإكساب  يبغىيبغى  تدريبىتدريبى  برنامجبرنامج  إجراءإجراء  --

  . . بالكويتبالكويت
 

  ::اإلحصائياإلحصائي  التحليلالتحليل  

  البرنااامجالبرنااامج  خاااللخااالل  ماانماان  اآللااى،اآللااى،  للحاساابللحاسااب  البياناااتالبيانااات  إدخااالإدخااال  تاامتاام  ،،  صااحتهاصااحتها  ماانماان  التأكاادالتأكااد  وبعاادوبعااد  وتاادقيقها،وتاادقيقها،  ءءاالستقصااااالستقصااا  قااوائمقااوائم  جمااعجمااع  تاامتاام  

  بااالتحليالتبااالتحليالت  الباحااثالباحااث  قااامقااام  وقاادوقااد  بهااابهااا  الخاصااةالخاصااة  الفااروضالفااروض  واختبااارواختبااار  الميدانيااة،الميدانيااة،  الدراسااةالدراسااة  بياناااتبيانااات  تحلياالتحلياال  بغاارضبغاارض  SSPPSSSS  اإلحصااائياإلحصااائي

  ::التاليةالتالية  اإلحصائيةاإلحصائية

  .chi square   ىاختبار كا -أ

 . t testاختبار ت  -ب

 .Analysisi of variance ANOVAر تحليل التباين االحادياختبا  -ت

 

 نتائج الدراسة 

 .تؤدى تدريس التربية البيئية دوراً مهما فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتتؤدى تدريس التربية البيئية دوراً مهما فى تنمية السلوك البيئى لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت -

 .ة الكويتة الكويتلطالب المرحلة الثانوية بدوللطالب المرحلة الثانوية بدولالقبول بأهمية التربية البيئية فى قدرتها على تحسين الوعى البيئى  -

  المتوسطالمرجحالمتوسطالمرجح
االنحراف االنحراف 

  المعياريالمعياري
الوزن الوزن 

  النسبيالنسبي
  مستوى الداللةمستوى الداللة  قيمة تقيمة ت

  فترة الثقةفترة الثقة

  الحداألعلىالحداألعلى  الحد األدنىالحد األدنى

2.88 2..0 ...4 13..33 2.222 2.8. 2..0 

فقة وان ويقع في مدى الموا 8822يتبين من بيانات الجدول  السابق أن آراء عينة الدراسة ايجابية حيث ان المتوسط بلغ -
 وأن حدود 8.0.مستوى المعنوية اقل من  

، فضالً التربية البيئية لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتالتربية البيئية لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتمما يدل على  أهمية  تدريس تساهم  88.2و 8822الثقة تقع بين  -
 8لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتلطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويتعن دورها الملموس فى تحسين الوعى البيئى 

 8ة دورا ملحوظا فى تقليل السلوكيات البيئية الخاطئة التي قد يسلكها طالب المرحلة الثانوية بالكويتة دورا ملحوظا فى تقليل السلوكيات البيئية الخاطئة التي قد يسلكها طالب المرحلة الثانوية بالكويتتلعب التربية البيئيتلعب التربية البيئي -
 

 المتوسط

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ت االتجاه

 فترة الثقة

 الحداألعلى الحد األدنى

2.20 2..3 ...2 33.238 2.222 3.11 2.4. 

        

وبذلك يكون فى نطاق الموافقة، حيث أن مستوى المعنوية اقل من   2.20جدول السابق أن المتوسط قد بلغ يتضح من ال

مما يشير إلى وجود تأثير للحد من السلوكيات البيئية الخااطئة  .2.4و  3.11، بجانب أن حدود الثقة تكون ما بين  2.21
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8. 

 

تساعد التربية البيئية فى القيام بدورها فى هذا السياق، كدور  لطالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت، وكذلك وجود عوامل

 االسرة، ووسائل االعالم المختلفة . 
 

  توصياتال 

 

يعتبر موضوع التربية البيئية من الموضوعات الخصبة والمهمة والتى تدخل ضمن منظومة الحفاظ على البيئة وحمايتها 

وتعمل الدول الكبرى والمتقدمة فى العالم على تدريس المناهج المختلفة للتربية من مخااطر التلوث التى تتزايد يوما بعد يوم . 

البيئية من أجل تكوين وبناء السلوك االيجابى السليم تجاه البيئة التى تعتبر المصدر األساس والوحيد لحياتنا وإذا حدث أى 

 ..ضرر أصاب البيئة فمن المؤكد أن كل من على وجه األرض سوف يتأثر سلبا

 الجاد العمل حيث من عليها التركيز يتوجب مما الطالب، لدى المهمة التعليمية المراحل من الثانوية المرحلة أن كونو

 وخاصة بيئتهم، نحو الخااطئة البيئية وسلوكياتهم أفعالهم من ويحد يقلل بما والمطلوب القويم البيئى السلوك بناء نحــو والهادف

 نتيجة متبقية زالت ال التى اآلثار بسبب يرام ما على ليس الدراسة رحابها فى تجرى لتىا الكويت دولة فى البيئة حال أن

 .  لها المجاورة والبلدان الكويت ببيئة كارثية مشكالت إلى أدى والذى عليها الغادر العراقى العدوان

 بصفتهم الثانوية المرحلة اطالب وهم الكويتى المجتمع من مهم قطاع لدى البيئى السلوك تنمية نحو الباحث اتجه هنا ومن

 من بد ال كان ولذلك دولتهم، فى المهمة المناصب يتقلدون حينما بعد فيما مجتمعهم بحال النهوض عاتقهم على سيقع الذين

 .بيئيا وعيهم تنمية على العمل
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 القيم البيئية والسلوك البيئي لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بدولة الكويت

   

 عمر أحمد سعد تمام  و محمد بالى علوان الشمري

 قسم مسوح الموارد الطبيعية، معهد الدراسات والبحوث البيئية بمدينة السادات، جامعة مدينة السادات ، المنوفية، مصر

 

 مقدمةال 

   

 مسئوليته إلى باإلضافة المجتمع، التربوية فى للسياسات الفعلى الُمنفذ ألنه أهدافها، تحقيق فى التربية وسيلة معلمال يعد

 يراد الذى الفرد من المطلوبة الخصائص تشمل سلوكية إجراءات العامة إلى واألهداف والمثل، القيم، ترجمة فى المباشرة

 قدرته ومدى األهداف، لهذه استجابة المعلم مدى على يتوقف أهدافها تحقيق فى ةالتعليمي الخطة نجاح أن يعنى إعدادهوهذا

 الهدف يعد الذى المتكامل الشامل ونموهم التالميذ، تعلم تؤدى إلى تعليمية وخبرات سلوكية، مواقف إلى ترجمتها على

 . للتربية األسمى

ومكافحة تلوثها يمثل قضية محورية هامة على  وعلى جانب آخر يمكن القول أن البيئة والمحافظة عليها وصيانتها

كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، األمر الذى يتطلب بذل الجهد بهدف وضع حد لتدهور البيئة حتى نستطيع 

ية وضع حجر العيش فى رحابها ولتكون مالذاً أمناً لآلجيال المستقبلية، ومن ثم يتحتم علينا العمل وفقاً لعديد من المحاور بغ

 أساس ومرتكزاً يهدف إلى تنمية وتدشين الوعى البيئى لدى أفراد المجتمع .

 حقائق، المختلفة، من التعلم لجوانب التالميذ تحصيل على المباشر وتأثيره للمعلم، التدريسى األداء أهمية من وانطالقًا

التربوية اهتمت الدراسات فقد وغيرها وتعميمات، ومهارات، ومفاهيم،
 .  

 معايير توفير إلى أن الدراسات هذه وقد أشارت لتقويمه، مقننة معايير ووضع األداء، لهذا الدقيق العلمى بالتحليل

 موحد عملى إطار على االتفاق من المفيد أنه الدراسات هذه وأكدت باألمر الهين، ليس للمعلم التدريسى األداء لتقويم مقننة

 .الموضوعية من أمكن كلما واالقتراب الذاتية، فادىلت وذلك إلى المعلم، خالله من يُنظر

وبناًء على ذلك يستلزم األمر العمل على تنمية القيم البيئية والسلوك البيئى بشكل فعال، والسيما لألفراد الذين يقع على 

بالعمل البيئى كاهلهم التعليم والتدريس لألطفال والتالميذ فى المدارس، فهم بمثابة بارقة أمل للمستقبل فى النهوض 

والتنموى بشكل عام، وبالتالى يتوجب علينا تركيز الجهود نحو تأهيل المعلمين وثقل قيمهم البيئية وسلوكهم البيئى، حيث 

 .من المفترض والمنطقى أنهم سوف يقومون بنقله لهوالء التالميذ

لرياضيات يعد من أهم العلوم فى وستتطرق الدراسة الحالية إلى معلمى الرياضيات فى المرحلة اإلعدادية، فعلم ا

حياتنا ومن خالله تم التوصل لمنجزات علمبة مذهلة، فال جدال فى أنه من أهم العلوم التطبيقية، وعلى الرغم من ذلك لم 

يستثمر ذلك العلم الحيوى فى مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بالشكل المطلوب، بل تم التركيز الواضح على مواد 

 .ام بهذا الغرض كمادة العلوم على سبيل المثالآخرى للقي

علي فعاليتها  وستسعى الدراسة أيضاً صوب التركيز على تحديد وقياس القيم البيئية والسلوك البيئى بغية الوقوف

 ومدى إمكانية هؤالء المعلمين فى نقلها للتالميذ فى المرحلة إلعدادية.

القيم البيئية والسلوكيات البيئية في تقليل معدالت التلوث البيئي، وتوصلت الدراسة إلى وجود دور فاعل فى تدريس 

وهناك دور لدراسة التربية البيئية في تعليم واكساب معلمى الرياضيات بالمرحلة االعدادية القيم والسلوكيات البيئية 

 ث البيئي.توجد عالقة بين عدم تضمين التعليم البيئي في المدارس وزيادة معدالت التلوالمرغوبة، ثم 

 

 هدف الدراسة  

 تهدف الدراسة إلى التعرف على ما يلى:

 التعرف على أهم اآلثار الناجمة عن إكتساب معلمى المرحلة اإلعدادية للقيم البيئية والسلوكيات البيئية . -1

 يات .التعرف على أهمية المرحلة اإلعدادية فى تضمين مقررات التربية البيئية ضمن مناهجها وخاصة مادة الرياض -2

 تحديد المشاكل التربوية التى تعوق تعليم الطالب القيم والسلوكيات البيئية.  -3
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 اإلجراءات المنهجية  

 أسلوب جمع البيانات: -1

اعتمد الباحث على جمع البيانات من خالل  استمارة االستبيان  والمقابالت الشخصية في جمع البيانات الالزمة 

 ستمارة الى قسمين:إلختبار فروض الدراسة،حيث انقسمت اال

 سنوات الخبرة لممارسة الوظيفة ( . -المؤهل العلمي   -المعلومات الشخصية وهى تتمثل في )السن  القسم األول: -أ 

 وهي البيانات التي تم جمعها عن المشكلة موضوع الدراسة .القسم الثاني:  -ب

 عينة الدراسة:  -2

معلمة من معلمي الرياضيات بالمرحلة االعدادية في  51معلم و 51مفردة مقسمة الى  111عينة الدراسة على   تقتصر

 المدراس الخاصة بهذه المرحلة بدولة الكويت.

 :الصدق والثبات -3

يوضح مدى امكانية االعتمادية على نتائج االستمارة، ، حيث قام الباحث بتطبيق االستمارة على عينة استطالعية 

 ت اإلحصائي ألداة .مفردة، الختبار الصدق والثبا 25مؤلفة من 

قام الباحث باستخدام طريقة التجزئة النصفية وفيها يتم تجزئة اسئلة االستمارة الى نصفين وحساب معامل  :تالثبا – أ

وبلغ  1.723االرتباط بينهم، ثم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة بروان وسبيرمان، فبلغ معامل االرتباط بين الجزئين 

 32..1معامل الثبات 

قام الباحث باختبار معامل الصدق وذلك عن طريق استخدام معادلة االرتباط لبيرسون بين اسئلة االستمارة  :الصدق -ب

(، ويدل ذلك على  صدق 21..1، و 1.711والدرجة الكلية إلستمارة، فتراوحت قيـم معامالت االرتبــاط بينها ما بيـن )

 االستمارة  في قياس ما وضعت ألجله. 

 التحليل اإلحصائي: أساليب -4

بعد جمع قوائم االستقصاء ومراجعتها، واستبعاد غير الصالحة منها قام الباحث بإدخاال البياناات للحاساب اآللاى، وقاد  

( لتحلياال بيانااات الدراسااة الميدانيااة، واختبااار الفااروض 12اإلصاادار رقاام )  SPSSاسااتعان الباحااث بالبرنااامج اإلحصااائي 

 بالتحليالت اإلحصائية التالية:الخاصة بها وقد قام الباحث 

 يستخدم لمعرفة الفرق بين نسب  اراء عينة الدراسة. :2chi squareاختبار كا -أ

: يستخدم هذا االختبار في قياس مدى معنوية فروض البحث من خالل تحديد الفرق بين متوسط t testاختبار ت  -ب

 لمقياس ليكرت المستخدم في  تحديد درجة اإلجابة.اإلجابات المستقصى منهم وبين المتوسط العام لإلجابات وفقا 

: يساتخدم هاذا االختباار لمعرفاة الفارق باين  Analysisi of variance ANOVAاختبار تحليل التباين االحادي -ج

 ثالث مجموعات اواكثر )الفرق بين إجابات عينة الدراسة حسب المرحلة العمرية وسنوات العمل(.

  :نتائج الدراسة 

 ريس القيم البيئية والسلوكيات البيئية في تقليل معدالت التلوث البيئي.يساهم  تد -

 .يوضح مدى الموافقة على ان تساهم القيم  البيئية في تقليل معدالت التلوث البيئي -

 

 المتوسطالمرجح
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 فترة الثقة

 الحداألعلى الحد األدنى

2.21 1.5. 2..7 13..37 1.111 2... 2.22 

 

ويقع في مدى  2.21يتضح من بيانات الجدول  السابق أن آراءعينة الدراسة ايجابية حيث ان المتوسط بلغ -

ان  مما يدل على 2.22و ...2وأن حدود الثقة تقع بين  1.11الموافقة وان مستوى المعنوية اقل من 

 لتلوث البيئي.مما يدل على صحة الفرض .تساهم القيم البيئية في تقليل معدالت ا

هناك دور لدراسة التربية البيئية في تعليم واكساب معلمى الرياضيات بالمرحلة االعدادية القيم  -

 .والسلوكيات البيئية المرغوبة

 .يوضح مدى الموافقة على ان تساهم التكاليف البيئية  في تقليل معدالت التلوث البيئي -
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 المتوسطالمرجح
حراف االن

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة ت االتجاه

 فترة الثقة

 الحداألعلى الحد األدنى

2.2. 1.71 7..1 32.131 1.111 2.13 2.22 

 

ويقع في مدى الموافقة وان .2.2يتضح من بيانات الجدول السابق أنآراءعينة الدراسة ايجابية حيث ان المتوسط بلغ         

مما يدل على ان هناك دور لدراسة التربية البيئية في  2.22و 2.13وأن حدود الثقة تقع بين  1.11ن مستوى المعنوية اقل م

 تعليم واكساب التالميذ المرحلة االعدادية القيم والسلوكيات البيئية المرغوبةمما يدل على صحة الفرض.

 وث البيئيتوجد عالقة بين عدم تضمين التعليم البيئي في المدارس وزيادة معدالت التل

 .يوضح مدى الموافقة على وجود عالقة بين عدم تضمين التعليم البيئي في المدارس وزيادة معدالت التلوث البيئي

 

 المتوسطالمرجح
االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت االتجاه

مستوى 

 الداللة

 فترة الثقة

 الحداألعلى الحد األدنى

2.3. 1..7 72.3 35.1.3 1.111 2.22 2.51 

 

ويقع في مدى الموافقة وان .2.3تضح من بيانات الجدول السابق أن آراءعينة الدراسة ايجابية حيث ان المتوسط بلغ ي

مما يدل على  وجود عالقة بين عدم تضمين التعليم  2.51و  2.22وأن حدود الثقة تقع بين  1.11مستوى المعنوية اقل من 

 ي مما يدل على صحة الفرض.البيئي في المدارس وزيادة معدالت التلوث البيئ

 

 المناقشة 

مما تقدم يتبين أن القيم البيئية والسلوك البيئى يعدان غاية فى األهمية لكال المهتماين بدراساة البيئاة ومشاكالتها ، فالبيئاة 

ولها بانمط ترتبط إرتباطاً وثيقاً بكافة المجاالت التى تحيط بنا علاى وجاه األرض. فالبيئاة لفظاة شاائعة االساتخدام يارتبط مادل

البيئة الزرعية، والبيئة الصناعية، والبيئة الصحية، والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية،  -العالقة بينها وبين مستخدمها فنقول:

 .والسياسية.... ويعنى ذلك عالقة النشاطات البشرية المتعلقة بهذه المجاالت

طبيعية وعن الظروف والعوامل التي تعيش فيها الكائنات فالحديث عن مفهوم البيئة إذن هو الحديث عن مكوناتها ال

الحية . فهي موئل الحياة واطارها، في الحيز المحدود، في الحجرة، وعنبر المصنع، وفي الحيز األوسع: الشارع 

 ً . والمدينة، وفي حيز الوطن واألقليم والقارة، وفي حيز الكرة األرضية جميعها، وهي المستقر المشترك للبشر جميعا

 .لذلك تكون قضايا البيئة محلياً في أضيق الحدود، وتكون عالمية في أوسع الحدود

ولذلك يعد إكساب كل من القيم البيئية والسلوك البيئى عامل ضرورى للحفاظ على البيئة وسالمتها من المخاطر 

بل التى يمكن من خاللها إكساب التى تتهددها وتكاد أن تعصف بها إلى واقع قاتم، لذلك أهتم الباحث بدارسة ماهية الس

 تلك القيم البيئية والسلوكيات البيئية لجماهير المجتمع للعمل على تحسين حال البيئة إلى األفضل.

وقد أنتقى الباحث معلمى الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية بدولة الكويت تلك الدولة التى ينتمى إليها الباحث والتى 

العراقى للكويت، وبالرجوع إلى اختيار معلمى الرياضيات  البيئى الذى سببه االحتالل عانت وال تزال من ويالت التلوث

بالمرحلة اإلعدادية وذلك يفسرعلى أهمية هذه الفئة فى المجتمع فهى تقوم بتدريس مادة من المواد الدراسية المهمة والتى 

يل الطالب وخاصة أنهم فى مرحلة المراهقة التى تعكس بالتأكيد على ارتفاع القدرات العقلية لهذه الفئة ودورها فى تأه

 يجب االستفادة منها فى أعمال نافعة للمجتمع وللطالب أنفسهم كالعمل البيئى مثالً .

وقد أكدت الدراسة على الدور الذى تلعبه القيم البيئية والسلوك البيئى فى تكوين وبناء وضع بيئى أفضل، مع 

ئية والسلوكيات البيئية فى المناهج الدراسية نظرا لدورها غير المباشر فى تحقيق أهمية تضمين وإدراج هذه القيم البي

 . الوعى البيئى للطالب بما يساعد على خفض معدالت تلوث البيئة
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