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  لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  

 }يبُأن هِإلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي ِإالَّ بِاللّهيقفا تَومو{  
  
  

  صدق اهللا العظيم                                            
  88: اآلية هود،سورة                    
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  اإلهداء
  

  . " ...وبالوالدين إحساناً " إلى من قال اهللا تعالي في حقهما   
  ........إلى من رضاؤهما زاد لي في هذه الدنيا   
  .........إلى من دعوتهما نور لي في الطريق   
  )أبي وأمي العزيزين (                

إلى من علموني أن أرتقي سلم الحياة بحكمه وصبر ، وكانوا لي السند 
  ..................واآلمان والتاج الذي يزين رأسي 

  ) تي ، إخوتي وأخوتي والدي والد(              
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  شكر وتقدير
  :وبعد ـ  الحمد اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الدكتور نورى الـوافي ، الـذي تفضـل    
باإلشراف على هذه الرسالة ، ولما كرسه من وقت وجهد في متابعة فصـولها ،  

أبداه من روح علمية صادقة ومخلصة ، جعل لمالحظاته وتوجيهاتـه أبلـغ   ولما 
أرجو مـن اهللا العلـي القـدير أن    . األثر في إعداد هذه الرسالة بشكلها الحالي 

  .يجزيه عني خير الجزاء 
كما أجد من واجبي أن أتقدم بجزيل شكري وتقديرى إلى أسـرتي التـي     

ة واالهتمام والتشجيع الذي كـان لـه   وقفت إلى جواري تمدني بالتوجيه والرعاي
سالمة شعيب التـي  : األثر البالغ في نجاحي ، كما أخص بالشكر األخت الفاضلة 

  .وقفت بجانبي في كل خطوات الدراسة 
كما أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان والعرفان إلـى كـل الـذين أفـادوا       

رت جوانب عديدة من الدراسة من خالل تزويدى بالمعلومات والمالحظات التي أث
ــدكتور   ــدير ال ــذه الدراســة وأخــص بالشــكر والتق ــالم البيوضــي                         : ه س

عـوض األحيـول   :محمد الطبولي ، الدكتور: عبداهللا الهمالي ، الدكتور:الدكتور
إبراهيم الجيار ، وجميع أعضاء هيأة التدريس :صبحي قنوص ، الدكتور:الدكتور

، وجميع زمالئي الطلبة والطالبات بالقسـم وأخـص مـنهم    بقسم علم االجتماع 
منيرة العرفي ، كما أتقدم بعميق الشكر والتقدير إلـى أعضـاء هيـأة    :األستاذة 

التدريس وطالبات الدراسات العليا بقسم علم النفس وأخص بالشـكر األسـتاذة   
  .فريحه الفرجاني 

فـرع  :البيئـة   وال أنسي شكري وتقديري لألخوة بالهيأة العامة لحمايـة   
بنغازي الذين زودوني بالمعلومات والمراجع والدوريات وأخص بالشكر والتقدير 

صـباح العرفـي ،   :خالد الشيخي ، األسـتاذة  :فرج المبروك ، المهندس:الدكتور
  .إيمان العقوري :اٍألستاذة 
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سـكينه بـن عـامر بقسـم اإلعـالم ،                : شكري وتقـديري للـدكتورة     
المسماري من كلية االقتصاد ، وأخيراً شكرى وتقديرى لمن قـدم  ولألخ سليمان 

لي ولو كلمة طيبة خالل مرحلة الدراسة ممن ذكرت أسماءهم وممـن لـم تـرد    
  . أسماؤهم 
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  فهرس احملتويات
  الصفحة  املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  3  اآلية القرآنية
  4  اإلهداء

  5  الشكر والتقدير
  14  المقدمة

  17  موضوع الدراسة. الفصل األول 
  19  تحديد المشكلة  – 1
  20  أهمية الدراسة - 2
  20  األهداف  – 3
  20  تحديد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة  – 4
  25  متغيرات الدراسة  - 5
  27  الدراسات السابقة - 6
  45  فروض الدراسة - 7
  46  جتماعيةالالقيم ا. لفصل الثاني ا

  48  مصادر القيم: اوالً 
  49  خصائص القيم: ثانياً 
  51  تصنيف القيم: ثالثاً 
  52  عالقة القيم ببعض المفاهيم األخرى: رابعاً 

  56  القيم والسلوك •
  56  القيم االجتماعية وأهميتها في خدمة البيئة •
  60  القيم االجتماعية والشباب •
  62  سات االجتماعية في غرس القيم والسلوك البيئيدور المؤس •

  63  األسرة: اوالً 
  64  المدرسة: ثانياً 
  69  البيئة الجامعية: ثالثاً 
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  74  وسائل اإلعالم: رابعاً  

  
  78  السلوك البيئي. الفصل الثالث 

  80  السلوك اإلنساني •
  83  السلوك البيئي •
  84  أنواع السلوك البيئي •
  89  الوعي البيئي •
  93  العالقة بين االنسان والبيئة •

  93  مفهوم البيئة: اوالً 
  97  مفهوم االيكولوجيا : ثانياً 
  98  نسان والبيئةإلالعالقة بين ا: ثالثاً 
  102  عالقة اإلنسان بالبيئة في المنهج اإلسالمي: رابعاً 

  104  لالهتمام بالبيئة يالتطور التاريخ: خامساً 
  107  ئية وأثرها على البيئةالسلوكيات البي: سادساً 

  108  التلوث البصري - 1
  111  التلوث السمعي - 2

  113  البيئة والصحة البشرية:  سابعاً 
  115  دور اإلسالم في حماية البيئة: ثامناً 
  118  دور المرأة في حماية البيئة: تاسعاً 

  121  دور الشباب في حماية البيئة: عاشراً 
  125  مع في حماية البيئةدور المجت: الحادى عشر 
  127  السياسات الليبية في مجال حماية وتحسين البيئة. الفصل الرابع 

  129  السياسات التي وضعتها المجتمعات لخدمة البيئة  •
  130  السياسات التي وضعها المجتمع الليبي في مجال خدمة البيئة •
  130  البرنامج الوطني لإلصحاح البيئي - 1
  132  ني للتربية البيئيةالبرنامج الوط - 2
  135  )2007(برنامج الحملة الوطنية البيئية  - 3
  137  العامة للبيئة فرع بنغازي أةبعض البرامج التي أشرفت عليها الهي - 4
  137  ) 2025 – 2005(  تالسياسات واالستراتيجيا •
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  144  القوانين والتشريعات والخطط المنظمة للعمل البيئي •

  
  150  جراءات المنهجيةاإل. الفصل الخامس 

  151  المنهج المستخدم في الدراسة: اوالً 
  151  تحديد مجاالت الدراسة: ثانياً 
  152  إجراءات المعاينة: ثالثاً 
  154  بناء أداه جمع البيانات: رابعاً 

  157  قياس المتغيرات: خامساً 
  160  عملية جمع وتفريغ البيانات: سادساً 
  161  بيانات إحصائياً التعامل مع ال: سابعاً 

  162  تحليل البيانات. الفصل السادس 
  163  )الجداول األحادية ( التحليل الوصفي : اوالً 
  187  )اختبار الفروض ( التحليل التطبيقي : ثانياً 

  194  نتائج اختبار الفروض •
  195  خالصة الدراسة. الفصل السابع 

  196  النتائج العامة للدراسة: اوالً 
  200  : توصيات الدراسة :  ثانياً

  202  ملخص الدراسة
  204  قائمة المراجع 

  210  المالحق
  211  قائمة بأسماء المحكمين لتقييم صالحية االستمارة) 1(ملحق 

  215  أداة الدراسة قبل التحكيم) 2(ملحق  
  225  االستمارة في صورتها النهائية) 3(ملحق  

  
  
  
  
  



 10

  
            

  فهرس اجلداول
  الصفحة   عنوان الجدول  رقم الجدول

  153  الكلية والنوع بتوزيع مجتمع الدراسة حس  1
  153  بنسبة التمثيل من كلية من الكليات ةحجم عينة الدراس  2
  154  توزيع أفراد العينة حسب الكلية والنوع  3
  157  توزيع الدرجات على المقياسين  4
  158  أبعاد مقياس القيم االجتماعية وقيمة الوسيط لكل بعد  5
  160  تصنيف إجابات أفراد العينة على المقياسين  6
  163  توزيع أفراد العينة حسب النوع  7
  164  توزيع أفراد العينة حسب العمر  8
  165  توزيع أفراد العينة حسب الكليات  9

  166  توزيع أفراد العينة حسب األقسام  10
  166  توزيع أفراد العينة حسب السنة الدراسية  11
  167  كة في حمالت النظافة داخل وخارج الجامعة المشار  12
الكتابة على جدران الجامعة والمؤسسات التعليمية ينم عن تدهور قيم   13

  الشباب
168  

  169  التصرف في الفضالت أثناء النزهة للشاطئ  14
  169  كيفية التصرف عند وجود شخص يلوث البيئة  15
  170  بيئةالمساهمة في حضور محاضرات لها عالقة بال  16
  171  المناقشة مع األسرة في أهمية المحافظة على البيئة  17
  171  التصرف في الفضالت أثناء القيام بنزهة للخالء   18
  171  اللقاء القمامة على األرض ينم عن تدهور قيم الشباب  19
  172  االتفاق مع مقولة الجامعة يخدمها طالبها  20
  172  لمبحوثأفضل األعمال التي يشارك فيها ا  21
  173  ممارسة األنشطة داخل الكلية  22
  173  المساهمة في نظافة القاعات  23
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  174  كيفية التصرف في المناسبات االجتماعية  24
  174  كيفية التصرف في فضالت المنزل  25

 
كيفية التصرف في الرسومات الموجودة في الممرات وعلى المقاعـد    26

  الدراسية
175  

  175  ية المفضلة للمبحوثالبرامج اإلذاع  27
  176  كيفية التصرف في الفضالت عند تناول وجبة اإلفطار في الجامعة  28
  176  تصرفات الشباب تسهم في إحداث التلوث الضوضائي  29
  177  إتالف الممتلكات العامة ينم تدهور قيم الشباب  30
  177  توزيع إجابات عينة الدراسة على مقياس القيم االجتماعية  31
  185  توزيع إجابات عينة الدراسة على مقياس السلوك البيئي  32
  187  العالقة بين قيمة التعاون والسلوك البيئي  33
  188  لية االجتماعية والسلوك البيئيؤوالعالقة بين قيمة المس  34
  189  العالقة بين قيمة النظافة والسلوك البيئي  35
  190  البيئي كالعامة والسلو العالقة بين قيمة المحافظة على الممتلكات  36
  191  العالقة بين قيمة التذوق الجمالي والسلوك البيئي  37
  192  العالقة بين مقياس القيم االجتماعية ككل والسلوك البيئي   38
  193  .مصفوفة االرتباط للعالقة بين المتغيرات    39
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  فهرس األشكال
  الصفحة  ــــلعنوان الشكــــــــــــــــ  رقم الشكل

  26  متغيرات الدراسة  1
  49  مصادر القيم  2
  52  تصنيف القيم  3
  54  مكونات االتجاه  4
  55  العالقة بين القيم واالتجاهات والسلوك  5
  58  مصدر القيم االجتماعية  6
  63  دور األسرة في غرس القيم والسلوك البيئي  7
  73  دور الجامعة في غرس القيم والسلوك البيئي  8
  77  في غرس القيم والسلوك البيئي ةدور المؤسسات االجتماعي  9
  81  االتجاه البنائي في تفسير السلوك  10
  81  سلوك اإلنسان اتجاه تعامله مع البيئة  11
  85  نموذج لسلوكيات حرق القمامة  12
  86  نموذج سلوكيات حرق القمامة بجوار المؤسسات التعليمية  13
  87  ة الخاطئة على الشواطي واألماكن العامةنموذج للسلوكيات البيئي  14
  88  نموذج السلوكيات البيئية الخاطئة للطلبة داخل الجامعة  15
  89  نموذج للكتابة على الجدران والممرات داخل الجامعة  16
  94  أنواع البيئات   17
  95  تعريف شامل للبيئة  18
  100  مراحل العالقة بين االنسان والبيئة  19
  101  نسان والبيئة في ظل السلوكيات السلبيةإلبين االعالقة   20
  109  نموذج للتلوث البصري أمام المؤسسات التعليمية   21
  110  نموذج للتلوث البصري داخل األحياء السكنية  22
  110  نموذج للتلوث البصري على جدران المؤسسات التعليمية  23
  134  ية البيئيةالهيكل التنظيمي واإلداري للمشروع الوطني للترب  24
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  163  توزيع المبحوثين حسب النوع  25
  164  توزيع المبحوثين حسب العمر  26
  165  توزيع أفراد العينة حسب الكلية  27
  167  توزيع أفراد العينة حسب السنة الدراسية  28
  168  توزيع أفراد العينة حسب المشاركة ف حمالت النظافة  29
ضور محاضرات لها عالقـة  توزيع أفراد حسب المساهمة في ح  30

  بالبيئة
170  

  179  توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة التعاون  31
ـ       32 لية ؤوتوزيع درجات أفراد العينـة علـى مقيـاس قيمـة المس

  االجتماعية
180  

  181  مقياس قيمة النظافة ىتوزيع درجات أفراد العينة عل  33
مـة المحافظـة علـى    توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قي  34

  الممتلكات العامة
182  

  183  مقياس قيمة التذوق الجمالي ىتوزيع درجات أفراد العينة عل  35
  183  توزيع درجات أفراد العينة على مقياس القيم االجتماعية ككل  36
  186  توزيع درجات أفراد العينة على مقياس السلوك البيئي   37
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  ةـــــــــقدمـامل
  

واألصـعدة   باهتمام بالغ على مختلف المسـتويات  ىبدأ موضوع البيئة وتلوثها يحظ  
أصبح في طليعة المعضالت التي تواجه إنسان هذا العصر ، على اعتبار  المحلية والعالمية ،إذ

نسان ، فتتعرض البيئة للعديـد  إلر سلبية على سالمة وصحة اآثاأن مشاكل التلوث البيئي لها 
، ومن مظـاهر   ننساإلالبيئية نتيجة لممارسة أنماط من السلوك السلبي من قبل امن المشاكل 

التلوث ، الكهرباء ، هدار المياه ، إهذه السلوكيات السلبية التي تمارس ضد البيئة حرق القمامة 
  .غياب النواحي الجمالية ، كل ذلك يزيد من تدهور البيئة ، السمعي 
ستوجب النظر إلى القيم باعتبار أنها بمنزلة عامل  البحث في موضوع السلوك البيئي ي  

دافع ، وتمثل قضية سوسيولوجيه بالغة األهمية نتيجة لما تتركه من مؤثرات بالغة التأثير في 
  .سلوكيات واتجاهات األفراد التي تنعكس بدورها على البيئة 

لة فهم دوافع تكمن الغاية من مناقشة موضوع القيم وعالقتها بالسلوك البيئي في محاو  
السلوك العام الذي يؤدى إلى إفساد البيئة من جراء السلوك البيئي السلبي الذي يمـارس ضـد   
البيئة ، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق لماذا االهتمام بسلوك األفراد عند مناقشـة  

ي يلتزم بهـا  القيم ؟ ألن القيم تمثل مواجهات للسلوك ، وعالقة متجسدة داخل البناء االجتماع
  .األفراد ويتصرفون وفقاً لتعاليمها بوصفها تمثل أهم مكونات الثقافة بالمجتمع 

لذا عند دراسة البيئة والمشاكل البيئية يجب أن نضع في االعتبار القيم السائدة التـي    
تحدد أخالقيات المجتمع ، فنالحظ أن السنوات األخيرة حفلت بالعديد من المؤتمرات والندوات 

ي تناولت موضوع البيئة ، ومن بين العناصر األكثر أهمية ، التي تحتاج للبحث والدراسـة  الت
مسألة السلوك البيئي ، فجاءت الدراسة الحالية لتطرح موضوع القيم االجتماعيـة وعالقاتهـا   

) مدينة بنغازي( بالسلوك البيئي ، كذلك اقتصرت عينة الدراسة على شريحة الشباب في نطاق 
  .ة للدراسة ، ويمكن من خاللها الخروج بمؤشر عن السلوك البيئي للشباب لتكون عين
وقد اختيرت هذه الشريحة من شباب الجامعة كون الجامعة تشكل أكبر تجمـع لهـذه     

  .التعليميةإضافة إلى أهمية هذه المرحلة  الفئة،
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ليـة  وقد جاءت الدراسة مشتملة على سبعة فصول إليفاء المتطلبـات النظريـة والعم  
للدراسة حيث شمل الفصل األول على موضوع الدراسة ، فحدد مشكلة البحث بدقة في السؤال 
اآلتي هل هناك عالقة بين القيم االجتماعية والسلوك البيئي ؟  وتحددت أهمية الدراسـة فـي   
حاجة المجتمع الليبي إلى مثل هذه الدراسات المهمة ، كما أوضحت الدراسة أهـم المفـاهيم   

ة في الدراسة وهي مرحلة تعد جزءاً من تحديد مشكلة البحث بدقة ، كما تم عـرض  المستخدم
الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر ، كمـا  
تحددت متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة نظرياً وإجرائياً ، وفي نهايـة الفصـل صـيغت    

  .الفروض العامة للدراسة 
ويناقش الفصل الثاني موضوع القيم االجتماعية حيث تم اإلشارة إلى مصـادر القـيم     

وخصائصها وتصنيفها وعالقة القيم ببعض المفاهيم األخرى منها االتجاهات إليضاح اللـبس  
بين هذين المفهومين ، كما تم اإلشارة إلى مفهوم القيم االجتماعية كما تناولها علماء االجتماع  

ض موضوع القيم والسلوك ، والقيم االجتماعية وأهميتها في خدمة البيئة ، تنـاول  كما تم عر
  .هذا الفصل دور المؤسسات االجتماعية في غرس القيم والسلوك البيئي 

أما الفصل الثالث بعنوان السلوك البيئي ، الذي يعتبر لب موضوع الدراسة ، فيناقش   
نسان بالبيئة ، وكان هنـاك ضـرورة للتعـرض    مفهوم السلوك اإلنساني وأنواعه ، عالقة اال

لمفاهيم مهمة منها مفهوم البيئة ومفهوم االيكولوجيا ، كما تم اإلشارة إلى التطـور التـاريخي   
بالبيئة ، وتم عرض عالقة السلوك اإلنساني بالتلوث ، فكان البد من اإلشـارة   ملقضية االهتما

التلـوث البصـري والسـمعي        : ومن بينها  إلى العديد من مظاهر التلوث في المجتمع الليبي
فتم عرض موضوع عالقة البيئة بالصحة البشرية ، ودور اإلسالم والشباب والمرأة في حماية 

  .البيئة وأخيراَ موضوع دور المجتمع في تنمية السلوك اإليجابي حيال البيئة 
خصـص الفصـل   وبما أن الدراسة تتناول دور المجتمع في قضية حماية البيئة ، فقد   

الرابع لمناقشة السياسات التي وضعها المجتمع الليبي لحماية البيئـة ، وتـم اإلشـارة إلـى     
  .السياسات والقوانين والتشريعات والخطط المنظمة للعمل البيئي في مجتمعنا الليبي 

أما الفصل الخامس ،  فيناقش اإلجراءات المنهجية للدراسة ، حيـث تحـدد مـنهج      
ح االجتماعي بطريقة العينة ، وتحددت عينة الدراسة وفق اعتبارات ومراحل الدراسة في المس

تبين كيفية االختيار ، كما أوضحت الدراسة أداة وأسلوب جمع البيانات ، وكيفية التعامل مـع  
  .البيانات وصفياً وإحصائياً 
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وعرض الفصل السادس تحليل البيانات التي تم جمعها ميدانياً واختبار صحة فروض 
الدراسة باستخدام مربع الكاي من أجل التعرف على داللة العالقة بين المتغيرات ، واختبـار  

  .الفاي من أجل التعرف على قوة العالقة بين المتغيرات 
وتناول الفصل السابع واألخير خالصة الدراسة والنتائج العامة والتوصيات التي قـد    

  .تساعد على التخفيف من اآلثار الضارة للمشكلة 
  

رجو أن تلقي النتائج والتوصيات االهتمام والقبول حتى يعم النفع بها ، حقق ألنني إو  
  .اهللا اآلمال والمقاصد 

          
  واهللا ويل التوفيق                     
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  الفصل األول موضوع الدراسة
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  :متهيد 
هذا الفصل المسار العام لإلطار النظري ،  كما يسهم فـي توجيـه    يتحدد من خالل  

  : اإلطار العملي للدراسة من خالل تحديده لجملة من القضايا األساسية من أبرزها 
  

  .تحديد المشكلة :  أوال
  

 ً أهمية الدراسة ، التي تتأكد من حاجة المجتمع الليبي لمثل هذه الدراسات التـي مـن   :  ثانيـا
وعي أفراد المجتمع بأهمية قضايا البيئة ، وكيفية انعكـاس السـلوكيات السـلبية     شأنها إثارة

  .وتأثيرها على البيئة 
  

 ً   .األهداف التي من خاللها سيتم توضيح ما تهدف إليه هذه الدراسة : ثالثا
  

 ً تحديد المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة ، التي تعد جزءاً مـن تحديـد   :  رابعـا
  .لبحث بدقة مشكلة ا

  
 ً   .متغيرات الدراسة المستقلة التابعة تصورياً وإجرائيا : خامسا

  
 ً الدراسات السابقة ، التي من شأنها إعطاء رؤية واضحة حـول صـياغة فـروض     :سادسا
  .الدراسة 

  
 ً   .فروض الدراسة : سابعا
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  :حتديد املشكلة   - 1
  

التركيز  فإنسواء على الصعيد العالمي والمحلي ، رغم االهتمام المتزايد بقضايا البيئة   
زون ، والمطـر الحمضـي ، التنـوع    وغلب القضايا التي تطرح لها عالقـة بثقـب األ  أفي 

  .البيولوجي ، وتم تجاهل البعد اإلنساني  الذي هو في الواقع محور كل هذه القضايا 
لفة ، ومع تفـاقم هـذه   أصبحنا نواجه مشكالت بيئية عديدة منها التلوث بأشكاله المخت  

المشكالت وزيادة الخطر عقدت المؤتمرات على كافة األصعدة المحلية والعالمية ، ووضـعت  
التشريعات والقوانين الالزمة لحماية البيئة ، غير أن القوانين وحدها ال تستطيع تحقيق الغرض 

م إيجابيـة  المرجو ، ما لم تستند على وعي وإدراك يصل لضمير اإلنسان ويكون عنـده قـي  
إال أن مشكلة التـلوث البيئي  أصبحت تزداد .وضوابط سلوكية من أجل المحافظة على البيئة 

من التطور الذي نشهده في إعمار المباني  ماستفحاالً يوماً بعد يوم نتيجة لسلوك البشر ، فبالرغ
وفي االهتمام  واالهتمام بصيانة القديم منها ، فإنه ال يواكبه تطور في سلوكيات بعض األفراد

بنظافة البيئة مما أسهم في انتشار العديد من السلوكيات البيئية السلبية من بينها سلوكيات حرق 
القمامة داخل األحياء السكنية ، ورمي الفضالت في األماكن العامة ، والكتابة علـى جـدران   

، التي تنتشر بين المؤسسات التعليمية ، وقطع األشجار وغيرها من السلوكيات الضارة بالبيئة 
معظم أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب ، وتركز الدراسة الحالية على هذه الفئة باعتبـار أن  
الشاب في هذه المرحلة يكون قادراً ومستعداً على تقبل القيم والمعتقدات الجديدة وإدماجها مع 

يل بعض القيم لديهم ، وهـم  القيم القديمة ، تعتبر فئة الشباب أكثر الفئات قابلية في إمكانية تعد
  . يالذين من المفروض أن يكونوا مسؤولين بالدرجة األولى على حل مشكالت التلوث البيئ

  : ومن خالل الطرح السابق صيغت مشكلة الدراسة في العنوان اآلتي   
، دراسة ميدانية اجتماعية لعينة مـن الطلبـة    يبعض القيم االجتماعية وعالقتها بالسلوك البيئ

  .بجامعة قاريونس ، مدينة بنغازي  نيبييالل
  

  : في محاولة ترمي لإلجابة على السؤال اآلتي 
  ؟  يهل هناك عالقة بين القيم االجتماعية والسلوك البيئ
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  :أهمية الدراسة   - 2
تتحدد أهمية الدراسة في ضوء المشكلة المطروحة للبحث واألهـداف التـي تسـعى      

  :ونها لتحقيقها وتستمد أهميتها من ك
خصوصية الموضوع ، فهي تعالج موضوعاً ال يزال بكراً لم يشبعه الباحثون دراسة  )1

وتمحيصاً ـ وال تزال جوانبه غامضة تحتاج لمن يسبر أغوارها ، فاالهتمام بقضـايا   
البيئة على مستوى البحث والدراسات تناول الجوانب االقتصادية والبيولوجية ، وتناول 

  .االجتماعي ال يزال يحتاج للعديد من الدراسات هذا الموضوع من الجانب 
من منظور اجتماعي ، وإثراء علم االجتماع بشـكل   يندرة ما كتب عن التلوث البيئ )2

 .عام وعلم االجتماع البيئي بشكل خاص 

ـ  ةتركز الدراس )3 وهـي فئـة الشـباب     يعلى شريحة مهمة من شرائح المجتمع الليب
من عدد السكان ، وهي عنصر مهم  )(*% 60.9باعتبارها شريحة سكانية تمثل نسبة 

 .المستدامة  ةمن عناصر التنمي

تفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين والمهتمين بقضايا البيئة من خالل ما تتوصل إليه مـن   )4
 .نتائج 

  : األهداف  - 3
  :تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق جملة من األهداف تتمثل في   

مجتمع الليبي عن طريق دراسة أحد المواضيع المهمة اإلسهام المتواضع في دراسة ال )1
  . يفي علم االجتماع البيئي وهو السلوك البيئ

 . معرفة تصرفات الشباب أثناء تعاملهم مع البيئة سواء داخل الجامعة أو خارجها  )2

معرفة فيما إذا كان هناك عالقة بين القيم االجتماعية المشار إليها والسلوك البيئي من  )3
 .ار فرضيات الدارسة خالل اختب

 

 .  حتديد املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف الدراسة - 4
تحتوي هذه الدراسة على مجموعة من المفاهيم سيتم من خالل هذه الجزئية تعريفهـا  

  .تصورياً وإجرائياً 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  
  .م  2006،  التعداد السكاني للمجتمع الليبي) *(
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  :التعريف التصوري واإلجرائي للمفاهيم : أوالَ       
بأنها نتاج اجتماعي يتعلمهـا الفـرد ويكتسـبها ويتشـربها     " تعرف  ةالقيم االجتماعي  - 1

ويستدخلها تدريجياً ويضيفها إلى أطره المرجعية للسلوك يتم هذا من خالل عمليـة التفاعـل   
ن غيرها ويعطيها قيمـة  االجتماعي ، حيث يتعلم الفرد أن بعض الدوافع واألهداف تفضل ع

                                                                                                                         . )1(" أكثر من غيرها 
ا توحيد هوظائف للمجتمع من أهم بأنها كأي نظام اجتماعي تؤدي عدة"  وتعرف أيضا  

فراد والجماعات ، وتلعب دوراً في حث األفراد على توجيه سلوكهم مظاهر السلوك بين األ
  .  )2(" وجهة معينة وفقاً لما تقتضيه هذه القيم 

بأنها نتاج خبرات اجتماعية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلوك فهي تكمن خلفـه  " وتعرف   
نوعـاً مـن    وتوجهه لتعطيه معنا ، فمجموعة القيم السائدة لدى شخصاً ما أو جماعة تمثـل 

  .  )3(الضغوط االجتماعية التي تؤثر في الفرد تأثيراً مباشراً 
أهم اإلبعاد التي يمكن قياس القيم االجتماعيـة مـن   : وتعرف القيم االجتماعية إجرائياً بأنها  

خاللها قيمة التعاون ، قيمة النظافة ، قيمة المسئولية ، قيمة التذوق الجمالي ، قيمة المحافظـة  
  . تلكات العامة على المم
  :ومن خالل هذه الدراسة تم تحديد مجموعة من القيم االجتماعية منها   

هي قيمة اجتماعية يتم نقلها للفرد من خالل عملية التنشئة االجتماعية ، :"قيمة التعاون   -أ 
وتحقيق هدف مشترك ، وذلك لصعوبة قيام الفرد بمفرده أو الجماعة بمفردها بذلك العمـل ،  

لحاجة ماسة إلى اشتراك الجهود إلتمام عملها وتحقيق أهـدافها ، وتبـرز قيمتـه إذا    فتكون ا
توافرت الرغبة في اشتراك األفراد والجماعات في عمل من األعمال ، ويظهـر ذلـك فـي    
سلوكهم إذا تكررت الممارسة ألعمال تعاونية مختلفة ، فيصبح عندئذ التعاون سـلوكاً تلقائيـاً   

  . )4(" يجعل تحقيق أهدافهم أمرا سهالً وميسوراً  لألفراد والجماعات ما
بأنه قيمة اجتماعية وشكالً رئيساً للعالقات والتفاعـل داخـل   " ويعرف التعاون أيضا   

الجماعات ، فالناس ال يستطيعون أن يجتمعوا على غير تعاون ، أو دون أن يشتركوا معاً في 
د به اشـتراك فـردين أو جمـاعتين         العمل من أجل السعي وراء المصالح المشتركة ، ويقص

  . )5(" أو أكثر إلنجاز عمل معين وتحقيق غاية أو هدف مشترك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 118، ص  1984،  بدون مكان نشر، مؤسسة الرسالة ،  1طلعت همام ، علم النفس االجتماعي ، ط  )1(
  . 45، ص  1998، العدد األول ،   لة  القومية االجتماعيةالمج،  ة، القيم االجتماعية والتنمي  يجالل مدلول )2(
 . 316، ص  1998،  4، العدد  مجلة العلوم االجتماعيةعايد الوريكات ، القيم االجتماعية وعالقتها بعمل المرأة ،  )3(

 . 270، ص  الطاهر البناني وآخرون ، مدخل لدراسة المجتمع ، المؤتمر المهني العام لنقابات المنتجين ، بدون تاريخ )4(

 . 209، ص 2004مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،  , شوان ، علم اجتماع التنظيمرحسين عبد الحميد  )5(
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تقاس من خالل مجموعة العبارات أو الفقرات التي يحتوى : التعريف اإلجرائي لقيمة التعاون 
  . عليها المقياس 

الوعي واالتجاهات ، وتنمـي فـي    ترتبط هذه القيمة بمسألة: " قيمة التذوق الجمالي   -ب 
الفرد القدرة على تقدير جهود اآلخرين ، ولها قوة تأثير لما تتركه من بصمات على وجـدان  

  . )1(" الفرد ، ويرتبط بها أيضا القدرة على رؤية نواحي الجمال وتذوقها 
هـو   بأنها قيمة اجتماعية يقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى ما: " وتعرف قيمة الجمال  

جميل من ناحية الشكل والتوافق ، أي فيما يخـتص بناحيـة التكـوين والتنسـيق والتوافـق            
  . )2(" الشكلي 

تقاس من خالل مجموعة العبارات أو الفقرات التي : التعريف اإلجرائي لقيمة التذوق الجمالي 
  . يحتوى عليها المقياس 

ا في الفرد منذ المراحل العمرية األولى هي قيمة اجتماعية يتم زرعه: " قيمة النظافة   -ج 
من حياته ، وهي شاملة تشمل نظافة اإلنسان نفسه ، والمكان الذي يجلس فيـه ، ومسـكنه ،   
والطريق الذي يمر فيها ، والبيئة القريبة منه ، والبيئة العامة ككل ، والنظافة كقيمـة بجميـع   

  . )3(" فروعها هي أساس المحافظة على البيئة 
تقاس من خالل مجموعة العبارات أو الفقرات التي يحتوى : اإلجرائي لقيمة النظافة  التعريف

  . عليها المقياس 
قيمة اجتماعية تظهر من خالل مجموعة السلوكيات التي تشير إلـى  : " قيمة المسؤولية  –د 

كـذلك  رغبة الفرد وميله للقيام بواجباته ، وأداء دوره الذي يتوقعه منه اآلخرون ، كما تظهر 
في مدى قدرته على مسؤولية الجماعة التي ينتمي إليها ، وما يبديه نحوهم من سـلوك يتسـم   

بمحاولة إفادتهم ، والمحافظة عليهم ، وتقديم النصح لهم في حالة ميلهم إلى السلوك المنحرف  
ة كذلك ما يبديه الفرد من سلوك إيجابي يشير إلى محاولة التصدي للمظاهر والسلوكيات السلبي

  .) 4(" التي رآها كلما استطاع ذلك 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عالم الكتب ، القـاهرة ،  ) 1(المستقبل ، ط و، التربية البيئة بين الحاضر  دحسن محم ةحمد حسين اللقاني ، فارغأ )1(

  . 20، ص  1999
 . 71، ص  2004ة ، محمد شفيق ، علم النفس االجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندري )2(

 . 90، ص  2004، عمان ،  عوالتوزيمؤسسة الوراق للنشر , ) 1(طفل ، ط وائل إبراهيم الفاعوري ، البيئة وال )3(

 .  112، ص  2004ع ، القاهرة ، لتوزيايتراك للطباعة والنشر وا , والقيم ةالتنشئة السياسي ،سمير خطاب  )4(
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ـ  –االجتمـاعي   ضـمير ى نمو الذاتي يقوم عل نبأنها تكوي" : وتعرف أيضا  ب كرقي
لية تدريجياً عـن  نتاج اجتماعي ألنها تتعلم وتكتسب وتنمو المسؤونها في نموها داخلي  إال أ

  . )1(" ةاالجتماعيوالتنشئة طريق التربية 
تقاس من خالل مجموعة العبـارات أو الفقـرات التـي    : التعريف اإلجرائي لقيمة المسئولية 

  . يحتوى عليها المقياس 
تعرف بأنها قيم اجتماعية تبدو مـن خـالل         : " قيمة المحافظة على الممتلكات العامة  -هـ 

ما يتعلمه الفرد من سلوك يكشف حرصه على الممتلكات العامة ، والعمل على الحفاظ عليهـا  
بطرق متعددة بدءاً من حث اآلخرين على ذلك ، أو بمحاولة لفت نظر المخـالفين واإلبـالغ   

ويظهر ذلك في سلوك الفرد وفي تعامالته اليومية مع البيئة المحيطة به ، فالطالب في  عنهم،
المدرسة مثالً يظهر اهتمامه بكل الممتلكات المدرسية من مقاعد وأدوات وجدران ، مما يشير 

  . )2(" إلى تنبيه لتلك القيمة 
لفرد عـن طريـق   بأنها تنمى في ا: " وتعرف قيمة المحافظة على الممتلكات العامة   

الضمير الداخلي ، حيث يعمل على إبعاد صاحبه عن اقتراف األعمـال غيـر المرغوبـة ،    
  . )3(" والمحافظة على ممتلكات المجتمع بما يعود بالنفع عليه 

يقاس من خالل مجموعة العبارات : التعريف اإلجرائي لقيمة المحافظة على الممتلكات العامة 
  . ها المقياس أو الفقرات التي يحتوى علي

  .السلوك البيئي   - 2
يشمل مجموعة األفعال والتصرفات البيئة سواء أكانت إيجابيـة أو سـلبية تسـبب    "   

أضراراً مباشرة للبيئة ، مثل السلوكيات التخريبية والعدوانية التي تساهم فـي تعقيـد وتفـاقم    
  . )4(" المشكالت البيئية 

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 229، ص  1984، عالم الكتب ، القاهرة ، ) 5(زهران ، علم النفس االجتماعي ، ط  مسالحامد عبدا ل )1(
 . 113سمير خطاب ، مرجع سبق ذكره ، ص  )2(

 . 705، ص  1988،  2، العدد  مجلة الملك سعودومقاالت ،  ءارآ،  هللاعبداصالح  نعبدا لرحم )3(

ئط الثقافة في تنمية المعرفة والسلوك البيئي ، رسـالة  سكينة إبراهيم بن عامر ، فاعلية استخدام األنشطة وبعض وسا )4(

 . 44ص ، 2005دكتوراه غير منشورة ، جامعة عين شمس ،
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بأنه مجموعة المواقف والتصرفات التي تصدر عـن  : " ويعرف السلوك البيئي أيضاً 
)      بي السـل ( غيـر الرشـيد    ياإلنسان ، قد تكون سلبية أو إيجابية إزاء البيئة ، فالسلوك البيئ

حيث تساهم هذه السلوكيات في إحـداث  , هو نتاج أو محصلة السلوكيات الخاطئة نحو البيئة 
أو تلوث الهواء أو الماء ، فالسـلوك  ) الضوضاء ( التلوث ، قد يكون تلوثاً بصرياً أو سمعياً 
  . )1(" اإلنساني هو المسؤول عن هذه المشكلة 

  
عرف إجرائياَ ، بأنه مجموعـة التصـرفات السـلوكية    ي:  يالتعريف اإلجرائي للسلوك البيئ

الصادرة عن الشباب أثناء تعاملهم مع البيئة ، ويمكن قياسها من خالل العبارات التي 
  .يحتوى عليها المقياس

وسيتم توضيح كيفية قياس هذه القيم االجتماعية والسلوك البيئي بتفصيل أكثر تحـت عنـوان   
  . ت المنهجية قياس المتغيرات في فصل اإلجراءا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .  29مرجع سبق ذكره ، ص / أحمد حسين اللقاني )  1(

  
   



 25

  : متغريات الدراسة  - 5
تم االستعانة في هذه الدراسة بمجموعة من األبعاد لنستطيع من خاللها تحديـد القـيم     

ث التي تناولـت مقيـاس القـيم    االجتماعية ، حيث تم االطالع على بعض الدراسات واألبحا
، ومن أهم الدراسات التـي   ياالجتماعية ، وبعض الدراسات التي تناولت مقياس السلوك البيئ

  :تعتبر أكثر أهمية في تحديد القيم االجتماعية ما يأتي 
لتحديد القيم االجتماعية التي تعمل المدرسة على  2000دراسة إبراهيم أحمد حمزة ،  )1

خدم الباحث عشرة أبعاد لتحديد القيم االجتماعية منها ، قيمة التعاون تنميتها ، حيث است
، قيمة المسؤولية ، قيمة االحترام ، قيمة المساواة ، قيمة التشاور ، قيمة التماسـك ،  

  . )1(. قيمة الضبط االجتماعي ، قيم التكيف ، قيمة الصداقة 
طلبة جامعة قاريونس ، وقـد  ، لتحديد القيم السائدة لدى  2006دراسة سعاد أبوبكر ،  )2

للقيم حيث أعد المقياس في نسخته األصلية )  2001( استعانت الباحثة بمقياس كاشف 
في البيئة المصرية ، وتم إعادة صياغته وإضافة فقرات تتالءم مع البيئة الليبية ، حيث 
اشتمل المقياس على جزئين ، الجزء األول يقيس القيم االجتماعية موزعة على سـتة  
أبعاد ، القيم الجمالية ، القيم االجتماعية ، القيم النظرية ، القيم الدينية ، القيم القيادية ، 
القيم االقتصادية ، أما الجزء الثاني ،فيقيس السلوك ، فكل موقف يقيس األبعاد السـتة  

 . )2(. حسب البدائل التابعة له 

ـ  2005دراسة سكينة بن عامر ،   )3 تخدام األنشـطة وبعـض   ، تناولت مدى فعالية اس
لدى األطفال ، حيث احتوت الرسـالة علـى    يوسائط الثقافة في تنمية المعرفة والسلوك البيئ

مقياس المواقف السلوكية البيئية ، يشمل على مواقف بيئية لرصد سـلوك المبحـوث الفعلـي    
  . )3(. بية وتصرفاته المعتادة أثناء التعامل مع البيئة ، وطبق هذا المقياس على البيئة اللي

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
حمد حمزة ، دور المدرسة في تنمية القيم االجتماعية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، التربية وعلم الـنفس  أإبراهيم  )1(

  . 199، ص 2000، جامعة قاريونس ، 
صص ، رسالة ماجسـتير غيـر   ، القيم السائدة لدى طلبة جامعة قاريونس وعالقتها بالنوع والتخ محمد بوبكرأسعاد  )2(

 . 48، ص  2005منشورة ، التربية وعلم النفس ، جامعة قاريونس 

 . 362بن عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص إبراهيم سكينة  )3(
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ومن خالل االطالع على هذه المقاييس وبناء عليه تحدد متغيرات الدراسـة علـى   
  :النحو اآلتي 

  متغيـــرات الدراســــة
  المتغير المستقل

  
  
  
  
  
  
  

  المتغير التابع         
  
  
  
  
  
  

  
  

  القيم االجتماعية
أهم األبعـاد التـي يمكـن قيـاس القـيم      

 .االجتماعية من خاللها

  قيمة النظافة
ــالل   ــن خ ــاس م تق
مجموعة العبارات التي 
 .يحتوى عليها المقياس

قيمــة احملافظــة علــى 
  الممتلكات العامة

ــالل   ــن خ ــاس م تق
مجموعة العبارات التي 
 يحتوى عليها المقياس 

  قيمة املسؤولية
من خالل مجموعة تقاس 

العبارات التـي يحتـوى   
  عليها المقياس

  قيمة التذوق اجلمايل
ــالل   ــن خ ــاس م تق
مجموعة العبارات التي 
 .يحتوى عليها المقياس

  قيمة التعاون
ــالل   ــن خ ــاس م تق
مجموعة العبارات التي 

 .لمقياسيحتوى عليها ا

  السلوك البيئي
مجموعة التصرفات السـلوكية الصـادرة عـن    
الشباب أثناء تعاملهم مع البيئية ويمكن قياسـها  

 .من خالل مقياس السلوك البيئي 
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  متغريات الدراسة) 1(شكل 

  :الدراسات السابقة   - 6
تشير الدراسات السابقة إلى العديد من البحوث التي لها عالقـة بموضـوع الدراسـة      

هي تلك الدراسات التي كانت  الحالية ، إال أن أكثر الدراسات صلة بموضوع الدراسة الحالية
بؤرة اهتمامها القيم االجتماعية ، والسلوك البيئي ، ولكن من خـالل االطـالع علـى هـذه     
الدراسات تبين أنها كانت قليلة للغاية ، وبالتالي تم عرض الدراسات التي تتعلـق بموضـوع   

لدراسات إلـى  الدراسة سواء من قريب أو بعيد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، فتم تصنيف ا
  .دراسات أجنبية وعربية ومحلية ، مع مراعاة السياق التاريخ عند العرض 

 ً   :دراسة عاملية : اوال
دور األنشـطة المدرسـية البيئيـة فـي                                  : توفيـق قمـر ، بعنـوان     مدراسة عصا  

  . 2007 في تنمية الوعي البيئي للطالب ،) اليابان ، أمريكا ، إنجلترا ( 
أجريت هذه الدراسة في اليابان ، أمريكا ، انجلترا ، تهدف هذه الدراسة إلـى تحديـد     

اليابان ، الواليات المتحـدة األمريكيـة ،   : دور جماعات النشاط المدرسي في الدول الثالث 
إنجلترا في تنمية الوعي البيئي للطالب ، كما تهدف إلى الكشف عن خبرات الدول المتقدمـة  

ال تنمية الوعي البيئي للطالب ، وكيفية االستفادة من هذه الخبـرات فـي المـدارس    في مج
  .المصرية 

تكمن أهمية الدراسة في الوقوف على أهمية الدور الذي تقوم بـه جماعـات   :  أهمية الدراسة
النشاط المدرسي في تنمية الوعي البيئي ، تكشف على خبرات تجارب بعض الدول المتقدمـة  

  .عي البيئي واالستفادة من هذه التجارب في تنمية الو
  :اإلجراءات المنهجية 

اليابان ، الواليات المتحـدة األمريكيـة ، إنجلتـرا ،    : مجتمع الدراسة الدول الثالث   
أجريت الدراسة على طالب المدارس الثانوية في المجتمعات الثالث ، استخدم الباحث المنهج 

الدول المتقدمة في هذا المجال ، وبيان نـواحي   المقارن للتعرف على خبرات وتجارب بعض
  .التشابه واالختالف بينها 

  :نتائج الدراسة 
بالنسبة للمشكالت البيئية في الدول الثالث ، أوضحت الدراسة أن العالم يعـاني مـن     - 1

التدهور في ظهور العديد من المشكالت البيئية التي تختلـف  تدهور حالته البيئية ، ويتمثل هذا
اليابان ، الواليات المتحدة : الدرجة والنوع من دولة إلى أخرى ، كما تعاني الدول الثالث في 
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األمريكية ، إنجلترا ، من عدة مشكالت بيئية تختلف من دولة إلى أخرى ، حيث نحد اليابـان  
ـ  اة تعاني من مشكلة الزيادة السكانية ، وتتشابه اليابان مع الواليات المتحدة وإنجلترا في المعان

من مشكلة التلوث ، كما أن التلوث في الدول الثالث يأخذ أشكاال أكثـر خطـورة وتـدميراً    
لإلنسان والبيئة ، لكونه ناجماً عن األسلحة والتجارب والنفايات النووية ، كما تعاني هذه الدول 

  ئيتلوث الماء ، تلوث الهواء ، تلوث التربة ، التلوث الضوضا(من التلوث بأنواعه المعروفة 
  :بالنسبة للتربية البيئية المدرسية في الدول الثالث   - 2

تتفق الدول الثالث إلى أهمية التربية البيئية في إعداد اإلنسان المتفهم لبيئته والمـدرك    
لظروفها ، الواعي بما يواجهها من مشكالت ، والقادر على المساهمة اإليجابية فـي التغلـب   

  .على هذه المشكالت 
ر االهتمام بالتربية البيئية من دولة إلى أخرى ، ففي اليابان نجد الطالب وتختلف مظاه  

يقومون بأنفسهم بزراعة الخضروات واألشجار في حديقة المدرسة وتنظيف فصولهم وتزيينها 
بأعمالهم الفنية وتزيين النوافذ بالزهور والورود ، واالهتمام بالمنظر العام للمدرسـة ، هـذا   

  .ت اليابانيين المستمرة إلدخال التربية البيئية في المناهج المدرسية باإلضافة إلى محاوال
وفي الواليات المتحدة هناك برامج كثيرة للتربية البيئية المدرسية تتعاون فيها بعـض    

  .المعاهد العلمية والمؤسسات المتخصصة في البيئية مع المدارس لتنمية الوعي البيئي للطالب 
خالن رئيسيان لتضمين التربية البيئية بمناهج المدارس الثانوية أما إنجلترا ، فهناك مد  

االنجليزية ، أولهما هو الدراسات البيئية أو العلوم البيئية كمادة منفصلة عن الجدول الدراسي ، 
وثانيهما تحديد المكونات البيئية ضمن مادة دراسية بالمنهج ، هذا باإلضـافة إلـى االهتمـام    

من المعاهد التعليمية %) 48(ال التربية البيئية ، حيث يوجد بإنجلترا بتدريب المعلمين في مج
  . قائمة على أمر تدريب المدرسين على تدريس التربية البيئية 

ويالحظ مما سبق أن التربية البيئية المدرسية في الدول الثالث إنما تأخذ شكالً عمليـاً    
مهماً في جعل مدارسهم تظهر بالصـورة   أكثر من االهتمام بها نظرياً ، كما أن للطالب دوراً

  .الحسنة 
  .بالنسبة لدور جماعات النشاط المدرسي في تنمية الوعي البيئي للطالب   - 3

تتفق الدول الثالث على أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به جماعات النشاط المدرسي   
ما بينها مـن حيـث   في تنمية الوعي البيئي للطالب أعضاء هذه الجماعات ، ولكنها تختلف في

  .األساليب والبرامج واألنشطة التي تستخدمها لتحقيق الوعي البيئي 
في اليابان نجد جماعات النشاط تمارس أنشطة متميزة لتنمية الوعي البيئي ، حيث يتم   

ــوث                                              ــاكل التل ــن مش ــدارس ع ــل الم ــة داخ ــالم واإلذاع ــرض األف ــتخدام ع اس
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برامج تربوية للطالب عن قضايا البيئة وكيفية مواجهتها ، كمـا  ) اإلذاعة المرئية (كما ينقل 
  .يخصص أسبوعياً وقتاً لممارسة األنشطة المدرسية التي تخدم البيئة 

أما في الواليات المتحدة األمريكية ، فنجد جماعات النشاط بالمدارس الثانوية تتعـاون    
لبرامج والمشروعات لخدمة البيئية ، كما تشترك مع بعض المؤسسـات  مع بعضها في تنفيذ ا

والهيئات لخدمة البيئة وتنمية الوعي البيئي للطالب ، أما المـدارس الثانويـة فـي إجلتـرا،                      
  .فتنظم األنشطة الطالبية على أساس أنها جزء أساسي من البرامج التعليمية 

درسي التي لها دور مهم في تنمية الوعي البيئي للطالب ومن بين جماعات النشاط الم  
، في اليابان يـتم االسـتفادة منهـا فـي إلقـاء      ) جماعات الرحالت ( في المدارس الثانوية 

محاضرات عن البيئة التي سيتم زيارتها ، والمشكالت البيئية في هذه المناطق وكيفية عالجها  
دارس الثانوية تدريباً علمياً وعملياً عن صيانة البيئة بينما في الواليات المتحدة يتلق طالب الم

والحفاظ عليها ، أما إنجلترا، فتنظم المدارس الثانوية ما يسمى الرحالت البيئية ، حيث يقـوم  
الطالب بإعداد أبحاث بعد عودتهم من الرحلة وتشترك هذه الجماعات مع بعـض المنظمـات   

لتنمية الوعي البيئي للطالب وتعليمهم الجوانـب   التي تهتم بصيانة البيئية في عمل معسكرات
  ) 1(. العملية لخدمة البيئية 

  
 ً   : دراسات على املستوى العربي: ثانيا

  . 1985دراسة مالك أحمد الرشيدي ، بعنوان المدرسة وخدمة البيئية ، :  ىلالدراسة األو
لة التعرف على أجريت هذه الدراسة في مدينة القاهرة ، تهدف هذه الدراسة إلى محاو  

الصعوبات التي تعوق المدرسة عن أداء دورها في خدمة البيئة أثناء العطلة الصيفية ، كمـا  
تهدف إلى معرفة الدور الذي يلعبه األخصائي االجتماعي داخل المدرسة من خالل االهتمـام  

  .بالنشاطات التي تهدف إلى خدمة البيئة 
  :اإلجراءات المنهجية 

استخدام المسح االجتماعي عن طريق العينـة ، عينـة الدراسـة    منهج الدراسة ، تم   
  .أداة الدراسة تم استخدام االستمارة كأداة لجمع البيانات .  األخصائيين االجتماعيين 

تكمن في إبراز دور المدرسة كمؤسسة اجتماعية في خلـق بـرامج ثقافيـة    : أهمية الدراسة 
تزويدهم بالخبرات النافعة التي تسـاهم فـي   ورياضية تتيح للطالب فرصاَ من أجل إعدادهم و

  .خدمة البيئة 
  ــــــــــــــــــــــــ

ـ  )   1( امعي الحـديث ،  عصام توفيق قمر ، االتجاهات العالمية المعاصرة في ممارسة األنشطة المدرسية البيئية ، المكتـب الج
 .14، ص 2007اإلسكندرية ،



 30

    
  

  :نتائج الدراسة 

  :ى مجموعة من النتائج منها توصلت هذه الدراسة إل 
من المدارس ال تمارس أنشطة تربوية أو ثقافية أو رياضـية  %) 53.2(اتضح أن نسبة  – 1

  .سواء أثناء العام الدراسي أو في العطالت الصيفية لخدمة البيئة 
قلة جهود األخصائيين االجتماعيين وغياب التعاون بين األهالي وإدارة المدرسة ، وبـين   – 2

  . )1(.زة المحلية البيئية ، وسبب هذا في إعاقة دور المدرسة في خدمة قضايا البيئة األجه
  

عفيفي ، بعنوان الوعي البيئي للشباب الجـامعي   حدراسة السيد عبد الفتا:  الدراسة الثانيـة
    .1991وانعكاساته على إدراك مخاطر التلوث البيئي ، 

ذه الدراسة إلى التعرف علـى درجـة   أجريت هذه الدراسة بمدينة القاهرة ، تهدف ه  
الوعي البيئي لدى الشاب الجامعي والمخاطر الناجمة عن التلوث البيئي ، ومعرفة المصـادر  
التي تحصل منها الشباب على معلوماتهم عن البيئية ، ومدى تأثيرها على الثقافة البيئية للشباب 

  .ث البيئة ، ومساعدة صانعي القرار على تفهم رؤية الشباب لمشكلة تلو
  :وتنطلق هذه الدراسة من التساؤالت اآلتية   

ماهية العالقة بين الوعي البيئي وإدراك الشباب للمخاطر الناجمة عن التخريـب البيئـي    -1
  .نتيجة لحرب الخليج وغزو العراق للكويت 

 .وإدراك الشباب لمخاطر التلوث البيئي في مصر  يماهية العالقة بين الوعي البيئ -2

  :المنهجية اإلجراءات 
تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، حيث تناولت قضية الوعي : نوع الدراسة   

  .البيئي لدى الشباب الجامعي وانعكاسه على إدراك مخاطر التلوث البيئي 
تم استخدام استمارة المقابلة لجمع بيانات الدراسة ، عينـة الدراسـة    : أداة الدراسة  

يطة ، أما مجتمع الدراسة ، فهو طالب السنة النهائيـة لكليـة الهندسـة    العينة العشوائية البس
  .الزراعة ، التربية ، الخدمة االجتماعية ، بفرع جامعة القاهرة بالفيوم 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

    ،  1985ل ، ، جامعة الملـك سـعود ، العـدد األو    مجلة كلية اآلدابحمد الرشيدي ، المدرسة وخدمة البيئة ، أمالك  )1(
  . 221ص 
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  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

تبين من الدراسة أن هناك قصوراً حول مفهوم التلوث البيئي فـي أذهـان الشـباب      - 1
الجامعي عن المفهوم الشامل ، حيث اقتصر بشكل كبير على تلوث الهواء ، إذ يمثـل  

  . من مجتمع البحث %) 93.8(هذا المفهوم نسبة 
اتضح من الدراسة أن المناهج الدراسية لها دور في نشر الوعي البيئي لدى الشـباب    - 2

حيث تبين أن طالب كليتي الزراعة والهندسة أكثر دراية بمفاهيم تلوث التربة والنبات 
  .من طالب كليتي التربية ، الخدمة االجتماعية 

مـن المبحـوثين   %) 86.7(أما عن دور األعالم في نشر الوعي البيئي ، فإن نسبة   - 3
  .يرون أنها غير كافية 

وعن مدى الحرص على التثقيف الذاتي لزيادة المعرفة لدى المبحوثين عن البيئة نسبة   - 4
، فهم يحرصـون علـى ذلـك ،    .%) 37(ال يحرصون على ذلك مقابل %) 62.5(

  .ويعكس هذا تدني الوعي البيئي لدى الشاب الجامعي 
من المبحـوثين لـديهم   %) 75(لتلوث البيئي وأسبابه ، فنسبة أما عن الوعي بأنماط ا  - 5

يرون التأثير إلى حـد مـا   %) 18.8(معرفة بأن عوادم السيارات يؤثر إلى حد كبير 
من المبحوثين يرون أن تراكم %) 75(يرون أنه ليس له تأثير، أيضاً نسبة %) 6.2(و

%) 21.9(يرون أنها تؤثر %) 25(القمامة والمخلفات يساهم في تلوث البيئية ، بينما 
يرون أن لها تأثيراً كبيراً ، ويعكس هذا تدنياً ملحوظاً في درجة الوعي البيئـي لـدى   

  .الشاب الجامعي 
من المبحوثين يرون أن قطع األشجار ليس له عالقة بتلوث البيئة %) 65.6(تبين أن   - 6

تـؤثر إلـى            يرون أنهـا %) 12.5(يرون أنها تؤثر إلى حد ما ، مقابل %) 21.1(،
  حد كبير 

من المبحوثين أن إلقاء القمامة والمخلفات في الترع يؤثر إلـى حـد   %) 29.5(يرى   - 7
يرون أنـه يـؤثر إلـى حـد مـا ، بينمـا       %) 7.5(كبير في عملية التلوث ، مقابل 

منهم يرون أن استخدام المبيدات لمقاومة اآلفات الزراعية ال يؤدي إلـى  %) 43.75(
يرون أنها تؤثر %) 2.6(يرون أنها تؤثر إلى حد كبير و%) 35.6(ئة مقابل تلوث البي

إلى حد ما وتعكس هذه النتيجة ضعف وعي الشـباب وقصـور معـارفهم بأشـكال     
  .ومصادر التلوث 
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من المبحوثين يرون أن الضوضاء ال تؤثر علـى  %) 76.9(أما عن الضوضاء ، فإن  - 8
يروا أنها تؤثر %) 6.2(ر إلى حد ما ، مقابل يرون أنها تؤث%) 16.9(البيئة ، بينما 
  . إلى حد كبير 

ومن خالل النتائج السابقة اتضح أن هناك ضعفاً في درجة الوعي البيئي لدى شريحة   
من أعلى شرائح الشباب من حيث درجة التعليم ، وهذا من األشياء التي يجب االنتباه 

  . )1(.إليها وأخذها بعين االعتبار 
دراسة اجتماعية لبعض مظاهر التلـوث  : دراسة سوزان أحمد ، بعنوان :  لثـةالدراسة الثا

  . 1996البيئي في المجتمعات العشوائية ، 
أجريت هذه الدراسة في مصر، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة دور العوامل السلوكية   

  .والثقافية في زيادة مشكلة التلوث 
    :اإلجراءات المنهجية  

استخدام المسح االجتماعي عن طريق العينة ، وكانت األسرة هي وحـدة  منهج الدراسة ، تم 
أداة الدراسة  تم استخدام المقابلة كـأداة  , مفردة) 150(التحليل في هذه الدراسة ، حجم العينة 

  .لجمع البيانات 
  :نتائج الدراسة 

م الشـوارع  االستمرار في العادات اليومية البيئية من قبل األهالي بالقرية مثل استخد  - 1
  .في زيادة نسبة التلوث  أسهموالترع مقلب للقمامة ، 

ادات والتقاليد القديمة ومنها ما هو سيء أسهم فـي زيـادة نسـبة    تمسك األهالي بالع  - 2
  .التلوث 

أسهمت التغيرات المختلفة في ايكولوجيا القرية من حيث الشكل والبناء وزيادة الزحف   - 3
  . )2(.دة مشكلة التلوث البيئي السكاني في االزدحام في زيا

الديمان ، بعنوان مدى تناول المناهج الدراسـية   ندراسة محمد عبدالرحم:  الدراسة الرابعة
  .1996للمرحلة الثانوية لجوانب التربية البيئية ، 

أجريت هذه الدراسة بمدينة الرياض في السعودية ، تهدف هذه الدراسة إلى التعـرف    
  .المرحلة الثانوية بمدارس الرياض لجوانب التربية البيئية على مدى تناول مناهج 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عفيفي ، الوعي البيئي للشباب الجامعي وانعكاسه على إدراك مخاطر التلوث البيئي ، مؤتمر الشباب  حالسيد عبد الفتا )1(
  . 217، ص  1991والتنمية البيئية ، جامعة عين شمس ، 

   309، ص  1999،  اإلنسان والبيئة والمجتمع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية حمد ،أسوزان  )2(
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  :اإلجراءات المنهجية 
مدارس بمدينة الريـاض تـم اختيارهـا بطريقـة     ) 10(تتكون من :  عينة الدراسة   

مفرده من المدرسين تـم اختيـارهم بطريقـة    ) 301(عشوائية ، وتتكون العينة من 
  . عشوائية 

  ,تم استخدام االستيبانة كأداة لجمع البيانات : الدراسة أداة  
  :وحددت مشكلة الدراسة بطرح السؤال اآلتي 

ما واقع تناول مناهج المرحلـة الثانويـة لجوانـب التربيـة البيئيـة بالسـعودية ؟                                       
  :ي اآلتي وقد اشتق من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرعية المتمثلة ف

  ما واقع تناول مناهج المرحلة الثانوية للجوانب المعرفية للتربية البيئية ؟  - 1
  ما واقع تناول مناهج المرحلة الثانوية للجوانب الوجدانية للتربية البيئية ؟   - 2
  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية  
ية بالسعودية ركـزت علـى   أوضحت الدارسة أن المناهج الدراسية في المرحلة الثانو  - 1

  .الجوانب المعرفية للتربية البيئية ، ويعتبر تناول هذه الجوانب متواضعاً إلى حد ما 
أما فيما يخص الجوانب الوجدانية واالنفعالية والمهارية للتربية البيئيـة ، فلـم يـتم      - 2

  . )1.(التطرق إليها في المناهج الدراسية 
المفاهيم البيئية في كتب التربية اإلسالمية : ياب ، بعنوان دراسة صالح د: الدراسة اخلامسة 

  .1998بالمرحلة الثانوية ،
أجريت هذه الدراسة في سلطنه عمان ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المفاهيم البيئية   

  .في كتب التربية اإلسالمية بالمرحة الثانوية بمدارس عمان 
  :اإلجراءات المنهجية 

(  ى صفوف المرحلـة الثانويـة   تب التربية اإلسالمية المقررة علك:  عينة الدراسة   
درساً تم اختيارهـا بطريقـة   ) 209(بلغ مجموع الدروس ) األول ، الثاني ، الثالث 

  .عمديه ، واعتمدت الدراسة مع منهج تحليل المضمون 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،  مجلة الملـك سـعود  ناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية لجوانب التربية البيئية ، الديمان ، مدى تناول الم نلرحمعبدامحمد  )1(

  . 65، ص  1996العدد األول ، 
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  :نتائج الدراسة 
المفاهيم التي وردت في القرآن الكريم ، مفهوم الموارد البيئية وكان عـدد الفقـرات     - 1

  .بالبيئة  فقرة تتصل بعالقة اإلنسان 18) فقرة  210(بالقرآن الكريم 
فقرة ، منها فقرة واحـدة تتصـل بمفهـوم    ) 159(في الحديث الشريف عدد الفقرات   - 2

  .) 1(. فقرة تتصل بعالقة اإلنسان بالبيئة ) 20(الموارد البيئية ، و 
األمية البيئية لـدى المتعلمـين   : دراسة أحمد كامل الرشيدي ، بعنوان :  الدراسة السادسـة

  . 1998 وعالقتها بتلوث البيئة ،
أجريت هذه الدراسة  بمصر،  تهدف هذه الدراسة إلى عرض سمات األميـة البيئيـة     

لدى المتعلمين في كل من الريف والحضر ، كما تهدف إلى التعرف على خطر األمية 
  البيئية نحو البيئة ، والدور الذي يمكن أن يتحقق من تعديل السلوكيات البيئية نحوها 

  
أهمية الدراسة في أنه محاولة للوقوف على أسباب تضـخم المشـكلة   تكمن :  أهمية الدراسة

وعدم القدرة على تحقيق العالج المناسب لوقف الخطر الداهم ، الذي يهدد حياه كـل  
الكائنات الحية ، ومن ثم اقتراح التوصيات التي قد تكون عوناً لكل المهتمين بشـؤون  

  .البيئة ومشكالتها 
  :اإلجراءات المنهجية 

دم الباحث المنهج الوصفي حيث يرى أنه أنسب المناهج البحثية للوقـوف علـى   استخ  
مفـردة مـن   ) 600(مدى العالقة بين األمية وتلوث البيئة ، تتكون عينـة الدراسـة   

  .المتعلمين والمتعلمات من قرى محافظة أسوان 
  :نتائج الدراسة 

   .نتائج الدراسة طبقاً ألفراد العينة من المجتمع الريفي   -أ 
أظهرت النتائج أن هناك سمات أساسية لألمية البيئية في الريف، وأن هـذه السـمات     - 1

  .يشترك فيها الذكور واإلناث في مختلف األعمار في كل المستويات التعليمية 
أظهرت النتائج أن العالقة طردية بين التحول من الجماعية للفردية والتلوث البيئـي ،    - 2

  .وقوتها تحتاج إلى تماسك جماعي  حيث إن السالمة البيئية
اتفق جميع أفراد العينة على العالقة بين عدم االهتمام بالمشـكالت البيئيـة وقضـايا      - 3

  .المجتمع والتلوث الحادث في البيئة ، وهذا يؤكد خطورة السلوك البيئي 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 17، ص  1998،  87، العدد  رسالة الخليجاإلسالمية بالمرحلة الثانوية ،  صالح دياب ، المناهج البيئية في كتب التربية) 1(
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ربطت جميع فئات العينة بين عدم الرضا عن المجتمع وتلوث البيئة مما يؤكد ضرورة   - 4
  .توجيه المسؤولين إلى كسب ثقة المواطنين 

  .نتائج الدراسة ، طبقاً ألفراد العينة في المجتمع الحضري   -ب 
شعور بالملكية العامة ، وهذا يؤكد اتفاقهم علـى زيـادة    دد الجميع على عدم وجوأك  - 1

  .السلوكيات السلبية تجاه البيئة 
اتفق الرجال على عدم المحافظة على القيم الجمالية ويرجع ذلك إلى اإلهمال الواضح   - 2

  .في معظم المرافق 
لـدى   ةسلوكيات البيئيـة السـلبي  االتفاق الكامل بين جميع أفراد العينة على وجود ال  - 3

  .المتعلمين في المدينة سبباً مباشراً في مظاهر التلوث البيئي 
اتفق جميع أفراد العينة من المتعلمين الحضر ، أن هناك وجوداَ لسمات األمية البيئيـة    - 4

  .،التي لم يختلف عليها ذوي المؤهالت العليا أو المتوسطة أو فوق ذلك 
وما زالـت   تأن المظاهر السلوكية السالبة لدى متعلمي الحضر أسهمأظهرت النتائج   - 5

تسهم في تدمير الطبيعة ، التي كان من المفروض أن تجد العون والمساعدة من ذوي 
  . )1(المؤهالت العليا على درجة الخصوص 

أثر المستوى التعليمي للوالدين في تنمية : دراسة أحمد عصام ، بعنوان :  الدراسة السـابعة
  . 1999التربية البيئية لألسرة ، 

أجريت هذه الدراسة في مدينة طرطوس بسوريا ، تهدف هذه الدراسة ، إلى معرفـة    
أثر متغير المستوى التعليم للوالدين في تنمية االتجاهات اإليجابية لألسرة نحو قضـايا  

  .البيئة في مدينة طرطوس 
  :اإلجراءات المنهجية 

مفردة من أربـاب األسـر ،       ) 200(ة الدراسة تم اختيار وحدة التحليل األسرة ، عين  
  .أداة الدراسة ، تم استخدام االستبانه كأداة لجمع البيانات 

منهج الدراسة ، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ، األساليب اإلحصائية تم استخدام الكاي 
  .المربع الختيار فروض الدراسة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 77، ص  1998بدون مكان نشر ، ، كتبة األكاديميةمحمد كامل الرشيدي ، بحوث ودراسات تربوية في الميزان ، الأ )1(
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  :فروض الدراسة تمثلت في اآلتي 
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين آراء الوالدين ذوى المستوى التعليمي   - 1

  .لبيئة والحفاظ عليها في قضايا ا) المرتفع ، المتوسط ، المنخفض ( 
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين آراء الوالدين ذوى المستوى التعليمي   - 2

نحو حمالت تنظيف المدينـة ومشـاركة   ) المرتفع ، المتوسط ، المنخفض ( 
  .األبناء فيها 

ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين آراء الوالدين ذوى المستوى التعليمي       - 3
في تقبـل مالحظـات أبنـائهم المقدمـة     ) لمرتفع ، المتوسط ، المنخفض ا( 

  .لسلوكياتهم الخاطئة نحو البيئية 
  :أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 

توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للوالـدين    
  . )1(كلما كانت اتجاهات األسرة نحو البيئة أكثر إيجابية 

التلـوث البصـري   : دراسة عادل ياسين محرم وآخرون ، بعنـوان  :الدراسة الثامنة 
  .  2000وعالقته بالتذوق الجمالي في مرحلة الطفولة المتأخرة ، 

أجريت هذه الدراسة في مدينة القاهرة ، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى االرتبـاط  
د األطفال في مرحلة الطفولة بين التلوث البصري ومستوى التذوق الجمالي عن

سنة ، كما تهدف إلى التعرف على أسباب ومظـاهر وأنمـاط    12المتأخرة 
التلوث البصري إلدراك ومواجهة آثاره الصحية والنفسـية الضـارة علـى    

  .األطفال ،خاصة فيما يتعلق بالتذوق الجمالي لديهم 
صري ومظاهره المتعددة في الكشف عن مدى تأثر الطفل بأنماط التلوث الب:أهمية الدراسة 

البيئة المحيطة ، ومدى تأثير التلوث البصري على مستوى التذوق الجمـالي  
  .ومدى انعكاس ذلك على تكوينه النفسي وعلى شخصيته مستقبالً 

  .المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج التجريبي : اإلجراءات المنهجية 
ل وطفلة ، أدوات الدراسة تم استخدام مقياس طف 200تتكون من : عينة الدراسة      

للتلوث البصري ومقياس التذوق الجمالي للمرئيات ، أما األساليب اإلحصائية 
، تم استخدام االرتبـاط بطريقـة التجزئيـة     Fواختبار  Tتم استخدام اختيار 

  .النصفية وطريقة الفا كرونباخ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ،  مجلة دمشق لآلداب والعلوملمستوى التعليمي للوالدين في تنمية التربية البيئية في األسرة أحمد عصام ، أثر ا )1(
  . 217، ص  1999،  2، العدد اإلنسانية 
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توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مسـتوى وجـود الملوثـات     – 1:فروض الدراسة
  .البصرية ومستوى التذوق الجمالي عند الطفل 

داللة إحصائية بين إدراك الطفل للتلوث البصري ومسـتوى   توجد عالقة ذات   – 2
  .تذوقه الجمالي 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السمات الشخصية للطفل وبين مسـتوى     - 3
  .تذوقه الجمالي 

  : نتائج الدراسة 
أكتوبر على حسـاب   6توجد فروق جوهرية ودالة في صالح تالميذ مدرسة   - 1

نفيسة في مستوى التذوق الجمالي ، األمر الذي يشير أن  تالميذ مدرسة السيدة
أكتوبر يتمتعون بقدر أعلى في مستوى تذوق  6أفراد العينة الذين يعيشون في 

الجمال ، في حين أن أفراد العينة الذين يعيشون في حي العباسـية مسـتوى   
تذوق الجمال أقل ، ويرجع هذا إلى قلة وندرة الملوثات البصـرية وارتفـاع   

  .أكتوبر  6سبة المظاهر الجمالية في ن
أكتوبر والسيدة نفيسـة لصـالح تالميـذ             6توجد فروق دالة بين التالميذ في   - 2

أكتوبر وذلك في مستوى إدراك التلوث البصري الـذي يتعلـق بالمبـاني     6
والعمارات ، أما التلوث البصري الذي يتعلق بافتقاد وغياب قيمـة النظافـة        

جد داللة فيه ، ويرجع ذلك إلى أن األطفال على اختالف بيئاتهم سـواء  فال يو
أكانت نظيفة أو غير نظيفة قد ال يصعب عليهم التمييز والتفرقة بين المكـان  
النظيف وغير النظيف وبالتالي يسهل إداركهم لذلك ، ومن خالل هذه النتيجة 

الطفل للتلـوث   تبين لنا صحة الفرض وهو توجد عالقة ذات داللة بين إدراك
  .  البصري ومستوى تذوقه الجمالي 

ال توجد فروق دالة بين الذكور واإلناث في مستوى إدراك التلوث البصـري    - 3
  . )1(ومستوى التذوق الجمالي 

فعاليات الـدور اإلعالمـي   : دراسة يسرى عفيفي وآخرون ، بعنوان :الدراسة التاسعة
لدى الشباب فـي دولـة اإلمـارات      للمؤسسات البيئية في تنمية الوعي البيئي

2003 .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــأخرة ،    )1( ــة المت ــة الطفول ــي مرحل ــالي ف ــذوق الجم ــه بالت ــوث البصــري وعالقت ــرم ، التل ــادل ياســين مح                       ع
  1019، ص  2000،  3، العدد  مجلة العلوم البيئية
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  ، وتهدف إلى معرفة طبيعة نشاط المؤسساتأجريت هذه الدراسة في دولة األمارات 
  الحكومية وبرامجها في مجال البيئة ونشر الوعي البيئي وأهدافها  رالبيئية الحكومية وغي
  .وخططها المستقبلية 

تلقي الضوء على واقع برامج التوعية اإلعالمية التي تقوم بها المؤسسات : أهمية الدراسة 
شباب اإلمـاراتي ، تقـويم فعاليـة الـدور     البيئية لنشر الوعي البيئي لدى ال

اإلعالمي لهذه المؤسسات لبناء استراتيجيه إعالمية بيئية علمية تسـهم فـي   
  .توعية الشباب بمشاكل البيئة 

مفردة بطريقـة العينـة العشـوائية البسـيطة         300العينة تم اختيار :اإلجراءات المنهجية
منهج تحليل المنضمون للبـرامج  تم استخدام : المنهج المتبع في هذه الدراسة 

  .البيئية التي تصدرها المؤسسات البيئية باألمارات 
تم استخدام استمارة استبانه لقياس مستوى الوعي البيئـي ألفـراد   : أدوات الدراسة      

  . Fواختبار  Tتم استخدام اختبار : األساليب اإلحصائية . العينة 
  : نتائج الدراسة 
ه ما زالت هناك بعض البرامج والمطبوعـات البيئيـة        خلصت الدراسة إلى أن  

  )1. (ال تفي بالحاجة إليها من حيث المضمون 
دراسة ليلى أحمد كرم الدين ، بعنوان استخدام المشروعات البيئيـة  :  الدراسة العاشـرة

في تنمية سلوكيات إيجابية نحو البيئة لتالميـذ الصـف األول مـن التعلـيم     
  . 2004األساسي ، 

جريت هذه الدراسة في مدينة القاهرة ، وتهدف إلى تنمية سلوكيات إيجابية نحـو البيئـة   أ
لتالميذ المرحلة األولي من التعليم األساسي باستخدام المشـروعات البيئيـة ،   
حيث تمارس أنشطة بيئية في شكل مشروعات بيئية تؤدي إلـى الحـد مـن    

بيئة وتنمية سلوكيات إيجابيـة  األنماط السلوكية السلبية لهؤالء التالميذ ضد ال
  .نحو البيئة

تسهم في كشف السلوكيات السلبية ضد البيئـة وتعمـل علـى تعـديلها            : أهمية الدراسة 
مما يساعد على تنمية سلوكيات إيجابية لتالميذ المرحلة األولي مـن التعلـيم   

  .األساسي اتجاه البيئة في المناطق العشوائية 
  

  ـــــــــــــــــــــ
الدور اإلعالمي في المؤسسات البيئية في تنمية الوعي البيئـي لـدى الشـباب بدولـة      فعاليةيسرى عفيفي عفيفي ،  )1(

 657، ص  2003،  2 مجلة العلوم البيئية ، العددمارات ، إلا
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ومقيـاس للمواقـف    انهتم إعداد اسـتمارة اسـتب   : أدوات الدراسة:اإلجراءات المنهجية 
ـ  تم استخدام المنهج التجريبي حيث تم اختيار : ج الدراسةمنه .السلوكية البيئية   ةمجموع

ضابطة ومجموعة تجريبية في مقياس المواقف السلوكية البيئية قبل وبعد تطبيق برنـامج  
المشروع البيئي على عينة الدراسة و تم اختيار مجموعتين من تالميذ الصف الخامس من 

  .التعليم األساسي بطريقة عشوائية 

بـين  . 05أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  : لدراسة ا جنتائ
درجات عينة البحث المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فـي مقيـاس المواقـف    
السلوكية البيئية قبل وبعد تطبيق برنامج المشروع البيئية لصالح المجموعة التجريبيـة ،  

المشروع البيئي له فعالية كبيرة في تعديل السـلوكيات  مما يدل على أن استخدام برنامج 
البيئية السلبية لتالميذ المرحلة االبتدائية ، كما إنه يعمل على تنمية سلوكيات إيجابية نحـو  

  . )1.(البيئة لتالميذ المناطق العشوائية 
 االنتمـاء الكشـفي وعالقتـه   : دراسة مايسة أنور المفتي، بعنوان : عشـر يـةالدراسة احلاد

  .  2005بمستوى الوعي البيئي ، 
أجريت هذه الدراسة بمصر ، وتهدف إلى معرفة الفروق بدرجة الوعي البيئي وذلك مـن    

. خالل المقارنة بين المنتميين للجماعات الكشفية والمنتميين لجماعات األنشطة األخـرى  
وهي االنتماء  تتمثل أهميتها في كونها تتناول إحدى الموضوعات الحيوية: أهمية الدراسة 

  .لجماعات النشاط ودوره في تنمية الوعي لدى الشباب المنتمي لهذه الجماعات 
عينة الدراسة تم اختيار مجموعة من الشباب بالطريقة القائمـة علـى   : اإلجراءات المنهجية 
تم استخدام استمارة استبانه ومتضمنة :أداة الدراسة  . طالب وطالبة  788الصدفة وعددها 

ات الشخصية والديموجرافية ، واستبانه الوعي نحو البيئـة ومشـكالتها ، مـنهج    للمتغير
تم استخدام المنهج الوصفي المقارن في تناوله لموضوع الدراسة وفـي تحديـد   : الدارسة

  .المشكلة من خالل جمع البيانات والفروض وعرض النتائج وتحليلها 
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
يجابية نحو البيئة لتالميذ الصف األول مـن التعلـيم   إلدين ، استخدم المشروعات البيئية في تنمية سلوكيات حمد كرم األيلي  )1(

  .  1352، ص  2004،  4 مجلة العلوم البيئية ، العدداألساسي ، 
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  :فروض الدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الوعي البيئي بين أفراد العينة ممن ينتمون   -  1

  .جماعات األنشطة الكشفية ومن ينتمون إلى جماعات األنشطة األخرى ل
توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الوعي البيئي بين الفئـات تبعـاً لـبعض      - 2

الخلفية الحضرية  ، النـوع ، المسـتوى التعليمـي    ,المتغيرات الشخصية والديموجرافية
  .رتيب األسريللوالدين ، مهنة الوالدين ، حجم األسرة ، الت

  : نتائج المجموعة األولي 
ال توجد فروق جوهرية بين جماعات األنشطة الكشفية وجماعات األنشطة األخرى في   - 1

  .وعيهم بالمشكالت البيئية 
توجد فروق جوهرية في بعض األبعاد بين فئات العينة ذكوراً وإناثاً ممن ينتمون إلى   - 2

ام وتعليم أزهري ، ممن ينتمـون إلـى مسـتويات    عائالت كشفية وغير كشفية ، تعليم ع
  .تعليمية ومهنية لألم 

ال توجد فروق جوهرية بجميع األبعاد بين فئات العينة بيئة ريفية وحضرية ، تعلـيم    - 3
حكومي وخاص ، من ينتمون إلى مستويات تعليمية ومهنة األب ، من ينتمون إلى أسـر  

األسري ، وبذلك يثبت صحة هذا الفـرض   ذات أحجام مختلفة ،من يختلفون في الترتيب
  .جزئياً 

  : نتائج المجموعة الثانية 
أسفرت نتائج الدراسة أن ثمة وعي بيئي لدى المنتمين للجماعات الكشفية بصفة عامة   - 1

  . مدون فروق جوهرية بينه
  .أظهرت الدراسة فروقاً في درجة الوعي البيئي طبقاً لبعض المتغيرات األخر   - 2
ل الباحث إلى أن االنتماء للجماعات ينمي لدى الفرد الوعي وخاصة تجاه البيئـة  توص  - 3

  .) 1(. وعناصرها والمشكالت التي تتعرض لها 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
      عي البيئي دراسة للفروق بين الجماعـات الكشـفية وغيرهـا ،    ومايسة أنور المفتي ، االنتماء الكشفي وعالقته بمستوى ال )1(

   . 221، ص  2005، العدد األول ،  مجلة العلوم البيئية
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 ً   .دراسات على املستوى احمللي : ثالثا

لدى  يدراسة أكرم حسن الحالق ، سعد محمد الزليتي ، بعنوان الوعي البيئ:  الدراسة األويل
  . 1996تالميذ الشق األول من التعليم األساسي بمدينة بنغازي ، 

بمدينة بنغازي، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الوعي البيئي لـدى   أجريت هذه الدراسة  
التالميذ باعتبار أن الوعي أساس من أسس تقويم سلوك التالميذ تجاه بيئتهم ، كما تهـدف  

على  ظإلى تبصير التالميذ بمشاكل البيئة وتمكينهم من ابتكار الحلول التي من شأنها الحفا
  .البيئة 

مدرسة ابتدائية داخل مدينة بنغازي ، ) 21(اشتملت على : ينة الدراسة ع:اإلجراءات المنهجية 
  .تلميذ وتلميذة ، وحده التحليل تالميذ المدارس االبتدائية ) 650(عدد مفرداتها 

  .تم استخدام االستبانه أداه لجمع البيانات : أداة الدراسة     
  :نتائج الدراسة 

ى موضوعات البيئة ، نسبة من تعرفوا على نصف إجمالي العينة ليس لهم اطالع عل  - 1
  %) .29.9(المعني الحقيقي للبيئة منخفضة مثلت 

  .من إجمالي العينة ليس لديهم معرفة بالمشكالت البيئية %) 47.5(نسبة   - 2
يعتبر االهتمام بالحدائق والمساحات الخضراء مهم في غرس سلوك بيئي سليم لـدى    - 3

من أفراد العينة ليس لـديهم مشـاركة   %) 56(حيث أشار النشيء ، وهذا الجانب مفقود، 
  .وعناية بالحدائق في المدرسة 

التلوث بالنفايات المنزلية يبدو واضحاً في أغلب مناطق مدينة بنغازي ، حيث أشـار    - 4
  .من إجمالي العينة بوجود نفايات في الساحات الموجودة قرب مدارسهم %) 70(

من إفراد العينـة  %) 84(لدراسية لمعلومات بيئية ، أشار فيما يخص احتواء المناهج ا  - 5
بأن مادة العلوم المادة الوحيدة التي تناولت بعض الموضوعات البيئية ، والجانب العملـي  

  .  )1(. مفقود في هذه المادة 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
        ،  سمجلـة قـار يـون   شق األول من التعليم األساسـي ،  ي ، الوعي البيئي لدى تالميذ النأكرم حسن الحالق ، سعد الزليت )1(

  . 107، ص  1996العدد األول والثاني ، 
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فعالية استخدام األنشطة وبعض وسائط : دراسة سكينة بن عامر ، بعنوان :  الدارسة الثانية

  . 2005الثقافة في تنمية المعرفة والسلوك البيئي لدى األطفال ، 
تنمية المعرفة والسلوك البيئـي   ىمدينة بنغازي ، وتهدف هذه الدراسة إلأجريت هذه الدراسة ب

لدى األطفال باستعمال برنامج يعتمد على األنشطة وبعض وسائط الثقافة باستخدام مقياس 
  .المواقف السلوكية البيئية ، وبطاقة مالحظة السلوك البيئي 

 110تجريبي، فكانت عينة الدراسة المنهج ال ىاعتمدت هذه الدراسة عل: اإلجراءات المنهجية 
  .طفل وطفلة  59: طفل وطفلة ، المجموعة الضابطة 

  .تم استخدام مقياس المواقف السلوكية البيئية وبطاقة مالحظة السلوك البيئي : أداة الدراسة   
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـة المجمـوعتين    – 1: فروض الدراسة 

طة في معرفة المفاهيم البيئية الواردة في االختبار الخاص بالدارسة قبل التجريبية والضاب
وبعد تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية في صالح المجموعة التجريبية في التطبيق 

  .البعدى 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المجمـوعتين الضـابطة       - 2

مقاس ببطاقة السلوك البيئي الخاصة بالدراسة قبـل وبعـد   والتجريبية في السلوك البيئي ال
  .تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية بعد التطبيق البعدي 

  :نتائج الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائياً في نمو المعرفة البيئية بين متوسطات درجات مجمـوعتي    - 1

مقاس بمقياس المواقف السلوكية الدراسة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى ال
  .البيئية الخاص بالدراسة

توجد فروق دالة احصائياً في نمو المعرفة البيئية بين متوسطات درجات مجمـوعتي    - 2
الدراسة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى المقاس باختبار المعرفـة البيئيـة   

  . )1(. الخاصة بالدراسة 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 8بن عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص إبراهيم سكينة   )1(
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تحليل محتوى الكتب المدرسية فـي  : على زوبي ، بعنوان  ءدراسة حوا:  الدراسة الثالثـة
  . 2006الشق األول من مرحلة التعليم األساسي في ضوء أهداف التربية البيئية ، 

إلى التعرف على جوانب أهـداف التربيـة   أجريت هذه الدراسة بمدينة بنغازي ، وتهدف   
البيئية في الكتب المدرسية للشق األول من التعليم األساسي وذلك لإلجابة على التساؤالت 

  :اآلتية 
ما أهداف التربية البيئية الواجب تحقيقها في نهاية الشق األول مـن مرحلـة التعلـيم      - 1

  األساسي ؟
ناولها في محتوى موضوعات الكتب المدرسية فـي  ما أهداف التربية البيئية التي تم ت  - 2

  بالشق األول من مرحلة التعليم األساسي ؟
تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول موضوعاَ مهماَ باعتبار أن الموضوعات :أهمية الدراسة

البيئية ذات أولوية داخل المجتمعات كافة ، لما لها من انعكاسـات علـى صـحة الفـرد     
المقرارات  لما لها من دور مهم في تحقيق التربية البيئية، فالبـد مـن    والمجتمع ، أهمية

دراستها وتقويمها تقويماً علمياً إلعطاء صورة واضحة عن جوانـب القصـور المتعلقـة    
  .بالتربية البيئية 
مجتمع الدراسة جميع موضوعات كتب الشق األول من التعليم األساسي  : ةاإلجراءات المنهجي
حثة المنهج المسحي التحليلي في التعامل مع البيانات، حيث تمثلـت فئـة   حيث اتبعت البا

التحليل في الجانب المعرفي الوجداني  المهارى ولمعرفة ثبات األداء قامت الباحثة باختيار 
  .من جميع الموضوعات بالكتب الدراسية موضوع البحث % 10عينة عشوائية بنسبة 

  :نتائج الدراسة 
هدفاَ بمعني أن جميع األهداف  27التي تم تناولها بالكتب المدرسية  بلغ عدد األهداف  - 1

  .التي بالقائمة تم تناولها متفاوته 
بلغ عدد الموضوعات التي تناولت جانباً أو أكثر من جوانب أهداف التربيـة البيئيـة     - 2

موضـوعاَ أي بنسـبة    760من بين  501بكتب الشق األول من مرحلة التعليم األساسي 
65 %.  

جاء الصف الرابع في المرتبة األولى من حيث تناول أهداف التربية البيئية ، الصـف    - 3
السادس في المرتبة الثانية ، الصف الخامس في المرتبة الثالثة ، الصف الثالثة في المرتبة 

   )1.(الرابعة ، وجاء الصف األول في المرتبة األخيرة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف التربيـة البيئيـة ،    وءل من مرحلة التعليم األساسي في ض,زوبي ، تحليل محتوى الكتب المدرسية في الشق األلي حواء ع )1(
  .  12، ص  2006، التربية وعلم النفس ، جامعة قاريونس ، ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 
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  :تعقيب على الدراسات السابقة 
ن كانت فـي  إجريت على هذا الموضوع وأبمجموعة من الدراسات التي  لقد تم االستعانة

ال أنها تخدم الدراسة الحاليـة وكـان السـبب فـي     إموضوع الدراسة ، لغلبها غير مباشرة أ
االستعانة بهذه الدراسات هو عدم وجود دراسة تتحدث عن القيم االجتماعية وعالقتها بالسلوك 

  .عنها هذه الخصوصية التي نبحث ب يـالبيئ
  :أما اإلجراءات المنهجية 

عفيفـي، ودراسـة         حتتفق الدراسة الحالية مع دراسة عبد الفتـا : من حيث وحدة التحليل
مايسة أنور المفتي من حيث وحدة التحليل فكانت وحدة التحليل هم الشباب ، أما بقية الدراسات 

دراسة      أحمـد عصـام    فقد اختلفت من حيث وحدة التحليل ،فكانت دراسة سوزان أحمد ،
متفقة من حيث وحدة التحليل، فاألسرة هي وحدة التحليل ، أما دراسة صالح ديـاب ،دراسـة   
حواء زوبي فقد اتفقتا، فكانت المناهج الدراسية هي وحدة التحليل ، أما دراسة أكـرم حسـن،   

ق كـانوا  دراسة سكينة بن عامر، دراسة ليلي أحمد، دراسة عادل ياسين  دراسة أكرم الحـال 
تالميذ المدارس هم وحدة التحليل ، باستثناء دراسة مالك أحمد كان األخصائيون االجتماعيون 
هم وحدة التحليل، ودراسة يسرى عفيفي اختلفت عن بقية الدراسات فكانت البرامج اإلعالمية 

  .هي وحدة التحليل 
عشـوائية، حيـث    قامت الدراسات السابقة في مجملها علـى عينـات  : من حيث نوع العينة 

استخدمت دراسة محمد عبدالرحمن ، دراسة عبدالفتاح عفيفي ، دراسـة مايسـة أنـور     
دراسة ليلي أحمد ، دراسة يسرى عفيفي ، العينـة العشـوائية البسـيطة ، أمـا دراسـة                

صالح دياب استخدمت العينة العمدية في حين بعض الدراسات لم تشر إلى نـوع العينـة        
لدراسة الحالية، فقد اختلفت مع بقية الدراسات، حيث اعتمدت على العينة العشـوائية  أما ا

  .الطبقية النسبية 
جل الدارسات لم تستخدم متغير القيم االجتماعية ومتغير السلوك :من حيث متغيرات الدراسة 

سـة  البيئي، فاختلفت عن الدراسة الحالية باستثناء دراسة سكينة بن عامر اتفقت مع الدرا
  .الحالية، حيث يعتبر السلوك البيئي متغيراً تابعاً لها 

جل الدراسات تتفق مع بعضـها الـبعض باسـتخدام اسـتمارة     : من حيث استمارة االستبانه 
االستبانه كأداة لجمع البيانات كدراسة أكرم الحالق ، دراسة محمد عبدالرحمن ، دراسـة  

نور ، دراسة عبدالفتاح عفيفـي، أمـا   أحمد عصام ، دراسة مالك أحمد ، دراسة مايسة أ
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هذا واتفقت بعض الدراسات مع . الدراسة الحالية، فتستخدم استمارة المقابلة لجمع البيانات 
الدراسة الحالية باستخدام مقاييس للسلوك البيئي كأداة من أدوات الدراسة منهـا دراسـة   

استخدمت مقياس للتلوث ياسين ، التي  لسكينة بن عامر ، دراسة ليلي أحمد ، دراسة عاد
  .البصري ومقياس للتذوق الجمالي 

اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة عبدالفتاح عفيفي ، دراسـة أحمـد كامـل    :من حيث المنهج
الرشيدي ، دراسة أحمد عصام ، دراسة مايسة أنور باستخدام المنهج الوصفي في تنـاول  

إن كانت الدراسات األخرى اتفق موضوع الدراسة، واختلفت مع بقية الدراسات األخرى و
البعض منها، فقد اتفقت دراسة سكينة بن عامر مع دراسة عادل ياسين دراسة ليلي أحمد 
باستخدام المنهج التجريبي واتفقت دراسة يسرى عفيفي ، دراسة حواء زوبـي ، دراسـة   

  .صالح دياب باستخدام منهج تحليل المضمون في تناول موضوع الدراسة 
  
  : لدراسةفروض ا  - 7

تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين القـيم  
االجتماعية والسلوك البيئي وتتفرع هذه الفرضية إلى مجموعة من الفرضيات الفرعية جاءت 

  : اآلتيعلى النحو 
                                               .    البيئي كهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التعاون والسلو  - 1
  .البيئي  كهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة النظافة والسلو  - 2
  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المسؤولية االجتماعية والسلوك البيئي   - 3
  .سلوك البيئي هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التذوق الجمالي و ال  - 4
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المحافظة على الممتلكات العامة والسـلوك    - 5

  .البيئي
  
  
  
  
  
  
  
  



 46

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني القيم االجتماعية
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  :متهيد 
تحتل دراسة القيم مكانة مركزية في العلوم االجتماعية بصفة عامة وعلـم االجتمـاع   

من فراغ وال هـي   أفالقيم ال تنش ،، وتعتبر مدخالً ممتازاً لفهم روح الثقافة بصفة خاصة
بل هي جزء ال يتجزأ من الخبرة اإلنسانية الواقعيـة ،   ،مجردة مطلقة وال ثابتة وال أبديه

في سلوك اإلنسان وتنبع من نفسه ومن تفاعل رغباتـه   لغهمتغ فهي والقيم فضالً عن ذلك
ي يعيش فيها ، وتشكل القيم محوراً لكثير من االعتقادات واالتجاهات مع األشياء والبيئة الت

  . )1.(والسلوك ، وتؤثر في أحكامنا وأفعالنا وتصرفاتنا 
لنتاج اجتماعي يتعلمها الفرد ويتشربها ويكتسـبها مـن   وعلى أي حال تبقي القيم محصلة   

  .خالل عملية التنشئة االجتماعية 
  

  :ةموضوع القيم االجتماعية ويتمحور في العناصر اآلتي وسيعرض هذا الفصل في ثناياه  
  .مدخل عام لموضوع القيم  •
  .القيم و السلوك  •
  .القيم االجتماعية وأهميتها في خدمة البيئة  •
  .القيم االجتماعية والشباب  •
 . دور المؤسسات االجتماعية في غرس القيم والسلوك البيئي  •
 
 : مدخل عام ملوضوع القيم  •

ن الموضوعات التي تمت دراستها بشكل كبير في العديد من المجاالت في موضوع القيم م
  . علم االجتماع ، علم النفس والتربية ، االقتصاد وغيرها

ورغم أهمية موضوع القيم إال أنه ينتابه صعوبة لكونها مادة واقعية يصعب قياسها ،   
   )21.(ي مواقف مختلفة ولكن أصبح عملية قياس القيم يتم عن طريق مالحظة سلوك األفراد ف

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
                  عـة الحـرة ،   با، دار الط 1عبدالرازق عبداهللا عوض ، الهجرة الوافدة وعالقتها بتغيـر بعـض القـيم االجتماعيـة ، ط      )1(

 . 92، ص  2009اإلسكندرية ، 
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 21، ص  2005شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،  طارق كمال ، أساسيات في علم النفس االجتماعي ، مؤسسة )2(

  

هذا وتعتبر القيم خاصية من خصائص المجتمع اإلنساني ، فاإلنسان هو موضوع القيم   
باعتبار أن القيم عملية اجتماعية تخص الجنس البشري وتشتق أهميتها ووظائفها من طبيعـة  

دو أهميتها في كونهـا تشـكل   وجوده في المجتمع، فال وجود للمجتمع اإلنساني دون قيم ، وتب
المالمح األساسية لضمير المجتمع وتشكل ضمائر أفراده ، وهي تهدف إلى تنظـيم السـلوك         

  . )1.(إذ تعد إطاراً مرجعياً يحكم تصرفات الفرد والجماعة 
ومن هنا نستطيع القول أن القيم ال تأتي من فراغ ،فهي مكتسبة يكتسبها الفـرد مـن     

شأ ويعيش فيه ، ولكن قد تختلف من مجتمع آلخر ومن شخص آلخر باعتبار المجتمع الذي ين
أن للقيم إطاراً مرجعياً ترتب فيه حسب األهمية سوى علـى مسـتوى الفـرد أو الجماعـات             

  .أو المجتمعات 
علي سبيل المثال قد تكون قيمة التعاون في المرتبة األولى لدى فرد معين بينما قيمـة    

لي هي األولى لدى شخص آخر ، معني هذا أن أبناء المجتمـع ليسـوا صـورة    التذوق الجما
متشابهة ولكن لكل فرد إطاراً قيمياً، واالختالف في سلم التدرج وليس فـي المكونـات أي أن   

  .لكل فرد قيماَ يؤمن بها وتظهر بوضوح في سلوكه 
  :ولعرض موضوع القيم بشيء من التفصيل نتناول النقاط اآلتية  

  
 َ   :مصادر القيم :  أوال

  :تتكون القيم من مصادر ثالثة وهي   
يشمل المعارف والمعلومات والنظريات وعن طريقها يتعلم الفـرد  : المكون المعرفي   - 1

  .القيم 
يشمل االنفعاالت والمشاعر واألحاسيس وعن طريقها يميل الفرد إلى :المكون الوجداني  - 2

  .قيمة معينة دون األخرى 
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  21، ص  2006ماجد الزيود ، الشباب والقيم في عالم متغير ، دار الشروق ، األردن ،  )1(
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القيمة هنا تترجم إلى سلوك ظـاهري ، ويتصـل هـذا الجانـب     : المكون السلوكي   ـ 3
  .)1.(بممارسة القيمة أو السلوك الفعلي مما يجعل الفرد يمارس القيمة وتتكرر في حياته اليومية

  مـصادر القيـــــم          

  مصـــادر القيــم) 2(شكل 
 ً   :خصائص القيم : ثانيا

من خالل تتبعنا للعرض العام لموضوع القيم نالحظ العديد من الخصائص التي تميز   
ـ  ة إلـى  القيم عن غيرها من المفاهيم، حيث يشير عبداهللا الرشدان في كتابه علم اجتماع التربي

خصائص عدة للقيم من بينها أنها ذاتية ، عصية على القياس ألن القيم اإلنسانية غير محددة ، 
فيه وتنبع من نفسـه   ةوهي مسألة شخصية وليست شيئاً مجرداً مستقالً عن السلوك، بل متغلغل

يش فيه ورغباته ، ونسبية ال يمكن أن تفهم إال في المجال السلوكي وفي اإلطار الثقافي الذي يع
  . )2(. الفرد ، وترتب ترتيباً هرمياً 

ولقد اتفق عبداهللا الرشدان مع فوزية دياب في عرض خصائص القيم، حيث أشـارت    
  .إلي أنها نسبية وذاتية وعصية على القياس وترتب ترتيباً هرمياً 

ومن هنا  نالحظ أن من خصائص القيم ترتب فيما بينها ترتيباً هرمياً فتهيمن بعـض    
  .يم على غيرها أو تخضع لها الق
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 110، ص  مرجع سبق ذكرهطلعت همام ،  )1(
  . 156، ص  2004، علم اجتماع التربية ، دار الشروق ، األردن ،  نالراشدا عبدا هللا )2(

  
 العقلي

  
   الوجداني

 السلوكي
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  :ومن هذا المنطلق يمكن تحديد أهم خصائص القيم االجتماعية فيما يأتي
  .ة مشرتكة بني عدد كبري من الناس القيم االجتماعي  - 1

إن القيم هي المعيار الذي نحكم به على الناس كجماعة أو أفـراد ، علـى المواقـف      
أو بأنها مستحبة أو مكروه ، جميلة  وألوان السلوك واألفكار والمشاعر ، واألحداث واأللفاظ ، 

مام التخاذ تصرف فـي  رديئة مفيدة للمجتمع أو ضارة به ، صحيحة أو خاطئة ، تستحق االهت
  .خدمتها أو محاربتها 

من الواضح أن الناس الذين يعيشون في مجتمع واحد ما لم يتفقوا على هذه المعـايير      
  . )1.(أو األسس، فإن الحياة االجتماعية بين أفراد المجتمع تصبح مستحيلة 

  .القيم االجتماعية تتصف بالدينامية والقابلية للتغري االجتماعي   - 2
قد يكون التغير سريعاً جداً كما يحدث في المجتمعات المتقدمة ، وتكون هناك  رغبـة    

في تغيير قيمة اجتماعية ، وقد يكون التغيير بطيئاً جداً، فميل األفراد إلى االلتزام بقيم الجماعة 
ذه والتقيد بقواعدها السلوكية بحكم شدة كثافة الرقابة االجتماعية على سلوكه وحتى في أمثال ه

  . )2.(المجتمعات يحدث تطور ولكن ببطء شديد 
  .القيم االجتماعية التي تعرب عن نفسها بالرموز االجتماعية   - 3

ال يستغني الناس عن القيم االجتماعية وهم يعبرون عنها رمزياً ، وهناك طرائق يمكن   
ألفراد بعضـهم  للشخص أن يعلم بها عن تمسكه بالقيم االجتماعية أمام الناس ، أو عن تمايز ا

على بعض بموجب قيم اجتماعية معترف بها ،ومن أمثلة هذه الرموز المعبـرة عـن القـيم    
االجتماعية  الكفاءة في اإلنتاج و الذكاء في العمل  والتعاون  والجـد والمثـابرة ، وتـؤدي    

تحفيز الفرد وتشكيل سلوكه وتوجيه نشاطه في اتجاهات قيمة معينـة ويعمـل    ةالرموز وظيف
ينشط الفرد وكجائزة تدل على هذا الرمز مثل العمل الرمز له نوع الوظيفـة ومقـدار    كرمز

  . )3(.الدخل ، والتعاون في خدمة الحي والرمز له نظافة الحي وجماله 
ً القيم االجتماعية هلا أهداف  - 4   .خلقية  ا

 تستهدف القيم االجتماعية خدمة الجماعة وهذا هدف أخالقى ، وال يكاد يوجد سـلوك   
  .إنساني إال وصف بأنه خير أو شرير ، مؤدب أو غير مؤدب ، سلبي أو إيجابي 

   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 95عبدالرازق عبداهللا عوض ، مرجع سبق ذكره ص  )1(
  96المرجع السابق ، ص  )2(

   97المرجع السابق ، ص  )3(
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ماعية ، فنالحظ اشتراك عدد نستنتج مما سبق الدور الذي تقوم به القيم في حياتنا االجت
كبير من الناس في اكتسابها وتمثلها ، وهي التي تبين الطريق الذي يجب على األفراد سلوكه 
وتستقي من ثقافة المجتمع ومن الممكن الشعور بها وإدراكها ، فالقيم ليست صـفات مجـردة   

بهـا    ا الفرد ويؤمنفحسب، بل إنها في الواقع أنماط سلوكية تترجم مجموعة القيم التي يحمله
  . من خالل تصرفاته وأفعاله 

 ً   : تصنيف القيم: ثالثا
يعد تصنيف القيم من األسس األولى التي تساعد الباحث في عملية البحث ، فهي تبعده   

عن كثير من المشاكل التي تعترضه إذا حاول دراسة القيم دون أن يصنفها ويميز بعضها عن 
حاولة الوصول إلى معرفـة معينـة بأسـرع الطـرق     بعض ، فالغرض من التصنيف هو م

  )1(.وأدقها
والتصنيف أمر ملزم عند دراستها ويساعد على التقليل مـن الخلـط والبلبلـة فـي       

. مناقشتها،ولقد تعرض العديد من الباحثين إلى تصنيف القيم، لكنهم اختلفوا في طرق التصنيف
صعود واالرتقاء ، وصـنفها أوبيـر   علي سبيل المثال صنف عادل العوا القيم على أساس ال

يعد أفضل تصنيف ظهر فـي  )  Spranger(حسب الوظائف االجتماعية، وتصنيف سبرانجر 
كتابه أنماط الناس، حيث قسم الناس إلى ستة أنماط حسب نوع القيم الغالبة لديهم ، قيم نظرية  

  . )2( قيم سياسية ، قيم اجتماعية ، قيم جمالية ، قيم اقتصادية ، قيم دينية
من خالل النظر إلى ما سبق نستطيع القول أن تصنيف القيم ال يعني أنها منفصلة عن   

بعضها البعض، إنما هو لتسهيل الفهم وإيضاح مفهوم القيم، والتقليل من الخلط في مناقشتها ، 
  .وهذا التباين في التصنيف يعود إلى تباين وجهات نظر مناقشيها 

أهمية تصنيف سبرانجر على أسـاس المحتـوى    تنيفاولعلي أرى أن من أكثر التص  
  باعتباره أشار إلى موضوع القيم االجتماعية ،التي نحن بصدد الحديث عنها في هذه الدراسة 

  .تصنيف للقيم تم جمع أغلب وجهات النظر فيه  يوفيما يأت
    

  
  

           
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 37، ص  1980االجتماعية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، فوزية دياب ، القيم والعادات  )1(
  84ص .أحمد حمزة ، مرجع سبق ذكره إبراهيم  )2(
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  تصنيــــف القيـــــــــــم

  
  
  )  على أساس الدوام ) (على أساس الموضوع ) (على أساس العمومية )(على أساس الشدة () على أساس المقصد ) ( على أساس المحتوى (  
  

  قيم دائمةقيم ملزمة          قيم عامة            قيم ظاهرة                  قيم                قيم نظرية     
            مثل األعراف( ويعم شيوعها       يعبر عنها                                          وسائلية    قيم اقتصادية                  

  )والتقاليد وانتشارها           بالكالم                                     تعتبر وسائل لغايات(  قيم جمالية                    
  وقتية قيم عابرةقيم تفضيلية        قيم خاصة         مثل المتعلقة             )قيم اجتماعية                أبعد مثل الترقي     
  الموضات متعلقة بمواقف     بالخدمة االجتماعية مثل                              قيم غائية    قيم سياسية                     
  أو مناسبات         قيم ضمنية                           غاية في حد ذاتها (   قيمة دينية                     

  يستدل على وجودها                                              ) مثل حب البقاء                                     
  من مالحظة الميول                                                                                                     

  واالتجاهات والسلوك االجتماعي                    
  

  .تصنيـف القيــم )  3( شكل 
  

  
  :عالقة القيم ببعض المفاهيم األخرى : رابعاً 

في هذه الجزئية سوف نشير إلى عالقة مفهوم القيم ببعض المفاهيم األخرى باعتبـار    
أن أي دراسة ترتبط بالقيم يجب أن توضح مفهوم القيمة ، وتوضح المفـاهيم األخـرى ذات   

االجتماعية ، واالهتمامات ، والحاجات ، واالتجاهـات ، حيـث    العالقة ومن أبرزها المعايير
يبدو الخلط واضحاَ لدى العديد من الدارسين بين مفهومي القيم واالتجاهات ، وسنشـير إلـى   
االختالف بينهما إلزالة اللبس ، وبالتالي سوف نعرض بشيء من اإليجاز العالقة بـين القـيم   

  .والمفاهيم األخرى 
بمفهوم المعايير االجتماعية ولكن تختلف عن القيم باعتبار أن المعايير هي ترتبط القيم   - 1

قواعد للسلوك، فهي تحدد ما يجب وما ال يجب إتيانه من أنماط السلوك في ظـروف محـددة    
بينما القيم هي مستويات للتفضيل مستقلة إلي حد ما عن المواقف الخاصة ، بمعنى أن قيمـة  

مرجعية لعدد كبير من المعايير ، كذلك يرى البعض تطابقاً بـين   معينة قد تكون بمثابة نقطة
القيم والحاجات وأن خصائص كالً من القيم والحاجات متماثلة ، فالشخص قد يرغب في فعل 
معين ويشعر في الوقت ذاته إنه يجب القيام به ، ذلك أن القيم ليست فقط اعتقـاداً حـول مـا    

فاالرتباط بين القيم والحاجات على هذا النحو يطمـس  .  عمله ولكنها أيضاً رغبة للفعل يينبغ
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الخط الفاصل بين اإلنسان وسائر الحيوانات األخرى ، فاإلنسان هو الذي يحتضن قيماً توجـه  
سلوكه، فالقيم هي التغيرات المعرفية للحاجات ال على المستوى الفـردي فحسـب،إنما علـى    

  . )1.(المستوى المجتمعي 
بعالقة القيم باالهتمامات فيرى البعض أن القيمة هي موضوع االهتمام أما فيما يتعلق   - 2

، وفي الحقيقة أن االهتمام هو أحد مظاهر أو تجليات القيمة ، ولكنه مفهوم أضيق من القيمـة  
وهي تماثل لالتجاهات أكثر من القيم ، فهي تعبر عن موافقة وعدم موافقة قبـول أو رفـض   

  . )2.(لموضوعات أو أنشطة معينة 
أما فيما يخص عالقة القيم باالتجاهات، فيرى العديد من العلماء أن القيم حاالت خاصة   - 3

لالتجاهات اإلنسانية ، وأن هناك تطابقاَ بين المفهومين ولتوضيح هذا أكثر سوف نقف قلـيالً  
  :عند موضوع االتجاهات لنسلط ضوء على اآلتي 

  مفهوم االتجاه   -أ 
  .مكونات االتجاه   -ب 
  .العوامل التي تساعد على تكوين االتجاهات    –ج 
  .أوجه الشبه واالختالف بين المفهومين   -د 
ال يمكن مالحظتها بأسلوب مباشر، ولكن يمكن استنتاجها من خالل مجموعـة  :االتجاهات –أ 

تصرفات الفرد الظاهرة أثناء مواجهته لموقف أو حدث من واقع بيئته التي يتفاعـل معهـا ،   
ة الفرد هي المحيط الثقافي الذي يمده بالمعلومات التي تساعده على تكوين اتجاهاته وتعتبر بيئ

  .نتيجة لتفاعل األفكار والمعتقدات والعادات والقيم التي اكتسبها الفرد من تلك البيئة
االتجاه  بأنه أمر مكتسب لدى األشخاص عـن  ) Alloport(  تويعرفه أورد البر و  

  )3.(يط االجتماعي والثقافي لهم طريق التعلم من واقع المح
ايجابية  ابأنه نزعة أو قابلية الفرد لالستجابة إ م" أيضاً )   Trindis(ويعرفه ترندس   

  . )4(" أو سلبية نحو األشياء أو األماكن أو الظروف المحيطة به 
ومن خالل تعريف ترندس لالتجاه يتضح لنا أن االتجاه يتكون من ثالثـة عناصـر    
  .الزمة البد من توافرها، ويمكن أن نوضحه من خالل الشكل اآلتيأساسية مت
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 136ص  ،1984بيروت ،  ،على عبدالرازق جلبي ، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية ، دار النهضة العربية )1(
 . 137المرجع السابق ، ص  )2(

 . 166، ص 2002اإلسكندرية ،  ,معي الحديثعلم النفس ، المكتب الجا ,شعبان على حسين )3(

 . 166المرجع السابق ، ص  )4(
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  . اهـونات االتجـمك) 4(شكل رقم 
  

  :العوامل التي تساعد على تكوين االتجاهات  –ج 
من خالل ما سبق نستطيع القول أن االتجاهات مكتسبة ويتم اكتسـابها عـن طريـق      

  :اآلتي
وبصفة خاصة من والديه وإفـراد   هيمتص الفرد االتجاه من بيئيت: لتنشئة االجتماعية ا  - 1

المدرسية من مدرسيه وزمالئه ، وبالتالي تتكون االتجاهات من خالل  هأسرته ، كذلك من بيئت
المعلومات والمعارف التي تحصل عليها الفرد عن طريق التنشئة االجتماعية ،وكلمـا كانـت   

مات موثوقاَ بها كلما كانت فرصة أمام اإلنسان لتكوين اتجـاه سـليم حيـال    المعارف والمعلو
موقف أو موضوع معين ، أيضاً يتكون االتجاه من خالل عملية التنشئة عن طريق المؤسسات 
األخرى، التي لها دور في تكوين االتجاه مثل وسائل األعالم، حيث تقوم بدور كبير في تغيير 

واألساليب والبرامج التي تستخدمها ، فيكتسب الفرد اتجاهـاً قـد   االتجاهات من خالل الطرق 
  . )1.(يكون سلبياً أو إيجايباً حيال موقف أو موضوع أو قضية معينة 

يعد التعلم مصدراً آخر يزود الفرد بالمعلومات التي تسهم في نمو اتجاهاتـه  : التعلم   - 2
قضيها الفرد في التعلـيم الرسـمي     وتدعيمها بصورة عامة كلما ازدادت عدد السنوات التي ي

  .كلما بدأت اتجاهاته أكثر تحرراً 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 171شعبان على حسين ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(

بعد اكتمال تكوين الفكرة يكون لـدى الفـرد   
شعور عاطفي بالسـلب أو اإليجـاب حـول    

 قضية معينة 

فكرة حول موقـف  هو الحصيلة النهائية لتكوين ال
تصرف حيـال ذلـك   معين ، ويدفع ذلك بالفرد بال

  . سلبي أو ايجابي  ويظهر الفرد تصرف 
  

 مكونات االتجاه - ب 

  .مكون فكري  •
  
  
  
  .مكون عاطفي  •
  
  
  
 
 . مكون سلوكي •

كون له اتجاه حـول  الفرد ال يمكن أن ي
قضية إال إذا تكونـت لديـه معلومـات    
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ويبدو أن تأثير التعليم ووسائل األعالم يزداد كلما تقدم الشخص في العمر وقد يسـفر  
ات التي يعتنقها الولدين ، ومن خـالل تعلـم   هذا التأثير عن معتقدات تختلف عن تلك المعتقد

الفرد وزيادة البحث واالطالع يخلق لديه الحيوية والنشاط الذي يساهم فـي زيـادة حصـيلته    
الفكرية ، وبالتالي هذه المعلومات والمعارف التي اكتسبها الفرد عن طريق التعلم يكون منهـا  

  . )1.(ل موضوع أو قضية معينة اتجاهاً معيناًَ سواء أ كان سلبياً أو إيجايباً حو
من خالل العرض السابق نشير إلى أن القيم واالتجاهات تشـتركان فـي خصـائص      

التنظيم فكليهما تنظيم من المعتقدات يدور حول موضوع أو موقف محدد ، وكل منهما حاالت 
قـات  إدراكية واقعية موجهة ومحددة للسلوك ، وتتفق القيم مع االتجاهات لكونها دوافـع وطا 

للسلوك تتأثر بالسياق الثقافي للمجتمع ،  وتختلفان لكون أن القيم أكثر شمولية وعمومية مـن  
االتجاهات والقيم تقاوم التغير ولديها درجة من الثبات النسبي ، إذن العالقة بينهما ليست متسقة 

  . فقد تتضمن قيمة معينة اتجاهات متعارضة 
اإلنسان واتجاهاته سـواء أكانـت إيجابيـة            من خالل ما سبق نستطيع القول أن قيم  

أو سلبية تظهر واضحة وجلية في تصرفاته وأفعاله، وبالتالي يسلك سلوكاً معيناً إمـا إيجابيـاَ   
  .وإما سلبياَ 

  :ويمكن أن نوضح العالقة بين القيم واالتجاهات والسلوك بالشكل اآلتي  

  . وكـات والسلـم واالتجاهـالقة بين القيـالع) 5(الشكل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 185المرجع السابق ، ص ) 1(

  السلوك
يعكس نية 

الفرد 
 .للتصرف 

  القیم     
تعطي األشیاء وزنھا وأھمیتھا وتشكل دافعًا للسلوك     

  .اإلنساني 
   

  االتجاھات     
 تعكس معتقدات وقیم الفرد سواء كانت ایجابیة أو سلبیة 
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 انه يمكن االستفادة منهأ خرىألنستخلص مما سبق في عرضنا لعالقة القيم ببعض المفاهيم ا
جميع المفاهيم  اعتبار يعكس القيمة ، أي أنه يمكن اًلمعرفة القيمة ، فالسلوك مثالً يعتبر مؤشر

   . كتسابهااولكن نعتبرها مساعدة لتأكيد القيم و ،السابقة ليست قيماً

  :القيم والسلوك  •
في هذا الجانب يرى كثير من الباحثين أن القيم يمكن نستدل عليها من خالل سـلوك    

  .األفراد والجماعات ، ومن األفعال التي يقرها المجتمع وال تخرج عن اإلطار العام لبنائه 
في هذا الصدد يرى سورجن ، أنه يمكن التعرف عن القيم التي يكتسبها الشخص من   

خالل سلوكه إذ يؤكد أنه من الصعب على اإلنسان إخفاء قيمه على اآلخرين ، فعـن طريـق      
  .)1(.ما يقوم به الشخص من تصرفات وأفعال تتضح القيم التي يحملها ويؤمن بها من خاللها 

وفي كل مجتمع تنتظم مجموعة من القيم يشترك فيهـا النـاس   نالحظ في كل جماعة   
وتنظم سلوكهم االجتماعي، ويطلق على هذا نظام القيم السائد في الجماعة أو المجتمع ، ويمكن 
مالحظة تأثير القيم في السلوك في الحياة العملية، فالشخص الذي تسود عنده قيمة معينة فهـو  

   )2.(ضوء هذه القيمة  في حياته بصفة عامة يقيم كل شيء في
مثالً الشخص الذي تسود لديه قيمة النظافة ممكن مالحظة هذا في سلوكه الفعلي أثناء   

تعامله مع البيئة سواء في الشارع أو األماكن العامة أو داخل المؤسسة التعليمية ، حيث يكون 
، عكس الشـخص   حريصاَ على نظافتها واالهتمام بها تماماً مثل بيته ويحاول إظهار جمالها

الذي تكون لديه هذه القيمة في نهاية سلم القيم فهوال يلتفت إلى البيئة وجمالها واالهتمـام بهـا   
  . وهكذا في بقية القيم األخرى تترجم في سلوك األفراد وتظهر بوضوح في تصرفاتهم وأفعالهم

سـلوك  من خالل ما سبق يتضح لنا أن السلوك دال على قيمة ، أي من خالل القيام ب  
معين أو فعل معين نستطيع معرفة ما هي القيم التي يكتسبها األفراد والجماعات في أي مجتمع 

  .من المجتمعات ، فالسلوك يعتبر مؤشراً يعكس القيمة ، والقيمة لها تأثير على السلوك 
  :القيم االجتماعية وأهميتها يف خدمة البيئة •

ن الموضوعات التي تبدو للباحثين ريد الخوض فيه منال شك أن هذا الموضوع الذي   
صعب ، وذلـك لشـمولية الموضـوع وعمقـه ، فـالقيم       أن تناولها في مجال علم االجتماع

االجتماعية وطرق تكوينها واستمرارها وحتى انتهائها عملية مستمرة ومتجددة ، مما يجعـل  
   . ين في علم االجتماعصصعوبة في تناول هذا المفهوم من قبل المتخص

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 68حمزة ، مرجع سبق ذكره ، ص أحمد إبراهيم  )1(
  . 115طلعت همام ، مرجع سبق ذكره ، ص  )2(
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، وهي فـي  ال في مطلع القرن التاسع عشر إلم يستخدم لفظ القيمة في علم االجتماع 
  ).1.(األصل تعبير اقتصادي مرادف للثمن وتم استعارته من علوم االقتصاد 

هذا تعتبر القيم ذات أهمية بالغة في علم االجتماع باعتبارها أهم عناصر الثقافة ورغم   
، فهي جزء من ثقافة المجتمع ، وتشكل ضمير الجماعة ومصادر االلتزام في المجتمع ، وعن 

  . )2.(طريقها يصبح الفرد قادراً على القيام بالسلوك المرغوب فيه في المواقف المختلفة 
جتماعية دوراً كبيراً في بناء المجتمعات وتطورها ،فهي تمثل جـوهر  كما أن للقيم اال  

الثقافة ، وتحدد وتنظم النشاط االجتماعي لكافة أفراد المجتمع ، وفي هذا الصدد توضح نـوال  
عامر أن القيم االجتماعية فكرة يعتنقها جماعة من الناس سواء أكانت هذه األفكار هدفاً في حد 

عن السلوك ، فهي قادرة على أن تجعل الفرد يفضل موقفاً ويسلك سلوكاً  ذاتها أو مجرد تعبيراً
يتفق مع هذه القيم ، فهي تنبع من االرتباط االجتماعي بالجماعة ، فتبرز أهميتها فـي تنظـيم   

  . )3.(أفراد المجتمع من خالل تنسيق سلوكهم 
في نمو القيم األخالقية  أما ليزلي، فقد أشار إلى أن كثيراَ من القيم االجتماعية لها دور  

وهي التي تحدد السلوك وتوجه األفراد ، وتقوم المجتمعات بتدريسها ألبنائها حتى تغرس فيهم 
، كما يوضح محمد بيومي من خالل مناقشـته لمفهـوم    )4(. القيم وتصبح جزءاً من سلوكهم 

أكـان المرغـوب   القيم االجتماعية بأن القيمة هي المرغوب فيه من الفرد أو الجماعة سواء 
  . )5.(موضوعاً مادياً أو أفكاراً ، فهي الشيء الذي يرغبه أو يتطلبه المجتمع 

الذي يرى أن القيم ) Adler( ومما يعطي القيم الصبغة االجتماعية ما أشار إليه أدلر   
ش ال تتم من فراغ ، وإنما يقوم بها الفرد متأثراً بالمحيط االجتماعي والثقافي للمجتمع الذي يعي

  .)6(فيه ، وما يتضمنه هذا الوسط من نظم اجتماعية وعادات وتقاليد وأنماط سلوكية 
: وعلى الرغم من هذا الخالف، فإن هناك شبه إجماع واتفاق على أن القيمـة هـي     

مجموعة من أحكام يصدرها الفرد على بيئته اإلنسانية واالجتماعية وهذه األحكام هـي فـي   "
  إال أنها في جوهرها نتاج اجتماعي استوعبه الفرد, الفرد أو تقديره بعض جوانبها نتيجة تقويم 

وتقبله  بحيث يستخدمها كمحكات أو مستويات أو معايير ، ويمكن أن تحدد إجرائياَ في صورة 
  .مجموعة استجابات القبول والرفض إزاء موضوعات أو أشخاص أو أشياء ،أو أفكار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الكنـدي للنشـر    1، أساسيات التنشية االجتماعية للطفولة ، ط حوامدهصوالحه ، مصطفي محمود  دأحممحمد  )1(

  . 185، ص  1994والتوزيع ، األردن ، 
 . 186المرجع السابق ، ص  )2(

 . 60حمد حمزة ، مرجع سبق ذكره ، ص أإبراهيم  )3(

 . 61المرجع السابق ، ص  )4(

 . 61المرجع السابق ، ص  )5(

 . 57، ص مرجع سبق ذكرهفيق ، محمد ش )6(
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والقيمة معناها المجرد هي أي شئ أو ظاهرة أو سلوك له قيمة لدى الفـرد نتيجـة لتقـديره         
  . )1(.أو تقويمه الخاص لهذا الشيء أو الظاهرة أو السلوك 

من خالل الطرح السابق يتضح لنا أن القيم االجتماعية تعتبر موجهاَ للسلوك وتتـرجم    
إلى سلوك ، فهي جزء من ثقافة المجتمع وهذا ما أعطى القيمة الصبغة االجتماعية في الواقع 

وهو ما أشار إليه أدلر ، أيضاً نستطيع القول بأنها مهمة باعتبار أنها تساهم في إرشاد وتوجيه 
السلوك ، وتبقي القيم االجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات محصلة لنتاج اجتماعي يتعلمها 

تشربها ويكتسبها ويضيفها إلى إطاره المرجعي للسلوك تدريجياً مـن خـالل عمليـة    الفرد وي
التنشئة االجتماعية ، وهي تنشأ من خالل مكونات أساسية ومهمة وينتج عنها السلوك ، ويمكن 

  :توضيحها بشكل اآلتي
  القيــم االجتماعيـــة مصــــدرها               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مصدر القيم االجتماعية ) 6(شكـل                           
  

، وأيضاً أهمية في مجال خدمة  عمن هنا يتضح أن للقيم االجتماعية أهمية بالغة للمجتم
  .البيئة ، ولكن ظلت فترات طويلة تخضع للتفاعالت الفلسفية ، وخاصة في مجال الفلسفة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 92عبداهللا عوض ، مرجع سبق ذكره ، ص عبدالرازق   )1(

 المجتمع الثقافة

 البيئية

مجموعة النشاط الحركي ، اللفظي الذي یصدر من الشخص )  نتیجة ( السلوك 
 . المحیطة بھوھو یتعامل مع البیئة 
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في الغالب يشير العلماء في هذا المجال إلى اعتبار أن القيمة هـي الخيـر أو الشـر        
ولكن إذا ما نظرنا إلى التعريفات سالفة الذكر نستطيع القول بأنها مستمدة من عملية التنشـئة  

على سبيل المثال ما نالحظـه فـي   االجتماعية ، وهنا تبرز أهميتها في مجال خدمة البيئة ، 
الطرقات واألماكن العامة  العديد من األشخاص يمرون بجوار أكوام من القمامة ، وال يبـدو  
أي نوع من االعتراض ، في حين أن البعض اآلخر يرى أنها مظاهر سلبية يجب الـتخلص  

ة ، الخبـرات  منها ، لهذا نجد أن هناك عوامل تؤثر على القيمة لدى اإلنسـان منهـا التنشـئ   
  .المكتسبة ، وعي اإلنسان ومكانة الفرد 

من هذا يتضح أن القيم االجتماعية التي تغرس في الفرد لها عالقة وثيقة بمسألة البيئة   
والحفاظ عليها ، فإذا قلنا أن القيم االجتماعية تدفع بالفرد إلى االهتمام بغيره من الناس والسعي 

توظف هذه القيم في خدمة قضايا البيئة وفي هـذا الصـدد   إلى خدمتهم ، إذن من  الممكن أن 
البيئة واإلنسان إلى أن القيم االجتماعية أحكام قيمية يصدرها الفرد : يشير رشاد أحمد في كتابه

على مكونات البيئة االجتماعية واإلنسانية ، وتعكس شخصية الفرد وتقويمه الداخلي للمواقـف   
البيئة الثقافية ويستخدمها الفـرد للحكـم علـى القضـايا      من هوهي نتاج اجتماعي تم استيعاب

، ولربما من أهم القضايا والمشكالت التي تواجه عالمنا اليوم هـي القضـايا    )1(.والمشكالت 
والمشاكل البيئية ، فمن الممكن غرس القيم التي لها عالقة بالعمل البيئي وتنعكس في سلوكيات 

نوا أكثر إيجابية مثل قيمة التعاون ، النظافة ، المحافظـة  واتجاهات األفراد نحو البيئة ، ويكو
على الممتلكات العامة ، وبهذا يكون األفراد أكثر قبوالً وحرصاً لالتجاه نحو قضـايا البيئـة   

  . وحمايتها من التلوث والحفاظ عليها 
على سبيل المثال زرع قيمة المسؤولية تحرك الفرد نحو اسـتخدام المـوارد البيئيـة      

داماً جيداً ، والسعي للحفاظ على البيئة وعدم اإلساءة إليها ، زرع قيمة التعـاون تحـث   استخ
الفرد على المشاركة الفعلية في برامج حماية البيئة مثل الحمالت التطوعية في األماكن العامة 

 وباعتبار أن البيئة تتلوث نتيجة لسلوكيات البشر السلبية مثـل أالمبـاالة،  . واإلحياء السكنية 
  .األنانية ، النهب 

نرى الشخص يتفنن في زخرفة وتنظيف بيته من الداخل ، ويلقـي بالمخلفـات فـي      
وترى آخر يحرص كل الحرص على أثاث بيته وممتلكاته ، بينما في األماكن العامة ! الشارع 

  .ومكان العمل والدراسة تبدو عليه ألالمباالة ويسرف ويفسد في كل شيء 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
عة والنشر ، اإلسكندرية با، دار الوفاء لدنيا الط 1عبداللطيف ، البيئة واإلنسان من منظور اجتماعي ، ط  دحمأ رشاد )1(

 . 98، ص   2007
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في وسط هذه القيم السلبية والسلوكيات الخاطئة البد أن يحدث التلوث البيئي وتتفـاقم  
ماعية ألنها األساس القوى الذي يـدعم كافـة   في إطار ما تقدم ندرك أهمية القيم االجت.ثاره آ

 ، وتلعب دوراً بازراً ومهماً في حياة اإلنسان وخدمة قضاياالمجتمع  يالجهود البيئية المبذولة ف

  القيم االجتماعية والشباب  •
، فمنذ زمن ليس بالبعيـد كانـت   لعلنا نقف قليالً للحديث عن القيم في المجتمع الليبي   

منها ليبيا ذات قيم واتجاهات وعادات وتقاليد في أغلبها ال تختلـف عـن   المجتمعات العربية و
بعضها البعض ، ألن الدين اإلسالمي هو الذي يحدد القيم االجتماعية ، ومن هنا كان الـدين  

  .عامالً موحداً في أغلب البلدان العربية ومنها ليبيا 
جد اختالف في الطابع العام ولو نظرنا إلى القيم على مستوى المجتمع الليبي فإنه ال يو  

للقيم ، ولكن في تفاصيل هذه القيم يوجد خالف بسيط سواء في العادات أو السلوك ، ولكن بعد 
النهضة الشاملة التي شهدتها ليبيا والنهوض بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً ، هـذه الوضـعية   

مع الشباب وفقاً لقـيمهم  جعلت العديد من الشباب يغير في قيمه ، وأصبح من الصعب التعامل 
  .)1(.القديمة ، وهذا دفع بالشباب إلى االختالف في التمسك بقيمة دون األخرى 

وبالتالي قد يأخذون بقيم ال تفيدهم في حياتهم اليومية وهذا ينعكس عليهم أثناء تعاملهم   
األنانية وعـدم   مع البيئة المحيطة ، فطغيان العديد من القيم السلبية على القيم اإليجابية ، جعل

التعـاون ،  : تحمل المسؤولية وغياب اإليثار والتضحية تطغى على قيم اجتماعية سليمة مثـل 
وبهذا نالحظ معظم الشباب الليبي يركز على الجوانب المادية للقيم فيميل إلى . األمانة ، الوفاء 

على إعـداد الشـباب   اقتناء أرقي أنواع المالبس والسيارات ، وهذه المبالغة تعود بآثار سلبية 
وممكن مالحظة هذا في سلوك وتصرفات الشباب وخاصة في التجمعات .  )2(.الليبي وتكوينه 

  . التي يختلط فيها الشباب مثل الجامعات والمعاهد العليا واألندية وغيرها 
نالحظ جل االهتمام ينصب على المظاهر والحرية الشخصية، وبالتالي ال يراعي في   

لجانب الديني وهذا لدى الذكور واإلناث ، وبهذا نالحظ االبتعاد عن العديد من أغلب األحيان ا
القيم الحميدة ، والتصرف بتصرفات قد تكون بعيدة أحياناً عن الدين اإلسالمي الـذي أولـى   
عناية واهتماماَ بالبيئة وحث على احترامها وعدم العبث بها وإفسادها ، باعتبار أن الدين يربي 

مثل هذه األمور جعلت دراسـة القـيم   . ب التعاون وتطبيقه في حياته اليومية في اإلنسان ح
  . االجتماعية من الدراسات المهمة وخاصة أنها تتعلق بشريحة مهمة ،هي شريحة الشباب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص  2001، علم االجتماع ، جامعة قـاريونس ،  )  غير منشورة(سالم محمد عبدالقادر ، التقنية وقيم الشباب ، رسالة ماجستير  )1(
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باعتبار أن الشباب هم الجيل الذي يعتمد عليه في المستقبل ،و الحياة تسير إلـى األمـام         
  . )1.(مما يؤكد سيادة قيم الشباب وخاصة تلك التي تلقي قبوالً من جميع الشباب 

ى الشباب في مضمونها وجوهرها متعلمة ومكتسبة مـن خـالل   والقيم االجتماعية لد  
البيئة والثقافة السائدة في المجتمع ، فلهذا تعتبر مسألة دراستها مهمة ، حتى يستطيع المجتمع 

  .أن يتعرف على ما هو متوقع من هذه الفئة في المستقبل 
، وتشمل القيم قضايا  تلعب القيم دوراً أسياسياً في الحياة االجتماعية وفي العادات أيضاً  

ومفاهيم اجتماعية واقتصادية وسياسية كالتعاون ، المسؤولية ، المحافظة على الملـك العـام   
وغيرها ، وهي جميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بالفرد أو في عالقة األفراد بعضـهم بـبعض   

  .فالقضاء علي هذه المفاهيم معناه القضاء على الفرد والمجتمع 
االجتماعية تنمو من خالل التفاعل االجتماعي بين األفراد وتنتقل من جيل كما أن القيم   

  .الخ ........ إلى آخر من خالل األسرة ،المدرسة ،الجامعة ، المدرس ، دور العبادة 
ومن جانب آخر تعتبر القيم االجتماعية مهمة في مرحلة الشباب باعتبـار أن الكثيـر     

يم االجتماعية وتفسيراتها األخالقية وقواعد السلوك ومعـايير  منهم يبدأ في التفكير جدياً في الق
النشاط ، وبهذا يتكون نظام القيم الخاصة بهم ، فهم على عتبة الرشد، وبالتالي لديهم القـدرة  
على اإللمام ومناقشة قضايا وأمور تتعلق بالبيئة والفساد البيئي ، أيضاً علـى وعـي وإدراك   

، فمن الممكن مناقشة مثل هذه القضايا مع أترابهم وفي  يالبيئ بالمخاطر التي تنجم عن التلوث
مدارسهم وجامعاتهم واالشتراك في مناشط جماعية هدفها خدمة البيئـة ونشـر السـلوكيات    

اإليجابية لدى المواطن والقضاء على العديد من التصرفات السلبية، سـواء داخـل الجامعـة            
قيم االجتماعية لدى الشباب باعتبار أنها تترجم في سـلوك  أو خارجها ، من هنا ندرك أهمية ال

  .هذا الجيل أثناء تعاملهم مع البيئة 
نستنتج مما سبق أن الشباب العربي عموماً والشباب الليبي على وجـه الخصـوص     

يعيش في مناخ مليء بالمتناقضات هذا من جانب ومن جانب آخر التغيرات التي حدثت فـي  
ست على الشباب في اتجاهاتهم وأنماط سلوكهم وقيمهم ، وبالتالي أثـر  مختلف المجاالت  انعك

  .هذا على قيم الشباب من خالل الثقافات المنقولة إليه عبر وسائل االتصال 
كذلك يخضع الشباب في تنشئتهم لمؤثرات متعددة توجهها مبادئ وأهـداف مختلفـة     

ته ، فوجد الشاب العربي الليبـي  ومتناقضة ، خاصة أن المجتمع المعاصر يتميز بتعدد مؤسسا
خصوصاً نفسه أمام مشتتات أدت إلى وقوع الشباب في أزمات ثقافية وقيميـة ، هـذا جعـل    

  .مجتمعنا الليبي يواجه معضلة حقيقية واضحة في سلوك أفراده نحو البيئة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وهي انحدار القيم السامية وكثرة األنماط السلوكية السلبية مثل التصرفات الخاطئة من  
  .قبل الشباب أثناء تعاملهم مع البيئة سواء داخل الجامعة أو األماكن العامة المحيطة بنا 

وهذا يحتاج إلى التنويه على أهمية القيم االجتماعية وزرع القيم اإليجابية ذات العالقة   
ة، التي من بينها قيمة التعاون ، قيمة المسؤولية ، قيمة المحافظة على الممتلكات العامـة   بالبيئ

  .قيمة التذوق الجمالي ، النظافة 
فما أحوجنا إلى مثل هذه القيم، بحيث تترجم في سلوك شبابنا حتى نرى البيئـة مـن     

  .حولنا جميلة ونظيفة وخالية من التلوث البيئي 
  . اعية يف غرس القيم والسلوك البيئي دور املؤسسات االجتم •

من المعروف أن للمؤسسات االجتماعية دوراً كبيراً في تكوين القيم االجتماعية، التي   
من خاللها يتم تنمية الضمير لدى الفرد ، فهي تلعب دور الوسط بين الثقافة والفـرد و مـن   

ات وتساعد الفرد في تبنـي  خاللها يتحقق غرس القيم في نفوس األفراد ، وتساهم هذه المؤسس
العديد من القيم التي تمكنه أن يسلك سلوكاَ مرغوباَ فيه من تلقاء نفسه حتى يصل إلى المستوى 
الذي يستطيع أن يضبط نفسه وتصرفاته دون حاجة إلى توجيه خـارجي ، وال يقتصـر دور   

بيئة فتعمل علـى  المؤسسات على غرس القيم فقط ، بل يتعداه إلى توجيه سلوك األفراد إزاء ال
غرس السلوكيات اإليجابية ، وما نود اإلشارة إليه هنا هو أن عملية بناء النظام القيمي وغرس 
السلوك البيئي ليست مسؤولية مؤسسة اجتماعية بعينها أو مـنهج دراسـي بعينـه ، ولكنهـا     

امعـة ،  مسؤولية كل من له عالقة بعملية التنشئة االجتماعية سواء األسرة ، المدرسـة ، الج 
  .الخ .. وسائل األعالم 

ونظراً لما لهذه المؤسسات من أهمية في االهتمام بقضايا البيئة ورفع مستوى الـوعي    
البيئي عند األفراد ، وخلق االلتزام نحوها ، ونظراً لما تشكله األسرة من أهمية في نقل ثقافـة  

والقـيم المرغوبـة           المجتمع ألعضائها ، وتلقـين أفرادهـا معـايير السـلوك واالتجاهـات      
  .نستهل حديثنا بتسليط الضوء على أهم هذه المؤسسات ، أال وهي األسرة 

 ً     . األسرة: اوال
اعتبر علماء االجتماع األسرة أهم المؤسسات االجتماعية التي تؤثر في تنشئة أفرادها    

ة ، حيث تشرع األسرة حيث يحاول الوالدان تشكيل شخصية األبناء وفقاً لنموذج الثقافة السائد
     . )1(في توجيه سلوكيات الشباب لما يتفق مع قيمها ومعاييرها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة لدى الطفل المصـري ، دار النهضـة العربيـة للنشـر     ياسينوال مصطفي رمضان ، التنشئة االجتماعية والقيم الس )1(
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ـ هتلقيم التي يكتسبها الشباب داخل األسرة ، يتم اكتسابها وفقاً لألسلوب الـذي تن ا ه ج
يجابيـة الالزمـة لتشـكيل    إللة عن غرس القيم اؤواألسرة مس نذإها ، ئبناأاألسرة في تربية 

 :ثل معايير سلوك الفرد واتجاهاته في تعامله مع البيئة ، فعلى األسرة غرس قيم في األبناء م
أن  ةر األبناء داخل األسرة بأهمية البيئة ويدرك حقيقعلية ، لكي يشؤواألمانة ، التعاون ، المس

  .من أجل استمرار بقاء اإلنسان الحفاظ عليها وصيانتها  يجب ل،البيئة ملك لكل األجيا
  
  :يويمكن تلخيص دور األسرة في غرس القيم االجتماعية والسلوك البيئي فيما يأت  

  
  
  
  
  

      
  . دور األسرة في غرس القيم والسلوك البيئي) 7(ل ـشك

  
والجدير بالذكر أن األسرة تستطيع تعميق هذه القيم وغرس المفاهيم السليمة من خالل   

نالحظ األسر في مجتمعنا الليبي تخرج للرحالت والتنزه ، فهذا ما واقع الحياة العملي ، فكثيراً 
الحقل الميداني من الممكن االستفادة منه من خالل غرس قيم النظافة ، المحافظة على األماكن 

 لحـق لألجيـا  لية ، حيث نشعر النشء بأن البيئة ملك للجميع وهذا المجـال  ؤوالعامة ، المس
القادمة ، ومن حق اآلخرين التمتع به ، لذلك يجب عدم اإلساءة إليه وقطع األشجار وحرقها ، 

  سرة األ
جتماعية تعمل على غرس القيم إكمؤسسة 

 والسلوك البيئي وفق المراحل التالية

  اإلدراك والفهم
تعرض األسرة المشاكل 
ــة  ــة الطبيعيـ البيئيـ

ـ أوالثقافية  شء نمام ال
فتثير اهتمامه، باعتباره 

 من البيئة يـؤثر  اَجزء
 فيها ويتأثر بها

  ختاذ القرارا
تدریب الفرد في األسرة     

تخاذ وممارسة اعلى 
قرارات بھدف المحافظة   
على البیئة وعدم تلویثھا   
وإقناع اآلخرین 

 .ومشاركتھم في تجمیلھا 

  محاية البيئة
غرس القيم التي تسهم في 
التعامل الحكيم مع البيئـة  
منها عدم قطع األشجار ، 

ستخدام عدم اإلسراف في ا
 المياه ، غرس المفـاهيم 

السليمة الستغالل موارد 
 .البيئة 
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ترك الفضالت والقمامة في األماكن التي يستمتع بها الفرد ، ألن من حق الفرد التمتـع   وعدم
بجمال المنظر والجلوس في مكان نظيف سواء على الشواطئ التي يكثر الذهاب إليهـا فـي   

  .فصل الصيف ، أو الحدائق العامة ، التي يخرج إليها كثير من الناس للتنزه 
ي المؤسسة التي من خاللها يمكن غرس القيم اإليجابية نخلص إلى القول بأن األسرة ه  

  .والسلوك الرشيد بما يضمن المحافظة على البيئة وحسن استغاللها والتمتع بها
  

 ً   .املدرسة : ثانيا
يفوق دور المؤسسات  تعتبر المدرسة المؤسسة الثانية بعد األسرة والتي لها دور كبير  

ا عن م التي تغرس في الفرد داخل األسرة تغرس فيه أيضاالجتماعية األخرى ، باعتبار أن القي
يضاح ، المعلـم ،  إلطريق المدرسة وفقاً لقواعد وقوانين منظمة تعتمد على المنهج ، وسيلة ا

  .فيكتسب الفرد قيماً تسهم في توجيه سلوكه 
فرصاً للتذوق وتفهم مواطن الجمال ، األمر الذي يستدعي  داخل المدرسة باليتاح للط  

يتضمن المبني المدرسي إمكانية تطوير التذوق الجمالي للنشء ويشعرهم بأهميـة الحفـاظ    أن
، وبالتالي ينمي لدى الطالب قيم المحافظـة علـى    على المدرسة كبيئة يجب المحافظة عليها

الممتلكات العامة ، وبهذا فالمدرسة ليست كياناَ مستقالَ عن الواقع االجتماعي الذي يحيا فيـه  
ولكنها تختلف عن األسرة في كونها مؤسسة تتسم بأنها بيئة أكبر وأوسع من األسرة ، الفرد ، 

  . )1.(وتضم جماعات متعددة من األفراد 
العمل الجمـاعي التعـاوني ، التـذوق    : في المدرسة يتعلم الفرد العديد من القيم مثل  

فـي تصـرفات الفـرد    الجمالي ، االنتماء ، المسؤولية ، وتترجم هذه القيم إلى سلوك ينعكس 
  .وأفعاله سواء داخل المدرسة أو خارجها 

ورغم أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة ، فإن الكثير من مدارسـنا ال زالـت     
تعتمد على التلقين فقط ، حيث تلقن الطالب العديد من القيم وتطلب منه حفظها دون محاولـة  

لقن الطالب قيمة التعاون وتسمعه يردد هذه ترجمتها إلى سلوك وممارسة ، علي سبيل المثال ي
القيمة ، وإذا طلب منه موقفاً يتطلب عمالً تعاونياً مثل نظافة الفصل أو ساحة المدرسة تظهر 
أنانيته وسلبيته في عدم المشاركة ، ويرجع هذا السلوك السلبي إلى تلقين القيمة في شكل أوامر 

  .دون محاولة تحويلها إلى ممارسة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
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لة عن غرس هـذه القيمـة   ؤولية ، فالمدرسة مسؤوخر على قيمة المسآ الَولنورد مثا
ن هذه المؤسسة ملك للجميع وحـق  أوترجمتها إلى سلوك فعلي من خالل إشعار الطالب ب

بث بالجدران  المحافظة على األثاث المدرسي ، وعلى نظافتها ، وعدم العفلكل الطالب ، 
ـ تمتع بحديالوعدم رمي الفضالت ألن من حق الغير الجلوس على المقاعد و ة المدرسـة  ق

  . هذا الجيل  هاواالستفادة من هذه المدرسة كما استفاد من
إذن من خالل ما سبق نالحظ أن المدرسة كمؤسسة اجتماعية تعتمد على عنـاصر 

  :بيئي وهذه العناصر هي ثالثة ، ولها دور مهم في غرس القيم والسلوك ال
  

  المعلم
  

  المدرسة         
  كمؤسسة اجتماعية                        

  
                

  المناهج                         النشاط المدرسي                                        
  

  :ومن أهم هذه العناصر التي نود اإلشارة إليها هي   
  .المعلم   - 1

يعتبر المعلم أهم عناصر العملية التعليمية باعتباره يقوم بدور أساسـي فـي العمـل      
المدرسي سواء أكان معلم فصل أو أخصائي اجتماعي أو مدير مدرسة ، حيث يعتبـر أكثـر   
احتكاكاً بالطالب وأكثر تفاعالً معه ، فمن خالل هذا االحتكاك يتم التأثير سلباً أو إيجاباً علـى  

في هذا الصدد أن العدو األساسي للتعليم هو الروتين ، فـالمعلم  ) بروبيكو ( يرى الطالب ، ف
  . )1.(يجدد ويبدع دائماً في أدائه حتى ال يمله الطالب 

من الممكن أن يبرز المعلم العديد من القيم ، فمثالً قيمة الجمال يسـتطيع المعلـم أن     
فصل أو ساحة المدرسة أو حديقتها ، يبرزها من خالل ما يحيط بالطالب سواء داخل حجرة ال

فينمي المعلم هذه القيمة لدى الطالب ويشجعهم على تذوق الجمال واالستمتاع به مـن خـالل   
التناسق والنظافة داخل الفصل ، واالهتمام بحديقة المدرسة وزرع األشجار واألزهـار فيهـا   

  .والمحافظة عليها 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، مركـز الكتـاب    1، التربية الجمالية بمناهج التعليم لمواجهة القضايا والمشكالت المعاصـرة ، ط   ينفوزي الشر بي )1(

  . 158، ص  2005للنشر ، القاهرة ، 
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  . وبهذا تنعكس هذه القيمة في سلوك الطالب وتنمو لديهم داخل بيئة المدرسة وخارجها
  

  .النشاط املدرسي   - 2
يترجم الطالب من خالله المعلومات والقـيم التـي   ويكمل النشاط دور المعلم ، حيث   

اكتسبها إلى سلوك ، وبالتالي يساعد على تعزيز القيم وغرس السـلوكيات اإليجابيـة لـدى    
الطالب ، فإعداد جماعات نشاط داخل المدرسة تسهم في غرس قيم مثل التعاون ، والتـذوق  

  .الخ ..الجمالي ، واالنتماء
)       أصـدقاء البيئـة  ( ة نشاط مدرسي ويطلـق عليهـا   علي سبيل المثال إعداد جماع  

وتسهم هذه الجماعة في نظافة المدرسة وإعداد برامج إذاعية تنبه الطالب علـى األضـرار   
، وعن أخطار ومشاكل البيئة أنواعها ، وحث الطالب على التعاون  يالناتجة عن التلوث البيئ

رسة وخارجها ، وتعمل هذه الجماعة على والمساهمة في حمالت النظافة والتشجير داخل المد
  .زيارة المدارس المجاورة والتعاون على المستوى المحلي 

كل هذا يساهم في دعم الجوانب النظرية والعملية في عملية التعلم ، فـالمعلم عنـدما     
ينغمس مع طالبه في النشاط المدرسي ويشاركهم فيه يستطيع أن يقدم المعلومات والخبـرات  

  . ثر وضوحاً بطريقة أك
أيضاً من بين األنشطة المدرسية التي يمكن االستفادة منها في غرس السلوك البيئـي    

الجيد لدى الطالب هي الرحالت التعليمية ومن خاللها يتاح للطالب فرصة ترجمة القيم التـي  
ائي نقلها إلى سلوك ، حيث يخرج الطالب إلى بيئة أكثر اتساعاَ وبالتالي يستغل المعلم واألخص

علـى سـبيل   , االجتماعي مثل هذه المواقف باعتبار أن الطالب يرى ويسمع ويالحظ األشياء
مـن خــالل هـذه         . البيئي وعـن البيئـة    المثال عندما يدرس الطالب حقائق عن التلوث 

الرحـالت المدرسية  ، ممكن أن يكشف الطالب ويالحظ مظاهر التلوث ، ويدرك كيـف أن  
م في تلويث البيئة من خالل رمي الفضالت والنفايات في األماكن العامـة  سلوك اإلنسان يساه

التي هي ملك للجميع ، في نفس الوقت تستغل هذه الرحالت في غرس سلوك إيجـابي مـن   
خالل تنظيم جماعات لتنظيف الحدائق العامة أثناء الزيارة ، أيضاً تعاون جميع الطالب علـى          

عها في المكان الخاص بها ،  كذلك عدم قطع األشجار والعبـث  جمع الفضالت والبقايا ووض
  .بالجدران ، كل هذا يساهم في غرس سلوك بيئي وقيم إيجابية من خالل األنشطة المدرسية 
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  .املناهــج   - 3
هي عنصر مهم من عناصر العملية التعليمية ،التي من خاللها يتم عرض وتوضـيح    

ظري من المعرفة ،  ولها دور في نقل القـيم االجتماعيـة   المعارف ، وتعتبر هي الجانب الن
  .وعرض القضايا البيئية والتنويه على أهميتها وكيفية المحافظ عليها 

ولكن ما يؤخذ على مناهجنا المدرسية أنها تساعد علـى الحفـظ الصـم دون الفهـم       
ء والمناقشـة  والحوار والمناقشة ،  وبالتالي تساعد على خلق شخصية غير قادرة على العطا

والتفكير العلمي السليم ،  ونالحظ أن المناهج تلقن دون ترجمة لهذه المعارف والحقائق لكـي  
تنعكس في سلوك الطالب ، فهناك العديد من المناهج المدرسية التي لها عالقة وثيقة بالبيئة في 

بها ،  وايضاً  ممدارسنا ،  التي يمكن االستفادة منها في عرض وطرح مواضيع البيئة واالهتما
ممكن االستفادة منها في خلق الوعي البيئي لدى النشء ، ولكن المساحات المخصصة لعرض 

  . القيم وقضايا البيئة في مناهجنا ليست بواسعة 
: ، بعنوان 2006وهذا ما أسفرت عنه نتائج دراسة حواء زوبي التي أجريت في عام   

مرحلة التعليم األساسي في ضـوء أهـداف   تحليل محتوى الكتب المدرسية بالشق األول من 
التربية البيئية ، التي تم اإلشارة إليها في الفصل األول من هذه الدارسة ، حيث تبين أن جميع 
الكتب الدراسية في مرحلة التعليم األساسي أولت اهتماماً بالجانب المعرفي أكثر من الجوانـب  

ي ، فإنه ال ينبغي إغفال الجوانب األخـرى  الوجدانية والمهارية ، ورغم أهمية الجانب المعرف
  .التي تؤدي إلى اكتساب القيم واالتجاهات السلوكية اإليجابية المرغوبة نحو البيئة 

كذلك أشارت الدارسة إلى أن محتوى مناهج مرحلة الشق األول من التعليم األساسـي    
الكتب يعاني من قصـور  ال يسهم إال بقدر محدود في تحقيق أهداف التربية البيئية ، ومحتوى 

  . )1.(في مجال تحقيق أهداف التربية البيئية ال سيما الجانب الوجداني والمعرفي 
أيضاً ما يؤكد على قصور المقرارات الدراسية في مجتمعنا الليبي المسح الذي أجريته   

، حيـث تـم    30/11/2008حتى  29/10/2008في الفترة من  2008في شهر الحرث لعام 
ى المقرارات الدراسية لمرحلة التعليم األساسي ، التي تعتبر مرحلة عبور مهمـة  االطالع عل

وهي المرحلة األولى واألساس في غرس القيم االجتماعية والسلوك البيئي السـليم ، وتعتبـر   
  .مرحلة مهمة يتلقي الطالب من خاللها القدر الكافي من المعلومات والمعارف والمفاهيم 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 12حواء على زوبي ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
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وما يهمنا هو من خالل هذا المسح تبين أن المساحة المخصصة لعرض قضايا البيئة 
في المقرارات الدراسية لم تكن واسعة ، فرأيت أنها تناولت البيئة من زاويـا بيئيـة صـرفة        

  .عية والثقافية ودورها في قضايا البيئة ولم تولي اهتماماَ بأهمية القيم والجوانب االجتما
على سبيل المثال مقرارات الصف السادس من التعليم األساسي درس واحد فقط فـي  
مادة القراءة والمحفوظات على آفة التدخين ، أما فيما يتعلق ببقية القيم األخرى ، فـي مـادة   

االنتمـاء والـوالء للـوطن     التربية الجماهيرية في درس االنتماء والمصير التأكيد على قيمة 
درس التراث العربي إشارة إلى قيم الحق والعدالة والحرية ، أما فيما يخـص مـادة التربيـة    
اإلسالمية لم يتم التعرض إلى أي قيم لها عالقة بالنظافة والتعاون والبيئة ، كان التركيز على 

هناك دعماَ وغرسـاَ لقـيم    نجد: بعض القيم الدينية ، في درس  اإلسالم يدعو إلى بناء القوة 
التضحية ، حب الوطن ، التأخي والتناصر لنصر اإلسالم ، وفي درس  العفو عنـد المقـدرة   

دعوة لغـرس  : دعوة لغرس قيم الحلم والعفو والعفة والصفح ، وفي درس التضحية واإليثار
  .قيمة التضحية واإليثار 

عن بداية العـام الدراسـي    في مادة اإلمالء والنحو الخط درس تقسيم االسم ، قطعة
يعرض هذا الدرس قيم المحافظة على نظافة المدرسة ، وعـدم قطـع األشـجار واألزهـار      
المحافظة على أثاث المدرسة ، درس أسلوب النداء فيه قطعة تدعو لقيمه التعاون ، أما درس 

رس إعـراب  الحال ، ففيه قطعة تدعو إلى قيمة الحرية ، وتم التعرض لقيم العمل والعلم في د
الفعل المضارع ، ودعوه لغرس قيم دينية مثل التراحم في درس الفعل المضارع ، أما بقيـة  

  .المواد األخرى لم تتطرق ألي قيمة سواء أكانت اجتماعية أو بيئية أو دينية 
أما فيما يتعلق بمقرارات الصف الثامن ، فدرس واحد في مادة الكيمياء عـن تلـوث   

م األخرى تم التعرض لها في بعض المواد ، حيث تم التعـرض لـبعض   الهواء ، مقارنة بالقي
القيم األخالقية والسياسية واالقتصادية ، في مادة التاريخ الفصل الثالث ، يعـرض المقاومـة   

الوالء واالنتماء للوطن ، أمـا فـي مـادة القـراءة     : الوطنية للحكم للعثماني تم التطرق لقيم 
االستئذان عند دخول : م تم عرض بعض القيم األخالقية مثل والتعبير ، في درس آداب اإلسال

تم عرض قيمة االعتدال كما يوصي بها اإلسالم في ارتداء المالبس : البيوت ، درس مالبسنا 
الشجاعة ، كذلك عرضـت  : واألكل ، وفي درس معارك الجهاد تم التطرق لبعض القيم مثل 

  .هذه القيمة في درس الكفاح المستمر 
تم عـرض قـيم   : ة التربية اإلسالمية في درس اإلسالم يدعو للعمل واإلنتاج في ماد

العمل واإلنتاج ، والتطرق لقيمة اإلدخار في درس اإلدخار  سالمة الحاضر وأمن المسـتقبل   
  .ودرس اإلسالم يدعو لإل دخار واالقتصاد 
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ـ : أما مادة النصوص األدبية ، فتم فيها عرض قيم مثل  ي دروس الشجاعة والحرية ف
  .الشجاعة والحماسة ، درس صفات عربية ، درس المجد للثوار 

الصف األول ابتدائي ، فجميع المقرارات لم تعرض أي قيمـة مـن    مقرراتأما عن 
قيمة حب الـوطن فـي درس   : القيم باستثناء مادة اللغة العربية ، تم عرض بعض القيم مثل 
ضت قيمة الصداقة ، وفـي درس  حرف الحاء ، ودرس وطني ، وفي درس حرف الدال عر

القاف تم عرض قيمة العمل وحب العمل ، درس التلميذة المجتهدة تم عرض قيمة العلم ، في 
حين قيمة النظافة والمحافظة على الكتب المدرسية تم عرضها في درس الكاف ، درس التلميذ 

  .النظيف تم عرض قيمة النظافة بصورة بسيطة جداً
ق أن التعرض لموضوع البيئة في المقرارات الدراسية كان يتضح لنا من خالل ما سب

بشكل ال يرقى إلى مستوى تكوين حسي بيئي سليم لدى الطالب ، وال يتيح إيجـاد السـلوك   
  .والقيم والمهارات التي من شأنها المحافظة على البيئة 

  
 ً ا ً   :البيئة اجلامعية : ثالث

تعليم الجامعي ، والبحـث العلمـي   جتماعية تختص بكل ما يتعلق بالاالجامعة مؤسسة 
الذي تقوم به كلياتها في سبيل خدمة المجتمع واالرتقاء به ، متوخية في ذلك المسـاهمة فـي   

، من أجل إعداد اإلنسان المـزود  القيم االجتماعية لدى طالبها  تعزيزرقي الفكر وتقدم العلم و
  . )1.(بأصول المعرفة والقيم الرفيعة والسلوك الحسن 

هـذه   ةلجامعات أهم ثروات المجتمع وهم الشباب ، وبالتالي هي مصدر لتنميتحوى ا
الثروة البشرية من خالل غرس القيم السليمة والسلوك البيئي الرشيد ، مـن أجـل حـرص    

  .اإلنسان على سالمة البيئة باعتبار أن ال حضارة وال رقي مع التلوث وتدمير البيئة 
وظيفة التدريس والبحث العلمي يمكنها القيام بوظيفـة  الجامعة كمؤسسة اجتماعية إضافة إلى 

مهمة جداً ، أال وهي وظيفة اإلرشاد والتوجيه ، باعتبار أنها بيئة تحوى فئـات عديـدة مـن    
  .الشباب ومن مناطق مختلفة 

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ،  1ربوي ، ط عبدالرحمن محمد العيسوي ، شرح قانون البيئة من المنظور النفسي والت )1(

 . 37، ص  2006
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بالتالي ممكن احتواء هؤالء الشباب بمختلف اتجاهاتهم في برامج إرشادية تتيح لهم فرصة 
المشاركة في مواجهة العديد من المشاكل ومن بينها المشاكل التي تتعلق بالبيئة ، هذه البرامج 

ب حتى يشعر الشباب باالنتماء الحقيقي للجامعة ، ومن جهة أخرى يشارك فيها األساتذة والطال
تساهم في غرس قيم وسلوك إيجابي فيهم من خالل أنشطة وبرامج تقام في مختلف الكليـات  

  .تحث الطالب على العمل التعاوني المنظم داخل الجامعة وخارجها 

، وعند الحديث عن  وهكذا نربط الشباب بواقعهم ومجتمعهم وننمي الوعي البيئي لديهم
هذه المؤسسة العريقة ال ننسى أن هناك عناصر مهمة لها دور كبير في مسألة غـرس القـيم   

  :وتوجيه السلوك البيئي االتجاه السليم ، ومن هذه العناصر 
  :األستاذ الجامعي   -أ 

هو الذي يقود مسألة توجيه النشء وبناء مفاهيمهم واتجاهاتهم ، وغير ذلك من جوانب 
صية ، فاألمر ال يتوقف على مجرد مادة يدرسها الطالب قبل التخرج ، ولكـن األمـر   الشخ

أشمل من ذلك باعتبار أن البيئة مجال واسع وفيه الكثير الذي يصل إلينا كل يوم ، فهذه األمور 
  ) .1.(يجب أن يراها األستاذ الجامعي ليعلمها للنشء 

ة أمام المعرفة البيئية أمـر ضـروري   وبالتالي توافر المصادر البيئية وإتاحة الفرص  
لألستاذ والطالب الجامعي ، فهنا تجدر اإلشارة إلى أن األستاذ  الجامعي ليس إال جزئية مـن  

البد أن يكون جميعاً مشبعاً بالبيئة  هكل ، فالمناخ العام في الجامعة والمجتمع على كافة مستويات
  .لفكري والتربوي الذي يدعم هذا االتجاه فالبد من توافر المناخ ا. كقيمة من قيم المجتمع 

ويبرز هنا دور األستاذ الجامعي من خالل إعداد الندوات ، المحاضـرات ، األوراق    
البحثية التي تدعو إلى االهتمام بقضايا البيئة ومشاكلها ، المحاضرات التي تلقي تكون مفتوحة 

ولكن تكون الفرصة متاحـة   ةيبمعني ال يحضرها المتخصصين فقط من المهتمين بقضايا البيئ
للطالب للمشاركة وإبداء وجهات النظر ، أيضا من الجوانب التي تحتاج إلى األستاذ الجامعي 
الموضوعات التي يبرزها و لها عالقة بقضايا التلوث البيئي ، كذلك إشـعار الطـالب بـأن    

ـ  ب أيضـاً لـه دور   المسؤولية البيئية مشتركة ال تقع  على األستاذ الجامعي فقط ولكن الطال
، أيضاً مـن   ةباعتبار أنه وصل إلى مرحلة اإلدراك والفهم والوعي بالعديد من القضايا البيئي

خالل المشاركة والمناقشة والحوار لهذه القضايا تصل القيم لدى الطالب إلى مرحلـة التبنـي   
  .لعملية واالقتناع والسلوك ، ويعتبر األستاذ الجامعي بمثابة المحرك الذي يقود هذه ا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ,  27، ص مرجع سبق ذكرهأحمد حسين اللقاني ،   )1(
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  :المناهج الدراسية   -ب 

لها دور مهم داخل الجامعة ، حيث تساهم في غرس القيم والسلوكيات البيئية اإليجابية   
كل مادة دراسـية ال بـد أن   لدى الطالب ، ولعلنا ندرك أهمية المناهج الدراسية إذا علمنا أن 

يكون لها وظيفة بالنسبة لبناء الفرد وغرس قيمه ، فالمناهج الدراسية شائعة االسـتخدام فـي   
جامعتنا تساعد الطالب على الحفظ واالسترجاع للحقائق والمعـارف دون الفهـم والحـوار    

  . لي والمناقشة ، فالمنهج لكي يؤدى وظيفته يحتاج للربط بين الجانب النظري والعم
هناك العديد من المشاكل البيئية التي نعيشها كل يوم ، يجب أن يرى الطالب األبعـاد    

الحقيقية لها من خالل المناهج ، فاألمر ال يمكن أن يعتمد على مجرد مـادة مكتوبـة ألننـا            
ى ال نستطيع أن نخرج بمعاني ومفاهيم وقيم واتجاهات ، إذن يحتاج المنهج لطرح المشاكل حت

باعتباره أحد العناصر الفاعلة ) التلوث البيئي ( يدرك الطالب أنهم جزء من المشكلة الرئيسية 
  .،التي لها قوة التأثير سلباً وإيجاباً 

وما يثبت قصور المقرارات الدراسية الجامعية في عرض قضايا البيئية هـو المسـح     
أقسام كلية اآلداب باعتبارها من من خالل زيارة   2008الذي أجريته خالل شهر الكانون لعام 

الكليات اإلنسانية التي تهتم بعرض قضايا ومشاكل إنسانية ومنها المشاكل البيئية ، الحظـت  
رغم تعدد األقسام إال أن هناك بعض األقسام التي تولي اهتماماَ بمواد لها عالقة بالبيئة ، وإن 

الجغرافيا يدرس مـادة المشـكالت   وجدت المواد فهي ليست بكثيرة ، فعلى سبيل المثال قسم 
البيئية للسنة الثالثة ،  قسم علم النفس يدرس مادة علم النفس البيئي ، فيما عدا ذلك بقية األقسام 
ال تعطي مواد لها عالقة بالبيئة ، أما الكليات العلمية مثل كلية العلوم والهندسة ،  فكانت أغلب 

  .التلوث البيئي من جوانب بيئية صرفة المواد التي لها عالقة بالبيئة تطرح قضايا 
  :األنشطة   –ج 

هي من أهم العناصر في العملية التعليمية ، حيث تتيح للطالب فرصة بناء شخصـيته    
من جانب ومن جانب آخر ترجمة كل القيم والمعاني والمفاهيم التي اكتسـبها إلـى سـلوك ،    

ة والبـرامج الكفيلـة بغـرس    خاصة وأن الجامعة حقل واسع يمارس فيه العديد من األنشـط 
السلوكيات اإليجابية تجاه البيئة ، ومن بين هذه األنشطة الندوات ، المحاضرات ، الرحالت ، 

حيث يساهم الطالب فيها مساهمة مباشرة من خـالل إعـداد محـاور    . المعسكرات الصيفية 
التلـوث البيئـي   للنقاش وإلقاء العديد من المواضيع التي لها عالقة بالمشاكل البيئيـة منهـا   

وتتيح هذه األنشطة فرص التعاون بين الكليات واألقسام المختلفة من أجـل  ,ومصادره وأسبابه
  .تبادل المعارف والمعلومات ، حيث تعم المنفعة لجميع الطالب 
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إذن نستنتج مما سبق أن الجامعة كمؤسسة اجتماعية لها دور كبير في غـرس القـيم     
مة في حل العديد من المشاكل البيئية من خـالل تضـافر كـل    والسلوكيات البيئية ، والمساه

  .العناصر والجهود في مواجهة قضايا ومشاكل البيئة 
  : تعقيب
التدريس بالجامعة ممن لهم اهتمـام بقضـايا    أةمن خالل االلتقاء بعدد من أعضاء هي  

حتى خطـة  م و 1955، ومن خالل متابعة برامج النشاط الجامعي منذ تأسيس الجامعة البيئة 
م ، لم توجد أي أنشطة لها عالقة بالبيئـة ، اللهـم           2008 – 2007النشاط التي وضعت لعام 

إال بعض حمالت التشجير كانت في سنوات قديمة جداً ، على سبيل المثال حمالت التشـجير  
الل م ، وشاركت الجامعة بالتعاون مع الهيأة العامة للبيئة خ 1985 – 1984التي أقيمت خالل 

م في حملة اإلغاثة التي نظمتها الهيأة العامة للبيئة ، وبالرغم من وجود بعـض   2008العام 
الندوات والمحاضرات التي تلقى حول قضايا البيئة ، ولم تورد في خطة النشـاط الجـامعي   

  .خالل أي سنة من السنوات 
م بقضـايا  يتضح من خالل ما سبق أن الجامعة غير قائمة بدورها في مجال االهتمـا   

البيئة ، والدليل أن هناك هوة بين التفكير البيئي واألداء البيئي ، فما هو موجود لدينا تفكيـر  
  .بيئي فقط ونقف عند هذا الحد ،  أما األداء متوقف 

أما فيما يخص اإلدارة البيئية في الجامعة ، فهي ليست قائمة بدورها كما أشار العديد   
كان هناك مكتب نشاط بيئي لكان هناك قياس ألي مشروع يقام  من أعضاء هيأة التدريس ، فلو

داخل الجامعة لمعرفة مدى انعكاسه سلباً على البيئة سواء داخل الجامعة أو خارجها والـدليل  
على ذلك ما نالحظه من مظاهر للتلوث البصري أو السمعي داخل الجامعة ، ومن بين هـذه  

ران الممـرات ، والمقاعـد الدراسـية ، ورمـي     المظاهر على سبيل المثال الكتابة على جد
  .الفضالت واألوراق والسجائر على األرض وفي القاعات الدراسية ، وفي ساحات الجامعة 

وكل هذا يوحي بأن السلوك البيئي لدى الطالب داخل الجامعة ال يزال يحتاج لمزيد من برامج 
  .بالبيئةالتوعية البيئية وتكثيف األنشطة التي لها عالقة 
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  . يوضح دور الجامعة في خدمة قضايا البيئةاآلتي الشكل 
  
  
  

  الجامعة كمؤسسة اجتماعيـــة          
  

  األستاذ الجامعي              
  

                         )بحوث محاضرات ندوات ( نشطة األ        أل   االمنهج                                             
  

  الطالب                                              
                                            

  تـساهم في خدمة قضايــا البيئة                         
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  .دور الجامعة في غرس القيم والسلوك البيئي) 8(ل ـشك

  
  
  
  

  
توجيه أنظار الـنشء  
إلى وجـود مشـكلة   

    .بيئية

  دراسة جذور المشكلة  -
ــز علــى دور   - التركي

ــان ــرفاته  اإلنس وتص
 .وسلوكه 

  ور العوامل االجتماعيةد -

تحليل المشكلة تحليل  -
  .علمي دقيق 

ــات  - ــوفير المعلوم ت
 .والمصادر 

مـن  االطالع الواسع  -
 الطالب واألستاذ 

ــوث   - ــن البح ــول م الوص
والمناقشات إلـى خالصـات   

  .أساسية 
اتخاذ القرار لحـل المشـكلة    -

 .بشكل جماعي 

ليات لتنفيذ من ؤود المستحدي -
ــة  ــة كمؤسس ــل الجامع قب

.اجتماعية 

القيم غرس 
 السلوك البيئي
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 ً   :وسائل اإلعالم : رابعا
عالم في غـرس القـيم االجتماعيـة    إلتعرض هذه الجزئية الدور الذي تلعبه وسائل ا  

عي البيئي لدى الشباب عالم تلعب دوراً فعاالً في غرس القيم والوإلوالسلوك البيئي ، فوسائل ا
ء المرئيـة           ، إضافة إلى غرس المفاهيم الصحيحة المتعلقة بالبيئة ، فوسـائل اإلعـالم سـوا   

تشكل عقول البشر وتوجه أذواقهم وأخالقهم ) الصحف والمجالت ( أو المكتوبة  ) التلفزيون( 
ورؤيتهم للحياة ، فالتلفزيون له تأثير على األفراد ، حيث يرى ميلز أن وسائل اإلعالم لعبـت  

وتؤكد علـى هـذا   دوراً كبيراً في تشكيل السلوك اإلنساني من خالل ما تبثه من معلومات ، 
م على طالب المدارس الثانوية ، التي أثبتـت أن   1965الدراسة التي أجريت في أمريكا عام 

وسائل اإلعالم مصدر مهم للحصول على المعلومات وخاصة الشـباب باعتبـارهم يعيـرون    
أكثر اهتماماً كبيراً لألخبار والبرامج المقدمة ، ويقضون أوقاتاً طويلة وساعات أمام التلفزيون 

فالتلفزيون وسيلة إعالمية مهمة تساعد على تعلـيم  .  )1.(من ساعات البقاء مع األسرة أحيانا 
الشباب أنماط السلوك أثناء تعاملهم مع البيئة ، وذلك من خالل إعداد برامج متخصصة فـي  
مجال البيئة من مسلسالت ، إعالنات ، أغاني مصورة توظف لخدمة القضايا والموضـوعات  

  . البيئية
ولكن في أحيان كثيرة نالحظ أن اإلعالم بوسائله المختلفة وأساليبه المتنوعة يفتقد إلى   

المنهج الفكري الواضح ، وهذا يخلق لدى الشباب حالة من التناقض الحاد في القيم والسـلوك  
ومعايير التعامل مع الواقع من خالل طغيان الجانب المادي على سلوكيات الناس ، أدى هـذا  

التعاون والتسامح واإليثار تطغى عليها قيم سلبية مثل : يادة القيم المادية  وجعل قيم مثل إلى س
وانتشار هذه القيم السلبية انعكس على عالقة الفرد باآلخرين  )2.(األنانية واالمباالة والسطحية 

  .من ناحية وعالقته بالبيئة المحيطة من ناحية أخرى 
دوراً رئيسـاً فـي نشـر األفكـار المسـتخدمة       أما الصحف والمجالت ، فهي تلعب  

وترسيخها في أذهان الناس ، باعتبار أن الصحافة سلطة جماهيرية تؤدي رسالة مهمـة فـي   
خدمة المجتمع وتسهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو قضايا ملحة في المجتمع ومـن بينهـا   

الحلول األفضل لتلك القضـايا  القضايا البيئية ، أيضا تسهم في ترشيد المتلقي من خالل تقديم 
والمشكالت باعتبارها مصدراً مهماً يعتمد عليه المتلقي لزيادة المعرفة البيئية وتعديل السـلوك  

  . )3(. الممارس نحو البيئة إلى األفضل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 51نوال سليمان رمضان ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
 . 229، ص  1998، األسرة والبيئة ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، الجوهري  يعبد الهاد )2(

  . 37سكينة إبراهيم بن عامر ، مرجع سبق ذكره ، ص  )3(
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كما تسهم في زيادة معارف الشباب وتوجيه سلوكهم البيئي من خالل المشـاركة فـي   
ـ  الصحف،هذه  م للمشـاكل  فهي تعمل على توعية الشباب بقضايا البيئة المحلية وإدراكه

   :نعرضوفيما يأتي . البيئية المحيطة بهم 
فاإلعالم البيئي يركز دوره وجهوده في حماية البيئـة التـي   :دور اإلعالم البيئي في ليبيا

   :طريقيعيش في اإلنسان عن 
  .لفت انتباه الناس وعنايتهم بقضايا البيئة  - 1
مشكلة تلـوث بيئـي وربطهـا     العمل على خلق االهتمام بقضايا البيئة واستثمار أي – 2

والتأكيد بأن حل مشكلة التلوث البيئي أمر يـرتبط   المجتمع،بالخطر الذي يمس أفراد 
  .البيئيبمقدار الوعي 

االهتمام بالجانب القانوني لحماية البيئة ووضع المتلقي في صورة التشريعات المتعلقة  - 3
  .بالبيئة 

لدى المواطنين ونشر القيم الجديدة الخاصـة   يعتبر وسيلة مهمة إليقاظ الوعي البيئي - 4
  . )1(.الضارةوالتخلي عن العادات والسلوكيات  البيئة،بحماية 

وممن ال شك فيه أن لإلعالم البيئي في ليبيا دوراَ توجيهياَ وترشيدياَ وتوعوياَ في حياة   
فزيون الصحف األفراد ، ومن أهم وسائل اإلعالم التي تساهم في حماية البيئة اإلذاعة والتل

  .والمجالت والجرائد 
وعلى سبيل المثال نعرض في هذه الجزئية دور اإلعالم البيئي المقروء في المجتمـع    

الليبي ، حيث يقوم بالعديد من األدوار التي تساهم في العمل من أجل المحافظة على البيئة 
  . وبث الوعي بين الجمهور و القراء من أجل هدف أسمى وهو حماية البيئة 

الصحافة بعرض آراء مختلفة وتناقش قضايا وموضوعات بيئية ، من أجـل ترسـيخ   تقوم
ودعم االتجاهات اإليجابية والقيم المناسبة ، التي تتمشي مع الطرح البيئـي المعـروض    
كذلك توجه طاقات األفراد نحو البيئة واستقطاب مشاعر الرفض والمواقف السلبية والعمل 

  . )2.(خالقة  على تحويلها إلى جوانب
اهتم األعالم بالبيئة في ليبيا وعلى وجه الخصوص الصحافة ، حيث تأخرت الصحافة   

  البيئية في الظهور فلم تصدر إال في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن العشرين 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
، منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعـالم ،   1، ط  ، مدخل إلى اإلعالم المتخصص ير محمد شرف الدين الفيتو )1(

  . 75، ص  2008ليبيا ، 
ـ ,قسم اإلعـــالم   )غير منشورة( خيرية سعيد المبروك ، التوعية البيئية في الصحافة الليبية ، رسالة ماجستير  )2( عة ـجام

 . 139، ص  2004،  سقار يون
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، وبالرغم مـن تـأخر ظهـور     على شكل نشرة متخصصة توزع على النطاق الرسمي
الصحافة البيئية ، فإنها شهدت نشأه تميزت بالتخصص في الوقت الذي لم تهتم فيه الصـحف  
العامة بأخبار البيئة بشكل جدي إال بعد ما تعاظم االهتمام اإلعالمي علـى مسـتوى العـالم    

  .بأحداث البيئة وبقضاياها وبصحة المجتمعات 
  :ميزت نشأة وظهور الصحافة البيئية في ليبيا وهي  ويمكن اإلشارة إلى ثالث مراحل

هذه المرحلة تبدأ من صدور أول دورية متخصصة تحمل : مرحلة التوجه نحو البيئة   - 1
واسـتمرت   1989اسم البيئة أصدرها قسم اإلعالم البيئي في المركز الفني لحماية البيئة سابقاً 

م   2000في عام  24ليصدر العدد  1990من سنة  23في الظهور وتوقفت بعد صدور العدد 
ففي هذه األثناء تأسست الهيأة العامة للبيئة في ليبيا ، حيث أشرفت على العدد األخيـر مـن   

  . )1.(الدورية الذي بانقضاه دخلت في المرحلة الثانية 
تحولت النشرة إلى مجلة بيئية متكاملة يشـرف علـى   : مرحلة التخصص البيئي الكامل  - 2

لهيأة العامة للبيئة ويساهم في تحرير موادها نخبة مـن المتخصصـين والبـاحثين    إصدارها ا
  .وتطرح قضايا ومشاكل بيئية ، وتعرض األحداث المتصلة بالبيئة على المستوى المحلي 

سعت الصحف اليومية إلى التثقيف البيئي وبدأت تنشـر مسـائل   : مرحلة التثقيف البيئي - 3
الصحف اليومية العامة ، وبدأت هذه المرحلة عندما خصصـت   وأحداث لها عالقة بالبيئة في

صحيفة الجماهيرية أول باب دوري في الصحف الليبية حامالً اسم بيئتنا ، حيث ظهرت فـي  
م ، ولم ينتظم هذا الباب ، حيث توقف عن الظهور وبرز في صحيفة  1996لعام  1748العدد 

م ، ليظهر في  2002م وتوقفت في العام  1997لعام  1088الشمس تحت اسم البيئة في العدد 
صحيفة أخرى الفجر الجديد تحت اسم آفاق بيئية ، ثم أصبحت بعض الصحف المحلية تنحـو  

م باباَ دورياَ للبيئـة تحـت اسـم     2002هذا المنحى ، حيث خصصت جريدة أخبار بنغازي 
  ) .2(.الفضاء البيئي يطرح ويناقش أحداث وقضايا تتصل بالبيئة 

ذا االهتمام ورغم محاوالت الصحف لتخصيص أبواب دورية للبيئة ، ال تزال ورغم ه  
الصحف يغلب عليها السطحية وتتسم بغياب النظرة العلمية الموضـوعية ، أيضـا ضـعف    
  .وقصور الصحافة اليومية عن القيام بعملية التوعية البيئية وعن الوفاء بمتطلبات الوعي البيئي

التوعيـة  : م بعنـوان  2004ة التي أجريت في ليبيا عـام  وهذا ما أكدته نتائج الدراس  
  :اآلتي  نالبيئية في الصحافة الليبية ، التي أسفرت نتائجها ع

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 139، مرجع سبق ذكره ، ص  يجانالفرخيرية سعيد  )1(
  .140المرجع السابق ، ص  )2(
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بصـورة   بأحداث وقضايا البيئـة هتمام الصحف الليبية اليومية اأثبتت الدراسة تدني   - 1
  .ملحوظة 

  أظهرت الدراسة ضعف وضآلة حجم المساحة المخصصة للمواد والموضوعات البيئية   - 2
أثبتت الدراسة أن جل العناوين في الصحف لم توظف مع مواد البيئة وهذا ما يـدلل    - 3

  .على ضعف اهتمام اإلعالم البيئي بالموضوعات البيئية 
أن وسائل اإلعالم لها دور كبير في تكوين القيم والحس البيئي لـدى  نستنتج مما سبق   

الجمهور ، باعتبار أنها قادرة على عرض قضايا البيئة بشكل يؤدي بالفرد إلى انحيازه للبيئة ، 
وإثارة رغبته في االستطالع والتعرف على عناصر البيئة وعلى الكوارث التي قـد تصـيب   

  .إلنسان البيئة نتيجة لتصرفات وأفعال ا
ونستطيع القول أنه بقدر ما يكون التكامل والتآلف بين هذه المؤسسات السالفة الـذكر    

كلما نجحت في أداء أدوارها بنجاح ، وإكساب الشباب أدوراً فعالة في الحياة ، وقيماً إيجابيـة  
  .تنعكس في سلوكهم، وكلما تسارعت عجلة التقدم والنماء في المجتمع 

  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  

    
  

  .دور المؤسسات االجتماعية في غرس القيم والسلوك البيئي ) 9(شكـل   

 رةــاألس

  

 المدرسة
  

ل ــــــــــوسائ
 عالمإلا

 ةــــالجامع

 مــالقي

 الشباب

 السلوك
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  الفصل الثالث السلوك البيئي
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  :متهيد 
يعرض هذا الفصل موضوع السلوك البيئي ، الذي يعتبر لب الدراسـة المطروحـة،     

قاء الضوء على مفهوم السلوك اإلنساني  وقبل الحديث عن هذا الموضوع تجدر اإلشارة إلى إل
  .أنواعه ، أبعاده الرئيسية 

من المعروف أن هناك العديد من العلوم التي تدرس سلوك اإلنسان وتبحث فيه ومنها   
علم النفس ، علم االجتماع ، علم النفس االجتماعي ، الذي يعتبر ميداناَ مشتركاَ بين علم النفس 

دراسة السلوك االجتماعي للفرد والتأثير المتبادل من الفرد على وعلم االجتماع ، ويهدف إلى 
  .الجماعة ، ومن المجتمع على األفراد 

والسلوك اإلنساني قابل للمالحظة ويتضح في تفاعل اإلنسان مع بيئته باعتبار أن هناك   
حدث أثناء تفاعل تأثيراَ متبادالَ بين اإلنسان والبيئة ، فهو يؤثر فيها ويتأثر بها ، وهذا التأثير ي

  .الفرد مع غيره من األفراد والجماعات في المجتمع 
  

  :ولمزيد من التفصيل حول موضوع ، هذا الفصل سنلقي الضوء على المحاور اآلتية   
  .السلوك اإلنساني •
  . السلوك البيئي  •
 .العالقة اإلنسان بالبيئة  •

  .مفهوم البيئة : أوال 
  . مفهوم االيكولوجيا : ثانيا 
  .اإلنسان والبيئة :  ثالثاً

 .عالقة اإلنسان بالبيئة في المنهج اإلسالمي : رابعاً 

  .التطور التاريخي لالهتمام بالبيئة : خامساً 
 .السلوكيات البيئية وأثرها على البيئة : سادساً 

  .التلوث البصري  - 1
  .التلوث السمعي  - 2

  .البيئة والصحة البشرية   :سابعاً 
 .م في حماية البيئة دور اإلسال: ثامناً 

  .دور المرأة في حماية البيئة : تاسعاً 
 .دور الشباب في حماية البيئة : عاشراً 

 .دور المجتمع في تنمية السلوك اإليجابي حيال البيئة : الحادي عشر 
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  :السلوك اإلنساني  •
 السلوك اإلنساني كل أوجه النشاط التي يمكن مالحظاتها أثناء تفاعل اإلنسـان يقصد ب  

    )1(.مع البيئة ، وهو قابل للمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
بأنه كل ما يقوم به الفرد من أنشطة مختلفة ، وما يؤتيه من أفعـال  : " ويعرف أيضاً   

وردود أفعال في حياته اليومية ، وفي عالقاته مع اآلخرين ، وهـو مجموعـة التصـرفات    
ها الفرد لتحقيق عملية التوافق بين مقومات وجـوده  الخارجية والداخلية التي يسعى عن طريق

   )2(." ومقتضيات اإلطار البيئي الذي يعيش داخله 
والسلوك اإلنساني فطري ال يحتاج إلى تعلم ، فهو مكتسب يتعلمه الفرد نتيجة احتكاكه   

  . بالبيئة المحيطة به ، ويتأثر بالقيم واالتجاهات التي يؤمن بها الفرد 
طيع القول بأن السلوك اإلنساني يمثل مجموعة التصرفات واألفعال التـي  وبالتالي نست  

 رنشاهدها ونالحظها من الفرد أثناء قيامه بمختلف النشاطات في البيئة المحيطة بـه ، ويـؤث  
السلوك اإلنساني تأثيراً بالغاً في البيئة ، فيكون إيجابياً ومقبوالً كلما كان متفقاً مـع اتجاهـات   

وإذا حدث وتعارض السلوك مع القيم يؤدي إلى مشاكل يعاني منها المجتمـع   وقيم اإلنسان ،
  .  يومنها مشاكل التلوث البيئ

وهناك عدة رؤى لتفسير السلوك اإلنساني من قبل رجال العلوم االجتماعية ، بعضها   
  .يفسر السلوك من جانب بنائي ، واآلخر يفسر السلوك من جانب وظيفي 

  :رات من خالل األشكال اآلتية وسيتم عرض هذه التفسي  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 189، ص  مرجع سبق ذكرهرشاد أحمد عبداللطيف ، ،  )1(
سيد محمد عبدالعال وآخـرون ، دراسـة االتجاهـات والممارسـات السـلوكية للمـرأة نحـو مشـكلة التلـوث ،                          )2(

  . 979، ص  2000الث ، العدد الث مجلة العلوم االجتماعية ،
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  . االتجاه البنائي في تفسير السلوك  –أ 
  
  

  
  يمثل االتجاه البنائي في تفسير السلوك) 10(شكـل       

  . الرأي الثاني يفسر سلوك اإلنسان تجاه التعامل مع البيئة من خالل  -ب 

  
  

  ة ـه مع البيئـيفسر سلوك اإلنسان تجاه تعامل) 11(ل ـشك               

  الدوافع
هي حالة داخليـة  
توجه سلوك الفرد 

 .عليه وتؤثر 

  القدرات
يركز على أسلوب أداء 
اإلنسان وتفاعلـه مـع   
البيئة التي يعيش فيها 

. 

 االتجاه البنائي في تفسیر السلوك

 يفسر السلوك من خالل

  الشخصية
ــات اإلنســان  تمثــل مكون
الشخصية وخبراته السابقة 
ومدى قدرة هذه الشخصية 
 على تجاوز المشاكل البيئية

  الدور االجتماعي
وهو المحرك الحقيقـي  

ويقوم به الفرد  للسلوك
لمواجهة المواقف التي 

 يتعرض لها في حياته 

  جتماعياال اإلدراك
قدرة اإلنسـان علـى   
التعامل مع المشـكلة  

   التي تواجهه

  جتماعياالالضغط 
حصيلة مجموعة  اإلنسان هو

من الضغوط وكلما كانت قدرة 
مواجهة هذه تم اإلنسان جيدة 

 .الضغوط



 82

هذا وقد أشار العديد من األخصائيين في علم البيئة إلى أن بعض مظاهر التدهور في 
البيئة والتلوث البيئي ،أو ما يطلق عليه األزمات البيئية ، ترجع إلى سلوك اإلنسان وموقفه من 

  .البيئة 
تلوث مياه البحار ، إلقـاء النفايـات    : المشاكل البيئة مثل هناك العديد من األزمات و  

تلوث الهواء نتيجة لدخان المصانع وغيرها ترجع في األصل إلى تصرفات اإلنسان وسـلوكه   
  . )1.(وسيطرة القيم المادية على اإلنسان ، لهذا أصبح يعاني من مشاكل التلوث البيئي 

  
  :أنواع السلوك اإلنساني  •

  .وك اإلنساني في األنواع اآلتية يمكن حصر السل  
هو أبسط أنواع السلوك ويتعلق بالفرد وما يتعرض إليه من مواقف :  السلوك الفردي   - 1

  .في حياته اليومية ، فسلوك الفرد يتمثل باالستجابة لمؤثر خارجي معين 
هو سلوك الجماعة ويتصف بالقدرة على تطبيق قواعد وعـادات  :  السلوك الجماعي  - 2

كية بصورة تلقائية تخالف ما هو مقبول وشائع ، ويـرى علمـاء االجتمـاع أن    سلو
  .السلوك الجماهيري يمثل نموذجاً أساسياً للسلوك الجماعي 

هو السلوك الشائع بين الجماعات اإلنسانية ، ويمثل عالقة الفرد : السلوك اإلجتماعي   - 3
جة عالقاته بأسرته التي ينشـأ  بغيره من أفراد الجماعة ويكتسبه الفرد منذ والدته نتي

  . )2.(فيها ، ثم عالقته بأفراد المجتمع األكبر 
  
  :األبعاد الرئيسية للسلوك اإلنساني  •

  .هناك أربعة أبعاد للسلوك اإلنساني   
هو أن السلوك اإلنساني سلوك بشرى صادر من قوة عاقلـة وناشـطة   : ـ البعد البشرى   1 

    . من البشر  روفاعلة في معظم األحيان ،وهو صاد
هو أن السلوك البشرى يحدث في مكان معين ،فقد يحدث فـي قاعـات   : ـ البعد المكاني   2

  . الدراسة
هو أن السلوك البشرى يحدث في وقت معين ، قد يكون صـباحاً ،وقـد     : ـ البعد الزمانى   3

  .يستغرق وقتاً طويالً أو ثواني معدودة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  193اللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص حمد عبدأرشاد  )1(
 . 23، ص  2004، دار الفكر ، عمان ،  3كامل محمد المغربي ، السلوك التنظيمي ، ط  )2(
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هو أن السلوك البشري يتأثر بالقيم االجتماعية المعمول بهـا فـي   : البعد اإلجتماعي   - 4
   ) .1.(بأنه مناسب أوغير مناسب  المجتمع ، ويحكم على السلوك

مما سبق يمكن القول بأن قضية المحافظة على البيئة وحمايتها وتجميلهـا وتحسـينها   
قضية ترجع بالدرجة األولي إلى السلوك اإلنساني ، وإلى القيم التي يكتسبها اإلنسان ويتشربها 

ـ  ل المنـزل ، وفـي   خالل حياته ، فال نستطيع أن نراقب اإلنسان في كل خطواته وهو داخ
لنراقبه أين يضع الفضالت وبقايـا الطعـام    . المدرسة ، وفي الشارع ، وفي األماكن العامة 

وبقايا السجائر والورق ، والمخلفات التي تساهم في إنسداد المجاري وتسبب في طفح المجارى  
  .البيئة من هنا نرى بأن السلوك اإلنساني هو المسؤول عن تصرفات اإلنسان وأفعاله تجاه 

  .السلوك البيئي  •
شـرنا  أتجدر اإلشارة في هذا الجانب إلى أن قضية البيئة ومشكلة التلوث البيئي كما   

وهذا يقودنا إلى عرض موضـوع السـلوك    ، سابقاً ترجع بالدرجة األولي إلى مسألة السلوك
 البيئي وهو لب موضوع الدراسة ، وسوف نعرض العديد من التعريفـات للسـلوك البيئـي    

  .وأنواع السلوك البيئي والسلوكيات البيئية الخاطئة التي تساهم في إحداث مشاكل بيئية 
بأنه االستجابة الكلية الحركية والضرورية التي يقـوم بهـا   : " يعرف السلوك البيئي   

  . )2(" الكائن الحي كنتيجة للموقف الذي يواجهه 
إلى وظيفـة مـا ، فـتمكن     بأنه مجموعة من الحركات التي تقود: " ويعرف أيضاً   

  ") 3( "صاحبها من الوصول إلى غاية أو غرض مادي أو معنوي ويظهر من خالل الفعل 
ويقصد بالسلوك البيئي التصرفات الالئقة وغير الالئقة ،  فيكون السلوك الئقاً عنـدما    

 تكون تصرفات مرغوب فيها ، والتعامل صحيح مع الموارد والعناصر البيئية ، ويكون غيـر 
  . )4.(الئق عندما تكون التصرفات خاطئة وتسهم في إفساد البيئة 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        ، 2006، بدون دار نشـر ، بـدون مكـان نشـر ،      1حمد الفسفوس ، أساليب تعديل السلوك اإلنساني ، ط أعدنان  )1(

  . 14ص 
 . 1362، ص حمد كرم الدين وآخرون  ، مرجع سبق ذكره أليلي  )2(

 . 1362المرجع السابق ، ص  )3(

  . 123خيرية سعيد المبروك ، مرجع سبق ذكره ، ص  )4(
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وهناك من عرف السلوك البيئي بأنه نتاج أو محصله لمجموعة من التصرفات ،ويكون سـلبياَ  
  )1(. عندما يساهم في إحداث تلوث سواء في الماء أو الهواء وينعكس سلباً على البيئة 

, لوك البيئي للشباب ، فهو نتاج عالقة تفاعلية بين الشباب والبيئة المحيطة بهم أيضاً نشير للس
  )2.(حيث يؤثرون فيها ويتأثرون بها بحكم ميولهم ودوافعهم وحاجاتهم في هذه البيئة 

فقـد تكـون إيجابيـة    ,ويشار إلى السلوك البيئي بأنه التصرفات واألساليب التي يتبعها الناس 
لى البيئة ،وقد تكون سلبية تعمل على تلويث البيئة ،فمثالً يلوثون الهواء وتساهم في الحفاظ ع

ويدمرون التربة بكميات هائلة مـن  . بالدخان ،ويسممون المياه بالفضالت والنفايات الضارة 
المبيدات، ويلوثون األماكن العامة ، فيفسدون جمال المكان ببعثرة القمامة على األرض ،كـل  

  )3(.يئية خاطئة هذه تعتبر سلوكيات ب
هو تصرفات وأفعال  يوبالنظر إلي التعريفات السابقة نستطيع القول بأن السلوك البيئ

اإلنسان أثناء تعامله مع البيئة ، فإذا كانت إيجابية أ سهمت في الحفاظ علي البيئة ،وإذا كانت 
  .سلبية أ سهمت في تلوث البيئة 

 . أنواع السلوك البيئي •

  -: السلوك البيئي نوعان 
يشمل كافة التصرفات واألفعال التي من شـأنها حمايـة البيئـة    : يجابيإسلوك بيئي   -أ 

  .وترشيد مواردها وحل مشكالتها 
السلوك البيئي إذا كان سلوكاَ مخططاَ له وقائماَ على استراتيجيات وفنيـات تربويـة     

إيجابياً ومرغوبـاَ   ومعتمداَ على المفاهيم والمعلومات البيئية السليمة ، فإنه سيكون سلوكاً
  .فيه
  : سلوك بيئي غير إيجابي ، ينقسم إلى نوعين  –ب 

يشمل األفعال والتصرفات البيئية غير اإليجابية سواء أكانت : السلوك البيئي السلبي   - 1
تصرفات تسبب أضرار مباشرة للبيئة مثل السلوكيات التخريبية أو العدوانية ، أو تسـبب  

بيئة كاالمتناع عن المشاركة اإليجابية والتعاون في خدمـة البيئـة      أضراراً غير مباشرة لل
  .أو السكوت على التخريب أو التشجيع على استنزاف الموارد 

يشمل كافة األفعال والتصرفات التي تسبب أضراراً مباشرة : السلوك البيئي الخاطئ   - 2
  . )4.(للبيئة ومواردها ويزيد مشكالتها تعقيداً وتفاقماً 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 29حمد حسين اللقاني ، مرجع سبق ذكره ، ص أ  )1(
  . 1362حمد كرم الدين ، مرجع سبق ذكره ، ص أليلي   )2(
  147، ص  2002دار العربية للكتاب ، القاهرة ، الحمد شحاتة ، تلوث البيئة ، مكتبة أحسن   )3(
  . 44مر ، مرجع سبق ذكره ، ص سكينة إبراهيم بن عا  )4(
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يجابية تؤثر على البيئة ، وتمارس مثل إلن السلوكيات غير اأما سبق  من خاللنالحظ    
            خـر آلالشباب وأفراد المجتمع سواء في مجتمعات العـالم ا  بعض هذه السلوكيات من قبل

  .أو مجتمعنا الليبي على وجه الخصوص 
 تية التي تمارس في مجتمعنا وأسهملوكيات البيئية السلبالس إلىوفي هذا الصدد نشير   
  -:إحداث التلوث البيئي  في

  .سلوكيات حرق املخلفات والقمامة   -1
تعتبر هذه من السلوكيات البيئية السلبية والضارة التي يقترفها الكثير من الناس ، حيث 

بجوار المؤسسات التعليمية ويتم التخلص من القمامة عن طريق حرقها داخل األحياء السكنية ، 
مما ينتج عن عملية الحرق هذه غازات سامة ضارة وملوثة للهواء الجوي وتـنعكس سـلباً   . 

  .على صحة اإلنسان والبيئة 
  

  

  
   

  
  نموذج لسلوكيات حرق القمامة) 12(شكل 
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  سلوكيات حرق القمامة بجوار المؤسسات التعليمية) 13(شكل 

  . قيادة السياراتالسلوكيات اخلاطئة يف  – 2
تلعب الممارسات والسلوكيات الخاطئة الصادرة عن بعض قائدي السـيارات ومـنهم     

الشباب دوراً في إحداث التلوث البيئي ، حيث تساهم هذه السلوكيات في زيـادة الضوضـاء   
، وداخل  )1(نتيجة التجاوزات التي تنتج عن سوء استخدام أجهزة التنبيه بالقرب من المدارس 

  . معة ، وفي األماكن العامة الجا
الشاب الذي يقود سيارته وهو يستخدم آلة التنبيه دون مراعاة لحرمة الجامعة مثله مثل   

الشخص الذي يقود سيارته وهي تبث عوادمها السامة ، إضافة إلى ذلك السلوكيات التي تصدر 
الموجودة بالسيارة ) يتالكاس( عن الشباب أثناء قيادتهم للسيارات إذ يتعمدون استخدام أجهزة 

بطريقة خاطئة ، حيث يرفعون الصوت إلى أقصى درجة ممكنة مما يسبب ضرراَ لهم ولمـن  
حولهم ، ومن بين إحدى مظاهر السلوك البيئي الخاطئ الذي يمارسه الشباب مـا نـراه فـي    

نـه  المناسبات االجتماعية ، حيث نالحظ إطالق آالت التنبيه بطريقة متفق عليها مما ينـتج ع 
ضوضاء شديدة عالية وغاية في الضرر ، إضافة إلى استخدام اإلطالقات النارية، واسـتخدام  

  .مكبرت الصوت ومسجالت السيارات بأصوات مرتفعة 
كل هذه السلوكيات السلبية تزيد من التوتر العصبي الذي يؤثر على صحة اإلنسـان ،    

  .وتعتبر خاطئة في حق أنفسهم وحق مجتمعهم وحق بيئتهم 
 

1137 
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  . السلوكيات البيئية يف األماكن العامة  -3
المقاهي ، القرى السياحية ، المنتزهات ، ( نجد أن الممارسات التي تتم في األماكن العامة 

تساهم في إحداث التلوث البيئي ، ومن بـين هـذه الممارسـات    ) العامة  الشواطئ ، الحدائق
التدخين ورمي بقايا السجائر ، كذلك إحداث الضوضـاء عـن طريـق اسـتخدام األجهـزة      

، أيضاً استعمال العديد من األلفاظ النابية التي يتبادلهـا الشـباب    والمسجالت في هذه األماكن
لويث الشواطئ عن طريق رمي الفضالت وبقايا األطعمة فيما بينهم بأعلى األصوات ، كذلك ت

كـل هـذه   . والعلب الفارغة ، وقطع األشجار وحرق البعض منها فـي األمـاكن الخلويـة    
  .السلوكيات تساهم بطريقة أو أخرى في إحداث التلوث وإفساد البيئة  

                                                                                                                                                 

  
  

  
  السلوكيات البيئية الخاطئة على الشواطئ وفي األماكن العامة)  14( شكل 
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  . السلوكيات البيئة الخاطئة داخل الجامعة –  4
داخل الجامعـة   هناك العديد من السلوكيات السلبية التي تمارس من قبل بعض الشباب  

التلوث الذي نالحظه نتيجة لسلوكيات  عوتعتبر إحدى مصادر التلوث البيئي ، ومن بين أنو
الشباب داخل الجامعة التلوث البصري ، فنالحظه من خالل العبث بالجـدران والكتابـة   

أو جدران الممـرات  ,أو مقاعد المكتبة , عليها سواء داخل القاعات أو على مقاعد الدراسة
ل دورات المياه،حيث نالحظ العديد من الذكريات وأبيات الشعر و األلفـاظ النابيـة   وداخ

وعبارات الشتم التي تكتب على الجدران ، ولم يقتصر األمر عند هذا الحد ، فيتم كتابـة  
مثل هذه األشياء في صفحات المراجع والدوريات التي تعد مصـدراً أساسـياً للمعرفـة    

  .والمعلومات 

لجامعة رمي ت البيئية السلبية التي تمارس من قبل بعض الشباب داخل اومن السلوكيا  
     بقايا األطعمة وعلب المشـروبات فـي القاعـات الدراسـية وعلـى األرض     الفضالت و

وتوضع في بعض األحيان في نوافذ القاعات ، إضافة إلى ذلك استعمال األجهزة النقالـة  
نالحظ ونسمع ارتفاع أصوات النغمـات   ليس للحاجة فقط ولكن لملء وقت الفراغ ، حيث

  .في الممرات وفي مداخل الكليات كل هذه السلوكيات السلبية دون مراعاة لحرمة المكان 
  
  

  
  السلوكيات البيئية الخاطئة للطلبة داخل الجامعة) 15(شكل 
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  الكتابة على جدران الممرات داخل الجامعة) 16(شكل 
  

فيه عرض السلوكيات السلبية باعتبارها مصـدراً للتلـوث   من خالل الطرح السابق ،الذي تم 
اإلنسـان  البيئي ، فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو كيف يمكن تغيير سـلوكيات  

  .الخاطئة تجاه البيئة ؟ 
لعل العنصر األساسي لإلجابة على هذا السؤال هو نشر الوعي البيئـي بـين أفـراد      

  ـ  :ذه الجزئية وهى المجتمع،هذا يقودنا للخوض في ه
  .الوعي البيئي •

فما يصدر عن اإلنسان ,من المعروف أن اإلنسان في عالقته مع البيئة يؤثر فيها ويتأثر بها
من سلوكيات سلبية أو إيجابية أثناء تعمله مع البيئة يعتمد على الـوعي الكـامن داخـل    

  ـ:اآلتية  اإلنسان، لمزيد من التوضيح لهذا الموضوع نلقى الضوء على العناصر
  



 90

  
  .تعريف الوعي البيئي .اوالً 

بأنه تلك العمليات التي ينظم بها : "تعددت التعريفات لهذا المصطلح ، فيعرفه علماء النفس 
اإلنسان معلوماته ،ويرتبط بقدره اإلنسان في الحصول على معلومات ذات معنـى عـن   

  )1("العالم الذي يحيط به

ية مزدوجة تشمل كالً من اإلدراك الفردي والمجتمعي بأنه عمل: "ويعرفه علماء االجتماع 
ألهمية المحافظة على البيئة وحمايتها والتعايش معها والعمل على تطويرها لتحقيق غايات 

  )3"(بأنه اإلحساس بالمسؤولية الخاصة والعامة نحو البيئة : "عرف أيضاَ  )2("اإلنسان 
به إدراكاًمباشراً  طاك المرء لذاته وما يحيبأنه إدر: "هذا ويعرفه معجم العلوم االجتماعية 

  )4"(وهو أساس كل معرفه,
  :ويمكن إرجاعه إلى ثالثة عناصر وهى 

  
  
  
  
  
  

  .تتفاعل هذه العناصر بشكل يحقق الوعي الكامل بالبيئة وكافة مكوناتها 
ناتجة بأنه إحاطة المواطنين بالمشكلة البيئية واألضرار ال" ويعرف الوعي البيئي أيضاً   

عنها وكيفية مواجهتها ، وتبصير الناس باألضرار العاجلة التي تحدث لهم نتيجـة إصـابتهم   
  . )5(" بالتلوث واألضرار اآلجلة التي ال تظهر إال بعد فترات طويلة 

من خالل التعريفات السابقة نستطيع القول بأن الوعي البيئي هو تـوافر المعلومـات     
  .، وإحساسه بالمسؤولية نحو البيئة البيئية الالزمة عند اإلنسان 

وعملية الوعي البيئي ال تأتي من فراغ ، بل يتم خلقها من خالل التنشئة االجتماعيـة    
  .للفرد في األسرة وكافة المؤسسات االجتماعية األخرى 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 100رشاد أحمد عبداللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
 . 390ح عفيفي ، مرجع سبق ذكره ، ص السيد عبدالفتا )2(

 . 100حمد عبداللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص أرشاد  )3(

 . 100المرجع السابق ، ص  )4(

  
 اإلدراك

  
 املعرفة

  
 الوجدان
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 . 49حسن أحمد شحاتة ، مرجع سبق ذكره، ص  )5(

  :مراحل تكوين الوعي البيئي : ثانياً 
ـ    ة تعتبر عملية تكوين الوعي البيئي عملية تربوية تحتاج لالهتمام بالجوانب الوجداني

والمعرفية ، فالتركيز على الجانب المعرفي وتجاهل الجانب الوجداني للفرد من وعادات وقيم 
  .ومعتقدات له أثره المباشر على سلوك الفرد 

  -: ويمكن تحديد مراحل تكوين الوعي البيئي عند الفرد في خمس مراحل هي   
والمفـاهيم والسـلوكيات    المرحلة التمهيدية يتم فيها تحديد المعارف: المرحلة األولي  - 1

المتصلة بالجوانب الوجدانية ، ويتم ذلك من خالل مناقشة األبناء وحـوارهم وإقامـة   
الرحالت لألماكن العامة ، ومن خالل ذلك يمكن رصد السلوكيات الصادرة من األبناء 
أثناء التعامل مع البيئة ، وهنا نستطيع تحديد ما يمتلكـون مـن معـارف ومفـاهيم     

  .ات عالقة بالبيئة وسلوكيات ذ
مرحلة التكوين ويتم فيها تحديد المداخل المناسـبة لتكـوين الـوعي           : المرحلة الثانية  - 2

، فاالهتمامات تكون لدى الفرد منذ سنواته األولي )االهتمامات ، الحاجات ، اآلمال ( 
، أمـا  في تفاعله مع األسرة ، فإذا تم الكشف عنها يمكن استثمارها لتكوين الـوعي  

الحاجات أهمها حاجة الفرد للمعرفة من خالل ما يطرح من تساؤالت ،فيمكن رصـد  
الحاجات بدقة وهذا يساعد على تنمية الوعي ، أما اآلمال من شأنها المشاركة في بناء 
الوعي وتشكيله وتنميته ،فاالهتمامات والحاجات واآلمال نقطة البداية لتكوين الـوعي  

  .  )1.(البيئي 
مرحلة التطبيق يتم فيها تطبيق ما تم تعلمه من خـالل الممارسـات   : رحلة الثالثة الم  - 3

اليومية المرتبطة بالبيئة ، حيث يتم التأكد من المغزى الحقيقي الكـامن وراء عمليـة   
تنمية الوعي باعتبارها مسألة حياتية تهدف إلى إثراء حياة الفرد ومساعدته علـى أن  

  .لمحيطة به يعيش حياة هانئة في البيئة ا
مرحلة التثبيت وهي متصلة بمرحلتي التكوين والتطبيق ، حيث يتم : المرحلة الرابعة   - 4

االنتقال من مستوى اإلدراك والفهم إلى مستوى التبني والتحمس واإليمان ، وهذا يمثل 
قاعدة انطالق للسلوك الرشيد في مجال البيئة وتتيح هذه المرحلة الفرصة لتبني أفكار 

  .د أخرى لما سبق تعلمه وأبعا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ، 1999، عـالم الكتـب ، القـاهرة ،     1لية ، ط ؤوأحمد حسين اللقاني ، فارغة حسن محمد ، التربية البيئية واجب ومس )1(

    . 141ص 
  



 92

  

م باألنشـطة  مرحلة المتابعة وترتبط هذه المرحلة بالتخطيط للقيـا  :المرحلة الخامسة   - 5
وتستهدف تهيئة المواقف التي تساعد الفرد أن يمارس ما سبق تعلمه ، وتاكيداً على أن ما سبق 
تعلمه ذا قيمة حقيقية في حياته اليومية وهو يمثل دعماً وإثراء دائماً للخبرات التي مـر بهـا   

  . )1.(وتعلم منها ، ومن هنا نتج عنها وعي راسخ في شخصية الفرد 
لوكيات البيئية السلبية لدى الشباب يعتمد على ما لديهم من معلومات ومفاهيم تعديل الس  

ويعتمد على المراحل السابقة ، فالسلوك البيئي للشباب يتأثر بما لديه من معلومـات ووعـي   
  . بقضايا البيئة 

  تجاه                                                              
  الوعي              السلوك                 البيئة             الشباب         

  -: وعندما يتحقق الوعي البيئي لدى الشباب يكون كفيالَ باآلتي   
تنمية الجانب اإليماني عند اإلنسان مع البيئة من منطلق إيماني خالص يربي اإلنسان   - 1

  .على أهمية احترام البيئة وحسن التعامل معها 
الشعور باالنتماء الصادق للبيئة في النفوس ، وهذا كفيل بتوفير الدافع الفـردي   غرس  - 2

  .والجماعي للحفاظ على البيئة وعدم إلحاق الضرر بها 
الحرص على نشر المعلومات البيئية وإيصالها بمختلف الطرق والوسائل اإلرشـادية    - 3

  .ألفراد المجتمع 
  .اً إيجابياً ونافعاً ومتفقاً مع الصالح العام يكون استخدام موارد البيئة استخدام  - 4

ومما ال شك فيه أن نشر الوعي بين الشباب كفيل بتغيير العديد من السلوكيات البيئية 
السلبية ، وتعديل العديد من الممارسات الخاطئة ، علي سبيل المثال يجب إثارة الوعي 

يكية السوداء في نقل القمامة ببعض القضايا ذات األهمية مثل استخدام األكياس البالست
  .بدالً من استخدامها في نقل المواد الغذائية 

أيضاً من خالل الوعي يتم إدراك العديد من المخاطر واألضرار التي قد يتعرض لها   
اإلنسان مثل استخدام زيوت القلي عدة مرات في حين يجب استخدامها مرة واحـدة ، وهـذا       

  .أن الشباب هم أكثر الفئات تردداً على هذه األماكن  ما يحدث في المطاعم باعتبار
عندما يكون الشباب مدركاَ وواعياَ بهذه القضايا نستطيع نشر الوعي والحفـاظ علـى     

  . البيئة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 146المرجع السابق ، ص  )1(
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  .العالقة بني اإلنسان والبيئة  •
يحتاج األمر للتطرق لبعض المفاهيم وعرضـها   لتوضيح العالقة بين اإلنسان والبيئة  

بالبيئة ، باإلضافة اإلشارة إلى البيئـة  ومنها مفهوم البيئة ، االيكولوجيا باعتبار أن لها عالقة 
  .من منظور علم االجتماع ، ثم توضيح الرؤية حول عالقة اإلنسان بالبيئة 

 ً   .مفهوم البيئة : اوال
بأنها من الجذر بوأ  الذي أخذ منه الفعل الماضـي  " : تعرف البيئة في اللغة العربية   

باء إلى الشـيء يعنـي يبـوء              " لسان العرب " باء أي رجع ، ويؤكد ابن منظور في معجمه 
  . )1(" أي رجع
  .بمعني اصطالح المكان وتهيئته للمبيت  –أ / وللبيئة معنيان   
  .بمعني النزول واإلقامة  –ب             
علماء المسلمين إلى أن كلمة البيئة إشارة إلى الوسط الطبيعي أو الجغرافي وقد أشار   

  .الذي يعيش فيه الكائن الحي بما في ذلك اإلنسان 
ويراد بالبيئة مزاجياً أولئك البشر الذين يسكنون فيها أو يقيمون بهـا وتشـمل كافـة      

   )2.(مياه المخلوقات التي تعيش فيها كالحيوانات ، النباتات ، األشجار ، ال
هي الوسط أو المجال المكاني : " أما المفاهيم الحديثة للبيئة فقد أشارت إلى أن البيئة   

  ) .3.(الذي يعيش فيه اإلنسان يؤثر فيها ويتأثر بها 
بأنها كل شيء يحيط باإلنسان ويتسع : " م البيئة  1972هذا وعرف مؤتمر ستوكهولم   

  . )4(" نسان وما هو داخله المفهوم ليشمل كل ما هو خارج جلد اإل
  

  ومن خالل النظر إلى التعريفات السابقة يمكن اإلشارة إلى أن البيئة تتكون من شقين   
  .هي المحيط الذي يعيش فيه الكائن الحي : البيئة الخارجية –أ 

  .هي كل ما بداخل اإلنسان من تفاعالت واتجاهات ومشاعر وقيم : البيئة الداخلية  –ب 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
، لسان العرب ، الجزء األول ، الدار المصرية للتأليف والتــرجمة ،  ) ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري  )1(

 . 27هـ ، ص 711بدون مكان نشر ،

 .84رشاد أحمد عبد اللطيف ، مرجع سبق ذكره ،ص )2(

                 84المرجع السابق ، ص  )3(
  .84المرجع السابق ،ص)    4(
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اإلطار الواسع لإلنسان ،الذي يحصل منه على مقومات حياته : " وهناك من عرف البيئة بأنها 
  . )1" (من غذاء وكساء ومأوى وعالج 

وارتبط معني البيئة بالتلوث باعتباره أخطر المشاكل البيئية ، حيث يؤثر على اإلنسان   
  .وينشأ في األصل نتيجة لسوء تعامل اإلنسان مع البيئة 

م فـي بـاريس البيئـة              1968كما حدد المؤتمر الدولي الذي نظم بواسطة اليونسكو   
بأنها كل ما هو خارج اإلنسان ويحيط به بشكل مباشر أو غير مباشر ، وهي المكان الـذي  " 

يحيا فيه اإلنسان مع غيره من الكائنات الحية ، وتشمل كافة العوامل االجتماعيـة والثقافيـة   
  . )2(" التي تؤثر على أفراد المجتمع  والجغرافية

هذا وأكد علماء االجتماع على أهمية دراسة الظروف والحوادث الخارجة عن اإلنسان   
في حين أشـار  . سواء أكانت اجتماعية أو ثقافية أو فيزيقية باعتبار أن لها تأثيراَ على البيئة 

  :).3(اآلتي علماء البيئة إلى ثالثة أنواع من البيئات قسمت على الشكل
            

                                                                       أنـــواع البيئـــات    
  
   

     
  
  
  
  
  )عادات ، تقاليد ، قيم(             )           مجالت ، صحف ، إذاعة (                         )       رض ، ماء ، هواء أ(

   

  .أنواع البيئات ) 17(كل رقم ش
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 141عبدالهادي الجوهري ، ص  )1(
 . 86حمد عبداللطيف ، مرجع سبق ذكره ، ص أرشاد  )2(
  . 86المرجع السابق ، ص  )3(

  

  
 البيئة الفيزيقية

  
 البيئة الثقافية

  
 البيئة االجتماعية



 95

رئيسين  نوبالنظر إلى التعريفات السابقة التي تم اإلشارة إليها نستطيع القول بأن للبيئة جزئيي
  -:  هما

هي جزء أساسي لإلنسان باعتبارها تشمل األرض التي يعيش عليهـا  : البيئة الطبيعية –أ 
فكل هذه المكونـات ال غنـي   . اإلنسان، والماء الذي يشرب منه ، والهواء الذي يتنفسه 

لإلنسان عنها وإذا حدث أي فساد أو اختالل في إحدى هذه المكونات ينعكس سـلباً علـى   
  .حياة اإلنسان 

تعتبر عنصراَ مهماَ ألنها تشمل العادات والتقاليد والقـيم وفـي   : البيئة االجتماعية   -ب 
مجملها لها تأثير على المكون األول وهو الجزء الطبيعي ، فإذا كانـت اتجاهـات وقـيم    

  .اإلنسان سلبية انعكس على البيئة سلباً وبالعكس 
تطيع أن نخلص إلـى تعريـف   ومن خالل ما تقدم حول البيئة وأنواعها ومكوناتها نس  

  :شامل للبيئة من خالل الشكل اآلتي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  
  

            
  

  .تـعريف شامـل للبيئـة ) 18(شكل رقم 
    

  

 البيئة وتشمل اآلتي       

جتماعي الاإلطار ا
يشمل العادات 
التقاليد القيم 
 االتجاهات

اإلطار الفيزيقي 
يشمل الماء 
والهواء 

اإلطار التكنولوجي 
يشمل المخترعات التي 

يستخدمها اإلنسان 

 اإلنسان
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أعطى علماء االجتماع أهمية للبيئة أدت إلى ظهور ما يسمى بعلم اجتماع البيئة ،الذي 
  .وناتها في النشاط االقتصادي و االجتماعي يبحث في تأثير البيئة بمختلف عناصرها ومك

هذا واهتم العديد من علماء االجتماع بالبيئة بدءاً من أفالطون وأرسطو وصوالً إلـى            
ابن خلدون الذي يعتبر أفضل نموذج اجتماعي بيئي من خالل مقدمته الشهيرة ،التي أكد فيهـا  

وفى ألـوان البشـر         , العمرانية و االجتماعية على أهمية العامل الجغرافي وتأثيره في البيئة 
  .و أخالقهم 

ومن خالل النظر إلى ثنائية البداوة والحضارة تفصح لنا على نحو واضح اهتمام ابن   
يالحظ نقلـة   ئومن ابن خلدون إلى كارل ماركس ـ ولعل القار  )1(.خلدون بالعنصر البيئي 

االجتماع بالبيئة خالل حقب زمنيـة مختلفـة ـ    واسعة ، ولكن هذه أمثلة على اهتمام علماء 
ونعود إلى ماركس الذي اكسب الفكر االجتماعي طابعاً مميزاً ونقله من مرحلة التفكير الفلسفي 
إلى إطار تنظير علم االجتماع عندما ذهب إلى أسلوب اإلنتاج هو الذي حـدد الطـابع العـام    

المادي االجتماعي على الوجـود الفكـري ،   للعمليات االجتماعية ، مشيراً إلى أسبقية الوجود 
وكان يقصد بيان عالقة اإلنسان األول بالبيئة الطبيعية  وإيضاح موقـف اإلنسـان المسـتلم    

  .للطبيعة وأثر ذلك في نشوء القيم واألخالق وظهور الدين 
كما افترض ديكارت أن البيئة تـؤدي دوراً فعـاالً فـي تحديـد السـلوك ، وكـان                  
  . )2.(أوين أول من أدرك بوضوح أن البيئة تصنع الشخصية روبرت 
وظلت آراء العلماء تختلف حول عالقة اإلنسان بالبيئة ولكل وجهة نظره الخاصـة ،    

م ، فلم تعد البيئة مفهومـاً   1972إلى أن انطلقت الصيحات األولي في مؤتمر استوكهولم في 
لق من السلوك البشري ، وال يمكـن أن تحـل   فيزيقياً ، بل تم إدراك أن المشاكل البيئية تنط

باالعتماد على األساليب التكنولوجية فقط ، ألن عالقة اإلنسان بالبيئة تتوسطها مجموعة مـن  
  . )3(. القيم في نسق متكامل في بناء معرفي وثقافي موروث 

للبعد االجتماعي  اومن خالل إشارة علماء االجتماع لموضوع البيئة نالحظ أنهم أعطو  
 نأهمية في تفسير العالقة بين اإلنسان والبيئة خاصة وأننا عرفنا فيما سبق أن للبيئـة جـزئيي  

رئيسين ال غني ألحد منهم عن اآلخر وهما الجزء الطبيعي واالجتماعي وكالهما يـؤثر فـي   
  .اآلخر ويتأثر به 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  1999، العـدد األول ،   مجلة الدراسات االجتماعيةمن منظور علم االجتماع ، كامل جاسم المراياتي ، مفهوم البيئة  )1(
  . 66ص 

 . 67المرجع السابق ، ص  )2(

 . 67المرجع السابق ، ص  )3(



 97

 ً .مفهوم االيكولوجيا : ثانيا 
وكلمة ايكولوجي كلمة يونانية تعني مكان  ،من المفاهيم التي لها عالقة بالبيئةااليكولوجيا

ـ  وتشـير  ، م 1869رنست هيكـل  أها هذه التسمية العالم األلماني المعيشة أطلق علي  ىإل
في بيئة طبيعية معينة  اَحياء كالنباتات والحيوانات التي تعيش معألالعالقات المتبادلة بين ا

فهي تؤكد العالقة بين اإلنسان والبيئة في إطار عام وشـامل   ، ، أما االيكولوجية البشرية
ائل القرن العشرين في كتابات العـالم األمريكـي جـالين    في أو وقد ظهرت، ومتكامل 
Gallin G.–  واستمر االهتمام . )1(التشريع االجتماعي ألحد المجتمعات الريفية  : بعنوان

م أمثـال   1930بااليكولوجية البشرية ، حيث شكلت عند علماء االجتماع فـي أمريكـا   
  .ان والبيئة روبرت ، وبيرجس اتجاهاً عرف بأنه العالقة بين اإلنس

بأنها العالقة بين مجموعة بين األحياء والبيئة التي تحيط بهم  : أما االيكولوجيا فتعرف   
  )2(وهي مجموعة من اإلحياء تتعايش معاً في بيئة طبيعية واحدة وتدرس كوحدة متكاملة

ة وإذا ما نظرنا إلى االيكولوجية ، فهي ال تقتصر على البيئة الفيزيقية التي تشمل مسـاح 
األرض المغطاه بالمباني إلى نسبة مساحة األرض الفعلية ، بل يدخل في مضمارها توافر 

وهكذا تمتد االيكولوجيا لتشمل . المرافق العامة من مياه وصرف صحي وحدائق وشوارع 
النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ، إضافة إلى مكونات الثقافة التي ابتكرها اإلنسان 

  .ي الخدمات العامة مثل المدارس األسواق التجارية وغيرها والمتمثلة ف
إضافة إلى المصادر الخطرة على اإلنسان كضوضاء وحركة المرور والمواصـالت    

،هذا محل دراسة االيكولوجيا البشرية ،التي تعني بدراسة أشـكال   )3(. والغازات السامة 
يئة والكائنات والنظم اإلنسانية التـي  العالقات الزمنية والمكانية التي تنجم عن تأثيرات الب

  ) .4(. ترتبط فيما بينها ارتباطاً متبادالً 
  : وتنصف االيكولوجيا البشرية إلى   

ويهتم هذا الحقل بدراسـة العالقـات بـين الصـفات     : االيكولوجيا البشرية الطبيعية  –أ 
بولوجيـا الطبيعيـة   البايولوجيه لإلنسان والبيئة الطبيعية ويتفرع هذا الفرع إلـى األنثرو 

  .وااليكولوجيا الطبيعية  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

         ،  2006حسين عبدالحميد رشوان ، دراسة في علم اجتماع البيئـة ، المكتـب الجـامعي الحـديث ، اإلسـكندرية ،       )1(
  . 13ص 

 . 14السابق ، ص المرجع  )2(

 . 16السابق ، ص المرجع  )3(

   70رجع سبق ذكره ، ص مراياتي ، مكامل جاسم ال )4(
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يهتم بدراسة العالقات االجتماعية من حيث العالقـات  : االيكولوجيا البشرية االجتماعية –ب 
  . )1.(المتداخلة بين البيئة الطبيعية من جهة والسكان والتكنولوجيا والمجتمع من جهة ثانية 

نظم االجتماعية بعضها ببعض تهتم بالتفاعل القائم بين المجتمعات وال: االيكولوجيا الثقافية –ج 
من ناحية ، وبينها وبين البيئة الطبيعية من ناحية أخرى ، كما أنها تسلم بأن توافقـات البيئـة   
تعتمد على حاجات األفراد وعلى التكنولوجيا والمجتمع وبصفة عامة تعني بدراسة العمليـات  

  . )2.(التي من خاللها تتوافق المجتمعات بين بيئاتها 
من خالل ما سبق أن االيكولوجيا من المفاهيم ذات االرتباط والعالقـة مـع البيئـة    يتضح لنا 

  .باعتبار أنها تعنى بدراسة العالقة المتبادلة بين اإلنسان والبيئة 
 ً   .اإلنسان والبيئة : ثالثا

لتوضيح العالقة بين اإلنسان والبيئة يحتاج األمر الرجوع إلـى األصـول والجـذور      
 ي لهذه العالقة ، فالطبيعة هي األم واإلنسان هو الكائن الحي الـذي يعتبـر  والتسلسل التاريخ

ينبغي أن يكون هناك توافق بين اإلنسان والبيئة في إذ مكوناتها يؤثر فيها ويتأثر بها ،  ىإحد
هذه الحقيقة وهي أن البيئة هي األم واإلنسان هو االبن ، فهذه العالقة مرت بالعديد من  وءض

ازداد سيطرة اإلنسان على الطبيعة وبدأت تظهر اآلثار  تطور هذه المراحل  المراحل وخالل
  -: السلبية لهذه العالقة ، فمرت عالقة اإلنسان بالبيئة بالمراحل اآلتية 

  :مرحلة الجمع و االلتقاط : ـ المرحلة األولى  1
المكونات  كان اإلنسان خالل هذه المرحلة يتعامل مع البيئة بشكل مبسط دون أن يؤثر على

البيئية ،حيث كان اإلنسان يجمع طعامه من الثمار والنباتات مما تجود عليه ، ولذا كان أثـره  
  . محدوداً اليتجاوز أثر غيره من الكائنات الحية في البيئة 

  :مرحلة الصيد والقنص : ـ المرحلة الثانية  2
ديه من قدرات ،و أصبح تميز اإلنسان في هذه المرحلة على غيره من األحياء بعقله وبما ل

تأثيره واضحاَ على البيئة باعتبار أنه أصبح لديه معرفه بوسـائل وطـرق صـيد الحيـوان       
  )3.(واكتشف النار، ومن هنا بدأت قدراته بالتأثير على البيئة

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 70ص , ق ذكره مرجع سب,كامل جاسم المراياتى ) 1(
  .121ص, 2004,اإلسكندرية, دار المعرفة الجامعية ,اإلنسان والبيئة , سيد عبدالعاطى السيد ال) 2(
  .145ص,مرجع سبق ذكره ,عبدالهادى الجوهري )3(
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  :مرحلة استئناس الحيوان والرعي : ـ المرحلة الثالثة  3
في هذه المرحلة تطورت العالقة بين اإلنسان و البيئة ، وصـحب ذلـك تطـورات    

واجتماعية ،وتطورت معارف اإلنسان العلمية ، حيث عرف وسائل وأساليب رعاية  حضارية
الحيوان وعرف الملكية الخاصة وظهر التفاوت في الثروات الفردية والجماعية واسـتثمارها  

  .واالحتفاظ بها 
  :مرحلة االستقرار و الزراعة :ـ المرحلة الرابعة  4

ى البيئـة بالسـيطرة علـى األرض وزراعتهـا              في هذه المرحلة استكمل اإلنسان سيادته عل
واستعمل مياه الري واألنهار وإقامة السدود وشق القنوات وتكاثفت جهود الجماعـة ، وهنـا   

ـ    يظهرت أمور عديدة منها نشأة األمراض واألوبئة، كما استحدثت تغيرات في الجهـاز البيئ
  )1(. المرحلة امتداداَ للمرحلة األخيرة هنت هذللحفاظ على تنمية ثرواته النباتية والحيوانية ، وكا

  :مرحلة التصنيع :ـ المرحلة الخامسة  5
في هذه المرحلة تبدل األمر، فبعد أن كانت البيئة بما فيها من توازن طبيعي هي المسيطرة  

الفعلي بسلوكه وتصرفاته على البيئة ،وهنـا   رعلى سلوك اإلنسان أصبح اإلنسان هو المسيط
، حيث ظهرت العديد من المشاكل البيئية وزادت خطورة )2(ار السلبية لهذه العالقةظهرت اآلث

  ـ:التلوث البيئي في هذه المرحلة ومن بين مشاكل التلوث البيئي مايأتي 
  
  .الغذاء , الماء التربة , تلوث الهواء :التلوث المادي ويشمل : مشاكل التلوث نوعين •

  .الثقافي , البصري, التلوث السمعي :وي ويشمل التلوث المعن                      
 .مشاكل استنزاف الموارد البيئية  •

وبهذا يمكن اإلشارة إلى المراحل السالفة الذكر ، التي فسرت العالقة بين اإلنسان والبيئـة  
  :في الشكل اآلتي

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــ
  .147ص, مرجع سبق ذكره ,عبد الهادى الجوهري  )1(
 .147ص,ابق المرجع الس )2(
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  ةـان والبيئـن اإلنسـة بيـل العالقـمراح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .مراحـل العالقـة بين اإلنسـان والبيـئة )  19( شكـل 
  

من خالل الطرح السابق نخلص إلى أن عالقة اإلنسان بالبيئة تـدهورت بالتـدريج ،   
ظم من جراء اإلهمال ، الال مباالة ، عـدم تحمـل   حيث بدأت إساءة اإلنسان للبيئة تع

المسؤولية ، غياب الوعي كل هذا أسهم في العبث بالبيئة ، التي هي الرحم الذي ينمو 

  المرحلة األولى
 )لتقاطالجمع واال( 

  المرحلة الثانية
 )الصيد والقنص ( 

  حلة الثالثةالمر
 )استئناس الحيوان والرعي ( 

  المرحلة الرابعة
 ) ةاالستقرار والزراع( 

  المرحلة الخامسة
 )التصنيع ( 
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فيه اإلنسان ويتربى فيه ، فأصبح يدمره بقصد وبدون قصد من خالل إلقاء المخالفات 
ـ  اطق الخضـراء ،  والفضالت في البر والبحر ، والعبث باألشجار والقضاء على المن

إضافة إلى ذلك استخدام التكنولوجيا ،الذي أسهم في تفاقم مشاكل تلوث الهواء والمـاء  
والتربة والغذاء ،ومن أجل عالقة إيجابية بين اإلنسان والبيئة يجب على اإلنسان ترميم 
ما أفسده من خالل تعديل سلوكه وتصرفاته ، لهذا ينبغي أن تكون لديه مسؤولية نحو 

وطنه والبيئة التي يعيش فيها ، وللقضاء على مشاكل اإلنسان مع البيئة ينبغي أرضه و
أن يرتبط اإلنسان في عالقته بالبيئة شعور باالنتماء لها بحيـث تصـبح قيمـة مـن     
مجموعة القيم التي يؤمن بها ، وهنا ينشأ التوحد بين اإلنسـان والبيئـة باعتبـار أن    

  . اإلنسان والبيئة جزء واحد وكيان واحد
  :ويمكن أن نصور عالقة اإلنسان السلبية بالبيئة من خالل الشكل اآلتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        نسانإلا                         
  
  

  قيم                  اتجاهات                  سلوك      
 

  البيئة
تلوث ماء ، هواء ، تربة ، 

 لوث سمعي ، بصريت

  
  الصحة العامة 
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  .العالقة بين اإلنسان والبيئة في ظل السلوكيات السلبيـة ) 20(شكـل رقم                
 ً   .عالقة اإلنسان بالبيئة يف املنهج اإلسالمي : رابعا

،  نسان بالبيئة كما أوضحتها الشريعة اإلسـالمية إلعالقة ا في هذه الجزئية نشير إلى  
فاإلسالم دين حنيف يقوم على مبادئ من التفكير والتأمل ، وتقرير مبدأ مسؤولية اإلنسان عن 
أفعاله وربطه الدائم بين اإليمان والعمل وحثه على السعي نحو الخير ، فجعل اإلسالم اإلنسان 

وزر عمله سواء أكان إيجابياً أو سلبياً ، وفي هذا يقـول اهللا  مسؤوالَ عن نتائج عمله ، يحمل 
  . )1( }  وَأن سعيه سوفَ يرى،  وَأن لَّيس ِللِْإنسانِ ِإلَّا ما سعى {تعالي 

اإلنسان جزء من البيئة المحيطة به يتمتع بها ومسخره لصالحه ينتفع بها وفق سنن اهللا   
ط الشرعية ، حيث إن اإلنسان مؤتمن على تنمية واستثمار ما في في الكون وفي حدود الضواب

البيئة وواجب عليه أن يتصرف بأمانة دون إتالف أو تدمير ، فحث اإلسالم علـى التعـاون    
  ) 2(}وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوانِ { حيث يقول اهللا تعالي

  

وفي ضوء العالقة بين اإلنسان والبيئة يتيح اإلسالم لإلنسان المشاركة فـي المـوارد     
إن :" الطبيعية األساسية دون تبذير أو إفساد ،وفي هذا يقول الرسول عليه الصـالة والسـالم   

   . )3(" الدنيا حلوه خضرة وأن اهللا مستخلفكم فيها ، فينظر كيف تعملون
ام مشاع للجميع وال يجوز لإلنسـان إفسـاد حـق عـام             ومعني هذا أن البيئة ملك ع  

أو مصلحة عامة من أجل مصلحة خاصة ،أي ال يجوز تلويث البيئة ألن ذلك منهي عنه فـي  
الشريعة اإلسالمية ، وبذلك تحث الشريعة اإلسالمية على أن العالقة بين اإلنسان والبيئة تكون 

ن األخطار ، كما تنهى الشريعة اإلسـالمية عـن   وفق قواعد وتنظيمات تكفل حماية البيئة م
الضرر الواقع على البيئة من اإلنسان ، يقول الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ في الحديث   

أخرجه مالك في الموطأ عن عمر بن يحي  )4(" ال ضرر وال ضرار : "الذي روه ابن عباس 
  .عن أبيه 
    

  
     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 40 – 39 :تان ورة النجم ، اآليس )1(
 . 2 : اآلية من سورة المائدة ، )2(

باب أكثر أهل الجنة الفقراء ،الجزء الرابع ، مؤسسة المختار للنشر :أبى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ، الرقائق  )3(
                       .                                                  43ص ،2005 والتوزيع ، بدون مكان نشر ،

  بنغازي ، بدون سنة  والتوزيع ، باب القضاء في المرفق ، دار هانيبال للنشر: األقضية ، أعمار بن ياسر ،الموط       )4(
  .454نشر ،ص 
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إن اإلنسان يتعامل مع البيئة بما يتفق مع دين اهللا ووفق ما أمـر اهللا  : ومجمل القول 
يعم الخير والنماء ، وأن التعامل مع البيئة بما يخالف مـنهج  ونهي عنه ، فهذا يساعد على أن 

  .اهللا يؤدى إلى أن تسود الفوضى والفساد وزيادة المشاكل البيئية 
ولَا تَبغِ الْفَساد في الَْأرضِ ِإن اللَّه لَا يحـب  { وفي هذا نهى اهللا تعالي عن الفساد ، حيث يقول 

يندفْسنرى بأن حماية البيئة والحفاظ عليها يقوم أساساً على التوافـق بـين    ومن هنا )1(} الْم
اإلنسان والبيئة وال يكون هذا إال بالتخلي عن العديد من السلوكيات البيئية السلبية التي يمارسها 
االنسان في حياته اليومية ، فالعالج للعديد من المشاكل البيئية يحتاج إلى تعديل السلوك مـع  

ابل غرس القيم البيئية النبيلة التي تنعكس إيجاباً في سلوك االنسان وتصرفاته إزاء البيئة في مق
البيئة وهذه دعوة صريحة من القرآن الكريم بالنهي عن الفساد في البيئة والحث على احترامها 

  .وتعميرها 
  . صحة البيئة من منظور اإلسالم •

هتمام بها ،فأشار إلى أن مشكلة البيئة اهتم اإلسالم بالبيئة ، وحث على سبل العناية بها واال
ال تكمن في استغالل خيرات السماء واألرض ، فتلك الزمة من لوازم التسـخير والعمـران   
ولكنها تكمن في اإلسراف والطغيان واإلهمال والالمباالة ، فهذه كلها تـؤدي إلـى اإلخـالل    

لى الحفاظ على البيئة والوصول بالموازين فأشار القرآن الكريم في العديد من اآليات والسنة إ
والَ تُفْسـدواْ فـي اَألرضِ بعـد    {: بصحة المجتمع والبيئة إلى مستوى عاِل فيقول اهللا تعالي 

فهذه دعوة لعدم الفساد في البيئة باعتبار أنها سخرت ألجل اإلنسـان ، وبهـذا    )2(} ِإصالَحها 
حي وبيئة صحية ، فالتوسع في الخطوط وضع اإلسالم الخطوط العريضة والعامة لمجتمع ص

اإلسالمية المرتبطة بصحة البيئة يعد عمالً حسناً من شأنه أن يمد اإلنسان بالحماية ويبقي على 
، فاإلسالم حرص على نظافة البيئة أرضاً وهواء  )3.(صحته جيدة داخل البيئة التي يعيش فيها 

لويث المياه ، وتطهير األفنية والمسـاجد ،  ومناخاً ، حيث أشار في الكتاب والسنة إلى تجنب ت
وإماطة األذى من الطرقات ، فعن أبو هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول ـ عليه الصالة  

    )4"(ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب : " والسالم ـ
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 77 : اآلية من سورة القصص ، )1(
   . 55 : يةاآل من سورة األعراف ، )2(

ـ  ـ، مركز الكت 1أحمد عبدالرحيم السائح ، قضايا البيئة من منظور إسالمي ، ط  )3( ,  2001ر ،ـاب للنشر ، بدون مكـان نش
 . 181ص 

عن االغتسال في الماء الراكـد ، الجـزء األول ،مؤسسـة     ىأبى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ، الطهارة ، باب النه )4(
  .    129، ص  2005ن مكان نشر ، المختار للنشر والتوزيع ، بدو
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  .نسان إلوفى هذا وقاية من أمراض كثيرة وحفاظاً على صحة ا
القرآن الكريم والسنة دعوة صريحة للحفاظ على صحة البيئـة   في من خالل ماتقدم نالحظ أن

  . واإلنسان 
  

 ً                                 :                               التطور التارخيي لالهتمام بالبيئة   : خامسا
أصبحت حماية البيئة من مشاغل اإلنسان المعاصر األساسية بعد تضـخم مشـكالت البيئـة    
فاالهتمام بالبيئة ليس وليد اللحظة ولكنه قديم قدم المجتمعات اإلنسانية ،فقد بدأ االهتمام بها منذ 

  .لبيئةالمرحلة األخيرة من مراحل تطور العالقة بين اإلنسان وا
أصدر المــلك إدوارد  1273ولنلقى الضوء حول االهتمامات األولى بقضايا البيئة ، في عام 

أول قانون يهدف إلى مقاومة التلوث وذلك بوضع قيود على استخدم وقود  ااألول ملك إنجلتر
ـ  , )1(الفحم   لأما االهتمام الفعلي ،فقد بدأ خالل النصف الثاني من القرن الثامن عشـر وأوائ

لقرن التاسع عشر ،الذي حدثت فيه الثورة الصناعية مما دفع إلى االهتمام المتزايد بالبيئة ،في ا
،ومع بداية الثورة العلميـة فـي    1889الملكية لحماية الطيور عام  ةإنجلترا تم إنشاء الجمعي

مطلع القرن العشرين تطورت قضايا االهتمام بالبيئة إثر حدوث كوارث بيئية ، حيث حدث في 
شخص ، ومن هنـا   4000ضباب الدخان الكثيف في مدينة لندن وأدى إلى وفاة  1952عام 

وزيادة حدة التلوث الذي  توفى مطلع الستينيا )2.(بدأت البشرية تدرك خطورة التلوث البيئي 
  :ارتبط بالتطور العلمي والحضاري زاد االهتمام بقضايا البيئة على عدة مستويات 

:                                                                                                                            بالبيئة على المستوى العالميهتمام بالبيئة الاـ أ 
 بدأ العلماء يدركون بأن هناك كارثة ستحل باألرض ، وهنا بدأ النشاط العالمي بدعوة الجمعية

إلى عقد مؤتمر عالمي لمناقشة قضـايا البيئـة والتلـوث ،وفـى      1968لألمم المتحدة  ةالعام
إن حماية البيئـة البشـرية   " أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالناً جاء فيه  1969عام

وتحسينها يجب أن يكون إحدى األهداف المنشودة من وراء التحقيق التدريجي للتقدم واإلنماء 
  )3"(اعي اإلجتم

عقد في سويسرا مؤتمر ليحدد المفاهيم الخاصة بوقاية البيئة وحمايتهـا مـن    1971وفى عام 
  .التصرفات الالمسؤولة من قبل البعض بواسطة االهتمام بالتربية البيئة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .75ص,مرجع سبق ذكره , حسين عبد الحميد رشوان ) 1(
  .76ص,سابق المرجع ال) 2(
  78ص, المرجع السابق ) 3(
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المتحدة للبيئة البشرية وكـان   معقد في أستوكهولم بالسويد مؤتمر األم 1972وفى عام
لتوجيهاته واهتماماته األثر البالغ في اتجاه التفكير لألخذ بطرق جديدة في معالجـة مشـكالت   

طبيعي للبيئة البشرية ، واألبعاد تشكل األساس ال ةالبيئة، حيث إن الجوانب البيولوجية والفيزيقي
االجتماعية والثقافية هي التي تحدد مايحتاج إليه اإلنسان من توجيهات ووسائل فكرية وتقنيـة  

  )1.(لفهم الموارد الطبيعية واستخدمها على نحو أفضل في تلبيه احتياجاته 
يوماً عالمياً للبيئة يونيو ، حيث أصبح  5ومن بين االهتمامات بالبيئة على الصعيد العالمي يوم 

  . تقام فيه المؤتمرات والندوات وورش العمل لمناقشة قضايا البيئة و مشكالتها 
أقيمت الندوة الدولية فى بلغراد وتم فيها الدعوة إلى بناء المواطن اإليجـابي   1975وفى عام 

وفـى  ,  ةليميالبيئة ويدعو إلى ضرورة تدعيم التربية البيئية فى البرامج التع تالواعي بمشكال
عالمي فـي مدينـة    رعقد مؤتم 1992تبليس للتربية البيئة ، وفى عام  رعقد مؤتم 1977عام

وكان أهم نتائج هذا المـؤتمر  ) مؤتمر البيئة والتنمية (ريوى جانيرو فى البرازيل تحت اسم 
جدول األعمال الذي شكل برنامج عمل للقرن الحادي والعشرين يتسم بالشـمولية  وتكامـل   

عقـد مـؤتمر القمـة     2002وامل المشتركة بين البيئة والتنمية المستدامة ، وفـى عـام   الع
بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا ، وتمثلت أهداف القمة فى تعزيز الوعي الجماعى على مسـتوى  

، ومن هنا توصلت الجهود الدولية المبذولة في إطـار   )2.(سياسي عالمي بالتنـمية المستدامة 
قيات لصيانة البيئة والحفاظ عليها ، فاإلنسان هو العامل األول والمهم الذي المؤتمرات واالتفا

وهذا اليتحقق إال بتوعية اإلنسان بيئيـاَ  , يتوقف عليه نجاح الجهود المبذولة في حماية البيئة 
  . ةابتداء من األسرة وانتهاء بالمجتمع ومؤسساته المختلف

  : العربي ىهتمام بقضايا البيئة على المستوالا ب ـ
تم االهتمام بقضايا البيئة على الصعيد العربي ، حيث تم عقد العديد من المـؤتمرات    

  . والندوات التي تدعو للحفاظ على البيئة واالهتمام بها 
م في الخرطوم عقد مؤتمر اإلنسان والبيئة قبل أربعة شهور من انعقاد  1972في عام   

مؤتمر العربي الوزاري األول حول االعتبارات البيئية المؤتمر الدولي بستوكهولم ، ثم انعقد ال
م تأسس مجلس وزراء البيئة العرب الـذي   1987م ، وفي عام  1986في العاصمة التونسية 

م البيان العربي عن البيئة ، كما وافق المجلس على إنشاء المركز الـدولي   1991أصدر عام 
للتنمية والصندوق العربي لالتحاد االقتصادي  للبيئة والتنمية بموافقة من صندوق األمم المتحدة

  . واالجتماعي 
                                                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 15، ص  مرجع سبق ذكرهحواء على زوبي ، ،  )1(
 . 18المرجع السابق ، ص )2(
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م لمنـع تصـريف مـواد     1976التي عقدت معاهدة برشلونة عام  تبرز المعاهداأومن 
كذلك تم عقد العديـد   )1.(م  1985، وإتفاقية حماية طبقة األوزون التلوث إلى البحر المتوسط 

م عقد مؤتمر تلوث غذاء الشارع  ، يقصـد   1995من المؤتمرات والندوات ، في مصر عام 
التي يتم تناولها في الشارع، أيضاَ صدرت في مصـر العديـد مـن    به األغذية والمشروبات 

  . )2(. م 1994القوانين ذات الصلة بنظافة البيئة والمحافظة عليها في عام 
واستمرت الجهود تدعو لالهتمام بقضايا البيئة فلم تقتصر على المستوى العربـي ، بـل   

  . امتدت لتشمل االهتمام بقضايا البيئة على المستوى المحلي
  :هتمام بقضايا البيئة على المستوى المحلي إلا  -ج 

على الصعيد المحلي عقد في الجماهيريـة   ، همةمهتمام بالبيئة من القضايا الالأصبح ا  
 تفاقيات التي تدعو لحماية البيئة والحفاظ عليها الالعديد من الندوات والمؤتمرات والمعاهدات وا

م تشريعات بشأن تخطيط وتنظـيم المـدن    1969فمن بين التشريعات التي صدرت في عام 
م صدر قانون بشأن تنظـيم   1972والقرى وما يسهم في إصحاح البيئة من التلوث ، في عام 

م صدر  19973اإلدارة المحلية بهدف إشراك المواطنين في إدارة المرافق المحلية ، وفي عام 
ة البيئة وتنفيذاً لهذا القانون صـدرت  قانون بشأن إنشاء إدارات عامة منها اإلدارة العامة لحماي

يختص بالنظافة العامـة   976العديد من اللوائح التي تدعو للحفاظ على البيئة منها القرار رقم 
  . )3.(وتعرض إلى كيفية تجميع القمامة بقصد المحافظة على النظافة العامة

م صدر عـن   1984البيئة بالصدور ، في عام  ةواستمرت القرارات التي تدعو لحماي  
م صدر  2003اللجنة الشعبية العامة قرار بشأن إنشاء المركز الفني لحماية البيئة ، وفي عام 

  .الصادر عن مؤتمر الشعب العام بشأن حماية البيئة  15قانون رقم 
أما عن االتفاقيات والمعاهدات ، فقد عقدت في الجماهيرية العديد من االتفاقيات منهـا    

م ، واشتركت الجماهيريـة فـي العديـد مـن      1994البيولوجي في عام  اتفاقية بشأن التنوع
االتفاقيات منها اتفاقية فينا بشأن حماية طبقة األوزون ، واتفاقية بروتوكول جنيف فـي عـام   

  ) .4(. م بشأن المخيمات الطبيعية والتنوع البيولوجي  1989
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 111، مرجع سبق ذكره ، ص خيرية سعيد المبروك  )1(
، أوراق شرقية للطباعة والنشر ، بدون مكـان   2رناؤوط ، التلوث البيئي وأثره على صحة االنسان ، ط أمحمد السيد  )2(

 . 255، ص  2002نشر ، 

 . 333، ص  2006، الجامعة المفتوحة ، ليبيا ،  1الصغير عبدالقادر باحمي ، التربية البيئية ، ط  )3(

 . 81، ص 2000سالم أرحومة ، حماية البيئة بالقانون ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع ، مصراته ،الجيالني عبدال )4(
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هتمام بقضايا البيئة في الجماهيرية صدور العديد الوالجدير بالذكر أن من بين برامج ا
ر العامة للبيئة بإصـدا  أةهتمت الهيا حيث من الدوريات العلمية التي تنشر موضوعات بيئية ،

ـ  )  البيئة(  : مجلة متخصصة بعنوان كالت ـتحتوى على مقاالت وتقارير تعالج قضايا ومش
، كذلك عقدت العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية ، حيث عقد المؤتمر الوطني للبيئة البيئة 

م ، وقدمت فيه العديد من الدراسات التي انتهت بتوصيات تؤكد على  2001في منتصف عام 
، وزاد االهتمام بقضايا البيئة في الفتـرة  )1.(محافظة على البيئة المحلية واستثمارهاضرورة ال

م عقدت ورشة عمل  2008األخيرة حيث عقدت العديد من الندوات وورش العمل ، في عام 
تتناول المشروع الوطني للتربية البيئية ، الذي يهدف إلى إدخال التربية البيئية ضمن المناهج 

ضرورة االهتمام باألنشطة البيئية لما لها من أهمية في غرس السـلوك البيئـي   الدراسية ، و
  .اإليجابي لدى النشء 

من خالل ما سبق ورغم الجهود المبذولة على الصعيد العالمي ، والعربي ، والمحلي   
 في إطار إقامة الندوات والمؤتمرات واإلتفاقيات والقوانين التي من شأنها حماية البيئة والحفاظ

عليها ، يصعب تحقيق هذه الجهود ما لم تستند إلى وعي تام لدى اإلنسان يترجم إلى سـلوك  
يحافظ على البيئة ، فاإلنسان هو العامل المهم الذي يتوقف عليه نجاح الجهود المبذولـة فـي   

  .مجال حماية البيئة والحافظ عليها 
  

 ً   .السلوكيات البيئية وأثرها على البيئة : سادسا
نسـان  إلفقد يـأتي ا  ، مباشرة بتصرفات وأفعال اإلنسان لتلوث البيئي بصورةيرتبط ا  

يجابي على البيئة وقد يكون العكس ، حيث يرى علمـاء  إبتصرفات وسلوكيات تأتي برد فعل 
ويحتاج إلـى   ، نسان على البيئة يعد سلوكاً غير سويإلعتداء من قبل اا أي أن يالنفس البيئ

من السهل جداً سن القوانين التي تلـزم   ، )2.(حدوث التلوث البيئي نه سبب في أتعديل باعتبار 
الناس بالحفاظ على البيئة ولكن من الصعب جداً جعل الناس يطبقون السلوك طواعيـة ودون  
وجود قوانين ملزمة إذا كانوا في األصل ال يؤمنون من داخلهم بقيمة وأهمية البيئة ، فإذا كان 

ة التعاون كمنهج حياتي ينبغي اتباعه ، فإنه ال يحاول أبداً تجميـل  اإلنسان مثالً ال يؤمن بقيم
البيئـة من حوله أو المحافظة عليها، وبالنظر إلى السلوكيات البيئية السلبية لإلنسان نجد أنها 

  .أحدثت أشكاالً خطيرة من التلوث ، الذي يصيب مناطق واسعة من العالم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 305عبدالقادر باحمي ، مرجع سبق ذكره ، ص  الصغير )1(
    . 102، ص  2001المصرية ، القاهرة ،  نجلوألمجدي إبراهيم ، التربية البيئية في مناهج التعليم ، مكتبة ا )2(
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وفي اآلونة األخيرة ازدادت حدة التلوث وأنواعه ، فأصـبحنا نسـمع عـن التلـوث     
ات وسلوكيات اإلنسان الخاطئـة كمـا   وهو نتيجة لتصرف) الضوضائي ( البصري والسمعي 

  -: أسلفنا سابقاً وفي هذه الجزئية سوف نلقي الضوء على أنواع هذا التلوث 
  .التلوث البصري   - 1

فهو يتأثر بها فيسعد بالجمال  ، نعم اهللا عليه بإمكانية التمييز والتذوقأنسان مخلوق إلا  
واألهداف النبيلة ، وتدنى السـلوكيات  بالقبح ، ولكن حين تفسد الفطرة وتضعف القيم ويتأذي 

يضل اإلنسان طريقه في خضم الحياة ، ويأتي بأنماط من السلوك تساهم في إحداث هذا النوع 
من التلوث، فالتلوث البصري نتاج للتلوث البيئي ، الذي انتشر في السنوات األخيرة ، ويعتبر 

عات بصفة عامة والمجتمـع الليبـي   الملوثات البيئية التي تعاني منها المجتم عمن أخطر أنوا
  .بصفة خاصة 

بأنه معايشة بيئية غيـر  : " ولتوضيح هذا النوع من التلوث نشير إلى تعريفه فيعرف   
بأنه اإلحساس بالنفور : " ويعرف أيضاً  ، )1(" جمالية وربما قبيحة وشاذة من الناحية الشكلية 

  . )2(" ان من رؤية مناظر غير جميلة في البيئة المحيطة باإلنس
بأنه غياب اللمسة الجمالية وانتشار القبح وافتقاد لقيمـة  : " ويعرف التلوث البصري   

النظافة والجمال والنظام في كل ما تقع عليه عين اإلنسان في البيئة سـواء أكانـت طبيعيـة           
  . )3(" أو مصنوعة 

هذه الدراسة باعتبار أنه ولعل التعريف األخير يعد أكثر التعريفات شموالً وتماشياً مع   
  .يرى أن هذا النوع من التلوث يحدث نتيجة الفتقاد بعض القيم مثل قيمة الجمال والنظافة 

ومظاهر التلوث البصري تتعلق بالنواحي السلوكية لإلنسان ، فمن مظـاهر التلـوث     
  -: البصري في مجتمعنا الليبي ما يأتي

  .ألماكن العامة تراكم القمامة في الشوارع والطرقات وا  - 1
  ترك الالفتات القماشية في أماكنها بعد انتهاء الغرض منها وتصبح متسخة وغير الئقة   - 2
  .تربية الدواجن والحيوانات وانتشار العشش في العديد من األحياء السكنية   - 3
  .الكتابة على جدران المؤسسات التعليمية والمباني السكنية بطريقة تبعث االشمئزاز  - 4
إشعال الحريق في بقايا المخلفات والقمامة وترك مكان الحريق على جدران المدارس     - 5

  . والمباني 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1023عادل ياسين محرم ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
 . 1023المرجع السابق ، ص  )2(

 . 1023المرجع السابق ، ص  )3(



 109

الذي يرجع في الحقيقة  ، مشكلة التلوث البصري هذه المظاهر السابقة تسبب في تفاقم
  .فتقاد الوعي البيئي والحس الجمالي والجهل الشديد بأضرار ومخاطر البيئة اإلى 

  .وفيما يأتي عرض لنماذج من مظاهر التلوث البصري في مجتمعنا الليبي   
 
  
  

  
  

                
  . المؤسسات التعليميةنموذج للتلوث البصري أمام )  21( شكل               
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  . نموذج للتلوث البصري داخل األحياء السكنية)  22( شكل            
   

  
    . نموذج للتلوث البصري على جدران إحدى المؤسسات التعليمية)  23( شكل 
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  .آثار التلوث البصري  •
ساس الجمالي إن التعرض المستمر لمظاهر التلوث البصري يؤدى إلى تدمير مراكز اإلح

والتذوق البصري عند اإلنسان ، ويعمل على تجميد وعي اإلنسان بعناصر الجمال ، فيعتاد 
منظره وتشل قدرته على تصحيح ما هو موجود ، كما تضعف قدرته على رصد النشاز،  

  . فيشيع القبح في البيئة 
البصـري  وهناك بحوث أجريت وجاءت النتائج تؤكد أن األماكن التي تفتقد الجمـال    

  . )1.(والنظافة تقلل من قدرة اإلنسان على حل المشكالت وتصيبه بنوع من العداء 
وبالتالي عدم إدراك اإلنسان للناحية اإليجابية للجمال يعتبر غير واعٍ بالفوائد الصحية   

  والنفسية التي تعود عليه من وجود بيئة جميلة ونظيفة تبعث فيه التفاؤل واالرتياح 
يع القول أن حاسة البصر والسمع لهما عالقة بالتذوق الجمالي باعتبار أن من هنا نستط  

  .اإلنسان عن طريق حاستي السمع والبصر يدرك الجمال في البيئة المحيطة به 
  .التلوث السمعي    - 2

وإحدى السمات التي تميزها ،  ، ال يتجزأ من حياتنا اليومية اَاألصوات جزءأصبحت   
دتها وشدتها أصبحت تلك األصوات غير المرغوبة مشكلة من مشاكل ولكن نظراً لزيادة ح

بأنه تلك األصوات التي تزداد : " ويشار إليه  بالتلوث الضوضائي  ويعرف التلوث البيئي 
شدتها وخرجت عن المألوف إلى الحد الذي سبب األذى والضـرر لإلنسـان والحيـوان    

  . )2(" والنباتات وكل مكونات البيئة 
لوكيات السلبية التي يمارسها العديد من األفراد ومنهم فئة الشباب سبباً مباشراً وتعد الس  

ونالحظ أن هذا النوع من التلوث موجود مع اإلنسان في .في إحداث هذا النوع من التلوث 
  : ويتخذ أشكاالً عديدة منها . المنزل ، في الشارع ، في األماكن العامة ، داخل الجامعة 

  . ئل النقلضوضاء وسا   - 1
هي متمثلة في ضوضاء السيارات وما تصدره من أصوات مزعجة عـن طريـق        

استخدام أبواقها بطريقة غير الئقة ، وما تصدره عربات النقل وخاصة النقـل الثقيـل أثنـاء    
قيادتها داخل المدن ، كذلك القيادة الخاطئة من قبل العديد من الشباب للسيارات خاصـةً عنـد   

) كسـيت ( وأصوات الفرامل واحتكاك اإلطارات باألرض، إضافة إلى استخدام إدارة المحرك 
  .ومسجالت السيارات بأصوات مرتفعة في الطرقات العامة والشوارع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1026المرجع السابق ، ص  )1(

  . 133حسن أحمد شحاته ، مرجع سبق ذكره ، ص  )2(
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لعصبي الذي نعيشه هذه األيام بسبب هذا النـوع  مثل هذه التصرفات تزيد من التوتر ا  
  ) 1( .التلوثمن 

  :االجتماعية الضوضاء - 2
الباعـة المتجـولين فـي     الجيـران، هي مصدر من مصادر التلوث السمعي ومصدرها 

خاصة عند أولئك الـذين   .ـأصوات الحيوانات ـ الكالب    المنزلية،األنشطة  الطرقات،
، أيضاَ تحدث هذه الضوضاء نتيجة للعادات والتقاليـد  )2(يربون الحيوانات داخل منازلهم 

التي نتبعها في مناسباتنا االجتماعية في مجتمعنا الليبي فما يمارسه الشباب من سـلوكيات  
أثناء قيادة السيارات بطريقة غاية في الخطورة ، كذلك ارتفاع أصوات اإلذاعة ومكبرات 

لحرمة الجيـران ، كـذلك اسـتخدام    الصوت بطريقة مزعجة دون مراعاة للذوق العام و
  .األلعاب النارية وإطالقها سواء في المناسبات االجتماعية أو الدينية 

  .كل هذه التصرفات أسهمت بدرجة كبيرة في إحداث هذا النوع من التلوث   
  :الصناعية  الضوضاء - 3

كل مصدرها المصانع وأماكن العمل وهي ضوضاء خطيرة للغاية ، تؤثر على العاملين بش
مباشر ، ويعتبر هذا النوع أخطر أشكال التلوث السمعي باعتباره ينعكس مباشـرة علـى   

فقدان السمع ، التوتر العصبي ، الشعور : صحة اإلنسان ، فيؤدي إلى أمراض عديدة منها 
  .)3(.بالضيق ، اإلصابة بالصداع واآلالم بالرأس ، فقدان التركيز 

سمعياَ بسبب ما نسمعه مـن األلفـاظ القبيحـة     وأود اإلشارة هنا إلى أن هناك تلوثاَ  
المتداولة بين الشباب كنوع من الدعابة مع بعضهم البعض ، وهناك ألفاظ متدنية وهابطة 
أصبحت بمثابة لغة التخاطب والتعامل العادي المألوف فيما بينهم ، حتى هـذه العبـارات   

  . ع هذا التلوث واأللفاظ تبعث في اإلنسان االشمئزاز وتعتبر نوعاَ من أنوا
وبالتالي مشكلة التلوث السمعي تعتبر مشكلة بيئية تزداد يوماً بعد يوم وتحتاج لوقفـة    

  .جادة ونشر الوعي بين الشباب 
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 113، ص  2007راتب السعود ، االنسان والبيئة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، األردن ،  )1(
 . 113ع السابق ، ص المرج )2(

  .113ص,المرجع السابق ) 3(
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 ً   . البيئة والصحة البشرية: سابعا
يعتبر اإلنسان والبيئة عنصرين مهمين في مسألة الصحة البشرية، فتعتمد صحة اإلنسان بشكل 

وعلى صحة البيئة بالدرجة األولى ، فالتوازن بين اإلنسان وبيئته ,مطلق على تفاعله مع البيئة 
  .    سالمته وصحته  يؤثر على

  .البشريةالصحة = البيئة  اإلنسان تفاعلــــه                   
فإذا توافرت الشروط الصـحية   والمجتمع،للبيئة أثر كبير وواضح على صحة الناس   

والجو المناسب غدا األفراد خاصة والمجتمع عامة في مأمن من األضرار واألوبئة ومخـاطر  
  . )1(التلوث البيئي 

األمراض وتدهور الصحة إلى سـلوكيات اإلنسـان وتصـرفاته غيـر      بيعزى سب  
وفضالت اإلنسان وعدم االهتمام بالنظافة العامة سـبب   تالمسؤولة ، فالتلوث نتيجة القاذورا

رئيسي في إحداث التلوث وأضرار البيئة وهذا ينعكس سلباً على صحة اإلنسان التي هي فرع 
ى ما يحدث في عالم اليوم من انتشـار األمـراض واألوبئـة    من الصحة العامة ، وبالنظر إل

وتدهور الصحة نجده يعود بالدرجة األولي  إلى المشاكل البيئية ، على سبيل المثال من أسهل 
الطرق للتخلص من المخلفات ربط شبكات المجارى الخاصة بالمنازل والمصـانع بمجـارى   

وأثر هذا على صحة اإلنسان والحيـوان  البحار واألنهار ومع مرور الوقت أصبحت ملوثة ، 
ظَهـر  {: والنبات ، ومعظم األمراض التي يعاني منها اإلنسان سببها التلوث ، يقول اهللا تعالي 

ي عالَّذ ضعم بيقَهذي النَّاسِ ِليدتْ َأيبا كَسرِ بِمحالْبو ري الْبف ادالْفَسونجِعري ملَّهلُوا لَع2( }م( .  
نتيجة لكثرة األمراض أصبح االهتمام بصحة البيئة من األمور التي شغلت الخبـراء    

والعلماء ، حيث عقدت العديد من االتفاقيات والمؤتمرات التي تشير إلى أهمية صـحة البيئـة   
وبهذا حددت لجنة من خبراء منظمة الصحة العالمية كثيراَ من المشاكل الرئيسية في صـحة  

  : ومنها  البيئة وناقشتها
  :مشكلة معالجة المياه المستعملة ومكافحة تلوث المياه   -1

حيث يتفشي تلوث المياه على نحو متزايد في جميع أنحـاء العـالم ومـازال جمـع     
وتصريف المجاري المنزلية بطريقة مأمونة أحد المهام الرئيسية التي تواجه البلدان النامية  ، 

حالة  25,000م عن 1991ظمة الصحة العالمية في عام على سبيل المثال ال الحصر أبلغت من
  . )3.(في أسيا وأفريقيا تعاني من اإلصابة باألمراض نتيجة تلوث مياه الشرب 

  ـــــــــــــــــــ
  . 227، ص  2003األردن ، ،من سليمان مزاهره ، على فالح الشوابكة ، البيئة والمجتمع ، دار الشروق أي )1(
 . 40 : اآلية من سورة الروم ، )2(

 . 113، ص  2007، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1حسام محمد مازن ، التربية البيئية ، ط  )3(
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  .تلوث الهواء  مشكلة - 2
هي األخرى من المشاكل التي تعاني منها دول العالم ولها آثار واضحة وضارة تعتبر 

ديثة أن تلوث الهواء أسهم فـي  على صحة اإلنسان والبيئة ،  حيث أثبتت البحوث العلمية الح
، إضافة إلى تأثيره ) السرطان ، الربو ، األزمات القلبية : ( انتشار العديد من األمراض منها 

  . )1(.على طبقة األوزون 
  .مشكلة تلوث التربة   – 3

نتج هذا النوع من التلوث من تصريف الفضالت السائلة والصلبة علـى سـطح األرض        
ي الدول النامية نتيجة إللقاء الفضالت البشرية على سـطح األرض مباشـرةً     فتلوث التربة ف

كذلك يؤدي استعمال قنوات المجاري وسوء تصريف خزانات التحليل في المناطق المزدحمـة  
بالسكان إلى تلوث التربة ، حيث أسهم هذا النوع من التلوث في انتشار العديد من األمـراض  

  . البكتيرية والطفيلية 
ا ما حاولت بعض الدول التخلص من الفضالت عن طريق حرقها ، هذا يؤدى إلى إذ  

مشكلة أخرى وهي تلوث الهواء ،  وهذا ما دعا الدول المتقدمة إلى بذل الماليين للتخلص من 
  . )2(الفضالت بطريقة ال تؤدي إلى تلوث التربة 

  .مراقبة األغذية  مشكلة - 4
تلوث يحدث نتيجة لتلوث األغذية واألطعمـة  التسممات وال و من األمراض اَوجد أن كثير   

ضعف  وءاللبن ومنتجاته والخضروات نتيجة لس و حيث تعاني الدول النامية من تلوث اللحوم
  . نسانإلالرقابة على األغذية وانعكس هذا على صحة ا

     :مشكلة حماية السكان من اإلشعاعات  – 5
إلشعاعات مسألة مهمة ، ستزداد أهميتها فـي  تعد حماية البيئة اإلنسانية من أخطار ا

المستقبل نتيجة للتوسع السريع في صناعة الطاقة النووية ،التي لها آثار على البيئـة ، حيـث   
   )3.(تسبب في تلوث المياه والهواء والتربة واألغذية 

في ضوء هذه المشاكل البيئية سوف تكون صحة اإلنسان في خطر ما لم يسعى للحفاظ   
  .صحتهبيئة التي لها دور في على ال

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 114مرجع سبق ذكره ، ص  مازن،حسام محمد  )1(
  118ص  السابق،المرجع  )2(

 . 113 السابق،المرجع  )3(
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  .دور اإلنسان في صحة البيئة  •
للمحافظة على صحة اإلنسان ، وللحفـاظ علـى    ةصحة البيئة ونظافتها أحد العوامل الرئيسي

ة نبدأ أوالً من البيت ، الذي هو جزء رئيسي من البيئة العامة ، فنظافة المسـكن ،  صحة البيئ
من خـالل   ةكل فرد فى المجتمع ،حيث تبدأ هذه المسؤولي ةالشارع ،الطرقات  العامة مسؤولي

  .االهتمام بنظافة المسكن وتتدرج لتشمل البيئة العامة 
ألعمال التي من شأنها الحفاظ علـى  لذا ينبغي على اإلنسان المبادرة والمساهمة في ا

ومن أجـل مجتمـع    واألوبئة،من أجل بيئة نظيفة وخالية من األمراض  البيئة،صحة 
                                               ).1(صحي وقوى

 ً   . دور اإلسالم يف محاية البيئة: ثامنا
منطلق أنها ميـراث لألجيـال    هتماماً كبيراً مناهتمت الشريعة اإلسالمية بالبيئة القد   
اإلسالم القواعـد واألسـس التـي     ىوأرس الحياة،حيث أودع اهللا فيها كل مقومات  ،المتالحقة

  .تضبط وتقنن عالقة بالبيئة بطريقة سوية تصون البيئة وتساعدها على أداء دورها 
محافظـة  موقف اإلسالم وتشريعاته تجاه البيئة ومكوناتها وعناصرها موقف إيجابي يوجب ال

على البيئة ويمنع أي فساد أو ضرر ويحث على اإلعمار والتنمية ، يقول الرسـول ـ عليـه    
مامن مسلم يغرس غرساَ فيأكل منه إنسان ، وال دابة، والطائرإال كان له : " الصالة والسالم ـ

م هذا حث صريح على االهتمام بالبيئة والحفاظ عليها ، فاإلسـال . )2(" صدقة إلي يوم القيامة 
لفت النظر للعديد من القضايا التي لها عالقة بالبيئة ، وأشار إلى الضوابط في تعامل اإلنسان 

  : مع البيئة ، حيث يقوم المنهج اإلسالمي في حماية البيئة وصيانتها على عدة مفاهيم أساسية 
م هـو  حيث إن اإلسال البيئة،نعني به التوسط في تعامل اإلنسان مع مكونات   :االعتدال – 1

فاإلسالم ال يقر استنزاف . ) 3( }جعلْنَاكُم ُأمةً وسطًا وكَذَِلك{: دين الوسط واالعتدال قال تعالي 
نظم البيئة والجور عليها بما يؤثر على التوازن البيئي ، كما أنه في نفـس الوقـت ال يقيـد    

ى اإلسـالم أن يتعامـل   اإلنسان ويجعله مكتوف األيدي إزاء هذه النظم المحيطة به ، إنما ير
اإلنسان مع هذه النظم البيئية بما يمكنه من تطوير حياته وتحسينها دون أن يكون مسرفاً يعطي 
لنفسه كل شهواتها دون ضابط من عدل أو احترام لحقوق الناس وفق منهج اهللا وشرعه ويتبين 

  .)4( } وكَان بين ذَِلك قَواماوا ولَم يقْتُروا والَّذين ِإذَا َأنفَقُوا لَم يسرِفُ {: ذلك في قول اهللا تعالى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 229أيمن سليمان مزاهره ، مرجع سبق ذكره ، س  )1(
 .318، ص 2002، دار العقيدة ، القاهرة ،  1زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ،جامع العلوم والحكم ،ط )2(

 . 142 : اآلية من سورة البقرة ، )3(

    .  67 : اآلية من سورة الفرقان ، )4(
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هكذا نجد اإلسالم يقيم بناءه كله على مفهوم التوازن واالعتدال والوسط بـين اإلسـراف   
والتقتير ليكون خير وسيلة لتجنب اآلثار البيئية الناجمة عن اإلسـراف واسـتنزاف المـوارد    

  . )1.(الطبيعية دون فائدة أو دون إدراك لخطورة ذلك 
يعني هذا مسؤولية الجماعة البشرية في الحفاظ علـى البيئـة ،   :  لية الجماعيةالمسؤو  -2

وذلك ألن الضرر الناجم عن سوء التعامل مع البيئة ال يصيب المتسببين لهذا الضرر فحسب ، 
وإنما يصيب اآلخرين الذين تقاعسوا على القيام بدروهم في منع هذه التصرفات تجاه البيئة ، 

  .على أهل الخير أن يمنعوا أهل الفساد عن اإلفساد في األرض  لذلك أوجب اإلسالم
ومن هنا تأتي مسؤولية الجماعة أمام خالقها ال عن اإلمتناع عن األضـرار البيئيـة   
واإلفساد بها فحسب ، بل يتعدى األمر ذلك إلى ضرورة منع الغير من األضـرار واإلفسـاد   

ف وتَنْهـون عـنِ   ة ُأخْرِجتْ ِللنَّاسِ تَـْأمرون بِـالْمعرو  كُنتُم خَير ُأم{بالنظم البيئية قال تعالي 
  .  )2(}الْمنكَرِ

وتنمية الشعور بالمسئولية في اإلسالم ال يقوم على مجرد فرض النـواهي واألوامـر     
ولكن اإلسالم يعتمد في ذلك على تنشئته في قلب كل فرد من وازع ديني عميق يشعره برقابة 

وأحاطته بأمره ، فتحمل المسؤولية من وجهة نظر اإلسالم تعني تحمـل الشـخص   اهللا عليه 
التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية اإليجابية والسلبية أمام اهللا بالدرجة األولـى  

  )3.(وأمام ضميره بالدرجة الثانية ، وأمام المجتمع بالدرجة الثالثة 
اهتم اإلسالم بتطبيق مبدأ الوقاية خير من :  الجانب العالجيتقديم الجانب الوقائي على   - 3

العالج وذلك بإرساء األسس والقواعد التي تنظم عالقة اإلنسان بالبيئة ، بحيث يتفادى كل مـا  
يمكن أن يحدث في البيئة من مشكالت قبل وقوعها خاصة أن السبب األساسي في حدوث هذه 

  .ة المشكالت هو سلوك اإلنسان تجاه البيئ
من هنا اهتم اإلسالم بضبط سلوك اإلنسان وتصرفاته إزاء مكونات البيئة وعناصرها   

بما يجنبه الوقوع في المشكالت التي يمكن أن تترتب على سوء تصرفه فيها ، ويظهـر هـذا   
من أجل الوقايـة مـن   ) نظافة البدن والثوب والمكان : ( واضحاً في اهتمام اإلسالم بالنظافة 

ث ، كما يتجلى ذلك في اهتمام اإلسالم بالزرع والغرس وتعميـر األرض مـن   مشكالت التلو
  .أجل الوقاية من نقص الغذاء وحدوث المجاعات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  )غير منشـورة  ( دور التعليم األساسي في تنمية القيم األساسية في التربية البيئية ، رسالة ماجستير  إبراهيم، يعزة عل )1(

  . 74، ص  1995قسم أصول التربية ، جامعة عين شمس ، 
 . 110 : اآلية من عمران،سورة آل  )2(
     ،  1993،  49، العـدد   مجلة الدراسـات التربويـة  وضئيه محمد أبو سعده ، التربية اإلسالمية ودورها في إعداد الفرد ،  )3(

    . 32ص 
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طبيعية فحسب ، بل اعتني بالبيئـة  والجدير بالذكر أن اإلسالم لم يركز اهتمامه بالبيئة ال
  . )1(الكلية لإلنسان التي تشمل المعرفة والعقيدة واألخالق 

نستطيع مما سبق القول بأن اإلسالم قادر بمنهجه وتشريعاته على إنقاذ البيئة من جشع   
اإلنسان ، وقادر على تهذيب السلوك اإلنساني وجعله يسير على المنهج اإلسالمي ، من أجـل  

القيم واألخالقيات والسلوكيات اإليجابية تجاه البيئة ، ولن يأتي ذلك إال من خـالل زرع  تنمية 
القيم الدينية واالجتماعية واستثارتها في نفس اإلنسان ، بحيث تصبح هذه القيم هـي الموجـه   

  .لتصرفات اإلنسان وسلوكه حيال البيئة التي يعيش فيها 
كوسيلة لبث القيم واألخالقيات البيئية السليمة من هنا يجب االهتمام بالمنهج اإلسالمي   

في نفوس الشباب ، وال يكفي أن تقوم دور العبادة أو األسرة وحدها بهذه المهمة ، بل البد من 
مشاركة كافة المؤسسات االجتماعية في صنع هذا السلوك البيئي النابع من التعـاليم الدينيـة   

شأنها أن تقوم سلوك اإلنسان وتصرفاته،فقد أهتم  ،فإلسالم دين شامل اهتم ببث القيم التي من
بالنظافة والطهارة واقترن ذلك باإليمان حيث أشار إلى نظافة البدن والمكان والطرقات وذلك 

:   ، حيث يقول اهللا تعـالى  ) التلوث السمعي(كما نهى عن رفع األصوات , بعدم رمي القمامة 
} ن صم ضاغْضو كشْيي مف داقْصيرِومتُ الْحولَص اتوالَْأص َأنكَر ِإن كت2(} و(.                                                                        

كما يبرز دور اإلسالم في حماية البيئة من خالل االهتمام بالزرع ، فقد نهـى عـن   
ـ رضـي اهللا عنـه ـ               فقـد أوصـى أبـوبكر الصـديق      , اقـتالع األشـجار والنباتـات    

                             )3.( هيحرقو أال يقطعوا شجراً مثمراً والغزوة ـ أجنادين ـ الجيوش اإلسالمية في 
نرى من خالل ماسبق أن القرآن الكريم و السنة النبوية  نهجاً خاصاً في الحفاظ على 

  .خالية من التلوث  البيئة من أجل أن يحيا اإلنسان في بيئة سليمة
  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 75مرجع سبق ذكره ، ص  إبراهيم،عزة علي )     1(
      . 19: لقمان ، من اآلية سورة )      2(
  .400، ص  1998عبدا علي مهنا ، تاريخ الطبري ، الجزء الثالث ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيروت ، )  3(
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ً تاس     :دور املرأة يف محاية البيئة : عا
تعد المرأة الدعامة األساسية لألسرة ، فهي األم واألخت والبنت والزوجة وهي أساس   

حيث تلعب دوراً جذرياً ,تكوين األسرة ، فنجاح أي أسرة في مجتمعنا يعتمد أساساً على المرأة 
،فالمرأة تلعـب دوراً  ارتها للمنزلفي تربية األجيال وكل فرد في األسرة يتأثر من تنظيمها وإد

مميزاً كمربية ، حيث تحث على إجراء تغيرات في السلوك البيئي لنفسها وألوالدها ولغيرهـا  
  .بما يعزز دور المجتمع ومشاركته الفعالة في حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية 

تعويـدهم علـى   والمرأة كمربية تسعي إلى زرع القيم البيئية لدى أفـراد أسـرتها و    
الممارسات السلوكية التي من شأنها الحفاظ على البيئة من خالل تعلـيم أوالدهـا أخالقيـات    

  . )1(وسلوكيات تحث على المحافظة على البيئة وعلى السلوك اإليجابي أثناء التعامل مع البيئة 
م تعلم أطفالها وتدربهم على الحفاظ على البيئة سواء داخل المنزل أو خارجـه، وعـد    

اإلسراف في استهالك المياه والطاقة ألنها ثروات طبيعية من حق الجميـع االسـتفادة بهـا ،    
على سبيل المثال تغرس فـي   ، )2(فتغرس في النشء مبادئ وقيم من شأنها الحفاظ على البيئة 

النشء حب الوطن وهذا ال يكون إال بالحفاظ على البيئة ومكوناتها، فتشعرهم بأن كل جزء من 
هذا الوطن هي ملك لهم ولألجيال المقبلة ، تعلم أبناءها مبدأ احترام اآلخـرين ، فتـزرع   بيئة 

فيهم مراعاة شعور اآلخرين ، فالضجيج مثالً هو تلوث  بيئي يؤذي الجيران ويؤذي اآلخرين  
  .فهناك ضرورة الحترام اآلخرين وعدم إزعاجهم 

يسي الذي تقع عليه مسؤولية غرس يعتبر دور المرأة واضحاً ومميزاً ألنها العضو الرئ  
األفكار والقيم واالتجاهات في عقل اإلنسان ووجدانه ، كما أنها اإلدارة الرئيسية لنقل الموروث 

  . )3(.من العادات السلوكية والمكتسبة من المعارف العلمية والتطبيقية تجاه البيئة وقضاياها 
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
   19، ص  1995، دار الشروق للنشر والتوزيع ، األردن ،  1ط  البيئة،المرأة وحماية  وض،ععادل رفقي ) 1(
  . 20ص  السابق،المرجع ) 2(
  .  973سيد محمد عبدالعال ، مرجع سبق ذكره ، ص ) 3(
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وفعال في المجتمع يمكن أن تصنع التغيير وتسهم في إنماء الـوعي البيئـي    عٍهي عنصر وا
يئي السلبي لدى األفراد ويمكن إبراز دور المرأة في مجال حماية البيئة من وتعديل السلوك الب

  :اآلتيةخالل النقاط 
  .الخصائص المميزة للمرأة من الجانب البيئي : أوالً 

  .ومواردهاصاحبة العالقة األقوى مع البيئة  المرأة - 1 
المسؤولية لديهم تجاهه البيئة    المرأة تربي األجيال وبالتالي لديها إمكانية تنمية اإلحساس ب  - 2

  .من حسن إدارة وعدم اإلسراف والهدر في الموارد البيئية 
تتحمل المرأة مسؤولية إدارة البيت مما يجعل لها شأناً في مواجهة التلوث المنزلي وفـي   – 3

  )1(اختيار السكن المناسب بيئياً كما تقوم باالختيار المناسب ألسرتها من سلع ومالبس وغيرها 
  .دور المرأة في حماية البيئة : ثانياً 

يعتبر دور المرأة مهماً في مجال حماية البيئة باعتبارها ربة بيت ومـديره لشـؤون     
األسرة ومربية لألجيال إضافة إلى أدوارها المهمة األخرى ، وفي هذا اإلطار يمكن الحفـاظ  

فهي في أغلب األحيان تدير الشؤون على البيئة والحد من استنزاف الموارد البيئية والطبيعية ، 
المنزلية من خالل تعاملها مع الموارد الطبيعية المتوافرة في المنزل مثـل المـاء والطعـام    
والطاقة ، ومتي ما وعت المرأة بأهمية ومحدودية هذه الموارد سيكون ذلك مهماً في الحد من 

  . )2(ى مخلفات في البيئة اإلسراف في الطعام والمياه والطاقة الذي من شأنه أن يؤدي إل
إذا كانت المرأة مسؤولة عن الحد من استنزاف الموارد مثل الطاقة والميـاه ، فإنهـا     

تقوم بدور تربوي بيئي أكثر أهمية وهو توجيه األبناء في االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ، 
عدم إهـدارها وترشـيدها ،   مثل توجيه األبناء إلى اتباع األسلوب السليم لالستفادة من المياه و

وبالتالي يبرز دور المرأة هنا في تربية أجيال مسلحين بالوعي البيئي وهو ما سيكون له التأثير 
المباشر وغير المباشر في تعاملهم مع البيئة وليس عند هذا الحد فحسب ،بـل يـنعكس فـي    

  . سلوكهم وتصرفاتهم أثناء تعاملهم مع البيئة 
أة األساسي في الحفاظ على البيئة السـليمة وحمايـة أفـراد    ومن هنا يبرز دور المر  

  . األسرة والمجتمع ككل من األضرار البيئية 
  

  ــــــــــــــــــــــ
لتنمية البشرية والبيئـة ، مـؤتمر ،   لمحمد فتحي محمد ، تنمية الوعي البيئي لدى المرأة داخل المنزل ، الجمعية المصرية  )1(

  . 6، ص  2004
 . 8، ص  المرجع السابق )2(
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  -:ويمكن أن تقوم المرأة بدور فعال في حماية البيئة وسالمتها من خالل مايأتي
فما يتعلمه الطفل في صغره  أبنائها،زرع قيم حب الجمال والحفاظ على البيئة في نفوس  -1

  .يصعب محوه بسهولة  
المـاء  أن تكون قدوه ألبنائها في عملية الحفاظ على المياه من الهدر، فال تترك صنبور  -2

مفتوحاً لوقت طويل للتنظيف ،  بل يمكنها التقليل من استخدام كمية المياه وزرع قيمـة  
 .)1.(الحفاظ على المياه والكهرباء والطاقة باعتبارها ممتلكات عامة 

أن تقوم بعملية فرز القمامة وتعليم األبناء كيفية الفرز وعدم رمي القمامة في األمـاكن   -3
 .العامة والساحات 

رمي األوساخ في الشارع من نافذة السيارة أو في الحدائق العامة أثناء تجوالها مـع  أال ت -4
األبناء ، بل تزرع فيهم قيمة النظافة والحفاظ على األماكن العامة ورمي األوساخ فـي  

 .األماكن المخصصة لها 

أن تزرع في األبناء قيمة التذوق الجمالي من خالل االهتمـام بحديقـة المنـزل وزرع     -5
 .شجار فيها والحفاظ عليها ورعايتها األ

خلق الوعي البيئي لدى األبناء وال شك أن األم مدرسة وقادرة على زرع السلوك الجيـد   -6
واإليجابي ،الذي ينعكس في تصرفات األبناء أثناء تعاملهم مع البيئة ، حيث تبدأ بأصغر 

تصـاد فـي اسـتخدام    األمور ككيفية التعامل مع الكيماويات والمنظفات المنزلية ، واالق
 . )2(الكهرباء والماء ، وإنشاء حديقة منزلية لها فوائد تعود على البيئة واألسرة 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ً   . دور الشباب يف محاية البيئة : عاشرا
في المسـتقبل ،  همة في المجتمع ، فالشباب هم صناع القرار مب شريحة يشكل الشبا

وهم الذين يتولون قيادة المجتمع في المستقبل القريب ، ولهذا فإن فهم طبيعة وتركيب هذه الفئة 
وفهم اتجاهاتها سيجعل من السهل توجيهها وإقحامها في العديد من األنشطة التي تحمي البيئة ، 

نظرة متوازنة عن العالقة بين الحياة الجيدة والحفاظ على البيئة مما يعزز وتساعدهم في بناء 
  . )1.(أنماط التفكير والسلوك لديهم تجاه البيئة 

 ويلعب الشباب دوراً مهماً في الحفاظ على البيئة ، ومن أجل جعل الشباب عنصراَ بناء
  -: تي في حماية البيئة ، وجعل سلوكياته إيجابية يتطلب األمر منا اآل

  .اإلعداد البيئي للشباب : اوالً 
فهو الذي يجعل من الصفات الحميدة والقيم النبيلة  ، يعتبر اإلعداد البيئي للشباب مهماً  

كالصدق والتعاون واألمانة والوفاء عادات في سلوك الشباب وحركته الدائبة ، كما تجعله نافراً 
  .حقد والخيانة واإلساءة والتخريب وغيرها في سلوكه اليومي من الصفات والعادات السيئة كال

اإلعداد البيئي للشباب يجنبهم مظاهر غير مرغوبة من السلوك اإلنساني في تعـاملهم    
مع اآلخرين والبيئة ، وإعداد الشباب بيئياً يحتاج لتضافر كافة الجهود في المجتمع للرقي بهذه 

لمؤسسات التربوية واالجتماعية التي تعمل ، كما يحتاج إلى األمر توفير العديد من ا )2.(الفئة 
على زرع القيم والعادات الجيدة في نفوس النشء ومن بين هذه المؤسسات على سبيل المثـال  

  .الحركة الكشفية ،التي تعتبر مهمة في إعداد الشباب من أجل الحفاظ على البيئة 
  .الحركة الكشفية ودورها في خدمة البيئة : ثانياً 

ماعية ثقافية تربوية تسهم في توفير الجو النفسي واالجتماعي لتسخير هي حركة اجت   
طاقات منتسبيها في أعمال ونشاطات تعود على المجتمع بالفائدة ، وتسعي هذه الحركات إلـى  

ومن . )3.(ترسيخ قيم مهمة مثل اإليثار والتضحية ، التعاون ، حب الوطن في نفوس الشباب 
كشاف حماية البيئة ، وهناك ارتباط وثيق بين الكشاف والبيئـة ،  بين األنشطة التي يقوم بها ال

فالحركة الكشفية لها دور في متابعة تطورت البيئة فيتم تنظيم حمـالت نظافـة للشـواطئ ،    
  .الحدائق العامة ، حمالت تشجير في الغابات 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  2004، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ،  1، التربية البيئية ، ط  بشير محمد عريبات ، أيمن سليمان مزاهره )1(
  . 64ص 

 . 774، ص  2006، بدون دار نشر ، القاهرة ،  1سيد عاشور أحمد ، التلوث البيئي في الوطن العربي ، ط  )2(
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  -: يق العديد من األهداف منها وكل ذلك يعمل على تحق
  .تزويد الشباب بالمعارف والمعلومات الحياتية ومن ضمنها المعارف البيئية   -1
  .تنمية ميول الشباب واتجاهاتهم وقيمهم وأخالقهم البيئية المسؤولة  – 2
    بناء السلوكيات والمهارات اإليجابية التي تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسـبة تجـاه   – 3

  .)1(ما يصادفهم من مواقف ، ومن ضمنها سلوكياتهم ومهاراتهم وقراراتهم البيئية 
تعمل مثل هذه المؤسسات الشبابية االجتماعية دوراً مهماً في إعداد الشـباب فكريـاً     

وخلقياً وبيئياً ، كما تعمل على إعداد الشباب استناداً إلى فلسفة العمل التطوعي وقيم المشاركة 
دور مهم في خدمة البيئة ، على سبيل المثال أقام الشباب بمفوضية كشاف بنغـازي   التي لها

م أقيمت حملـة نظافـة    2010حمالت نظافة شملت بعض األماكن العامة ، في شهر الطير 
م أقيمت حملة نظافـة شـملت العديـد مـن      2010، وخالل شهر ناصر  ةلغابات القوا رش

  .اريونس ، الحليسي الشواطئ في مدينة بنغازي مثل شاطئ ق
  .توعية الشباب بيئياً : ثالثاً 

يحتاج األمر إلى تشكيل وعياً بيئياً لدى الشباب بالمشكالت والقضايا البيئية المختلفة ،   
وذلك من خالل إخبارهم وتزويدهم بالمعلومات والمعارف البيئية ، وإكسابهم الثقافـة البيئيـة   

هم لمسؤولياتهم تجاه محيطهم القريب والبيئة ككل ، المناسبة ، التي ترشدهم وتوجههم وتبصر
وحثهم على المشاركة و المساهمة الفعالة في إيجاد حلول لمشاكل البيئة والحفاظ على مواردهم 

   )2.(وحمايتهم من العبث والدمار 
وتوعية الشباب بيئياً عملية تبني على عدة ركائز ومقومات وتتكون من عدة مستويات   

  -: وهي 
هي أول مراحل التوعية البيئية ، ويقصد بها تزويد الشباب وإحـاطتهم علمـاً   : إلخبارا – 1

باإلحداث والمستجدات والتطورات البيئية سواء ما يتعلق منها بالظواهر الطبيعية كاألعاصير 
.والسيول ، أو الظواهر المستحدثة كسحب الدخانية واالحتباس الحراري واألمطار الحمضية 

اإلخبار أن يكون الشباب على إلمام بما يجري من أمور في البيئـة ،  ويهدف مستوى   
نظراً لما تشكله المعرفة من ركن أساسي في توعية الشباب بيئياً ، التي تعتبر تغذية للجوانب 

، التي بدورها تشكل صمام األمـان فـي   ) القيم واالتجاهات والدوافع والمهارات ( الوجدانية 
    )3(.سلوك الشباب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بنغازي الكشاف،مفوضية  )1(
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 123

     

فمـن المعلـوم أن      الشـباب، يعد ثاني مستويات التوعية البيئية عند  :والتثقيفالتفسير  – 2
خصص الشديد ويحتاج فهمها والوعي بهـا إلـى شـرح    طبيعة الموضوعات البيئية تتسم بالت

وعالقاتها بالجوانـب   ورائها،واألسباب العلمية والمسببات الكامنة  خلفياتها،أبعادها وتوضيح 
ويرمي التثقيف إلى تنوير الشباب وإكسابهم ثقافة بيئية متكاملـة عـن   .الصحية واالجتماعية 

لشباب بيئياً يعمل على توثيق صلة الشباب بالبيئة  مقومات البيئة ومواردها ، باعتبار أن ثقافة ا
أما التخاذل واالبتعاد عن تناول قضايا البيئة وعدم تحليلها وشرحها سيؤدى إلى قصور الوعي 

  . )1.(لدى الشباب وهذا يكون سبباً في تفاقم المشاكل البيئية 

شباب بيئياً ألنه يسـعى  يمثل هذا العنصر دوراً جوهرياً في توعية ال :التوجيه واإلرشاد  – 3
إلى توضيح السلوك البيئي السوي وكيف يسلك الشباب سلوكاً قويماً في هـذه الحيـاة حتـى    
يحافظوا على البيئة ، فليس كافياً أن يعرف الشباب ويدرك المعارف التي كانوا يجهلونها عن 

توجيه واإلرشاد البيئة ، بل ينبغي أن يكون مستوى الوعي أبعد من ذلك ، وهنا تكمن أهمية ال
في حياة الشباب ، حيث يبلور ويقنن المطلوب منهم في شكل محدد ويتم تبصيرهم بمسؤولياتهم 

  )2.(وأداورهم وأعمالهم ، وتحديد ما هو مقبول وغير مقبول من أنماط السلوك البيئي 
من ضمن مستويات عملية التوعية البيئية مستوى دفـع الشـباب    :الدعوة التخاذ موقف – 4
تجاه تبني مواقف إيجابية من القضايا البيئية ، وحثهم على اتخاذ وتبني قناعات وآراء تحترم با

البيئة ، فهذا يساعد على إكسابهم الحس المسؤول تجاه البيئة وتحويلهم من أفراد ال مباليين إلى 
ظ حماة للبيئة وأنصار للطبيعة ، وجعلهم في وضع مؤيد ومتحمس للبيئة وذلك من خالل الحفا

  .   )3(عليها باستمرار 
هي مساهمة الشباب مساهمة إيجابية طواعية في بـرامج حمايـة البيئـة ،     :المشاركة – 5

وفعال من أجل تمتين الوعي البيئي لديهم ، وتسعى عملية  يفمشاركة الشباب عنصر ضرور
ئة ، ويكون التوعية البيئية من خالل المشاركة إلى توجيه الشباب إلى العمل لخدمة قضايا البي

هذا عن طريق حثهم باستمرار على إقامة الندوات والملتقيات التي يطرح من خاللها قضـايا  
البيئة للنقاش والحوار ، ويساهم الشباب في اتخاذ القرارات التي تـدفعهم باسـتمرار باتجـاه    

ـ   ة المشاركة في األعمال والنشاطات المساندة للبيئة ، فما لم يكون هناك مشاركة فـي مواجه
  .) 4(. قضايا ومشاكل البيئة تظل كل الجهود التي يضعها المجتمع والمؤسسات قاصرة

  ــــــــــــــــــــــ
  . 122المرجع السابق ، ص خيرية سعيد المبروك ، )1(
 . 16حمد حسين اللقاني ، فارغة حسن محمد ، مرجع سبق ذكره ، ص أ )2(

 . 125خيرية سعيد المبروك ، مرجع سبق ذكره ، ص  )3(

 . 126السابق ، ص  المرجع )4(
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نستطيع من خالل ما سبق تكوين وعي بيئي لدى الشباب ، يكون من خالله الشباب ملماً 
بقضايا البيئة ومشاكلها ، ويكون قادراً على وضع الحلول للعديد من المشاكل البيئية ، ويساهم 

  .في عملية التوعية لبقية شرائح المجتمع 
  .الشباب الجامعي والبيئة : رابعاَ 

لعل السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق أين الشباب الجامعي من قضايا البيئة ؟   
هنا يأتي دور الجامعة باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية التي يتعامل معها الشباب وهـي  
بداية تكوين نضج معرفي وثقافي واجتماعي للشباب ، وتعتبر مصدراً لكثير مـن المعـارف   

  .الشباب بالمعلومات التي تدفعهم للعمل من أجل البيئة والمعلومات إلمداد 
الجامعة كمؤسسة تربوية لها دور مهم من خالل استغالل طاقات الشباب وإمكـانيتهم    

وتوجيهها نحو قضايا البيئة ، بدالً من أن يكون الشباب الجامعي مصدراً للعبث بالبيئـة مـن   
  .لبيئة والحفاظ عليها الممكن العمل على جعلهم عنصراً حيوياً إلصالح ا

من الممكن استغالل البيئة الجامعية في برامج لها عالقة بالبيئة ويكـون ذلـك مـن          
  -:خالل اآلتي 

العمل على بث روح الجماعة والتعاون بين الشباب من خالل القيام بالعديد من األنشطة   -1
المساهمة في إعداد أوراق مثل الندوات والمحاضرات العلمية ، ويكون ذلك بحث الشباب على 

  .عمل ، بحوث ، دراسات ، لخدمة البيئة وعرض قضاياها ومشاكلها إليجاد الحلول 
إعداد وتنظيم جماعات نشاط لخدمة البيئة مثل القيام بحمالت تشجير ، حمـالت توعيـة    – 2

  .للطالب سواء في المدارس الثانوية أو داخل الجامعة 
لمكتبات بالجامعة بالموضوعات الخاصـة بالبيئـة وقضــايا    إثراء المناهج الدراسية وا – 3

  .التلوث 
من خالل ما سبق نستطيع القول بأن الشباب عنصر مهم يجب الدفع به في مواجهة التحديات  

البيئية ، ونحن في حاجة الستثمار فعاليات قطاع الشباب باعتبارهم الشـريحة المهمـة فـي    
ظير إلى مرحلة التنفيذ بما يمكن الشباب من المشاركة المجتمع ، فيجب التحول من مرحلة التن

  .الفاعلة من أجل حماية البيئة 
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  اإلجيابي حيال البيئة  كدور اتمع يف تنمية السلو :احلادي عشر 

 وتطويرهـا، يجابي حيال البيئة لحمايتها والحفاظ عليها ونظافتها إلإن تنمية السلوك ا  
  ,البحثية ة،ـاإلعالمي التعليمية، الصحية،المؤسسات بالمجتمع  عملية يجب إن تسهم فيها كافة

   .الدينية
المجتمع بجميع مؤسساته مسؤول عن حماية البيئة ، ولهـذا تبـدو الحاجـة ملحـة       

وضرورية للتركيز على أن حماية البيئة والمحافظة عليها يجب أن تبدأ باإلنسان باعتبار أنـه  
  .بيئية التي نواجهها اليوم المسؤول عن العديد من المشاكل ال

دور المجتمع في هذه القضايا تعديل اتجاهات الشباب وسلوكهم نحو البيئة ، باعتبـار    
أن االنسان يحكمه في عالقته مع البيئة عملية السلوك ، فتعديل نزعات األنانية ، اإلهمـال ،  

لنظـام ، احتـرام   االستهتار والضوضاء ، التي انعكست سلباً على البيئة وتعزيز قيم حـب ا 
هذا يحتاج لجهود مكثفة من قبـل  . القانون ، الرغبة في العمل التعاوني لخدمة البيئة المحلية 

  . )1.(المجتمع 
على ما يبدو أن السلوكيات السلبية والهدامة والمدمرة للبيئة سواء في عالمنا العربـي    

ل البيئية منها مشكلة التلوث أو مجتمعنا الليبي على وجه الخصوص نتج عنها العديد من المشاك
  .بأنواعه ، مشاكل التصحر وغيرها 

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل المشاكل البيئية نتجت عـن الجهـل وانعـدام      
الوعي أو نتيجة الالمباالة واألنانية والرغبة في العدوان على البيئة ؟ وما هي األسباب التـي  

  ات والسلوكيات السلبية تجاه البيئة ؟ دفعت بالكثير للقيام بمثل هذه التصرف
لإلجابة على هذه التساؤالت يبرز الدور الذي يلعبه المجتمع فـي دحـر السـلوكيات      

  . السلبية وتعزيز السلوك اإليجابي 
أهم العناصر التي يبدأ بها المجتمع هم فئة الشباب ، باعتبارها أغلي ثروات األمة ، حيث  •

ضايا البيئة وإبراز دورهم في عمليـة تحسـين البيئـة    يعمل على تنويرهم وتبصيرهم لق
  .وحمايتها من أخطار التلوث 

) التربية البيئية( من أهم األساليب التي يسعي إليها المجتمع في حماية البيئة التعليم البيئي  •
،حيث يعمل على تعزيز السلوك اإليجابي ، ويؤدي إلى تعديل اتجاهات اإلنسان وسـلوكه  

ن طريق التعليم البيئي يدرك األفراد حجم المشاكل البيئيـة وطبيعتهـا   إلى األفضل ، وع
 .)2(وطرق عالجها ووضع البدائل السلوكية التي تقلل من هذه المشاكل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . 95، ص  1997عيسوي ، علم النفس البيئي ، منشاة المعارف ، اإلسكندرية ، ال محمد عبدالرحمن )1(
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 221،دار الفكر الجامعي،اإلسكندرية،ص1حمد العيسوي ، شرح قانون البيئة من المنظور النفسي والتربوي،طعبدالرحمن م )2(

  ،يجابيإلالتي تعمل على تعزيز السلوك ا تكذلك من دور المجتمع نشر الشعارات والنداءا •
مثل حافظ على بيئتنا نظيفة ، ال تقطع الزهور ،ال تكسر  علي سبيل المثال وضع شعارات

و ينبغـي أن يكـون   .صابيح اإلنارة ، البيئة علم وسلوك ، ال تسرع أثناء قيادة السيارة م
  .النداء واضحاً وسهالً وقصيراً ومعبراً وفي مستوى إدراك األفراد وفهمهم 

يعمل المجتمع على تنمية السلوك اإليجابي حيال البيئة من خالل منح المكافـآت ، حيـث    •
ضل شارع أو حي أو مدينة في مجال النظافة واالهتمـام  ألف زتمنح شهادات تقدير وجوائ

 بالبيئة 

وهو الردع والحرمان من بعض المزايا ودفع الغرامات لمـن  ) العقاب ( التعزيز السلبي  •
يفرط في استهالك الكهرباء والماء وزيادة أسعارها ، باإلضافة إلي فرض عقوبات علـى  

ث الضوضائي ، أو تلوث الهواء نتيجة أصحاب السيارات الذين يساهمون في إحداث التلو
لقيادة السيارات الغير صالحة للقيادة داخل المدينة وتكـون العقوبـة عـن طريـق دفـع      

 . الغرامات

فرض تأمينات إلعادة العلب والزجاجات بدالً من رميها ، حيث يتم حث الناس على عدم  •
 . )1.(رميها في النفايات ويعمل المجتمع على توفير صناديق لجمعها 

اإليجابي حيال البيئـة والحفـاظ    كمن خالل الطرح السابق يمكن القول بأن تعزيز السلو
عليها يحتاج لجهود كافة مؤسسات المجتمع وكل شرائحه ، كما يحتاج لوضـع الخطـط   
والبرامج التي من شأنها تعميق الوعي البيئي في نفوس األفراد ، وتعزيز السلوك اإليجابي 

بار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع وليست مسؤولية المجتمع   لدى األجيال على اعت
  .بمفرده 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 229المرجع السابق ،صعبدالرحمن محمد العيسوى ، شرح قانون البيئة من المنظور النفسي والتربوي ،  )1(
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  الفصل الرابع السياسات الليبية
  ية البيئيةيف جمال محا 
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  :متهيد 
تمثل السياسية البيئية جزءاَ من السياسة العامة والضرورية لمستقبل إنسان أفضـل ،    

كما إن مهمتها ال تنحصر فقط في معالجة األضرار البيئية القائمة أصالً ، وإنما تتعدى ذلـك  
قدر اإلمكـان ، كمـا تسـعي     للمطالبة بتجنب المشاكل البيئية ، وتقليل األخطار الناجمة عنها

إليجاد وتطوير اإلجراءات الضرورية والفعالة في حماية صحة اإلنسان وحياتـه مـن كافـة    
  .أشكال التلوث 

وتهدف السياسيات البيئية سواء في المجتمع الليبي أو المجتمعات األخرى ، كما أشار   
  -:غازي من خالل المقابلة إلىاألستاذ الدكتور فرج المبروك مدير الهيأة العامة للبيئة فرع بن

حماية وحفظ صحة وحياة اإلنسان ، وهذا التزام وواجب أخالقي من المفروض أن يؤخذ  - 1
  .بعين االعتبار عند القيام بأي عمل من قبل المجتمع أو الدولة 

  .حماية وحفظ التراث الحضاري كقيم حضارية وثقافية واقتصادية للفرد والمجتمع  - 2
  -: ةالسياسيات البيئية إلى التغلب على المشاكل اآلتي كما تهدف – 3
  .اإلدارة المتكاملة للمخلفات والمواد الخطرة والمواد الكيمائية  •
  .مشاكل الصرف الصحي  •
  .مشاكل تلوث الهواء والماء  •
  .مكافحة التصحر وإنقاذ المنظر الطبيعي من الهالك الناتج عن التلوث البيئي  •
  .نسان إلفعل وتصرفات ا مشاكل الضجيج الصادرة عن •

هذا ويسعي المجتمع الليبي إلى وضع العديد من السياسيات البيئية التي تهدف إلى حمايـة  
أفراده من أخطار النفايات والتلوث والتصدي إلى التكدس العشوائي للفضالت ، باعتبـار أن  

  .حياة المواطن له الحق في بيئة نظيفة ، واألجيال القادمة لها الحق في صالحية ال
هناك العديد من السياسيات والبرامج والخطط التي تتولي حماية وتحسين البيئـة فـي     

  -: المجتمع الليبي التي سيتم عرضها في هذا الفصل من خالل النقاط اآلتية
  .السياسات التي وضعتها المجتمعات لخدمة البيئة  •
  .السياسات التي وضعها المجتمع الليبي في مجال خدمة البيئة  •
  .لسياسات والبرامج البيئة في المجتمع الليبي ا •
  ). 2025ـ  2005(السياسات واالستراتجيات  •
  . القوانين و التشريعات والخطط المنظمة للعمل البيئي •
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  :السياسات التي وضعتها المجتمعات لخدمة البيئة  •

  .نها وضعت المجتمعات العديد من السياسيات التي من شأنها خدمة البيئة وحمايتها وم  
  التنمية البيئية  •

أصبحت من الضرورات التي تحتاج إليها المجتمعات نتيجة لعمليات التنميـة وانعكاسـها   
على البيئة ، فأصبح من الواجب بل من المحتم على إنسان اليوم أن يصلح ما أفسـده فهـذه   

  .الحتمية وهذا الواجب مطلوب من اإلنسان في كل بقاع العالم 
ت منفصلتين فهما مرتبطان ارتباطاً ال يقبل الفصل ، فالتنمية ال يمكـن  البيئة والتنمية ليس

أن تستمر على قاعدة بيئية متدهورة ، كما ال يمكن حماية البيئة عندما ال تضع التنميـة فـي   
  . )1.(حساباتها تكاليف تخريب البيئة 

يـد مـن   المرتكز األساسي للعالقة بين البيئة والتنمية هو اإلنسان ، حيـث عقـدت العد  
المؤتمرات منذ بداية السبعينات ووضعت مفاهيم في مجال الربط بين البيئة والتنمية ، حيـث  

م ، التي نظمها برنامج األمم المتحدة للبيئة باالشتراك  1974حدد في ندوة المكسيك في العام 
  -: مع برنامج األمم المتحدة للتجارة والتنمية باإلتفاق على عناصر رئيسية منها 

  .ن العوامل االقتصادية واالجتماعية هي غالباً المسبب الرئيسي للتدهور البيئي أ –1
ضرورة سد حاجات اإلنسان األساسية دون تجاوزاً للحدود الخارجيـة لقـدرة المحـيط     – 2

  .الحيوي 
أهمية أن يأخذ الجيل الحالي حاجات األجيال القادمة في االعتبار وأن ال يستولي علـى   – 3

المحددة ، وال يلوث نظمها التي هي دعم الحياة ، وبذلك ال يحد من رفاهيـة  مصادر األرض 
  -:حيث تتم التنمية البيئية وفق األسس اآلتية )2.(اإلنسان في المستقبل وفرص بقاءه 

  .أن تؤدي إلى تلوث ونفايات قليلة  –أ 
  .استخدام التكنولوجيا إلعادة استخدام الموارد  –ب 
األرض في توفير بيئة صحية سليمة للكائنات الحية في مواقع المراكز االهتمام باستخدام  –ج 

  .الصناعية والتجمعات البشرية 
توفير النماذج والعادات السليمة التي تصون البيئة من قبل أفراد المجتمع وتعمـل علـى    –د 

تجديد مصادرها وإعادة استصالح األراضي الزراعيـة والمراعـي والتشـجير والمـزارع     
  .السمكية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 207حسين عبدالحميد رشوان ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(
  133بو رية ، مرجع سبق ذكره ، ص حمد أأسوزان  )2(
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البد من توفير القوانين الالزمة والحاسمة لحماية البيئة ويتطلب ذلك االهتمام بـالتوزيع   –هـ
  . )1(.كة الجماعيةالعادل للرعاية الصحية ، االهتمام بضمان المشار

وبهذا احتلت التنمية البيئية مكانة مهمة في إطار التنمية باعتبار أن البيئة أهـم عناصـر   
التنمية ووقاية هواء البيئة من أي استخدام ضار لثرواتها هذه مسؤوليتنا نحن تجـاه األجيـال   

  .المقبلة وتجاه أنفسنا لوقايتها من الخطر 
كياته إلى إفقار الحياة على سطح األرض مما سـبب  فقد أدت ممارسات اإلنسان وسلو  

في اختالل توازن البيئة ، وبهذا لم تعد التنمية هي المشكلة ، وإنمـا المشـكلة هـي التنميـة     
  -: المتوافقة مع البيئة ويتمثل الخلل في جانبين 

  .في التوعية البيئية بكل وسائلها حتى يصبح للفرد وعي بالبيئة  •
، بحيث تصبح التنمية والبيئة هي الطريق الصحيح لتحديـد الطـرق   ربط التنمية بالبيئة  •

  . )2(.التنموية المناسبة 
من خالل الطرح السابق يتضح أهمية الربط بين التنمية والبيئة باعتبارهمـا وجهـان     

لعملة واحدة ، حيث تعتبر التنمية البيئية مهمة عندما يتعلق األمر بحياة اإلنسان فـوق سـطح   
  .األرض

  .سات التي وضعها المجتمع الليبي في مجال خدمة البيئة السيا •
  : أ ـ السياسات والبرامج البيئة في المجتمع الليبي     
  :يشمل المشروع ثالثة فروع هي :  ـ البرنامج الوطني لإلصحاح البيئي 1    

تأهيل مكافحة التلوث الكيمائي والطبيعي مكافحة اآلفات الحشرية والقوارض ، مشاريع إعادة ال
ويتم تنفيذ هذه المنهجية وفق إطار عام للسياسة البيئة ،التي تسعى لتحقيق حماية البيئة .البيئي 

من خالل إعادة هياكل مؤسسية ،اقتصادية ، تشريعية،فنية على مختلف المستويات استناداً على 
  :المحاور والسياسات البيئة اآلتية

إلى تحقيق نمط من النمو يوفر لألجيال ظروفـاً   ةتهدف التنمية المستدام: التنمية والبيئة  •
معيشية أفضل من  القادمة وظروفاً معيشياً أفضل من ظروف األجيال الحاليـة ، وذلـك   
بشكل متوازن بين النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، حيث تشكل حمايـة البيئـة   

  .لية التنميةواالستخدام المتوازن للموارد الطبيعية جزءاَ ال يتجزأ من عم
  

  ــــــــــــــــــــــــ
ـ   1حمد أبو زنط ، التنمية المستديمة ، ط أعثمان محمد غنيم ، ماجدة  )1( ،  2007، األردن ،  ع، دار صفاء للنشـر والتوزي

  .209ص
  .71، ص 2006، القاهرة ،  ، دار الفجر للنشر التوزيع 4محمد منير حجاب ، اإلعالم والتنمية الشاملة ، ط  )2(
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بيا تسعي الهيأة العامة للبيئة إلدراج البعد البيئي في السياسيات والخطط واالستراتجيات وفي لي
المعتمدة ، التي تنفذ باليبيا ويتم ذلك بالتركز بصفة عامة على خفض معدالت التلـوث إلـى   

 . جانب الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من خالل اإلدارة البيئية الفعالة

سة البيئية ، وتعتمد على تعميق مفاهيم المشـاركة والتنسـيق والعمـل    اإلطار العام للسيا •
التعاوني بين مختلف فئات المجتمع في المجاالت البيئية والمشاركة الفعالة على المستوى 
الثنائي واإلقليمي والدولي ، وضمان الوفاء بالتزامات الجماهيرية في هذا المجال ،و دعم 

،و تنمية وتطوير المحميات الطبيعيـة ،و حمايـة التنـوع     نظم اإلدارة البيئية المستدامة
 .البيولوجي ،و دعم القدرة المؤسسية للهيأة العامة للبيئة وفروعها 

  -: ومن ضمن البرامج الذي يسعي مشروع اإلصحاح البيئي لنجاحها 
  . برنامج الفرز االنتقائي للمخلفات المنزلية •

ت هائلة ،التي أصبحت تشكل خطراً يهدد الحيـاة  نظراً لتواجد المخلفات البالستيكية بكميا
بمختلف أشكالها ، فهي تسبب في مخاطر على صحة اإلنسان وغيره من الكائنات الحية فـي  
مختلف أوساطها الطبيعية ، إذن ال تحلل بسهولة ويمكن أن تدوم مائة سنة فأكثر وتبقي مصدر 

دنية يتم فرزها واالستفادة منها من خالل والمع ةإزعاج لألجيال القادمة ، والمعلبات البالستيكي
برنامج مشروع اإلصحاح البيئي مثل برنامج إعادة تصنيع قوارير المياه المعدنية ،و قـوارير  

  .المشروبات الغازية والمعلبات المعدنية للمشروبات الغازية 
 وتنتقل المواد المجمعة إلى حيث يتم فرزها لتصنيفها حسب نوعيتهـا ولونهـا وتسـليمها   

  .إلعادة التصنيع ، في حين يتم إيداع بقية الفضالت المنزلية إلى حقل الردم الصحي 
  .البرنامج اإلرشادي لإلصحاح البيئي  •
يشمل هذا البرنامج مكافحة األمراض والحشرات الناقلة للمرض ومن ضـمنها مكافحـة    –أ 

اتجيات اإلصـحاح  الذباب المنزلي الذي يتواجد قرب أماكن الفضالت والقمامة ، وأهم اسـتر 
  : البيئي في مكافحة الذباب 

  القمامة ، النفايات ، حظائر الحيوانات والدواجن: إقالل مواضع تكاثر الذباب وإزالتها مثل  –
مكبات النفايات ، مصانع تغليف األغذية والسـلخانات ،  : إقالل مصادر جذب الذباب مثل  –

  .أسواق األسماك والخضروات 
  .واني باألغطية والموانع التي تسمح للذباب من االقتراب أو الدخول حماية األطعمة واأل –

تزداد األمراض مثل الجرب فـي األمـاكن المزدحمـة ذات    : مكافحة نواقل األمراض  –ب 
وأهـم اسـتراتجيات   . اإلصحاح البيئي السيء كالمخيمات المهملة ، المـدارس ، السـجون   

  : اإلصحاح البيئي لمكافحة األمراض 
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  .تربية الحيوانات والطيور بالقرب من األماكن السكنية عدم  -
  .المراقبة الدورية للمدارس واألماكن المهملة  –
  .مكافحة القوارض ورش مبيدات الصحة العامة ونظافة البيئة  –
 . )30/3/2008( برنامج مكافحة القوارض بمدينة بنغازي  •

ت البناء انتشار العديد من األمراض سبب تكاثر الجردان نتيجة لكثرة القمامة وبقايا مخلفا
، حيث عمل البرنامج على رش المبيدات مكافحة القوارض في أماكن عديدة بمدينة بنغـازي  

  -: منها 
  .حمالت مكافحة للحدائق العامة  - 
 .حمالت مكافحة في نطاق المدينة الرياضية  - 

 .حمالت مكافحة لمنطقة الفندق البلدي  - 

من المؤسسـات  % 70التعليمية ، حيث شمل البرنامج حمالت مكافحة لمعظم المؤسسات  - 
 . )1.(التعليمية بمدينة بنغازي 

  
  .البرنامج الوطني للتربية البيئية  –2

، وحضـور   سقسم اإلعالم جامعة قار يـون : تم االلتقاء بالدكتورة سكينة بن عامر  
سـالمية     م في جمعيـة الـدعوة اإل   2008ورشة العمل التي عقدت في شهر نوفمبر في عام 

  .ومن خالل هذه المصادر سنلقي الضوء على فكرة أهداف هذا المشروع 
، ويقوم المشروع علـى فكـرة عامـة     2006تم البدء في تخطيط لهذا المشروع في   

  :تتلخص هذه الفكرة في اآلتي 
تفعيل األنشطة البيئية وتضمين مفاهيم التربية البيئية بـبعض مـدارس مرحلـة التعلـيم      –أ 

سي والمتوسط ، حيث تكون هذه المدارس هي نواة لمراكز بيئية محلية مهمتها صـيانة  األسا
وتحسين البيئة المدرسية ، نشر المعرفة والوعي البيئي بين النشء وصـوالً إلـى ممارسـة    

  .السلوك البيئي المسؤول وترسيخ المواطنة البيئية لدى النشء 
البيئية للمدرسة من خالل تطبيـق األنشطـة يتم تنفيذ المشروع باالعتماد على اإلدارة  –ب 

الال صفية سواء في شكل ورش بيئية ثابتة داخل كل منتدى أو من خالل مخيمات وملتقيـات  
  . بيئية 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الهيأة العامة للبيئة ،  فرع بنغازي  )1(
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                :                                       أهداف المشروع  
  .أ ـ تنمية المواطنة البيئية لدى األطفال والشباب 

  ب ـ تضمين مفاهيم التربية البيئة داخل المناهج الدراسية في ليبيا    
  :مبررات المشروع 

  .افتقار األفراد للمعارف والقصور في السلوكيات الضرورية لحماية البيئة  –أ 
ئة واكتساب المعارف والقدرة على حـل المشـاكل   عدم وجود عالقة بين التحسس بالبي –ب 

  .بالنسبة للتالميذ في مختلف األعمار 
  : الفئات المستهدفة من المشروع 

  .األطفال والشباب بالمدارس في مرحلتي التعليم األساسي والمتوسط  –أ 
  .مديرو المدارس والمعلمون واألخصائيون االجتماعيون ومشرفو األنشطة  –ب 

  : مشروع شعار ورمز ال
ويسهم هذا في ترسيخ المواطنة ) البيئة تعلم عنها ومنها وألجلها ( يحمل المشروع شعار  –أ 

  .البيئية للنشء 
  .ويرمز للبيئة بمختلف نواحيها ) الورقة الخضراء ( شعار المشروع  –ب  
  .يتم اختيار مسمى للمدارس البيئية المستهدفة بشكل يرسخ مفهوم المواطنة البيئية  –ج 

  : مكونات المشروع 
 .دراسة الوضع البيئي القائم للمدارس المستهدفة ومحيطها البيئي 

 .دراسة وتقييم محتوى المقررات الدراسية للتربية البيئية واقتراح سبل تفعيلها  -1

 .اإلدارة البيئية للمدارس  -2

 .المشاريع البيئية -3

 .اإلعالم البيئي المدرسي  -4

 .التجارب العلمية البيئية  -5

 .اب والمسابقات البيئية األلع -6

يستهدف التنمية المستدامة للعنصر البشري الذي تظهر نتائجه على المدى  :جدوى المشروع 
  .البعيد في تحقيق أهداف المواطنة البيئية لدى متخذي القرار ومنفذيه مستقبالً 

هيـز  على المدى القصير ، اختيار المدارس المستهدفة وتكـوين وتج :آليات تنفيذ المشروع  
الركن البيئي األخضر بالمدارس المستهدفة ، تنظيم ورشة تدريب للمعلمين لتـدريبهم علـى   

  .تطبيق أنشطة المشروع 
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التوسع في تعميم التجربة لتشمل أكبر عدد مـن المـدارس والمنـاطق ،     :على المدى البعيد 
بيئيـة المتنقلـة ،          قتراح إدراج مقرر التربية البيئية بالكليات التربويـة ، تكـوين المكتبـة ال   ا

  .إنشاء المسرح البيئي المتنقل 
  .)1.(يوضح الهيكل التنظيمي واإلداري للمشروع اآلتي والشكل  

  

  
  
  

                                  
  شروع الهيكل التنظيمي واإلداري للم) 24(شكل          

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .وثيقة المشروع الوطني للتربية البيئية ) 1( 

  :يم املناهج وحدة تقي
  .رئيس  •
  .عضو مساعد  •
  .أعضاء  •
 

  : وحدة املناشط الال صفية
  .رئيس  •
  .عضو مساعد  •
 .أعضاء  •

  املشروع الوطني للرتبية البيئية
 

  : إدارة املشروع جلنة تسيري و
  .منسق عام  •
  مساعد •
  مستشار فني •
  .تربويون  ونمستشار •
 .بيئيون  ونمستشار •

  :واملالية وحدة الشئون اإلدارية
  .مشرف إداري  •
 .مشرف مالي  •

 

  :وحدة البيئة املدرسية 
  .رئيس  •
  .عضو مساعد  •
  .أعضاء  •
 

  وحدة اإلعالم والتوثيق 
  .رئيس  •
  .عضو مساعد  •
 .أعضاء  •
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  ) .2007(ـ برنامج الحملة الوطنية البيئية  3
  

تم االلتقاء بالمهندس خالد الشيخى المشرف على هذه الحملة ،الذي زودني بالمعلومات الكافية 
  :حيث نظمت الحملة بالتعاون مع , عنها 

  .بنغازي , مدير الهيأة العامة للبيئة: المبروكفرج .  أ د
  .بنغازي ,مراقب اإلسكان والمرافق : السنوسي حماد .م
  .بنغازي,أمين مجلس التخطيط المحلى :أحمد فرج الطيرة . م

  .  بنغازي ,مدير شركة الخدمات العامة : محمد بوزيد.عقيد
  .بنغازي ,كان مدير إدارة المشروعات بمراقبة اإلس: أحميدة إبراهيم . أ
  .بنغازي,إدارة المشروعات بمراقبة اإلسكان : حكيم عبد المالك .م

: وهى حملة تطوعية شملت جميع المناطق وتركزت حول موضوعين أساسيين وهما 
) حماية البيئة اليوم من أجل ليبيا الغد : (ونظمت الحملة تحت شعار) النظافة، مكافحة اآلفات (

  : ملة من أجلها ومن المهام التي عملت الح
  . إزالة جميع مخلفات البناء، الحاويات الفارغة،الهياكل المعدنية القديمة •
  .إزالة حظائر الحيوانات داخل األحياء السكنية •
  .تنظيف الشواطئ  •

  : كما تم تشكيل فرق لتتولى تسيير أعمال الحملة وهى 
  .فريـق الحدائـق ،فريـق المستشفيـات ,فريـق الشواطـئ 

 :واطئفريق الش •

تم التركيز على الشواطئ المقترحة على اعتبار أنها تعاني من عدم تقديم خدمات النظافة 
:     العامة بعكس شواطئ المصايف التي تتوافر بها الخدمات وشملت الحملة المناطق اآلتيـة 

)  سالكورنيش ، سيدي إخريبيش ، رأس المنقار ، الصابري ، اللثامة ، شاطئ قار يون( 
مشاركة فعالة ، حيث تم تجميع كميات كبيرة مـن أكيـاس القمامـة المملـوءة     وكانت ال

 .بالمخالفات كما تم توزيع مطويات تحث على ضرورة االهتمام بنظافة الشواطئ 

  :فريق الحدائق  •
يوليو من بين المواقع التي تركز عليها حملـة النظافـة باعتبارهـا     23كانت حديقة   

لعديد من العائالت والشباب ، خاصة في فصل الصـيف ، وتـم   الحديقة العامة التي يرتادها ا
تجميع الفضالت والمخلفات الورقية والعلب ، كما تم نشر الفتات توعويـة تـدعو الجميـع    

  للمحافظة على البيئة 
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 :فريق المستشفيات  •
  :تركزت مهمة الفريق فيما يأتي

  .كل مستشفي  تسليط الضوء على أهمية تكوين إدارة للنفايات الطبية داخل  -1
تسليط الضوء على توفير أنواع مختلفة من المعقمات والمطهرات الالزمة للحفاظ علـى   – 2

  .البيئة خالية من الملوثات 
  .التأكيد على أهمية التدريب والتوعية لكافة العاملين بالمستشفي  – 3
  .إلقاء محاضرات توعية وإرشاد لكافة الشرائح الطبية والطبية المساعدة  – 4
  .توفير بعض الطرق السليمة واآلمنة المتوافرة للتخلص من النفايات الطبية  – 5
  .توزيع ملصقات إرشادية بالخصوص  – 6

وقد اشتملت الحملة في المستشفيات على برنامج إرشادي تثقيفي ألقيت خالله العديـد    
لعمل ، التـوازن  مكافحة عدوى المستشفيات ، النفايات الطبية وبيئة ا: ( من المحاضرات منها

  ) .بين التلوث الحيوي والكيميائي ، التوعية والتدريب للعاملين في مجال النظافة 
كما شملت الحملة على العديد من الملصقات اإلرشادية حول طـرق جمـع النفايـات      

  .الطبية والتخلص منها 
 : فريق األحياء السكنية •

، وتشـجيعاً لـروح اإلصـالح     حرصاً على نشر الوعي البيئي في األوساط االجتماعية
للحماية من التلوث بأنواعه وجذباً لألنظار واالهتمام بالجوانب الجماليـة ، نظـم فريـق    
األحياء السكنية برنامجاً للتوعية لترشيد التعامل في المحالت التجارية والمخابز والمطاعم 

  :هدافه واألسواق العامة والمصارف والعيادات والشوارع وكان من بين ما تم است
  . استخدام بديل األكياس البالستيكية  - 
 .االستخدام الصحيح للمبيدات  - 

 .ترشيد استهالك المياه والكهرباء  - 

 .الطرق الصحيحة لتجميع القمامة والتخلص منها  - 

 .دور المواطن في الحفاظ على البيئية  - 

  :وكانت الحملة تهدف إلى 
  .ة في نقل المواد الغذائية التقليل من استعمال األكياس البالستيكية المستخدم - 
 .التعريف بمخاطر واستخدام المبيدات  - 

 .المحافظة على البيئة من قبل السكان  - 

 .زرع فكرة فرز النفايات  - 
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  .تعرف ربات البيوت بكيفية التعامل مع مواد التنظيف  - 
  .الحفاظ على الصحة العامة  - 

التوعية ، واإلكثار مـن  كما سعت الحملة إلى التشديد على أهمية دور اإلعالم في عملية 
الحمالت التطوعية لفترات متوالية ، توعية الناس بما يهددهم من مخاطر بيئية ، وتوعيتهم 

  .بفرز القمامة البالستيكية ، بحيث يمكن تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة 
  

  .   فرع بنغازي:ـ بعض البرامج التي أشرفت عليها الهيأة العامة للبيئة  4
  ) .                  عضو بالحملة البيئة الوطنية للتوعية والتثقيف (إيمان العقورى .قاء مع أتم االلت

 ).متخصصة في مجال السياحة البيئية ( صباح العرفي . أ              

  ومن خالل المقابلة تم االطـالع على العديد من البرامـج التي أعدتها الهيـأة خـالل   
  : ها ومن) 2008ـ   2007( 
ويهـدف هـذا   ) 2007أبريـل  30(برنامج نشر الوعي البيئي داخل المؤسسات التعليمية  •

  : البرنامج إلى 
ـ غرس مفاهيم الوعي البيئي لدى األجيال في مراحل مبكرة من العمر لما لـه مـن     1

  .انعكاس في سلوكهم في المستقبل 
ى البيئة من أجل اسـتمرار  ـ العمل على نشر الوعي من أجل المساهمة في الحفاظ عل  2    

  .الحياة ،باعتبار أن أي خلل في النظام البيئي يؤدى إلى اختالل التوازن في المستقبل  
  : وتهدف هذه الحملة إلى ) 2008ـ 2007(الحملة البيئة الوطنية للتوعية والتثقيف  •

  .ـ نشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع  1   
  .آلثار السلبية لمخلفات المركبات اآللية على صحة اإلنسان ـ تسليط الضوء على ا 2   
  .ـ المحافظة على الصحة العامة والبيئة المحيطة  3   
  ) .2007(برنامج التوعية الذي أقيم داخل كلية الصحة العامة  •

أمين قسم البيئة بالكليـة ويهـدف هـذا    :د إبراهيم الغويل .وكان هذا البرنامج بالتعاون مع أ
إلى ،نشر الوعي البيئي بين الطالب ،حيث تم إلقاء محاضرات عن أضرار التدخين  البرنامج

مشاكل التلوث الذي تعانى منه مدينة بنغازي ، وتـم خـالل البرنـامج توزيـع المجـالت      ,
  .والملصقات على الطالب من أجل توجيه اإلرشاد للشباب 

  . ) 2025ـ  2005(السياسات و االستراتجيات  •
ـ تم اإلشارة إلى  د فـرج المبـروك،   .أ نهذه السياسات واالستراتجيات من خالل االستفادة م

  : محمد عبداهللا آلمة ،حيث وضعت هذه االستراتجيات في العديد من المجـاالت منها .د
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  .في مجال إدارة النفايات الصلبة و الخطرة . أوال
  :هناك أسلوبان لجمع النفايات وهما  •

البلدية أو الشركة العامة المتخصصـة ،حيـث يكـون     أ ـ أن تتم هذه العملية تحت إشراف 
  .ويتم التخلص منها تحت إشراف مسؤولين متخصصين , االهتمام بالناحية الصحية أكبر 

ب ـ االعتماد على جهات أهلية متعاقدة مع الجهة المتخصصة أو الشعبية ، حيـث يقومـون    
  البلدية أو الجهة المتخصصة  بفرزها وبيع مايمكن بيعة من أشياء لها قيمة ولكن تحت إشراف

  : طرق معالجة النفايات الصلبة •
وهنـاك  , هنا يجب اختيار موقع الردم بعد دراسة لكل مواقـع البلديـة   : أ ـ الردم الصحي  

دراسات وضوابط عديدة لألسلوب الذي يجب اتباعه في اختيار مواقع الردم الصحي في كافة 
  .المدن والمراكز الحضرية 

هو من األساليب المعروفة إلدارة المخلفات الصلبة،حيث : سترجاع الطاقة ب ـ الحرق مع ا 
  .يتم استرجاع الطاقة الكهربائية بحيث تبقى كمية قليلة جداً والرماد يمكن التخلص منه بسهولة 

  .هي عملية تحويل النفايات إلى غاز : ج ـ التحليل الحراري 
ة الكمر وتحلل هوائي للمخلفات بغـرض  هي عملي: د ـ تحويل النفايات إلى أسمدة عضوية  

  .تحويلها إلى سماد عضوي لتمثيل ماده محسنة لخواص التربة الزراعية 
  .أهداف استراتجيه إدارة النفايات  •
  .ـ تهدف إلى التشجيع على الحد من إنتاج النفايات وتطبيق أساليب اإلنتاج النظيف  

  .اصفات اإلنتاج ـ الحد من خطورة النفايات المنتجة وذلك بتطوير مو
:   ـ تشجيع القطاع الخاص على استثمار النفايات وذلك بإشراكهم فئ التصرف فيها من خالل 

  ) .الجمع ، النقل ، المعالجة ، التدوير ( 
وذلـك بإعـداد الخـرائط    , ـ إدماج هذه االستراتجية ضمن برامج المخططات العامة للمدن 

  .الخاصة والمستندات بالمخطط العام 
مرتبطـة بوحـدات الـتخلص        ) مواقع للتجميع المرحلـي  (شاء مراكز لتحويل النفايات ـ إن

  .النهائي منها 
ـ تعميم مبدأ الجمع االنتقائي لدى الحائز النهائي للنفاية ، حيث يتم فتح أبواب جديدة لتـدوير  

  .وإعادة استعمال النفايات وتسويق هذه المنتجات 
وذلك بمساهمة منتج النفايـة  ) المنتج ـ المسترد  (طبيقاً لمبدأ ـ اعتماد نظام استعاده المواد ت

في عملية التخلص منها عن طريق دفع الرسوم المقررة ، على سبيل المثال المنتج للعبـوات  
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وعليه أن يدفع رسوم مقرره لكل عبوة , الخاصة بتعبئة المياه هو المسؤول على التخلص منها 
  .مقابل التخلص منها 

قة الردم الصحي في التخلص النهائي من المخلفات الصلبة كحل مبـدئي إلـى   ـ اعتماد طري
  . حين ترسيخ مبدأ الجمع االنتقائي الذي يفتح المجال لالستفادة من كل المواد المكونة للنفايات 

ـ توعية اإلفراد والجهات التي لها عالقة بإنتاج النفايات باإلضرار التي تتسبب عن تولد هذه 
رورة التخلص منها وفق األساليب العلمية الحديثة ، وحثهم على العمل والتجاوب النفايات ،وض

مع الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات للوصول إلى المستهدف وهو بيئة نظيفة خالية مـن  
  .التلوث 

وتتكـون  , ـ إنشاء صندوق مالي لغرض تشجيع القطاع الخاص إلدارة النفايـات الصـلبة   
ق من استقطاع جزء من أموال الخزينة العامة ، باإلضافة إلى المساهمات ميزانية هذا الصندو

  .من الشركات والتشركيات واألفراد 
 .البرنامج العام إلعداد االستراتجية  •

تشكيل فريق عمل إلعداد المبـادئ األساسـية السـتراتيجيه إدارة النفايـات الصـلبة       - 
  .ة ، واالطالع على تجارب بعض الدول الشقي ةبالجماهيري

إصدار قانون جديد خاص بالنفايات الصلبة يتفق مع نص هذه االستراتيجية ،التي تشمل  - 
 .الجمع والحفظ والنقل والمعالجة لكل نوع من المخلفات 

إنشاء صندوق مالي خاص يتبع الهيأة العامة للبيئة لغرض تشـجيع القطـاع الخـاص     - 
جمع والنقل والمعالجة ، علـى  لالستثمار في النفايات الصلبة ، وإدارة بعض مراحلها ال

أن تكون عوائد هذا الصندوق مساهمات الشركات والتشاركيات واألفراد والجزء اآلخر 
 .من الخزينة العامة 

ونظراً لعدم وجود كوادر فنية وخبرات متخصصة في مجال إدارة النفايات الصـلبة ، لـذا   
حهم فـي دورات تدريبيـة   يتطلب األمر إنشاء وتأهيل كوادر فنية متخصصة ، وذلك بترشي

تخصصية قصيرة وطويلة المـدى أيضـاً الحصـول علـى التخصصـات الدقيقـة فـي                    
 .هذا المجال 

  
 

  . في مجال جودة الهواء: ثانياً 
 . أهداف االستراتيجية •

وضع حجر األساس إلدارة مراقبة نوعية الهواء الجوى لضمان هواء نظيف خاٍل مـن   - 
  .ة والبيئة الملوثات الضارة بالصح
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مراقبة المصانع والوحدات اإلنتاجية والمناطق الصناعية بما يضمن عدم مساهمتها فـي   - 
 .تلوث الهواء الجوى 

 .وضع مواصفات لجودة الهواء بما يتمشى مع البيئة المحلية  - 

تخطيط المدن بصورة أفضل ، ومراقبة نموها السكاني ، ونمو األنشـطة االقتصـادية    - 
لتقليل حركة السيارات ، وذلك للحـد مـن    ريط حركة المرووبخاصة الصناعة وتخط

 . الملوثات 

 .إعادة النظر في الوحدات الصناعية القائمة وتأهيلها بما يضمن عدم تلوث الهواء  - 

استخدام الطاقة األقل تلوثاً مثل الغاز الطبيعي في وسائل النقل واالستفادة مـن الطاقـة    - 
 . المتجددة كالرياح والشمس كطاقة نظيفة

 .تقليل التلوث بكل الوسائل المختلفة وتشجيع القطاع الصناعي باتباع نهج اإلنتاج النظيف - 

من مسـاحتها  % 15يراعي التخطيط الجيد وزيادة المساحات الخضراء في المدينة عن  - 
 .وذلك للمساهمة في تحسين جودة الهواء 

ي النمـو والتضـخم   تشجيع بناء مدن صغيرة بدالً من التوسع في بناء المدن الكبيرة ف - 
وتحديد النشاط الصناعي في المدن ، وتحديد المسافات المناسبة بين المدن لتخفيف حدة 

 .الضغط الحضري والسكاني في األقاليم المختلفة 

  . البرنامج العام إلعداد االستراتيجية  •
إجراء الدراسات الالزمة وتقييم الوضع الراهن ورصد الملوثات مـن خـالل تركيـب     - 

  .صد في المدن والمواقع الصناعية محطات ر
تنفيذ القوانين والتشريعات النافذة لحماية الهواء الجوى ، مع العمل على تطـوير هـذه    - 

القوانين بما يتالءم والتطورات التقنية والصناعية والعمل على تطبيق االتفاقيات الخاصة 
 ) . اتفاقية حماية طبقة األوزون وتغيير المناخ( بحماية الغالف الجوي 

بناء القدرات الفنية وتأهيلها في هذا المجال بما يضمن استمرارية العمل واالستفادة من  - 
 . تجارب الدول المتقدمة والتقنيات المتوافرة والتدريب عليها 

  .في مجال تلوث المياه والتربة والصرف الصحي : ثالثاً 
  ) .في مجال تلوث المياه ( أهداف االستراتيجية  •

  .المطلوبة  ةات من المياه إلى كافة المواطنين بالكمية والنوعيضمان وصول كمي - 
 .ضمان المراقبة الجيدة للمياه الموزعة ابتداء من المصدر حتي المستهلك  - 

 .التوسع في محطات التحلية لسد العجز في الطلب على المياه حالياً ومستقبلياً  - 

 .التخطيط الجيد لمصادر المياه  - 
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 .المحافظة على المصادر المائية  تطبيق التشريعات في مجال - 

 .توعية المواطنين بترشيد االستهالك في المياه  - 
 
  .البرنامج العام إلعداد االستراتيجية  •

تشكيل فريق عمل إلعداد المبادئ األساسية الستراتيجيه إدارة مصادر المياه واالطـالع   - 
 .على تجارب الدول األخرى في هذا المجال 

تلوث المياه بما يتفق ونص هذه االستراتيجية ، التي تشـمل   تعديل التشريعات في مجال - 
تنظيم االستهالك والتوزيع واالستفادة من مياه األمطار والمحافظة على جوده مصـادر  

 .المياه من التلوث 

تأهيل الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه ومراقبتها وتجهيزها بكافة االحتياجات الفنية  - 
 .ا بالشكل المطلوب بما يضمن أداء دوره

 .تتبع اآلثار المحتملة للمبيدات واألسمدة الكيماوية على المياه الجوفية  - 

إجراء الدراسات الدقيقة حول اآلثار المحتملة للملوثات الصـناعية السـامة والمسـببة     - 
 .للسرطان مثل الرصاص والصوديوم وتحديد محتواها في المياه 

لتحلية وتوطين التقنية المسـتخدمة فـي هـذا    في مجاالت تقنيات ا نتأهيل المتخصصي - 
 .المجال 

 
  . )في مجال تلوث التربة ( أهداف االستراتيجية  •

  .المحافظة على التربة ومكوناتها العضوية  - 
 .ضمان استمرار التوازن البيئي في التربات الزراعية  - 

 .التخطيط الجيد الستخدام األسمدة والمبيدات الكيماوية  - 

يئية الصادرة بالخصوص في مجال تلوث التربة والمحافظة عليهـا  تطبيق التشريعات الب - 
 .من التلوث 

  .توعية المزارعين الذين يستخدمون األسمدة والمبيدات الكيماوية  - 
 
  . البرنامج العام إلعداد االستراتيجية •

  .اإللمام بقواعد رش المبيدات  - 
 .تطوير المبيدات وإبادة الحشرات الضارة قبل انتشارها  - 

 .يدات في األوقات المالئمة ألحوال الطقس رش المب - 

 .ضرورة معرف نوعية الحشرات وطور نموها والمادة الكيماوية المناسبة  - 
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 .التأكد من التخزين الجيد للمبيدات لكي ال يحدث لها تسرب للتربة ويلوثها  - 

اتباع إستراتيجية المكافحة الحيوية لآلفات، وذلك اعتماداً علـى اسـتعمال الحشـرات     - 
 .ترسة للحد من انتشار األنواع الضارة المف

اعتماد المكافحة البيئية والتي تشمل على أساليب حديثة للتعامل مع األرض الزراعيـة   - 
وذلك بتنظيف األرض من بقايا المزروعات ، وتطبيق الدورات الزراعية المحكمة التي 

 .تتعاقب خاللها المحاصيل الزراعية 

  ).رف الصحي في مجال الص( أهداف االستراتجية  •
 . تنفيذ شبكات الصرف الصحي لكامل المخططات في مناطق األقاليم    -

, تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي للمناطق التي ال تتوافر فيهـا صـيانة     -
  . وتشغيل المحطات القائمة 

تأهيل وبناء قدرات فنية لتتمكن من تشغيل وإدارة هذه المحطات بشكل يضمن عـدم    -
  .بيئة تلوث ال

االهتمام بهذه المرافق من حيث اإلدارة وتخصيص الموازنات المالية لتمكنه مـن أداء    -
  .مهامه بالشكل المطلوب 

والمتمثلة في الكـم  , المحافظة على االستثمارات الضخمة التي أنفقت في هذا المجال   -
الهائل من محطات الرفع والضخ ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وشـبكات  

  صرف وذلك عن طريق صيانتها وتجديدها وتطويرها وفقاً ألحدث األسس والمعايير ال
إعادة النظر في تقنيات المعالجة التي تم استيرادها من السابق ،إعداد دراسات لتحديد    -

  .واختيار أنسب لتقنيات تتناسب وتتمشى مع البيئة المحلية 
ية أو المخلفات السـائلة مـن   وضع سياسة لمراقبة عدم تسرب مياه الصرف الصناع  -

  .المستشفيات إلى الشبكة العامة إال بعد أن تكون قد تم معالجتها مبدئياً
  . برنامج عمل االستراتجية •
  .تشكيل فريق عمل إلعداد المبادئ األساسية لالستراتجية   -
  .تقيم الوضع القائم ومعرفة األسباب التي أدت إلى تدني أداء هذا المرفق   -
  . إلدارة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن تشغيل حماية البيئة  وضع خطة - 

  .في مجال مكافحة التصحر .رابعاً 
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  .أهداف اإلستراتجية  •
  .وتطوير خطة عمل مكافحة التصحر , التركيز على قضية التصحر كأولوية وطنية   -
مقاومـة  تحديد اإلجراءات المطلوبة لمكافحة التصحر و تنفيذ النشاطات التصـميمية ل   -

الجفاف و تدهور التربة واإلنتاجية وخصائص النظام البيئي فـي المنـاطق الجافـة    
  .والمعرضة للتصحر ضمن إطار متكامل لتحقيق غايات التنمية المستدامة 

  :برنامج عمل االستراتيجية  •
  .نظم إدارة المعلومات حول التصحر ويتضمن هذا البرنامج   
  .تصحر بناء شبكه معلوماتية حول ال  -أ   
جمع وتوثيق المعلومات وتوثيق الجهود والنشاطات االجتماعيـة واالقتصـادية    –ب   

  .المرتبطة بمكافحة التصحر 
  .استخدام نظام المعلومات الجغرافية في التطبيقات المتعددة حول التصحر   -ج   

التنبؤ بالجفاف والسيطرة على التصحر ويتضمن هـذا البرنـامج تطـوير تـدخالت       -
اإلنتاجية الزراعية والبيئية وخاصة  ىت للحد من تأثيرات الجفاف المباشر علونشاطا

  .تدهور نوعية األراضي  ةفي مجال مكافح
بناء القدرات والتطوير المؤسسي ويتضمن هذا البرنامج تطوير خطـط وسياسـيات     -

سريعة وعملية لمواجهة الجفاف ، وإنشاء وحدة تدريبية خاصة بالتصحر بالتعاون مع 
  .جامعات الوطنية وإنشاء صندوق وطني لمكافحة التصحر ال

إعادة تأهيل األنظمة البيئية المتدهورة ، ويركز هذا البرنامج علـى تطـوير وتنفيـذ      -
نشاطات متكاملة لمكافحة الفقر ، ودعم سبل المعيشة المتكاملة للمجتمعات المحلية في 

ويتضمن البرنامج إعادة التشجير المناطق البيئية المعروفة بالتدهور نتيجة التصحر ، 
، اإلدارة المستدامة للمراعي واألنظمة البيئية الرطبة مثل الواحات وتحقيـق التنميـة   

  .المستدامة في المناطق األكثر تعرضاً للتصحر 
مبادرات التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية ، ويهدف هذا البرنامج إلى تقويـة    -

مع أهـداف مكافحـة    بتها على إدارة الموارد بطريقة تتناسالمجتمعات المحلية وقدر
التصحر وتوثيق  وتطبيق المعارف ، والهدف الرئيسي لهـذا البرنـامج هواسـتدامة    

  .الموارد الطبيعية في المناطق الجافة 
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  :القوانين والتشريعات والخطط المنظمة للعمل البيئي  •
متمثلة في التلوث بصـوره المختلفـة          الدول التي تعاني من مشاكل بيئية ىليبيا إحد  

وتحاول جاهدة معالجته عن طريق القوانين والتشريعات ، والقـوانين الصـادرة فـي هـذا     
  .الخصوص  شاملة وتسعي لتحسين وحماية البيئية 

  . تالقوانين والتشريعا: أوال 
لهيـأة  م بشان إنشـاء ا  1999لسنة  263أصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارها رقم   

العامة للبيئية ، الذي يتألف من سبع عشرة مادة تنص على أن الهيأة العامة للبيئة لها الشخصية 
االعتبارية والنفقة المالية المستقلة وتتمتع بأوسع الصالحيات في رسم الخطط والبرامج الالزمة 

ـ  ان وجميـع  لتحقيق أهدافها التي ترتكز في مجملها حول حماية المحيط الذي يعيش فيه اإلنس
  .الكائنات الحية من التلوث 

ولقد قامت الهيأة بإصدار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحقيق الرقابة البيئية بقصد حمايتها 
كما تهدف إلي تحقيق التنميـة المسـتدامة   ) الماء ، التربة ، الغذاء ( وتحسينها ، التي تشمل 

  .تغاللها االستغالل األمثل واالستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على اس
م  في شأن حماية وتحسين البيئة يؤكـد مـدى    2003لسنة ) 15(ولعل القانون رقم   

  . )1(. اهتمام الدولة الليبية بالبيئة
  .ملخص للقوانين والتشريعات  ضوفيما يأتي عر  

  : في مجال حماية الهواء الجوىـ  1
ي ليبيا على أهمية المحافظة علـى  أكدت التشريعات الخاصة بحماية الهواء الجوى ف  

م  ،الذي نص على أنه ال يجوز ألي منشاة       2003لسنة ) 15( الهواء من خالل القانون رقم 
أو مصنع أو سفينة تنبعث منها أي ملوثات للهواء ومخالفة للقواعد والمعايير العلمية ال يجوز 

ثبت تجاوز كمية الملوثات الهوائيـة   لها تلويث الهواء ، ويجوز إغالق المصنع أو المنشاة إذا
  . المنبعثة للقواعد والمعايير الصادرة في الخصوص 

وتأكيداً على ضرورة سالمة الهواء تم إصدار تشريعات تمنع إشعال النيران في المواد   
  .المطاطية والنفطية والقمامة بغرض التخلص منها في المناطق اآلهلة بالسكان 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على السائح ، محمود المغبوب ، القوانين والتشريعات في مجال العمل البيئي ، ورقة عمل مقدمة للمـؤتمر العربـي    )1(
  . 296العامة للبيئة ، فرع طرابلس ، ص  أةالثالث لإلدارة والبيئة ، الهي
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والمـواد   من القانون إلى أنه يمنع إشعال النيران في القمامة) 29(وتشير المادة رقم 
النفطية والمطاطية واألخشاب واللدائن وغيرها من المواد التي يشكل احتراقها تلوثاً بيئياً فـي  
األماكن اآلهلة بالسكان ، وعلى الجهات المعنية تحديد أماكن وطرق التخلص المناسـبة مـن   

  . )1( ةالمواد المذكورة على أن يتم اعتماد ذلك من الهيأ
  :ر والثروة البحرية ـ في مجال حماية البحا 2

إلى منع السفن والناقالت أن تلقى في المواني أو المياه اإلقليمية ) 21(أشار القانون في مادته 
وأوجب القانون في ليبيا كل ربـان سـفينة   , للجماهيرية الفضالت واألتربة ومخلفات الوقود 

لتاسعة مـن معاهـده   تحمل جنسية ليبية أن يمسك سجال للزيت على النحو المبين في المادة ا
، حيـث حـذر    1973لسـنة  ) 8(التلوث بزيت النفط ، كذلك المادة الرابعة من القانون رقم 

من صرف المياه الملوثة في البحـر أو إلقـاء النفايـات الصـناعية             ) 34(القانون في مادته 
ون اإلشـارة إلـى   أو النووية بقصد التخلص منها في المياه اإلقليمية الليبية ، ولم يغفل القـان 

اإلنشاءات على الشواطئ التي من شأنها إحداث تغير في التيارات البحرية أو التسـبب فـي   
  .من هذه الظواهر  ئاطوحيث يجب حماية الش ، منطقة مجاورةانجراف وتسرب إلى 

       يمنـع إلقـاء النفايـات    ) 34( إلى هذا في المادة رقم  1973لسنة ) 15(وأشار القانون رقم 
      كانـت صـلبة أو سـائلة    أأو المياه اإلقليمية سواء   ئاطوالسامة على الشد لفضالت والموااو
  .العامة وطبقاً للشروط والضوابط البيئية التي تضعها  أةذن من الهيإال بإ

إحـداث  نها أإلى عدم القيام بإنشاءات على الشواطئ من ش) 38(وأشار في مادته رقم   
و تغيير في التيارات البحرية تسبب في انجراف أو تسرب للمنطقـة  تلوث في البيئة البحرية أ

المجاورة ما لم تتخذ اإلجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة ، على أن تعتمد هذه اإلجـراءات  
  . )2.(من الهيأة 

  : في مجال حماية المصادر المائية – 3
ألغـراض الشـرب أو   يقصد بها في تطبيق أحكام القانون المياه القابلة لالسـتعمال    

األغراض المنزلية ، والستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو األغراض الصحية وغيرهـا ،  
سواء أكان مصدر هذه المياه سطحياً أو جوفياً أو مياه أمطار أو سيول ، وهذه المصادر هـي  
ملك عام ، ولكل شخص حق الحصول عليها واستعمالها، وقانون حماية البيئـة فـي مادتـه    

  .لحادية واألربعين ألزم كل من يستعمل المياه بالمحافظة عليها ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولم تغفل التشريعات مياه المخلفات المنزلية والصناعية ، واعتبرتهـا مصـدراَ مـن      
فيها ، ويجب أن يكون التخلص منها وفق القواعد واللـوائح   المصادر المائية ال يجوز التفريط

، حيث ) 61(الصادرة ودون أن ينتج عنها أي تلويث للبيئة ، وأشار القانون إلى ذلك في مادته 
يمنع إلقاء أي مواد صلبة أو سائلة أو مخلفات الزيوت بشكل مباشر أو غير مباشر في مواسير 

لخدمية والصناعية ، التي من شأنها إلحـاق الضـرر   الصرف الصحي و المرافق السكنية وا
  .بشبكات الصرف الصحي وملحقاتها 

  :في مجال حماية المواد الغذائية  - 4 
أوكل القانون الخاص بحماية وتحسين البيئة في ليبيا الكثير من القطاعات والمؤسسات   

لك األفراد كالً حسب واألجهزة والشركات العامة والخاصة ، وطنية وأجنبية والتشاركيات وكذ
  :اختصاصه القيام بالمهام اآلتية

الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية المستخدمة في وقاية النباتات والخضـرة وآثارهـا    - 
  .على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم 

حليل إدخال الطرق العلمية في مقاومة اآلفات بهدف حماية اإلنسان والحيوان والقيام بالت - 
 .المخبري المستمر للمواد الغذاية لحماية اإلنسان والنبات والحيوان من التسمم 

وأكدت التشريعات في ليبيا بعدم جواز بيع أو استيراد المواد الغذائية والمنتجات الزراعية 
  .وإذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية 

حيث تتولي جهات االختصاص بالرقابـة  من القانون إلى ذلك ، ) 64(وأشارت المادة رقم 
على السلع والمنتجات إعداد تقارير ربع سنوية عن مشاكل تلوث األغذية وتقديمها للهيأة مـن  
أجل االهتداء بها في تقييم التأثير البيئي على الوضع الغذائي في ليبيا ووضـع اسـتراتيجيات   

مـن  ) 661،  165( رت المـواد  مكافحة التلوث بالتعاون مع الجهات ذات العالقة ، كما أشا
 عالقانون ذاته،إلى أهمية المراقبة على المواد الغذائية سواء المنتجة أو المستوردة وال يجوز بي

  ) .1(أو استيراد أو توزيع المواد الغذائية غير الصالحة لالستهالك البشري 
  :في مجال حماية التربة والنباتات  - 5

انون لحماية وتحسين البيئة ،  أكـدت علـى جهـات    المادة الثالثة والخمسون من الق  
االختصاص بضرورة استخدام األراضي استخداماً رشيداً ، وفي سبيل حماية التربة والعمـل  

  .على خصوبتها  
  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  :يجب على تلك الجهات اتخاذ اإلجراءات اآلتية
  وامل التعرية وعدم إجهادها باتباع الدورات الزراعية السليمة حماية التربة من ع - 
 .حماية النباتات واألشجار والمحاصيل لمنع انقراضها  - 

 .إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير تنمية النباتات  - 

إلى ضرورة االهتمام بالنبات حيث ، ال يجوز نقل ) 83(وأشار القانون في مادته رقم 
ار أو التعامل في جميع النباتات النادرة ذات األصل الليبي  التي تحـددها  أو بيع أو االتج

  .الهيأة إال ألغراض البحث العلمي 
  :حماية الحياة البرية -6

المحافظة على الحيوانات والطيور البرية هو أحد اهتمامات التشريعات البيئية في ليبيا   
ل على ترخيص  كما منعـت  حيث نصت على عدم جواز الصيد ألي شخص إال بعد الحصو

استعمال العقاقير والجراثيم ، واألطعمة التي تؤذي الحيوانات البرية ، كما منعت الصيد فـي  
  )1(المناطق التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إال ألغراض البحث العلمي

  .في مجال السالمة اإلحيائية  -7
سالالت المحورة جينياً ، والمعالجة بالهندسة اعتبرت قوانين حماية البيئة كل البذور وال  

الوراثية مصادر خطر على البيئة ومنعت إدخال أو اسـتيراد أو بيـع الكائنـات المحـورة             
  .أو استخدامها كأغذية وعدم التعامل فيها إال بإذن الجهة المختصة 

  .في مجال الحماية من األمراض المشتركة  -8
االختصاص في ليبيا على اتخاذ اإلجـراءات الالزمـة    أكدت التشريعات على جهات  

لحماية الحيوانات المحلية من األمراض ومنع انتقالها لإلنسان وذلك باإلجراءات واألسـاليب  
  :اآلتية
إخضاع الحيوانات للقوانين الصحية ، إصدار الشهادات الصحية أثناء نقـل الحيوانـات    - 

  .داخل ليبيا 
 .ة ألغراض الذبح منع تربية الحيوانات المستورد - 

تأمين اللقاحات واألمصال الالزمة ، والتأكد من توافر االشتراطات الصحية الالزمة في  - 
 . )2.(وسائل نقل الحيوانات المستوردة 
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  .ة إصحاح البيئ: ثانياً 
من القانون نص أنه على الجهات ذات العالقة االلتزام ) 51(المشرع الليبي في المادة   

بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بمراقبة البيئة بالتنسيق والتعاون معها فيما يتعلـق  
  -: بوضع وتنفيذ البرامج الالزمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين ، التي تشمل 

  .توفير كميات كافية من المياه الصالحة للشرب  - 
 .التخلص الصحي من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات  - 

 .مكافحة ناقالت المرض القوارض والحشرات ، والوقاية من األخطار المهنية  - 

ق العمل على استمرار نظافة الحدائق والشوارع ،الميادين ،المحافظة على نظافة الفنـاد  - 
 المنازل المقاهي ،ساللم العمارات واألماكن العامة وغيرها من المحالت العامة األخرى 

 .تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة  - 

 .تامين سالمة الطرق حفاظاً على حياة اإلنسان  - 

 .التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البري والبحري والجوي  - 

 .وافر الشروط الصحية في أماكن بيع المواد الغذائية التأكد من ت - 

تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المتعمدة للمدن والقـرى مـع منـع     - 
 .تربيتها بالعمارات والوحدات السكنية 

إقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء في مختلف التجمعات السـكانية بمـا يـؤدى          - 
 .ال المحيط إلى المحافظة على جم

 .حماية الغابات ومنع قطع األشجار وضرورة زيادة المساحات الخضراء  - 

إنشاء المكبات النهائية للتخلص من القمامة ، على أن تراعى المواصفات الفنية المتبعـة   - 
 .والموقع المالئم للتخلص من القمامة 

 .بها مراقبة المجازر ومحالت بيع اللحوم والتأكد من توافر الشروط الصحية  - 

إلى الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة العمل على ) 69(هذا وأشار القانون في مادته 
استمرار نظافة الحدائق العامة والشوارع واألماكن العامة ، وتقوم الجهات المختصة بتقديم 

  . )1(الخطط والبرامج لبيان وسائل وطرق جمع القمامة والتخلص منها 
  ــــــــــــــــــــــ
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  :إلى ما يأتي) 12(م في مادته  2003لسنة ) 15(هذا وأشار القانون رقم 
على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث تقديم نسخ مـن الدراسـات والبحـوث ذات     - 

العالقة بالبيئة إلى الهيأة العامة للبيئة ، لتتولي إعداد تقارير سنوية عن هذه الدراسـات  
  .وث والبح

على جميع الجهات المسؤولة عن التعليم العمل على إدخال المفـاهيم  ) 22(وفي مادته  - 
البيئية وعلومها في المناهج الدراسية ، والتنسيق مع الهيأة في إعداد تلك المناهج وإنشاء 

 )1.(وتطوير المعاهد المتخصصة في العلوم البيئية 

  
    

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .العامة لحماية البيئة ،فرع بنغازي  أةمعلومات من الهي) 1(
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  الفصل اخلامس اإلجراءات املنهجية
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  :متهيد 
يتضمن هذا الفصل تحديد اإلجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة ، حيث يشمل على 

  :اآلتي 
  .المنهج المستخدم في الدراسة   - 1
  .يد مجاالت الدراسة تحد  - 2
  :إجراءات المعاينة وتتضمن   - 3

  .مجتمع الدراسة ووحدة التحليل  –أ   
  .عينة الدراسة  –ب   
  .حجم العينة  –ج   

  .األداة المستخدمة في الدراسة وجمع البيانات   - 4
  .كيفية قياس المتغيرات   - 5
  .جمع وتفريغ البيانات   - 6
،التي تسهم في تصنيف البيانات واستخالصاألساليب اإلحصائية المناسبة   - 7

  .النتائج   
  : المنهج المستخدم في الدراسة: أوالً 

تهدف الدراسة الحالية إلى جمع المعلومات والبيانات عن موضوع الدراسة من أجل تفسير 
، وهذا يجعل المنهج الوصفي منهجاً مناسباً للدراسة ، كما اعتمدت الدراسة  ضواختبار الفرو

ة على المدخل التكاملي الذي يجمع بين المنهج الكمي والكيفي ، حيث يسـتخدم المـنهج   الحالي
الكيفي في إطارها النظري وبناء أداة جمع البيانات وتفسير النتائج وتحليلها ، أما المنهج الكمي 
يتمثل في األساليب اإلحصائية المناسبة التي تسهم في تصنيف وعرض البيانات واسـتخالص  

  .النتائج 
  :تحديد مجاالت الدراسة : ثانياً 

يتمثل في جامعة بنغازي الواقعة في نطاق مدينة بنغـازي  : المجال المكاني للدراسة  –أ 
كلية اآلداب ، القانون ، العلـوم ، االقتصـاد ، الهندسـة ، تقنيـة     : بكلياتها السبع وهي 
  .المعلومات ، التربية 

مجـاالً    ) ذكـوراً وإناثـاً   ( بجامعة بنغازى  يشكل الطلبة الليبيون: المجال البشرى  –ب 
  .بشرياً للدراسة 
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يتمثل في الزمن الذي استغرقته الدراسة الميدانية في جمـع  : المجال الزمني للدراسة –ج 
  . 20/5/2010إلى  27/2/2010بياناتها من أفراد العينة في الفترة من 

  .إجراءات المعاينة : ثالثاً 
بجامعة بنغازي  نأجريت الدراسة على الطلبة الليبيي:  التحليل مجتمع الدراسة ووحدة –أ 

بجميع الكليات السبع  نبمدينة بنغازي ، وعليه فإن مجتمع الدراسة يضم كافة الطلبة الليبيي
حيث يصل حجم مجتمع الدراسـة  )  2010 - 2009( سالفة الذكر خالل العام الجامعي 

  % .41.7ذكوراً بنسبة  14388و %58.3إناثاً بنسبة  20087منهم  34475إلى 
  . وتتمثل وحدة التحليل في األفراد من طلبة وطالبات بجامعة بنغازي بمدينة بنغازي   
اعتمدت هذه الدراسة علـى العينـة العشـوائية    :  عينة الدراسة وطريقة اختيارها –ب 

النقسامه إلى الطبقية النسبية باعتبارها أكثر أنواع العينات مالءمة لمجتمع الدراسة نتيجة 
عدد من الكليات ، والكليات تم تقسيمها إلى طبقتين فرعيتين ذكور وإناث ، وتـم سـحب   

  :العينة العشوائية الطبقية النسبية من مجتمع الدراسة عن طريق المعادلة اآلتية
  

  عدد الطبقة× حجم العينة 
  مجتمع البحث

  :عينة على النحو اآلتي فمثالً تم تحديد عدد الطلبة الذكور من كلية اآلداب في ال
379×2305   =25  

                                    34475  
  -: أما عدد الطلبات من الكلية نفسها فهو 
793 ×5871    =56  

                                      34475  
  .وهكذا في كل كلية من الكليات األخرى 

كليات تم االعتمـاد علـى أسـلوب العينـة     أما عن طريقة اختيار العينة من داخل ال  
العشوائية ، حيث تم االختيار العشوائي من كل قسم وكل سنة دراسية ، وتم مراعـاة أن  

  .يكون االختيار من كل المراحل الدراسية ومن كل األقسام 
  

  :ومن خالل الجدول اآلتي يتضح لنا مجتمع الدراسة حسب الكلية والنوع   
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  .ع الدراسة حسب الكلية والنوع توزيع مجتم) 1(جدول 
  

  المجمــــــوع  إنــــــاث  ذكـــــــور  الكلية
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  %24  8176  %29  5871  %16  2305  اآلداب
  %20  6993  %23  4685  %16  2308  العلوم
  %6  2157  %7  1440  %5  717  القانون
  %12  4001  %5  1050  %21  2951  الهندسة

  %29  10122  %23  4664  %38  5458  قتصاداال
  %3  921  %2  422  %3  499  تقنية المعلومات

  %6  2105  %10  1955  %1  150  التربية
  %100  34475  %100  20087  %100  14388  المجموع

  ) بيانات غير منشورة ( ،  2010 – 200 9، بنغازي ،بنغازىمسجلي الكليات ، جامعة : المصدر *
  

  .كلية من الكليات كل دراسة بنسبة التمثيل منحجم عينة ال) 2(جدول 
  

  نسبة التمثيل  حجم العينة  الكلية
  %23.7  90  اآلداب
  %20.2  77  العلوم
  %29.3  111  االقتصاد
  %6.2  24  القانون
  %11.6  44  الهندسة

  %2.6  10  تقنية المعلومات
  %6.1  23  التربية
  %100  379  المجموع
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في تحديـد حجـم مجتمـع     *) (لى جدول كريزي مورجان تم االعتماد ع:  حجم العينة –ج 
إناثاً  222ذكوراً و  157مفردة منهم ) 379(الدراسة ، وبناء عليه يصل مجتمع الدراسة إلى 

  .من مختلف الكليات 
  

  .توزيع أفراد العينة حسب الكليــة والنــوع ) 3(جــدول 
  

  المجموع  إناث  ذكور  الكلية
  90  65  25  اآلداب
  77  52  25  العلوم
  111  51  60  االقتصاد
  24  16  8  القانون
  44  12  32  الهندسة

  10  5  5  تقنية المعلومات
  23  21  2  التربية
  379  222  157  المجموع

الكليات التي تتبع النظام الدراسي الفصلي تم اعتماد كل فصلين سـنة  : مالحظة 
  . دراسية 

  .بناء أداة جمع البيانات : رابعاً 
الحالية في جمع البيانات على استمارة المقابلة ، التي تعد أداة مناسبة  اعتمدت الدراسة

في مجتمـع مـتعلم هـو     ةلمجتمع الدارسة الحالي، فمن األسباب التي أدت إلي اختيار المقابل
الحصول على معلومات وافية من أفراد العينة ، والتأكد من عـدم تـرك المبحـوث     ةمحاول

ستمارات ، ومعرفة فيما إذا كان المبحوث يجيب على السؤال لألسئلة دون أجوبة أو ضياع اال
في المكان المخصص له وخاصة في األسئلة التي تحتوى على بدائل وفقرات مثل مقياس القيم 
االجتماعية ، ومقياس السلوك البيئي ، أيضاً التعرف على مجتمع الدراسـة ومعرفـة مـدى    

الموضوع المدروس ، لهذا كانت استمارة المقابلة جديتهم في اإلجابة على األسئلة والتفاعل مع 
  :هي األنسب في هذه الدراسة ، حيث مرت أداة جمع البيانات بالمراحل اآلتية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، " والـدكتوراه  دليل إرشادي في كتابه البحوث وإعداد رسائل الماجستير "مدحت أبو النصر ، قواعد ومراحل البحث العلمي ) *(

  . 153، ص  2004مجموعة النيل ، القاهرة ، 
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تم صياغة مجموعة من األسئلة اشتملت على عدة محاور ، محور يتناول بيانات عامة   - 1
عن المبحوث ، أما المحور اآلخر يحتوى على مقياس القـيم االجتماعيـة ومقيـاس    

بمقاييس عرضت في دراسات للسلوك البيئي ،وتم إعداد المقياسين من خالل االستعانة 
سابقة تتناول هذا الموضوع ، حيث تم اإلشارة إليها في الفصل األول من هذه الدراسة 

  . ، كما تم االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص في إعداد هذه المقاييس 
  :مرحلة بناء المقياس في صورته النهائية    2

اسات السابقة تم تحديد مجـاالت  بعد االطالع على الدر: تحديد مجاالت المقياس  –أ 
قيمة التعاون ، قيمة النظافة ، قيمـة المسـؤولية   : ( مقياس القيم االجتماعية فيما يلي

  ) .االجتماعية ، قيمة التذوق الجمالي ، قيمة المحافظة على الممتلكات العامة 
      تم تحديد فقرات للمقياسين تتدرج بين الموجب والسالب ، وتم استخدام مقيـاس  –ب 
، حيث ) أوافق بشدة ، أوافق ، ال أوافق ( ،الذي يحتوى على فقرات ثالثة ) ليكرت ( 

يعد مقياس الفقرات الثالثة أكثر مالءمة في المجتمعات النامية ، وتم جمع أكبر عـدد  
من العبارات ذات العالقة بموضوع الدراسة ، وتقدم وحدات المقياس لألشخاص الذين 

، حيث يطلب اإلجابة عن الفقرات ويتم تخصيص درجة لكـل  تجرى عليهم الدراسة 
للموافقة ) 3(والعكس فإذا كان االتجاه إيجابياَ يعطي درجة ) 1 -3( إجابة تتدرج من 

لعـدم  )  3(لعدم الموافقة ، وإذا كان االتجاه سلبياَ تعطـي درجـة   ) 1(بشدة ودرجة 
  التي تحصل عليها المبحوث  للموافقة بشدة ، ويتم جمع الدرجات)  1(الموافقة ودرجة 

  :مرحلة تحكيم المقياس   - 3
) 13(بعد إعداد االستمارة تم عرضها على األستاذ المشرف و عدد من المحكمين وبلغ عددهم 
  .  سمحكماً متخصصين في علم االجتماع ، علم النفس ، التخطيط ، اإلعالم بجامعـة قار يون

ى أهداف وفروض ومتغيرات الدراسة ، تم كما اشتملت االستمارة على مسودة تحتوى عل
  . 189اإلشارة إلى أسماء المحكمين في مالحق الدراسة ص 

هذا وتم األخذ بكل المالحظات التي أبداها األستاذ المشرف و المحكمين ، حيـث تـم     
إعادة النظر في األسئلة التي تكررت عليها المالحظات أكثر من مرة ، وبالتـالي حـذفت   

ة أخرى خاصة األسئلة التي تقيس سلوك المبحوث أثناء تعامله مع البيئة ، أسئلة وتم إضاف
كما تم إعادة صياغة بعض األسئلة التي وردت عليها مالحظات في تعدل الصياغة ، ومن 

، حيث تم اسـتبعاد   نجانب آخر تم تعديل بعض الفقرات التي يحتوى عليها كال المقياسي
ن المحكمين بأنها غير واضحة ، وتم تعديل صياغة بعض الفقرات التي أجمع عليها عدد م

بعض الفقرات األخرى التي أجمع عليها البعض بأنها تحتاج إلعـادة صـياغة ، وبـذلك    
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فقرة ، وعدد فقرات مقيـاس السـلوك   ) 35( أصبح عدد فقرات مقياس القيم االجتماعية 
  .فقرة ) 20(البيئي

  
  : الدراسة االسترشادية للمقياسين  –4

اللها تجريب االستمارة بعد أن عدلت حسب ما أشار إليه المحكمين ، حيـث تـم   تم من خ
مفردة من ضمن المجتمع الكلي للدراسة ، حيث تهدف هذه الدراسـة إلـى   ) 30(اختيار 

تجريب االستمارة والتعرف على مدى وضوح األسئلة ، وكذلك حساب درجتـي الثبـات   
  .  دراسة استمارة ال موالصدق للمقياسين اللذان تضمنته

  :ومن خالل الدراسة االسترشادية تم الوصول للنتائج اآلتية
  .التأكيد على أهمية الموضوع من خالل إبداء المبحوثين آلرائهم حوله   - 1
وضوح األسئلة ، حيث كانت معظم األسئلة مفهومة لدى المبحوثين ، ولم يتم تسـجيل    -2 

  .أي حالة رفض 
مـن  ) 5(لبدائل الموجودة في بعض األسئلة مثل الفقرة تم إضافة بعض الفقرات إلى ا  - 3

  .من السؤال الحادي والعشرين ) 4(السؤال التاسع ، الفقرة 
  .تم إعادة صياغة استمارة المقابلة لتستقر على شكلها النهائي الموجود بالدراسة  – 4
  .من حيث حساب درجتي الثبات والصدق لفقرات المقياسين  – 5
اعتمدت الدراسة الحالية في قياس ثبات المقياسـين علـى   : ت المقياسينحساب درجة ثبا –أ 

فـي  ) الفـا (، حيث بلغت قيمـة  ) الفا كرونباخ (طريقة االتساق الداخلي وتم استخدام معامل 
  ) .0.82(وفي مقياس السلوك البيئي ) 0.86(مقياس القيم االجتماعية 

خدمة في الدراسة ، وهناك أنـواع  هو مدى صالحية األداة المست: صحة وحدة القياس  –ب 
متعددة لصحة المقياس ، واعتمدت الدراسة الحالية على ثالثة أنوع من الصدق فـي اختبـار   

  -: صحة المقياسين 
هو أن جميع الفقرات التي احتوها كل من مقياس القيم االجتماعية : الصدق الظاهري   - 1

  .والسلوك البيئي صالحة للقياس 
للتأكد من صدق محتوى المقياسين تم عرضـهم ضـمن اسـتمارة    : صدق المحتوى   - 2

محكماَ وتم األخذ بآرائهم في كون أن الفقرات كانت صالحة أم ال ، وبشكل ) 13(المقابلة على 
  .عام كانت االستمارة والمقياسين صالحتين لتحقيق أهداف الدراسة 

تربيعي لمعامل ثبـات  يتم حساب هذا الصدق عن طريق أخذ الجذر ال:  الصدق الذاتي  - 3
 0.92= فإن قيمة الصدق الذاتي  0.86المقياس ،وبما أن معامل ثبات مقياس القيم االجتماعية 

  . 0.90= فإن قيمة الصدق الذاتي   0.82ومعامل ثبات مقياس السلوك البيئي
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  . قياس المتغيرات: خامساً 
  :تناولت فرضيات الدراسة في مجملها كآل من   

تضمن مقياس القيم االجتماعية عبارات تتدرج بين االتجـاه  : االجتماعية متغير القيم   - 1
:     السالب واالتجاه الموجب لقياس القيم االجتماعية ، حيث اشتمل المقياس على األبعاد اآلتيـة 

قيمة التعاون ، قيمة النظافة ، قيمة المسؤولية االجتماعية ، قيمة التذوق الجمـالي ، قيمـة   ( 
  ) .الممتلكات العامة المحافظة على 

تشير إلى االتجاه السـالب والفقـرات         ) 4 – 2( فقرات الفقرة ) 7(قيمة التعاون وعددها  •
 .تشير إلى االتجاه الموجب )  7 – 6 – 5 – 1-3( 

تشير إلى االتجاه السالب )  20 – 19 – 18 – 17(فقرات الفقرة ) 7(قيمة النظافة عددها  •
 .تشير إلى االتجاه الموجب )  21 – 16 – 15( والفقرة 

)         13 – 12 -11 – 10( فقـرات الفقـرة   ) 7(قيمة المسؤولية االجتماعيـة وعـددها    •
 .تشير إلى االتجاه الموجب )  14 – 9 – 8( تشير إلى االتجاه السالب والفقرة 

 – 26 – 25 – 23( فقـرات الفقـرة   ) 7(قيمة المحافظة على الممتلكات العامة وعددها  •
 .تشير إلى االتجاه الموجب )  28 – 24 – 22( تشير إلى االتجاه السالب والفقرة ) 27

تشـير إلـى   )  35 – 33 -32 -31( فقرات الفقرة )  7( قيمة التذوق الجمالي وعددها  •
 .تشير إلى االتجاه الموجب )  34 – 30 – 29( االتجاه السالب الفقرة 

  .لسالبة والموجبة فقرة بين ا 35وكان مجموع فقرات المقياس 
تضمن مقياس السلوك البيئي عبارات تتدرج بين االتجاه الموجب :  متغير السلوك البيئي  –2

عبـارة منهـا   ) 20(والسالب وتهدف إلى قياس السلوك البيئي ، حيث اشتمل المقياس علـى  
تشير إلى االتجاه الموجـب   )     18ـ  16ـ  13ـ  11ـ  10ـ  7ـ  5ـ  4ـ  2ـ1(العبارة 
تشـير إلـى االتجـاه    ) 20ـ  19ـ  17ـ  15ـ  14ـ  12ـ  9ـ  8 – 6 – 3( ارات والعبـ
 .السالب 

  :أما توزيع درجات تصحيح المقياس كانت على النحو اآلتي
   على خيارات اإلجابة في كل فقرة من فقرات المقياسين درجات التوزيع ) 4(جدول   

  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  توزيع الدرجات
  1  2  3  جبةفي العبارات المو

  3  2  1  في العبارات السالبة
 



 158

وعلى هذا األساس يمكن حساب الحد األدنى النظري واألعلى النظري التي يمكن أن يتحصل 
عليها المبحوث في كل بعد من أبعاد مقياس القيم االجتماعية على حده من خـالل العمليـات   

  :الحسابية اآلتية 
  ) .1(أقل درجة × قرات عدد الف= الحد األدنى النظري من الدرجات 
  ) .3(أعلى درجة × عدد الفقرات = الحد األعلى النظري من الدرجات 

) 21(والحد األعلى ) 7(فيكون الحد األدنى  7علي سبيل المثال عدد فقرات بعد قيمة التعاون 
  .وهكذا في كل بعد من أبعاد مقياس القيم االجتماعية 

ـ       م جميـع فقـرات األبعـاد الخمسـة                                  أما بالنسبة لمقياس القـيم ككـل الـذي يض
ــرة  35=  7×5(  ــدد                                                  ) فقـ ــدرجات هوعـ ــري للـ ــى النظـ ــد األدنـ ، فالحـ

:  3× درجة ، في حين أن الحد االعلي النظري هو عدد الفقرات  35=1×35:  1× الفقرات 
  .   درجة  105= 3×35

  :أما مقياس السلوك البيئي ، فكان الحد األدنى واألعلى للدرجات كاآلتي 
   1×عدد الفقرات = الحد األدنى النظري من الدرجات 

           20×1  =20   
  3× عدد الفقرات = الحد األعلى النظري من الدرجات 

      20×3  =60   
كمعامـل  )  Median (أما المعامالت اإلحصائية التي تم االعتماد عليهـا الوسـيط     

إحصائي ، وتم تصنيف المبحوثين على مقياس القيم االجتماعية في كل بعد من أبعاد المقياس 
  .وكذلك على المقياس السلوك البيئي 

  :ففي مقياس القيم االجتماعية كانت أبعاد المقياس والوسيط لكل بعد على النحو اآلتي  
  .قيمة الوسيط لكل بعدأبعاد مقياس القيم االجتماعية و) 5(جدول      

  الوسيط فما فوق  أقل من الوسيط   قيمة الوسيط  أبعاد مقياس القيم االجتماعية
  21 – 16  15 – 7  16  قيمة التعاون

  21 – 17  16 – 9  17  لية االجتماعيةؤوقيمة المس
  21 – 19  18 – 10  19  قيمة النظافة

  21 – 17  16 – 9  17  قيمة المحافظة على الممتلكات العامة
  21 – 17  16 – 9  17  قيمة التذوق الجمالي
   105 – 86  85 – 47  86  القيم االجتماعية 
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وعلى هذا األساس تم تنصيف المبحوثين إلى فئتين في كل بعد من أبعاد مقياس القـيم    
  .االجتماعية وكذلك مقياس السلوك البيئي 

  تعاوناَ ،أقل ) 16(المتحصلون على درجة أقل من الوسيط : في قيمة التعاون  •
  .المتحصلون على درجة تساوى الوسيط فما فوق  أكثر تعاوناَ 

  قي قيمة المسؤولية االجتماعية كذلك تم تصنيف المبحوثين إلى فئتين  •
  ) .17(أقل مسؤولية هم المتحصلون على درجة أقل من الوسيط 

  .أكثر مسؤولية وهم المتحصلون على درجة مساوية للوسيط أو أعلي 
  ) .19(أقل نظافة وهم المتحصلون على درجة أقل من الوسيط : ة قيمة النظاف •

  .أكثر نظافة وهم المتحصلون على درجة مساوية للوسيط أو أعلي 
أقل محافظة وهم المتحصلون على درجة أقل من : قيمة المحافظة على الممتلكات العامة  •

لى درجة مساوية ، أكثر محافظة على الممتلكات العامة وهم المتحصلون ع) 17(الوسيط 
  .للوسيط أو أعلي 

أقل تذوقاَ للجمال وهم المتحصلون على درجة أقل مـن الوسـيط   : قيمة التذوق الجمالي  •
 .،  أكثر تذوقاَ للجمال وهم المتحصلون على درجة مساوية للوسيط أو أعلي ) 17(

 ،) 86(أدني مستوى وهم المتحصلون على درجة أقل مـن الوسـيط   : القيم االجتماعية  •
 .أعلى مستوي وهم المتحصلون على درجة مساوية للوسيط فما فوق 

 
  :كاآلتي  أما مقياس السلوك البيئي فتم تقسيم المقياس

  الوسيط فما فوق   أقل من الوسيط   الوسيط  مقياس السلوك البيئي
  60 – 44  43 – 23  44  السلوك البيئي

في مقيـاس السـلوك البيئـي         المتحصلون على درجات  : وتم تقسم المبحوثين إلى فئتين 
  .سلوكاَ إيجابياَ  60 - 44سلوكاَ سلبياَ ، أما المتحصلون على الدرجات من  43 – 23من 

  . تصنـيف إجابات أفراد العينـة على المقياسين) 6(جـدول 
  تصنيف اإلجابات  أبعاد المقيـــاس

  القيم االجتماعية
  أعلي مستوى  أدني مستوى

47.2%  52.8%  

  ـة التعــــاونقيمــ
  أكثر تعاون  أقل تعاون

35.6%  64.4%  
  أكثر مسئولية  أقل مسئولية  ةــلية االجتماعيؤوقيمة المس
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40.9%  59.1%  

  قيمـــة النظافـــــة
  أكثر نظافة  أقل نظافة

49.6%  50.4%  

  قيمة المحافظة على الممتلكات العامة
  أكثر محافظة  أقل محافظة

43.8%  56.2%  

  التـذوق الجمالـــي قيمـــة
  أكثر تذوق للجمال  أقل تذوق للجمال

33.2%  66.8%  

  السلـــوك البيئــــــــي
  سلوك ايجابي  سلوك سلبي

43.8%  56.2%  
  :عملية جمع وتفريغ البيانات : سادساً 
بعد االنتهاء من اإلجراءات المنهجية المتعلقة بجمع البيانات بدأت عملية جمع البيانات   

اً ، من خالل أداة الدراسة ـ استمارة المقابلة ـ التي تتيح فرصة للباحث من التأكد من   ميداني
إجابة المبحوثين على كل األسئلة ، والسير على سياق واحد في طرح األسـئلة وتـدارك أي   
نقص في إجابات المبحوثين ، هذا وتم جمع البيانات بطريقة شخصية خالل المدة المشار إليها 

عد االنتهاء من جمع البيانات تم مراجعتها والتأكد من أنها شاملة ودقيقـة ، وكـان   سابقاً ، وب
اإلجابات كاملة ، حيث لم يتم استبعاد أي استمارة ، ولم يتم تسجيل أي حالة رفـض ،فكـان   

استمارة ، وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات تم مراجعة )  379( العدد الكلي لالستمارات 
وتصحيح إجابات أفراد العينة على المقياسين اللذان تم استخدامهما في الدراسـة   االستمارات ،

  .وفقاً للدرجات المخصصة لكل بعد من أبعاد المقياسين ، وتم التأكد من دقة التصحيح 
بعد ذلك تم إعداد دليل ترميز من أجل إدخال البيانات للحاسب اآللي لتعالج البيانات عن طريق 

وبعد أن تمت عملية إدخال ) Spss(ي المستخدم في مجال العلوم االجتماعية البرنامج اإلحصائ
  .البيانات خضعت للمراجعة لتالفي أي خطاً في عملية إدخال البيانات 

  :التعامل مع البيانات إحصائياَ : سابعاً 
  :بعد إعداد البيانات لمرحلة التحليل تمت معاملتها إحصائياً وفقاً للمراحل اآلتية   

يتعلق باختبارات صـدق وثبـات المقيـاس تـم االسـتعانة بمعـامالت االرتبـاط                            فيما •
 .للتأكد من صدق وثبات المقياسين ) معامل الفا كورنباخ ( 

 :في مرحلة التحليل الوصفي تم استخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية  •

جداول التوزيع التكـراري         هي وسيلة لتحليل البيانات عن طريق استخدام: الجدولة  –أ 
  ) .الجداول األحادية ( 
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  . تعتبر مهمة في عملية تحليل الجداول البسيطة والتعليق عليها: النسب المئوية  –ب 
  .لعرض البيانات بيانياً  باألعمدة والدوائر البيانية  ، كأسلو –ج 
التشتت متمثلـة فـي    ، ومقاييس) كالمتوسط ، الوسيط : ( مقاييس النزعة المركزية  –د 

  .االنحراف المعياري  
  :ةمرحلة التحليل التطبيقي تم استخدام األساليب اإلحصائية اآلتي •

  .تم استخدام الجداول الثنائية الخاصة باختبار الفروض : الجدولة  –أ   
لقياس الداللة اإلحصائية والتحقـق مـن صـحة    )  Ñ() كا  ( استخدام مقياس  –ب   

  .كحد أقصى لقبول صحة الفرضيات  0,05اد على مستوى داللة الفروض ، مع االعتم
استخدام مقاييس تقدير قوة العالقة المناسبة للجـداول ، تـم اسـتخدام معامـل                    –ج   
  .لمعرفة قوة العالقة بين المتغيرات  2×2الفاي في جداول التوافق  Xارتباط 

  
تباط بيرسون ، لقياس قوة العـالقة قيـاس درجة االرتباط باستـخدام معامل ار –د 

بين المتغيرات، الذي يمتلك قوة المقياس الترتيبي ، سهل الحساب ويمكن تطبيقه على 
  .)1( ةالبيانات الموزعة توزيعاَ طبيعياَ أو منحرفة متصلة أو منفصلة اسمية أو ترتيبي

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منشورات جامعة ) 1(ة ومناهج البحث مدخل نظري وتطبيقي للعلوم االجتماعية ،طيالي ،التقنيات اإلحصائعبداهللا عامر الهم) 1(
  239ص ،2008 ليبيا ، قاريونس ،
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  : متهيد
  :ن رئيسين يعرض هذا الفصل بيانات الدراسة وتحليلها ، حيث قسم  إلى جزئي  

يشير إلى عرض خصائص أفراد العينة مـن خـالل اسـتجابات    :  التحليل الوصفي )1
المبحوثين على أسئلة االستمارة ، ويعتمد هذا على العديد من األسـاليب اإلحصـائية   
الوصفية مثل الجداول التكرارية ، النسب المئوية ، أساليب العرض البياني ، مقاييس 

  .النزعة المركزية 
يهدف إلى اختبار الفروض والتحقق من صحة الفرضـيات مـن   : التطبيقي  التحليل )2

ومعـامالت  )  Ñ(خالل تحليل المتغيرات اعتماداً على اختبارات الداللة اإلحصـائية  
 .االرتباط لمعرفة قوة العالقة بين المتغيرات 

 ً   ) :اجلداول اآلحادية ( التحليل الوصفي : اوال
  .سب النوع توزيع أفراد العينة ح) 7(جدول 

  النسبة  التكرار  النوع
  %41.4  157  ذكر
  %58.6  222  أنثي

  %100.0  379  المجموع
بينما ) %41.4(مبحوثاً بنسبة  157أن عدد الذكور بعينة الدراسة يبلغ ) 7(يبين جدول   

يالحظ من ذلك أن نسبة تمثيل اإلناث في عينة %) 58.6(مبحوثة بنسبة  222بلغ عدد اإلناث 
بر من نسبة تمثيل الذكور ،هذا مااثبتته اإلحصائيات في أن نسبة اإلناث أكثر مـن  الدراسة أك

  .الذكور في العديد من الكليات 
النوع

58.6%

41.4%
إنثى

ذكر

  
  توزيع المبحوثين حسب النوع) 25(شكل   



 164

  . توزيع أفراد العينة حسب العمر) 8(جدول 
  النسبة  التكـرار  العمــــر

  %15.3  58  20ن إلى اقل م 17
  %45.4  172  23إلى أقل من  20

  %39.3  149  فما فوق 23
  %100.0  379  المجموع

  
 17إلى ثالث فئات هي )8(توزعت عينة الدراسة بالنسبة لمتغير العمر حسب الجدول   

  .سنة فما فوق  23سنة ،  23إلى أقل من  20سنة ،  20إلى أقل من 
   23إلى أقـل مـن    20ة العمرية الواقعة بين يالحظ من خالل الجدول أعاله أن الفئ 

وهذا يشير إلى أن هذه الفئة العمرية تمثـل العمـر   %) 45.4(هي أعلى نسبة ، حيث بلغت 
سنة فما فوق ،  حيث  23المناسب للدراسة الجامعية وهي السن المعقولة ، يليها الفئة العمرية 

فقد بلغت  20إلى أقل من  17ارها بين أما الفئة العمرية الواقعة أعم%) 39.3( بلغت نسبتها 
  %) .15.3(نسبتها 

يالحظ من هذا أن النسبة األعلى من عينة الدراسة تقع أعمارهم في الفئة العمرية الواقعة     
بينمـا االنحـراف   ) 22.09(سنة ، ويبلغ المتوسط الحسابي للعمـر   23إلى أقل من  20بين 

  ) .2.68(المعياري 
 حوثين حسب العمرتوزيع المب)  26(شكل  

2العمر

39.3%

45.4%

15.3%

فما فوق23

23إلى أقل من20

20إلى أقل من17
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  . توزيع أفراد العينة حسب الكليات) 9(جدول   
  النسبة  التكرار  الكلية
  %23.7  90  اآلداب
  %6.3  24  القانون
  %11.6  44  الهندسة
  %20.3  77  العلوم

  %29.3  111  االقتصاد
  %2.6  10  تقنية المعلومات

  %6.1  23  التربية
  %100.0  379  وعالمجم

من عينة الدراسة تقـع  %) 29.3(يتضح أن ) 9(من خالل النظر إلى بيانات الجدول 
في %) 23.7(ضمن كلية االقتصاد ، حيث مثلت أعلى نسبة ، يليها كلية اآلداب ، حيث بلغت 

أما كلية القانون ، فقد بلغت %) 11.6(، يليها كلية الهندسة %) 20.3( حين بلغت كلية العلوم
وهي متقاربة مع كلية القانون ، أما كلية %) 6.1(في حين وصلت كلية التربية إلى %) 6.3(

، ويرجع ذلك إلى اختالف عدد أفراد العينة في كل كليـة  %) 2.6(تقنية المعلومات فقد بلغت 
  . من الكليات 

الكلیة

الكلیة

التربیة

تقنیة المعلومات

االقتصاد

العلوم

الھندسة

القانون

اآلداب

F
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40
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  توزيع أفراد العينة حسب الكلية)  27( شكل 
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  . توزيع أفراد العينة حسب األقسام) 10(دول ج  
  

  النسبة  التكرار  القسم
  %76.0  254  أقسام علمية
  %33.0  125  أقسام أدبية
  %100.0  379  المجموع

  
ارتفاع نسبة عينة الدراسة في األقسام العلمية ، حيث ) 10(نالحظ من خالل الجدول 

ة عينة الدراسة في األقسـام األدبيـة   من أفراد العينة ، في حين بلغت نسب% )  76.0(بلغت 
من أفراد عينة الدراسة ، ويرجع السبب في ارتفاع نسبة أفراد العينة فـي األقسـام   ) 33.0(

  . العلمية إلى أن الكليات واألقسام العلمية أكثر من األدبية 
  

  .       توزيع أفراد العينة حسب السنة الدراسية) 11(جدول   
  النسبة  التكرار  السنة الدراسية

  %20.6  78  األولي
  %25.3  96  الثانية
  %26.4  100  الثالثة
  %27.7  105  الرابعة
  %100.0  379  المجموع

    
من أفراد عينة الدراسة كانت في السـنة  %) 27.7(أن نسبة ) 11(يتضح من الجدول 

السـنة  ، في حين أفراد العينة من %) 26.4(الرابعة ، يليها السنة الثالثة ، حيث بلغت نسبتهم 
%) .     20.6(يلي ذلـك السـنة األولـى ، وبلغـت نسـبتهم      %) 25.3(الثانية بلغت نسبتهم 

ويالحظ أن النسب متقاربة في جميع السنوات، فقد تم مراعاة اختيار أعداد متقاربة من جميع 
  .السنوات الدراسية ليكونوا ضمن عينة الدراسة 
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السنة الدراسیة 

السنة الدراسیة 

االولىالثانیةالثالثةالرابعة
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  توزيع أفراد العينة حسب السنة الدراسية) 28(شكل 

  
  

  .المشاركة في حمالت النظافة داخل وخارج الجامعة) 12(جدول 
  النسبة  التكرار  المشاركة في الحمالت

  %11.3  43  نعم
  %88.7  336  ال

  %100.0  379  المجموع
  

ء داخـل  أن اغلب أفراد العينة ال يشاركون في حمالت النظافة سوا) 12(يتضح من الجدول 
حيث شكلت نسبة أولئك الـذين ال يشـاركون فـي حمـالت النظافـة      ، الجامعة أو خارجها 

من أفراد العينة ممن شاركوا في حمالت النظافة ، وهذا مؤشر %) 11.3(مقابل  ، %)88.7(
سـواء  من قبل أفراد العينة في حمالت النظافة من أجل البيئـة  المشاركة سلبي يعكس انعدام 

   . أو خارجها ، ويرجع ذلك لعدم اهتمام أفراد العينة بالبيئة داخل الجامعة 
  
  
  



 168

المشاركة فى حمالت النظافة داخل وخارج الجامعة
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  توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في حمالت النظافة) 29(شكل 

  
  

  . الكتابة على جدران الجامعة والمؤسسات التعليمية ينم عن تدهور قيم الشباب ) 13(جدول 
      

  
  النسبة  التكرار  لى الجدران ينم عن تدهور قيم الشبابالكتابة ع

  %80.7  306  نعم
  %19.3  73  ال

  %100.0  379  المجموع
  

أن الكتابة على الجدران  نمن أفراد العينة يرو ىأن األغلبية العظم) 13(يبين الجدول 
قة بالبيئة سواء داخل الجامعة أو على جدران المؤسسات التعليمية يعكس تدهور القيم ذات العال

 مـن %) 80.7(حيث شكلت نسـبة  ، ) وأفراد العينة هم جزء من هذه الشريحة (عند الشباب 
%) 19.3(الذين يرون أن الكتابة على الجدران تعكس تدهور قيم الشباب ، مقابـل  المبحوثين 

  .من أفراد العينة يرون غير ذلك 
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  .  طئالتصرف في الفضالت أثناء النزهة للشا) 14(جدول          
  النسبة  التكرار  التصرف في الفضالت أثناء النزهة للشاطئ

  %11.3  43  اتركها في مكانها
  %1.6  6  أقوم بحرقها

  %79.2  300  أضعها في أكياس القمامة
  %2.1  8  القيها في البحر

  %5.8  22  أقوم بردمها على الشاطئ
  %100.0  379  المجموع

المبحوثين يضـعون القمامـة فـي     من%) 79.2(أن نسبة ) 14(نالحظ من الجدول 
من المبحوثين الـذين يتركـون   %) 11.3(األكياس عند القيام بنزهة إلى شاطئ البحر ، يليها 

ممن يقومون بردمها على الشاطئ ، مقابـل  %) 5.8(الفضالت والقمامة في مكانها ، ونسبة 
الذين يقومون من المبحوثين %) 1.6(ممن يلقون الفضالت في البحر ، وشكلت نسبة %) 2.1(

  .بحرق الفضالت على الشاطئ 
من الجدول أعاله نالحظ ارتفاع نسبة من يضعون القمامة في أكياس ، هذا دليل على 
زيادة الوعي بأهمية البيئة وإدراك اإلخطار المترتبة على التلوث، في حين أن نسبة بسيطة من 

  .   أفراد العينة يحتاجون للتنويه على أهمية الحفاظ على البيئة
  .  كيفية التصرف عند وجود شخص يلوث البيئة) 15(جدول 

  
  النسبة  التكرار  التصرف عند وجود شخص يلوث البيئة

  %31.9  121  كل إنسان حر فيما يفعله
  %22.2  84  أوجه إليه النصح

  %39.6  150  ال أرى ضرورة لتدخلي
  %6.3  24  كثيراً ما أجد نفسي مضطراً لفعل هذه السلوكيات

  %100.0  379  عالمجمو
من المبحوثين ال يتدخلون في شـأن أي  %) 39.6(أن نسبة ) 15(يتضح من الجدول 
من المبحوثين الذين يرون أن كل إنسان حر فيما يفعله %) 31.9(شخص يلوث البيئة ، يليها 

من المبحوثين الذين يوجهون النصح لمن يلوث البيئة ، في حـين  %) 22.2(، وشكلت نسبة 
مبحوثين يجدون أنفسهم مضطرين لفعل هذه السلوكيات ، وإن قلت هذه النسبة     من ال%) 6.3(
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إال أنها تعكس سلوكيات سلبية تمارس من قبل أفراد العينة ضد البيئة ، الذي من المفترض أن 
  . يتكون على قدر من الوعي بأمر التلوث البيئ

  . المساهمة في حضور محاضرات لها عالقة بالبيئة) 16(جدول   
  النسبة  التكرار  المساهمة في حضور محاضرات تتعلق بالبيئة

  %12.7  48  نعم
  %87.3  331  ال

  %100.0  379  المجموع
أن األغلبية العظمي من أفراد العينة ال يساهمون في حضور ) 16(نالحظ من الجدول 

من أفـراد  %) 12.7(، مقابل %) 87.3(محاضرات لها عالقة بالبيئة ، حيث شكلت نسبتهم 
لعينة الذين يساهمون في حضور المحاضرات التي لها عالقة بالبيئة ، وهذا إشارة على عدم ا

  . اهتمام هذه الشريحة بأمر التلوث البيئي، وانعدام الوعي البيئي 
  

ھل ساھمت فى حضور محاضرات لھا عالقة بالبیئة

87.3%

12.7%

ال

نعم

  
  . توزيع أفراد العينة حسب المساهمة في حضور محاضرات لها عالقة بالبيئة) 30(شكل 

  
  . المناقشة مع األسرة في أهمية المحافظة على البيئة) 17(جدول 

  النسبة  التكرار  المناقشة مع األسرة في أهمية الحفاظ على البيئة
  %64.1  243  نعم
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  %35.9  136  ال
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين يناقشون مع أسرهم أمـر  %) 64.1(أن نسبة ) 17(يتضح من الجدول 
ظ على البيئة ، هذا إشارة إلى أن البيئة في حاجة إلـى االهتمـام بهـا ، مقابـل     أهمية الحفا

من المبحوثين ال يناقشون أمر أهمية الحفاظ على البيئة ، وهذا يعكس عدم اهتمـام  %) 35.9(
  . يالبعض منهم بأمر البيئة والتلوث البيئ

  .  التصرف في الفضالت أثناء القيام بنزهة للخالء) 18(جدول
  النسبة  التكرار  ف في الفضالت أثناء القيام بنزهة للخالءالتصر

  %4.5  17  أقوم بحرقها
  %13.7  52  تركها مكانهاأ

  %81.8  310  أضعها في أكياس القمامة
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين يضعون الفضالت فـي أكيـاس   % ) 81.8(أن نسبة ) 18(يتضح من الجدول 
الخالء ،ويرجع هذا إلى إدراك أهمية الحفاظ على البيئة من قبل القمامة عند القيام بنزهة إلى 

يتركـون  %) 13.7(، يليهـا  ) 14(أفراد العينة حيث تتفق هذه النسبة مع ما ورد في جدول 
من المبحوثين يقومون بحرق الفضـالت  %) 4.5(الفضالت والقمامة في مكانها، مقابل نسبة 
إال أنها ليست بالبسيطة وتعطي إشارة إلـى عـدم   في هذه األماكن ، وإن قلت النسب األخيرة 

وعي البعض من أفراد العينة بأمور التلوث البيئي وكيف ينعكس هذا على صـحة اإلنسـان   
  . والمجتمع 

  
  . إلقاء القمامة على األرض ينم عن تدهور قيم الشباب) 19(جدول

  النسبة  التكرار  إلقاء القمامة على األرض ينم عن تدهور قيم الشباب
  %89.4  339  نعم
  %10.6  40  ال

  %100.0  379  المجموع
من أفراد العينة ، الذين هم جزء من شـريحة  %) 89.4(نالحظ من الجدول أعاله  أن نسبة 

الشباب يرون أن إلقاء القمامة على األرض يعكس تدهور قيم الشباب تجاه تعاملهم مع البيئة ، 
اء القمامة على األرض ال عالقة له بمسألة من المبحوثين يرون أن إلق%) 10.6(مقابل نسبة 
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القيم ، ويتعلق األمر بمسألة الوعي البيئي فكلما أدرك اإلنسان مخاطر البيئة كلما قلت عمليـة  
  .إلقاء القمامة على األرض 

  
  . االتفاق مع مقولة الجامعة يخدمها طالبها) 20(جدول 

  سبةالن  التكرار  االتفاق مع مقولة الجامعة يخدمها طالبها
  %58.3  221  اتفق

  %41.7  158  ال اتفق
  %100.0  379  المجموع

أن أغلب المبحوثين يتفقون مع مقولة الجامعة يخدمها طالبها ، حيث ) 20(يتضح من الجدول 
من المبحوثين ال يتفقون مع هذه المقولـة ، وإن  %) 41.7(، مقابل %) 58.3(شكلت نسبتهم 

يل ورغبة من بعض أفراد العينة في خدمة هـذه البيئـة              قلت هذه النسبة إال أنها تعكس عدم م
  ) .البيئة الجامعية (
  
  

  . أفضل األعمال التي تشارك فيها) 21(جدول 
  النسبة  التكرار  أفضل األعمال التي تشارك فيها

  %66.0  250  مساعدة المحتاجين
  %5.0  19  نظافة الحي

  %11.1  42  أعمال احصل منها على مقابل مادي
  %17.9  68  المشاركة في أعمال أخرى

  %100.0  379  المجموع
مـن المبحـوثين يفضـلون مسـاعدة     %) 66.0(أن نسبة ) 21(نالحظ من الجدول 

من المبحوثين يفضلون المشاركة فـي أعمـال   %) 17.9(المحتاجين من الناس ، تليها نسبة 
مبحـوثين يفضـلون   من ال%) 11.1( أخرى غير التي وردت في الجدول أعاله ، وان نسبة 

من المبحوثين يفضلون %) 5.0( األعمال التي يتحصلون منها على مقابل مادي ، مقابل نسبة 
المشاركة في األعمال التي لها عالقة بنظافة الحي ، من خالل النظر إلـى النسـب السـابقة    

  . نالحظ أن هناك عدم اهتمام من أفراد العينة باألعمال التي لها عالقة بنظافة البيئة
  . ممارسة االنشظة في الكلية) 22(جدول 

  النسبة  التكرار  نشطة في الكليةألممارسة ا
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  %11.9  45  أفضل األنشطة الفنية
  %24.0  91  نشطة الرياضيةألأفضل ا

  %8.2  31  أفضل األنشطة المرتبطة بخدمة البيئة
  %18.7  71  ال توجد أنشطة في الكلية

  %37.2  141  ال أفضل المشاركة في أي منها
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين ال يفضلون المشاركة في %) 37.2(أن نسبة ) 22(يتضح من الجدول 
من المبحوثين يفضلون المشاركة في األنشـطة  %) 24.0(أي نشاط داخل الكلية ، يليها نسبة 

من المبحوثين أشاروا إلى عدم وجود أنشطة داخـل  %) 18.7(الرياضية ، في حين أن نسبة 
من المبحوثين يفضلون المشاركة في األنشـطة الفينـة ،   %) 11.9(ياتهم ، ونرى أن نسبة كل

من المبحوثين الذين يفضلون المشاركة في األنشطة المرتبطة بخدمـة  %) 8.2(وشكلت نسبة 
البيئة ، يتضح لنا من هذا أن أفراد العينة ليس لديهم ميل إلى األنشطة التي تخدم البيئة مقارنة 

  . نشطة األخرى التي تم اإلشارة إليها في الجدول أعاله ببقية األ
  

  . المساهمة في نظافة القاعات) 23(جدول 
  النسبة  التكرار  المساهمة في نظافة القاعات

  %72.8  276  أساهم
  %27.2  103  ال أساهم
  %100.0  379  المجموع

  
ون فـي  من المبحوثين يسـاهم %) 72.8(نالحظ أن نسبة ) 23(بالنظر إلى الجدول 

من المبحوثين ال يساهمون في نظافة %) 27.2(نظافة القاعات إذا وجدت غير نظيفة ، مقابل 
  .القاعات 
يالحظ مما سبق أن هناك ميالً واضحاً من قبل أفراد العينة للمسـاهمة فـي نظافـة     

    قاعات الدراسة ، وهذا إشارة إلى وعي العديد من المبحوثين بأهمية نظافـة البيئـة ، وهـذا      
ال يمنع من وجود أقلية ال زالت تمتلك روح السلبية في إظهار عدم مسـاهمتها فـي نظافـة    

  .القاعات الدراسية بالرغم من تلقي العلم واالستفادة فيها 
  .    التصرف في المناسبات االجتماعية) 24(جدول               

  النسبة  التكرار  التصرف في المناسبات االجتماعية
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  %28.8  109  ذلك أشاركهم في
  %47.2  179  ال أميل لمثل هذه التصرفات

  %24.0  91  ال عالقة لمثل هذه التصرفات بالتلوث البيئي
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين ليس لديهم ميل للتصرفات %) 47.2(أن نسبة ) 24(يتضح من الجدول 
من المبحوثين ممن %) 28.8(التي يصدر عنها الضوضاء في المناسبات االجتماعية ، مقابل 

لديهم ميل للمشاركة في التصرفات التي يصدر عنها الضوضاء التي نشاهدها فـي مناسـبات   
من المبحوثين يرون أن أمـور الضوضـاء فـي    %) 24.0(االجتماعية ، في حين أن نسبة 

  .المناسبات االجتماعية ال عالقة لها بأمر التلوث البيئي 
للوعي البيئي لدى البعض من أفراد العينة  وخاصة  يتضح لنا من هذا أن هناك غياب 

  .فيما يتعلق بالتلوث الضوضائي 
  
  
  

  .  التصرف في فضالت المنزل) 25(جدول 
  النسبة  التكرار  التصرف في فضالت المنزل

  %91.3  346  أضعها في أكياس القمامة أمام المنزل
  %3.2  12  أقوم بحرقها

  %5.5  21  رميها في الساحات بعيداً عن المنزلأ
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين يضعون فضالت المنزل %) 91.3(أن نسبة ) 25(يتبين لنا من الجدول 
 مفي أكياس القمامة أمام منازلهم ، يوضح لنا هذا حرص أغلب أفراد العينة على نظافة منازله

عن المنزل ،  من المبحوثين يرمون الفضالت في الساحات بعيداً%) 5.5(، في حين أن نسبة 
من المبحوثين يقومون بحرق الفضالت داخل األحياء السكنية ، وهذا من %) 3.2(مقابل نسبة 

  .األمور التي لها عالقة باإلساءة إلى البيئة والمساهمة في التلوث البيئي 
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التصرف في الرسومات الموجودة في الممرات والقاعات وعلى المقاعد ) 26(جدول 
  . الدراسية

رف في الرسومات الموجودة في الممرات والقاعات وعلي التص
  المقاعد الدراسية

  النسبة  التكرار

  %15.6  59  أحاول إزالتها
  %12.7  48  د نفسي مضطراً لفعل هذه التصرفاتأجكثيراً ما 

  %5.3  20  ال عالقة له بالتلوث البيئي اً عادياًيعتبر أمر
  %66.5  252  ال اهتم بمثل هذه األمور

  %100.0  379  عالمجمو
من المبحوثين ليس لديهم اهتمام %) 66.5(يتضح لنا أن نسبة ) 26(من خالل الجدول 

بأمر الرسومات الموجودة في الممرات والقاعات وعلى المقاعد الدراسية وهذه نسـبة تمثـل   
غالبية أفراد العينة ، وداللة على عدم وعي من قبل أفراد العينة بـأمور التلـوث البصـري    

ر أن مثل هذه األمور تسيء للبيئة وخاصة وجودها داخل المؤسسة الجامعية ، في حين باعتبا
من المبحوثين يحاولون إزالتها باعتبارها أمراً يسيء إلى المنظر الجمالي %) 15.6(أن نسبة 

من المبحوثين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لفعل %) 12.7(داخل الجامعة ،  وشكلت نسبة 
من المبحوثين الذين يعتبرون أن هذه %) 5.3(ت البيئية السلبية ، مقابل نسبة مثل هذه السلوكيا

األمور ال عالقة  لها بأمر التلوث البيئي، وهذا إشارة إلى عدم وعي البعض من أفراد العينـة   
  .بأمر التلوث البصري كما أشرنا سابقاً 

  
  .     البرامج اإلذاعية المفضلة) 27( جدول 

  النسبة  التكرار  البرامج المفضلة
  %36.4  138  البرامج الثقافية

  %25.6  97  البرامج الرياضية
  %2.1  8  البرامج التي لها عالقة بالبيئة

  %7.1  27  البرامج السياسية
  %28.8  109  البرامج الدينية

  %100.0  379  المجموع
من المبحوثين يفضلون مشاهدة البرامج %) 36.4(أن نسبة ) 27(نالحظ من الجدول 

من المبحوثين ممن يفضلون مشاهدة البرامج الدينية ، في حين %) 28.8(لثقافية ، يليها نسبة ا
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من المبحوثين % ) 7.1(من المبحوثين يفضلون البرامج الرياضية ، مقابل %) 25.6(أن نسبة 
من المبحوثين الـذين يفضـلون   %) 2.1(يفضلون مشاهدة البرامج السياسية ، وشكلت نسبة 

  .لها عالقة بالبيئة  البرامج التي
نالحظ من ذلك أن هناك عدم ميل من قبل أفراد العينة إلى مشـاهدة البـرامج ذات    

  .العالقة بالبيئة 
  

  . التصرف في الفضالت عند تناول اإلفطار في الجامعة) 28(جدول 
  النسبة  التكرار  التصرف في الفضالت عن تناول اإلفطار في الجامعة

  %1.3  5  أضعها في نوافذ القاعات
  %93.1  353  أضعها في السلة

  %5.5  21  ارميها على األرض
  %100.0  379  المجموع

من المبحوثين يضعون الفضـالت فـي   %) 93.1(أن نسبة ) 28(يتضح من الجدول 
السلة أثناء تناول اإلفطار داخل الجامعة ، يوضح لنا هذا أن أغلب أفراد العينـة سـلوكياتهم   

من المبحوثين يرمون الفضالت على األرض ، %) 5.5(قابل نسبة إيجابية داخل الجامعة ، م
من المبحوثين يضعون الفضالت في نوافذ القاعات ، ونالحـظ مـن   %) 1.3(في حين نسبة 

النسب األخيرة وإن كانت قليلة مقارنة بالنسبة األولى إال أنها إشارة إلى سلوكيات سلبية مـن  
  .اخل الجامعة قبل المبحوثين رغم توافر سالت القمامة د

  
  . تصرفات الشباب تسهم في إحداث التلوث الضوضائي) 29(جدول 

  النسبة  التكرار  تصرفات الشباب تسهم في إحداث التلوث الضوضائي
  %93.7  355  نعم
  %6.3  24  ال

  %100.0  379  المجموع
من المبحوثين أشاروا إلى أن تصـرفات  %) 93.7(أن نسبة ) 29(يتضح من الجدول 

فراد العينة تسهم في إحداث التلوث الضوضائي سواء داخل الجامعة أو خارجهـا ،  جزء من أ
من المبحوثين أشاروا إلى أن تلك التصرفات والسلوكيات ال تسهم %) 6.3(في حين أن نسبة 

في إحداث التلوث الضوضائي ، وهذا عدم إدراك ووعي منهم بهذا النوع من أنواع التلـوث  
  .البيئي 



 177

  . إتالف الممتلكات العامة ينم عن تدهور قيم الشباب) 30(جدول      
  النسبة  التكرار  إتالف الممتلكات ينم عن تدهور قيم الشباب

  %93.1  353  نعم
  %6.9  26  ال

  %100.0  379  المجموع
من المبحوثين أشاروا إلـى أن إتـالف   %) 93.1(أن نسبة ) 30(نالحظ من الجدول 

عكس تدهور القيم لديهم ، ويتضح لنا من ذلـك عالقـة   الممتلكات داخل الجامعة أو خارجها ي
القيم بالسلوك ، بمعني أنه كلما تدهورت قيم الشخص كلما كانت لديه سلوكيات سـلبية تجـاه   

من المبحوثين أشاروا إلى أن مثل هذه األمـور ال عالقـة لهـا    %) 6.9(البيئة ، مقابل نسبة 
  .بمسألة القيم 

  
  . لدراسة على مقياس القيم االجتماعيةتوزيع إجابات عينة ا) 31(جدول 

أوافق   الفقـــــــرات  األبعــاد
  ال أوافق  أوافق  بشدة

قيمة التعاون
  

  %31.4  %54.1  %14.5  للعمل التعاوني من أجل البيئة يائأصدقأدعو   1

2  
ظهر عدم أطلب مني المساهمة في حمالت تعاونية داخل الجامعة أو خارجها  اإذ

  مرافقتي
9.2%  44.3%  46.4%  

  %26.1  %34.6  %39.3  سكنهأخر في جمع القمامة من الشارع الذي آلأشارك مع الجيران من حين   3

4  
لن أتعاون مع اآلخرين في نظافة البيئة ألن األمر يحتاج لجهود الدولة وليس لجهود 

  .مجموعة من األشخاص 
20.8%  22.4%  56.7%  

  %1.3  %30.6  %68.1  .وني من أفضل المبادئ في الحياة هو العمل التعا  5
  %5.8  %30.6  %63.6  .فر مبدأ التعاون اذا توإأرى أن جميع المشاكل البيئية تحل   6
  %12.9  %45.4  %41.7  . استمتع بالمشاركة في األعمال التعاونية  7

قيمة المسؤولي
 ة

االجتماعية
  %52.8  %30.9  %16.4  . أشارك اآلخرين في تنظيف األرصفة أمام منازلهم  8  

  %30.6  %42.2  %27.2  .أوجه النصح دائماً لمن يسيء للبيئة  9

10  
ال بأس من رمي الفضالت والقمامة في الشارع العام ما دام القانون ال يخالف على 

  %91.3  %5.5  %3.2  . ذلك

  %79.7  %15.0  %5.3  .ال أبالي بمشاهدة الفضالت والقمامة في األماكن العامة  11
  %64.1  %26.1  %9.8  . ن اآلخرين يسيئون إليها بعد ذلكألخدمات للبيئة  لن أساهم في تقديم  12
  %56.7  %29.6  %13.7  . ستطيع عمل أي شيء نحوهاأال داعي لالنشغال بأمور البيئة ما دمت ال   13

14  
نها الحفاظ على البيئة داخل الجامعة أحرص على االلتزام بالقوانين التي من شأ

  %6.3  %32.2  %61.5  .وخارجها
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قيمة النظافة
  

  %30.1  %47.0  %23.0  .أشارك في نظافة البيئة رغم ما يكلفنى من جهد  15
  %1.6  %11.9  %86.5  ).النظافة من اإليمان(أؤمن بالمثل القائل   16
  %84.4  %11.3  %4.2  .هتمام بنظافة الجامعة واألماكن العامةاالال يهمنى أمر   17
  %86.8  %10.0  %3.2  .الفضالت على األرض ألنه يصعب التخلص منها يال أستطيع االبتعاد عن عادة رم  18
  %87.6  %7.4  %5.0  .أرى أن مسألة الحفاظ على نظافة البيئة ال عالقة لها بالوعي  19
  %64.6  %28.0  %7.4  .ال أحاول أن أنصح أحد بشأن نظافة البيئة  20
  %6.3  %41.4  %52.2  .البيئة أشعر بالرضا عن نفسي إذ أنجزت أعمال لها عالقة بنظافة  21

قيمة المحافظة على الممتلكات العامة
  

  %29.8  %42.2  %28.0  .أحاول منع المخربين من إلحاق الضرر بالممتلكات العامة  22
  %81.5  %10.8  %7.7  .االعتداء على الممتلكات العامة ال عالقة له باإلساءة للبيئة  23

على األعمال التي تسهم في الحفاظ على الممتلكات  دائماً اختار األصدقاء الذين يعينون  24
  .العامة

30.6%  45.4%  24.0%  

  %59.6  %33.2  %7.1  .غالباً ما أترك مصابيح اإلنارة مضاءة داخل القاعة دون الحاجة إليها  25
  %96.6  %2.4  %1.1  .داخل دورات المياه اًكثيراً ما أترك صنبور المياه مفتوح  26
  %60.4  %24.5  %15.0  .امعة لتلقى العلم وليس للحفاظ على ممتلكاتهاوجودي داخل الج  27
  %22.2  %50.7  %27.2  .ال أساهم بالتفريط في موارد البيئة ألنه يعرضها للخطر  28

قيمة التذوق الجمالي
  %8.2  %43.3  %48.5  .دائماً اهتم بجمال البيئة ألنه من حق اآلخرين االستمتاع بجمالها   29  

  %5.8  %38.0  %56.2  .حافظ على جمال البيئة ألنه من مظاهر رقى المجتمعدائماً أ  30
  %90.5  %5.0  %4.5  .هتم بالمناظر الطبيعية ألنه ليس له عالقة بقيمة الجمال اال   31
  %84.4  %9.2  %6.3  .مفاهيم ال عالقة لها بقيمة الجمال  يأرى بأن البيئة ، السلوك البيئ  32
  %87.1  %7.7  %5.3  .مة في الشارع ألنها مسألة ترتبط بالنظافة وليس بالجمالأترك الفضالت والقما  33
  %50.7  %33.5  %15.8  .دائماً أشارك في تشجير الشوارع والساحات إلبراز جمال المدينة  34
  %53.6  %24.5  %21.9  .لي باألماكن العامة  ةأحافظ على إبراز جمال منزلي وال عالق  35

  
  :ت أفراد العينة على مقياس القيم االجتماعية يمكن اإلشارة إلى من خالل متابعة إجابا

بالنظر إلى إجابات أفراد العينة على المقاييس الفرعية نالحظ في مقياس قيمـة التعـاون    •
من المبحوثين يوافقون بشدة على الفقرة التـي تشـير أن أفضـل    %) 68.1(كانت نسبة 

من المبحوثين ال يوافقون علـى  %) 56.7(ل المبادئ في الحياة هو العمل التعاوني ، مقاب
الفقرة التي تشير إلى أن نظافة البيئة تحتاج لجهود الدولة وليس لجهـود مجموعـة مـن    

  .األشخاص 
من %) 46.6(ومن خالل تقسيم إجابات أفراد العينة على مقياس قيمة التعاون شكلت نسبة 

  .أفراد العينة الذين هم أقل تعاوناَ  من%) 35.6(أفراد العينة الذين هم أكثر تعاوناَ، مقابل 
وبالنظر إلى ما ورد في اإلطار النظري حول سلم القيم نالحظ من خالل ما سـبق أن  

  .أفراد العينة يعطون أهمية لقيمة التعاون في سلم القيم 



 179

  

التعاون

22.020.018.016.014.012.010.08.0

التعاون

F
re

qu
en

cy

120

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = 2.60  

Mean = 16.2

N = 379.00

 
  

  .اون توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة التع) 31(شكل 
  

  
من المبحوثين يوافقـون  %) 61.5(االجتماعية كانت نسبة  ةبالنسبة لمقياس قيمة المسؤولي •

  بشدة على الفقرة التي تشير إلى الحرص وااللتزام بالقوانين التي من شأنها حماية البيئة ،
من المبحوثين ال يوافقون على الفقرة التي تشير إلى رمي الفضالت %) 91.3(كذلك نسبة 

لشارع ما دام القانون ال يخالف على ذلك ، ومن خالل تقسيم إجابات أفراد العينة على في ا
من المبحـوثين أكثـر مسـؤولية مقابـل نسـبة      %) 59.1(القيمة المسؤولية كانت نسبة 

  .من المبحوثين ممن هم أقل مسؤولية وتعتبر نسبة ليست بالبسيطة %) 40.9(
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المسؤلیة
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  .توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة المسئولية االجتماعية) 32(شكل 

  
  

من المبحوثين الذين %) 86.5(مقياس قيمة النظافة كانت نسبة  من خالل النظر إلى فقرات •
%) 87.6(يوافقون بشدة على الفقرة التي تشير إلى أن النظافة من اإليمان ، وكانت نسبة 

الفقرة التي تشير إلى أن مسألة النظافة ال عالقة لهـا بالــوعي    من المبحوثين يرفضون
  . البيئي 

  
وبالنظر إلى تصنيف مستويات إجابات أفراد العينة على مقياس قيمة النظافة كانت نسـبة   •

  .ممن هم أقل نظافة %) 49.6(،مقابل نسبة %) 50.4( ةنظاف أكثرمن هم 
، هذا يعطي مؤشـراَ سـلبياَ    ةأقل وأكثر نظاف نالحظ أن هناك تقارباَ في النسب بين من هم 

، سوف تكون في أسفل سلم القيم لدى المبحوثين ، أي أن االهتمـام   ةيعكس لنا أن قيمة النظاف
 . بهذه القيمة أقل من القيم األخرى 
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  . افةتوزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة النظ) 33(شكل 

  
من خالل النظر إلى إجابات المبحوثين على مقياس قيمة المحافظة على الممتلكات العامة  •

من المبحوثين يوافقون بشدة على الفقرة التي تشير إلى %) 45.4(يمكن اإلشارة إلى نسبة 
اختيار األصدقاء الذين يعينون على األعمال التي تسهم في الحفاظ على البيئـة ، ونسـبة   

  .يرفضون الفقرة التى تشير إلى التفريط فى استهالك المياه %) 96.6(
ممن هم فى الفئة األكثر محافظة على الممتلكات  نوهذا ما يؤكد لنا ارتفاع نسبة المبحوثي

الذين هم فى الفئة األقل  نمن المبحوثي%) 43.8(،مقابل نسبة %) 56.2(، حيث مثلت نسبتهم 
نسبة الفئة األقل هي األخرى ليست بالبسيطة وتعطـى  الممتلكات ، بالنظر إلى  ىمحافظة عل

مؤشراَ على أن البعض من أفراد العينة الزال على عدم وعى ودراية بأهمية هذه القيمة فـى  
  .الحفاظ على البيئة 
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ممتلكات
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ممتلكات توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة المحافظة على ال) 34(شكل 
  .العامة

  
  

ومن خالل متابعة إجابات أفراد العينة على مقياس قيمة التذوق الجمالي ، يتضح لنـا أن   •
من المبحوثين يوافقون بشدة على الفقرة التي تشير إلى أن المحافظة على %) 56.2(نسبة 

ى من أفراد العينة لم يوافقوا عل%) 90.5(جمال البيئة من مظاهر رقي المجتمع ، ونسبة 
الفقرة التي تشير إلى عدم االهتمام بالمناظر الطبيعية باعتبار أن ليس لها عالقـة بقيمـة   
التذوق الجمالي ، وبالنظر إلى تقسيمات إجابات أفراد العينة على قيمة المقياس ذاتـه تـم   

، مقابـل  %) 66.8(تصنيف المبحوثين إلى فئتين ، فكانت نسبة األكثر تـذوقاَ للجمـال   
  .مبحوثين ممن هم أقل تذوقاَ للجمال من ال%) 33.2(
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  . توزيع درجات أفراد العينة على مقياس قيمة التذوق الجمالي) 35(شكل 
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  . توزيع درجات أفراد العينة على مقياس القيم االجتماعية ككل ) 36(شكل   
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نظر إلى إجابات المبحوثين على مقياس القيم االجتماعية الكلي تم تصنيف ومن خالل ال
  :أفراد العينة إلى 

  % .52.8وأعلى مستوى للقيم كان نسبتهم % 47.2أدني مستوى للقيم كانت نسبتهم 
نسان في سلم القـيم  الل ترتيب القيم لدى احووبالنظر إلى ما ورد في اإلطار النظري 

تكـون  فالمبحوثين وفقاً للدرجات التي تحصلوا عليها والنسب المئوية  نحاول ترتيب القيم لدى
  :تي آلكا
قيمة التذوق الجمالي تكون في أعلى سلم القيم ، فكانت نسبة المبحـوثين األكثـر تـذوقاَ     •

  %) .66.8(للجمال 
قيمة التعاون تكون في الدرجة الثانية من السلم ، فكانت نسبة المبحوثين األكثـر تعاونـاَ    •

)64.6. (% 

قيمة المسؤولية االجتماعية تأتي في ترتيب الثالث ، فكانـت نسـبة المبحـوثين األكثـر      •
 %) .59.1(مسؤولية 

قيمة المحافظة الممتلكات العامة ، فكانت نسبة المبحوثين األكثر محافظة على الممتلكـات   •
)56.2. (% 

  %)50.4(كثر نظافة قيمة النظافة وكانت في أسفل السلم ، حيث كانت نسبة المبحوثين األ •
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  .توزيع إجابات عينة الدراسة على مقياس السلوك البيئي ) 32(جدول 

أوافق   الفقــــــــــــــــــــــــــرات
  ال أوافق  أوافق  بشدة

  %35.1  %44.9  %20.1  .لن أتردد في حضور محاضرات حول البيئة   1
  %45.1  %37.5  %17.4  .ئة داخل الجامعة رغب بالمشاركة في جماعات نشاط خدمة البيأ  2
  %86.5  %11.1  %2.4   . كثيراً ما أجد نفسي مضطراً لرمي الفضالت داخل قاعات الدراسة والممرات  3
  %49.3  %34.0  %16.6  . لن أتردد في حضور مخيمات بيئية للتعرف على مكونات البيئة ومخاطر التلوث  4
  %29.8  %43.0  %27.2  .ي كليتنا أفضل إضافة مواد لها عالقة بالبيئة ف  5
كثيراً ما أجد نفسي مضطراً لكتابة الذكريات ووضع الرسومات على مقعـد الدراسـة           6

  . نأو الجدارا
4.5%  21.9%  73.6%  

  %57.5  %28.8  %13.7  .صطحب كيساً للقمامة في سيارتي أدائماً   7
  %71.5  %24.5  %4.0   . ال اهتم بقضايا التلوث البيئي  8
  %81.8  %13.7  %4.5  .كثيراً ما استخدم بوق السيارة بصوت مرتفع سواء داخل الجماعة أو خارجها  9
  %43.0  %41.7  %15.3  . دائماً أشارك زمالئي الطالب في النقاش عن أهمية المحافظة على البيئة  10
  %44.6  %43.3  %12.1  .المقاالت والمجالت التي لها عالقة بالبيئة  أدائماً أقر  11
  %68.9  %25.6  %5.5  . غير مجد اَلن أساهم في حمالت التوعية البيئية باعتبارها أمر  12
  %41.2  %35.9  %23.0  .أتصدى ألي شخص يقوم بتلويث البيئة ولو كان اعز أصدقائي   13
  %65.2  %28.8  %6.1  . ال أشارك في المواضيع التي تطرح حول البيئة داخل المحاضرة  14
  %77.6  %16.6  %5.8  . بأعمال لها عالقة بتنظيف القاعات والممرات داخل الجامعة من العيب أن أقوم  15
  %21.9  %47.5  %30.6  . على األعمال التي لها عالقة بالبيئة حتى بدون مقابل صحرأ  16
  %53.6  %41.7  %4.7  .تركها أعند رؤيتي للفضالت في أي مكان فإنني   17
  %17.2  %35.1  %47.8  . ألذى لآلخرينرفع من الطريق ما يسبب اأغالباً ما   18
  %55.7  %33.2  %11.1  .حرقها إلعداد الوجبات أقطع األشجار وأعندما أكون في رحلة   19
  %59.9  %24.0  %16.1  . ستمتع بسماع المسجل إال بصوت عاٍلأال   20

  
  :لسلوك البيئي يمكن اإلشارة إلى يأتي من خالل متابعة إجابات أفراد العينة على مقياس ا

من خالل النظر إلى إجابات المبحوثين على فقرات مقياس السلوك البيئي يتضـح لنـا أن    •
من المبحوثين يوافقون بشدة على الفقرة التي تشير إلى رفع األذى مـن  %) 47.8(نسبة 

على األعمـال   صالطريق ، ويلي ذلك موافقة المبحوثين على الفقرة التي تشير إلى الحر
مقابـل نسـبة   %) 30.6(حيث مثلت نسـبتها   ، بدون مقابل تىح التي لها عالقة بالبيئة

المبحوثين على  صمن المبحوثين يوافقون بشدة على الفقرة التي تشير إلى حر%) 27.2(
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 إضافة مواد لها عالقة بالبيئة في كليتهم ، وهذا إشارة إلى أهمية هذه المـواد مـن أجـل   
من %) 86.5(، مقابل نسبة تحيط بها  األخطار التي التعرف على البيئة ودراستها ومعرفة

المبحوثين الذين ال يوافقون على الفقرة التي تشير إلى رمي الفضالت في الممرات وداخل 
من المبحوثين الذين ال يوافقون على اسـتخدام  %) 81.8( القاعات الدراسية ، يليها نسبة

من %) 77.6(بة بوق السيارة بصوت عالٍٍ سواء داخل الجامعة أو خارجها ، وشكلت نس
المبحوثين الذين ال يوافقون على الفقرة التي تشير إلى أنه من العيب القيام بأعمـال لهـا   

  .عالقة بتنظيف الممرات والقاعات داخل الجامعة 
من خالل النظر إلى إجابات المبحوثين على فقرات مقياس السلوك البيئي كانـت نسـبة    •

ي فئة المبحوثين ذوي السـلوك اإليجـابي ،   من المبحوثين الذين تم تصنيفهم ف%) 56.2(
من المبحوثين الذين تم تصنيفهم في فئة المبحوثين ذوي السـلوك  %) 43.8(مقابل نسبة 
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  . توزيع درجات أفراد العينة على مقياس السلوك البيئي) 37(شكل
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 ً   ) .اول الثنائية الختبار الفروض اجلد( التحليل التطبيقي : ثانيا
التـي   ، للداللة من أجل إجراء االختبارات على فروض الدراسة)  Ñ(تم اختيار كا   
، والمتغيـر  ) القيم االجتماعية(وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغير المستقل تفترض 

سة مـن حيـث القبـول            ، وسيتم التعليق على اختبار فرضيات الدرا) السلوك البيئي ( التابع 
ال يقيس مباشرة درجـة التطـابق   )  Ñ(، وبما أن كا ) 0.05(أو الرفض عند مستوى داللة 

لتأثره بحجم العينة المدروسة ،و سيتم استخدام تدابير إحصائية مرتبطة به لمعرفة قوة العالقة 
فة قوة العالقة بين بيرسون لمعر)  Pearson(  ، ارتباط  oبين المتغيرات مثل معامل الفاي 

  .المتغيرات ، ثم عرض نتائج فروض الدراسة 
  

  .عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التعاون والسلوك البيئي هناك: الفرض األول 
  .العالقة بين قيمة التعاون والسلوك البيئي ) 33(جدول   

  القيم/ السلوك 
  قيمة التعـــــــاون

  المجمـــــوع
  اَر تعاونأكث  اَأقل تعــاون

  89  سلوك سلبي
65.9%  

77  
31.6%  

166  
43.8%  

  46  يجابيإسلوك 
34.1%  

167  
68.4%  

213  
56.2%  

  135  المجمــــوع
100.0%  

244  
100.0%  

379  
100.0%  

  .α 0.05             o  =33      1= درجة الحرية          Ñ   = (41.7(كا   
من سلوك المبحوثين األقل % 65.9بي يمثل أن السلوك البيئي السل) 33(يتضح من الجدول  

من سلوك المبحوثين األكثر تعاوناً ، بينما السـلوك االيجـابي يمثـل    % 31.6تعاوناً مقابل 
من سلوك المبحوثين األكثـر  % 68.4من سلوك المبحوثين األقل تعاوناً ويرتفع إلى % 34.1

وثين األكثر تعاوناً هم أيضاً أكثر المبح: وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيرين . تعاوناً 
  .ايجابية في سلوكهم البيئي من المبحوثين األقل تعاوناً 
عنـد   1ودرجة الحرية  Ñ   (41.7( من خالل النظر إلى بيانات الجدول السابق بلغت قيمة

، اتضح أن هناك عالقة  ةالمحسوبة بالقيمة الجدولي)  Ñ( ،وبمقارنة قيمة 0.05مستوى داللة 
  .اللة إحصائية بين متغير قيمة التعاون ومتغير السلوك البيئي ذات د
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وبناء على هذه النتيجة نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل الذي يؤكد على   
أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين ، وباستخدام مقياس قـوة العالقـة الفـاي           

o  قوية بدرجة كبيرة  ، وهي ليست. 33كانت قوة العالقة .  
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المسؤولية االجتماعيـة والسـلوك   : الفرض الثاني

  .البيئي 
  .لية االجتماعية والسلوك البيئي ؤوالعالقة بين قيمة المس) 34(جدول   

  القيم/ السلوك 
  ةقيمة المسئولي

  المجموع
  ليةؤوأكثر مس  ليةؤوقل مسأ

  111  سلوك سلبي
71.6%  

55  
24.6%  

166  
43.8%  

  44  يجابيإسلوك 
28.4%  

169  
75.4%  

213  
56.2%  

  155  المجموع
100.0%  

224  
100.0%  

379  
100.0%  

  . α 0.05         o  =47        1= درجة الحرية            Ñ  = (82.4(كا  
ثين من سلوك المبحو% 71.6أن السلوك البيئي السلبي يمثل ) 34(يتضح من الجدول   

من سلوك المبحوثين األكثر مسئولية ، بينما السلوك االيجـابي  % 24.6األقل المسئولية مقابل 
من سلوك المبحوثين % 75.4من سلوك المبحوثين األقل المسئولية ويرتفع إلى % 28.4يمثل 

المبحوثين األكثر مسئولية هـم  : وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيرين. األكثر مسئولية 
  . ضاً أكثر ايجابية في سلوكهم البيئي أي

وعنـد   1ودرجـة الحريـة    Ñ  (82.4( بالنظر إلى بيانات الجدول أعاله بلغت قيمة كاي 
المحسوبة بالقيمة الجدولية اتضح أن هنـاك  )   Ñ(، وبمقارنة قيمة كاي  0.05مستوى داللة 

  . البيئي  عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المسؤولية االجتماعية والسلوك
وبناء على هذه النتيجة نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل ، الـذي يؤكـد     

 oعلى أن هناك عالقة دالة إحصائيا بين المتغيرين ، وباستخدام مقياس قوة العالقـة الفـاي   
  .، وهي األخرى ليست قوية بدرجة كبيرة . 47كانت قوة العالقة بين المتغيرين 
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  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة النظافة والسلوك البيئي  :الفرض الثالث
  . العالقة بين قيمة النظافة والسلوك البيئي) 35(جدول 

  القيم/ السلوك 
  قيمة النظافــــــــة

  المجموع
  أكثر نظافة  أقل نظافة

  127  سلوك سلبي
67.6%  

39  
20.4%  

166  
43.8%  

  61  يجابيإسلوك 
32.4%  

152  
79.6%  

213  
56.2%  

  188  المجموع
100.0%  

191  
100.0%  

379  
100.0%  

  . α 0.05          o  =48         1= درجة الحرية         Ñ   = (85.5(كا  
من سلوك المبحوثين % 67.6أن السلوك البيئي السلبي يمثل ) 35(يتضح من الجدول   

، بينما السلوك االيجابي يمثـل  من سلوك المبحوثين األكثر نظافة % 20.4األقل نظافة مقابل 
من سلوك المبحوثين األكثـر  % 79.6من سلوك المبحوثين األقل نظافة ويرتفع إلى % 32.4
المبحوثين األكثر نظافة هم أيضاً أكثـر  : وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيرين . نظافة 

  .ايجابية في سلوكهم البيئي 
 1ودرجة الحرية  Ñ  (85.5( بق ، بلغت قيمة كا   من خالل النظر إلى بيانات الجدول السا

تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ، الذي يؤكد على  0.05وعند مستوى داللة 
  .وجود عالقة دالة إحصائياً بين قيمة النظافة ومتغير السلوك البيئي 

بدرجـة  ، وهي ليست قوية . 48كانت قوة العالقة  oوباستخدام مقياس قوة العالقة   
  .كبيرة 

  
  
  
  
  
  
  
  



 190

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المحافظة على الممتلكـات العامـة   : الفرض الرابع
  .والسلوك البيئي 

  .العالقة بين قيمة المحافظة على الممتلكات والسلوك البيئي )  36(جدول   

  القيم/السلوك
  قيمة المحافظة على الممتلكات العامة

  المجموع
  أكثر محافظة  ظةقل محافأ

  117  سلوك سلبي
70.5%  

49  
23.0 %  

166  
43.8%  

  49  يجابيإسلوك 
29.5%  

164  
77.0%  

213  
56.2%  

  166  المجموع
100.0%  

213  
100.0%  

379  
100.0%%  

  . α 0.05 o                 =48           1= درجة الحرية      Ñ  = (85.4(كا  
من سلوك المبحوثين % 70.5ئي السلبي يمثل أن السلوك البي) 36(يتضح من الجدول   

من سلوك المبحوثين األكثر محافظة على % 23.0األقل محافظة على الممتلكات العامة مقابل 
من سلوك المبحوثين األقل محافظـة  % 29.5الممتلكات العامة ، بينما السلوك االيجابي يمثل 

ثين األكثـر المحافظـة علـى    من سلوك المبحـو % 77.0على الممتلكات العامة ويرتفع إلى 
المبحوثين األكثر محافظـة  : وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيرين . الممتلكات العامة 

  . على الممتلكات العامة هم أيضاً أكثر ايجابية في سلوكهم البيئي 
وعند مسـتوى   1ودرجة الحرية  85.4بلغت Ñ ) ( يتضح من بيانات الجدول أن قيمة كاي 

، وبناء عليه تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ، الذي يؤكد علـى   0.05داللة 
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المحافظة على الممتلكات العامة ومتغيـر السـلوك   

  .البيئي 
، وهي ليسـت قويـة   . 48كانت قوة العالقة   oوباستخدام مقياس قوة العالقة الفاي   

  . بدرجة كبيرة 
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  .هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التذوق الجمالي والسلوك البيئي : الفرض الخامس 
  . العالقة بين قيمة التذوق الجمالي والسلوك البيئي ) 37(جدول 

  القيم/ السلوك 
  قيمة التذوق الجمالـــــــي

  المجموع
  للجمال اَأكثر تذوق  للجمال اَأقل تذوق

  101  سلوك سلبي
80.2%  

65  
25.7%  

166  
43.8%  

  25  يجابيإسلوك 
19.8%  

188  
74.3%  

213  
56.2%  

  126  المجموع
100.0%  

253  
100.0%  

379  
100.0%  

  .α 0.05          o  =52    1= درجة الحرية            Ñ  = (101.3  (  كا
من سلوك المبحوثين األقل % 80.2أن السلوك البيئي السلبي ) 37(يتضح من الجدول   

من سلوك المبحوثين األكثر تذوقاً للجمال بينما السلوك االيجابي % 25.7وقاً للجمال مقابل تذ
مـن سـلوك   % 47.3من سلوك المبحوثين األقل تذوقاً للجمال ويرتفـع إلـى   % 19.8يمثل 

المبحـوثين  : وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيـرين  . المبحوثين األكثر تذوقاً للجمال 
  . للجمال هم أيضاً أكثر ايجابية في سلوكهم البيئي  األكثر تذوقاً

ودرجة الحريـة   101.3بلغت )   Ñ(بلغت  2يتضح لنا من بيانات الجدول السابق أن قيمة كا
،تم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل ،الذي يؤكـد    0.05وعند مستوى داللة  1

  .تذوق الجمالي ومتغير السلوك البيئي على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمة ال
، وهي األخرى ليسـت  . 52كان قوة العالقة  oوباستخدام مقياس قوة العالقة الفاي   

  .قوية بدرجة كبيرة 
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  العالقة بين مقياس القيم االجتماعية ككل والسلوك البيئي) 38(جدول 
  القيم االجتماعيـــــــة  القيم االجتماعية/السلوك 

  موعالمج

  سلوك سلبي
  أعلى مستوى  ادني مستوى

131  
73.2%  

35  
17.5%  

166  
43.8%  

  سلوك ايجابي
48  
26.8%  

165  
82.5%  

213  
56.2%  

  المجموع
200  
100.0%  

179  
100.0%  

379  
100.0%  

  .α 0.05                X 56           1= درجة حرية            118.9= × كا
من سلوك المبحوثين األدنى % 73.2وك البيئي السلبي أن السل)38(يتضح من الجدول   

من سلوك المبحوثين األعلى مستوى للقيم االجتماعية % 17.5مستوى للقيم االجتماعية مقابل 
من سلوك المبحـوثين األدنـى مسـتوى للقـيم     % 26.8بينما السلوك البيئي االيجابي يمثل 

  .على مستوى للقيم االجتماعية من سلوك المبحوثين األ% 82.5االجتماعية ويرتفع إلى 
المبحوثين األعلى مستوى فـي القـيم   : وهذا يدل على عالقة موجبة بين المتغيرين   

االجتماعية هم أيضاً أكثر ايجابية في سلوكهم البيئي من المبحوثين األدنى مستوى فـي القـيم   
  .االجتماعية 

وعنـد   1جة الحريـة  ودر O 118.9وبالنظر إلى بيانات الجدول أعاله بلغت قيمة   
المحسوبة بالقيمة الجدولية أتضح أن هناك عالقة ذات داللة  Oوبمقارنة  0.05مستوى داللة 

وبناءاً على هذه النتيجة نرفض الفرض . إحصائية بين متغير القيم االجتماعية والسلوك البيئي 
ام مقيـاس قـوة   الصفري ونقبل البديل الذي يؤكد على قوى العالقة بين المتغيرين ، وباستخد

  . 56كانت قوة العالقة بين المتغيرين  Xالعالقة 
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  . مصفوفة االرتباط للعالقة بين المتغيرات) 39(جدول 
القيم 

  االجتماعية 
السلوك 
  البيئي 

قيمة 
  الجمال

قيمة 
المحافظة 

على 
الممتلكات 
  العامة 

قيمة 
  النظافة

قيمة 
  المسئولية

  لمتغيــراتا  قيم التعاون
  نقيمة التعاو  1

  ليةؤوقيمة المس  .412 **  2
  قيمة النظافة  .386 **  .463 **  3

  قيمة المحافظة  .310 **  .531 **  .379 **  4
  قيمة الجمال  .294 **  .427 **  .364 **  .517 **  5

  السلوك البيئي  .332 **  .466 **  .475 **  .475 **  .**517  6
  القيم االجتماعية  .543**  .664 ** .584** .635 ** .578 ** .560 ** 7

  . 0.01له داللة عند متسوى** 
،  0.01حصائياً عند مستوى إأن جميع هذه االرتباطات دالة ) 39(يتضح من الجدول 

العامـة   وكان أكثرها قوة هو االرتباط بين قيمة المسئولية وقيمة المحافظة علـى الممتلكـات  
  .) .294(االرتباط بين قيمة التعاون وقيمة الجمال ، بينما أقلها قوة .) 521(
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 :نتائج اختبار الفروض  •
  

  : من خالل اختبار الفروض تم التوصل إلى النتائج اآلتية
تم التحقق من الفرضية األولى ، حيث أثبت التحليل اإلحصائي باستخدام مربع الكاي   )1

اللة إحصائية بـين متغيـر قيمـة    ، أن هناك عالقة ذات د 0.05وعند مستوى داللة 
  .التعاون ومتغير السلوك البيئي 

كما تم التحقق من صحة الفرضية الثانية ، باستخدام التحليل اإلحصائي ذاتـه وعنـد    )2
، حيث تم إثبات أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيـر   0.05مستوى داللة 

 .قيمة المسؤولية االجتماعية ومتغير السلوك البيئي 

هذا وتم التحقق أيضاَ من الفرضية الثالثة ، باستخدام مربع الكاي وعند مستوى داللة  )3
، والتي مفادها أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمـة النظافـة    0.05

 .ومتغير السلوك البيئي 

، كما أثبتهـا التحليـل    0.05كذلك تم التحقق من الفرضية الرابعة عند مستوى داللة  )4
حصائي مربع الكاي ،التي تؤكد وجود عالقة دالة إحصـائياً بـين متغيـر قيمـة     اإل

 .المحافظة على الممتلكات العامة ومتغير السلوك البيئي 

وتم التحقيق من الفرضية الخامسة ، التي أشارت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية  )5
 0.05مسـتوى داللـة    بين متغير قيمة التذوق الجمالي ومتغير السلوك البيئي ، وعند

 .باستخدام مربع الكاي 

بناء على ما سبق يتضح لنا أنه تم قبول كل فرضيات الدراسة التي أشارت إلى وجود 
المشار إليهـا سـابقاً ،    ) القيم االجتماعية ( عالقة دالة احصائياً بين المتغير المستقل 

  . ائي مربع الكاي باستخدام التحليل اإلحص) السلوك البيئي ( والمتغير التابع 
هذا وكانت العالقات موجبة بين المتغيرات المذكورة في كل فرضية ، مما يعني انـه    

كلما زادت درجات المبحوث على مقياس القيم االجتماعية زادت أيضاً درجاته على مقيـاس  
  . السلوك البيئي وكان سلوكه اتجاه البيئة أكثر ايجابيه 
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  لنتائج العامة ، التوصيات الفصل السابع ا
  ملخص الدراسة 
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  :متهيد 
التي تمخض عنهـا مجموعـة مـن     ، يعتبر هذا الفصل خالصة نهائية لهذه الدراسة  

  :تي آلويعرض ا ، النتائج وجاءت نتاجاً لتكامل الجانب النظري مع الجانب العملي
    

                                                                     :                    النتائج العامة للدراسة . أوالَ
أسفرت الدراسة عـن  ) الوصفية والتطبيقية(بعد تجميع البيانات وتحليلها بالوسائل اإلحصائية 

  :النتائج اآلتية
  .أ ـ النتائج المتعلقة بالتحليل الوصفي فيما يتعلق بخصائص عينة الدراسة 

مبحوثاَ ، وقد تبين أن عدد اإلناث أكبر مـن عـدد   ) 379(الدراسة على  ـ اشتملت عينة  1
  %).41.4(ونسبة الذكور %) 58.6(الذكور ،حيث بلغت نسبة اإلناث 

علـى أعلـى   ) 23إلى أقل من  20من (ـ أما من حيث العمر، فقد تحصلت الفئة العمرية   2
وأقل نسبة %) 39.3(ت نسبتهم كان) فما فوق23(والفئة العمرية %) 45.4(نسبة فكانت نسبتهم 

  %) .15.3(وكانت نسبتهم )  20إلى أقل من  17(الفئة العمرية 
وكليـة اآلداب  %) 29.3(ـ أما توزيع أفراد العينة على الكليات ،فقد بلغت كلية االقتصاد   3
وكليـة  %) 6.3(وكلية القـانون  %) 11.6(وكلية الهندسة %) 20.3(وكلية العلوم %) 23.7(

  %) .2.6(وكلية تقنية المعلومات %) 6.1(التربية 
، أما توزيعهم %) 67(ـ من حيث التخصص كان توزيع أفراد العينة على األقسام العلمية   4

  %) .33(على األقسام األدبية كان بنسبة 
ـ من حيث توزيع أفراد العينة على السنوات الدراسـية ،كانـت السـنة الرابعـة بنسـبة        5
، %)25.3(حين شكلت السنة الثانية نسبة  ى،وف%) 26.4(ثة بنسبة ،أما السنة الثال%) 27.7(

  %) .20.6(أما السنة األولى كانت نسبتهم 
  :ب ـ فيما يتعلق بنتائج تعامل أفراد العينة مع البيئة 

ـ من حيث مشاركة أفراد العينة في حمالت النظافة داخل الجامعة أو خارجها كانت نسبة   1
من أفـراد العينـة   %) 11.3(ال يشاركون في الحمالت ، ونسبة من أفراد العينة %) 88.7(

شاركوا في الحمالت ، وهذا مؤشر خطير في غياب المشاركة من قبل أفراد العينة في حمالت 
  .النظافة 

من أفراد العينة أشاروا إلـى  %) 80.7(ـ كما أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن نسبة   2
لجامعة وجدران المؤسسات التعليمية ينم عـن تـدهور قـيم    أن الكتابة على الجدران داخل ا

  . الشباب



 197

من أفراد العينة يضعون القمامة في األكياس أثناء %) 79.2(ـ هذا وأشارت النتائج إلى أن  3
مـن أفـراد العينـة    %) 5.8(يتركون القمامة مكانها ، و%)  11.3(القيام بنزهة للشاطئ ، و

من أفراد العينة %) 1.6(يقومون بألقها في البحر، أما) %2.1(يقومون بردمها في الشاطئ ،و 
  .يقومون بحرقها 

من أفراد العينة يرون ال ضرورة لتـدخلهم          %) 39.6(ـ كما أشارت نتائج التحليل إلى أن   4
منهم يرون أن كل شخص حـر فيمـا يفعلـه ،                 %) 31.9(إذا وجدوا شخصاَ يلوث البيئة ،و

%) 6.3(أفراد العينة أشاروا إلى أنهم يوجهون النصح لمن يلوث البيئـة ، و  من%) 22.2(و 
  .منهم يجدون أنفسهم مضطرين لفعل هذه السلوكيات 

لم يسهموا في حضور محاضرات لهـا  %) 87.3( كما تبين من نتائج التحليل أن نسبة  – 5
  .ت تتعلق بالبيئة من أفراد العينة يساهمون في حضور محاضرا%) 12.7(عالقة بالبيئة ، و 

من أفراد العينة يناقشون أمر أهمية الحفاظ %) 64.1(هذا وبينت نتائج التحليل أن نسبة  – 6
مـنهم       %) 35.9(على البيئة مع أسرهم ، وهذا يعطي مؤشراَ على االهتمام بقضايا البيئة ، و
يئي لدى العديـد  ال يناقشون مثل هذه األمور مع أسرهم ، وهذا مؤشر يعطي غياب الوعي الب

  .من األسر 
من أفراد العينة يضعون الفضـالت فـي أكيـاس    %) 81.8(أوضحت نتائج التحليل أن  – 7

%) 4.5(يتركون الفضـالت فـي مكانهـا ،    %) 13.7(القمامة عند القيام بنزهة للخالء ، و 
  .يقومون بحرق الفضالت ، وهذا إشارة إلى إدراك مخاطر التلوث البيئي 

يرون أن إلقاء القمامة على األرض ينم تـدهور قـيم   %) 89.4(تائج إلى أن أشارت الن – 8
  .من أفراد يرون أن إلقاء القمامة على األرض ال عالقة له بالقيم %) 10.6(الشباب ، ونسبة 

من أفراد العينة يتفقون مع مقولة الجامعة يخـدمها  %) 58.3(أوضحت النتائج أن نسبة  – 9
  .راد ال يتفقون مع هذه المقولة من أف%) 41.7(طالبها ، و 

من أفراد العينة يفضلون األعمال التي لها عالقة بمساعدة % ) 66(أوضحت النتائج أن  – 10
%) 11.1(منهم يفضلون المشاركة في أعمال أخـرى ، و %) 17.9(المحتاجين من الناس ، 

اد العينـة  من أفـر %) 5(يفضلون المشاركة في أعمال يتحصلون منها على مقابل مادي ، و
  .يفضلون المشاركة في أعمال لها عالقة بنظافة الحي 

من أفراد العينة ال يفضـلون المشـاركة فـي    %) 57.2(أشارت نتائج التحليل إلى أن  – 11
منهم يفضـلون المشـاركة فـي األنشـطة الرياضـية ،      %) 24(األنشطة داخل كلياتهم ، و

مـن  %) 11.9(نشطة داخل كلياتهم ، ومن أفراد العينة أشاروا إلى عدم وجود أ%) 18.7(و
من أفراد العينة يفضـلون المشـاركة فـي    %) 8.2(أفراد العينة يفضلون األنشطة الفنية ، و
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األنشطة التي لها عالقة بخدمة البيئة ، هذا إشارة إلى عدم اهتمام أفراد العينة باألنشطة التـي  
  .لها عالقة بخدمة البيئة 

من أفرد العينة ال يميلون في المناسبات االجتماعية %) 47.2(أظهرت نتائج التحليل أن  – 12
منهم يساهمون فـي التصـرفات   %) 28.8(للتصرفات التي لها عالقة بإصدار الضوضاء ، و

مـن أفـراد العينـة    %) 24(التي ينتج عنها إصدار الضوضاء في المناسبات االجتماعية ، و
تماعية ال عالقة لها بمسـالة التــلوث   أشاروا إلى أنهم تصرفات الشباب في المناسبات االج

البيئي ، وهذا مؤشر على غياب الوعي بأمور التلوث الضوضائي لدى الـبعض مـن أفـراد    
  . العينة

من أفراد العينة يضعون القمامة فـي  %) 91.3(أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن  – 13
ساحات بعيداً عـن المنـزل ،   من أفراد يرمون القمامة في ال%) 5.5(الشارع أمام المنزل ، و

  .منهم يقومون بحرق القمامة للتخلص منها %) 3.2(و
من أفراد العينة ال يهتمون بأمر الرسومات الموجودة %) 66.5(أشارت النتائج إلى أن  – 14

من أفراد العينة يحاولون إزالتها %) 15.6(على الجدران في الممرات والقاعات الدراسية ، و
%) 5.3(العينة يجدون أنفسهم مضطرين لفعل مثل هذه التصـرفات ، و  من أفراد%) 12.7(،

  .يعتبرون أن مثل هذه األمور ال عالقة لها بالتلوث البيئي 
من أفراد العينة يشـاهدون البـرامج الثقافيـة ،    %) 36.4(أوضحت نتائج التحليل أن  – 15
ن أفراد العينة يشاهدون م%) 25.6(من أفراد العينة يشاهدون البرامج الدينية ، و%) 28.8(و

من أفراد العينة %) 2.1(منهم يشاهدون البرامج السياسية ،  و%) 7.1(البرامج الرياضية ، و
يشاهدون البرامج التي لها عالقة بالبيئة ، هذا مؤشر على عدم اهتمام أفراد العينـة بمشـاهدة   

  .البرامج التي لها عالقة بالبيئة 
من أفراد العينة يضعون الفضالت في السلة عند تناول %) 93.1(أشارت النتائج إلى أن – 16

من أفراد العينة  يرمـون الفضـالت علـى األرض    %) 5.5(وجبة اإلفطار في الجامعة ، و
  .يضعون الفضالت في نوافذ القاعات %) 1.3(

من أفراد العينة أشاروا أن تصرفاتهم داخل الجامعـة  %) 93.7(أشارت النتائج إلى أن  – 17
من أفراد العينة يرون عكس ذلـك  %) 6.3(ها تسهم في إحداث التلوث الضوضائي وأو خارج

  .تماماً 
من أفراد العينة يرون أن إتالف الممتلكـات العامـة   %) 93.1(أشارت النتائج إلى أن  – 18

منهم يرون عكس %) 6.9(سواء داخل الجامعة أو خارجها هو نتيجة لتدهور قيم الشباب ، و 
  .ذلك 
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تماد على استخراج قيمة الوسيط من الواقع الفعلي لدرجات أفـراد العينـة علـى    باالع – 19
مقياس القيم االجتماعية تم تصنيف مستوى الدرجات على مقياس كل قيمة مـن القـيم إلـى    

أقل تعاوناَ ،  –مستويين ، قيمة التعاون تم تصنيف أفراد العينة وفقاً للدرجات إلى أكثر تعاوناَ 
ـ  –االجتماعية إلى أكثر مسؤولية  ةوليومقياس قيمة المسؤ  ةأقل مسؤولية ، مقياس قيمة النظاف

أقـل   –أقل نظافة ، قيمة المحافظة على الممتلكات العامة أكثـر محافظـة    –إلى أكثر نظافة 
  .أقل تذوقاَ للجمال  –محافظة ، قيمة التذوق الجمالي أكثر تذوقاَ للجمال 

د أن أعلي نسبة من أفراد العينة على مقياس وقد أظهرت نتائج الدراسة في هذا الصد  
تم تصـنيفهم ضـمن   %) 35.6(تم تصنيفهم ضمن األكثر تعاون ، و%) 64.4(قيمة التعاون 

تم تصنيفهم ضمن األكثر %) 59.1(األقل التعاون ، وعلى مقياس قيمة المسؤولية االجتماعية 
اس قيمة النظافة ، فكانـت  تم تصنيفهم ضمن األقل مسؤولية ،أما مقي%) 40.9(مسؤولية ، و 

من أفراد العينة ضمن األقـل  %) 49.6(من أفراد العينة ضمن األكثر نظافة ، و %) 50.4(
من أفراد العينـة  %) 56.2(نظافة ، وعلى مقياس قيمة المحافظة على الممتلكات العامة كانت 

مقيـاس   صنفوا ضمن األقل المحافظة ، أما%) 43.8( صنفوا ضمن األكثر محافظة و نسبة 
من أفراد العينة صنفوا ضمن األكثر تـذوقاَ للجمـال ،       %) 66.8(قيمة التذوق الجمالي فنسبة 

  .صنفوا من األقل تذوقاَ للجمال %) 33.2(و 
من أفراد العينة صنفوا ضمن السلوك %) 56.2(أما مقياس السلوك البيئي فكانت نسبة   

  .فوا ضمن السلوك البيئي السلبي من أفراد العينة صن%) 43.8(البيئي اإليجابي و 
وعلى هذا األساس تكون الدراسة تمكنت من اإلجابة على السؤال البحثـي ، وذلـك      

بالوصول إلى القول بأن هناك عالقة بين القيم التي يحملها اإلنسان وتأخذ ترتيباً في السلم القيم 
  .وأفعاله إزاء البيئة  لديه ، وبين السلوك البيئي الذي يصدر من اإلنسان أثناء تصرفاته

أما على الصعيد النظري تكون الدراسة الحالية قد حققـت تطـوراً بالنسـبة لنتـائج       
الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البيئة ، حيث أسفرت نتائجها عن وجود عالقة بين القـيم  

  .االجتماعية والسلوك البيئي لعينة الدراسة المتمثلة في الشباب الجامعي 
  :ائج اختبار الفروض نت –ج 

افترضت الدراسة الحالية وجود عالقة دالة إحصائياً بين متغيـر القـيم االجتماعيـة      
  :ومتغير السلوك البيئي ، وقد أسفرت اختبارات الداللة اإلحصائية عن النتائج اآلتية 

هذا  ومتغير السلوك البيئي ،على نتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمة التعاو -1
األساس تم قبول صحة الفرض ، وباستخدام مقياس قوة العالقة كانت العالقة بين المتغيـرين  

  . 0.01ليست قوية بدرجة كبيرة ، وقد كان نوع االرتباط بينهما موجب وله داللة عند مستوى 
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االجتماعية ومتغيـر السـلوك    ةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمة المسؤولي -2
، وتم قبول صحة الفرض وباستخدام مقياس قوة العالقة كانت العالقة بين المتغيرين  البيئي

  .0.01ليست قوية بدرجة كبيرة ، وكانت االرتباط بينهما موجب وله داللة عند مستوى 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمة النظافة ومتغير السلوك البيئـي ، وتـم     -3

ام مقياس قوة العالقة لم تكن العالقة قوية وكـان االرتبـاط   قبول صحة الفرض وباستخد
 . 0.01موجب وله داللة عند مستوى 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمة المحافظة على الممتلكات العامة ومتغير  -4
السلوك البيئي ، وعلى هذا األساس تم قبول صحة الفرض ، وباستخدام مقياس قوة العالقة 

 . 0.01لعالقة قوية وكانت االرتباط موجب وله داللة عند مستوى لم تكن ا

افترضت الدراسة في فرضها الخامس وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغير قيمـة   -5
التذوق الجمالي ومتغير السلوك البيئي ، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصـائياً  

تكن قوة العالقة بين المتغيرين كبيـرة ،  وعلى هذا األساس تم قبول صحة الفرض ، ولم 
 . 0.01أما عن االرتباط ، فكان موجب وله داللة عند مستوى 

من خالل ما سبق يمكن اإلشارة إلى أن نتائج فروض هذه الدراسة أسفرت عن قبول كل 
  .الفرضيات ولها عالقة دالة إحصائياً 

  
  :توصيات الدراسة . ثانياَ
ئج الدراسـة يمكـن تقـديم العديـد مـن التوصـيات                من خالل العرض السابق لنتا  

  :منها مايأتي
على ضوء ما أشارت إليه نتائج الدراسة عن مؤشر انعدام حضور الشباب لمحاضـرات   -1

لها عالقة بالبيئة ، أرى أن هناك ضرورة لالهتمام بهذا الجانب بدءاً من إعداد محاضرات 
من تلوث وإفساد من جراء سلوكيات اإلنسان توعوية حول أهمية البيئة وما تتعرض إليه 

السلبية ، وإعطاء فرصة للشباب بالمشاركة سواء بالحضور أو إعداد أوراق عمل حـول  
  .مثل هذه المواضيع سواء داخل الجامعة أو خارجها 

االهتمام باألنشطة التي لها عالقة بخدمة البيئة داخل الكليات ، على اعتبار أن األنشطة لها  -2
 .نمية السلوك اإليجابي للشباب نحو البيئة دور في ت

إقامة المعسكرات الصيفية ، التي تساعد الشباب على استثمار وقت الفراغ فترة العطالت  -3
الصيفية ، حيث تعمل هذه المعسكرات على إقامة رحالت وزيارات ميدانية لهـا عالقـة   
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البيئة ، ومـن ثمـه   بخدمة البيئة من أجل اطالع الشباب على المشاكل التي تتعرض لها 
 .العمل على وضع الحلول لها 

االهتمام بتطوير المناهج الدراسية وضرورة إضافة مواد لها عالقة بالبيئـة فـي جميـع     -4
الكليات على اعتبار أن المناهج الدراسية تعمل على غرس القيم والسـلوكيات اإليجابيـة   

 .التي تساعد في الحفاظ على البيئة 

م المختلفة ، وإعداد البرامج الهادفة التي تعمـل علـى نشـر    تكثيف جهود وسائل اإلعال -5
 .الوعي البيئي بين الشباب لترسيخ القيم االجتماعية في نفوس وسلوك الشباب 

التنسيق والتعاون بين المؤسسات االجتماعية في نشر الوعي البيئي بين الشباب ، باعتبار  -6
 .الشباب دوالسلوكيات اإليجابية عن أن هذه المؤسسات لها دور في العمل على تعزيز القيم

تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بالبيئة والعمل على تطبيقها ، إضافة إلـى االهتمـام    -7
 .بالسياسات والخطط الخاصة بالعم البيئي وتطويرها والعمل على تنفيذها 

 .ها مادياً وبشرياً مثل الهيأة العامة للبيئة ، ودعم: االهتمام بالهيئات التي لها عالقة بالبيئة  -8
 
إقامة الندوات والمحاضرات التي لها عالقة بالتلوث البيئي وتوعيـة الشـباب بأنواعـه     -9

المختلفة مثل التلوث البصري حتى نتيح لهم الفرصة في التذوق وتفهم مواطن الجمـال ،  
ع وبالتالي نزرع فيهم معاني المحافظة على الممتلكات العامة واالنتفاع بها ، دون أي نـو 

 .من اإلساءة لعناصرها ومكوناتها 

إجراء مزيداَ من الدراسات واألبحاث العلمية المماثلة على مستوى المجتمع الليبـي ،   - 10
حتى تعم الفائدة بصورة أشمل وأعم ، هذا باإلضافة إلى ضرورة تكثيف الدراسات العلمية 

، كـذلك دراسـة    المتعلقة بدور األنشطة في تنمية سلوكيات إيجابية للشباب نحو البيئـة 
االتجاهات والممارسات السلوكية للمرأة نحو البيئة ، على اعتبار أن المرأة دورها مهـم  
وبارز في قضية البيئة ومدى المحافظة عليهـا ، كـذلك إجـراء دراسـات حـول دور      

األسرة ، دور العبادة ، األندية وغيرها في تعديل السلوكيات : المؤسسات االجتماعية مثل 
 .لسلبية لدى الشباب البيئية ا

  .كما توصي الدراسة بإجراء دراسات مشابهة مع مراعاة اختالف عينة الدراسة 
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  : ملخص الدراسة 
ولوية ألنظراً ألن البيئة ومشاكل التلوث البيئي أصبحت من الموضوعات المهمة ذات ا  

لـى صـحة   والمجتمع الليبي خاصة ، لما لها من انعكاسات مباشرة عداخل المجتمعات كافة 
الفرد وصحة المجتمع على وجه العموم ، أصبح من الضروري بمكـان إجـراء الدراسـات    

  .واألبحاث العلمية لمعرفة كل ما يرتبط بالبيئة من مشاكل 
هناك مشاكل ذات طابع اقتصادي ومشاكل ذات طابع اجتماعي ، لـذا أصـبح مـن      

ئة لـم تعـد تتعلـق بالمشـاريع     الضرورة التركيز على هذا الجانب ، باعتبار أن مشاكل البي
الصناعية والتنموية والتقدم التكنولوجي ، بل أصبحت البيئة مشكلة إنسانية تـرتبط بالدرجـة   

  . عاألولى بالسلوك اإلنساني وقيم الفرد باعتبار أن البيئة أصبحت قيمة من قيم المجتم
يـة ،  هناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهميـة موضـوع القـيم االجتماع     

ودراسات تناولت موضوع السلوك البيئي ،وجاءت الدراسة الحالية لتركز على عالقـة القـيم   
االجتماعية بالسلوك البيئي من خالل إطارها النظري والعملي ، والوصول إلى وصف وتحليل 

  .الواقع الفعلي للسلوك البيئي لدى الشباب ، وذلك باعتبارها شريحة مهمة من شرائح المجتمع 
ك هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فيما إذا كان هناك عالقة بين القيم االجتماعية لذل  

  .والسلوك البيئي 
تم قياس متغير القيم االجتماعية والمتمثلة في قيمة التعاون ، قيم المسؤولية االجتماعية   

خالل مقياس  ، قيمة النظافة ، قيمة المحافظة على الممتلكات العامة ، قيمة التذوق الجمالي من
القيم االجتماعية ، أما متغير السلوك البيئي فتم تعريفه إجرائياً وقياسه من خالل فقرات مقياس 
السلوك البيئي ، وتم وضع مجموعة من الفروض للتحقق من موضوع الدراسة ، وتم اختبـار  

  .العالقة بين الفروض عن طريق استخدام الكاي المربع 
ك عالقة بين المتغير قيم االجتماعية ، الذي يشمل القيم أظهرت نتائج الفروض أن هنا  

  .سالفة الذكر ومتغير السلوك البيئي 
واستناداً لما تضمنه اإلطار النظري من أدبيات حول الموضوع ، تـم تحديـد األداة     

المستخدمة في جمع البيانات ، المتمثلة في استمارة المقابلة والتأكد من صالحياتها من خـالل  
  .بإجراءات اختبار الثبات الصدق القيام 

وتحدد منهج الدراسة في المسح االجتماعي بطريقة العينة وذلك من خـالل تطبيـق     
أسلوب العينة العشوائية الطبقية النسبية ، وكانت وحدة التحليل متمثلـة فـي طلبـة جامعـة     

ينـة  قاريونس ، أما مجتمع الدراسة يتمثل في جامعة قاريونس ـ بنغازي ، وبلـغ حجـم ع   
مبحوثاً ، وتم جمع بيانات الدراسة عن طريق أداة الدراسة المستخدمة وبعـد  ) 379(الدراسة 
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مراجعتها وترميزها تم تحليل البيانات عن طريق البرنامج التحليل المسـتخدم فـي العلـوم    
  ) . SPSS( االجتماعية 

وضـيح  هذا وتم عرض بيانات الدراسة في جداول تكرارية ورسومات بيانية وذلك لت  
 مكيفية تعامل المبحوثين مع البيئة ، وتم ذلك بقياس السلوك البيئي للمبحوثين من خالل تصنيفه
  .وفقاً لدرجات المقياس إلى مبحوثين سلوكهم البيئي إيجابي ، ومبحوثين سلوكهم البيئي سلبي 

بع هذا فيما يختص بعرض البيانات ، أما تحليلها واختبارها ، فتم استخدام الكاي المر  
الختبار الفروض كما أشرنا سابقاً وبينت نتائج اختبار الفروض أن هناك عالقة بين متغيرات 

  .الدراسة ، وهما متغير القيم االجتماعية ومتغير السلوك البيئي 
ونظراً ألن البحث العلمي ال يخلو من الصعوبات أثناء الدراسة ، فهنـاك صـعوبات     

جمع بيانات الدراسة تم بطريقة شخصية أدى هذا إلى بذل كانت أثناء جمع البيانات ، وبما أن 
  .المزيد من الجهد والوقت ، األمر الذي أدى إلى طول الفترة الزمنية لجمع بيانات الدراسة 
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  قائمة املراجع
  

  . القرآن الكريم 
  .القواميس 

ن العرب ، الجزء األول ، الـدار  ، لسا) ابن منظور( جمال الدين محمد بن مكرم األنصاري 
  .هـ  711المصرية للتأليف والترجمة ، بدون مكان نشر ، 

  . الكتب
باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، الجزء الرابع  : مسلم بن الحجاج بن مسلم ، الرقائق  نأبي الحس

  م 2005مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، بدون مكان نشر ، 
باب النهي عن االغتسال بالماء الراكـد ، الجـزء األول ،   : الطهارة ـــــــــــ ، 

  .م  2005مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، بدون مكان نشر ، 
،  1، فارغة حسن محمد ، التربية البيئية بين الحاضـر والمسـتقبل ، ط   أحمد حسين اللقاني 

  .م  1999عالم الكتب ، القاهرة ، 
، عـالم الكتـب ،    1جب ومسـؤولية ، ط  ـــــــــــــ ، التربية البيئية وا

  .م  1999القاهرة  ، 
، مراكز الكتـاب للنشـر ،    1أحمد عبدالرحيم السائح ، قضايا البيئة من منظور إسالمي ، ط 

  .م  2001بدون مكان نشر ، 
أحمد كامل الرشيدى ، بحوث ودراسات تربوية في الميزان ، المكتبة األكاديمية ، بدون مكان 

  . م 1998نشر ، 
  .م2003أيمن سليمان مزاهره ، على فالح الشوابكه ، البيئة والمجتمع ، دار الشروق ، األردن،
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، دار المناهج للنشر والتوزيـع ،   1بشير محمد عريبات ، أيمن مزاهره ، التربية البيئة ، ط  
  .م  2004عمان ، 

ـ  ة للنشـر والتوزيـع ،   جيالني عبدالسالم أرحومة ، حماية البيئة بالقانون ، الدار الجماهيري
  .م  2002مصراته ، 

  .م  1984، عالم الكتب ، القاهرة ،  5حامد عبدالسالم زهران ، علم النفس االجتماعي ، ط 
  .م 2007، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  1حسام محمد مازن ، التربية البيئية ، ط 

  .م 2002للكتاب ، القاهرة ،  حسن أحمد شحاته ، تلوث البيئة ، مكتبة الدار العربية
حسين عبدالحميد رشوان ،دراسة علم اجتماع التنظيم ، مؤسسات شباب الجامعة ، اإلسكندرية 

  .م  2004، 
ــــــــ ، دراسة في علم اجتماع البيئة ، المكتب الجامعي الحـديث ، اإلسـكندرية ،   

  .م  2006
  .م 2007التوزيع ، األردن ،راتب مسعود ، اإلنسان والبيئة ، دار الحامد للنشر و

، دار الوفـاء لـدنيا    1رشاد أحمد عبداللطيف ، البيئة واإلنسان من منظور اجتمـاعي ، ط  
  .م  2007الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، 

  .  2002، دار العقيدة ،القاهرة ، 1زين الدين أبي الفرج عبدالرحمن ، جامع العلوم والحكم ، ط
  .م2004ياسية والقيم ، اتيراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،سمير خطاب ، التنشئة الس

سوزان أحمد أبو ريه ، اإلنسان والبيئة والمجتمع ، دار المعرفة الجامعيـة ، اإلسـكندرية ،   
  .م 1999

، بدون دار نشـر ، القـاهرة ،    1سيد عاشور أحمد ، التلوث البيئي في الوطن العربي ، ط 
  .م  2006

  .م2004طي السيد ، اإلنسان والبيئة ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، سيد عبدالعا
  .م2002شعبان على حسن ، علم النفس ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

  .م 2006، الجامعة المفتوحة ، ليبيا ، 1صغير عبدالقادر باحمي ، التربية البيئية ، ط 
  .م2005س ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ،طارق كمال ، أساسيات في علم النف

  م1984، مؤسسة الرسالة ، بدون مكان نشر ،  1طلعت همام ، علم النفس االجتماعي ، ط 
، دار الشروق للنشر والتوزيـع ، األردن ،   1عادل رفقي عوض ، المرأة وحماية البيئة ، ط 

  .م  1995
، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بيـروت ،  عبدا علي مهني ، تاريخ الطبري ، الجزء األول 

  .م  1998
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،  1عبدالرازق عبداهللا عوض ، الهجرة الوافدة وعالقتها بتغير بعض القيم االجتماعيـة  ، ط  
  .م  2009دار الطباعة الحرة ، اإلسكندرية ، 

ـ  ،دار  1والتربـوي ،ط   يعبدالرحمن محمد العيسوي ، شرح قانون البيئة من المنظور النفس
  .م2006الجامعي ، اإلسكندرية ،الفكر 

  . م 1997، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، يــــــــــــــ ، علم النفس البيئ
عبداهللا عامر الهمالي ،التقنيات اإلحصائية ومناهج البحث مدخل نظـري وتطبيقـي للعلـوم    

  .م 2008،منشورات جامعة قاريونس ، ليبيا ،  1االجتماعية ، ط
  .م1998، األسرة والبيئة ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ،  عبدالهادي الجوهرية

، دار الصـفاء للنشـر    1عثمان محمد غنيم ، ماجدة أحمد أبو زنط ، التنمية المستديمة ، ط 
  .م  2007والتوزيع ، األردن ، 

ن ، بدون دار نشر ، بدون مكا 1عدنان أحمد الفسفوس ، أساليب تعديل السلوك اإلنساني ، ط 
  .م  2006نشر ، 

عصام توفيق قمر ، االتجاهات العالمية المعاصرة في ممارسة األنشطة المدرسـية البيئيـة ،   
  .م  2007المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 

علي عبدالرازق جلبي ، دراسات في المجتمع والثقافة والشخصية ، دار النهضـة العربيـة ،   
  .م  1984بيروت ، 

باب القضاء في المرفق ، دار هانيبال للنشر والتوزيع ، بنغازي ، : االقضية  عمار بن ياسر ،
  .بدون سنة نشر 

فوزي الشربيني ، التربية الجمالية بمناهج التعليم لمواجهة القضايا والمشكالت المعاصـرة ،      
  .م  2005للنشر ، القاهرة ،  ب، مركز الكتا 1ط 

  .م  1980عية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، فوزية دياب ، القيم والعادات االجتما
  .م  2004، دار الفكر ، عمان ،  3كامل محمد المغربي ، السلوك التنظيمي ، ط 

  .م  2006ماجد الزيود ، الشباب والقيم في عالم متغير ، دار الشروق ، األردن ، 
لمصـرية ، القـاهرة ،   مجدي إبراهيم ، التربية البيئية في مناهج التعليم ، مكتبـة األنجلـو ا  

  .م2001
 1للطفولة ، ط ةمحمد أحمد صوالحة ، مصطفي محمود حوامدة ، أساسيات التنشئة االجتماعي

  .م  1994، دار الكندي للنشر والتوزيع ، األردن ، 
، أوراق شـرقية   2محمد السيد أرناؤوط ، التلوث البيئي وأثره على صـحة اإلنسـان ، ط   

  .م 2002ن نشر ، للطباعة والنشر ، بدون مكا
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، منشـورات اللجنـة    1محمد شرف الدين الفيتوري ، مدخل إلى اإلعالم المتخصـص ، ط  
  .م  2008الشعبية العامة للثقافة واإلعالم ، ليبيا ، 

  .م  2004محمد شفيق ، علم النفس االجتماعي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 
، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  4شاملة ، ط محمد منير حجاب ، اإلعالم والتنمية ال

  .م  2006
نوال مصطفي رمضان ، التنشئة االجتماعية والقيم السياسية لـدى الطفـل المصـري ، دار    

  .م  1992النهضة العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
لتوزيع ، عمان ، ، مؤسسات الوراق للنشر وا 1وائل إبراهيم الفاعورى ، البيئة والطفل ، ط 

  . م  2004
  :الدوريات 

أحمد عصام ، أثر المستوى التعليمي للوالدين فـي تنميـة التربيـة البيئيـة فـي األسـرة ،                    
  .م 1999،  2، العدد  مجلة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية

تعليم األساسي  أكرم حسن الحالق ، سعد الزليتي ، الوعي البيئي لدى تالميذ الشق األول من ال
  .م  1996، العدد األول والثاني ،   مجلة قاريونس

  .م1998، العدد األول ،  ، المجلة القومية االجتماعيةجالل مدبولي ، القيم االجتماعية والتنمية 
سيد محمد عبدالعال وآخرون ، دراسة االتجاهات والممارسات السلوكية للمرأة نحـو مشـكلة   

  .م  2000،  3، العدد علوم االجتماعية جلة المالتلوث البيئي ، 
،  رسالة الخلـيج صالح دياب ، المناهج البيئية في كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية ، 

  .م  1998،  87العدد 
عادل ياسين محرم ، التلوث البصري وعالقته بالتلوث الجمالي في مرحلة الطفولة المتأخرة ، 

  .م  2000،  3 ، العدد مجلة العلوم البيئية
 4، العـدد  ، مجلة العلوم االجتماعيةعايد الوريكات ، القيم االجتماعية وعالقتها بعمل المرأة 

  .م  1998،
  .م 1988،  2، العدد  مجلة الملك سعودعبدالرحمن صالح عبداهللا ، آراء ومقاالت ، 

،  اسات االجتماعيةمجلة الدركمال جاسم المراياتي ، مفهوم البيئة من منظور علم االجتماع ، 
  .م  1999،  1العدد 

ليلى أحمد كرم الدين ، استخدام المشروعات البيئية في تنمية سلوكيات ايجابية نحـو البيئـة   
  .م  2004،  4، العدد  مجلة العلوم البيئيةلتالميذ الصف األول من التعليم األساسي ، 



 208

دراسة للفـروق بـين   " عي البيئي مايسه أنور المفتي ، االنتماء الكشفي وعالقته بمستوى الو
  . م  2005،  1، العدد  مجلة العلوم البيئية، " الجماعات الكشفية وغيرها 

محمد عبدالرحمن الديمان ، مدى تناول المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية لجوانـب التربيـة   
  . م  1996،  1، العدد  مجلة ملك سعودالبيئية ، 

  . م  1985،  1، العدد  مجلة كلية اآلدابة وخدمة البيئة ، مالك أحمد الرشيدى ، المدرس
  مجلة الدراسات التربويةوضئيه محمد أبو سعدة ، التربية اإلسالمية ودروها في إعداد الفرد ، 

  . م  1993،  49العدد 
  
  
  

  : الرسائل العلمية
ـ        تير            إبراهيم أحمد حمزة ، دور المدرسـة فـي تنميـة القـيم االجتماعيـة ، رسـالة ماجس

  .م  2000التربية وعلم النفس ، جامعة قاريونس ، ) غير منشورة(
حواء على زوبي ، تحليل محتوى الكتب المدرسية في الشق األول من مرحلة التعليم األساسي 

التربية وعلـم الـنفس ،         ) غير منشورة ( في ضوء أهداف التربية البيئية ، رسالة ماجستير 
  . م  2006 جامعة قاريونس

  ) غير منشورة(خيرية سعيد المبروك ، التوعية البيئية في الصحافة الليبية ، رسالة ماجستير 
  .م  2004اإلعالم ،  جامعة قاريونس ، 

علم االجتماع ، ) غير منشورة ( سالم محمد عبدالقادر ، التقنية وقيم الشباب ، رسالة ماجستير 
  .م  2001جامعة قاريونس ، 

ر محمد ، القيم السائدة لدى طلبة جامعة قاريونس وعالقتها بالنوع والتخصـص ،  سعاد أبوبك
  .م  2005التربية وعلم النفس ، جامعة قاريونس ، ) غير منشورة ( رسالة ماجستير 

سكينة إبراهيم بن عامر ، فاعلية استخدام األنشطة وبعض وسائط الثقافة في تنميـة المعرفـة   
  .م  2005، جامعة عين شمس ، ) غير منشورة ( وراه والسلوك البيئي ، رسالة دكت

عزة علي إبراهيم ، دور التعليم األساسي ، في تنمية القيم األساسية في التربية البيئية ، رسالة 
  . م  1995قسم أصول التربية ، جامعة عين شمس ، ) غير منشورة ( ماجستير 

  
  :والندوات المؤتمرات 
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ي البيئي للشباب الجامعي وانعكاسه على إدراك مخاطر التلـوث  السيد عبدالفتاح عفيفي ، الوع
  .م  1991مؤتمر الشباب والتنمية البيئية ، جامعة عين شمس ، البيئي ، 

طاهر البناني وآخرون ، مدخل لدراسة المجتمع ، ورقة في المؤتمر المهنـي العـام لنقابـة    
  .المنتجين ،بدون تاريخ 

انين والتشريعات في مجال العمل البيئي ، ورقـة عمـل   على السائح محمود المغبوب ، القو
مقدمة للمؤتمر العربي الثالث لإلدارة والبيئة ، الهيأة العامة للبيئة ، فـرع طـرابلس ،بـدون    

  .تاريخ
محمد فتحي ، تنمية الوعي البيئي لدى المرأة داخل المنزل ، ورقة مقدمة في مؤتمر للجمعية 

  .م  2004، المصرية لتنمية البشرية والبيئة 
  .م  2008وثيقة المشروع الوطني للتربية البيئية ، ندوة ، 

  
  

  :اجلهات الرمسية 
  .مفوضية الكشاف ، فرع بنغازي 

  .الهيأة العامة لحماية البيئة ، فرع بنغازي 
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  . قائمة بأسماء المحكمين في تقييم صالحية االستمارة) 1(ملحق 

  
  :لم االجتماع من قسم ع •
  سالم البيوضي . د )1
 .عبداهللا الهمالي . د  )2

 .عوض االحيول . د  )3

 .محمد الطبولي . د  )4

 .صالح الزين . د  )5

 .أسماء الشريف . أ  )6
 
  .من قسم التربية وعلم النفس  •
  .عبداهللا عريف . د  )1
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 .عبدالرحيم البدري . د  )2

 .اشرف العقيلي . أ  )3

 .وفاء العلواني . أ  )4
 
  :بوي من قسم التخطيط التر •
  .ميكائيل الرفادي . د  )1
 .رمضان كريم . د  )2
 
  :من قسم اإلعالم  •
  .سكينه بن عامر . د  )1

   
   

   
  أداة الدراسة قبل التحكيم) 2(ملحق 

  

  آراء اخلرباء واحملكمني انهستبا
  

  :...................................................الدكتور الفاضل 
وعالقتها بالسلوك اسة حول بعض القيم االجتماعية بدر ، صالحة شعيب / تقوم الطالبة  
ارسـة  في علم االجتماع ، وتستخدم هـذه الد ) الماجستير ( لنيل درجة اإلجازة العالية البيئي 

ولما عرفتم بـه   ولثقتنا بآرائكم ، ومقياس السلوك البيئي كأدوات لجمع البياناتاستمارة مقابلة 
تعاونية ، فإن الطالبة تود االسترشاد بآرائكم  وما تتصفون به من روحمن خبرة واختصاص 

  .القيمة في تقويم األدوات 
  : ن علماً بأ  

   -: أهداف الدراسة  )1
بموضـوع  معرفة فيما إذا كانت هناك عالقة بين القيم االجتماعية ذات العالقـة   –أ 

      لـى الممتلكـات العامـة      قيمة التعاون ، قيمة النظافة ، قيمة المحافظـة ع ( الدارسة 
، لـدى طلبـة   والسلوك البيئـي  ) ولية االجتماعية ، قيمة التذوق الجمالي قيمة المسؤ

  .جامعة قاريونس ذكوراً وإناثاَ 
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التزام الشباب الجامعي بالقيم االجتماعية ذات العالقـة بموضـوع    ىمعرفة مد –ب 
  .الدراسة من خالل تصرفاتهم وتعاملهم مع البيئة 

  
   -: متغريات الدراسة   )2

      قيمة التعاون ، قيمـة النظافـة ،   : ويشمل ) القيم االجتماعية ( المتغير المستقل  –أ   
  .االجتماعية  ؤوليةقيمة المحافظة على الممتلكات العامة ، قيمة التذوق الجمالي ، قيمة المس

  .من خالل مقياس السلوك البيئي سه وسيتم قيا) السلوك البيئي ( تابع المتغير ال –ب   
  
 - :روض الدراسة ف )3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين القيم االجتماعية والسلوك البيئي ويتفرع هذا الفرض 
  : إلى 

   .والسلوك البيئي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التعاون  –أ 
  . والسلوك البيئي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة النظافة  –ب 
  والسلوك البيئيولية االجتماعية بين قيمة المسؤ ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة  –ج 
  والسلوك البيئي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة التذوق الجمالي  –د 

والسلوك توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قيمة المحافظة على الممتلكات العامة  -هـ 
  .البيئي 

  -: في تقويم األداتين وعليه نأمل من حضرتكم المساهمة 
  :بالنسبة لالستمارة 

  .من حيث إصابة األسئلة المطروحة ألهداف الدراسة  )1
 .وضوح األسئلة ومصداقيتها  )2

  :بالنسبة للمقياس 
والسـلوك البيئـي ، وتـم    الجتماعية المشار إليها سابقاً يتضمن عبارات لقياس القيم ا  

لسابقة ذات العالقة بالموضـوع المطـروح    التوصل إليها بالرجوع إلى األدبيات والدراسات ا
  :انطالقاً من التعريفات اإلجرائية اآلتية 

بأنها أهم األبعاد التي يمكن قياس  تعرف إجرائياً: التعريف اإلجرائي للقيم االجتماعية )1
  : وهي  ، القيم من خاللها

  .س عليها المقيا لعبارات التي يحتويتقاس من خالل مجموعة ا :قيمة التعاون   -أ 
  .عليها المقياس  خالل مجموعة العبارات التي يحتوي تقاس من: قيمة النظافة  -ب 
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عليهـا   خالل مجموعة العبارات التي يحتوي تقاس من :ولية االجتماعية قيمة المسؤ  -ج 
  .المقياس 

  . تي يحتوي عليها المقياستقاس من خالل مجموعة العبارات ال: قيمة التذوق الجمالي  -د 
 خالل مجموعة العبارات التي يحتوي تقاس من: المحافظة على الممتلكات العامة قيمة  -هـ 

  .عليها المقياس 
عرف إجرائياً بأنه مجموعة التصرفات السـلوكية  ي: للسلوك البيئي التعريف اإلجرائي )2

من خالل العبارات التي ة ، ويمكن قياسها تعاملهم مع البيئ الصادرة عن الشباب أثناء
  .قياس السلوك البيئي يحتوي عليها م

  :نأمل من حضرتكم تقويم عبارات المقياس من حيث 
  .كونها صالحة أو غير صالحة ، وإجراء التعديل المناسب لتكون صالحة  )1
  . يجابيإذات اتجاه سلبي أو  )2

ن البدائل التـي تسـتخدم   لتي اختيرت في كل فقرة ، علماً بأدقة تمثيل بدائل اإلجابة ا )3
         عـرف ، ال أوفـق بشـدة ،    أوافق بشدة ،  أوافـق ، ال أ ( هي  للقياس أمام الفقرات

 ) .ال أوافق 

  
  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم  
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  .جامعة بنغازي            
  كلية اآلداب            

  الدراسات العليا/ قسم علم االجتماع 
  

  ةــــــــــــــمقابل ارةستما    
  أختي الطالبة/ طالب أخي ال

أقوم بدراسة حـول   ، طالبة بالدراسات العليا بقسم علم االجتماع ، صالحة شعيب/ أنا الطالبة 
دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة  ، عالقتها بالسلوك البيئيوبعض القيم االجتماعية 

  .مدينة بنغازي بنغازي ب
جابة عن األسـئلة  التعاون معنا من خالل اإل وتم اختيارك ضمن عينة الدراسة ، لذا نأمل منك

  تحقيق أهدافها واالرتقاء بالقيمة العلمية لها ولتساهم في فعالية هذه الدراسة بصدق وصراحة 
ال ألغـراض البحـث   لومات غاية في السرية وال تستخدم إن االسم لن يذكر والمعمع العلم بأ

  العلمي
  ولك منا الشكر                        
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  5قم االستمارة   ر                
  : بيانات أولية:  أوالً

  5 أنثى)2(   5ذكر )1(  النوع   )1
  ــــــــــ: الحالة االجتماعية   )2
  ــــــــــــــــ: العمر   )3
  ـــــــــــــــــ: الكلية   )4
  ـــــــــــــــــ: القسم   )5
  ــــــ: الفصل الدراسي  ـــــــــــــ: ة يالسنة الدراس  )6
  5حضري )  2       5ريفي ) 1: حضرية الالخلفية   )7
   المستوى التعليمي لألب  )8
    5عالي )  4     5متوسط )  3      5أساسي )  2     5أمي ) 1    
  : مالمستوى التعليمي لأل  )9

  5عالي )  4      5متوسط ) 3     5أساسي )  2      5أمي ) 1  
  :سة بيانات عن موضوع الدرا: ثانياً 

 :المشاكل البيئية تنبع في الحقيقة من مشاكل ناتجة عن )  10

 ال       نعم
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  5      5      مشاكل أخالقية ) 1
    5      5      مشاكل سلوكية) 2
   5      5      مشاكل اقتصادية) 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: إجابة أخرى تذكر) 4
األرض ، إتالف المال العام ، ينم عن تـدهور  الكتابة على الجدران ، إلقاء القمامة على ) 11

  :القيم االجتماعية عند الشباب 
  5 ال)  2  5نعم  ) 1    

  ـــــــــــــــ: إذا كانت اإلجابة بال ما هو السبب من وجهة نظرك   )12
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :هل ترى أن الجامعة تساهم في خدمة البيئة  )13
   5ال ) 2         5نعم  )  1

: إذا كانت اإلجابة بنعم ما هـي الكيفيـة التـي تسـاهم بهـا فـي خدمـة البيئـة         )14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هل تساهم الجامعة في إعداد أنشطة وبرامج تتعلق بحماية البيئة ؟  )15

  5ال  ) 2         5نعم ) 1
  :إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي نوعية األنشطة والبرامج ) 16   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل لديكم مقررات دراسية تتناول موضوع البيئة ؟ )17

  5ال  )  2       5نعم )  1
  :ي تلك المواد وما طبيعة الموضوعات إذا كانت اإلجابة بنعم ما ه) 18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كيف تسهم الجامعة في توعية الطالب بيئياً في رأيك ؟) 19
  5تطوير محتوى المقررات الدراسية وإدخال مواد لها عالقة بالبيئة  )1
  5نشاط للطالب مثل جماعة أصدقاء البيئة  تكوين جماعات )2

   5تنظيم رحالت طالبية لتوعية الطالب وتعريفهم بالمشاكل البيئية   )3

 ــــــــــــــــــــــــــ:إجابة أخرى تذكر  )4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ا ؟هل سبق وأن شاركت في حمالت نظافة وتشجير سواء داخل الجامعة أو خارجه) 20
  5ال ) 2      5نعم ) 1    

  ما هي األسباب وراء إحجام بعض الشباب عن خدمة البيئة وحمايتها ؟  )21
  5التفرغ لالستذكار  ) 1
   5   ياالمتحانات المتواصلة مما ال يتيح الوقت لإلسهام في العمل البيئ) 2
  ـــــــــــــــــــــــــــــ:إجابة أخرى تذكر) 3

  ب أن يقوم به الشباب الجامعي في توعية المواطنين بيئياً ؟ما الدور الذي يج  )22
  5إرشادهم لخطورة المشكالت البيئية   )  1  
   5ضرورة اإلسهام في محو أمية المواطنين خاصة فيما يتعلق بالبيئة  )  2  
   5ضرورة اإلسهام في التوعية لخطورة السلوكيات البيئية السلبية )  3  
    5ره في مجال حماية البيئة الشباب غير قائم بدو)  4  

  هل ترى أن المدرسة كمؤسسة اجتماعية قائمة بدورها في مجال خدمة البيئة ؟  )23
  5ال ) 2    5نعم )  1    

  ـــــــــــــ: إذا كانت اإلجابة بال ما هي األسباب من وجهة نظرك   )24
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يساهم في توعية الشباب بيئياً ؟ هل ترى أن األعالم  )25
   5ال ) 2    5نعم )  1

  ـــــــــــــــــــ: إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوعية تلك البرامج   )26
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   كيف تتصرف إذا وجدت شخصاً ما يلوث البيئة أو يعبث بها داخل الجامعة أو خارجها؟        )  27
  5ال أرى ضرورة لتدخلـــــي  ) 1  
   5أوجه له النصــح واإلرشـــاد ) 2  
  5أرى أن كل إنسان حر فيما يفعلـه ) 3  
  إجابة أخرى تذكر  ــــــــــــــــــــــــــــــ) 4  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناء قيادة السـيارات تسـهم فـي    هل ترى أن السلوكيات التي يمارسها بعض الشباب أث)  28

  كضوضاء ؟ يإحداث التلوث البيئ
  5ال ) 2      5نعم ) 1  

كيف تتصرف إذا سمعت بعض الشباب يرفعون صوت المسجل ومنبه السيارة داخـل  )  29
  .الجامعة أو خارجها 
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  5ال أتدخل وأفضل الصمت ) 1    
  5حيطين أحاول التنبيه لخطورة ارتفاع األصوات على البيئة والم) 2    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ:إجابة أخرى تذكر ) 3    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  إذا طلب منك اإلسهام في توعية المواطنين بيئياً ماذا تفعل ؟) 30

   5أرحب بالمساهمة في حمالت التوعية والتي يمكن أن تنظمها الجامعة ) 1    
   5رغ لالستذكار والدراسة أفضل التف) 2  
  5ال يوجد لدي وقت لإلسهام في ذلك ) 3  
  4 ( 5أرى أن المشاركة في حمالت التوعية أمر غير مجد  

   
هل ترى أن الكتابة على الجدران وإلقاء الفضالت داخل الجامعة أو خارجها يساهم في )  31

  زيادة التلوث البصري ؟
   5ال ) 2    5نعم ) 1    

بنزهة إلى األماكن الخلوية أو العامة سواء مع األسرة أو األصـدقاء كيـف    عندما تقوم)  32
  تتصرف في الفضالت والمخلفات؟

  5نتركها  في مكانها  )  1  
  5نقوم بحرقهـــا  ) 2  
  5نضعها في األكياس الخاصة بالقمامة ) 3  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ: إجابة أخرى تذكر )  4  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل ترى أن السلوكيات التي يقترفها بعض الشباب كحرق القمامة داخل األحياء السـكنية  )33

  تساهم في تلوث البيئة ؟
  5ال تساهم ) 3      5تساهم إلى حد ما  )  2     5تساهم   )1

لـوث البصـري   هل ترى أن التمسك بالقيم االجتماعية يمكن أن يكون سبباً في قلة الت  )34
  والسمعي 

   5ال ) 2    5نعم  )  1  
يقوم بعض الشباب برفـع أصـوات المسـجالت      ) األفراح ( في المناسبات االجتماعية ) 35

  وأبواق السيارات هل تتضايق من هذا السلوك ؟
   5ال ) 2    5نعم ) 1  

  ؟هل ترى أن المؤسسات التربوية مثل الكشاف لها دور في إعداد الشباب بيئياً   )36
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  5ال ) 2            5نعم ) 1  
  :إذا كانت اإلجابة بنعم هل سبق وأن التحقت بمثل هذه المؤسسات ) 37

  5ال ) 2          5نعم )  1  
  هل لديك أي مالحظات حول المقابلة ــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــ: اسم جامع البيانات 

  ــــــــــــــــــــــ: تاريخ المقابلة 
 نشكركم لحسن تعاونكم          

    
  
  
  

  املقيـــــــــــــــاس  
  )القيم االجتماعية ( البيانات المتعلقة بالمتغير المستقل 

  على احد الخيارات الموجودة أمام كل عبارة) P( اإلجابة بوضع  ارجوأمامك مجموعة من العبارات أ            
  غري صاحلة  صاحلة  اجتاه العبارة  العبـــــــــــــــــــــارات  القيمــــــــــــــة

فر مبدأ اأرى أن جميع المشاكل البيئية تحل إذا تو  1  التعاون
  .التعاون 

      

 رضـاف بت أعتقد أن إصالح البيئة لـن يكـون إال    2
  .جهود الجميع 

      

أدعو أصدقائي للعمل التعاوني من أجـل حمايـة     3
   . البيئة داخل الجامعة وخارجها

      

ال أعتقد أن فساد البيئة نتيجة لعدم التمسك بمبدأ   4
   . التعاون

      سلبي

        . أعتقد أن أهم مبدأ في الحياة هو العمل التعاوني  5

حتاج لجهود مجموعة أعتقد أن نظافة البيئة ال ت  6
  .من األشخاص ولكن جهود الدولة 

      سلبي

إذا طلب مني المساهمة في حملة تعاونية داخـل    7
    .الجامعة أو خارجها أظهر عدم موافقتي

      سلبي

إذا اتفق بعض زمالئي داخل الجامعة أو خارجها   8
  .على القيام بحملة نظافة فإنني أتركهم 

      سلبي
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يء كيف نعمل جميعاً مـن أجـل   أعتقد أن أهم ش  9
  .الحفاظ على البيئة 

      

أشعر بالسعادة عندما أرى اآلخرين يتعاونون من   10
  .أجل الحفاظ على البيئة 

      

المسؤولية 
  االجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  

المسؤوليــــة 
  االجتماعيــــة

يجب على النـاس أن ينظفـوا األرصـفة أمـام       1
  . تهممنازلهم مساهمة منهم في نظافة مدين

      

      سلبي  .ربما يساء معاملة البيئة ولكن هذا ال يهمني  2

        . يجب على كل مواطن أن يهتم بشؤون البيئة  3

سـتطيع  الا تاعي لالنشغال بأمور البيئة مادمال د  4
  عمل أي شيء نحوها

      سلبي

        . غضب عندما أرى شخصاً ما قد أساء إلى البيئةأ  5

 .بالدنا وال نتـرك اآلخـرين   ينبغي أن نقلق على  6
  . يلوثون البيئة

      

        . أحب أن أقرأ المقاالت المتعلقة بالبيئة  7

ال بأس من رمي الفضـالت والقمامـة مـا دام      8
  . القانون ال يخالف على ذلك

      سلبي

ال أبالي بمشاهدة المخلفات والفضالت والقمامـة    9
  . في الشوارع واألماكن العامة

      سلبي

شعر أحيانا برغبة في القيام بعمليـات النظافـة   أ  10
  . سواء داخل الجامعة أو خارجها

      

ال فائدة من تقديم خدمات للبيئـة ألن اآلخـرين     11
  . يسيئون إليها بعد ذلك

      سلبي

أعتقد أن أهم شيء في الحياة أن تصبح البيئـة    1  النظافــــة
  . نظيفة

      

        .كلفنا ذلك من جهد اأحافظ على نظافة البيئة مهم  2
عادة أهتم بنظافة منزلي فهو أهم من أي شـيء    3

  . خرآ
      سلبي

أعتقد أن المحافظة على نظافـة البيئـة مظهـر      4
  . حضاري

      

         . )يمان إلالنظافة من ا(أومن بالمثل القائل   5
أشعر بالتوتر والضيق إذا ذهبت إلى أماكن غيـر    6

  . نظيفة
      

      سلبيأمر االهتمام بنظافة الجامعة واألمـاكن  ال يهمني   7
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  . العامة
أعتقد أن االبتعاد عن عادة رمي البقايا والفضالت   8

ا.               على األرض صعب التخلص منه  

      سلبي

أعتقد أن مسألة الحفـاظ علـى نظافـة البيئـة               9
  . ال عالقة لها بالوعي

      سلبي

        . رد أن يتمتع ببيئة نظيفةأعتقد أن من حق الف  10
الحرص الزائد على نظافة البيئة غيـر مقبـول     11

  . وخير األمور الوسط
      سلبي

أحرص على نظافـة مقعـدي وال عالقـة لـي       12
  . باآلخرين

      سلبي

ال أشعر بالضيق عند الجلوس على مقعد ملـيء    13
  . بالعبارات والذكريات

      سلبي
  
  
  

المحافظة علــى 
  لكات العامـةالممت

االعتداء على الممتلكات العامـة ال عالقـة لـه      1
  . باإلساءة إلى البيئة

      سلبي

أحافظ على الممتلكات العامـة ألن اهللا سـبحانه     2
  . وتعالى يراقبني في كل تصرفاتي

      

أعتقد بأن اختيار األصدقاء الذين يعينـون علـى     3
األعمال الصـالحة يسـهم فـي الحفـاظ علـى      

  .ات العامة الممتلك

      

أشعر بأني كي أعيش سعيداً يجب تجنب إلحـاق    4
  . الضرر بالبيئة

      

ن ترك مصابيح اإلنارة مضـاءة فـي   أال أعتقد ب  5
  . األماكن العامة يؤثر على البيئة

      سلبي

استعمال كميات كبيرة من الميـاه فـي النظافـة           6
  . ال يؤثر على البيئة

      سلبي

لتفريط في مـوارد البيئـة يعرضـها    أعتقد بأن ا  7
  .للخطر 

      

ال أعتقد أن العبث بالممتلكات العامة يوقع علـي    8
  . الضرر

      سلبي

وجودي داخل الجامعة لتلقي العلم وليس للحفـاظ    9
  .عليها 

      سلبي
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أعتقد أنه من حق اإلنسان أن يسـتمتع بجمـال     1  التذوق الجمالــي
  . البيئة

      

        . البيئة من مظاهر رقي المجتمع أعتقد أن جمال  2
ال أعتقد بأن الحفاظ على المناظر الطبيعيـة لـه     3

  . عالقة بتعزيز قيمة الجمال
      

أعتقد أن البيئـة ، السـلوك البيئـي ، مفـاهيم             4
    . ال عالقة لها بقيمة الجمال

      سلبي

أعتقد أن إلقاء الفضالت والقمامة فـي األمـاكن     5
بقيمة  سألة ترتبط بالنظافة العامة وليالعامة مس

  .الجمال 

      سلبي

الحرص الزائد على تشجير الشوارع وتخضـير    6
  . الساحات ال عالقة له بجمال المدينة

      سلبي

أعتقد أن الجمال يبرز في نظافة المنزل باعتباره   7
  . وال يبرز في األماكن العامة اَضيق اَمكان

      سلبي

  )السلوك البيئي ( بالمتغير التابع البيانات المتعلقة 
  أمام الخيارات الموجودة أمام كل عبارة) P(وضع  اأمامك مجموعة من العبارات أرجو

بعد االهتمام 
  واحرتام البيئة

  غري صاحلة  صاحلة  العبـــــــــــــــــــــارات

  

إذا دعانا أحد األساتذة لحضور محاضرة حـول    1
      .البيئة أرحب بذلك 

ص على قراءة المجالت والصحف التي لها أحر  2
  .عالقة بالبيئة 

    

أحرص على عـدم رمـي األوراق والسـجائر      3
والفضالت فـي الممـرات وداخـل القاعـات     

  .الدراسية 

    

       أحب أن أشارك في نظافة مكان عملي ودراستي  4
      . أحرص على وجود كيس بالستيك في سيارتي  5
يـاح عنـدما أرى   أشعر بالضيق وعـدم االرت   6

  تصرفات تسيء للبيئة داخل الجامعة أو خارجها
    

أشعر بالرغبة لالنضمام لجماعات نشاط خدمـة    7
  . البيئة داخل الجامعة

    

أميل لحضور الندوات والمحاضرات التي تعقـد    8
  .حول البيئة 
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أرغب في فتح بـاب للنقـاش والحـوار عـن       9
  . حاضرةمواضيع ذات عالقة بالبيئة داخل الم

    

أحرص على عدم الكتابة على الجدران والمقاعد   10
  . الدراسية لمنع التلوث البصري

    

أشعر بالحاجة إلى إضافة مواد لها عالقة بالبيئة   11
  .في كليتنا 

    

أشعر بالرغبة في حضور مخيمات بيئية للتعرف   12
  .على مكونات البيئة ومخاطر التلوث

  
  
  
  
  
  
  
  

  

بعد التخريب 
  غري صاحلة  صاحلة  العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات    إفساد البيئةو

أشعر بالضيق والملل عند حضور محاضـرات    1  
  . حول البيئة

    

ال أشعر بالضيق عند الجلوس على مقعد مليء   2
  .بالعبارات والذكريات 

    

أثناء وجودي داخل القاعات الدراسية واألماكن   3
  .بالي بعبث اآلخرين العامة ال أ

    

لرمي الفضالت داخل  اَأحياناً أجد نفسي مضطر  4
  . القاعات الدراسية

    

إذا طلب مني إزالة بعض البقايـا والفضـالت     5
  .داخل القاعة أو في الطريق أرفض بشدة 

    

أشعر بأن تصرفات الطلبة السيئة التي تسـيء    6
ـ   ا للبيئة داخل الجامعة أو خارجها ال عالقـة له

  . يبالتلوث البيئ

    

       . استخدام منبه السيارة بصوت عال أمر بسيط  7
أحرص على نظافة مدخل بيتي وليس لي عالقة   8

   . بالباقي
    

    أرى أن هناك مبالغة من قبل األجهزة اإلعالمية   9
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والمؤسسات االجتماعيـة فـي شـأن قضـايا     
   . االهتمام بالبيئة

بيتـي  إذا كـان  البيئة  أنا ال أهتم بقضية تلوث  10
  .اَنظيف

    

أعتقد أن التلوث أمر طبيعي وموجود في جميع   11
   . بلدان العالم

    

أشعر بأن دخان السجائر والسيارات ال يسـاهم    12
  . في تلوث البيئة

    

أنا ال أهتم بمنظر الطرقـات العامـة إذا كانـت      13
  .نظيفة أو متسخة 

    

  
  

  
  
  

  رتها النهائية االستمارة في صو) 3(ملحق 
  

  جامعة بنغازي          
  كلية اآلداب  

  الدراسات العليا / قسم علم االجتماع 
  

  استمارة مقابلة
  .أختي الطالبة / أخي 

صالحة شعيب ، طالبة بالدراسات العليا بقسم علم االجتمـاع ، أقـوم   / أنا الطالبة 
، دراسة ميدانية على عينـة   وعالقتها بالسلوك البيئي ةبدراسة حول بعض القيم االجتماعي

  .من طالب جامعة بنغازي بمدينة بنغازي 
وتم اختيارك ضمن عينة الدراسة ، لذا نأمل منكم التعاون معنا من خـالل اإلجابـة   
على األسئلة بصدق وصراحة لتساهم في فاعلية هذه الدراسة وتحقيق أهـدافها واالرتقـاء   

  .بالقيمة العلمية لها 
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لن يذكر ،و المعلومـات فـي غايـة السـرية ، و ال تسـتخدم               مع العلم بأن االسم 
  .إال ألغراض البحث العلمي 

    
  

  ولك منا جزيل الشكر                   
  
  
  
  
  

  
  
  

  5   :رقم االستمارة 
  

  :البيانات األولية : أوال 
  
  .أنثي   -  2ذكر                 -1:  النوع    - 1
  ...............: ......................العمر  - 2
    .العلوم – 4. الهندسة   - 3  .ون ـــالقان  - 2   .اآلداب – 1  الكلية   - 3

  .كلية التربية   – 7  .تقنية المعلومات  - 6  .االقتصاد – 5
  ..............................................القسم   - 4
  .......................: . الفصل الدراسي  : ................ السنة الدراسية  - 5

 ً   : البيانات املتعلقة بالدراسة: ثانيا
                                               هل سبق وأن شاركت في حمالت نظافة داخل الجامعة وخارجها ؟    - 6

  ال  - 2ـ نعم                       1       
جدران المؤسسات التعليمية تنم عـن  الكتابة على جدران الممرات داخل الجامعة ، و  - 7

  .الشباب  دتدهور القيم االجتماعية عن
  ال  - 2    نعم – 1    

  : عندما تقوم بنزهة إلى شاطئ البحر كيف تتصرف في الفضالت   - 8
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  .أتركها مكانها   - 1
  .أقوم بحرقها   - 2
  .أضعها في أكياس القمامة   - 3
  . ألقيها في البحر   - 4
  .ى الشاطئ أقوم بردمها عل   – 5

  كيف تتصرف إذا وجدت شخصاً ما يلوث البيئة سواء داخل الجامعة أو خارجها ؟  - 9
  .كل إنسان حر فيما يفعله   - 1  
  .أ وجه إليه النصح  - 2  
  .ال أري ضرورة لتدخلي   - 3  
  .كثيراً ما أجد نفسي مضطراً لفعل مثل هذه السلوكيات  – 4  

  ي محاضرات لها عالقة بالبيئة داخل الجامعة ؟هل سبق وأن  أسهمت بالحضور ف  - 10
  ال  - 2    نعم  - 1    

  
  .غالباً ما أناقش مع أفراد أسرتي أهمية المحافظة على البيئة   - 11

  ال – 2           نعم – 1    
  عندما تقوم بنزهة إلى األماكن الخلوية كيف تتصرف في الفضالت ؟  - 12

  . أقوم بحرقها  – 1
  .أتركها مكانها – 2
  . أضعها في أكياس القمامة  – 3

إلقاء القمامة على األرض داخل الجامعة وخارجها ينم على تدهور القـيم االجتماعيـة       – 13
  . عند الشباب 

  ال  - 2   نعم  - 1    
  ) .الجامعة يخدمها طالبها ( هل أنت تتفق مع مقولة   - 14

  . ال اتفق  – 2   اتفق  - 1    
  لتي تشارك فيها في نظرك ؟ما هي أفضل األعمال ا  - 15

  .مساعدة المحتاجين من الناس    - 1  
  .نظافة الحي    - 2  
  .أعمال أحصل منها على مقابل مادي    - 3  
  .أفضل المشاركة في أعمال أخرى  – 4  

  -: إذا فكرت في ممارسة إحدى األنشطة بالكلية فإنك  – 16
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  .أفضل األنشطة الفنية  – 1  
  رياضية أفضل األنشطة ال – 2  
  .أفضل األنشطة المرتبطة بخدمة البيئة   - 3  
  .ال توجد أنشطة داخل الكلية  – 4  
  .ال أفضل المشاركة في أي منها  – 5  

أثناء وجودك في قاعات الدراسة ووجدت المكان غير نظيف هل تساهم فـي ترتيبـه     - 17
  ونظافته ؟

  ال أساهم – 2    أساهم – 1      
ورفعت أصوات المسجالت وأبواق السيارات ) فرح ( اجتماعية إذا دعيت إلى مناسبة   - 18

  كيف تتصرف ؟
  .أشاركهم في ذلك  – 1  
  .ال أميل لمثل هذه التصرفات   - 2  
  .ال عالقة لمثل هذه التصرفات بالتلوث البيئي   - 3  

  كيف تتصرف في فضالت منزلك ؟  -19
  .أضعها في أكياس القمامة أمام المنزل   - 1  
  .بحرقها  أقوم  - 2  
  .أرميها في الساحات العامة بعيداً عن المنزل  – 3  

إذا وجدت رسـومات وذكريـات علـى جـدران الممـرات والمقاعـد الدراسـية                      - 20
  كيف تتصرف ؟

  .أحاول إزالتها  – 1  
  .كثيراً ما أجد نفسي مضطراً لفعل مثل هذه التصرفات   - 2  
  .ه بالتلوث البيئي يعتبر أمر عادي ال عالقة ل  - 3  
  .ال أهتم بمثل هذه األمور  – 4  

  -: عند مشاهدتك لبرامج اإلذاعة المرئية تفضل مشاهدة   - 21
  البرامج الثقافية    - 1  
  .البرامج الرياضية  – 2  
  البرامج التي لها عالقة بالبيئة  – 3  
  .البرامج السياسية  – 4  
  .البرامج الدينية  – 5  

  الفضالت عند تناول وجبة اإلفطار في الجامعة ؟ كيف تتصرف في  - 22
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  . أضعها في نوافذ القاعات   - 1  
  .أضعها في السلة   - 2  
  .أرميها على األرض    - 3  
  .داخل المقاعد الدراسية   - 4        
  ..................................................................أخرى تذكر   - 5  

رفع صوت المسـجالت ، ومنبـه   ( ت الشباب داخل الجامعة وخارجها مثل  تصرفا  - 23
  يسهم في إحداث التلوث الضوضائي ؟) السيارات 

  ال   - 2    نعم  - 1    
إتالف الممتلكات العامة داخل الجامعة وخارجها ينم عن تدهور القيم االجتماعية عند   - 24

  .الشباب 
  ال  - 2    نعم  - 1    

  
  

  :على إحدى الخيارات الموجودة أمام كل عبارة )  P(ة من العبارات أرجو اإلجابة بوضع أمامك مجموع  - 25
  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  الفقــــرة  م
         . أدعو أصدقائي للعمل التعاوني من أجل البيئة  1
ظهـر            أإذ طلب مني المساهمة فـي حمـالت تعاونيـة داخـل الجامعـة وخارجهـا         2

  .ي عدم موافقت
      

          . خر في جمع القمامة من الشارع الذي اسكنهآلأشارك مع الجيران من حين   3
لن أتعاون مع اآلخرين في نظافة البيئة الن األمر يحتاج لجهود الدولة وليس جهـود    4

  .مجموعة من األشخاص 
      

        .من أفضل المبادئ في الحياة هو العمل التعاوني   5
        .فر مبدأ التعاون اكل البيئية تحل إذ توأرى أن جميع المشا  6
         . استمتع بالمشاركة في األعمال التعاونية  7
        .أشارك اآلخرين في تنظيف األرصفة أمام منازلهم   8
         . أوجه النصح دائماً لمن يسيء للبيئة  9

لف      س من رمي الفضالت والقمامة في الشارع العـام مـا دام القـانون ال يخـا    أال ب  10
  .على ذلك 

      

         . ال أبالي بمشاهدة الفضالت والقمامة في األماكن العامة  11
        .لن أساهم في تقديم خدمات للبيئة ألن اآلخرين يسيئون إليها بعد ذلك   12
        .ستطيع عمل أي شيء نحوها الالنشغال بأمور البيئة ما دمت ال  يال داع  13
انين التي من شانها الحفاظ على البيئـة داخـل الجامعـة    احرص على االلتزام بالقو  14

  . وخارجها
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        .أشارك في نظافة البيئة رغم ما يكلفني من جهد   15
        .) يمان إلالنظافة من ا( أؤمن بالمثل القائل   16
        .ال يهمني أمر االهتمام بنظافة الجامعة واألماكن العامة   17
        .دة رمي الفضالت على األرض ألنه يصعب التخلص منهاال استطيع االبتعاد عن عا  18
        .أرى أن مسالة الحفاظ على نظافة البيئة ال عالقة لها بالوعي   19
        . ن نظافة البيئةأبش اَحدأ حأنصال أحاول أن   20
        . أنجزت أعمال لها عالقة بنظافة البيئة اشعر بالرضا عن نفسي إذأ  21
        . ين من إلحاق الضرر بالممتلكات العامةأحاول منع المخرب  22
         .االعتداء على الممتلكات العامة ال عالقة له باإلساءة إلى البيئة   23
ختار األصدقاء الذين يعينون على األعمال التـي تسـهم فـي الحفـاظ علـى      أدائماً   24

  . الممتلكات العامة
      

         . لقاعة دون الحاجة إليهاترك مصابيح اإلنارة مضاءة داخل اأغالباً ما   25
        .داخل دورات المياه  اَترك صنبور المياه مفتوحأكثيراً ما   26
        .وجودي داخل الجامعة لتلقي العلم وليس للحفاظ على ممتلكاتها   27
        .ال أساهم بالتفريط في موارد البيئة ألنه يعرضها للخطر   28
        .حق اآلخرين االستمتاع بجمالها هتم بجمال البيئة ألنه من أدائماً   29
        . دائماً أحافظ على جمال البيئة ألنه من مظاهر رقي المجتمع  30
        . هتم بالمناظر الطبيعية ألنه ليس له عالقة بقيمة الجمالأال   31
        . ن البيئة ، السلوك البيئي ، مفاهيم ال عالقة لها بقيمة الجمالأأري ب  32
        .والقمامة في الشارع ألنها مسألة ترتبط بالنظافة وليس بالجمال ترك الفضالت أ  33
        . دائماً أشارك في تشجير الشوارع والساحات إلبراز جمال المدينة  34
        .أحافظ على إبراز جمال منزلي وال عالقة لي باألماكن العامة   35

  : يارات الموجودة أمام كل عبارة أمام إحدى الخ ) P(أمامك مجموعة من العبارات أرجو اإلجابة بوضع عالمة  - 26
  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة  الفـــقــــــرة  م
        . لن أتردد في حضور محاضرات حول البيئة  1
        . رغب بالمشاركة في جماعات نشاط خدمة البيئة داخل الجامعةأ  2
        . تة والممراكثيراً ما أجد نفسي مضطراً لرمي الفضالت داخل قاعات الدراس  3
        . لن أتردد في حضور مخيمات بيئية للتعرف على مكونات البيئة ومخاطر التلوث  4
        . أفضل إضافة مواد لها عالقة بالبيئة في كليتنا  5
كثيرا ما أجد نفسي مضطراً لكتابة الذكريات ووضع الرسومات على مقعـد الدراسـة      6

  . أو الجدران
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        . اً للقمامة في سياراتيصطحب كيسأدائماً   7
        . يهتم بقضايا التلوث البيئأنا ال أ  8
        . ستخدم بوق السيارة بصوت مرتفع سواء داخل الجامعة وخارجهاأكثيراً ما   9

        . دائماً أشارك زمالئي الطالب في النقاش عن أهمية المحافظة على البيئة  10
         . لها عالقة بالبيئةدائماً أقرأ المقاالت والمجالت التي   11
12  لن أساهم في حمالت التوعية البيئية باعتبارها أمر غير مجد .        
        .أتصدى ألي شخص يقوم بتلويث البيئة ولو كان أعز أصدقائي   13
        . ال أشارك في المواضيع التي تطرح حول البيئة داخل المحاضرة  14
        . بتنظيف القاعات والممرات داخل الجامعةمن العيب أن أقوم بأعمال لها عالقة    15
        .أحرص على األعمال التي لها عالقة بالبيئة حتى بدون مقابل   16
        .تركها أعند رؤيتي للفضالت في أي مكان فإنني   17
        .رفع من الطريق ما يسبب األذى لآلخرين أغالباً ما   18
        . إلعداد الوجبات حرقهاأقطع األشجار وأعندما أكون في رحلة   19
        . ستمتع بسماع المسجل إال بصوت عاٍلأال   20

  
  .شاكرين لكم حسن تعاونكم           

  
 


