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ف اعلية استخدام فيلم وثائقى فى تنمية بعض أبعاد المسئولية  
 البيئية لدى الشباب بمراكز الشباب

 
 (3)حسام عزت -(2)العال عبد ريهام رفعت -(1)نيفين رفعت فوزى

معهد ( 2 جامعة عين شمس، والبحوث البيئية معهد الدراساتطالبة دراسات عليا ب (1
 ( هيئة اإلذاعة والتليفزيون3 ن شمسجامعة عي، والبحوث البيئية الدراسات

 
 المستخلص

. بيئية لدى الشباب بمراكز الشبابهدفت هذه الدراسة الى التعرف على تنمية المسئولية ال
ستخدام مجموعة تجريبية واحدة  وهى دراسة إعتمد البحث فيها على المنهج التجريبى وا 

ستخدام القياس القبلى  ( 100ئية( وتنفيذها على عينة قوامها ))مقياس المسئولية البي .والبعدىوا 
 . الشباب( فى أربعة مناطق مختلفة مفردة من الشباب )المقيدين بمراكز

وكانت أبرز النتائج هى إعتماد وارتفاع درجة مشاهده المبحوثين للفيلم الوثائقى 
ى )المسئولية البيئية( عبر برنامج زوم نظرا لظروف جائحة كورونا حيث أن الفيلم يعمل عل

إمداد الشباب بقدر هائل من المعلومات البيئية فى مصر ومواردها وتعزيز إتجاهاتها األجابية 
نحو البيئة حيث توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة إستخدام المبحوثين للفيلم 

تجاهاتهم نحو القضايا البيئية المث صائية بين توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إح .ارةالوثائقى وا 
درجات إعتماد المبحوثين على الفيلم الوثائقى )للمسئولية البيئية( عبر زوم ووعيهم بالمعلومات 

   حول القضايا البيئية المثارة . 
 .ى الشباب المقيدين بمراكز الشبابوتوصى الدراسة على تنمية أبعاد المسئولية البيئية لد

على تنمية المسئولية البيئية بأبعدها المختلفة  والعمل على زيادة وعى الشباب ألعمار مختلفة
وذلك بتوظيف أفالم وثائقية بيئية والتنسيق بين وزارة الشباب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
لعقد دورات تدريبية لتدريب العاملين على إستخدام االفالم الوثائقية البيئية المقترحة لتنمية 

والقنوات  التنسيق والتعاون بين إدارات السينما المختلفة المسئولية البيئية للشباب ومزيد من
 . الفضائية للصالح العام

 .مراكز الشباب –مسئولية البيئية ال –: األفالم الوثائقية الكلمات الدالة
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 المقدمة
يشكل الشباب فئة متميزة في أي مجتمع بل هم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطا 

تماعي كما تصف هذه الفئة باإلنتاج والعطاء واالبداع في ومصدرا من مصادر التغير االج
كافة المجاالت فهم المؤهلون للنهوض بمسؤليات بناء المجتمع وتعد القيم هي الضابط والمعيار 
األساسي للسلوك الفردي واالجتماعي وال يمكن تحديد االهداف التربوية لتكون معبره عن 

ريق القيم ، األمر الذي يؤكد الحاجة الي المسؤلية طبيعة االنسان وطبيعة المجتمع اال عن ط
المشتركة في تعميق القيم وتنميتها لدي الشباب ، عن طريق التخطيط والتنسيق بين كافة 
مؤسسات المجتمع فالشباب هو رأسماليه المجتمع فعن طريق الفيلم الوثائقي يمكن تعديل هذه 

 .السلوكيات
ضمان وااللتزام" والمسئول هو الذى يلتزم بالتعويض إن فكرة المسئولية تذكرنا بفكرة "ال

فالمسئولية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنشاط اإلنسان سواًء كان ذلك على المستوى الفردى أو على 
المستوى الجماعى )الدول( فهناك مسئولية الدول عن الحروب، ومسئولية الدول عن األعمال 

تلحق ضررًا بالرعايا األجانب لديها، وهناك  غير المشروعة التى تقع على أراضيها والتى
مسئولية الحكومات الجديدة عن الديون المترتبة على الحكومات السابقة، كما أن من 
المسئوليات ما هو أخالقى أو أدبى حيث يكون ما أتى به الفرد مخالفًا لقاعدة أخالقية أو أدبية 

المسئولية األدبية أو األخالقية قد اليترتب فيعتبر مسئواًل بصفة أدبية أو أخالقية، إال أن هذه 
 (2006 عليها جزاء قانونى. )عبد ربه على على العقيلي،

فالمسئولية بصفة عامة تعنى أن أكون مسئوال ولهذا كله فإن موضوع المسئولية يصبح 
قضية تربوية واجتماعية وبيئية وقانونية ودينية وقيميه تستدعى لفت االنتباه داخل البيئات 

جتماعية عامة لما تتطوى عليه من دالالت قيمية لحياة اإلنسان. الن العالقة العضوية بين اإل
المسئولية والنظام التربوى تحتم ضرورة إدخال المسئولية البيئية فى المناهج التربوية والنشاطات 

طلب التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة حتى مرحلة الشباب ذلك الن النظام التربوى فعل يت
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المسئولية القانونية واألخالقية والبيئية ليبقى العمل التربوى سلوكا محفوفا بالعناية واالهتمام، 
والتفاضل وحسن االختيار. وحينما يتحمل الشباب من مسئوليتهم األخالقية تسود القيم العليا 

ا فى فى المجتمع وعندما يهرب الشباب من تحمل مسئوليتهم األخالقية تسود القيم العلي
مجتمعهم وتنتشر الممارسات الشريرة داخل المجتمع لهذا يجب أن تتوجه التربية إلى موضوع 

 (2006 ربه على على العقيلي، األخالقيات فى المناهج الدراسية. )عبد
وال يمكن اعتبار مسئولية الحفاظ على البيئة وتنميتها واالهتمام بها وفهم متطلباتها 

نما هى والمشاركة فى صيانتها مسئو  لية تنظمها اللوائح والقوانين التشريعية والعلمية فحسب وا 
مسئولية تربوية إرشادية أخالقية ذاتية تكمن فى أنفسهم وتتبع من خالل معلوماتهم وخبراتهم 
وأفكارهم وأساسهم وميولهم نحو البيئة مما ينعكس على صيانتها والحفاظ عليها ويظهر ذلك فى 

بيئة. ورغم ان كل من المعلومات والمهارات واالتجاهات والمكون سلوكهمومسئولياتهم نحو ال
السلوكى نفسه ما هى أال دوافع للفرد نحو المسئولية البيئية حتى يكون عضوا فعااًل فى 
المجتمع ويعمل على صيانة البيئة والحفاظ عليها من استنزاف مواردها بل وتنميتها إن 

 استطاع.
حدد )مجمع اللغة العربية،  مسئولية البيئية ومن أهمها:تعددت المفاهيم التى تناولت ال

( أن المسئولية بصفة عامة تعنى االقتناع باالختيار بال قسر أو إكراه، 426 ،1994
فالمسئولية بوجه عام حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته، وتطلق أخالقيًا على 

قانونيًا على االلتزام بإصالح الخطأ الواقع  التزام الشخص بما يصدر عنه قواًل أو عماًل، وتطلق
 على الغير طبقًا للقانون.

المسئولية البيئية على أنها درجة  (Kaplan, 2000, 492فى حين عرف "كابالن" )
 االهتمام والفهم والمشاركة للفرد نحو البيئة وشئونها.
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ج الحقيقى ( أن المسئولية البيئية هى النتا130، 2002ويرى )عبد المسيح سمعان، 
للوعى البيئى تنشئ من اكساب المعارف نحو البيئة وكذلك التغير الحادث فى السلوك البيئى 

 الموجب؛ فالسلوك البيئى الموجب أو السوى هو السلوك المسئول.
 ويستخلصوا الباحثون مما سبق ما يلى أن المسئولية تعنى:

 لبيئية لديه.وعى الفرد بأهمية البيئة هو شئ أساسى لنمو المسئولية ا .1
دراكه ألهميتها. .2  تأتى نتيجة تغير معارف واتجاهات الفرد نحو البيئة وا 
 (.2007أن التربية لها الدور الكبير فى تنمية المسئولية البيئية لدى النشء. )مفيدة هالل،  .3
نستدل على نمو المسئولية البيئية لدى الفرد من خالل مشاركته وتفاعله مع المشكالت  .4

 البيئية.
 الفرد على اتخاذ قرار وتغيير كل مايقوم به من تصرفات إلى أفعال إيجابية فى بيئته. قدرة .5

حيث يمثل االنتاج التسجيلي والوثائقي عامة سينمائيا وتلفزيونيا والفيلم التسجيلي خاصة 
أحد األشكال والمخرجات السمع البصرية التي يمكن استثمارها للوصول الي الجماهير علي 

ا واهتماماتها بهدف التأثير في مناطق "مستويات". المعرفة وتكوين اختالف خصائصه
 (2015 )صفا فوزى على، االتجاهات وصوال الي مرحلة الممارسة والسلوكيات.

كما تتعدد استخدامات القالب التسجيلي علي مستوي االعالم الخارجي مما أدي الي 
بما في ذلك فنانو الفيلم التسجيلي اتساع محيط المتعاملين مع األفالم والمواد التسجيلية، 

 ومعدو ومخرجو ومقدمو البرامج والنقاد والصحفيون والسينمائيون ومسئولو العالقات العامة. 
مما يجعل التعرف علي نشأة وتطور االنتاج التسجيلي ورواد هذا االنتاج، وأسس ومراحل 

عد انتاجه ومدارسه واتجاهاته الفنية انتاج األفالم واالنتاج التسجيلي "الوثائقي" واستخداماته وقوا
سيا في مصادر الثقافة ضرورة في عصر ثقافة الصورة، والتي أصبحت تمثل عنصرا رئي

، وذلك في محاولة لتوفير المعرفة النظرية واألسس العملية لكل ما يخص الفيلم والمعلومات
الية في حمل مسئولية ، حتي تشارك األجيال الحاالضافة الي طرح ألوجه االستخدامالتسجيلي ب
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االنتاج التسجيلي وتطويره باستمرار ليكون أداه فاعلة في التنمية علي المستوي الداخلي ، وفي 
الحفاظ علي التراث وتنمية االنتماء خاصة في ظل الغزو الثقافي واالعالمي الذي يتعرض له 

ار هذا القالب الفني الملتقي في ظل القنوات المفتوحة وزحام الفضائيات باالضافه إلي إستثم
 )صفا فوزى على، في االعالم الدولي "الخارجي" بتكوين الصور الذهنية االيجابية عن واقعنا.

2015) 
بالتفسير اللغوى البسيط لمصطلح الفيلم التسجيلى نجد أنه يتضمن : الوثائقى مفهوم الفيلم

جودًا فى الواقع وحقيقيًا، تسجياًل لشئ، وأن هذا الشئ لكى يتم تسجيله البد أواًل أن يكون مو 
 بمعنى أن يكون واقعًا ملموسًا وليس معنى مجردًا.

تعريفًا شاماًل للفيلم التسجيلى  1948وقد أصدر االتحاد الدولى للسينما التسجيلية فى عام 
جاء فيه أنه يتضمن: )كافة أساليب التسجيل على فيلم ألى مظهر للحقيقة يتم عرضه إما 

اشر أو بإعادة بنائه بصدق وعند الضرورة، وذلك لحفز المشاهد إلى عمل بأسلوم التصوير المب
شئ أو لتوسيع مدارك المعرفة والفهم اإلنسانية أو لوضوع حلول واقعية لمختلف المشاكل فى 

 (.2016عالم االقتصاد أو الثقافة أو العالقات اإلنسانية(: )صفا فوزى، 
الجديدة للفيلم التسجيلى فهو: "أنه نوع من  أما التعريف الذى ورد بالموسوعة البريطانية

األفالم السينمائية غير الروائية، بمعنى أنه ال يتضمن قصة وال خيااًل، وهو يتخذ مادته 
السينمائية من واقع الحياة، فيصور هذا الواقع ويفسر حقائقه المادية، أو يعيد تكوين هذا الواقع 

دفًا بذلك إلى تحقيق غرض تعليمى أو غرض وتعديله بشكل يعبر عن الحقيقة الواقعة، ها
 ترفيهى".

صدرت فى مصر الطبعة األولى من معجم الفن السينمائى تأليف أحمد  1973وفى عام 
كامل مرسى ود. مجدى وهبه وجاء فيه التعريف اآلتى للفيلم التسجيلى على أنه: )نوع من 

مادته من واقع الحياة سواء أكان  األفالم غير الروائية ال يعتمد على القصة والخيال، بل يتخذ
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ذلك بنقل األحداث مباشرة كما جرت فى الواقع أم عن طريق إعادة تكوين وتعديل هذا الواقع 
 بشكل قريب من الحقيقة الواقعية(.

ففى كل مكان وأى مكان تقوم فيه الكاميرا بتصوير شئ فى موقعه الحقيقى كما هو فى 
م يدخل فى نطاق هذا المصطلح تلك األفالم اإلخبارية التى الواقع يعد فيلمًا تسجيليًا، ومن ث

يطلق عليها الجرائد أو المجالت السينمائية، واألفالم العلمية والتعليمية واألفالم التى يطلق 
عليها )أفالم المعرفة( أو أفالم المعارف العامة والمحاضرات، وكل من هذه األنواع يخدم هدفًا 

وجهة نظر خاصة وبأسلوب مختلف، وعلى ذلك فالجرائد معينًا ويتناول موضوعه من 
اإلخبارية ليست إال مجموعة من اللقطات السريعة التى تسجل أحداثًا أو مناسبات معينة .. 
ومن ثم تعتمد على أسلوب المالحظة السريعة والمهارات الصحفية المعروفة، والمعالجة 

فة ال تقوم عادة على البناء الدرامى الخاطفة السطحية للموضوع .. وكذلك فإن أفالم المعر 
المؤثر وال تأبه بمعالجة موضوعاتها بهذه الطريقة، بل تكتفى بالوصف والعرض من خالل 
تعليق يصاحب اللقطات التى تم ترتيبها على نحو معين يستهدف توصيل النتائج أو 

 المعلومات المطلوبة إلى المشاهدين.
كن أن يساعد في حل الكثير من المشكالت التي من خالل الفيلم التسجيلي الوثائقي يم

تواجه المجتمع ومنها المشاكل المتعلقة بالبيئة بصفة عامة، ومشكلة عدم االهتمام بالسلوكيات 
 البيئية بصفة خاصة.

الفيلم الوثائقي يمكن أن يتغلب عليه الطابع التوجيهي واالرشادي ويقدم للشباب معلومات 
 ن خاللها تحسين السلوكيات البيئية لهم.ويقدم معلومات بيئية يمكن م
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 مشكلة البحث
الباحثون بمشكلة البحث الحالية من خالل اجراء دراسة استطالعية قاموا بها  على  شعر

( مفردة حيث قامت من خاللها 30مجموعة من الشباب في بعض مراكز الشباب  وعددهم )
ى استهدف قياس بعض جوانب )المسئولية البيئية( المصور للشباب والذ بتطبيق مقياس

المسئولية البيئية للشباب نحو البيئة التى يعيشون فيها واسفرت نتائج تطبيق المقياس عن 
 . %16قصور فى مسئولية الشباب ببعض الجوانب البيئية المنظمة بنسبة 

كما اطلع الباحثون على الدراسات السابقة فى مجال االفالم الوثائقية ووجداوا ان هناك 
فى تناول الدراسات السابقة للجانبين معا االفالم الوثائقية والمسئولية البيئية .وانه التوجد  قصور

دراسه تربط بين كال من الجانين ،حيث جاءت بعض الدراسات متناولة الفيلم الوثائقى 
( ودراسة 2010 ،( ودراسة )سلوى امام2010 ،دراسة )منى الحديدى المسئولية البيئية مثلو 

)نادية سمعان ولوريس  ( ودراسة2017، )تامر سكر وايضا دراسة (2016 ،ى على)صفا فوز 
 و)وفاء عبد السالم، (2007 و)مفيدة هالل، (2008 وايضا )نور الدين أحمد، (2008 اميل،
2014   ) 

ومن هنا كانت اهمية هذا البحث لتفعيل دور الفيلم الوثائقى فى تنمية بعض أبعاد 
 لشباب.المسئولية البيئية لدى ا

 

 أسئلة البحث
 ؟ ئية التى يجب تنميتها لدى الشبابما ابعاد المسؤلية البي -1
 ؟قنوات الفضائية بالقضايا البيئيةما مدى تناول بعض االفالم الوثائقية لبعض ال -2
 ما شكل ومضمون الفيلم الوثائقى فى تنمية بعض ابعاد المسؤلسة البيئية لدى الشباب؟ -3
 مية بعض أبعاد المسئولية البيئية لدى الشباب؟ما فاعلية فيلم وثائقى فى تن -4
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 أهمية البحث
 :االهمية العلمية

 عاد المسؤلية البيئية لدى الشبابتقديم قائمة بأب. 
  الوثائقية لبعض القنوات الفضائيةتقديم إستمارة تحليل محتوي شكل ومضمون لالفالم. 
   شباب.تقديم فيلم وثائقى لتنمية ابعاد المسؤلية البيئية لدى ال 
    إستخدام مقياس المسئولية البيئيةتم 

الشباب وذلك من خالل تنمية الثقافة البيئية لديهم ودفعهم  االهمية التطبيقية )العملية(:
للمشاركة اإليجابية وتفعيل األتجاهات اإليجابية نحو البيئة الى سلوك فعال . وتركز الدراسة 

المجتمع والقاعدة العريضة منه، ومع ظهور  على الشباب باعتبارهم العنصر األهم فى تطوير
العمل السياسى واالجتماعى المواقع االجتماعية ظهرت منافذ جديدة للتعبير عن الرأى فى بيئة 

 .  المصرى
 

 أهداف البحث
من خالل الفيلم  يئية لدى الشباب )بمراكز الشباب(تنمية المسؤلية الب ىالحاليه إل تهدف الدراسة

 .ية البيئية ( وفاعلية تطبيقة على عينة الدراسةالوثائقى )للمسئول
 

 ض البحثو فر 
يوجد فروق ذات دالله احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد الوعى  -1

 بالمشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدى. 
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد السلوك البيئى  -2

 لح التطبيق البعدى. المسئول لصا
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد اتخاذ القرار  -3
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 البيئى لصالح التطبيق البعدى.
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد القدرة على  -4

 المشاركة فى حل المشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدى. 
جد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة الجمالى مقياس يو  -5

 المسئولية البيئية لصالح التطبيق البعدى.
 

 منهج البحث
تم إستخدام تحليل محتوى شكل ومضمون لالفالم الوثائقية موضوع الدراسة لمناسبتة 

ث يعتمد على التصميم لتحقيق اهداف الدراسة كما إستخدم الباحثون المنهج التجريبى حي
التجريبى للمجموعة التجريبية الواحدة )القبلى والبعدى( حيث تتعرض مجموعة المبحوثين الى 
مقباس أبعاد المسئولية البيئية قبل تطبيق الفيلم وبعدة لقياس أثر المتغير المستقل )الفيلم 

 (. التابع )أبعاد المسئولية البيئيةالوثائقى( على المتغير 
 

 بحثحدود ال
 لبحث ثالث أنواع من الحدود وهي:لهذا ا

 سنه   35سنه الى  18: أقتصرت الدراسة على الشباب من سن حدود بشرية
 : أقتصر البحث علي مراكز الشباب فى أربعة مناطق مختلفة حدود مكانية
 2018الزمنية من العام  : تم  تجميع البيانات الالزمة للدراسة الحاليه خالل الفترةحدود زمانية

 . 2020 إلى العام
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 دوات البحثأ
 ولية البيئية لقياسها لدى الشبابألبعاد المسئ قائمة. 
 فى ضوء أبعاد  إستمارة تحليل محتوي لالفالم الوثائقية البيئية لبعض القنوات الفضائية

 . المسئولية البيئية
 مقياس للمسئولية البيئية . 

 الدراسات السابقة
اثر شبكات التواصل االجتماعى على تشكيل النسق  عنوانب (:2013)دراسة رباب الجمال 

 القيمى االخالقى للشباب السعودى.
: التعرف علي أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي علي تشكيل ىهدفت الدراسة إل

( وباستخدام عينة 35-18النسق القيمي األخالقي للشباب السعودي الممتدة أعمارهم من )
 مفردة.  600قوامها 

بعنوان اثر وسائل االعالم الحديثة على سلوكيات وقيم (: 2015)راسة محمد الفاتح حمدى د
هدفت الدراسة إلي: التعرف علي أثر وسائل االتصال واإلعالم الحديثة علي  الشباب الج

 سلوكيات وقيم عينة من الشباب الجزائري.
ي أحدثتها وسائل من بين التأثيرات الت :لت الدراسة لعدد من النتائج منهاقد توص

االتصال واالعالم الحديثة علي حياة الشباب الجامعي : أنها ساهمت بدور كبير في تعريفهم 
، كما أن هذه الوسائل ساهمت في تغيير نظرة مية وثقافتها المتنوعة والمختلفةبالمجتمعات العال

طالعه علي أنماط وعادات جديدة في حياته.   الشباب الجامعي للحياة وا 
لنسبة األكبر من عينة الدراسة أن التعرض لوسائل االعالم الحديثة يتم أجل التخلي ا ىتر 

، وتبني قيم جديدة وافدة الينا عبر هذه الرسائل التقليدية السائدة داخل المجتمع عن القيم
 الغرب.  –بدواعي التحضر والتحرر والتفتح علي ثقافة االخر 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي

 نيفين رفعت فوزي وآخرون
 

 2021، مارس الخامسالجزء ، ثالثال العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

421 

والدينية ، السائدة داخل األسرة الجزائرية في ظل يمكن حماية القيم الثقافية واالجتماعية 
الغزو الثقافي الوافد عبر وسائل االتصال واالعالم المختلفة ، ومن بين األساليب والوسائل 
التي يراها المبحوثون مناسبة التخاذها سدا منيعا للحفاظ علي القيم السائدة جاء في المرتبة 

رسة والجامعة للقيام بدورهم في عملية التنشئة األولي تفعيل دور األسرة والمسجد والمد
 زائرى .االجتماعية. 

 : لت الدراسة لعدد من النتائج منهاتوص
  100ارتفاع معدل استخدام الشباب لشبكة االنترنت ، حيث أكدت العينة بأكملها بنسبة% 

 أنهم يستخدمون االنترنت
 أنهم  %86.33نسبة وحول شبكات التواصل االجتماعي أكد معظم أفراد العينة ب

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت بانتظام ، وبالتالي فال شك أن 
 االنترنت بذلك استطاعت أن تخلق مجاال عاما أحدث تأثيرا علي النسق القيمي األخالقي.

 .تبين أن معدل الثقة في مواقع التواصل االجتماعي منخفض للغاية 
 اس النسق القيمي للشباب يتسم بالثبات إلي حد ما. انتهت الدراسة إلي أن مقي 

تقيم الدراسات السابقة والنتائج التى تم التواصل اليها تعتبر الدراسات السابقة أساسى 
ودعم لهذا البحث وذلك باالستفادة من النتائج االيجابية والتى تم الحصول عليها من هذه 

فات التى ترتبط بموضوع هذا الختالالدراسات وفى نفس الوقت تالفى مواطن القصور وا
 . البحث

بعنوان  فاعلية استخدام استراتيجيات تنوع التدريس فى (: 2016)دراسة عماد عادل صبحى 
   .تدريس مقرر الجغرافيا لتنمية المسئولية البيئية والتحصيل لدى طالب الصف االول الثانوى

ستراتيجيات تنويع التدريس لتنمية هدفت الدراسة الى البحث للتعرف على فاعلية استخدام ا
توصلت الدراسة الى تحسين مستوى و المسئولية البيئية لدى طالب الصف االول الثانوى. 
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الطالب بعض اجراء االختبار القبلى والبعدى استخدام استراتيجيات التدريس فى تنمية 
 المسئولية البيئية لطالب الصف االول الثانوى .

االنحرافات المجتمعية بالدراما المصرية المعروضة  بعنوان (:2017)دراسة تامر سكر 
 بالقنوات الفضائية وادراك الشباب الجامعى. 

: التعرف على االنحرافات المجتمعية بالدراما المصرية المعروضة هدفت الدراسة الىو 
بالقنوات الفضائية العربية المتخصصة وادراك الشباب الجامعى المصرية لهذه االنحرافات 

مجتمعية بالدراما المصرية المعروضة بالقنوات الفضائية المعروضة المتخصصة.أبعاد ال
االدوار االجتماعية  -وسمات الشخصيات التى ظهرت فى العمل الدرامى )الحالة االجتماعية 

المستوى التعليمى واالقتصادى( التعرف على حجم تعرض الشباب المصرى لالنحرافات  -
 .رية المعروضة بالقنوات العربيةمصالمجتمعية للدراما ال

تنمية المسئولية البيئية لدى الشباب من  بعنوان (:2018) دراسة سلوى ابو العنين حسن
 .التصالية الدارت العالقات العامةخالل األنشطة ا

هدفت الدراسة الى تحديد واقع األنشطة االتصالية الدرات العالقات العامة ودورها فى 
ئولية البيئية وتنمية بعض أبعاد المسئولية البيئية لدى الشباب .توصلت تنمية بعض أبعاد المس

الدراسة الى: زيادة مستوى وعى ومعرفة الشباب مجموعة البحث بعض تعرضهم لبرنامج 
االنشطة االتصالية الدارة العالقات العامة تنمية قدرة المجموعة التجريبية على تحسين ابعاد 

 .قياسالم
 :ىتوصلت الدراسة ال

  أن شرب التدخين في مقدمة االنحرافات السلوكية التي تعاني منها الشخصيات ويليه
 انتشار العنف المادي والبلطجة . 

  كما توصلت الدراسة الي وجود فروق ذات دالله احصائية من مجموعات المبحوثين الذين
 تلفزيونية. يمثلون مستويات كثافة المشاهدة المختلقة لالنحرافات المجتمعية بالدراما ال
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ادراك الشباب الجامعي المصري لالنحرافات المجتمعية  (:2017)تامر محمد صالح الدين 
المجلة العلمية لبحوث  .قنوات الفضائية العربية المتخصصةبالدراما المصرية المعروضة بال

 العدد السابع ، كلية األعالم جامعة القاهره.  –األذاعة والتلفزيون 
 :ق مع الدراسات السابقة فيما يلىتى يقوم بها الباحثون تتفالدراسة الحالية ال

 سى لنمو المسئولية البيئية لديهموعى الفرد بأهمية البيئية شى أسا. 
 رد نحو البيئية وادراكة الهميتهانتيجة تغير معارف واتجاهات الف. 
 الت المشك نستدل على نمو المسئولية البيئية لدى الفرد من خالل مشاركتة وتفاعلة مع

 .البيئية واتخاذ القرار
 ير عن قضية التعرف على نشأه وتطور االفالم الوثائقية ومراحل انتاجها واستخدامتها للتعب

 .معينة او مشكلة معينة
 

 ياالطار النظر 
صدرت في مصر الطبعة األولى من معجم الفن  1973وفي عام  تعريف الفيلم الوثائقي:

مجدي وهبه، وجاء فيه التعريف اآلتي للفيلم التسجيلي  السينمائي تأليف أحمد كامل مرسي ود.
على أنه )نوع من األفالم غير الروائية ال تعتمد على القصة والخيال، بل يتخذ مادته من واقع 
الحياة سواء كان ذلك ينقل األحداث مباشرة كما جرت في الواقع أم عن طريق إعادة تكوين 

 (2015)صفا فوزي،  ة الواقعية.بشكل قريب من الحقيقوتعديل هذا الواقع 
والتعليقات التي تناولت الفيلم الوثائقي أسسه وقواعده، نستطيع أن  وفي ضوء التعريف

 (2015نستخلص بعض الخصائص العامة له من عدة جوانب: )صفا فوزي، 
 من حيث الموضوع.
 من حيث المفهوم
 من حيث الهدف
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 من حيث النواحي التقنية وأسلوب اإلعداد.
يهتم الفيلم التسجيلي بالجوانب الحقيقية لحياة اإلنسان والحيوان  :: من حيث الموضوعأوالا 

وكافة المخلوقات وكل الصناعات، فهو يتسع لكافة الموضوعات سواء كانت تاريخية أو 
 اقتصادية أو اجتماعية أو علمية.

غير االجتماعي والتي الفيلم التسجيلي هو دراما األفكار المتعطشة للت ثانياا: من حيث المفهوم:
 تتجه إلى الرضا الجمالي أو إلى الترفيه.

لقاء  ثالثاا: من حيث الهدف: يهدف الفيلم التسجيلي إلى تنبيه المشاهد لبعض جوانب الحقيقة وا 
 الضوء على المشاكل االجتماعية أو عرض وجهات النظر تجاه بعض الموضوعات والقضايا.

لتسجيلي عبارة عن صورة متحركة وأحيانًا يستخدم الصور الثابتة الفيلم ا رابعاا: النواحي التقنية:
أو فن التحريك، وكل هذه الصور سواء كانت متحركة أو ثابتة يتم عمل مونتاج لها حيث 
نحصل على النسخة األخيرة من الفيلم التي يمكن عرضها في أي وقت، كذلك يستخدم الفيلم 

عنصر الصوت على اختالفها وال يعتمد على التسجيلي التصوير الحي ويلجأ إلى مكونات 
السيناريو التفصيلي المحكم اإلعداد قبل التصوير، وله بداية ونهاية ويحمل اسمًا خاصًا بكل 
فيلم وله فريق فني مسئول عنه وعلى رأسه المخرج والذي يطلق عليه البعض المايسترو 

تصوير األحداث واألخبار الهامة  السينمائي. وقد تمثلت بداية اإلنتاج السينمائي التسجيل في
ومقابالت كبار رجال الدولة وشخصيات المجتمع، أي كانت مجرد تسجيل مرئي لألحداث 
الهامة وشخصيات المجتمع أي كانت مجرد تسجيل مرئي لألحداث الهامة لبلد معين واألخبار 

ائية التي تنتجها البروتوكولية، وهو أقرب ما يكون لما تراه اآلن ضمن فقرات الجرائد السينم
 المؤسسات الحكومية اإلعالمية خاصة في الدول التي يتبع فيها اإلعالم الحكومة. 

 ثم يتم تقسيم األفالم الوثائقية إلى عدة أشكال:
 .أفالم شديدة 
 .أفالم قصيرة 
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 .أفالم متوسطة 
 .أفالم طويلة 

د في ذلك، وفي هذا ويستطيع المخرج أن يعبر عن فكرته إما في دقائق محدودة جدًا أو يستطر 
 الشأن تنقسم األفالم التسجيلية حسب مدة عرضها إلى:

 .أفالم قصيرة تصل مدتها إلى أقل من خمس دقائق 
  دقائق أو أقل. 10أفالم تصل مدتها إلى 
  دقيقة. 30أفالم تصل مدتها إلى 
  دقيقة. 30أفالم تزيد مدتها عن 
  دقيقة. 45أفالم تزيد مدة عرضها عن 

لفيلم التسجيلي يمكن أن يكون فيلما قصيرًا أو متوسطًا أو طوياًل وهذا وهكذا نجد أن ا
يلغي االعتقاد الخاطئ بأن كل فيلم قصير هو فيلم تسجيلي. ومع ظهور التليفزيون وجدت 
األفالم التسجيلية منفذًا جديدًا للوصول إلى الجماهير وبالتالي أصبح من األهمية مراعاة زمن 

اج بما يسمح بعرضه من خالل الخرائط التليفزيونية كمادة مستقلة أو الفيلم وطوله عند اإلنت
 كفقرة ضمن برنامج. 

الدراسات والبحوث التى تناولت مفهوم المسئولية البيئية والباحثين  :مفهوم المسئولية البيئية
-Ebreo et al, 2004, 474)حيث عرف "إبرو وأخرون"  الذين تناولوا هذا المفهوم ومنهم:

 عرف المسئولية البيئية على أنها الوعى الفردى الذى يؤثر فى البيئة ويتأثر بها.( في476
( المسئولية البيئية على أنها درجة االهتمام Kaplan, 2002, 492كما يعرفها "كابالن" )

 والفهم والمشاركة للفرد نحو البيئة وشئونها. ويعرفها. 
البيئية هى النتاج الحقيقى  أن المسئولية (130، 2002المسيح سمعان  ويرى )عبد

للوعى البيئى تشئ من إكساب المعارف نحو البيئة وكذلك التغير الحادث فى السلوك البيئى 
 (2004 ،المجيد )ممدوح عبد الموجب فالسلوك البيئى الموجب أو السوى هو السلوك المسئول.
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بيئته المحيطة بأنها كل فعل أو تصرف صحيح يقوم به الفرد ويؤثر إيجابيًا على عناصر 
 ويساهم فى حمايتها والمحافظة عليها.

 تتمثل عناصر المسئولية البيئية فيما يلي: عناصر المسئولية البيئية:
 الوعي بالمشكالت والقضايا البيئية. –أ 
 االتجاه نحو حماية وصيانة البيئة. -ب
 السلوك البيئي المسئول. -ج
 اتخاذ القرار البيئي. –د 
 (2014 ،ل مشكالت التلوث البيئي. )حمدى طلعتالمشاركة في ح -هـ

 وسوف نتناول هذه العناصر بالتفصيل:
عبارة عن إدراك الفرد لمتطلبات البيئة عن  )أ( الوعي البيئي بالمشكالت والقضايا البيئية:

طريق إحساسه ومعرفته بمكوناتها، وما بينهما من العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية 
ا. والوعي البيئي ال يمكن أن يتحقق فقط من خالل التعليم، إنما يتطلب خبرة التعامل معه

حياتية طبيعية. فربما يتعلم الفرد معلومات كثيرة عن نبات ما من النباتات النادرة، ويعرف 
 (2009الكثير عن صفاته لكنه في نفس الوقت، يقتلعه وال يهتم به.  )محسن أمين، 

يعرف االتجاه بأنه تهيؤ نفسي مكتسب من البيئة التي  نة البيئة:)ب( االتجاه نحو حماية وصيا
يعيش فيها الفرد، وهذا التهيؤ له صفة الثبات النسبي ويوجه سلوك الفرد أو اإلنسان تجاه 
القضية واألشياء والمواقف واألفراد ويمكن االستدالل على نوعية اتجاه الفرد من سلوكه 

كه اللفظي )استجابته اللفظية( أو من خالل استجابته الفعلي في الواقع. أو من خالل سلو 
 (78، 2006)سعيد السعيد،  المكتوبة.

كما أنه محصلة مشاعر الفرد نحو البيئة والتي تتكون بفعل خبراته وتعامله معها بحيث 
تكون قادرة على تحريك الفرد وتوجيهه التخاذ موقف التأييد أو المعارضة منها. )درويش عطا، 

 (703، 2011ان، تيسير نشو 
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إذا كانت التربية تهدف بوجه عام إلى إحداث تعديل في سلوك  )ج( السلوك البيئي المسئول:
المتعلم نتيجة مروره بخبرات تعليمية معينة، ويعتبر تكوين المسئولية البيئية ضمانًا كبيرًا 

ذا كانت التربية البيئية تستلزم أيضًا تنمية االتجاهات والقيم التي  لتحقيق هذا الهدف، وا 
 تحكم سلوك اإلنسان إزاء بيئته.

لعنصر المشاركة في حل المشكالت البيئية أنه ينبغي المشركة في حل المشكالت والتي 
يتمكن من خاللها األفراد والجماعات بتنمية شعورهم بالمسئولية واإلحساس بأن المشكالت 

في حلها. وما تؤكده لنا من غاية  البيئية تتسم بطابع العمل بروح الفريق والمشاركة الجماعية
التربية البيئية، والتي تسعى إلى تطوير عالم سكانه أكثر إحساسًا واهتمامًا بالبيئة ومشكالتها 
ويمتلكون المعارف والمهارات واالتجاهات والدوافع وااللتزام بالعمل فرادي وجماعات لحل 

 ( 2014 )حمدي طلعت، القائمة ومنع ظهور مشكالت جديدة.المشكالت 
تعتبر مهارة القدرة على إتخاذ القرار من المهارات األساسية فى مختلف  :إتخاذ القرارات البيئية

مجاالت الحياة المعاصرة حيث أصبحت ملحه ومن أهم المتغيرات فى البيئة اإلجتماعية كما 
لومات تعد مهارات اتخاذ القرار من المهارات الالزمة للفرد بحيث يكون قادر على جمع المع

ستخدامها وأن يشارك بفاعلية فى اتخاذ القرار وحل المشكالت التى  المرتبطة بشئون المجتمع وا 
تواجه المجتمع ويعرف إتخاذ القرار بأنه مصار فعل يختاره متخذ القرار بإعتباره أنسب وسيلة 

يتم عن متاحة أمامه إلنجاز األهداف التى يبتغيها لحل المشكلة التى تشغله وهو فعل اختبار 
دراك يقوم به الفرد بين مجموعة من البدائل المتاحة بطريقة مدروسة. )صالح عبد  وعى وا 

 (2001المحسن عجاج 
هو هيئة شبابية تربوية أهلية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية  مفهوم مراكز الشباب:

ألنشطة مستقلة يسهم في تنمية النشء والشباب باستثمار وقت فراغهم في ممارسة مختلف ا
الثقافية واالجتماعية والرياضية والوطنية، ويسعى إلكسابهم المهارات التي تكفل تحمل 

 المسئولية في إطار القانون والسياسة العامة للدولة. 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي

 نيفين رفعت فوزي وآخرون
 

 2021، مارس الخامسالجزء ، ثالثال العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

428 

 بحثإجراءات ال
 ؟ ئية التى يجب تنميتها لدى الشباب: ما أبعاد المسئولية البيولإلجابة عن السؤال األول

: لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث والذى ينص لمسئولية البيئيةإعداد قائمة بأبعاد ا
على ما أبعاد المسئولية البيئية التى يجب تنميتها لدى الشباب ؟ سارت عمليه إعداد القائمة 

 لإلجراءات التالية.
لموجوده هدفت القائمة إلى تحديد أبعاد المسئولية البيئية والقضايا البيئية ا :دف القائمةتحديد ه

بمراكز الشباب لتكون أساسا تنطلق منه عند بناء مقياس المسئولية البيئية لتنميتها باستخدام 
 الفيلم الوثائقى القائم على االنشطة البيئية.

تم بناء القائمة من خالل مراجعة االدبيات والدراسات السابقة فى مجال  :بناء القائمة
البحوث والدراسات التى تناولت موضوع المسئولية  المسئولية البيئية بعد دراسة العديد من

( والتى أعدت قائمة بعناصر المسئولية البيئية وقسمت 2007البيئية التى منها دراسة هالل )
اإلتجاه نحو  -المسئولية البيئية إلى أبعاد ومحاور وهى )المعرفة بالمشكالت البيئية المحلية 

تخاذ القرارات( ودراسه القدر  -السلوك البيئى المسئول  -البيئة  ة على حل المشكالت البيئية وا 
( والذى قدم مقياس المسئولية البيئية وأشتمل على إختيار للمعارف البيئية 2008عطية )

( والتى 2010ومقياس لإلتجاه البيئى وأيضًا مقياس للسلوك البيئي المسئول. ودراسة القاضى )
بيئية فى إطار القضايا والمشكالت البيئية التى قدمت مقياس للمسئولية البيئية يتضمن مواقف 

( الذى استخدمت مقياس من اربعة محاور هى )المعرفة 2014تناولتها دراسته. وكذالك فدوى )
المشاركه فى إتخاذ القرار بالمسئولية البيئية( سلوى  –اإلتجاه نحو ترشيد اإلستهالك  –البيئية 

 (2018أبو العنين )
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إعداد الصورة األولية ألبعاد المسئولية البيئية  :ألبعاد المسئولية البيئيهإعداد الصورة األوليه 
لقائمة أبعاد المسئولية البيئية الحالية تتكون من أبعاد المسئولية البيئية ومن خالل اإلطالع 

 ،، سلوى أبو العنين2014على العديد من أبعاد المسئولية ومنها دراسات )حمدى طلعت 
2014) 

o شكالت البيئيه المحليه. المعرفه بالم 
o .اإلتجاه نحو البيئيه 
o .السلوك البيئيه المسئول 
o .تخاذ القرار  القدرة علي حل المشكالت البيئيه وا 

 ىفي صورتها األولية ثم عرضها عل: يعد وضع القائمه ضبط قائمه عناصر المسئوليه البيئيه
بداء الرآى فيها من مجموعه من السادة المحكمين في مجال التربيه البيئيه واإلعالم  البيئى وا 

حيث مالئمة العناصر لمراكز الشباب. ومدى مالئمة العناصر لخطوات تصوير الفيلم 
 الوثائقى. 

 مدى سالمة الصياغة اللغوية لكل عنصر. .1
 مدى مالئمة العناصر للمادة البيئية .2
 مدى سالمة الترتيب العناصر كما ورد فى القائمة. .3
ضافة ما يرونة التعديل فى المدلول اللفظى ل .4 لعناصر بحذف ما يرونه غير مناسب وا 

 مناسبًا فى مدلوالت أخرى لم ترد فى القائمة.
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 لتي تتضمنهاالصورة النهائية بعمل قائمة بأبعاد المسئولية البيئية والقضايا ا (:1جدول )
 البعد الرئيسى األبعاد الفرعية للتلوث قضايا متضمنة

دارة الموارد الطب -  يعية.المحافظة وا 
 الموارد الطبيعية إيقاف تبديد موارد مصر. -

السلوك البيئى المسئول
 

 حماية الهواء الجوي. -
 حماية الهواء من إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون -
 تحسن نوعية الهواء فى مصر. -
 حماية الهواء من الحرق المكشوف للمخالفات. -
 حماية الهواء من نواتج حرق الوقود. -

 ء الجوىتلوث الهوا

 مكافحة القطع الجائرلألشجار. -
 إدارة وتنظيم األراضى بطريقة مستديمة. -
 التنمية الزراعية المستدامة والريفية.  -
 تغيرات في استعماالت األراضى. -

 تلوث الزراعة واألراضي

 حماية إدارة المياه العذبة. -
 تنمية موارد المياه العذبة. -
 حديثة.استخدام أساليب الرى ال -
 تسهيل الحصول على مياه الشرب. -
 تطوير شبكات نقل وتوزيع المياه. -

 تلوث المياة

 الحفاظ على التنوع اإلحيائى. -
 تنمية وادرة المحميات الطبيعية. -
 حماية األنواع المهددة باإلنقراض. -
 إدارة التكنولوجيا الحيوية. -

 التنوع البيولوجى

  حماية الهواء من التلوث. -
 حماية وصيانة المياه من أجل التنمية. -
 الحماية من التلوث والمخلفات الصلبة واإللكترونية  -
 التلوث بالمبيدات والكيماويات  -
 العناية بالتربة وحمايتها من التلوث.  -
 الحماية على المرافق العامة. -
 التلوث الضوضائى. -

 التلوث البيئى
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 لتي تتضمنهاية بعمل قائمة بأبعاد المسئولية البيئية والقضايا االصورة النهائ (:1جدول )تابع 
البعد  األبعاد الفرعية قضايا متضمنة

 الرئيسى
 إعادة توزيع السكان. -
 السكان االستخدام الكامل للموارد البشرية. -

المعرفة بالمشكالت البيئية المحلية
 تقليص األخطار الصحية الناتجة عن التلوث. - 

 لرعاية الصحية األولية.تحقيق ا -
 الحد من انتشار األمراض المعدية. -
 الحصول على مياه شرب نقية. -

 الصحة العامة

 تفاعل مبادىء التعلم. -
 محواألميه وزياده نسبة الكبار المتعلمين فى المجتمع. -
 إدخال المعرفة والمهارات الالزمة لحياه أفضل. -
 ية الحديثة.توفير فرص التدريب للمجاالت البيئ -

 التعليم

 التخطيط العمرانى الجيد. -
 العمارة البيئية الخضراء. -
 توافر السكن الصحى المتوافق مع البيئة. -

 السكن
زيادة تفعيل دور المرأه والشباب فى األنشطة االقتصادية واإلجتماعية  -

 والبيئية.
 ة.إتاحة فرص للمرأه والشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسط -

 المرأه والشباب

 إعادة تدوير النفايات بطرق تكنولوجية حديثة. -
 استخدام تكنولوجيات تقلل من أستهالك الطاقة. -

التكنولوجيا النظيفة 
عادة التدوير  وا 
 ومعالجة المخلفات.

اإلتجاه نحو البيئة
 

 ستهالك الموارد الطبيعية.استخدام تكنولوجيا تقلل من أ -
تعزيز انشطة البحث والتطوير فى استخدام تكنولوجيا المعلومات  -

 واألتصاالت.
تكنولوجيا المعلومات 

 الخضراء
 دمج التكنولوجيا الجديدة فى خطط أستراتيجية. -
 التنمية االقتصادية واإلجتماعية. -

التقنيات الحديثة فى 
 التكنولوجيا.

 ترشيد اإلستهالك للموارد الطبيعية. -
 التوزيع العادل للموارد الطبيعية. -
 إعادة تدوير المخلفات. -
 الحد من المخلفات المنزلية والصناعية. -

ماط اإلنتاج ان
 واإلستهالك

القدرة على 
حل 

المشكالت 
وا تخاذ القرار

 

 حماية مصادرالطاقة غير المتجددة. -
 التوسع فى استخدام الطاقات النظيفة. -
 حماية مصادر الطاقات المتجددة. -

الطاقة والواقع 
  والمأمول

 حماية نقل الصناعات الملوثة للبيئة.-
 لجة آثار التقدم الصناعى للدول المتقدمة.إلتزام الدول المتقدمة فى معا -
 اإللتزام بمبادىء المواطنة البيئية. -

تعاهدات الدول 
المتقدمة عن 
 معالجة التلوث
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ات ما مدى تناول بعض األفالم الوثائقية لبعض القنو  :لالجابة عن السؤل الثانى
 الفضائية بالقضايا البيئية؟ 

( لالفالم الوثائقية لقناه ناشونال جوجرافيك نباحثون بتحليل محتوى )شكل ومضمو قام ال
 .بى ومدى تناولها للقضايا البيئيةابوظ

( بأنه المضمون التفصيلى للمادة العلمية 2003محب الرفعى ) ه: عرفتعريف تحليل المحتوى
المراد تقديمها للمتعلم بما تشملة من حقائق ومبادىء وقوانين ونظريات وأنشطة وتمرينات 

 ت .مصورة ورسوما
 :تحليل المحتوى اإلجراءات التاليةوقد شمل إجراء إعداد إستمارة 

: الهدف من تحليل المحتوى فى هذا البحث هو معرفة مدى : تحديد الهدف من التحليلاوالا 
تناول االفالم الوثائقية ألبعاد المسئولية البيئية الالزمة لتنميتها لدى الشباب وعرضها من حيث 

 متبعة فى عرضها ومعرفة المشكالت التى تتعرض لها وتقيم عرضها . مضامينها واشكالها ال
: محتوى المضمون الخاص باالفالم فى ضوء تناولة ألبعاد : تحديد عينة التحليلثانياا 

المسئولية البيئية والتى يجب ان يتضمنها الفيلم والتى شملت تحليل المحتوى الفيلم خالل ثالثة 
  2019/ 1/6الى  2019 /1/3أشهر من 
اعد الباحثون إستمارة محتوى االفالم الوثائقية  :أداة التحليل فى صورتها المبدئيةصياغة 

 . وء قائمة أبعاد المسئولية البئيةموضوع البحث وذلك فى ض
: يقصد بفئات التحليل للمحتوى مجموعة التصنيف التى تم إعدادها :  تحديد فئات التحليلاا رابع

دف من التحليل لكى تستخدم فى وصف هذا المحتوى بأعلى فى ضوء طبيعة المحتوى واله
 (2003محب الرافعى )نسبة ممكنه من الموضوعية وبأسلوب سهل . 

وقد تم أختيار وحدات تحليل المحتوى فى ضوء أبعاد المسئولية البيئية وفقا لما ورد 
 بالمعاير السابقة.
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ن إخضاعها للعد والقياس بسهولة : هى وحدات التحليل الذى يمك: تحديد وحدة التحليلخامساا 
ويعطى وجودها أو غيابها أو تكرارها أو دالالت فى تفسير النتائج الكمية ولما كان الهدف من 
التحليل تقديم محتوى الفيلم الوثائقى فى ضوء أبعاد المسئولية البيئية للشباب والتى تم إعدادها 

 . من قبل الباحثون لتضمينها فى محتوى االفالم للشباب 
: وهى مهمة ألى أداة تحليل . فأداة التحليل للمحتوى هى التى يمكن من طريقة العد :سادساا 

خلاللها تحويل المادة المكتوبة إلى صورة كمية أو عددية يمكن التعامل معها إحصائيا . ومن 
عداد مثل هذة االدوات يتطلب تحديد طريقة العد التى تتبع خالل عملية التحليل .   ثم بناء وا 

( ف قيل ( وفئات المضمون )ماذا قيلإستخدم الباحثون فئات الشكل لالفالم )كي :فئات التحليل
وما تتضمنة هذة االفالم الوثائقية من قضايا فرعيه البعاد المسئولية البيئية ومنها تلوث الهواء 
يد والتربة والماء وايضا تلوث الضوضائى والبصرى وقضايا أخرى متضامنة مثل الطاقة والص

الجائر واالحتباس الحرارى وقضية التنمية المستدامة وقضايا المخلفات الصلبة ونقص الوعى 
 والثقافة البيئية . 

 الثبات بإعادة التطبيق: 
: أجرت الباحثة تحليل محتوى باستخدام استمارة تحليل المحتوى التى استمارة تحليل المحتوى

مفردة من المفردات، ثم قام بتحليل نفس العينة  أعدتها الباحثة وتم إحصاء عدد التكرارات لكل
يوم من إجراء التحليل األول وتم إحصاء عدد التكرارات أيضا  14باستخدام نفس االستمارة بعد 

 فى نفس المفردات التى أحصى تكرارها فى المرة األولى كما يلي:
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 أوالا: تحليل الشكل:
 الشكل لفئة الصوت نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل :(2)جدول 

 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول محرر المادة
 %100 28 28 وجود تعليق

 %100 2 2 عدم وجود تعليق
يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق فى التطبيقين لتحليل الشكل لفئة الصوت وجود 

( مما يدل على ثبات التحليل لفئة %100ة اتفاق )تعليق وعدم وجود تعليق كانت جميعها بنسب
 الصوت.
 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل الشكل لفئة الخرائط :(3جدول )

 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول موقع النشر
 %80 4 5 الخرائط
 %100 4 4 الوثائق

مما يدل على ثبات التحليل لفئة  (100(، و)الوثائق( بنسبة اتفاق )%80.0)الخرائط( بنسبة اتفاق )
 الوثائق.
 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل الشكل لفئة الصور :(4جدول )

 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول العناوين
 %90 9 10 الصور الفوتوغرافية
 %100 4 4 األرشيف الصوري

( لـ )األرشيف الصوري( %100(، ونسبة اتفاق )%90كان)الصور الفتوغرافية( بنسبة اتفاق )
 مما يدل على ثبات التحليل لفئة الصورة.
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 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل الشكل لفئة أماكن التصوير :(5جدول )
 نسبة االتفاق إلعادة التحليل التكرارات التكرارات في التحليل األول االدوات الجرافكية
 %83.4 10 12 البيئة الطبيعية
 %100 2 2 أماكن مختلفة

( للمتغير )أماكن %100.0(، ونسبة اتفاق )%83.4كان )البيئة الطبيعية( بنسبة اتفاق )
 مختلفة( مما يدل على ثبات التحليل لفئة أماكن التصوير.

 حليل الشكل لفئة المعلقيننتائج اختبارات الثبات الستمارة ت :(6دول )ج
 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول اإلخراج النهائي للصفحة

 %100 10 10 الذكور
 %100 2 2 اإلناث

 %100 2 2 مشترك الذكور / اإلناث
يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق فى التطبيقين لتحليل الشكل لفئة المعلقين كانت 

 ( مما يشير إلى ثبات التحليل لفئة المعلقين.%100جميعها بنسبة اتفاق )
 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل الشكل لفئة اللغة :(7جدول )

 نسبة االتفاق ارات إلعادة التحليلالتكر  التكرارات في التحليل األول تصنيفات مكانية
 %100 10 10 العربية
 %100 4 4 المترجمة

يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق فى التطبيقين لتحليل الشكل لفئة اللغة كانت جميعها 
 (.%100بنسبة اتفاق )

 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل الشكل لفئة الموسيقى :(8جدول )
 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول للصفحة اإلخراج النهائي

 %77.7 7 9 إستخدام الموسيقي
 %80.0 4 5 عدم إستخدام الموسيقي
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يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق فى التطبيقين لتحليل الشكل لفئة لفئة الموسيقى كانت 
( للمتغير )دم إستخدام %80.0ونسبة اتفاق )(، %77.7)إستخدام الموسيقي( بنسبة اتفاق )

 مما يشير إلى ثبات التحليل لفئة الموسيقى. الموسيقي(
 ثبات تحليل المضمون:

 نتائج اختبارات الثبات الستمارة تحليل المحتوى لفئة الموضوع :(9جدول )
 نسبة االتفاق التكرارات إلعادة التحليل التكرارات في التحليل األول الموضوع

 0 0 0 وث التربةتل
 %100 2 2 تلوث الهواء
 %100 1 1 تلوث المياه

 0 0 0 التلوث الضوضائى
 0 0 0 التلوث البصرى

 %100 1 1 الطاقة
 %100 2 2 الصيد الجائر

 %100 1 1 اإلحتباس الحرارى
 %100 3 3 التنمية المستدامة

 %100 1 1 قضية المخلفات الصلبة
 %100 2 3 ةنقص الوعى والثقافة البيئي

يوضح الجدول السابق نسبة االتفاق فى التطبيقين لتحليل المحتوى لفئة الموضوع كانت 
 ( مما يدل على ثبات التحليل لفئة الموضوع.%100جميعها بنسبة اتفاق )

وهى نوع األفالم التى عرضت على قناة ناشونال  : فئة النوعنتائج تحليل فئات الشكل
 .ددة زمنيًا ونسبتهجيوجرافيك فى الفترة المح



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي

 نيفين رفعت فوزي وآخرون
 

 2021، مارس الخامسالجزء ، ثالثال العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

437 

يبين أنواع األفالم الوثائقية التي عرضتها قناة ناشونال جيوجرافيك أبو ظبي  :(10جدول )
 خالل مدة البحث

 بث البرنامج إسم البرنامج ت
 أسبوعي )مرة واحدة( نادي قتال الحيوانات 1
 أسبوعي )مرة واحدة( الحياة البرية 2
 وعي )مرة واحدة(أسب مملكة األسود الفخر والعقاب 3
 أسبوعي )مرة واحدة( براوي أفريقيا أعظم معماري الطبيعة 4
 أسبوعي )مرة واحدة( العيش الحر لحم ودم 5
 أسبوعي )مرة واحدة( الصين –اساليب البقاء  6
 أسبوعي حلقات متنوعة كيف نشبع حاجتنا من الطاقة مستقبالً  7
 ات متنوعةأسبوعي حلق قمامة األغنياء تغرق الفقراء 8
 مرة واحدة –أسبوعي  قصة النفايات اإلسرائلية الخطرة في الضفة الغربية المحتلة 9
 أسبوعي حلقات متنوعة اإلحتباس الحراري وتغير المناخ 10
 أسبوعي حلقات متنوعة معًا ضد التلوث –األرض علي حافة الهاوية  11
 أسبوعي حلقات متنوعة نروي األرض والحكاية 12
 اسبوعى حلقات متنوعة قع المياه في الضفة العربيةوا 13
 أسبوعي حلقات متنوعة رحلة أول رائد فضاء إماراتي يصل لمحطة الفضاء الدولية 14

يتضح من الجدول أعاله أن قناة ناشونال جيوجرافيك الوثائقية خالل مدة البحث قد 
واهر في العالم عند عرضت بعض األفالم البينة إذا تعرض معلومات بينة حول بعض الظ

 .يا علي لسان بعض الشخصيات الهامةبعض الشعوب المختلفة وبعض القضا
األفالم الوثائقية التى عرضت  وضيحى استخدام التعليق الصوتى فىبمعنى ت فئة الصوت:

 ظبى فى فترة البحث. على قناة ناشونال جيوجرافيك أبو
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في األفالم التي عرضت في قناة  يوضح إستخدام أو عد إستخدام التعليق :(11جدول )
 ظبي ناشونال جيوجرافيك أبو

 النسبة المئوية العدد النوع
 %93،3 28 وجود تعليق

 %6،7 2 عدم وجود تعليق
 %100 30 المجموع

يتضح من الجدول أعاله أن التعليق موجود بنسبة كبيرة في األفالم الوثائقية، وبنسبة قليلة جدًا 
يظهر فيها التعليق إذا أن األفالم الوثائقية كانت تستخدم التعليق في لم  2من األفالم بلغت 

 الحديث عن موضوعات األفالم بشكل كبير.
 بمعنى توضيح إستخدام الخرائط والوثائق فى األفالم الوثائقية :فئة الخرائط. 

يبين إستخدام الخرائط والوثائق في األفالم الوثائقية التي عرضت علي قناة : (12جدول )
 ناشونال جيوجرافيك أبوظبي

 النسبة المئوية العدد العناصر
 %44،44 5 الخرائط
 %55،56 4 الوثائق
 %100 9 المجموع

نالحظ من الجدول أعاله أن خمس برامج فقط هي التي استخدمت الوثائق وبنسبة 
د وهذا بحسب طبيعة البرنامج إذا تم عرض عدد من البرامج ذات الطابع الوثائقي فق 55،56

تم إستخدامها في خمس برامج وذلك لتوثيق الحقائق وغعطائها طابعًا من الصحة والمصداقية 
لدى الجمهور. عرض الوثائق المتعلقة بالموضوع أما الطابع التاريخي والجغرافي تم من خالل 

 برامج فقط. 4مدة البحث في 
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 ى فى األفالم وهو توضيح إستخدام الصور الفوتوغرافية واألرشيف الصور  :فئة الصور
 .الوثائقية

يبين إستخدام الصورة الفوتوغرافية واألرشيف الصوري في األفالم الوثائقية التي : (13جدول )
 عرضت خالل مدة البحث

 النسبة المئوية العدد العناصر ت
 %71،43 10 الصور الفوتوغرافية 1
 %28،57 4 األرشيف الصوري 2

 %100 14 لمجموعا
ه أنه تم إستخدام الصورة الفوتوغرافية في األفالم الوثائقية بواقع يتضح من الجدول أعال

( وذلك وفقًا لموضوع البرنامج وضرورات إستخدامها، أما %71،43صورة وبنسبة ) 10
( وذلك ألن البرامج التي ظهرت %28،57بنسبة ) 4األرشيف الصوري فقد إستخدم بواقع 

تاج إلي إستخدام األرشيف الصوري قليل في خالل مدة البحث والتي رصدها الباحثون لم تح
 البرامج التي تمت متابعتها.

 وهى الفئة التى تحدد تصوير الفيلم فى أى مكان هل هو مكان مغلق  :فئة أماكن التصوير
 .مختلفةأو بيئة طبيعية أو أماكن 

 يبين أماكن تصوير الفيلم الوثائقي :(14جدول )
 النسبة المئوية العدد العناصر ت
 %85.72 12 لبيئة الطبيعيةا 1
 %14.3 2 أماكن مختلفة 2

 %100 14 المجموع
برنمج تم تصويرهم في البيئة الطبيعية إذا حصلت التي  12يتضح من الجدول أعاله أن 

، أما البرامج التي صورت في أماكن مختلفة %85.72صورت في البيئة الطبيعية علي نسبة 
 ىخصيات أو األماكن العامة حصلت علماكن تواجد الشكانت بين الطبيعة واإلستوديوهات وأ

 .%14.3نسبة 
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 وهى فئة تبين وجود المعلق وتميز نوعه هل هو ذكر أم أنثى فى األفالم  :فئة المعلقين
 الوثائقية التى عرضت خالل فترة البحث.

 يبين وجود المعلق في األفالم الوثائقية التي عرضت خالل مدة البحث :(15)جدول 
 النسبة المئوية العدد صرالعنا ت
 %71.43 10 الذكور 1
 %14.3 2 اإلناث 2
 %14.3 2 مشترك الذكور / اإلناث 3

 %100 14 المجموع
إذ  ىفالم الوثائقية هي األعلمن الجدول أعاله يتضح أن نسبة التعليق للذكور في األ

لياًل في األفالم أما بالنسبة لإلناث فكان تعليقهم ق %71.43تكرار وبنسبة  10حصلت علي 
، وكان التعليق مشتركًا بين الذكور %14.3تكرارات بنسبة  2الوثائقية، إذ حصلوا علي 
إذ كانت معظم األفالم تعليقاتها منفردة  %14.3تكرارين وبنسبة  2واإلناث قلياًل أيضًا إذ جاء 

 أما ذكور أو إناث وتلجأ إلي التعليق المشترك إال في حاالت نادرة.
 فئة تبين ماهى نوعية اللغة المستخدمة هل هى لغة عربية أو إنجليزية مترجمة  :ةفئة اللغ

 المستخدمة فى األفالم الوثائقية خالل فترة البحث.
 يبين اللغة المستخدمة في األفالم الوثائقية :(16) جدول

 النسبة المئوية العدد العناصر ت
 %71.43 10 العربية 1
 %28.6 4 المترجمة 2

 %100 14 المجموع
فيلمًا  10بلغ عدد األفالم الوثائقية المنتجة في قناة ناشونال التي قدمت باللغة العربية 

، أما األفالم المترجمة من اللغة اإلنكليزية إلي العربية أربعة فقط وبنسبة %71.43وبنسبة 
ستخدام التعليق المصاحب باللغة العربية، أو إستخدام الترجمة الظاهرة أسف 28.6% ل وا 

 الشاشة باللغة العربية.
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 التصويرية أو عدم إستخدام الموسيقى فى  ىهى فئة تبين إستخدام الموسيق :ىفئة الموسيق
 .فالم الوثائقية بخالل فترة البحثاأل

يبين إستخدام الموسيقي التصويرية في األفالم الوثائقية التي عرضت في قناة  :(17جدول )
 ناشونال الوثائقية أثناء البحث

 النسبة المئوية العدد لعناصرا ت
 % 64.3 9 إستخدام الموسيقي 1
 % 35.72 5 عدم إستخدام الموسيقي 2

 % 100 14 لمجموعا
إحتلت األفالم الوثائقية التي عرضتها القناة التي إستخدمت الموسيقي المرتبة األولي بعدد 

م الموسيقي منها بالمرتبة %( واحتلت األفالم الوثائقية التي تستخد 64.3( وبنسبة قدرها )9)
%( إذ أن معظم األفالم الوثائقية كانت تستخدم  35.72( وبنسبة قدرها )5الثانية بعدد )

الموسيقي كعنصر فعال في البرامج الوثائقية بعدها عنصرًا مهمًا ومؤثرًا في معظم البرامج وبما 
 .ب مع الموضوع الوثائقي المطروحيتناس
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 مون االفالم الوثائقية تحليل مضنتائج  :(18جدول )
 النسبة المئوية العدد مضمون القضايا البيئية لالفالم

 0 0 تلوث التربة
 %14.28 2 تلوث الهواء
 %7.14 1 تلوث المياه

 0 0 التلوث الضوضائى
 0 0 التلوث البصرى

 %7.14 1 الطاقة
 %14.28 2 الصيد الجائر

 %7.14 1 اإلحتباس الحرارى
 %21.42 3 ةالتنمية المستدام

 %7.14 1 قضية المخلفات الصلبة
 %21.42 3 نقص الوعى والثقافة البيئية

ومن هنا توصل دراسة تحليل المحتوى لعينة االفالم البيئية الوثائقية السابقة الى ان ابعاد  -
 . ؤثر تأثيرا كبيرا فى هذه االفالمالمسئولية البيئية ت

عتها هى من انتاج قناة ناشونال جوجرافيك الوثائقية أن معظم االفالم الوثائقية التى تم متاب -
 وهذا يوضح امكانية وأنتشارها الواسع فى مختلف انحاء العالم .

 قلة نسبة العناصر النسائية المتحدثة فى االفالم الوثائقية البيئية .  -
 ناث أن أكثر المخرجين العاملين فى مجال انتاج االفالم الوثائقية هم من الذكور وليسوا اال -
ان التعليق يكون متزامنا مع الصورة  ية التعامل مع التعليق الصوتى اذهناك دقة من ناح -

 التى تظهر على الشاشة . 
تبين من خالل متابعة االفالم ان هناك تخطيط وثيق حول كيفية انتاج االفالم الوثائقية  -

 لتليفزيونية .وتنوع قضاياها البيئية وهذا نابع من أهمية هذا النوع من الموارد ا
 ، يق مصاحب لهالل جوجرافيك كان التعان اغلب االفالم الوثائقية التى قدمتها قناة ناشونا -
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فالتعليق يبرز  ،ثائق البيئية التى ترد فى الفيلموذلك ألهمية توضيح الصور والمعلومات والو  -
 . صيله ومالبساته وحقائقه المختلفةأهمية الموضوع وتفا

اد ما شكل ومضمون فيلم وثائقى فى تنمية بعض أبع: لثالثلالجابة على السؤال ا
  ؟المسئولية البيئية لدى الشباب

السابقة منها منى  قام الباحثون بإعداد فيلم وثائقى )للمسئولية البيئية( ومراجعة الدراسات
( ثم تم عرضه على مجموعة من السادة المحكمين فى 2015( وصفا فوزى )2010الحديدى )

 . جموعة من الشباب من مراكز الشبابثم إختيار م مجال التخصص
يهدف الفيلم إلى التعرف على مشكلة ما التى تواجه المجتمع ومنها  :الهدف من الفيلم

المشاكل المتعلقة بالبيئة بصفة عامة ومشكلة اإلهتمام بالسلوكيات البيئية بصفة خاصة وكيفية 
للشباب معلومات بيئية يمكن من خاللها  التغلب عليها بالطابع التوجيهى واإلرشادى ويقدم

 تحسين سلوكيات البيئة لهم.
: تم كتابة سكريبت للفيلم موضح به موضوع الخطوة األولى :إجراءات إعداد الفيلم الوثائقى

 الفيلم التسجيلى والعناصر التى سيتناولها.
يقتنون فى  : تم تحديد بعض األسئلة التى سيتم طرحها على الشباب الذينالخطوة الثانية

 محيط مركز الشباب التابع لهم. 
 : تم حجز ستديو صوت لتسجيل االسكريبت.الخطوة الثالثة
 : تم االستعانة بمعلق صوتى لتسجيل االسكريبت. الخطوة الرابعه

 : تم الذهاب إلى االستديو وتسجيل الصوت وعمل ميكساج. الخطوة الخامسة
 يثة للتصوير والتسجيل مع الشباب. : تم االستعانة بكاميرا حدالخطوة السادسة
: تم االستعانة بسيارة لسهولة التنقل بين مراكز الشباب التى تم تحديدها وهى الخطوة السابعة

مركز شباب  -مركز شباب شبرا البلد  -مركز شباب ناصر بمنطقة شبرا الخيمة  -كالتالى 
 مركز شباب الوايلى  -مركز شباب روض الفرج  -الساحل 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي

 نيفين رفعت فوزي وآخرون
 

 2021، مارس الخامسالجزء ، ثالثال العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

444 

: تم تسجيل اللقاءات مع عدد من الشباب والمسئولين بتلك المراكز وطرح عليهم الثامنةالخطوة 
 وجاءت االجابات كما هو موضح بالفيلم بالصوت والصورة. بعض األسئلة.

: تم عمل المونتاج من خالل وحدة مونتاج وقمت باالستعانة ببعض المشاهد الخطوة التاسعة
ور ل شبكة االنترنت وتدعيم ذلك ببعض الصالحية من ارض الواقع وبعضها من خال

 .الفوتوغرافية وافالم الجرافيك
: تم نسخ الفيلم بعد عمل المونتاج ووضع الخلفية الصوتية المناسبة على ذاكرة الخطوة العاشرة
 فالشة مناسبة. 

ما فاعلية فيلم وثائقي في تنمية بعض أبعاد المسئولية  :جابة عن السؤال الرابعلإل
 ثم إتباع الخطوات التالية لبناء مقياس المسئولية البيئية:  ؟لدى الشبابالبيئية 

يتمثل الهدف األساسي من تصميم المسئولية البيئبة في تحديد : تحديد الهدف من المقياس
 مدى نمو المسئولية البيئية بعناصرها لدى الشباب بمراكز الشباب. 

على العديد من البحوث والدراسات التي  ستفادت الباحثة بإطالعهاا: تحديد عناصر المقياس
تناولت موضوع المسئولية البيئية وقامت الباحثة بإعداد قائمة بعناصر المسئولية البيئية التي 

 يجب تنميتها لدى الشباب. ملحق : قائمة عناصر المسئولية البيئية 
 وهذه العناصر تم تضمينها في مقياس المسئولية البيئية وهذه العناصر هي: 

  .الوعى بالمشكالت والقضايا البيئية 
 .السلوك البيئى المسئول 
  .اتخاذ القرار 
 .ضمان القدرة على التوجيه لحل المشكالت البيئية 

( مفردة موزعة على 80تكونت الصورة األولية للمقياس من ): الصورة األولية للمقياس
 .ة للمقياس كما يوضح الجدول اآلتىالعناصر الفرعي
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 صورة األولية لمقياس المسئولية البيئيةال (:19جدول )
 النسبة المئوية عدد البنود العنصر م
1 
2 
3 
4 

 المعرفة البيئية )الفرعي(
 اإلتجاه نحو البيئة 

 السلوك البيئي المسئول 
 القدرة على التوجيه لحل المشكالت البيئية واتخاذ القرار

20 
20 
20 
20 

25% 
25% 
25% 
25% 

 %100 80 المجموع الكلي 
نستنتج من الجدول السابق أن نسبة مفردات المقياس لكل عنصر من عناصره متساوية 
مما يؤكد تساوي إعداد ونسب مفردات عناصر المقياس وعدم وجود تطرف في أي بعد مقارنة 

 ببقية عناصر المقياس.
  :صياغة عبارات المقياس

 ية. أن تعكس البنود طبيعة كل عنصر من عناصر المسئولية البيئ )أ(
أن يكون عدد العبارات في الصورة األولية لكل عنصر من عناصر المقياس كافيًا تحسبًا  )ب(

جراءاتها اإلحصائية.   لما قد يحدث أثناء عمليات تحديد مؤشرات صالحية المقياس وا 
 أن تكون لغة العبارات واضحة، وتناسب مستوى الشبا.  )ج(
 تى ال يمل منها الشاب. أن تكون العبارات قصيرة كلما أمكن، ح )د(
 تجنب العبارات المركبة التي تحتوى على أكثر من فكرة.  )ه(
 أن يكون توزيع العبارات عشوائيًا في المقياس.  )و(
 التنويع في أنماط العبارات والمواقف المقدمة في المقياس.  )ز(

 ويمكن توضيح ذلك في عناصر المقياس التي تمت بالصورة األولية كما يلي: 
عبارة بنمط االختيار من متعدد، حيث  20الوعى بالمشكالت والقضايا البيئية: تم صياغة  -1

 يتبع كل عبارة أربعة دالئل.
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موقفًا تناولت بعض الموضوعات المرتبطة بحماية  20االتجاه نحو البيئة: ثم صياغة  -2
ائل كل بديل يعبر عن البيئة واإلهتمام والتعامل الرشيد مع البيئة ومواردها يتبعها أربعة بد

 قرار ويختار الشاب احدى هذه القرارات التى تعبر عنه. 
موقفًا من المواقف البيئية التي تحدث أمام الشباب  20السلوك البيئي المسئول: تم صياغة  -3

كل يوم في الحياة، ويلي كل موقف أربعة بدائل، كل بديل يعبر عن التصرف الذي يمكنه 
 موقف. أن يسلكه إزاء هذا ال

مشكلة في صورة مواقف  20ضمان القدرة على التوجيه لحل المشكالت البيئية: ثم صياغة  -4
يتبع كاًل منها أربعة بدائل تمثل حلواًل لهذه المشكلة ويختار الشباب إحدى هذه الحلول 

 الذي يعتبر قرارًا لحل هذه المشكلة. 
مقياس في الصفحة األولى من تم وضع التعليمات الخاصة بال: صياغة تعليمات المقياس

( مقياس المسئولية البيئية وقد تضمنت 6كراسة المقياس المسئولية البيئية للشباب ملحق )
 التعليمات اآلتية: 

 تعريف الشباب بالمقياس وبيان الغرض منه وأهميته.  )أ(
 التأكد على أن درجات المقياس ال تؤثر على درجات الشباب.  )ب(
 جيل البيانات كاملة على ورقة اإلجابة. التنبيه على تس )ج(
 حث الشباب على إبداء رأيهم بدون خوف.  )د(
 التنبيه على عدم ترك أية عبارة دون اإلجابة والتأكد على اختيار استجابة واحدة. )ه(

لتحديد مسئولية واستجابة كل شاب عن أسئلة المقياس، فقد : تحديد نظام تقدير الدرجات
درجة واحدة للبديل الصحيح من البدائل األربعة المعبرة عن كل عنصر حددت الباحثة قيمة 

السلوك البيئي المسئول  –من عناصر  المسئولية البيئية )الوعى بالمشكالت والقضايا البيئية 
 القدرة على حل المشكالت البيئية.  -اتخاذ القرار  –
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لة قياس باستخدام المعادجابة عن المتم تحديد زمن اإل: تحديد زمن اإلجابة عن المقياس
 التالية.
 2 ÷ زمن إجابة الطالب األخير( )زمن إجابة الطالب األول + ز=
 دقيقة  75 = 2 ÷ (100 + 50) = ز
 = وقد التزمت الباحثة بهذا الزمن عند تطبيق المقياس على عينة البحث األساسية. ز

ة بإعادة قراءتها بعد بضعة : بعد صياغة مفردات المقياس، قامت الباحثمراجعة بنود المقياس
أيام للتخلص بعد األمثال من تأثير األلفة بالمفردات، ولتضع نفسها موضع الطالب خاصة من 

 ناحية قواعد اللغة وصعوبة األسلوب وغموض بعض الكلمات، وكذلك بعض العبارات. 
يعتبر الصدق من أهم الخصائص السيكومترية لالختبارات  ولتحقيق من صدق المقياس

 لنفسية، ذلك ألنه يحدد قيمة االختبار وصالحيته في قياس ما وضع لقياسه. ا
قد تم التحقيق من صدق هذا المقياس، باالعتماد على كاًل من الصدق الظاهري وصدق 

 المحتوى. 
نظرًا ألن الهدف من المقياس هو الكشف عن مدى نمو المسئولية : الصدق الظاهري: أوالا 

الشباب فقد حرصت الباحثة على أن تحقق الصورة الظاهرية لهذا البيئية لدى شباب مراكز 
المقياس حيث وضوح التعليمات ومناسبة المفردات وحسب صياغاتها، وهو ما تبين للباحثة 
 أثناء تطبيق المقياس على العينة الشباب الذي أبدوا برأيهم في الفلم الوثائق للمسئولية البيئية. 

تبين للباحثة صدق المحتوى من خالل عرض لمقياس  وهو قد: صدق المحتوى: ثانياا 
المسئولية البيئية لعى مجموعة من السادة المحكمين )ملحق( المتخصصين في مجال اإلعالم 
البيئي بهدف تعرف آرائهم حول عدد من النقاط يتعلق بمدى صياغة المفردات لمستوى 

وحها للشباب مالئمة المواقف الطالب بمراكز الشباب، سالمة ومالئمة تعليمات المقياس ووض
 واالستجابات من : 
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: عند حساب ثبات العناصر الفرعية األربعة فقد تم حسابه بالنسبة لتحديد ثبات المقياس
 بالنسبة لعناصر المقياس األربعة. (Alpha Cronbach)بطريقة الفاكرويناخ 

-KR)ارد سون أما المقياس ككل فقد وجد أنه من المناسب حسابه بطريقة كيودر وريتش
20) (Kuder Richardson 20). 

 : ثبات عبارات أبعاد مقياس المسئولية البيئة(20جدول )
 قيمة ألفا عدد العبارات األبعاد

 0.980 20 الوعي بالمشكالت البيئية
 0.749 20 السلوك البيئى المسئول
 0.741 20 اتخاذ القرار البيئى

 0.617 20 بيئيةالقدره على المشاركة فى حل المشكالت ال
 0.851 80 مقياس المسئولية البيئةاجمالى 

للتحقق من ثبات أبعاد مقياس المسئولية البيئة استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ 
(Cronbach Alpha يتبين من الجدول السابق ثبات أبعاد مقياس المسئولية البيئة حيث ،)

( لكل من )الوعي 0851،.0.617 ،0.741، 0.749، 0.980بلغت قيم معامل ألفا )
بالمشكالت البيئية، السلوك البيئى المسئول، اتخاذ القرار البيئى، القدره على المشاركة فى حل 
المشكالت البيئية، اجمالى مقياس المسئولية البيئة( على التوالي، وهي قيم جميعها تؤكد على 

 ( 0.5ثبات أدوات الدراسة لكونها أعلى من )
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 دق العبارات ألبعاد المسئولية البيئةص: (21جدول )

معامل  معامل الصدق أبعاد االستقصاء
 التصحيح

 0.001 الداللة المعنوية 0.98 )**(0.979 معامل ارتباط بيرسون الوعي بالمشكالت البيئية
 0.001 الداللة المعنوية 0.98 )**(0.968 معامل ارتباط بيرسون السلوك البيئى المسئول

 0.001 الداللة المعنوية 0.99 )**(0.998 معامل ارتباط بيرسون لقرار البيئىاتخاذ ا
القدره على المشاركة فى حل 

 المشكالت البيئية
 0.001 الداللة المعنوية 0.99 )**(0.993 معامل ارتباط بيرسون

 0.001 لمعنويةالداللة ا 0.98 )**(0.967 معامل ارتباط بيرسون مقياس المسئولية البيئةاجمالى 
من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق لمقياس المسئولية البيئة نجد أن قيم 

( مما يؤكد على 0.001معامل االرتباط دالة إحصائيًا، حيث بلغت الداللة المعنوية أقل من )
، 0.979صدق االتساق الداخلي ألبعاد المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون )

(، وللمزيد من التحليل قام الباحث بحساب معامل 0.967، 0.993، 0.998، 0.967
االرتباط المصحح لكل محور من محاور االستقصاء بجانب حساب معامل االرتباط كما هو 

، 0.98،0.98مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصحح للمحاور بلغت )
 دق االستقصاء.وهي قيم تؤكد على ص (0.99،098، 0.99

ب المقياس وفي ضوء ضوء النتائج التي أسفر عنها تجري: الصورة النهائية لمقياس المسئولية
المحكمين التي سبق اإلشارة إليهم أصبح المقياس معدًا في صورته النهائية  ادةسآراء ال

اس ( مفردة تندرج تحت أربعة عناصر واالنتهاء من الصورة النهائية لمقي80والمكونة من )
 المسئولية البينية ملحق تكون الباحثة قد أجابت على السؤال الرابع من أسئلة البحث.
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 تنفيذ تجربة البحث
تم استخدام التصميم التجريبى ذى المجموعة التجريبية الواحده  :التصميم التجريبى للبحث

 .البعدى والجدول التالى يبين ذلكذات التطبيق القبلى و 
 تجريبي ذي المجموعة التجريبيةالتصميم ال (:22جدول )

 التطبيق البعدى المعالجة التجريبية التطبيق القبلى مجموعة البحث

المجموعة التجريبية 
 الواحدة

تطبيق الوعى -
بالمشكالت والقضايا 

 البيئية
تطبيق السلوك البيئى -

 المسئول
 تطبيق اتخاذ القرار-
تطبيق القدرة على -

 حل المشكالت البيئية

ثائقى يعرض الفيلم الو 
المسئولية البيئية لدى 

 الشباب

تطبيق الوعى 
بالمشكالت والقضايا 

 البيئية
تطبيق السلوك البيئى -

 المسئول
 تطبيق اتخاذ القرار-

تطبيق القدرة على حل 
 المشكالت البيئية

 

 :إجرءات تنفيذ تجربة البحث
شباب وبلغ عدد الشباب تم اختيار عينة البحث من الشباب المقيدين بمراكز ال :اختبار العينة

 ( شاب وشابة.100) الفعلى الذين طبقت عليهم تجربة البحث
( وكان عدد 1/10/2020) يوم: تم تطبيق أداة البحث )المقياس( قبليا على عينة البحث

 30شاب وشابة وهم الذين طبق عليهم اداة البحث؛وقد تم استبعاد  70الشباب الحاضرين 
( شاب وشابة؛ حيث تم 70بة بالشكل المطلوب حتى أصبحوا )شاب وشابة لعدم اكتمال اإلجا

( دقيقة وهذا هو الزمن التجريبى 75تطبيق مقياس المسئولية البيئية فى زمن قدرة حوالى )
 لتطبيق مقياس المسئولية البيئية.
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تم تطبيق الفيلم فى مدة قاربت خمسة عشر : تطبيق الفيلم الوثائقى )عن المسئولية البيئية(
( وذلك من خالل عرض الفيلم على عدد 15/10/2020( إلى )1/10/2020بتدا من )يوما ا

 ( يوم وتم التفاعل من قبل الشباب.15شباب العينة لمدة )
تم تطبيق أداة البحث )مقياس المسئولية البيئية( بعديا على عينة  :التطبيق البعدى ألداة البحث

( شاب 70طبق عليهم أداة البحث )( وبلغ عدد الشباب الذين 15/10/2020البحث يوم )
 وشابة.

تم تصحيح أوراق إجابة الشباب فى التطبيق القبلى والبعدى ألداة البحث  :رصد درجات الشباب
بعد استبعاد عدد منهم بسبب )عدم اكتمال اإلجابة من بعضهم( ومن ثم أصبح العدد النهائى 

ليا وبعديا تمهيدا لمعالجتها ( شاب وشابة بعد ذللك تم رصد الدرجات قب70لعينة البحث )
 احصائيا للتحقيق من صحة فروض البحث والوصول للنتائج.

 

 بحثنتائج ال
يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الشباب فى التطبيق القبلى  الفرض الفرعى األول:
 لصالح التطبيق البعدى. الوعي بالمشكالت البيئيةوالتطبيق البعدى لمقياس 

اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في نتائج  (:23جدول )
 التطبيقين القبلي والبعدي للوعي بالمشكالت البيئية

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (70)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (70)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

الوعي بالمشكالت 
 دالة 26.978 0.820 17.6 2.188 3.5 20 البيئية

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في 
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توجد فروق ذات داللة  ما يلي: الختبار مفاهيم السياحة البيئيةالتطبيقين القبلي والبعدي 
عينة الدراسة لبعد الوعي بالمشكالت البيئية حيث بلغت قيمة إحصائية بين متوسطي درجات 

(، وكان متوسط درجات عينة 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )26.978ت )
( لصالح التطبيق 17.6(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )3.518التطبيق القبلي )

 البعدي.
فرق دال إحصائيًا بين متوسطي مما سبق تحقق صحة الفرض الفرعى األول: يوجد 

درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبعد الوعي بالمشكالت البيئية لصالح 
 التطبيق البعدي.

يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الشباب فى التطبيق القبلى  الفرض الفرعى الثانى:
 البعدى.لصالح التطبيق  السلوك البيئى المسئولوالتطبيق البعدى 

نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  (:24جدول )
 التطبيقين القبلي والبعدي للسلوك البيئى المسئول

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (70)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (70)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط معياريال
 المعياري

السلوك البيئى 
 دالة 55.535 2.28035 31.6 0.44426 2.75 20 المسئول

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في 
 توجد فروق ذات داللة ما يلي: السلوك البيئى المسئولالختبار التطبيقين القبلي والبعدي 

حيث بلغت قيمة ت  السلوك البيئى المسئولإحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد 
(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )55.535)

 ( لصالح التطبيق البعدي.31.6(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )2.75القبلي )
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فرض الفرعى الثانى: يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي مما سبق تحقق صحة ال
درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبعد  السلوك البيئى المسئول لصالح 

 التطبيق البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الشباب فى التطبيق القبلى  الفرض الفرعى الثالث:

 لصالح التطبيق البعدى. البيئىاتخاذ القرار والتطبيق البعدى 
نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في  (:25جدول )

 التطبيقين القبلي والبعدي التخاذ القرار البيئى

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (70)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (70)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

اتخاذ القرار 
 دالة 52.19 2.28 31.6 0.813 3.35 20 البيئى

اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في 
وجد فروق ذات داللة ت ما يلي: البيئية اتخاذ القرار البيئىالختبار التطبيقين القبلي والبعدي 

حيث بلغت قيمة ت  اتخاذ القرار البيئىإحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد 
(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )52.19)

 ( لصالح التطبيق البعدي.31.6(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )3.35القبلي )
سبق تحقق صحة الفرض الفرعى الثالث: يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي مما 

درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبعد  اتخاذ القرار البيئى لصالح التطبيق 
 البعدي.
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يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الشباب فى التطبيق القبلى  الفرض الفرعى الرابع:
لمقياس القدره على المشاركة فى حل المشكالت البيئية لصالح التطبيق والتطبيق البعدى 

 البعدى.
نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في (: 26جدول )

 التطبيقين القبلي والبعدي القدره على المشاركة فى حل المشكالت البيئية

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 بليالتطبيق الق
 (70)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (70)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

القدره على المشاركة 
فى حل المشكالت 

 البيئية
 دالة 47.22 1.05 19.05 1.046 3.4 20

ت عينة الدراسة في اتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجا
توجد فروق  ما يلي: القدره على المشاركة فى حل المشكالت البيئيةالتطبيقين القبلي والبعدي 

القدره على المشاركة فى حل ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد 
(، 0.05( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )47.22حيث بلغت قيمة ت ) المشكالت البيئية

(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي 3.4وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي )
 ( لصالح التطبيق البعدي.19.05)

مما سبق تحقق صحة الفرض الفرعى الرابع: يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي 
بيئية لصالح درجات عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لبعد  الوعي بالمشكالت ال

 التطبيق البعدي.
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يوجد فرق دال إحصائيًا بين درجات الشباب فى التطبيق القبلى والتطبيق  الفرض الرئيسي:
 البعدى لمقياس المسئولية البيئية لصالح التطبيق البعدى.

نتائج اختبار )ت( لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في (: 27جدول )
 لمقياس المسئولية البيئيةقبلي والبعدي التطبيقين ال

الدرجة  المتغيرات
 الكلية

 التطبيق القبلي
 (70)ن= 

 التطبيق البعدي
قيمة  (70)ن= 

 )ت(
مستوى 
الداللة 
االنحراف  المتوسط 0.05

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 دالة 26.98 0.821 17.6 2.188 3.5 20 الوعي بالمشكالت البيئية
 دالة 55.54 2.28 31.6 0.444 2.75 20 سلوك البيئى المسئولال

 دالة 52.19 2.28 31.6 0.813 3.35 20 اتخاذ القرار البيئى
القدره على المشاركة فى 
 دالة 47.22 1.05 19.05 1.046 3.4 20 حل المشكالت البيئية

مقياس المسئولية اجمالى 
 دالة 69.2 4.87 99.85 2.791 13 80 البيئة

تضح من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في ا
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ما يلي:لمقياس المسئولية البيئة التطبيقين القبلي والبعدي 

( 69.2حيث بلغت قيمة ت ) مقياس المسئولية البيئةالجمالى متوسطي درجات عينة الدراسة 
(، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 0.05عند مستوى معنوية )وهي قيمة دالة 

 ( لصالح التطبيق البعدي.99.85(، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي )13.0)
مما سبق تحقق صحة الفرض الرئيسي: يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات 

 ئولية البيئة لصالح التطبيق البعدي.عينة الدراسة في التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس المس
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 نتائج حجم التأثير لمقياس المسئولية البيئة(: 28جدول )

قيمة  األبعاد
مقدار حجم  dقيمة  2ايتا

 التأثير
نسبة الكسب 
 المعدل )بالك(

 1.6 كبير 0.975 0.950 الوعي بالمشكالت البيئية
 1.8 كبير 0.994 0.988 السلوك البيئى المسئول

 1.8 كبير 0.993 0.986 لقرار البيئىاتخاذ ا
 1.4 كبير 0.992 0.983 القدره على المشاركة فى حل المشكالت البيئية

 1.7 كبير 0.996 0.992 مقياس المسئولية البيئةاجمالى 
 ( حجم التأثير صغيرd( = )0.2قيمة )
 ( حجم التأثير متوسطd( = )0.5قيمة )
 ( حجم التأثير كبيرd( = )0.8قيمة )

 ما يلي: مقياس المسئولية البيئة تضح من الجدول السابق لنتائج حجم التأثير لمقياسا
 ( حجم التأثير كبير لبعد الوعي بالمشكالت البيئية حيث بلغت قيمةd( )0.975 وهي )

 (.0.950) 2(، وبلغت قيمة إيتا05قيمة مرتفعة أكبر من )
 حجم التأثير كبير لبعد السلوك البيئى المسئول حيث بل( غت قيمةd( )0.994 وهي قيمة )

 (.0.988) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )
 ( حجم التأثير كبير لبعد اتخاذ القرار البيئى حيث بلغت قيمةd( )0.993 وهي قيمة )

 (.0.986) 2(، وبلغت قيمة إيتا05مرتفعة أكبر من )
 البيئية حيث بلغت قيمة  حجم التأثير كبير لبعد القدره على المشاركة فى حل المشكالت

(d( )0.992( وهي قيمة مرتفعة أكبر من )وبلغت قيمة إيتا05 ،)(.0.983) 2 
 ( حجم التأثير كبير الجمالى مقياس المسئولية البيئة حيث بلغت قيمةd( )0.996 وهي )

 (.0.992) 2(، وبلغت قيمة إيتا05قيمة مرتفعة أكبر من )
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 ملخص نتائج الدراسة
  دالله احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد الوعى يوجد فروق ذات

 بالمشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدى . 
  يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد السلوك البيئى

 المسئول لصالح التطبيق البعدى . 
  الدراسة لبعد اتخاذ القرار يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة

 البيئى لصالح التطبيق البعدى .
  يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة لبعد القدرة على

 المشاركة فى حل المشكالت البيئية لصالح التطبيق البعدى . 
 س يوجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات عينة الدراسة الجمالى مقيا

 المسئولية البيئية لصالح التطبيق البعدى . 
  حجم التأثير كبير ألجمالى مقياس المسئولية البيئية حيث بلغت قيمةd (0.996 وهى )

 ( . 0.992( وبلغت قيمة انتاج )05قيمة مرتفعة أكبر من )
 

 توصيات البحث
 : حثون ببعض التوصيات أهمها ما يلىفى ضوء نتائج البحث أوصوا البا

 لدى شباب المقيدين بمراكز الشبابعاير تركز على تنمية أبعاد المسئولية البيئية وضع م . 
  العمل على زيادة وعى الشباب ألعمار مختلفة على تنمية المسئولية البيئية بأبعادها

 . وذلك بتوظيف أفالم وثائقية بيئيةالمختلفة 
 قد دورات تدريبية لتدريب الشباب وأعضاء هيئة التدريس بالجماعات لع التنسيق بين وزارة

العاملين على استخدام األفالم الوثائقية البيئية المقترحة لتنمية أبعاد المسئولية البيئية مزيد 
 .العاممن التنسيق والتعاون بين ادارات السينما المختلفة والقنوات الفضائية للصالح 
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 مقترحات البحث
 وث والدراسات التالية .فى ضوء نتائج البحث تقترحوا الباحثون اجراء البح

  فاعلية فيلم وثائقى قائم على ابعاد المسئولية البيئية لتنمية مهارات التفكير لدى الشباب
 المقيدين بمراكز الشباب . 

  فاعلية فيلم وثائقى قائم على أبعاد المسئولية البيئية لتنمية الوعى االجتماعى لدى الشباب
 المقيدين بمراكز الشباب . 

 ات لتنمية اتجاهات الشباب نو االلتزام بمسئولياتهم وواجباتهم تجاه البيئة لديهم .اجراء دراس 
  عمل بحوث مماثلة للبحث الحالى تتناول عينات مختلفة من مراحل التعليم وقياس أثرها فى

 تنمية المسئولية البيئية لديهم . 
  الت والقضايا البيئية. ضوء المشكبناء برامج فى التربية البيئية للشباب التعليم العام فى 
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ABSTRACT 

This study drives at identifying the development of environmental 

responsibility among youth in youth centers. It is a study in which the 

research is based on the experimental method, using the one-

experimental group, the pre/post measurement of the study tool (the 

Environmental Responsibility Scale), and its implementation on a 

sample consisting of (100) items of youth (enrolled in youth centers) in 

four different regions. 

The most prominent results are the adoption and high degree of 

viewing of the documentary film (The Environmental Responsibility) 

through the Zoom Program, because of the current circumstances of the 

Corona virus pandemic; as this film works to provide young people 

with a tremendous amount of environmental information in Egypt and 

its resources. It also enhances Egypt’s positive attitudes towards the 

environment. There is a statistically significant correlation between the 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ة معهد الدراسات والبحوث البيئي

 نيفين رفعت فوزي وآخرون
 

 2021، مارس الخامسالجزء ، ثالثال العدد، لخمسونا المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 

462 

respondents' level of use of the documentary film and their attitudes 

towards the raised environmental issues. There is a statistically 

significant correlation between the respondents' degrees of dependence 

on the documentary film (of environmental responsibility) through their 

zoom and awareness of information about the environmental issues 

raised. 

The study recommends developing the dimensions of 

environmental responsibility among youth who are enrolled in youth 

centers. It also recommends working on the increase of awareness of 

young people of different ages involved in the development of 

environmental responsibility in its various dimensions by employing 

environmental documentary films and coordination between the 

Ministry of Youth and members of the faculty in universities to hold 

training courses to train workers to use the proposed environmental 

documentary films to develop environmental responsibility among 

young people and achieve more coordination and cooperation between 

different cinema departments and space channels for the public good. 

Keywords: documentary films - environmental responsibility - youth 

centers. 


