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 بالمدافعة البيئية لدى طالب الجامعات    وعالقته  االنتماء
 دراسة ميدانية -من الجنسين  

        . [8] 
 أحمد محمد فتحى -(2)أحمد عبد المنعم محمد -(1)جمال شفيق أحمد

والمسوحات الميدانية وحدة الدراسات ( 7 لمطفولة، جامعة عيف شمسمعيد الدراسات العميا  (0
 واالجتماعية، جامعة الجوؿ العربية

 

 لمستخلصا
يؿ تنتمى ىذة الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحميمية والتى تيدؼ إلى وصؼ وتحم

والمدافعة البيئية لدى عينة مف طالب الجامعات مف  االنتماءالجوانب النفسية المرتبطة ب
وطالب  الجنسيف والمتمثمة فى المقارنة بيف طالب جامعة جامعة عيف شمس )بيئة حضرية (

وعمى ذلؾ فاف ىذة الدراسة تعتبر مف الدراسات الوصفية التى  جامعة بنيا )بيئة أقؿ حضرية(
ير التابعوىو )المدافعة ( والمتغالنتماءاتقيس عالقة بيف متغيريف المتغير المستقؿ وىو )

 .البيئية(
جتماعى بالعينة لمطالب مف جامعة عيف االالدراسة عمى منيج المسح  هعتمدت ىذاو 

 .أناثشمس ذكور وأناث وعينة أخرى مف طالب جامعة بنيا ذكور و 
 صحة الفروض التالية: اختباروتحاول الدراسة 

والمدافعة البيئية لدى طالب الجامعات مف  االنتماءتوجد عالقة دالة أحصائيا بيف 
بأختالؼ الجامعات )جامعة حضرية(  االنتماءالجنسيف، وتوجد فروؽ دالة أحصائيا فى 

بيف الجنسيف، توجد فروؽ دالة  االنتماءو)جامعة أقؿ حضرية(، وتوجد فروؽ دالةأحصائيا فى 
عة أقؿ حضرية(، ( و)جامأحصائيا فى المدافعة البيئية بأختالؼ الجامعات )جامعة حضرية

 حصائيا فى المدافعة البيئية بيف الجنسيف. إوتوجد فروؽ دالة 
( ،مقياس )المدافعة البيئية( ،)أستمارة بيانات االنتماءوحددت الدراسة أدواتيا فى مقياس )

( 471أولية(وتمثمت عينة الدراسة فى عينة عشوائية مف الطالب مف الجنسيف ويبمغ حجميا )
( مفردة مف 051( مفردة مقسمة الى )031( ومف جامعة بنيا )031يف شمس )مف جامعة ع

 ( مفردة مف األناث .051الذكور )
ت لمكشؼ عف الفروؽ الفردية بيف المتوسطات  اختبار :ستخداـابكما تـ معاجة البيانات 

 .رتباط بيرسوفامعامؿ  ،المعيارى واألنحراؼ
والمدافعة البيئية لدى  االنتماءرتباطية طردية بيف اوجود عالقة  وقد توصمت الدراسة الى:

 عينة الدراسة مف الذكور واألناث.
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توصيات الدراسة: دعوة المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لمقياـ بدورىـ مف خالؿ عمؿ 
وأىمية المدافعة البيئيةوضرورة تفعيؿ مياـ وزارة  االنتماءبرامج تزيد الوعى بجدوى الشعور ب

األىتماـ بالبيئة مف خالؿ سف القوانيف والتشريعات التى تمنع وتجـر التعدى عمى البيئية فى 
 البيئة.
 

 المقدمة
مف المفاىيـ العالمية الميمة في عالمنا المعاصر الذي أصبح مف  االنتماءيعد مفيـو 

المفاىيـ المتكررة في وسائؿ إعالمنا وفي محاضراتنا وندواتنا بؿ أصبح مفيوما رئيسا في 
مف خالؿ البحوث  االنتماءحياتنا العامة ولقد تناوؿ الميتموف بأدبيات البحث العممى موضوع 

ومدلوالتو ولقد أرتبط  االنتماءػالؿ إيػراد تعريفات لمفيـو التربوية والكتب المتخصصة مف خ
 (www.alriyadh.com)اإلنساف منذ وجوده بشيئيف ىما المكاف والزماف .

فاإلنساف مرتبط ببيئتة التى يعيش فييا حيث وجود ذاتو، يتأثر ببيئتة ويؤثر فييا وأى 
(حوؿ أثر متغيرات البيئة 7100تغيرات تحدث تؤثر فيو وىذا ما أكدتة دراسة )مروة سامى 

وقد أشارت الدراسة أف ىناؾ تغيرات بيئية  االنتماءالفيزيقية واألجتماعية المرتبطة بثقافة 
وىذا يدؿ عمى  االنتماءوأجتماعية حدثت فى مجتمع شماؿ سيناء وكاف ليا تأثير عمى ثقافة 

 (7100)مروة سامى،فالتأثير ىنا متبادؿ بينيما.  االنتماءأف ىناؾ عالقة بيف البيئة و 
ونظرا لظيور العديد مف المشكالت البيئية كمشكالت تموث اليواء والماء والتربة وتغير 
المناخ الناتج عف األحتباس الحرارى الذى يواجية العالـ أجمع ومنيا مصر كاف والبد مف 

الكريـ كذلؾ الدفاع عف بيئتنا التى ىى موطنا الذى سخره ا لناوال نغفؿ أنو قد نبينا القرآف 
قولو تعالى )َظَيَر اْلَفَساُد ِفي  إلى أف الفساد سيعـ األرض بما كسبت أيدى الناس ويتضح ذلؾ فى
ـْ َيْرِجُعوَف( )الرـو  ـْ َبْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّي  (10اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُي

( بدراسة بعنواف فاعمية 7100لباحث )عبدا أحمد مصطفىستنادا عمى ما سبؽ قاـ ااو 
برنامج فى التربية البيئية فى أكساب تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسى ميارات المدافعة 
البيئية وذلؾ ألكساب تالميذ ىذه الحمقة تمؾ الميارات وذلؾ لمدفاع عف البيئة مف ظيور العديد 
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ى نتجت بسبب عدـ وعى األنساف وسموكياتة الخاطئة مع البيئة. مف المشكالت البيئية والت
 (7100)عبدا أحمد،

فيرى أستاذ الفمسفة والكونيات )جوف ليزلى( فى كتابة نياية العالـ أف الجنس البشرى 
ينزلؽ بسرعة نحو ىاوية الفناء واألنقراض بسبب شيوتة لمتقدـ التكنولوجى والسباؽ النووى 

ية شديدة الطموح التى تكاد تنسؼ الغالؼ الجوى ومف حولة ويقـو الكتاب والتجارب الفيزيائ
عمى نظرية العالـ )براندوف كارتر( عف جدلية يـو القيامة والتى تستند حجتيا الى أف األنساف 
يظف خطأ أنو سيعيش لقروف كثيرة قادمة وأنو يستطيع بتقدمة العممى الرفيع غزو كواكب أخرى 

لكف ىذا الحمـ لف يحدث فيناؾ أسباب كثيرة ومخاطر تيدد بفناء أذا ضاقت بو األرض و 
الجنس البشرى فى نياية القرف الحادى والعشريف بعد مائة عاـ مف األف حيث بنياية القرف 

مميار أنساف يمشوف عمى األرض وكميـ عمى وشؾ الموت إما بسبب  07القادـ يوجد أكثر مف 
التموث أو لجوى أو بسبب التسمـ البيئى مف جراء ضياع طبقة األوزوف التى تحمى الغالؼ ا

ة تفشؿ أماميا تحصينات نتشار فيروس قاتؿ فتكوف حرب جرثوميامف أثار حرب نووية أو 
كتشافيا باألضافة إلى ظاىرة األحتباس الحرارى وتغير مناخ الكرة األرضية. االدوؿ فى 

(www.startimer.com) 
لممجتمع فقد  االنتماءالطبيعية وتنمية األحساس ب بد مف الدفاع عف البيئةلذلؾ كاف وال

البيئى لدى تالميذ الحمقة  االنتماء( عمى أف غرس 7101أكدت دراسةالباحث )معوض محمود
األولى مف التعميـ األساسى مف خالؿ تعريفيـ بالبيئة وتوعيتيـ بقضاياىا ومشاكميا يؤدى إلى 

يجابية نحو البيئة مع غرس السموكيات األيجابية تعديؿ أتجاىاتيـ السمبية وتنمية األتجاىات األ
 (7101وتعديؿ السموكيات السمبية.)معوض محمود،

وذلؾ لمتأكيد عمى أنو بأمكاف الجيؿ الحالى أف يقؼ ويتصدى لتمؾ األخطار التى 
تواجية البيئة لنحافظ عمى ىذا الكوكب الذى نحف فى مصرنا الحبيبة جزء ال يتجزاء منو لوقؼ 

ذى يمحؽ باألرض بسبب األزمات البيئية العالمية المعقدة التى يتعرض ليا كوكب التدمير ال
 األرض.
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 دراسةمشكلة ال
نجد أنو فى الفترة األخيرة أزدادت التحديات العممية والتقنية واألقتصادية والسياسية نتيجة 

وتفكؾ روابطةوىذا ما أكدتة  االنتماءلما تمر بو البالد مف ظروؼ عصيبة تؤدى إلى ضعؼ 
( عمى أف ىناؾ عالقة بيف المشكالت األجتماعية والنفسية 7114دراسة )ثروت أبو العباس

ونجد أف معظـ عمماء النفس أكدوا عمى أىمية الحاجة لألنتماء لكؿ مف الفرد االنتماءو 
المجتمع والمجتمع لما لو مف دور ىاـ وفعاؿ فى تحديد عالقات األفراد ببعضيـ البعض و 

والوطف بؿ وتوجية سموكياتيـ نحو أنفسيـ وبيئتيـ التى يعيشوف فييا وكيؼ يمكف لألنتماء أف 
يؤثر فى أتجاىات وسموكيات األفراد لصالح حممشكالت وقضايا البيئة بشكؿ يؤدى إلى الحفاظ 

ا عنيا والدفاع عف البيئة المصرية لنتمكف مف المحاؽ بالدوؿ المتقدمة وسد الفجوة التى تفصمن
وىذا يتطمب بذؿ الجيود لمحفاظ عمى بيئتنا ومواردنا الطبيعية فنرى كيؼ يمكف ألنتماء 
الطالب أف يؤثر فى أستجابتيـ لمجيود التى تبذؿ فى سبيؿ حؿ مشاكؿ وقضايا البيئة ،وتؤكد 

( ىذا مف خالؿ ضرورة أمتالؾ التالميذ المعرفة والميارات 7100دراسة )عبدا أحمد
 التى تمكنيـ وتشجعيـ عمى تبنى سموكيات مسؤولة تجاه البيئة.والمواقؼ 

ونجد أف طالب الجامعات فى مصر ىـ المحؾ الرئيسى لموطف فيـ بناة المستقبؿ ورجاؿ 
يونيو وما مرت بو البالد مف تغيرات سريعة أثرت عمييـ،و 01يناير/72الغد وخاصة بعد ثورة 

لمتغيرات األجتماعية والسموكية تؤثر فى ( بأف ا7100ىذا يتفؽ مع دراسة )والء مصطفى
 األستجابة لمجيود التى تبذؿ فى سبيؿ حؿ مشاكؿ وقضايا البيئة ألفراد المجتمع.

 ( مف خالؿ نتائج دراستة عمى الشباب7101وقد أكدت أيضا دراسة )محمد سيد فيمى 
فقداف  ضعؼ الثقافة السياسية لمشبابو  ضعؼ مشاركة الشباب فى مشروعات الخدمة العامة

الثقافة الوطنية مع تشويش المعارؼ والمعمومات الدينية مع األىتماـ باألغانى واألفالـ 
، 020ص  710 1)محمػد سيد فيمى، .فقداف الثقة فى قيادات المجتمعو  والمالبس الغربية

027) 
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 كذلك ىناك دراسات أوضحت أىمية الدفاع عن البيئة مع التركيز عمى التعميم والمواطنة
ىدفت الدراسة الى تطوير برنامج فى المدافعة البيئية لتدريب  :2006دراسة شيس ستيف 

 الناشطيف والمدافعيف عف البيئة فى مجاؿ المصمحة العامة .

 : وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية
  التركيز عمى التعميـ والتربية والمواطنة والتدريب النشط لمناشطيف البيئييف فى المجتمع

 الدولى. 
  وضع أستراتيجية لحؿ القضايا البيئية التى تدخؿ فى أطار المصمحة العامة بمشاركة

 .Chase, steve, 2006)(المجتمع المدنى .
فى ورقة عمؿ مقدمة لممنتدى األسيوى لمحوار بيف  ( Bhargavi,2009)بينما أشار

الثقافات تحت عنواف" المدافعة البيئية كمكوف حيوى فى التربية البيئية " إلى أف ىناؾ نقص 
عف البيئة فى المستقبؿ،وقد قدـ الباحث لتربوية لتنمية مواطنيف مدافعيف كبير داخؿ النظـ ا

عمى البيئة باليند ،وقد أشار الباحث فى نياية أربع دراسات حالة قامت بيا مجموعة الحفاظ 
ورقة العمؿ إلى أف دمج المدافعة البيئية مع التربية البيئية ليس صعبا ألف المدافعة البيئية 
تستيدؼ مساعدةالطالب فى التعرؼ عمى القضايا والبحث عف البدائؿ والحموؿ وفيـ السياسة 

 ايا البيئية المعقدة.ورفع الوعى المجتمعى لتحسيف فيـ المجتمع لمقض
(Bhargavis.(2009). Asian forum for cross- cultural) 

ستيدفت تنمية ميارات المدافعة البيئية مف افقد  Solmonson,2010)( أما دراسة
مؿ البرنامج عمى ثالثة (طالب وقد أشت51خالؿ برنامج تدريبى تـ أعدادة وتطبيقة عمى )

وتـ أستطالع رأى  المجتمعى/تقديـ المشورة ألعادة التأىيؿ،رشاد المدرسى/األرشاد اإل مسارات:
الطالب حوؿ البرنامج فقد أشار الطالب إلى أىمية تنمية ميارات المدافعة البيئيةمف خالؿ 
الدورات التدريبية وأف ىذة الدورات ساىمت فى تنمية المشاركة والمسؤليةاألجتماعية والثقة 

 . جتماعيةوالتشريعات وتحقيؽ العدالة اال ئحبالنفس بما يساىـ فى تعديؿ الموا
(Solmonson,L.(2010)Developing advocacy skills) 
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إلى أىمية دمج ميارات المدافعة البيئية مع التربية (Blair,2012)وأخيرا أشارت دراسة
لبيئية لما تساىـ بو المدافعة البيئية فى بناء تعمـ ذى معنى لمطالب،وأكساب العديد مف أىداؼ 
التربية البيئية وقد تناولت الدراسة العديد مف ميارات المدافعة التى يجب إكسابيا لمطالب منيا 
ميارات كتابة وأرساؿ خطابات لألعالـ ولقادة المجتمع تعبر عف وجية نظرىـ فى تغيير 

 المناخ كإحدى المشكالت البيئية العالمية
(Blair,N.(2012).inteegrating Advocacy and Environmental Education) . 

والمدافعة  االنتماءمف خالؿ ما سبؽ عرضو وتحميمة مف ما سبؽ ونتائجة المرتبطة ب
 نتائج الدراسات السابقة. واألستفادة مف، البيئية

والمدافعة البيئيةونتيجة لتمؾ الفجوة  االنتماءفجوه بحثية في تحديد العالقة بيف  ولوجود
خطط حماية ومدافعة متكاممة وبرامج المدافعة البيئية  وعدـ وجودوقصور الدراسات والبحوث 

 ضعيفة وتعد دليؿ رفاىية وليس برامج عالجية واقية. 
أفراد المجتمع وتدىور الوعى البيئي لدى البيئية وأنطالقًا مف أىمية الحد مف المشكالت 

والمدافعة  االنتماءونظرًا لندرة الدراسات والبحوث الميدانية التي تناولت موضوع العالقة بيف 
بصفة عامة وعمى ومفيـو المدافعو البيئية بصفة خاصة، فإف ىذه الدراسة تحاوؿ  البيئية

 البيئية. والمدافعة االنتماءالكشؼ عف طبيعة ىذه العالقة بيف 
 

 أسئلة البحث
 والمدافعة البيئة لدى طالب الجامعات مف الجنسيف . االنتماءبيف  قةما مدى وجود عال -0
 لدى طالب الجامعات مف الجنسيف . االنتماءدالة أحصائيافى ما مدى وجود عالقة -7
 .فدالة أحصائيا فى المدافعة البيئة لدى طالب الجامعات مف الجنسي عالقةما مدى وجود  -0
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 دراسةأهداف ال
 بـ : جابة عن تساؤالتيا المتعمقةتيدف الدراسة إلى اإل

 امعات من الجنسين وذلك من خالل:وعالقتو بالمدافعة البيئية لدى طالب الج االنتماءتحديد 
  ليؤالء الطالب مف الجنسيف. االنتماءتحديد الفروؽ في معنى 
  امعاتبالمدافعة البيئيةعند طالب الج االنتماءتحديد عالقة. 
  والمدافعة البيئية االنتماءتحديد أنماط العالقو بيف. 
 وعالقتو بالمدافعة  االنتماءتحديد الفروؽ بيف الطالب الذكور واإلناث في مدى وعييـ ب

 .البيئية
 مارسات التى يمارسيا كال الجنسيفتحديد الفروؽ في السموكيات البيئية والم . 
  البيئية بيف الطالب مف الجنسيفتحديد الفروؽ فيممارسة المدافعة. 
 

 الدراسة    فروض
ة لدى طالب الجامعات مف والمدافعة البيئي االنتماءتوجد عالقة دالة أحصائيا بيف  -0

 الجنسيف.
بأختالؼ الجامعات )جامعة حضرية( و)جامعة أقؿ  االنتماءتوجد فروؽ دالة أحصائيا فى  -7

 حضرية(.
 بيف الجنسيف. االنتماءتوجد فروؽ دالة أحصائيا فى  -0
 ىالمدافعة البيئيةبأختالؼ الجامعات عيف شمس / بنيا.ف دالة أحصائياتوجد فروؽ  -1
 .بيف الجنسيف لمدافعة البيئيةفى ا دالة أحصائياتوجد فروؽ  -2
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 دراسة  أهمية ال
 وتنقسم أىمية الدراسة الحالية إلى:

 :أىمية نظرية
رغـ أىميتيا لـ تغط سوى جوانب قميمة ومازاؿ  االنتماءإف الدراسات التى تناولت قضية  -0

يعد مف القضايا ذات األبعاد  االنتماءالموضوع فى حاجة إلى مزيد مف البحث والدراسة ف
السياسية واألمنية التى تعبر عف معايير المواطنة ومستوى المشاركة مف قبؿ األفراد فى 

 حماية مجتمعيـ وبيئتيـ.
المدافعة البيئة مف المنظور النفسي عمى الرغـ مف أرتباط  قمة الدراسات التى تناولت قضية -7

مفيـو  مفيـو الصحة النفسية المدافعة البيئية بالعديد مف المفاىيـ النفسية ) مفيـو القيـ
 مفيـو التوافؽ( . الرضا

والمدافعة البيئة ويمكف القوؿ أف  االنتماءندرة البحوث والدراسات التى تناولت العالقة بيف  -0
دراسة تعتبر المحاولة األولى لطرؽ ىذة القضية الحيوية فى مجاؿ عمـ النفس البيئى ىذة ال

. 
إنيا تتعامؿ مع طالب الجامعات حيث أنيـ الركيزة األساسية ألى مجتمع ويمثموا قوة ال  -1

 يستياف بيا فى المجتمع فيـ كفئة عمرية نصؼ الحاضر وكؿ المستقبؿ.
 :أىمية تطبيقية

لدى طالب  االنتماءأمكانية األستفادة مف نتائج ىذا البحث لتقديـ تصور عممى عف  -0
ومجتعنا المصري الذى  الجامعات وعالقتة بالمدافعة البيئة بما يفيد األباء ومتخذى القرار

 فى حاجة شديدة إلى ذلؾ خصوصا فى ىذا الوقت الراىف الذى تمر بو البالد .
أطار نظرى ودراسات سابقة ومقاييس تعد أسياما يمكف أف إف ىذه الدراسة وما تحوية مف  -7

 يستفيد منو الباحثوف فى إعداد بحوث فى مجاؿ المدافعة البيئية أمتدادا ليذا البحث .
 والشعور بواجب المدافعة عف البيئة. االنتماءالمساىمة فى وضع برامج تنمى  -0
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 مصطلحات الدراسة)المف اهيم(
 (:Affilation) االنتماء -1

، ليوإبيو أو نسبتو ألى إفى المغة العربية ىى نـ الشئ ويقاؿ  االنتماءصؿ أ :لغويا االنتماء
، ليو فى النسبإرتفع أذا إف اللى فإنتمى فالف أأى ، ليوإلى حجة أى رفع نسبة إنماه أويقاؿ 
)المعجـ .الحقيقى لمديف والوطف فكرا تجسده الجوارح عمال نتساب ألصطالح ىو األوفى ا
 (7115، براىيـ الحبيبأفيد ، 303: 0665، الوجيز

أو ، وفى قاموس لساف العرب ينتمى إى يرفع إليو وفى الحديث مف إدعى إلى غير أبيو
ويقاؿ أنتمى فالف أذا أرتفع ، وصار معروفا بيـ –أى أنتسب إلييـ  –أنتمى إلى غير مواليو 

 (65ص، 0640، )أبو الفضؿ جماؿ الديف. إليو فى النسب
جتماعية لتعنى العالقة الشرعية أو الشكمية أو ألكما جاءت الكممة فى قاموس العمـو ا

لى جمعية أو رابطة لمجرد التأييد والمساندة إنضماـ ألكثر أو اأالتعاونية بيف جماعتيف أو 
 أحمد ذكى بدوى( ، 32، ص7114، )ىشاـ فولى عبد المعز.حد العضوية الفعمية بموغاألدبية دوف 
( فى المعجـ الشامؿ فى مصطمحات  English , Englishنجميش )أنجميش أويعرؼ 

تجاه يستشعر مف خاللو الفرد بتوحده أ: بانو ىو االنتماءعمـ النفس والتحميؿ النفسى أف 
بالجماعة ويكوف جزءا مقبوال منيا يستحوذ عمى مكانة متميزة فى الوسط 

 (English , English , 1985, P. 64).جتماعىالا
عمى أف كممة  longmanنجميزية اتفؽ كؿ مف قاموس المورد وقاموس ألالمغة ا وفى

(Belongingness( مشتقة مف الفعؿ )Belongبمعنى ينتمى أو ذو عالقة وثيقة ) .
(longman Dictionary, 1987, P. 83) 

ف أشعور التوحد الكامؿ مع جماعة معينة و : انتماء بأنوألجتماع األويعرؼ قاموس عمـ ا
 zadrony، 32ص ، مرجع سابؽ، 7114يكوف الفرد مقبوال مف ىذه الجماعة )ىشاـ فولى 

Dicationar) 
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يعنى فى أبسط صورة شعور الفرد بأنو جزء مف مجموعة  االنتماءيرى قدرى حفنى أف 
أشمؿ قد تكوف أسرة أو قبيمة أو حزبا أو أمة إلى تمؾ القائمة الالنيائية مف أنواع الجماعات 

 ( 37ص، 7117، البشرية.)قدرى حفنى
ىو شعور داخمى يجعؿ المواطف يعمؿ بحماس  االنتماءيرى فيد أبراىيـ الحبيب أف 

أو ىو أحساس تجاه أمر معيف يبعث عف الوالء لو ، بوطنة ولمدفاع عنو وأخالص لألرتقاء
 مرجع سابؽ( ، 7115، براىيـ الحبيبإ)فيد وأستشعار الفضؿ فى السابؽ والالحؽ .
ىو شعور الفرد بالفخر واألعتزاز لكونة جزاء مف  :االنتماءويرى الباحث مف ما سبؽ أف 

ف والمعايير التى تعمى شئف تزاـ بالقيـ والقوانيلىذا الوطف مؤكد ذلؾ مف خالؿ سمولكة باأل
 .الوطف

رتباط باألخريف والتوحد معيـ بما يشعره الىوحاجة الفرد إلى ا االنتماء :جرائياإ االنتماءتعريف 
بالفخر واألعتزاز لكونو جزءا ال يتجزأ مف ىذا الوطف مؤكدا ذلؾ مف خالؿ سموكة باأللتزاـ 
بالقيـ والقوانيف والمعايير التى تعمى مف شأف الوطف وتقديرة لتاريخة وثقافتة مع األىتماـ بأخبار 

مجتمع وبيئتة التى يعيش فيياويتضح ذلؾ مف مجتمعة ومواجية السمبيات التى تيدد كياف ال
 خالؿ الدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب عمى أبعاد المقياس )أعداد الباحث( 

والمدافعة البيئة كأى مدافعة  :( (Environmental Advocacyالمدافعة البيئية -2
 توصؼ بأنيا عممية وىذا يجعؿ ليا طبيعة دينمايكية ودائمة كما أنيا تستخدـ أساليب
وأدوات لتشجيع التغير فى القضايا البيئية ذات الصمة بالظمـ ومف الظمـ التعدي عمى البيئة 
فيذا التعدى ىو الذى أحدث خمال فى التوازف البيئى مما نتج عنة أثار ضارة فى البيئة 
مثؿ األحتباس الحرارى وىذا نتج عنة تغير فى المناخ العالمى لذا فإف العمؿ فى مجاؿ 

بيئة ىو تعبير عف التفاعؿ النشط بيف المدافعيف وبيف أوالئؾ الذيف توجة ألييـ المدافعة ال
جيود المدافعة فالمدافعة ىى عممية متعددة متعمدة لمتحدث عف القضايا البيئية اليامة 

 (.7100)والء مصطفى، لمتصدى إلى الوضع الراىف المرتبط بموضوع القضايا البيئية
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خر أو عف قضية وتعنى بالالتينية أنيابة عف أف يترافع شخص  :المدافعة لغة
(Advocatus) ،ألوبا( نجميزية والفرنسيةadvocate).(The American Heritage, 

2009) 
صوؿ يونانية وتعنى تقديـ المدافعة لجعؿ ما ينبغى أف يكوف يحدث أوىو مصطمح لو 

 (Dictionart.com, 2009)ويكوف. 
وىؤالء ، عمى لساف بعض الناس مف العامةفوكاتو يرد أف مصطمح أوالحظ الباحث 

عف شخص أو عف مسألة مف  العامة يوجيوف ىذه الكممة لشخص يقؼ موقؼ المدافع
 .المسائؿ

بعادىا المختمفة ومف ىنا تعددت أوكؿ صورة ليا ، المدافعة ليا صور متعددة :افعةتعريف المد
وعمى موضوع ، بو المدافعةف تقـو أويتوقؼ كؿ تعريؼ عمى الدور الذى يمكف ، تعريفاتيا
 (Priscilla weeks, 2004).المدافعة

نيا " الفعؿ أو العمؿ أو أعرفت مجموعة مف المعاجـ األجنبية المدافعة ب: ومن ىذه التعريفات
قناع وتقديـ المقترحات ألستخداـ الحجة وقوة اأمع  ةالدعـ العمنى والفعاؿ أو المساندة الفعال

، لدعـ أى منيا، أو قضية، أو سياسة، األفراد الذيف يعتقدوف فى فكرةوالمشورة وذلؾ مف قبؿ 
 Based on world net 2003 – 2008/ Law encyclopedia).ستخداـ طرؽ متعددةأوب

1998/ Collins essential / The american heritage / Merriam 1996) 
ضرر الذى يسبب الفساد فى ف الكريـ عمى أىمية المدافعة لدفع الآكما ىناؾ أدلة مف القر 

﴿ َفَيَزُموُىـ ِبإْذِف المَِّو وَقَتَؿ َداُوُد َجاُلوَت وآَتاُه المَُّو الُمْمَؾ : فقاؿ ا سبحانو وتعالى، األرض
ا َيَشاُء وَلْوال َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيـ ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرُض وَلِكفَّ المَّ  َو ُذو واْلِحْكَمَة وَعمََّمُو ِممَّ

 (720سورة البقرة اآلية ، ) القرآف الكريـَفْضٍؿ َعَمى الَعاَلِميَف ﴾ 
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انيا تمثؿ سمسمة مف اإلجراءات التى تـ اتخاذىا :بالتعريفات االتيةكما عرفيا مجموعة من العمماء 
 .نيابة عف القضايا التى سمط الضوؤ عمييا وذلؾ لتغيير ما ىو كائف الى ما ينبغى أف يكوف باعتباره ىو األفضؿ

Cohen, D., R. de la Vega G. Watson, 2001)  
الذيف  والمساندة الفعالة مف قبؿ أفراد المجتمع العمؿ: جرائى لممدافعة البيئيةألالتعريف ا

بالفعممع أستخداـ الحجة وقوة االقناع لمتأثير فى يقوموف بتقديـ الدعـ بالتحدث أو بالكتابة أو 
 وضع ممكفاالخريف وذلؾ لصالح القضايا والمشكالت البيئية لتغييرما ىو قائـ الى أفضؿ 

عداد أبعاد المقياس )أعمى  الطالبمف خالؿ الدرجة التى يحصؿ عمييا ذلؾ ويتضح 
 .الباحث(

 :(Universities Studint):طالب الجامعات  -3

 70الى  05يقصد بيـ الشباب فى ىذة الدراسة مف حيث األفراد الذيف تقع اعمارىـ بيف 
غ الى سف الرجولة والشباب يعنى الحداثة سنة والشباب في المغة العربية ىو مف أدرؾ سف البمو 

 (0644:017وشباب الشئ أولة.)أحمد بف محمد المقري ،
ومف الناحية السيكولوجية نجد أف عمـ النفس يركز فى تعريؼ الشباب عمى أنة مرحمة 
مف مراحؿ العمر تتميز بالقابمية لمنمو فى النواحى النفسية والجسمية والعقمية واألجتماعية 

كما تتميز بالقدرة عمى الخمؽ واالبتكار ومف ثـ المشاركة فى أحداث التغير فى  والتعميـ
المجتمع أما المنظور السوسيولوجي لمشباب يتضح فى مفيـو عمـ األجتماع وعمـ السكاف تمؾ 
العمـو األجتماعية التى تركز عمى أف الشباب يمثؿ فئة ديموجرافية تتميز بدرجة عالية مف 

ويتداخؿ فييا عوامؿ فيزيقية وسيكولوجية وسياسية وأجتماعية عديدة تمعب التعقيد والتشابؾ 
بشكؿ أو بأخر دور حاسما فى تحديد طبيعتيا وأتجاىيا مف تجمع إلى أخر ومف حضارة 

 ـ(.0663ألخرى .)عدلى سميماف ،
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 الدراسات السابقة
ى الجانب البيئي ولكنيا لـ تتطرؽ إل االنتماءلقد أجريت العديد مف الدرسات السابقة عف 

 االنتماءالخاص بالمدافعة البيئية بشكؿ مباشر بؿ أف أغمب ىذة الدراسات كانت تربط 
بمتغيرات نفسية وأجتماعية أخرى ومف ىذة الدراسات التى أطمع عمييا الباحث والتى ليا عالقة 

 بموضوع الدراسة الراىنة الدراسات األتية:
وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة تدريس محتوى  :(2002)دراسة تورنى وبارتا-1

 وتربية المواطنة لدى الطالب ، االنتماءوميارات المواطنة و 
تكونت العينة مف ثماف وعشريف دولة شارؾ فييا تسعوف ألؼ طالب ممف تقع أعمارىـ 

الوطنية كما تـ ىـ فى المحتوى المعرفى والميارى لمتربية اختبار وتـ ، فى حدود أربعة عشر سنة
 التعرؼ عمى آرائيـ حوؿ مفاىيـ المواطنة ومواقفيـ تجاه المؤسسات الحكومية والمدينة.

توصمت الدراسة الى أف المدارس أحرزت أفضؿ النتائج فى تربية المواطنة عندما تـ 
تدريس محتوى وميارات المواطنة ضمف جو الفصوؿ الدراسية المفتوحة لمناقشة قضايا 

امؿ بيف المدارس ومؤسسات وتشجيع التك، لتركيز عمى أىمية العمؿ الوطنىالمواطنة وا
 (Torney – Purta – Judith, Lehmann, R, 2002, P. 100).المجتمع

بعنوان )مدى فاعمية برنامج لدعم  (:2006دراسة السيد أحمد السيد محمد ) -2
 األساسى(.حمقة الثانية من التعميم لموطن لدى تالميذ ال االنتماءالشعور ب

إناث وكذلؾ المستويات ، : التعرؼ عمى الفروؽ بيف الجنسيف ذكورلقد ىدفت الدراسة إلى
 االنتماءحضر فى درجة ، واألقامة ريؼ، منخفض، متوسط، األجتماعية واألقتصادية مرتفع

، مف ترميذ المرحمة األعدادية بمحافظة الشرقية 311لموطف ،تكونت عينة الدراسة مف عدد 
 .لموطف االنتماءذ منخفضى الشعور بمف التالمي 31عينة الدراسة التجريبية مف عدد وتتكوف 

 االنتماءوىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى فاعمية البرنامج المقترح فى دعـ الشعور ب
 المنيج التجريبى، أستخدـ الباحث المنيج الوصفى، لموطف لدى المراىقيف
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 :تيةاآلج قد توصمت الدراسة إلى النتائو 
وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف متوسطى درجات الذكور واألناث مف الشعور  .0

وعند مستوى ، كدرجة كمية لصالح الذكور 1012قبؿ تطبيؽ البرنامج عند مستوى  االنتماءب
 فى الحاجة الى التوحد والحاجة إلى المشاركة لصالح الذكور . 10110

متوسط درجات أفراد العينة مف الريؼ والحضر  عدـ وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف .7
مرجع ، 7113، )السيد أحمد السيد مدرجة كمية أو كأبعاد فرعية. االنتماءفى الشعور ب

 (020، 027، 020ص ، سابؽ
) العالقة بين بعض  بعنوان (:2007دراسة ثروت أبو العباس عثمان أحمد )-3

 ( االنتماءالمشكالت األجتماعية والنفسية لمشباب و 
لدى الشباب بأختالؼ  االنتماءلقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى أرتباط مستوى 

وجو قبمى، التعرؼ عمى درجة وترتيب جماعات  -البيئات التى ينتمى ألييا وجو بحرى 
التعرؼ عمى مدى أرتباط مستوى ، لدى الشباب فى الوجو البحرى والوجو القبمى االنتماء
 (المستوى األاقتصادى لموالديف /أختالؼ السف والنوع /عمؿ وتعميـ الوالديف نوعية): بػػػ االنتماء

شاب وفتاة موزعيف عمى الوجو البحرى والوجو القبمى مف  021تكونت عينة الدراسة مف 
الشباب طالب المرحمة الجامعية وطالب المرحمة الثانوية ،أستخدـ الباحث مجموعة مف 

 صفى التحميمىاألدوات التى تتناسب والمنيج الو 
توجد فروؽ دالة أحصائيا بيف الشباب مف الجنسيف : تيةالنتائج اآل وصمت الدراسة إلىقد تو

ومف الثانوى والجامعى فى الوجو القبمى والوجو البحرى لصالح الوجو القبمى عمى مقياس 
توجد أى أف الشباب فى الوجو القبمى أكثر أنتماء مف الشباب مف الوجو البحرى. ال  االنتماء

كما توجد فروؽ بيف طالب الثانوى ، فى المرحمة الثانوية االنتماءفروؽ بيف الذكور واألناث فى 
 ( 7، 0، ص7114)ثروت أبو العباس عثماف أحمد، . االنتماءوطالب الجامعة فى 
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نشرات أخبار التمفزيون المحمى ) :بعنوان (2007دراسة ىشام فولى عبد المعز )-4
 لممجتمع المحمى لدى المراىقين(. االنتماءوعالقتيا بتدعيم 

لممجتمع المحمى، تقديـ مقترحات  االنتماءمعرفة أسباب ضعؼ : ىدفت الدراسة إلى
المحمى، معرفة مدى أدراؾ المراىقيف  االنتماء، ولتدعيـ قيف لتطوير نشرات القناة السابعةالمراى

عشوائية مف طالب وطالبات  لممجتمع المحمى أجريت الدراسة عمى عينة االنتماءلمفيـو 
طالب وطالبة بمركزى المنيا  011، وقد بمغ عددىـ ( سنة04 – 02المرحمة الثانوية العامة )

، تنتمى ىذه الدراسة الى الدراسات الوصفية، ومركز مموى بمحافظة المنيا، وأبو قرقاص
وتستخدـ منيج المسح األجتماعى،أستخدـ الباحث مجموعة مف األدوات)أستمارة تحميؿ 

 لممجتمع المحمى(. االنتماءالمضموف/ أستمارة أستبياف ومقياس 
إف أولى أسباب مشاىدة القناة السابعة أنيا تزيد مف  :وصمت الدراسة إلى النتائج األتيةت

توجد فروؽ دالة أحصائيا بيف أبعاد ، % 02045المعمومات عف المجتمع المحمى بنسبة 
 (74، 73، 72ص، 2007 المعز عبد فولى ىشام)لمجتمع المحمى. االنتماءمقياس 

) فاعمية برنامج متكامل : بعنوان (2008)راسة نسرين عادل حسن طنطاوىد-5
 لموطن لدى أطفال المرحمة األبتدائية(  االنتماءلتنمية 

سنة  4 – 2: تصميـ برنامج يكتسب األطفاؿ فى المرحمة العمرية ىدفت الدراسة إلى ما يمى
تنمية الوعى لدى الطفؿ بأحتراـ القوانيف التى يقرىا المجتمع والتى ، عف الوطف االنتماءمفاىيـ 

تيدؼ إلى حماية األخريف وتنمية مفيـو األيثار لدى األطفاؿ لألرتقاء بحب الوطف عف حب 
 المنيج التجريبىأتبعت ىذه الدراسة ، ذواتيـ

توجد فروؽ دالة أحصائيا بيف درجات الذكور ودرجات األناث  :تتمخص أىم النتائج فيما يمى
لصالح  1010وكاف مستوى الداللة عند ، لموطف االنتماءفى القياس البعدى عمى مقياس 

س األناث، ال توجد فروؽ دالة أحصائيا بيف القياس القبمى والقياس البعدى عمى أبعاد مقيا
 ( 0، 7ص، 7115، عادؿ نسريف).الضابطةلموطف ألطفاؿ المجموعة  االنتماء
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 االنتماءالعالقة بين الضغوط البيئية و : )بعنوان (2009دراسة رضا سعد فريد )-6
 المجتمعى(. 

التعرؼ عمى الضغوط البيئية المختمفة التى تؤثر عمى ترسيخ  ىدفت الدراسة إلى:
عمى صعيدى الفرد والمجتمع ،وأستخدمت الدراسة المنيج االنتماء،توضيح جدوى االنتماء

 فرد مف احياء منشية ناصر ومصر الجديدة، 31الوصفى التحميمى،وتكونت عينة الدراسة مف
 ستبياف(.ومنيج الدراسة )المالحظة/أستمارة امجموعة مف األدوات تتناسب  ستخدـ الباحثوا

وقد ركزت  أعداد توصيات الدراسة عمى أساسيا،نتيجة تـ 00 وتوصمت الدراسة إلى عدد
التوصيات عمى أىمية زيادة الوعى بجدوى الشعور لألنتماء بدءا بتوعية األفراد وصوال إلى 

عمى أتخاذ السبؿ مف أجؿ زيادة : مستوى المؤسسات والقيادات والعمؿ ىدفت الدراسة إلى
 (7116 دفريد، سع رضا)تماسؾ المجتمع.

ومستوى الطموح لدى  االنتماء) :بعنوان (2014سيد محمود )دراسة ىبة اهلل -7
 عينة من شباب الجامعة( 

والطموح بيف مجموعة مف شباب  االنتماءالكشؼ عف الفروؽ فى مستوى  :ىدفت الدراسة إلى
قتصادى المستوى اال المجاؿ البيئى، الجامعات حسب بعض الخصائص مثؿ )النوع،

لموضوع  نيج الوصفى المقارف وذلؾ لمالئمتوالباحثة الم ستخدمتوا جتماعى والتعميمى(،االو 
 الدراسة.

جمالى مقياس  االنتماءتوصمت الدراسة إلى أنو توجد عالقة إرتباطية بيف أجمالىمقياس  وا 
 (7101 محمود سيد ا ىبة دراسة)الطموح وذلؾ لعينة الدراسة مف الذكور واألناث.

إلى تطوير برنامج فى المدافعة البيئية ىدفت الدراسة  (:2006)دراسة شيس ستيف-8
مجموعة : لتدريب الناشطيف والمدافعيف عف البيئة فى مجاؿ المصمحة العامة عينة الدراسة

 منتقاة مف القضايا البيئية. 
التركيز عمى التعميـ والتربية والمواطنة والتدريب النشط  :وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

المجتمع الدولى، وضع أستراتيجية لحؿ القضايا البيئية التى تدخؿ فى  لمنشاطيف البيئييف فى
 (Chasesteve, 20)أطار المصمحة العامة بمشاركة المجتمع المدنى .
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ىدفت الدراسة إلى بياف أثر األىتمامات البيئية : (2007)دراسة جريتنس توماس-9
 .فى أطار سياسى لجماعات المدافعة ووضعيا

أنو إذا كانت ىذه األىتمامات جوىرية لدى مجموعات المدافعة فإف  وتوصمت الدراسة إلى
وأنو فى حالة أنيا كانت غير ، ىذا يحزفيا إلى األنخراط فى تحالفات أكبر فى مجاؿ المدافعة

ف األىتمامات البيئية والتى تعتبر جزءا مف ، فإنيا تنخرط فى تخالفات أضعؼ، جوىرية وا 
 Greitien, Tjomas)وؿ عمى ألتزاـ مف قبؿ المسؤوليف .معتقدات المدافعيف تسيـ فى الحص

; 2007 , P. P: 87 – 90) 

ىدفت الدراسة  (:2008)؛ ليشتاى جروجأسروك أستيورت، دراسة ىات جو-10
إلى وصؼ مشروع قائـ عمى التشاور مع أحد منظمات المدافعة البيئية بيدؼ تحسيف 

وعممية ، وصؼ األسس النظرية لممشروعوتـ ، الصحة العامة فى أحدى الواليات األمريكية
 التشاور بشأف القضايا البيئية بالصحة مثؿ تدخيف السجائر .

وتوصمت الدراسة إلى أف التشاور لو أىميتة فى المدافعة البيئية خاصة فى المشروعات 
 .ذات العالقة بالصحة العامة

( Hart , Joy L: Esrock , stuart L: Leichty , Greg,2008 , P. 434) 
) فاعمية برنامج فى :بعنوان( 2011)عبداهلل أحمد مصطفى محمددراسة -11

التربية البيئية فى أكساب تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسى ميارات المدافعة 
 البيئية(. 

تحديد قائمة بميارات المدافعة البيئية التى تناسب تالميذ الحمقة  :ىدفت الدراسة الى ما يمى
مف التعميـ األساسى، تصميـ وبناء برنامج مقترح ألكساب تالميذ الحمقة الثانية مف  الثانية

التعميـ األساسى ميارات المدافعة البيئية، قياس مدى فاعمية البرنامج المقترح. أتبعت ىذه 
طفال وطفمة مف تالميذ  61الدراسة المنيج التجريبى، تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قواميا 

وتـ أختيار العينة مف طالب المدارس األعدادية بمحافظة ، مف التعميـ االساسى الصؼ الثانى
حمقة الثانية مف التعميـ القاىرة، تـ بناء بطاقة مالحظة لقياس المدافعة البيئية لدى تالميذ ال

 وتتكوف مف المحاور الخمسة التالية: ،األساسى
 .ميارة حؿ المشكالت( تصاؿ/رة االميا ميارة التفاوض/ قناع /ميارة اال )ميارة التشاور/
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 : تتمخص أىـ النتائج فيما يمى
بيف متوسطى درجات تالميذ  1012توجد فروؽ ذات داللو أحصائو عند مستوى الداللة  .0

المجموعة التجريبية بنيف،وتالميذ المجموعة الضابطة بنيف،لمحاور بطاقة مالحظة ميارات 
 المجموعة التجريبية. المدافعة البيئية فى التطبيؽ البعدى لصالح

بيف متوسطى درجات تالميذ  1012توجد فروؽ ذات داللو أحصائو عند مستوى الداللة   .7
المجموعة التجريبية بنات،وتالميذ المجموعة الضابطة بنات،لمحاور بطاقة مالحظة 

 ميارات المدافعة البيئية فى التطبيؽ البعدى لصالح المجموعة التجريبية.
فى مستويات األداء لميارات 1012لو أحصائو عند مستوى الداللة التوجد فروؽ ذات دال .0

 المدافعة البيئية بيف البنيف والبنات فى التطبيؽ البعدى .
 ( 720، 727، 720ص، 7100، )عبدا أحمد مصطفى محمد

) دور المتغيرات  بعنوان (:2013دراسة والء مصطفى خميل سيد النحاس) -12
 تنمية ميارات المدافعة البيئية(.األجتماعية والسموكية فى 

التعرؼ عمى مفيـو المدافعة البيئية وأبعادىا المختمفة، البحث فى تأثير  :ىدفت الدراسة إلى
المتغيرات األجتماعية والسموكية فى تنمية ميارات المدافعة البيئية،مف خالؿ الكشؼ عف درجة 

الوصفى التحميمى، تـ تطبيؽ الدراسة عمى األرتباط بيف المتغيرات، أتبعت ىذه الدراسة المنيج 
فرد وتـ تصميـ قائمة أستقصاء تضمنت مجموعة مف العبارات تقيس  011عينة قواميا 

 أتجاىات أفراد العينة تجاه متغيرات الدراسة .
توجد عالقة أرتباط جوىرية ذات داللة معنوية عند مستوى معنوية  :وتوصمت الدراسة إلى أنو

)والء  ت األجتماعية والسموكية مجتمعة وتنمية ميارات المدافعةالبيئية.بيف المتغيرا 1.10
 ( 7100، مصطفى
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 طار النظرى للدراسةاإل
 بعض النظريات التى تناولتيا الدراسة:

السياؽ  داخؿنساف يعيش دائماألدلر أف اأيرى : Adler االنتماء فى نظرية أدلر-1
مو أجتماعى منذ اليـو األوؿ لحياتو ويفصح التعاوف عف نفسو فى العالقات بينو وبيف ألا

ومف ثد يدخؿ فى شبكة العالقات الشخصية المتبادلة التى تشكؿ ، فى بداية حياتو
جؿ أجؿ التفوؽ وبذلؾ يأخذ الكفاح مف أشخصيتو وتزوده بالمخارج الحياتية لكفاحو مف 

نانية والعمؿ ألالخاص والمنفعة وا المثؿ األعمى لمجتمع كامؿجتماعيا ويحؿ أالتفوؽ طابعا 
 الفرد  جؿ الصالح العاـ الذى يعوضأمف 

 (حمد فرج أترجمة فرج ،كالفف ىوؿ  06، 7117حمد، أبراىيـ أ)أنور 

يعرض فى ىذا : social comparative theoryنظرية المقارنة االجتماعية -2
جراء الذى تقـو بو مع العالـ الذى ألنو اأالجزء ممخص النظرية فستنجر كما أوضحيا 

فتراضا وىو أف الفرد فى حاجة ماسة الى األخر أحتياجنا الى تقييـ وضع أتعيش فيو ىو 
ولقد ، جتماعيةألبيف كمصدر مف مصادر المعمومات الحقيقية لمقارنة قدراتنا الطبيعية وا

ف القوى البيئية تعمؿ عمى أالتممؾ والسيطرة و  رغبةلى مسممة وىى أف الفرد لديو ستند اأ
، ختيار الفردىألتقصير الفرد وكذلؾ عمى تحريره والبيئة المثالية توفر حرية كبيرة ل

، )السيد أحمد السيد .يحتاج لتوجيو المجتمع بقدر ما يرغب المجتمع فى توجيو الفرددوالفر 
 ( Raven Cans Ruben , 1983 P. 75 – 77، سابقمرجع ، 23ص، 2006

جتماعى ألوقدـ اريكسوف نظريتو فى النمو النفسى ا: Erikssonريكسون أنظرية -3
لتعديؿ نظريات فرويد فى النمو النفسى الجنسى وقدـ اريكسوف نظريتو فى ثمانى مراحؿ 

ف ، مفاىيـ منيا أزمة اليوية ةمنيا مرحمة المراىقة فى ىذه المرحمة قدـ أريكسوف عد وا 
جتماعية ألالمراىؽ قابؿ لمتعرض لألذى نتيجة لضغوط التغييرات السريعة السياسية وا

ف نفصؿ بيف النمو الشخصى والتغيير فى أأننا ال نستطيع  ،والتكنولوجية التى تضر بيويتو
ياة الفرد ف نفصؿ األزمات المتعمقة باليوية فى حأكما ال نستطيع ، المجتمع المحمى
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ترجمة ، 01ص ، 7114، )ثروت أبو العباس عثماف.التاريخى واألزمات المعاصرة فى التطور 
 ( 001ص، 0635، فراج أحمد فرج

تتميز بالرؤية الشاممة لتفاعؿ اإلنساف مع وىذه النظرية  :يكولوجىالنسق االنظرية -4
فيعتبر  نسانية معا،اإلالفيزيقية و حيث تيتـ بدراسة التفاعالت بيف الجوانب  البيئة المحيطة،

النسؽ األيكولوجى مفيوما جديدا لتحميؿ عالقة اإلنساف بالبيئة فيعد مفيـو النسؽ 
د تطوير إطارىا ستعارتيا األيكولوجيا البشرية عنااأليكولوجى مف المفاىيـ البيولوجية التى 

ة التى تعيش وتتفاعؿ مؤداه أف كؿ المجتمعات الطبيعية لمكائنات الحيالتصورى المبكر، و 
مع بعضيا البعض ترتبط أرتباطا وثيقا ببيئاتيا،ومف ثـ يبدو مف المالئـ تصور طرفى 

ىو ما كما لو كانا يشكالف كال واحدا ومركبا و  العالقة الكائنات الحية وبيئاتيا المختمفة،
 ،السيد عبد40ص ،7102المنعـ، كولوجى.)حاتـ عبديشير إليو مفيـو النسؽ االي

 (0660طى،العا

مف  lewinيعتبر  :نسانىالسموك اإل فى العالقة بين البيئة و  Lewinنظرية -5
أوائؿ عمماء النفس الذيف تبنوا المفاىيـ والمبادىء األيكولوجية فى دراسة سموؾ األنساف فقد 
حدد أف الخطوة األولى لفيـ السموؾ الفردى أو الجماعى لإلنساف تتحققمف خالؿ التعرؼ 
عمى الظروؼ والمواقؼ المحيطة بو وقد عبر عف العالقة بيف سموؾ األنساف والبيئة 

والتى تتضمف مكوناتيا ثالث عناصر  F(P.E) -Bمف خالؿ المعادؿالمحيطة بو 
البيئة وتشير المعادلة إلى أىمية تساوى الشقيف فى الجانب E)األفراد )(P)السموؾ (B)ىى:

األيمف وىما األفراد والبيئة التى يتواجدوف فييا حيث توضح المعادلة إلى أف التكامؿ بيف 
 فى إيجاد الشؽ األيسر منيا وىو السموؾ. األنساف والبيئة ىو العامؿ األساسى

مف LEWIN ومف ىنا يتضح أف السموؾ ىو نتاج لمتفاعؿ بيف البيئة واألنساف وقد أكد 
عمى التفاعؿ المستمر بيف القوى الداخمية  (life space)خالؿ مفيومو المسمى بحيز الحياة 

 بكافة الظروؼ البيئية. لألنساف مثؿ األحتياجات الشخصية وبيف الظروؼ الخارجية المتعمقة
(Lewin,k –Principles of topological Psychology,, 1936). 
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قاـ كال مف  :(Behavior Setting Theory)لممجال السموكى  Barkerنظرية -6
(Barker 1968,Wicker 1979) بتطوير بعض المفاىيـ الخاصة بيف السموؾ والبيئة

وتوصال إلى أنو يمكف الوصوؿ لصورة أكثر دقة لسموؾ األنساف مف خالؿ معرفة الموقؼ 
الذى يتواجد فيو وذلؾ أفضؿ مف المعرفة بالسمات الفردية فقط،وقد أظيرت نتائج 

ـو بإختالؼ المواقؼ التى يتعرض دراستيماأف سموؾ كؿ إنساف يختمؼ عمى مدار الي
ليا،كما أف التشابو بيف المواقؼ واألحداث والظروؼ البيئية يحقؽ تشابيا كبيرا فى سموؾ 
مجموعة مختمفة مف الناس وبناء عمى ذلؾ فقد تـ تأكيد أف الفرد يميؿ إلى مالئمة سموكة 

الذى يدور (context) لمموقؼ الذى يتواجد فيو،وكاف مف أىـ تمؾ النظرية أىمية المحتوى 
فيو السموؾ وقد أتخذ الباحثاف ىذه النتيجة كأساس أقاما عميو نظريتيما والمعروفة بالمجاؿ 

 والتى تتمخص فى األتى: (Behavior Setting Theoryالسموكى)
المواقؼ التى يتواجد فييا األفراد باإلضافة إلى الخصائص المادية لممكاف الذى تحدث 

مثؿ الفصؿ  Behavior Settingالتعامؿ معيا بإعتبارىا مجاال سموكيا فيو تمؾ المواقؼ يجب
الدراسى،حيث تعتبر تمؾ المجاالت السموكية محتوى يمارس مف خالليا األفراد أنماطا مف 
السموؾ وردود األفعاؿ،ويمكف أعتبار أى مكاف يتواجد فيو األفراد مجاال سموكيا وبذلؾ فأف 

باألحداث والمواقؼ التى تدور فى ذلؾ المكاف باألضافة إلى  سموؾ األفراد فى أى مكاف يرتبط
الخصائص المادية لو،فالمجاؿ السموكى ىو مجموعة مف األحداث والتفاعالت تحدث داخؿ 
إطار مكانى وزمانى معروؼ ومحدد ويتكوف المجاؿ السموكى مف األفراد/األدوات/العناصر 

ف خالؿ التوافؽ والتناسؽ بيف مكونات المجاؿ المتاحة وبالتالى تتحقؽ وحدة المجاؿ السموكى م
 .(Barker,R.G ,,Ecological Psycology, 1968(السموكى مف عناصر وأفراد وأدوات.
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 جراءات المنهجية(إجراءات الدراسة )اإل 
رتباطى حيث أنو يتالئـ فى ىذه الدراسة المنيج الوصفى االستخدـ الباحث ا :منيج الدراسة

 االنتماءوطبيعة الدراسة الحالية والتى تيدؼ إلى الكشؼ عف ما إذا كانت ىناؾ عالقة بيف 
والمدافعة البيئية بيدؼ الوصوؿ إلى بيانات يمكف مقارنتياوتصنيفيا وتفسيرىا وتعميميا وذلؾ 

 خاصة فى أغراض البحث العممى.لألستفادة بيا فى المستقبؿ و 
 

 مجاالت الدراسة  
 بشرية لمجاؿ الدراسة وىى كاألتى:تـ تحديد حدودا زمنية ومكانية و 

تـ إجراء الدراسة بالحـر الجامعى لجامعتى عيف شمس فى محافظة  :المجال المكانى .1
 .)بيئة أقؿ حضرية( ية )مدينة بنيا(وجامعة بنيا فى محافظة القميوب، القاىرة )بيئو حضرية(
 ،األناثالمقاييس الخاصة بالدراسة عمى طالب الجامعة مف الذكور و حيث تـ تطبيؽ 

ذلؾ مف الكميات العممية )طب/ وك، حقوؽ( تجارة/ بالنسبة لمعينتيف بالكميات النظرية )أداب/
 ىندسة(. /عمـو

سػتغرقت ىػذه الدراسػة حػوالى عػاميف ونصػؼ تقريبػا ومػرت بالمراحػؿ ا :المجـال الزمنـى .2
 التالية:

وتـ فييا األطالع عمى عدد مف الدراسات السابقة التى تناولت موضوع  :ىالمرحمة األول (0
والمدافعة البيئية والنظريات  االنتماءالدراسة ووضع األطار النظرى الذى فسر ظاىرتى 

 .الموجية لمدراسة
 داد أدوات الدراسة وعرض المقاييس عمى المحكميف والخبراء وعمؿإع المرحمة الثانية: (7

 المقاييس. ثبات ( ،)صدؽ اتختبار تقنيف لال
لفترة مف الدراسة األستطالعية وتطبيؽ المقاييس عمى عينة الدراسة وىى ا: المرحمة الثالثة (0

 .71/4/7104إلى06/0/7104
 تفريغ البيانات وتحميؿ النتائج ووضع التوصيات. المرحمة الرابعة: (1
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الجنسيف ويبمغ عينة الدراسة فى عينة مف طالب الجامعات مف  تتحدد :المجال البشرى .3
مفردة مقسمة الى  (031( ومف جامعة بنيا )031( مف جامعة عيف شمس )471حجميا )

 .(مفردة مف األناث051( مفردة مف الذكور )051)
 :لدراسة الحالية ثالثة مقاييس وىىستخدـ الباحث فى اا :الدراسةأدوات 

 )ىبة ا سيد(عداد إ –لممجتمع المصرى  االنتماءمقياس  -0
 عداد الباحثإ –مقياس المدافعة البيئية  -7
 عداد الباحث إ –أستمارة البيانات االولية لمعينة  -0

 :وصدق المقياسثبات 
 عمى عينة من الطالب: االنتماءثبات مقياس -1

(عبارة،ويقـو المفحوص بإعطاء إجابة لكؿ عبارة 10يتكوف المقياس مف ) وصف المقياس:
درجات،نوعا ما تأخذ درجتاف،ال 0ما/الأوافؽ(حيث )أوافؽ تأخذمف عبارات المقياس)أوافؽ/نوعا 

أوافؽ تأخذ درجة واحدة( فى العبارات األيجابية والعكس فى حالة العبارات السمبية )أوافؽ تأخذ 
درجات(.ثـ يتـ جمع الدرجات فى درجة 0أوافؽ تأخذ  ال درجة واحدة،نوعا ما تأخذ درجتاف،

 مقياس.واحدة تعبر عف الدرجة الكمية لم
 مف خالؿ الطرؽ التالية: االنتماءتـ التحقؽ مف ثبات مقياس 

 :half method-Splitثبات التجزئة النصفية -أ
  االنتماءالعالقة األرتباطية بيف العبارات الفردية والزوجية لمقياس  التالىيوضح الجدوؿ . 

 :(1جدول)
 العبارات الفرديأجمالي  أجمالي العبارات الزوجي االنتماءأجمالي مقياس 

 1.613 1.514 معامؿ األرتباط
 1.110** 1.110** الداللة األحصائية
 1.607 1.600 معامؿ التصحيح

 

تقسيـ المقياس قاـ الباحث بحساب مدى ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث تـ 
وىى أقؿ مف  (1.110أخرى فردية،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية )إلى بنود زوجية، و 

رتباط بيف العبارات الزوجية لمقياس %وكاف معامؿ اال66بالثبات بنسبة  أى تتسـ (1.10)
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جمالى المقياس الكمى ) االنتماء كانت كذلؾ كاف ىناؾ ثبات لمعبارات الفردية و  (،1.514وا 
 االنتماءرتباط بيف العبارات الفردية لمقياس معامؿ االو  (1.110) حصائيةقيمة الداللة اإل

جمالى المقياس الكمى )  (.1.613وا 
 :Alphaمعامل ثبات ألفا كرونباخ -ب
 :(2دول)ج

 االنتماءمقياس  الثباتمعامل 

 10 عدد العبارات
 1.532 ألفا كرونباخ

مما تؤكد  (1.2وىى قيمة تذيد عف ) (1.532يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ألفا )
 ثبات المقياس.

 البيئية عمى عينة من الطالب:ثبات مقياس المدافعة -7
ويقـو المفحوص بإعطاء إجابة لكؿ عبارة  عبارة، (11يتكوف المقياس مف ) وصف المقياس:

 درجات،نوعا ما تأخذ درجتاف،0الأوافؽ(حيث )أوافؽ تأخذ نوعا ما/ مف عبارات المقياس)أوافؽ/
العبارات السمبية )أوافؽ ال أوافؽ تأخذ درجة واحدة( فى العبارات األيجابية والعكس فى حالة 

ثـ يتـ جمع الدرجات فى  درجات(.0أوافؽ تأخذ  ال نوعا ما تأخذ درجتاف، تأخذ درجة واحدة،
 درجة واحدة تعبر عف الدرجة الكمية لممقياس.

 تـ التحقؽ مف ثبات مقياس المدافعة البيئية مف خالؿ الطرؽ التالية:
 :half method-Splitثبات التجزئة النصفية-أ
ة يوضح الجدوؿ التالى العالقة األرتباطية بيف العبارات الفردية والزوجية لمقياس المدافعو 

 البيئية.
 :(3جدول)

 جمالي العبارات الفرديإ جمالي العبارات الزوجيإ المدافعة البيئية جمالي مقياسإ
 1.506 1.342 معامؿ األرتباط
 1.110** 1.110** الداللة األاحصائية
 1.534 1.402 معامؿ التصحيح
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قاـ الباحث بحساب مدى ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية حيث تـ تقسيـ المقياس 
(وىى أقؿ مف 1.110إلى بنود زوجية ،و أخرى فردية،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية )

%وكاف معامؿ األرتباط بيف العبارات الزوجية لمقياس 66(أى تتسـ بالثبات بنسبة 1.10)
جمالى المقياس الكمى ) (،كذلؾ كاف ىناؾ ثبات لمعبارات الفردية 1.342المدافعة البيئية وا 

معامؿ األرتباط بيف العبارات الفردية لمقياس و  (1.110قيمة الداللة األحصائية) وكانت
جمالى المقياس الكمى ) االنتماء  (.1.506وا 

 :Alphaمعامل ثبات ألفا كرونباخ -ب
 :(4جدول)

 المدافعة البيئيةمقياس  الثباتمعامل 
 11 عدد العبارات
 1.462 الفا كرونباخ

مما تؤكد  (1.2(وىى قيمة تذيد عف )1.462يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ألفا )
 ثبات المقياس.
 :صدق المقياس

أجرى الباحث حساب الصدؽ ألبعاد المقياس عف طريقأستخداـ الباحث لمصدؽ الظاىرى  -0
نسب أتفاؽ المحكميف عمى بنود المقياس وحذؼ العبارات التى تقؿ نسبتيا والذى يتضمف 

 1% 51عف 
تـ أستطالع آراء بعض المتخصصيف والخبراء فى مجاؿ مناىج البحث ااتأكدمف صدؽ  -7

 المقياس،ثـ تـ تعديؿ بعض العبارات الطويمة،وحذؼ بعض العبارات الغامضة.
 المقياس ومفاىيـ أبعاده. تـ صياغة العبارات التى يمكف أف تعبرعف ىدؼ -0

مما سبؽ ثبت أف المقاييس تتمتع بدرحة مرتفعة مف الثبات والصدؽ مما أمكف لمباحث 
 مف أستخداميا فى الدراسة الراىنة.
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 نتائج الدراسة  
والمدافعة البيئية لدى طالب  االنتماءتوجد عالقة دالة أحصائيا بيف  الفرض األول:

 .الجامعات مف الجنسيف
 :(5)جدول

 االنتماء معامل األرتباط
 الداللة األحصائية ر

 **1.110 1.523 المدافعة البيئية
 

 االنتماءمقياس أجمالى بيف  رتباطيةاوجود عالقة  تشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلى
والداللة  1.523عندما كانت ر=( 471لدى عينة الدراسة )ف=المدافعة البيئية  أجمالى مقياسو 

جامعة عيف شمس/جامعة فى المجتمعيف ) االنتماء**،حيث تبيف أنو كمما زادت درجة 1.110
 رتفع مستوى المدافعة البيئية لدى الطالب مف الجنسيف.بنيا( كمما ا

 ،وبذلؾ يكوف الفرض قد تحقؽ،االنتماءأى أف المدافعة البيئية تعتبر ظاىرة مترتبة عمى 
،ودرجات أقرانيـ االنتماءف درجات الطالب عمى مقياس حيث وجد أف ىناؾ عالقة أرتباطية بي

 . 1010مف الطالب عمى مقياس المدافعة البيئية عند مستوى داللة 
لدى طالب الجامعات يمعب دورا كبيرا فى تشكيؿ أتجاىتيـ  االنتماءوبذلؾ نجد أف 

 االنتماءكما نجد أنو كمما كاف  ،وسموكياتيـ نحو بيئتيـ ومف ثـ تتجمى فى المدافعة البيئية
مرتفع يجعؿ الفرد أكثر دفاعا عف بيئتة التى يعيش فييا والعمؿ عمى تحسيف بيئتة إلى 

منخفض كاف الفرد غير مكترث بالحفاظ  االنتماءوعمى العكس نجد أنو كمما كاف  ،األفضؿ
 ع والحفاظ عمى البيئة.عمى بيئتة مما يعود عمية بالسمبية والالمباالة فى سموكياتة تجاه الدفا

بالمدافعة البيئية،فيمكف تفسير  االنتماءنظرا لعدـ وجود دراسات سابقة تناولت عالقة و 
ذلؾ فى أطار نظرية فستنجر وأف حاجة الفرد لألنتماء لممجتمع الذى يعيش فيو وشعوره أنو 

تحريره، ومف ىنا جزءا ال يتجزء منو فتربطة بالقوى البيئية التى تعمؿ عمى تقصير الفرد وعمى 
مف خالؿ مفيومو LEWINيتضح أف السموؾ ىو نتاج لمتفاعؿ بيف البيئة واألنساف وقد أكد 
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عمى التفاعؿ المستمر بيف القوى الداخمية لألنساف مثؿ  (life space)المسمى بحيز الحياة 
 األحتياجات الشخصية وبيف الظروؼ الخارجية المتعمقة بكافة الظروؼ البيئية.

بأختالؼ الجامعات )جامعة حضرية(  االنتماءتوجد فروؽ دالة أحصائيا فى  لثاني:الفرض ا
 و)جامعة أقؿ حضرية(.

 :(6)جدول

حصائية بيف متوسطي أفروؽ ذات داللة  )ت( يوضحاختبار مف الجدوؿ السابؽ نجد
لعينة الدراسة حيث جاء متوسط  االنتماءدرجات طمبة جامعتي عيف شمس وبنيا عمي مقياس 

 1**1.110( وبقيمة داللة معنوية بمغت 50.32( وبنيا )41.64طمبة عيف شمس )
حيث يرجع الباحث ىذةالنتيجة إلى أف أسموب المعيشة فى بيئة أقؿ حضرية والتنشئة 
داخؿ األسرة وكذلؾ الحياة المغمقة إلى حد ما عف الحياة بالبيئة المتحضرةفى القاىرة فيذا 

حيث  االنتماءأنعكاس لمواقع البيئى والمكانى فى نمط التنشئة،و ذلؾ يتفؽ مع نظرية أدلر فى 
عيش دائما فى السياؽ األجتماعى منذ والدتو وأف أنتماءات الفرد وأتجاىاتو الفكرية أف الفرد ي

( 7101مؼ مع نتائج دراسة )ىبة ا سيدوتختتتجمى واضحة فى تعامالتة مع بيئتة المحيطة، 
التى أثبتت وجود فروؽ دالو أحصائيا بيف درجات الشباب فى جامعة عيف شمس وشباب 

 الشباب فى جامعة عيف شمس. جامعة بنيا وذلؾ لصالح
 بيف الجنسيف االنتماءتوجد فروؽ دالة أحصائيا فى  :الفرض الثالث

 :(7جدول)

 الجامعة
 ت اختبار االنتماءمقياس 

المتوسط  العدد
 الداللة االحصائية قيمة ت نحراف المعياريال ا الحسابي

 6.55 50.32 031 بنيا **1.110 07.023 6.74 41.64 031 عيف شمس

 الجنس
 ت اختبار االنتماءمقياس 

المتوسط  العدد
 الحسابي

األنحراف 
 الداللة قيمة ت المعياري

 األحصائية
 2.16 50.00 031 أناث **1.110 3.071 2.50 43.20 031 ذكور
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مف الجدوؿ السابؽ نجد وجود فروؽ ذات داللة أحصائية بيف متوسطي درجات الذكور 
 ناث( واأل43.20) ذكورلعينة الدراسة حيث جاء متوسط ال االنتماءواألناث عمي مقياس 

 1**1.110( وبقيمة داللة معنوية بمغت 50.00)
وجود فروقذات داللو أحصائية بيف الذكور واألناث وذلؾ لصالح عينة  ويمكف تفسير

نتماءا مف بنيا أكثر ااألناث فى مجمؿ العينتيف بمعنى أف األناث فى جامعة عيف شمس و 
التى أثبتت أف ىناؾ  (7114وىذا النوع مف العالقة يتفؽ مع دراسة )ثروت أبو العباس الذكور 

 و أيضا تتفؽ ودراسة،تماعية والجو األسرى وسمات الشخصية جألرتباطا داال بيف التنشئة اا
(حيث أثبتت أنو توجد فروؽ دالة أحصائيا بيف درجات الذكور واألناث 7115)نسريف عادؿ 
( لصالح األناث،وكذلؾ دراسة 1.10لموطف وكاف مستوى الداللو عند) االنتماءعمى مقياس 

(Janet,Ruth,1989( وأف األناث  االنتماءمف الذكور تأثرا ب والتى أثبتت أف األناث أكثر
أكثر مف الذكور أىتماما بمناقشة مشاعرىف الخاصة بالحنيف إلى الوطف مع األخريف،و تتفؽ 

(حيث أثبتت وجود فروؽ دالو أحصائيا بيف درجات الذكور 7101)ىبة ا سيد ودراسة 
 لموطف وذلؾ لصالح عينة األناث. االنتماءواألناث عمى مقياس 

ىالمدافعة البيئيةبأختالؼ الجامعات عيف شمس / ف دالة أحصائياتوجد فروؽ  :الفرض الرابع
 بنيا.

 :(8جدول)

 

فروؽ ذات داللة أحصائية بيف متوسطي )ت( يوضح اختبار الجدوؿ السابؽ نجدمف 
درجات طمبة جامعتي عيف شمس وبنيا عمي مقياس المدافعة البيئية لعينة الدراسة حيث جاء 

 **.1.110( وبقيمة داللة معنوية بمغت 60.10( وبنيا )53.60متوسط طمبة عيف شمس )

 الجامعة
 ت اختبار مقياس المدافعة البيئية

المتوسط  العدد
 األحصائية الداللة قيمة ت األنحراف المعياري الحسابي

 4.20 60.10 031 بنيا **1.110 00.337 5.57 53.60 031 عيف شمس
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مستوى المدافعة البيئية يرتفع لدى طالب جامعة بنيا)بيئة أقؿ حضرية( حيث نجد أف 
 عف طالب جامعة عيف شمس)بيئة حضرية(.

يتفؽ ذلؾ مع نظرية النسؽ األيكولوجى فى تفاعؿ األنساف مع البيئة حيث تربط ىذة و 
حيث  النظرية بيف العوامؿ الطبيعية مثؿ األرض والمياه باألنساف وسموكة وعاداتة وتقاليدة،

يرجع الباحث تمؾ النتيجة الى األنعكاس فى الواقع البيئى والمكانى ونمط التنشئة وتفاعميما مع 
لممجاؿ السموكى فالعالقة بيف السموؾ األنسانى  Barkerالفرد ونؤكد ذلؾ مف خالؿ نظرية 

تتحدد فى دراستيماأف سموؾ كؿ إنساف يختمؼ عمى مدار اليـو بإختالؼ Barker والبيئة عند
المواقؼ التى يتعرض ليا،كما أف التشابو بيف المواقؼ واألحداث والظروؼ البيئية يحقؽ تشابيا 
كبيرا فى سموؾ مجموعة مختمفة مف الناس وبناء عمى ذلؾ فقد تـ تأكيد أف الفرد يميؿ إلى 
مالئمة سموكة لمموقؼ الذى يتواجد فيو، فالمواقؼ التى يتواجد فييا األفراد باإلضافة إلى 

صائص المادية لممكاف الذى تحدث فيو تمؾ المواقؼ يجب التعامؿ معيا بإعتبارىا مجاال الخ
مثؿ الفصؿ الدراسى،حيث تعتبر تمؾ المجاالت السموكية محتوى  Behavior Settingسموكيا

يمارس مف خالليا األفراد أنماطا مف السموؾ وردود األفعاؿ،ويمكف أعتبار أى مكاف يتواجد فيو 
(فى مقابؿ متوسط 60.10ال سموكيا،ولذلؾ جاء متوسط درجات طالب جامعة بنيا)األفراد مجا

 ( مقارنة بأقرانيـ مف طالب جامعة بنيا.53.60درجات طالب جامعة عيف شمس)
 .بيف الجنسيف لمدافعة البيئيةفى ا دالة أحصائياتوجد فروؽ  :الفرض الخامس

 :(9جدول)

 

ذات داللة أحصائية بيف )ت( يوضح وجود فروؽ اختبار الجدوؿ السابؽ نجدمف 
الدراسة حيث جاء متوسط متوسطي درجات الذكور واألناث عمي مقياس المدافعة البيئية لعينة 

 **.1.110( وبقيمة داللة معنوية بمغت 67.17) ناث( واأل56.21) ذكورال

 الجنس
 ت اختبار مقياس المدافعة البيئية

المتوسط  العدد
 الداللة األحصائية قيمة ت األنحراف المعياري الحسابي

 4.61 67.17 031 أناث **1.110 1.262 5.56 56.21 031 ذكور
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ويمكف تفسير بمعنى أف األناث فى جامعتى عيف شمس وبنيا أكثر مدافعة عف الذكور، 
طبيعى فى نمط  ذلؾ أف الفروؽ فى المدافعة البيئية جاء لصالحعينة األناث وىذا أنعكاس

لمجماؿ  األناث لمفنوف وتذوؽ المرأة  حيث تفضيؿمف  فطرتيـلألناث و  اعيةالتنشئة األجتم
 (7100وىذا ما أكدتة دراسة )والء مصطفى، كثر تعامال وتفاعال وأحساسا مع البيئةألوىى ا

كذلؾ  حيث أثبتت أف المتغيرات األجتماعية والسموكية تؤثر فى تنمية ميارات المدافعة البيئية،
أننا ال بما فسرتو نظرية أريكسوف فى النمو النفسى األجتماعىتؤكد عمى جاءت ىذة النتيجة ل

،والذى بالطبع يختمؼ مف ف نفصؿ بيف النمو الشخصى والتغيير فى المجتمع المحمىأنستطيع 
عمى أف السموؾ ىو نتاج لمتفاعؿ بيف البيئة LEWINقد أكد و  شخص ألخر ومف جنس ألخر،
 األناث فيما بينيما الذكور و واألنساف،وذلؾ مايفسر أختالؼ 

 االنتماءتوجد عالقة دالة أحصائيا بيف  :لعينة الدراسة أنو اإلجماليةائج وقد أثبتت النت
( 1.110والمدافعة البيئية لطالب الجامعات مف الجنسيف ،حيث بمغت قيمة الداللة المعنوية) 

 (.1.12وىى قيمة دالة عند مستوى معنوية )
 

 التوصيات  
 ثراء الناحية البحثية باألتى:الدراسة ومناقشتيا يوصى الباحث إل فى ضوء نتائج 

دعوة المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة لمقياـ بدورىـ مف خالؿ عمؿ برامج تزيد الوعى  (0
 والمدافعة البيئية. االنتماءبجدوى الشعور ب

القوانيف والتشريعات ىتماـ بالبيئة مف خالؿ سف تفعيؿ مياـ وزارة البيئية فى اال ضرورة (7
 التى تمنع وتجـر التعدى عمى البيئة.

تدعيـ القيـ البيئية األيجابية فى مجتمعنا لغرس العادات األيجابية لموصوؿ لمستوى أفضؿ  (0
 ونفسيا وتربويا ألبنائنا.اجتماعيا 

لممجتمع ويؤكد  االنتماءستراتيجى لمدولة يرسخ الشعور باالعمؿ عمى تبنى توجو أعالمى  (1
 ضرورة حماية البيئة والمدافعة البيئية مف جانب أفراد المجتمع.عمى 
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ضرورة تواصؿ الجامعات مع المجتمع المحمى وقياداتة مف أجؿ تدعيـ المدافعة البيئية فى  (2
 المجتمع.

لمطالب  االنتماءأنشاء موقع ألكترونى لكؿ جامعة تشير فيو لجيودىا فى تعظيـ الشعور ب (3
 والمساىمة فى مجاؿ الدفاع عف البيئة.

ضرورة أتاحة الفرص لمشباب لممشاركة فى المجتمع المدنى كمشاركة طالب الجامعات  (4
 فى األنشطة التطوعية لصالح الدفاع عف البيئة.

 ضرورة عقد ندوات وحمقات عمؿ وبرامج تدريبية لمتعريؼ بمفيـو وأىمية المدافعة البيئية. (5
اـ باألحتياجات األساسية مف مسكف وخدمات صحية وتعميمية ألفراد ضرورة األىتم (6

 ودعـ البيئة المصرية. االنتماءالمجتمع لما لو مف أثر فى تدعيـ الشعور ب
ضرورة تطوير المناىج المدرسية مف المراحؿ األولى لمتعميـ األساسى ألكساب التالميذ  (01

البيئة ونبذ المظاىر السمبية كاألنانية والحفاظ عمى  االنتماءالقيـ األيجابية كاألعتزاز ب
 ىماؿ.االوالالمبااله و 

 
 مقترحات ببحوث أخرى  

 إجراء الدراسات والبحوث التالية:يقترح 
جتماعية االقياـ بمزيد مف الدراسات التى تتناوؿ عالقة المدافعة البيئية بمتغيرات نفسية و  .0

 أخرى.
المدافعة البيئية وأىميتيا وتطبيقاتيا وبرامجيا القياـ بمزيد مف الدراسات أللقاء الضوء عمى  .7

 ستراتيجيتيا.او 
تصميـ وبناء برامج تربوية تعمؿ عمى أكساب ميارات المدافعة البيئية لتالميذ مراحؿ  .0

 التعميـ المختمفة وبخاصة التعميـ األساسى.
 الجامعات.تصميـ وبناء برامج تربوية تعمؿ عمى أكساب ميارات المدافعة البيئية لطالب  .1
 عداد دراسات تحميمية لميارات المدافعة البيئية.إ .2
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 المراجع  
ادس، دار المعارؼ، القاىرة، لساف العرب، الجزء الس –أبو الفضؿ جماؿ الديف بف منظور 

0640 
 القاىرة-دار المعارؼ-صباح المنيرـ( الم0644)أحمد بف محمد بف عمى المقرى

المعاممة الوالدية وعالقتيا بالسموؾ اإلنتمائى لدى األطفاؿ (:أساليب 7117أنور إبراىيـ أحمد )
 جامعة عيف شمس معيد الدراسات العميا لمطفولة، ماجستير، النوبيف،

(: العالقة بيف بعض المشكالت األجتماعية والنفسية لمشباب 7114)ثروت أبو العباس عثماف
لبحرى والقبمى، دراسة مقارنة عمى بعض مراكز الشباب فى الوجو ا – االنتماءو 

 والبحوث البيئية، جامعة عيف شمس ماجستير، معيد الدراسات
 لموطف لدى تالميذاالنتماءمدى فاعمية برنممج لدعـ الشعورب (:7113السيد أحمد السيد)

ت دراسة مقارنة، دكتوراه، معيد الدراسا –المرحمة الثانية مف التعميـ األساسى 
 العميا لمطفولة، جامعة عيف شمس

 (7102:بورصةالكتب لمنشروالتوزيع عبدالمنعـ أحمد،التنميةالمتواصمة)القاىرة حاتـ
المجتمعى،ماجستير،،معيد  االنتماءالعالقة بيف الضغوط البيئية و  (:7116رضا سعد فريد)

 ت والبحوث البيئية،جامعة عيف شمسالدراسا
اب تالميذ الحمقة فاعمية برنامج فى التربية البيئية فى أكس (:7100عبدا أحمد مصطفى)

ت الثانية مف التعميـ األساسى ميارات المدافعة البيئية،دكتوراه،معيد الدراسا
 والبحوث البيئية،جامعة عيف شمس

المجمس األعمى  -ب(:مفاىيـ ومدركات أجتماعية فى رعاية الشبا0663عدلى سميماف)
 القاىرة-لمشباب
( 023المعرفة، العدد ) المواطنة، مجمة اإلتجاىات المعاصرة فى تربية –فيد إبراىيـ الحبيب 
 7115مارس

انة العامة لجامعة العربى، القاىرة، مطبعة األم االنتماء(: الطفؿ العربى و 7117)قدرى حفنى
 الدوؿ العربية

الوطنى فى ظؿ  االنتماءالعمؿ مع جماعات الشباب ودعـ  –(7101محمد سيد فيمى)
الخدمة  عمـو األنسانية، كميةالعولمة، دراسات فى الخدمة األجتماعية وال

 األجتماعية، جامعة حمواف
 0665عة خاصة بالتربية والتعميـ، مجمع المغة العربية، طب –المعجـ الوجيز 

لموطف لدى أطفاؿ المرحمة  االنتماء(: فاعمية برنامج متكامؿ لتنمية 7115)نسريف عادؿ حسف
 شمس األبتدائية، دكتوراه، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عيف
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ومستوى الطموح لدى عينة مف شباب  االنتماء(:7101)ىبة ا سيد محمود
 ت والبحوث البيئية،جامعة عيف شمسالجامعة،ماجستير،معيد الدراسا

 االنتماءتميفزيوف المحمى وعالقتيا بتدعيـ (: نشرات أخبار ال7114)ىشاـ فولى عبد المعز
ت العميا لمطفولة، جامعة عيف المحمى لدى المراىقيف، ماجستير، معيد الدراسا

 شمس
(:دور المتغيرات األجتماعية والسموكية فى تنمية ميارات المدافعة 7100)والء مصطفى خميؿ

 س والبحوث البيئية،جامعة عيف شم البيئية،ماجستير،معيد الدراسات
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ABSTRACT 

This study belongs to the pattern of analytical descriptive 

studies,which aims to describe and analyze psychological aspects 

related to environmental affiliation and advocacy in a sample of 

university students of both sexes , which is the comparison between 

students of an urban university (Ain-Shams ) university and another 

university is less civilized (Banha) university . Therefore, this study is 

considered descriptive studies that measure the relationship between 

two variables, independent variable is (the belonging) and the 

dependent variable is (the environmental advocate) 

This study was based on a sample social survey method for 

students from Ain-Shams university males and females, and a sample of 

students from Banha university males and females. 

The study attempts to test the validity of the following assumptions: 

There is a statistically significant relationship between 

environmental affiliation and advocacy among university students of 

both sexes , there are statistically significant differences in affiliation 
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among universities ,(urban university) and (less urbanized university ) , 

there are statistically significant differences in gender affiliation , there 

are statistically significant differences in environmental advocacy 

among universities and statistically significant differences in 

environmental advocacy between the sexes . 

The sample of the study was a random sample of students of both 

sexes. The sample was (720) from Ain-Shams university (360) from 

Banha university (180) single male (180) single female. 

Data were also processed using tests to detect individual 

differences between averages, standard deviation and Pearson 

correlation coefficient. 

The study found that there is a positive correlation between 

environmental affiliation and motivation in the study sample of males 

and females. 

The recommendation of the study: call on civil society and state 

institutions to do their part through the implementation of programs that 

increase awareness of belonging and importance of environmental 

advocacy, and the need to active the function of the ministry of 

environment through enactment of laws and legislation that prevent and 

criminalize the infringement on the environment. 
 


