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برنامج تدريبى مقترح لتنمية بعض أبعاد المسئولية البيئية  
 للعاملين بقطاع العالق ات العامة بمحافظة الفيوم  

                 [8] 
 رانيا حنا عازر -(2)محمود كامل الرافعى محب -(1)محمود حسن إسماعيل

، وث البيئيةحمعهد الدراسات والب( 8جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة،  كلية( 0
 جامعة عين شمس 

 

 المستخلص
عاد المسئولية البيئية لدى العاملين بقطاع أبى تنمية بعض إليهدف البحث الحالى 
ورغم تعدد القوانين والتشريعات  ،لفيوم من خالل برنامج تدريبى لهمالعالقات العامة بمحافظة ا

يات البيئية بغية المحافظة والحد من السلوك، جل تنميه البيئة وصيانتهاأعت من التى وض
سوف تظل التربية البيئية هى الحل األمثل التى يقع عليها العبء األكبر فيما يتعلق  ،عليها

بتنمية المسئولية البيئية وبما يتأتى منها من سلوكيات بيئية صحيحة وصحية بما يتفق وسالمة 
ن تنمية بعض ابعاد البيئة وضمان الحفاظ عليها لن تكون هناك محافظة على البيئة دو 

المسئولية البيئية والذى يتم من خالله االدراك القائم على االحساس والمعرفة بمكونات البيئة 
بعاد المسئولية البيئية فى المجتمع أيئية كأداة من أدوات نشر وتنمية ومشكالتها وتأثر التربية الب

المحافظة على البيئة وحل عن طريق إعداد برامج وأنشطة توجه لألفراد بهدف توضيح أهمية 
سوف ، ه التجريبى فى الدراسة الميدانيةمشاكلها المنهج المستخدم في هذه الدراسة المنهج شب

 :هداف البحث وهىأاألدوات لتحقيق يتم استخدام بعض 
عداد برنامج تدريبى مقترح لتنمية بعض ابعاد المسئولية البيئية للعاملين بقطاع  تصميم وا 

عداد قائمة بالقضايا والمشكالت البيئية تصميم و  -بمحافظة الفيوم العالقات العامة  تصميم  -ا 
عداد قائمة أبعاد المسئولية البيئية و  تصميم مقياس المسئولية البيئية بأبعاده المختلفة لقياس  -ا 

 .المسئولية البيئية
فرد من العاملين بقطاع  3امج على مجموعة تجريبية مكونة من وقد تم تطبيق البرن

العالقات العامة بمحافظة الفيوم وتشير نتائج التطبيق البعدى إلى وجود فرق دال بين متوسط 
مسئولية البيئية بأبعاده درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس ال

ضرورة التركيز على  تطبيق البعدى وتشير التوصيات إلىومجموعها الكلى لصالح الالثالث 
ام البرنامج التدريبى فى تنمية المسئولية للعاملين بالعالقات العامة بالقضايا البيئية استخد

 .دامة فى وسائل االعالم المختلفةالمحلية والعالمية تحقيقًا للتنمية المست
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 المقدمة  
والحد من ، عت من اجل تنميه البيئة وصيانتهارغم تعدد القوانين والتشريعات التى وض

سوف تظل التربية البيئية هى الحل األمثل التى يقع ،يئية بغية المحافظة عليها السلوكيات الب
عليها العبء األكبر فيما يتعلق بتنمية المسئولية البيئية وبما يتأتى منها من سلوكيات بيئية 

واغلب القضايا والمشكالت ، المة البيئة وضمان الحفاظ عليهاصحيحة وصحية بما يتفق وس
ا حياتية ينتج عنها مفاهيم وقضايا إنسانية تحتاج إلى حلول وقرارات من البيئية هى قضاي

الصعوبة التنبؤ بنتائجها ألنها تعتمد على نشاط اإلنسان وتفاعله مع البيئة وأساسًا علميًا تبنى 
عليها القرارات كما تتطلب نقدًا موضوعيًا لهذة القرارات وصواًل إلى مسئولية بيئية صحيحة 

إلى ضرورة استيعاب البرامج التعليمية للقضايا البيئية الملحة مما (  Steven،  2007)يشير 
يتطلب التغير المستمر لها والعمل على ربط هذة البرامج بالبيئة بما تشملة من أدوات يمكن 

كما يرى انه البد من تعزيز نظام التعليم ، االستفادة منها وقضايا ضرورية يجب التعامل معها 
ثير من كما أشار الى ضرورة غرس التربية البيئية فى الك، التربية البيئية الرسمى بتضمين

فالتعليم الذى ال يحدث  ،ادة التوعية البيئية فى البرامجوزي، مجاالت التعليم بشكل ضمنى
تغييرًاايجابيًا فى افكار المتعلمين ومعتقداتهم واتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو بيئتهم الطبيعية 

 . ليم قاصرواالجتماعية تع
عد ومن ثم فلم ي ،وك اإلنسان نحو البيئة ومواردهافالتربية البيئية مدخل مهم لترشيد سل

والسلوك فالتربية البيئية هى المحرك األساسى لتكوين االتجاهات ، هذا األمر ترفا أو أمرا شكليا
ء إدراكًا منها ان ولهذا تهتم بها الدول المتقدمة والنامية على السوا، تجاه البيئة لدى االفراد

الدور الحقيقى نحو البيئة لن يتحقق إال من قبل اإلنسان القادر والواعى بخطورة ما تتعرض له 
نما. بيئته تشترك جميع المجاالت فى  والتربية البيئية ال يختص بها مجال علمى دون آخر وا 

ويؤكد .نفسه  فهى موجهة للحفاظ على بيئة اإلنسان ومن ثم الحفاظ على اإلنسان، تحقيقها
تماعية أن المشكالت والقضايا التى تسببها التغيرات االج(   d.Hodson،2003" )هودسن"

تستلزم تنوير االنسان وتثقيفه ، جة عن التقدم العلمى والتكنولوجىالنات والسياسية واالقتصادية
 .واتخاذ القرارات المناسبة لحلها بما يمكنه من مواجهة تلك القضايا
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تاحتها التكنولوجيا الحديثة ويستخدمها المشتغلون بالعالقات أتصال التى ن وسائل االإ
باإلضافة لعنصر التخصص والخبرة الذى ، االتصال السريع والواسع بالجمهورالعامة فى 

والبيئة إطار يعيش ، جال نشر الوعى والمسؤلية البيئيةساهم كثيرًا فى تطور أداء العاملين فى م
فيها االنسان مختلف  أثر بها ويحصل فيها على معلومات حياته ويمارسفيه اإلنسان يؤثر ويت

ف المحافظة على ومن هذا كانت ضرورة التعامل الحكيم مع البيئة بما يستهد، انشطة حياته
لن تكون هناك محافظة على البيئة دون تنمية بعض ابعاد المسئولية البيئية ، مواردها وصيانتها

ك القائم على االحساس والمعرفة بمكونات البيئة ومشكالتها وتأثر والذى يتم من خالله االدرا
التربية البيئية كأداه من أدوات نشر وتنمية ابعاد المسئولية البيئية فى المجتمع عن طريق إعداد 

أن ، لمحافظة على البيئة وحل مشاكلهابرامج وأنشطة توجه لألفراد بهدف توضيح أهمية ا
فالسلوك البيئى ، للسلوك البيئى والمسؤلية البيئيةساس األعية البيئية هى عملية التو 

Enviromental Behavior   جزء من السلوك العام للفرد والذى يكتسبة عن طريق التربية
فى األسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة أما المسئولية البيئية فهى محصلة االستجابات الدالة 

ومشكالتها واهتمامة الذاتى بضرورة المحافظة على  على معرفة الفرد ووعيه بالبيئة وأنظمتها
وهكذا يمكن .عالج مشكالتها البيئة ومكوناتها وقيامه باألعمال اللالزمة لصيانتها ورعايتها و 

إن المسئولية البيئية هى النتاج الحقيقى للوعى البيئى الناشئ اصاًل من تغير المعارف : القول
فالسلوك البيئى ، الحادث فى السلوك البيئى الموجب روكذلك التغي، بيئةواالتجاهات نحو ال

 .وجب او السوى هو السلوك المسئولالم
 

 مشكلة الدراسة
، ة المسئولية البيئية عند الجمهورنظرًا لوجود دراسات وبحوث أكدت على اهمية تنمي

 ويرجع السبب فى ذلك، ووجود العديد من المشكالت البيئية الخطيرة التى تعانى منها مصر
 .ر المسئولية البيئية عند االفرادالى قصو 

وللعاملين بالعالقات العامة دورًا أساسيًا فى تنمية المسئولية البيئية اال انه يوجد قصور 
  :فى البرامج التدريبية المقدمة لهم بالفيوم وقد اتضح ذلك من خالل
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نور  )عداد إمن  مقياس المسئولية البيئيةدراسة استطالعية لبتطبيق  ونالباحث قام فقد
فرد من العاملين بقطاع العالقات العامة  31على عينة قوامها ( 8112، حمد ابراهيم أالدين 

منهم لديهم % 28بمحافظة الفيوم سبق حساب صدقه وثباته حيث أشارت النتائج الى ان نسبة 
بعض أبعاد  ميةالعمل على اعداد برنامج لتن ونمما دفع الباحثقصور بأبعاد المسئولية البيئية 

 .المسؤلية البيئية
 

 سئلة البحثأ
ما فاعلية " :تم صياغة السؤال الرئيس التالى ،ن تم الوقوف على مشكلة البحثأبعد 

برنامج تدريبى مقترح لتنمية بعض ابعاد المسؤلية البيئية للعاملين بقطاع 
 "لعالقات العامة بمحافظة الفيوم ا

 :عية التاليةالرئيس االسئلة الفر ويتفرع من السؤال 
العالقات  ما القضايا البيئية التى ينبغى تنمية المسئولية البيئية تجاهها لدى العاملين بقطاع -0

 ؟العامة بمحافظة الفيوم
 ؟العالقات العامة بمحافظة الفيوم الواجب توافرها للعاملين بقطاع ما أبعاد المسئولية البيئية -8
مية بعض ابعاد المسئولية البيئية للعاملين ما التصور المقترح لبرنامج تدريبى يستهدف تن -3

 ؟العالقات العامة بمحافظة الفيوم بقطاع
ما فاعلية برنامج تدريب مقترح لتنمية بعض ابعاد المسئولية البيئية للعاملين بقطاع  -4

 العالقات العامة بمحافظة الفيوم؟ 
 

 هدف البحث  
ئية لدى العاملين بقطاع العالقات بعض ابعاد المسئولية البيتنمية  :لىإ يهدف البحث الحالى

 .فيوم من خالل برنامج تدريبى لهمالعامة بمحافظة ال
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 فرض البحث  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى 

 .الح التطبيق البعدىوالبعدى لمقياس المسئولية البيئية الكلى بأبعاده لص
 

 ثحدود البح
 :لتزم هذا البحث بالحدود التاليةا

 .8102سيتم تطبيق البحث وادواتة  خالل عام  :الحدود الزمنية
فرد من العاملين بقطاع العالقات العامة  31 محموعة تجريبية مكونة من :الحدود البشرية
 بمحافظة الفيوم 

لمؤسسات حيث يتم اختيار مجموعة البحث من بعض االفيوم محافظة  :الحدود المكانية
 .(ديوان عام المحافظة)حافظة وهى الحكومية الموجودة بالم

 

 منهج البحث  
 التجريبى فى الدراسة الميدانية  المنهج شبه: تعتمد الدراسة على

 

 همية البحث  أ
 :ن يفيد البحث الحالى كال منأقع يتو 
هدافها د استمعدى البرامج التدريبية للعاملين بقطاع العالقات العامه بمحافظه الفيوم عن -0

 .تنمية المسئولية البيئية
قد وبرنامج تدريبى من أده لقياس المسئولية البيئية الباحثون من خالل ما يقدمة البحث  -8

 .يساعد عند اعداد بحوث مماثلة
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 مصطلحات البحث
 & Boersching) يعرفها    Environmental Responsibility المسئولية البيئية

De-Young , 1993 , 18 ) بير االلتزام الشخصى واالحساس بالواجب لتحقيق التدا
 .تعريف النه يتفق مع طبيعة بحثهاوتتبنى الباحثة ذللك ال، المناسبة للحفاظ على البيئة

بمحافظة العامة المسئولية البيئية هى احساس العاملين بقطاع العالقات : التعريف االجرائى
 .وذلك لتحقيق التدابير المناسبة للحفاظ عليهاالفيوم  والتزامهم بواجباتهم  نحو البيئة 

هو تلك الوثيقة التى تحدد المجموعة المستهدفة من التدريب واالهداف : برنامج التدريب
كما تحدد المهارات ، قا الحتياجات المجموعة المستهدفةالتدريبية المحددة المطلوب تلبيتها طب

وتشمل الموضوعات والمحتويات ، هدافلوكيات التى تحتويها هذة االاو المعلومات او الس
وتشمل البرنامج ، نها العمل على تحقيق تلك االهدافواالنشطة التدريبية المختلفة التى من شأ

 .الزمنى المخطط لتنفيذ تلك االنشطة وكذا الطرق واالساليب التدريبية التى تتبع فى التنفيذ
امج الذى يتم تصميمه لمقابلة هو ذلك البرن :رف برنامج التدريب االساسى بأنهكما يع

وهو يعتبر الحد االدنى الالزم لقيام اى ، بية االساسية للمجموعه المستهدفةاالحتياجات االتدري
 .مجموعه بالعمل المطلوب انجازه 

الذى قام بدراسة تعريفات  REX HARLO"  ريكس هارلو " يعرفها : العالقات العامة
هى وظيفة مميزة لالدارة تساعد وتحافظ ": الشامل التالى العالقات العامة واشتق منها التعريف

على خطوط اتصال متبادل وفهم وتعاون بين المؤسسة وجماهيرها وتشمل ادارة المشاكل او 
القضايا وتساعد االدارة فى ان تظل على علم الرأى العام وتستجيب له وتحدد مسؤلية العالقات 

وتستخدم كنظام تحذير ، ارة فى البقاء يقظة للتغيرد االدالعامة لخدمة مصلحة الجمهور وتساع
وتستخدم البحث والصوت وتكتيكات االتصال ، مبكر للمساعدة فى رصد االتجاهات المتوقعة 

 .( 28،  8114،صالح خليل ابو اصبع ) " االخالقية كأدوات رئيسية 
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 الدراسات السابقة
برنامج مقترح لتنمية فاعلية ) وتهدف إلى : (2002)دراسة كارم السيد أمين  -1

وقد طبقت الدراسة على عينة ( السلوك البيئى العضاء الجماعة باألندية االجتماعية 
مستخدما مقياسا للسلوك البيئى من اعداد ، عضاء نادى محافظة المنياأمن  41 قوامها

 :لىإاعداد الباحث وقد توصلت الدراسة الباحث وبرنامج لتنمية السلوك البيئى من 
 .لسلوك البيئى نحو مكونات البيئةالبرنامج البيئى المقترح يؤدى إلى تنمية اممارسة  -0
 .سلوك البيئى نحو مشروعات البيئةممارسة البرنامج البيئى المقترح يؤدى إلى تنمية ال -8
 .لوك البيئى نحو المشكالت البيئيةممارسة البرنامج المقترح يؤدى إلى تنمية الس -3
إلى تنمية السلوك البيئى نحو تدعيم الوعى باالتجاهات ممارسة البرنامج المقترح يؤدى  -4

 .البيئية 
دراسة المسئولية البيئية ) وتهدف إلى : ( 2002) ة عبداهلل الحربش حميد دراس -2

من القيادات  811وقد استخدم الباحث عينة قوامها ( رها فى تحقيق التنمية المستدامةودو 
 :ية البيئية وقد توصلت الدراسة إلى                         ً       ً        الشعبية والتنفيذية مستخدما  مقياسا  للمسؤل

 .لية البيئية والتنمية المستدامةوجود عالقة بين المسئو  - أ
بية والتنفيذية فى عملية الشع لية البيئية وتفعيل دور القياداتوجود عالقة بين المسئو  - ب

 .التنمية
 .وتحقيق معدالت أعلى من التنمية وجود عالقة بين المسئولية البيئية - ت
 .تنزاف مقدرات التنمية المستدامةعوق عمليات التنمية ويؤدى إلى هدر واسالتلوث البيئى ي - ث
معرفة مدى فاعلية برنامج ) وتهدف إلى  :( 2002) دراسة سلوى عبد الحليم  -3

وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ( لتنمية المسئؤلية البيئية لدى تالميذ التعليم االساسى 
ن مجموعة تجريبية ومجموعة متوسطة وقد طالب وطالبة مقسمين على مجموعتي 31

استخدمت الباحثة مقياس لتنمية المسئولية البيئية وطبقت برنامج لتنمية المسئولية البيئية 
 :إليلدى عينة الدراسة وقد توصلت الدراسة 
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 .زيادة المسئولية البيئية للطالب وجود فروق دالة احصائية بين عينة الدراسة فى - أ
ائية بين الذكور واإلناث من عينة الدراسة فيما يتعلق بمستوى توجد فروق دالة احص - ب

 .المسئولية البيئية لصالح اإلناث
 .تزام بالقيم البيئية طوال الوقتضعف وصول التالميذ لمستوى االل - ت
وتهدف إلى  :(  Simensson & Beiley , 2000) دراسة بيلى وسيمنسون  -4

قية ومدى تأثرها باألطار عتبارها قضية أخالاالمسئولية البيئية واالجتماعية بدراسة قضية )
من االطفال والراشدين األمريكيين  411وقد طبقت الدراسة على عينة قوامها ( الثقافى

والهنود وقد تضمنت العينة ثالث مراحل عمرية هى المرحلة الجامعية والصف السادس 
ى كلتا الثقافتين كما المحلية ف والصف الثالث وتم إجراء التجربة عليهم باستخدام اللغة

جريت المقابالت الشخصية فى هجرات دراسية فى المعاهد التربوية وكانت تضم هذه أ
ً                                                       المقابالت عددا  متماثال  من االوالد والرجال والبنات والسيدات من كل مجموعة نوعية  وقد ،             ً       

اء استخدم مثيرات تجريبية لفظية فى صورة سيناريوهات متطابقة فيما بينها عدا االسم
ظهر من خاللها حاجة احد االطراف وبحيث تناسب كل ثقافة وتعبر عن عالقة شخصية ي

و سلبى يعبر عن استعداد أخر بسلوك إيجابى و قيام الطرف األألى العون والمساعده إ
 .للمشاركة فى الموقف الذى يرسمه السيناريو

طبيعة الكشف عن ) وتهدف إلى : (  Krug Stefen, 2002)دراسة كروج ستيفن  -2
( المجتمع المدنى فى حماية البيئة العالقة بين المسئولية البيئية واالجتماعية ودور منظمات

وقد طبقت الدراسة على عينة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حماية البيئة 
      ً                                                                        مستخدما  مقاييس للمسئولية االجتماعية ومقياس للسئولية البيئية ومقياس لدور منظمات 

 .تمع المدنى فى حماية البيئةالمج
 :وقد توصلت الدراسة إلى

 .المجتمع المدنى فى حماية البيئةودور البيئية واالجتماعية وجود عالقة بين المسئولية  - أ
 .وضع سياسات واضحة لحماية البيئةقدرة منظمات المجتمع المدنى فى  - ب
 .ى البيئةالنتهاكات والتعديات علقدرة منظمات المجتمع المدنى على رصد ا -ج - ت
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التعرف ) وتهدف إلى : (  Teteault Victor , 2002) دراسة تيتيولت فيكتور  -2
وقد طبقت الدراسة على حالة من الريف : (لتدهور البيئى والفقر والتنمية على العالقة بين ا

انطالقا من (    Ayolitilon) وحالة مجتمع محلى وهى (   Mexico) هى والية 
 . Mexicoالتنمية والتدهور البيئى الحادث بريف  االهتمام النظرى بدراسة

وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام القيادات المئسئولة عن التنمية فى هذه المنطقة بالعديد من 
المشروعات التى تركز على حماية البيئة والتنمية البيئية لتالفى آثار التدهور الضار بحياة 

ك فى ضوء حالة من الشراكة فى زيادة وعى اإلنسان فى المجتمع الريفى على أن يتم ذل
 .للمحافظة على الموارد الطبيعية المواطنين بأهمية المسئولية البيئية واالجتماعية

 
 إجراءات الدراسة

 :جراءات التاليةحث يتم اتباع اإلسئلة البأ عن لإلجابة
 : بناء أدوات البحث

: اصة بمحافظة الفيومبناء قائمة بأهم القضايا والمشكالت البيئية الخ:      أوال  
ما القضايا البيئية التى ينبغى تنمية المسئولية : ة عن السؤال األول والذى ينص علىلإلجاب

 ؟العالقات العامة بمحافظة الفيوم البيئية تجاهها لدى العاملين بقطاع
 :ضايا والمشكالت البيئية كالتالىقامت الباحثة بإجراء عدة خطوات إلعداد قائمة الق

، 811رشا السيد متولى ، 8111سعود عطيات أبو ال) البحوث والدراسات السابقة مراجعة  -
 (. 8112نور الدين محمد ابراهيم ،  8112مفيدة هالل 

مقابلة السيد مدير العالقات العامة بمحافظة الفيوم للتعرف على أهم المشكالت والقضايا  -
القضايا البيئية التى يجب أن يلم البيئية التى تعانى منها محافظة الفيوم ومناقشتة فى أهم 

 .العاملين بقطاع العالقات العامةبها 
عداد قائمة القضايا البيئية فى صورتها األولية التى ينبغى تنمية المسئولية تجاهها لدى إ -

 .العالقات العامة بمحافظة الفيومالعاملين بقطاع 
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ض القائمة على عدد من الساده تم عر  :صورتها األولية القضايا التاليةتناولت القائمة فى 
ولمعرفة مدى  إلبداء الرأىالخبراء فى مجال العلوم البيئية من (  0ملحق رقم)المحكمين 

ولكن كان هناك ، المحكمون على مناسبة بعض القضايا د أجمعوق، مناسبة تلك القضايا
ضافة البعض امالحظات على ا  .آلخرلبعض اآلخر وعلى هذا األساس تم استبعاد بعضها وا 

بعض  ستبعادمين ومالحظتم تم تعديل القائمة واوفى ضوء الخطوات السابقة وأراء المحك
ضافة قضايا أخرى  :                          القضايا وا 

 .ا البيئية فى صورتها النهائيةوضع قائمة القضاي
 .ه هى القائمة فى صورتها النهائيةوهذ
تلوث  –الغير متجددة إهدار الموارد الطبيعية المتجددة و ) شتملت على ثالث قضايا رئيسة ا

 (.نقص المياه  –البيئة 
تلوث  -تلوث المياه –موارد التربة  –موارد الطاقة  –موارد المياه ) وعشر قضايا بيئية فرعية 

نقص  –نقص مياه الشرب  –التلوث بالمخلفات  -تلوث الضوضاء –التلوث البصرى  -الهواء
 (.مياه الرى 

عن السؤال الثانى والذى ينص  لإلجابة :ة البيئيةقائمة بأبعاد المسئولي بناء:        ثانيا  
للعاملين بقطاع العالقات العامة بمحافظة  لمسئولية البيئية الواجب توافرهاما أبعاد ا: على

  الفيوم؟
 : امت الباحثة باإلجراءات التاليةق
جعة قامت الباحثة بمرا :ة المتاحة فى المسئولية البيئيةمراجعة الدراسات العربية واألجنبي -

الدراسات المرتبطة بالمسئولية البيئية والتى تم عرضها فى الفصل الثانى حيث أستفادت 
ومن ، هدافها وأبعادها ومؤسسات تفعيلهامنها فى معرفة مفهوم المسئولية البيئية وأهميتها وأ

خالل هذه الدراسات والمراجع المتاحة توصلت الباحثة إلى األبعاد الرئيسة ومدلولها اللفظى 
 .بدئية بأبعاد المسئولية البيئيةلتى تم من خاللها بناء قائمة ما
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تم عرض القائمة المبدئية التى تم  :بعرضها على مجموعة من المحكمينضبط القائمة  -
علم ، براء فى العلوم التربوية البيئيةالتوصل إليها على مجموعة من المحكمين من الخ

 :القائمة من حيثف على أرائهم فى النفس البيئى وذلك للتعر 
يتها للعاملين بالعالقات مالئمة األبعاد الواردة بالقائمة لطبيعة المسئولية البيئية ومدى أهم

 .العامة
 .مدى مناسبة ابعاد المسئولية البيئية للعاملين بالعالقات العامة  -

وقد وقد أجمع السادة المحكمين على شمول القائمة لعناصر وأبعاد المسئولية البيئية 
 :الزمة للبحث الحالى اإل أن بعض السادة المحكمين طالب بضرورة األتى ال

 .ظى لبعض أبعاد المسئولية البيئيةتعديل المدلول اللف
تم تعديل قائمة أبعاد  :لية البيئية فى صورتها النهائيةإعداد قائمة بأبعاد المسئو  -

ك توصلت الباحثة إلى المسئولية البيئية فى صورتها األولية فى ضوء أراء المحكمين وبذل
 .قائمة نهائية تحتوى على ثالث أبعاد رئيسة

ما مدى مساهمة : السؤال الثالث لإلجابة على :إعداد مقياس المسئولية البيئية:        ثالثا  
المقترح فى تنمية المسئولية البيئية للعاملين بالعالقات العامة بمحافظة  البرنامج التدريبى

العالقات العامة  من أبعاد المسئولية البيئية لدى العاملين بقطاعللتعرف على المتوافر ؟ الفيوم
                                                           ً       ً      كان البد من إعداد مقياس للمسئولية البيئية وضبطه وتطبيقه قبليا  وبعديا  بعد ، بمحافظة الفيوم

 :                                      ً               تطبيق البرنامج التدريبى وقد تم ذلك طبقا  للخطوات اآلتية
ية أبعاد المسئولية البيئية لدى العاملين هدف المقياس إلى قياس مدى تنم :الهدف من المقياس

 .ئولية البيئيةسمة أبعاد البقطاع العالقات العامة وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبى لتنمي
د األجرائية التى                                      ً       حددت محاورمقياس المسئولية البيئية وفقا  لألبعا :حدود المقياس ومحاوره-1

المشاركة فى حل  –األتجاه نحو حماية البيئة  –ى السلوك البيئى اإليجاب: حددتها الباحثة
 .المشكالت البيئية واتخاذ القرار
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: كالتالى( السلوكية ، الوجدانية ، المعرفية ) التعريفات اإلجرائية إلستجابات المقياس 
وتعتبر هذه االستجابة من نتائج العمليات (  cognitive responses)االستجابة المعرفية 

تملة على مفاهيم ومعلومات وخبرات ومعتقدات الفرد من وجهه نظره ودورة من العقلية المش
عادة تدوير المخلفات   .                                                                        خالل السلوك البيئى االيجابى وذلك بحسن اتخاذ القرار وا 

ونلحظ إن هذه االستجابة كانت شعورية أو (  Affective responses)االستجابة الوجدانيه 
المسئول  أنفعاالت او مسئوليات بيئية من خالل سلوكه هوال شعورية بما فيها من مشاعر أو 

 .عن اتخاذ القرار البيئى
تم وضع مفردات المقياس فى صورة مواقف بيئية تندرج تحت : وضع مفردات المقياس-2

محاور المقياس وقد تم صياغتها فى شكل مواقف حياتيه تضع افراد العالقات العامة فى 
ئول تجاه البيئة على أن يشكل كل منها سلوك متفاوت حالة استجابة تظهر سلوكه المس

 .الشدة فى المسئولية
 :وقد روعى فى وضع المقياس ما يلى

 .سهولة العبارات  -
 .                                                     ً                 وضوح العبارات وعدم التداخل فيما بينهم وان توزع عشوائيا  فى جميع المواقف -
 .ين بالعالقات العامةاحثة للعاملارتباط العبارات بقياس المسئولية البيئية التى حددتها الب -

تم إعداد صورة أولية للمقياس من ثالث أبعاد لكل منها ثالث محاور يقيسها المقياس 
أما المحور الثانى والذى ، ويندرج تحت المحور األول السلوك البيئى اإليجابى ثمانية مواقف 

شاركة فى حل فى حين تناول المحور الثالث الم، يدور حول حماية البيئة فيمثلة سبعة مواقف 
 .واتخاذ القرار على ثمانية مواقفالمشكالت 

تم عرض المقياس فى صورته االولية على مجموعة من السادة المحكمين للتأكد من 
مدى مالئمة المقياس للهدف الذى وضع من أجله وأبداء الرأى حول سالمة عباراته ودقه 

وبناء على رأى لجنه ، قياسهرة لقياس البعد الذى وضعت لتعليماته ومدى مناسبة كل عبا
 -08-2) التحكيم تم حذف العبارات غير المناسبة وتعديل صياغة بعض العبارات أرقام 



 وآخرون محمود حسن إسماعيل
 

 165 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

المواقف زائد  فى المقياس تتحدث عن االتجاه نحو البيئة حيث كان عدد(  02-88
 .والموضوعات مكررة

 :والهدف من إجراء الحكيم ما يلى
 .التأكد من عدم وجود عبارات غامضة  -
 .الكشف عن العبارات التى تحتاج إلى تعديل -
 .اختبار صالحية المقياس لألستخدام والتطبيق  -
 : وضع تعليمات المقياس-3
 .شرح الهدف من المقياس  -
 .اإلشارة إلى عدد محاور المقياس  -
 .أمام االستجابة المناسبة ( √)اإلشارة إلى وضع عالمة  -
 .إلى زمن اإلجابة عن المقياس اإلشارة  -
 .التنبية على عدم ترك أى عبارة او موقف دون األجابة عليها  -
 .اإلشارة إلى ان معلومات المقياس سرية بغرض البحث العلمى فقط  -
يجيب العاملون بالعالقات العامة على مواقف المقياس فى : إعداد مفتاح األجابة للمقياس-4

 .عند أختيار األجابة المناسبة( √)ة نفس كراسة األسئلة بوضع عالم
ويتم وضع نموذج أجابة لتصحيح المقياس بحيث تعطى االجابات على مفردات  كل بعد 

 .                                ً          من أبعاد المقياس الثالثة درجة وفقا  لكل محور
 :                              كل نهائى وفقا  لتقدير المحكمينتحديد عناصر مقياس المسئولية البيئية بش-2
 .السلوك البيئى اإليجابى -
 .اه نحو حماية البيئةاألتج -
 .لمشاركة فى حل المشكالت البيئيةا -

بعد األنتهاء من صياغة عبارات المقياس بعد أخذ أراء السادة : التجربة األستطالعية
المحكمين ووضع مفتاح التصحيح قامت الباحثة بتطبيق  الصورة النهائية للمقياس على على 

القات العامة بمحافظة الفيوم للتأكد من من العاملين بقطاع الع(  31)مجموعة البحث من 
 . 3/4/8102صدق وثبات المقياس وتم ذلك فى يوم الثالثاء 
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يقصد بثبات المقياس هو أن يعطى المقياس نفس النتائج بشكل تقريبى  :حساب ثبات المقياس
. إذا ما أعيد على نفس المجموعة فى نفس الظروف او فى ظروف متقاربة

(Gay,L.R.1990 OP.CIT,p79  ) تم التأكد من ثبات المقياس بأسلوب حساب معامل ألفا
 .كرونباخ بربط ثبات األداه بتباين عبارتها

ستطالعية بيق المقياس على نفس المجموعة االوللتأكد من ثبات المقياس تم إعادة تط
ولى وقد تم حساب سبوعين من المرة األمقياس فى المرة األولى وذلك بعد االتى طبق عليها ال

وهذا يتضح " اخ ألفاكرونب" ستخدام معامل ثم با( بيرسون ) الثبات للمقياس باستخدام معامل 
 :من الجدول األتى

 "بيرسون ""ستخدام معامل األرتباط ب ثبات المقياس باحسا
معامل  جمالي المقياسإ المحاور

 التصحيح
 1.110 اللة المعنويةالد 1.62 )**(1.622 معامل ارتباط بيرسون السلوك البيئى االيجابى
 1.110 الداللة المعنوية 1.66 )**(1.623 معامل ارتباط بيرسون االتجاه نحو حماية البيئة

 1.110 الداللة المعنوية 1.66 )**(1623 معامل ارتباط بيرسون المشاركة فى حل المشكالت البيئية
 1.110 لداللة المعنويةا 1.63 )**(1222 معامل ارتباط بيرسون إجمالي االستبيان

أقل من ( مقياس المسئولية البيئية)من الجدول السابق نجد أن الداللة المعنوية ألبعاد 
وجود مما يدل علي ( 1.623،1.222 ،1.623، 1622)، وبلغت معامالت اإلرتباط (1.10)

، 1.62)وهو ما أكده معامالت التصحيح التي بلغت ثبات مرتفع ألبعاد المقياس 
 .مرتفع ياسلذا كان صدق المق( 1.63، 1.66،1.66
خدام معامل ستبا "مقياس المسئولية البيئية  "إلجمالي ألبعاد  معامالت الثبات(: 1)جدول

 رتباط الفاكروبناخاال
 الثبــــات  العباراتعدد  األبعاد

 1.226 2 االيجابي البيئيالسلوك 
 1.222 2 االتجاه نحو حماية البيئة 

 1.222 2 حل المشكالت البيئيةالمشاركة فى  
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 :مايلي( 1)ويوضح الجدول 
، ما يدل على (1.226)، قد بلغ " السلوك البيئى االيجابى " ان معامل الثبات الجمالى -

 .الثبات المرتفع طبقا لردود عينة الدراسة
، ما يدل على (1.222)، قد بلغ " االتجاه نحو حماية البيئة "ان معامل الثبات  إلجمالي  -

 .ثبات المرتفع طبقا لردود عينة الدراسةال
، ما (1.222)، قد بلغ " المشاركة فى حل المشكالت البيئية "ان معامل الثبات  إلجمالي  -

أن جميع ( 8)يتضح من جدول . يدل على الثبات المرتفع طبقا لردود عينة الدراسة
 .المقياسوهذا يدل على وجود ثبات مرتفع ألبعاد  18,1معامالت الثبات أعلى من 

لإلجابة على  :أبعاد المسئولية البيئيةبناء برنامج تدريب المقترح لتنمية :        خامسا  
ما فاعلية برنامج تدريب مقترح لتنمية بعض ابعاد المسئولية البيئية للعاملين : بعالسؤال الرا

 بقطاع العالقات العامة بمحافظة الفيوم؟ 
ت والدراسات السابقة التى تناولت البرامج فى ألعداد البرنامج التدريبى تم مراجعة اآلدبيا

 :لية البيئية وتم استخالص ما يلىالمسئو 
 فلسفة البرنامج   -

 أسس بناء البرنامج  -

 أهداف البرنامج  -

 محتوى البرنامج  -
الفلسفة المؤسسة للبرنامج التدريبى لتنمية المسئولية البيئية لدى العاملين  :فلسفة البرنامج:      أوال  

 :ات العامة بمحافظة  الفيوم مستمدة من المحاور األساسية التاليةبقطاع العالق
 مسايرة األتجاهات الحديثة فى مجال التربية البيئية  -

تصادية مواكبة التغيرات والتطورات المتالحقة التى تحدث فى المجتمع السيما التغيرات األق -
المستقبلى حتى يستطيع  ومن ثم يجب تقديم برامج تراعى البعد، واالجتماعية والتكنولوجية

معدى برامج العاملين بالعالقات العامة أداء ادوارهم بكفاءة التطور الحادث فى مجال 
دارة منظمات المجتمع المدنى أن التطورات والتغيرات التى طرأت على                                                                                    التربية البيئية وا 

امل فى المجتمع المصرى وما تقوم عليه سياسته فى المرحله الحالية من دعوه للتغيير الش
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شتى مجاالت الحياة وضرورة إعداد جيل من المواطنين يتسم بالوعى بمشكالت بالدة 
 المختلفة والقدرة على حلها كان له اآلثر فى بناء هذا البرنامج 

كما تقوم فلسفة هذا البرنامج على استخدام عدد من وسائل ومصادر التعلم مثل استخدام 
Multimedia  وكتب ومراجع ، ر المنظمات والهيئات العالمية من صور وفيديوهات وتقاري ،

 .شبكة اإلنترنت بما فيها من منتديات ومواقع 
 :واعتمد البرنامج فى بنائه على :أسس البرنامج التدريبى:        ثانيا  

وهى تمثل األساس األول الذى تم : البيئية الخاصة بمحافظة الفيومقائمة المشكالت والقضايا 
 .                                      ً  البرنامج التدريبى والتى تم بناؤها مسبقا  االعتماد عليه فى بناء 

تعد العالقة الوثيقة بين المسئولية البيئية وكل : صائص وأهمية المسئولية البيئيةطبيعة وخ
تجاهات ومعلومات ومهارات و أخالقيات                                                                                من مكونات ومخرجات التربية البيئية من وعى وا 

المادية من قبل جميع فئات المجتمع  وقيم بيئية وكذلك عناصر ومكونات البيئة المادية وغير
المدنى فالمسئولية المشتركة تجاه البيئة واجب وطنى يضع المصير الجماعى نصب عينيه 
كهدف ينبغى تحقيقه الن السلوك المجتمعى على المستوى اإلقليمى يجب أن يسفر فى ضوء 

لمسئوليتة تجاه البيئة اإلتجاهات العامه نحو البيئة وبوازع داخلى من الضمير اإلنسانى كمؤشر 
تؤدى فى النهاية إلى ، ومن الضرورى أن يتجه الجهد إلى تربية األنسان تربية بيئية مسئولة . 

سلوك بيئى مسئول يساعد على استغالل موارد البيئة بطريقة جيدة والتخطيط لتنمية الموارد 
 .ر سعاده لألنسان المتجددة والعمل على حل مشاكلها من أجل عطاء أفضل للبيئه وحياه اكث

هتماماته يمر العالم اليوم بمرحلة من التطور والتقدم المعرفى :                                  طبيعة المجتمع وحاجاته وا 
وبالتالى إلى ظهور ، والتكنولوجى وينتج عن ذلك تغير جذرى فى أنماط الحياة وأساليبها 

تلك مشكالت يحتاج عالجها إلى مزيد التقدم والتطور والمجتمع المصرى ليس بمنأى عن 
لذا فهو يسعى بمواطنية ، التغيرات والتحوالت فهو يشهد مرحلة من النمو والتغيرات األجتماعية 

ليسايروا التقدم العلمى فى جميع نواحيه وله فلسفته التى تؤمن بأن الديموقراطية والمواطنة 
 .الصالحة عوامل أساسية للحاق بركب التقدم 
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 :أهداف البرنامج التدريبى:        ثالثا  
 تحديد اهداف البرنامج فى ضوء  تم -
 قائمة ابعاد المسئولية البيئية  -

 قائمة القضايا والمشكالت البيئية الخاصة بمحافظة الفيوم  -

 ما اسفرت عنه النتائج واالدبيات والدراسات السابقة   -
 تنمية المسئولية البيئية لدى العاملين بقطاع العالقات العامة بمحافظة: الهدف العام للبرنامج 

 .الفيوم
من المتوقع فى نهاية البرنامج ان يكون العامل بالعالقات العامة  :األهداف اإلجرائية للبرنامج 

 :    ً     قادرا  على
 .يم المتعلقة بالمسئولية البيئيةيعرف المفاه -

 يعرف بعض المبادئ الالزمة للمواطن لمواجهة المشكالت البيئية المحلية والعالمية  -

 المتعلقة بالتلوث البيئى بأنواعه المختلفة يحدد المفاهيم والمعلومات  -

 يعرف دور العلم والتكنولوجيا على المجتمع والبيئة وزيادة رفاهية االنسان  -

المفاهيم والمعلومات المرتبطة بالموارد الطبيعية من حيث تصنيفها ومواجهه يقارن بين  -
 استنزافها وتخطيط مستقبلها 

ة تساعد فى اتزانها ولها العديد من الصور الطاقة مكون رئيسى فى البيئيستنتج ان  -
 والتحوالت واالستخدامات من جانب االنسان 

 يكتسب مهارات حل المشكالت البيئية  -

 يتنبأ بمستقبل المشكالت البيئية  -

 .يتنبأ باالثار الخطيرة الناجمة عن تلوث مياه بحيرة قارون  -

 ك البيئى المسئول يكتسب مهارات التعلم الذاتى واتخاذ القرار فى ضوء السلو  -

 يكتسب مهارات مصادر المعرفة واالستفادة منها  -

 .يكتسب مهارات المشاركة فى صنع بيئة تحافظ على حق االجيال القادمة  -

 .يكتسب مهارات رصد وتحليل البيانات وكتابة التقارير عن طرق حماية البيئة  -

 .يكتسب مهارات العمل الجماعى لمواجهه المشكالت البيئية  -
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 .ق سبحانه فى حفظ التوازن البيئىعظمة الخال يقدر -

 .تساهم فى حل المشكالت البيئية يقدر دور قطاعات البيئة المختلفة التى -

  .تنمو لديه روح المسئولية والمشاركة للحفاظ على البيئة فى السلوك اليومى -

 .لفرد مسئولية سلوكه تجاه البيئةيتحمل ا -
قائمة المشكالت والقضايا  نامج وتصميمه فى ضوءتم تخطيط البر :                      خامسا  محتوى البرنامج
 .الفيوم البيئية الخاصة بمحافظة

 .قائمة عناصر المسئولية البيئية

 .االهداف السابق عرضها

 .متنوعة بصورة متكاملة  ان تتضمن مكونات البرنامج مواضيعمراعاة 

 .بيق البرنامج فى البيئة المصريةمراعاة قابلية تط

 .          ً                                                             رنامج قادرا  على اكساب العاملين بالعالقات العامة ابعاد المسئولية البيئية مراعاة ان يكون الب

 :ويتكون البرنامج من
القضية او 

الجهة  آليات التنفيذ المشكلة الرئيسة
 المنفذة

الحقبة 
 الزمنية

إهدار الموارد 
الطبيعية المتجددة 
 وغير المتجددة

 

اف التربة ية واستنز ساليب ادارة الموارد المائأ :ندوة عن
بمحافظة ( البناء على االراضى الزراعية ) الزراعية
 الفيوم 

الكهربائية المهدرة وطرق الطاقة  :حلقة نقاشية عن
 .ترشيدها

 الباحثة

 ساعتان 
 
 

 ساعتان 

 تلوث البيئة
 

 سباب والمخاطر األالهواء تلوث المياه  و  :دوة عن ن
 التلوث السمعى والبصرى االسباب: حلقة نقاشية عن

 والنتائج 
المسئولية البيئية والتلوث بالمخلفات الصناعية  :ندوة عن

اختالط مياه الشرب ومياه بحيرة قارون بمياه الصرف ) 
 (الصحى 

 الباحثة

 ساعتان 
 ساعتان 

 
 ساعتان 

 نقص المياه
مشكلة نقص مياه الرى بقرى محافظة الفيوم  :ندوة حول

 وتأثيرها على الزراعة 
شكلة نقص مياه الشرب وسبل م :حلقة نقاشية عن
 ترشيد االستهالك 

 الباحثة
 ساعتان 

 
 ساعتان 
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تحقق اهداف البرنامج التدريبى يتوقف : ب وطرق تقديم البرنامج التدريبىساليأ:        سادسا  
ضع مجموعة من المعايير يكون على جراءات وتم و رجة كبيرة على ما يتم تنفيذة من إبد
 :يم البرنامج وهىساسها اختيار طرق وأساليب تقدأ

 .منطلقات واسس البرنامج

 .فلسفة البرنامج التدريبى

 .أهداف البرنامج التدريبى

ثارة دافعيتهمنشاط العاملين بقطاع العالقات ال  .                               عامة وفاعليتهم وا 

 .تهم نحو تنمية المسئولية البيئيةتجاهامة نحو تنمية معارفهم واتشجيع العاملين بالعالقات العا

تخاذ القرار  ن بالعالقات العامة نحو تنمية مهارات حل المشكالتتشجيع العاملي                        البيئية وا 
 .المناسب

 

 الدراسة  نتائج
متوسطات الدرجات والتباين بالنسبة ل( 3)جدول رقم  :نتائج مقياس المسئولية البيئية

لبيئي السلوك ا) في مقياس المسئولية البيئة( ت)واالنحرافات المعيارية والنسب الفائية واختبار 
 (االيجابي
 المحاور

 بعدى قبلي
اختبار  ف

 ت
معامل 
 إيتا

2
ή 

 1ع 1م 1ع 1م الداللة
السلوك 
البيئي 
 االيجابي

3.13 0.03 2.21 1.42 02.40 80.88 1.222 1.10 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى : يوضح الجدول السابق
( 3.13)حيث متوسط التطبيق القبلى ( السلوك البيئي االيجابي)البيئة في في مقياس المسئولية
 .(1.222) 8لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا ( 2.21)ومتوسط التطبيق البعدى 
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( ت)والنسب الفائية واختبار  متوسطات الدرجات والتباين واالنحرافات المعيارية :(4)جدول رقم
 (محور االتجاه نحو حماية البيئة) بيئةقياس المسئولية البالنسبة لمفي 

 المحاور
 بعدى قبلي

اختبار  ف
 ت

معامل 
 إيتا
2ή 

 1ع 1م 1ع 1م الداللة
االتجاه 
نحو 
حماية 
 البيئة

03.81 8.02 81.22 1.81 86.48 02.63 1.242 1.110 

بعدى وجود فروق ذات داللة معنوية بين التطبيق القبلى والتطبيق ال :يوضح الجدول السابق
( 03.81)حيث متوسط التطبيق القبلى ( االتجاه نحو حماية البيئة) في مقياس المسئولية البيئة
 ( .1.242) 8لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 81.22)ومتوسط التطبيق البعدى 

ر متوسطات الدرجات والتباين واالنحرافات المعيارية والنسب الفائية واختبابالنسبة ل :(2)جدول رقم 
 (محور المشاركة فى حل المشكالت البيئية) في مقياس المسئولية البيئة( ت)

 المحاور
 بعدى قبلي

 اختبار ت ف
معامل 

 إيتا
2ή 

 الداللة
 1ع 1م 1ع 1م

المشاركة فى حل 
 1.38 83.22 0.24 04.82 المشكالت البيئية

38.23 82.03 1.638 1.110 

لة معنوية بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى وجود فروق ذات دال :يوضح الجدول السابق
حيث متوسط التطبيق ( المشاركة فى حل المشكالت البيئية)في في مقياس المسئولية البيئة

 8يق البعدى بمعامل ايتالصالح التطب( 83.22)ومتوسط التطبيق البعدى ( 04.82)القبلى 
(1.638). 
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، العالقات العامة بمحافظة الفيوم ية للعاملين بقطاعستهدف البحث تنمية أبعاد المسئولية البيئا
 :وض البحث وتحليل النتائج  اثباتومن خالل إثبات تحقق فر 

توجد فروق ذات داللة إحصائية " والذى ينص على : التحقق من صحة فرض البحث 
بيئية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس المسئولية ال

 "الكلى بأبعاده لصالح التطبيق البعدى 
متوسطات الدرجات والتباين واالنحرافات المعيارية والنسب الفائية واختبار  :(2)جدول رقم 

 في مقياس المسئولية البيئة ( ت)

 المحاور

 بعدى قبلي

 ف
اختبار 

 ت

معامل 

 إيتا
2

ή 

 الداللة
ع 1م

1
ع 1م 

1
 

السلوك البيئي 

 االيجابي
30.3 .0.3 00.. .0.. ..0.. 1.012 .0..0 .0... 

االتجاه نحو 

 حماية البيئة
.302. 10.0 1.000 .02. 140.2 .0043 .0..0 .0... 

المشاركة فى 

حل المشكالت 

 البيئية

..010 
.. 

.. 
130.0 .032 32003 1.0.3 .0431 .0... 

3.0.. 3042 210.3 .000 32004 140.3 .0430 .0... 

وجود فروق ذات داللة معنوية بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى  :قيوضح الجدول الساب
ومتوسط التطبيق البعدى ( 31.21)في مقياس المسئولية البيئة حيث متوسط التطبيق القبلى 

بحجم التاثير 86بدرجة حرية  ( .1.632) 8لصالح التطبيق البعدى بمعامل ايتا( 88.43)
63 %. 

 

 لبحثانتائج  
بعض أبعاد المسئولية البيئية للعاملين بقطاع العالقات حالى إلى تنمية البحث اليهدف 

 :وم من أجل ذلك وضعت فرضية البحثالعامة بمحافظة الفي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى "

 ".لتطبيق البعدى والبعدى لمقياس المسئولية البيئية الكلى بأبعاده لصالح ا



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –البحوث البيئية معهد الدراسات و 

 

 174 8102، يونيوالثالثالثاني واالربعون، الجزء  المجلد

وقد أشارت نتائج التطبيق البعدى والمتعلقة بهذة الفرضية إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
مما يدل على وجود فرق دال بين متوسط درجات المجموعة التجريبية فى  18,1عند 

لصالح التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس المسئولية البيئية بأبعاده الثالث  ومجموعها الكلى 
االتجاه نحو حماية البيئة ، التطبيق البعدى وتركزت هذه الفروقات بين السلوك البيئى اإليجابى 

المشاركة فى حل المشكالت واتخاذ القرار حيث كانت المتوسطات الحسابية الفراد المجموعة ، 
 :طبق عليهم البرنامج على التوالىالتجريبية الذين 

المجموع ، ( 22,83)مشاركة واتخاذ قرار ، ( 22,81)ئة حماية البي، ( 21,2) سلوك بيئى
وهذا يعنى ان تطبيق البرنامج التدريبى الذى تم إعداده قد ساهم فى تنمية ( . 43,88) الكلى

 .العالقات العامة بمحافظة الفيومالمسئولية البيئية للعاملين بقطاع 
 

 التوصيات
 :لتوصيات التاليةقدم البحث اي، فى ضوء نتائج البحث واستنتاجاتها 

ينبغى على برامج التدريب الخاصة بالعالقات العامة تضمين الجوانب البيئية ضمن  -0
 .موضوعاتها 

ضرورة التركيز على استخدام البرنامج التدريبى فى تنمية المسئولية للعاملين بالعالقات  -8
وسائل االعالم                                                ً                       العامة بالقضايا البيئية المحلية والعالمية تحقيقا  للتنمية المستدامة فى 

 .المختلفة 
توجيه أنظار اإلعالميين إلى ضرورة االهتمام بالبيئة فى صور مهام ومشكالت تنمى  -3

 .وتثير تفكير القائم باالتصال 
تدريب القائمين باالتصال على كيفية االهتمام بالبيئة من خالل تنمية المسئولية البيئية  -4

 .لديهم 
عالم المختلفة من خالل تقديم محتوى يتناول تضمين المسئولية البيئية فى وسائل اإل -8

 .القضايا والمشكالت البيئية بشكل جذاب 
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 المقترحات
فى أثناء إجراء هذا البحث أن هناك مشكالت ال تزال فى حاجة إلى  ونثالباح رصد

كذلك استكمااًل لما بدأئه هذا ، وهى وثيقة الصلة بموضوع البحث الحالى ، البحث والدراسة 
إعداد بحوث تتناول تضمين المسئولية البيئية فى  :إنه يقترح إجراء البحوث التاليةالبحث ف

 .وسائل إعالمية مختلفة كبرامج اإلذاعة والتليفزيون وقياس أثرها على الجمهور
 

 المراجع
 28، دار الشروق، االتصال االنسانىالعالقات العامة و  (:4114)صبعأبو أصالح خليل 

برامج العالقات العامة ودورها فى نشر الوعى البيئى بالمجتمع  (:8104)عبدربه حامد صوفى
جامعة ، دابلية اآلك، سة العامة لالرصاد وحمايه البيئةالسعودى الرئا

  01، االسكندرية
، مكتبة دار الشرق، منظومة القيم البيئية (:8118)ومحسن فراج، عبد المسيح سمعان
 4،القاهرة

، ماجستير، قيق التنمية المستدامةلمسئولية البيئية وتحا (:8118)اهلل الحريش حميد عبد
 الجزائر، جامعة الشلفا، غيرمنشور

الدار ، يئية مدخل لدراسة مشكالت المجتمعالتربية الب (:8113)مهنى محمد إبراهيم غنايم
  242، الجيزة، المية للنشر والتوزيعالع
، غير النظامىة للتعليم النظامى و مرجع فى التربي، التربية البيئية (:0666)يممحمد صابر سل

 22،جهاز شئون البيئة
 -ترجمة من ترفس واجزال –البيئة من حولنا لفهم التلوث واثاره  (:0662)محمد صابر

 لنشر المعرفة والثقافة العمالية الجمعية المصرية 
 68-60ص، الدار المصرية اللبنانية، يئةاإلنسان وتلوث الب (:0663)محمد أرناؤوط
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ABSTRACT 

This current research drives at developing some dimensions of 

environmental responsibility in employees in the public relations sector 

in Fayoum governorate through holding a training program. Despite the 

multiply of laws and regulations addressing development and 

maintenance of the environment and to restrict negative environmental 
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behaviors, environmental education is still the optimal proper solution 

for developing environmental responsibility; through which correct 

healthy behaviors can be produced that go in accordance with  

environment’s safety and preserve the environment. Environmental 

education is the key approach and motivator for forming attitudes and 

behavior of individuals towards the environment. Therefore, the 

developed states are much concerned with environmental education for 

its critical role in development. Public relation is a sector that has 

witnessed a great concern by states on all levels for the economic, 

social, and technological progress they witness that require existence of 

managements equipped with modern technology and human and 

materialistic means to deal with new changes and developments . 

Specialization and experience are critical elements for diffusing 

environmental awareness and environmental responsibility in addition 

to better performance and better communication. Since environment is 

critically important for human beings, there has been a necessity for 

conserving it and its natural resources through developing 

environmental responsibility among individuals. This concern in the 

environment could be translated through holding training programs and 

activities for focusing on value of the environment and solving its 

problems.   

Results of post-application indicate that there are significant 

statistical differences between average scores of the experimental group 

pre/post application of scale of environmental responsibility and its 

triple dimensions and the full score, in favor of the post application. 

The study recommends the necessity for focusing on using the 

training proposed program for developing environmental responsibility 

of employees in public relations sector and to concern with national and 

international environmental issues in order to achieve sustainable 

development in various media means. 

 
 

 
 


