
 

 وآخرون محمود السيد أبو النيل
 

 267 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

 االتجاهات تغير فى السياسية ةللمشارك مقترح برنامج ف اعلية
 الشباب مراكز بعض من عينة على تجريبية دراسة البيئية

 بالق اهرة
               [41] 

 (2)عثمان العباس أبو ثروت -(4(حلمى اسماعيل جاللإ -(4) النيل أبو السيد محمود

 والرياضة الشباب مديرية (6 شمس عين جامعة، اآلداب ليةك( 0
 

 المستخلص
 السياسى الوعى زيارة بهدف السياسية للمشاركة برنامج لتصميم الحالية الدراسة تسعى

 أهداف الهدف هذا من وينبثق البيئية االتجاهات تغير ويدعم يعزز ان شأنه من والذى للشباب
 االتجاه لتغير التجريبية المجموعة مساعدة على العمل وهى تحقيقها، الدراسة تحاول فرعية
 والطابع البييئة والتنمية البيئي والتوازن السكاني النمو ونحو البيئة بحماية االهتمام نحو

 عشوائية ) العينات باختالف التجريبيتين المجموعتين بين الفروق على التعرف للبيئيه الجمالي
 االهداف لتحقيق دواتاال من عدد الباحثون استخدم وقد البرنامج تطبيق بعد ( حضرية –

واستخدم الباحثون  البيئية لالتجاهات ومقياس السياسية المشاركة برنامج اعداد وهى السابقة
 بسيطة عشوائية عينة من الدراسة عينة وتكونت .المنهج التجريبى الختيار فاعلية البرنامج

 اسفرت.(عشوائية بيئة من 30 ، حضرية بيئة من 30) الى تقسيمهم تم وفتاة شاب 60)
 تغيير فى السياسية المشاركة برنامج تطبيق فاعلية :منها النتائج من كثير عن الدراسة

 تطبيق بعد االحصائية المعالجة بتطبيق التأثير حجم معرفة بعد وذلك البيئية االتجاهات
 – عشوائية) البيئات بإختالف المجموعتين بين احصائية دالله ذات فروق توجد كما . البرنامج
 بالمنطقة التجريبية العينة لصالح البيئية االتجاهات مقياس على البرنامج تطبيق بعد (حضرية
 برنامج تطبيق بعد واالناث الذكور بين احصائية دالله ذات فروق التوجد بينما الحضرية
 (.حضر – عشوائي) التجريبية العينة فى السياسية المشاركة
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 المقدمة
 الناس على نفسها فرضت التي الهامة القضايا أحد بالبيئة االهتمام قضية أصبحت

 بداية منذ قوي بشكل نفسها فرض في وأفلحت األديانو  والطبقات األجناس مختلف من جميعا
 في أو اآلن السائدة واالقتصادية االجتماعية األوضاع المشكلة هذه تقلب أن خشية السبعينات
 المخططين العلماء اهتمام في كبيرة زيادة البيئة مشكلة شهدت ولذلك البعيد أو القريب المستقبل

 الكتابات كثرة في انعكس البيولوجية البيئة وعلماء االجتماع وعلماء االقتصاد رجال والسياسيين
 التوازن بتحقيق عليها الحفاظ وطريقة الطبيعية بالبيئة المحدقة لألخطار البشر كل لتبينه

 مئات بعقد والعلمية الدولية لمنظمات اهتماما في تجلي كما البيئة عناصر لكل األيكلوجي
 التقدم على البيئة  مشكلة واثر عام بوجه البيئة مشكلة فيها تعالج التي والندوات المؤتمرات
 لشئون وأجهزة وهيئات وزارات بإنشاء الناميةو   المتقدمة الدول اهتمام إلى باإلضافة الحضاري

 تسعى األمور هذه انو  .البيئة على السيطرة إلحكام الهادفة الخطط وضع بغرض البيئة
 :في البيئة شئون لمعالجة

 الطبيعية الثروة مصادر لمحدودية إدراكه وعدم للطبيعة المعادي اإلنسان بموقف االعتراف 
  السكانية المشكلة نتيجة لها استهالكه وزيادة

 -رد وسلبية بالبيئة يلحق الذي الضرر مدى عن البشر غالبية أمام الرؤية وضوح عدم 
  واالهتمام الفعل

 العالج بداية وان والبيئة اإلنسان بين العالقة في الخلل لمواطن اإلنسان معرفة ضرورة 
 ) تلويثها في الرئيسي والسبب البيئة من المستفيد اإلنسان بين السلوكية الناحية أهمية تؤكد
 ((2001غنيمة، الفتاح بدع

 على الفرد قدرة مدي تحدد التي الخبرة مكونات أهم من تعتبر االتجاهات كانت لما
 الموجهة الحقيقية الطاقة منابع تعتبر كما لها التصديو   البيئية المشكالت حل في المساهمة
 يرى حيث ومشكالتها بيئتهم نحو األفراد اتجاهات على للتعرف ضرورة فهناك اإلنسان لسلوك
 اإلنسان اتجاهات في كبيرا تغيرا يتطلب الراهنة البيئية لألزمة الجذري الحل أن المربون بعض



 

 وآخرون محمود السيد أبو النيل
 

 269 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

 ثورة هي إنما إليها حاجة في فيها نحن التي البيئية الثورة أن يرى بضعهم أن بل بيئته إزاء
  .االتجاهات

 االتجاه ويتميز خبرات من الفرد به يمر لما نتيجة تكتسب استعدادات هي واالتجاهات
 مصلحة حساب على الجماعة لمصلحة ويكون آلخر شخص من لالنتقال قابال يكون قد بأنه

 .الجماعات إلى أيضا يمتد بل األفراد على مقصورا ليس أنه ذلك ويعني األفراد
 فالمشاركة والبيئة المجتمع وتطوير لتنمية الهامة المجاالت أحد السياسي المجال

 وتجعلهم السياسية وثقافتهم خبراتهم زيادة على وتساعد الجماهير لدى الوعي تنمي السياسية
 . مجتمعهم تنمية في المساهمة على قدرة أكثر

 الجماهير لدي السياسي الوعي نضج مظاهر من مظهرا السياسية المشاركة تعتبر حيث
 تأثيرها لها سياسية آلية عملية تمثل أنها كما األمة بناء ديناميات في حيويا دورا تلعب فهي

 بأن السياسية المشاركة مهارات من   السياسي الوالء من جديدة أنماط وبلورة تطوير في الفعال
 على وقادر مشترك هدف النجاز معهم والتعامل اآلخرين مع التفاعل على قادرا الفرد يصبح

 والرجوع األفكار عن والدفاع القرار صنع في اآلخرين في للتأثير المفاوضة مهارات اكتساب
 (6110: اللطيف عبد إسماعيل عائشة)الصحيحة  المصادر إلى

 غير المجاالت في والمشاركة السياسية المشاركة بين  االرتباط من قدر هناك أن
 وجملة الجامعة أو المدرسة أو األسرة نطاق في القرارات صنع في الفرد مشاركة مثل السياسية

 والعملية السياسي النظام نحو الفرد اتجاهات في تؤثر االجتماعية الحياة في المشاركات هذه
 في وفعالة واسعة مشاركة يصاحبها ما عادة السياسية المشاركة أن القول يمكن حيث السياسية
 من خاصة حالة أنها على السياسية المشاركة إلى النظر يمكن كما االجتماعية الميادين
 .المجتمعية األنشطة في تؤثر االجتماعية الحياة في العامة المشاركة

 فعال عنصر فهو السكان مجموع من 60 من أكثر تمثل مصر في بشرية كثروة الشباب
 على والقدرة الطاقة يملك ألنه بالشباب تبدأ وأن البد فالتنمية _والبيئة التنمية قضايا في وحاسم
 وتجديد الصاعدة األجيال طاقات لتعبئة الحقيقي هىالمدخل تكون أن المشاركة وتكاد العطاء
 .المتواصلة التنمية حركة في والمساهمة لألمة واالجتماعي السياسي النظام شرايين في الدماء
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 تغييار فاي السياساية للمشااركة برناامج فاعلياة حاول بدراساة بالقياام االهتمام كان هنا ومن
 علاى البارامج هاذه وطبقات أعادت التاي الدراساات ندرة إلى باإلضافة.للشباب البيئية االتجاهات

 .الباحث علم حد
 

 الدراسة مشكلة
 الراهناة البيئياة لالزمة الجذرى الحل أن المربون بعض يرى البيئية االهتمامات تنامى مع
 التاى البيئياة الثاورة أن يارى بعضاهم أن بال بيئتاه ازاء االنساان اتجاهاات كبيرا فاى تغييارا   يتطلاب
 انساان الاى يتطلاع المصارى والمجتماع االتجاهاات فاورة هاى انماا اليهاا حاجاة فاىو  فيهاا نحان
 الوعى على قائمة ايجابية اتجاهات افراده لدى يكون ان ذلك ويتطلب اهدافه تحقيق فى يساهم

 يمكنهم بما مجتمعه أنشطة كل فى ايجابية  بفاعلية مشاركتهو  الخارجو  بالداخل حوله يدور بما
 يادرك أنو  بيئتاه وباين بيناه التاى العالقاة مشاكلة يعاى وأن رقياه مجتمعاه تقدم فى المساهمة من
  مشكالتهاو  البيئة قضايا تجاه البيئية القيم نسق بناء

 تطاويرو  لتنمياة الهاماة المجااالت أحاد السياساى المجاال أن الدراساات بعاض نتاائج تؤكاد
 خباراتهم زياادة علاى وتسااعد الجمااهير لادى الاوعى تنماى السياساية فالمشااركة البيئاةو  المجتماع
 السايد حمادة مكدراسا مجاتمعهم تنمية فى المساهمة على قدرة اكثر وتجعلهم السياسية وثقافاتهم

 دراسة  paske,josh,2006 دراسة 2005)) على محمد صفاءة دراسو   (2003)الفتاح عبد
 (2007)حسنى سعاد

 السياساية التنشائة مؤسساات باه تقاوم الاذى الادور ضعف الى الدراسات بعض نتائج تؤكد
 الاى باالضاافة( (2006مصاطفى السايد محماد /دراساة ) السياساية االتجاهاات تشاكيل فاى

 علاى دراساة  )تشاير كماا المجتماع أفاراد لادى المختلفاة بصاورها السياساية المشااركة انخفااض
 ( (2002هالل الدين

 نمو فى تساهم سياسية تدريبية برامج عمل الى الحاجة الدرلسات من العديد وتؤكد
 جديد واتجاه تنموى بموقف وتأتى السياسى الوعى لزيادة السياسية المشاركة
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 ،Flunginan,1998) )،  (Milbrn2000)  دراسة
(Richardson,Wendyklandi,2004) ، (Reimders,Einz,others,2005) 

 2007 عطا سامية دراسة
 للمشاركة برنامج تصميم الى الحاجة فى الدراسة مشكلة تتمثل ماسبق ضوء وعلى

 االتجاهات تغيير ويدعم يعزز نأ شأنه من الذى للشباب السياسى الوعى زيادة بهدف السياسية
 متغيرين بين تربط الحالية الدراسةو  البيئية
 السياسية المشاركة برنامج  :لاالو 

 البيئية االتجاهات تغير: الثانى
 

 أسئلة الدراسة
 البيئية؟ االتجاهات تغير فى السياسية للمشاركة مقدم برنامج فاعلية مدى ما

 :االتية الفرعية االسئلة الرئيسى التساؤل ومن
 البيئية؟ االتجاهات لتغير السياسية المشاركة برنامج صورة هى ما -0
فى منطقتى عشوائية ومنطقة )ما هى فاعلية البرنامج المقترح على تغير االتجاهات البيئية  -6

 ؟(حضرية
 تطبيق بعد( حضرية-عشوائية ) البيئات باختالف المجموعتين بين الفروق توحد هل -3

 البرنامج؟
 

 الدراسة أهداف
 خالل من البيئية االتجاهات تغيير ويدعم يعزز أن شأنه من الذى السياسي الوعى زيادة -0

 . السياسية المشاركة برنامج تطبيق
 (الحضرية – العشوائية) البيئات باختالف التجربتين المجموعتين بين الفروق على التعرف -6

 . البرنامج تطبيق بعد
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 الدراسة أهمية
 :النظرية األهمية :أولا 
 مثل البيئية المشكالت من للعديد تتعرض المصرية البيئة الن بالبيئة االهتمام يزداد -0

هدار استنزاف  مثل المختلفة بأنواعها منها المتجددة غير واألخص البيئية الموارد بعض وا 
 .بالبيئة تضر التي السلبية السلوكية األنماط وانتشار التلوث ومشكلة البترول

 والمحافظة البيئية حماية في البشري العنصر أهمية على البيئية الدراسات معظم وتؤكد -6
 حسن على والعمل البشري بالعنصر االهتمام الضروري من بات حيث وتنميتها عليها
عداده تنميته  .البيئة على المحافظة في اإلنسان قدرة خالله من يتحقق بشكل وا 

 عن الكشف في تساهم هامة ودالالت مضامين على تحتوى السياسية المشاركة قضية وان -3
 نحو الشباب لدي االتجاهات تشكيل في المساهمة والثقافية البنائية واألبعاد العوامل

 السلبي السلوك انتهاجهم ال أو االيجابية بأنماطها واالجتماعية السياسية المشاركة
 . المجتمع في السياسية والعزلة والالمباالة

 السياسية األجهزة إلمداد أساسيا موردا يعد الشباب لدي السياسية المشاركة وتدعيم تقوية -4
 والعملية العلمية الدراسات أهمية يؤكد مما المتجدد والعطاء العمل على القادرة بالعناصر
 . الشعارات عن بديال المهني والتدخل

 خاصة بصفة السياسية والمشاركة عامة بصفة المشاركة أهمية على الدراسات معظم أكدت -5
 .االجتماعية بالتنمية الرتباطها وذلك

 السياسي الوعي زيادة في السياسية المشاركة أهمية توضيح إلى الحالي البحث يسعي
 . للشباب البيئية االتجاهات تغير ويدعم يعزز أن شأنه من الذي
 :التطبيقية األهمية :ثانياا 
 . للشباب البيئية االتجاهات لتغيير السياسية للمشاركة برنامج وتوفير تصميم -0
 والبيئة للجميع موجهه وقائية كبرامج البرنامج تطبيق في الدراسة نتائج من االستفادة -6

 .البيئية االتجاهات تغير لمعالجة
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 النفسية البحوث انتقال بضرورة الباحثين بعض قبل من المطالبة الدعوة مع تتمشي أنها -3
 المرتبطة واألسباب العوامل عن والبحث الوصف مرحلة من البيئية والتربوية واالجتماعية

 .الظاهرة في المباشر التدخل لمرحلة
 :الدراسة لمفاهيم الجرائى التعريف

  (Effectiveness)الفاعلية مفهوم :أولا 
 قدرة تنمية على ومحتوياته البرنامج هذا قدرة ) الدراسة هذه في بالفاعلية يقصد الباحث

 هذا محتويات قدرة أو البيئية اتجاهاتهم لتغير الالزمة المهارات اكتساب على األعضاء
 الفعلية الميدانية الممارسة في مرغوبة نتائج تحقيق على البرنامج

 :البرنامج مفهوم :ثانياا 
 الجماعة أعضاء يمارسها التي المختلفة العمل وخطط األنشطة من مجموعة :اجرائي تعريف

 أو دينية أو ترويحية أو ثقافية أو اجتماعية والخطط األنشطة هذه كانت سواء التجريبية
 .المؤسسة امكانياتو  الجماعة أعضاء ورغبات قدرات مع تتفق بيئية أو سياسية
 السياسية المشاركة مفهوم
 ورسمية طوعية سياسية اجتماعية عملية:السياسية المشاركة :التالى التعريف الباحث يتبنى

 عميق إدراك عن ينم رشيد عقالني اتجاه عن يعبر متواصال مشروعا منظما سلوكا تتضمن
 ادوار المواطنون يباشر خاللها ومن ومعانية الوطني العمل ألبعاد واع وفهم المواطنة لحقوق
 (2002 الزيات السيدعبدالحليم) .السياسية الحياة ديناميات في ومؤثرة فعالة وظيفية
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 السياسي الوعي زيادة السياسية المشاركة لبرنامج العام الهدف: السياسية للمشاركة برنامج
 فهمهم توظيف خالل من البيئية االتجاهات تغيير ويدعم يعزز أن شأنه من والذي للشباب

 هذا ويتحقق النشاطات من مجموعة بممارسة للدراسة المكاني بالمجال وقدراتهم وطاقاتهم
 :كالتالي االليات من مجموعة خالل من الهدف

 بالجوانب الجماعة لعضو الثقافي النمو معدل لزيادة والمناقشات والندوات المحاضرات
 . والمعرفية السياسية

 المبحوث لدي جديدة أفكار اكتساب يتم خاللها من والتي الجماعية المناقشة تفعيل
 .بها واالهتمام السياسية األمور نحو اتجاهات بناء خاللها من يستطيع

 برلمان -الطالئع برلمان) السياسية والمتطلبات لألنشطة الجماعة عضو ممارسة
 الخ ...الشباب

 أن اعتبار على األعضاء لدي المسئولية وتحمل المشاركة فاعلية لزيادة التطوعى العمل
 التطوعي العمل في الجماعة في عضو كل يشارك أن على المستهدفة الوحدة هي الجماعة
 . المسئولية تحمل يواصل كيف ذلك خالل من ويتعلم

 باإلخبار االهتمام) السياسية معارفه تنمية على بالعمل بمكانته الجماعة عضو إحساس
 . (السياسية األمور ومناقشته السياسية

 واألعمال البطوالت ألنواع عرض خالل من وذلك األعضاء لدي االنتماء روح تدعيم
 .خارجها أو مؤسسةال داخل سواء المحلي مجتمعهم لخدمة بيئية بمعسكرات والقيام الفدائية

 الخارجي بالمجتمع اتصالهم ولتدعيم التطوعي للعمل الجماعة ألعضاء الفرصة إتاحة
 . الجماعية المشروعات بعض في االشتراك طريق عن

مكانياتها مشكالتها على للتعرف فيها يعيشون التي البيئة نحو الجماعة أعضاء توجه  وا 
  .المشكالت هذه حل في التطوعية الجهود ببعض واإلسهام

 المختلفة المجتمع جوانب حول ومعلومات جديدة خبرات األعضاء اكتساب على العمل
 (2008 ، النيل ابو محمود).اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كانت سواء
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 التى الفرد لدى البيئية والمعلومات واالفكار المفاهيم محصلة هو: البيئية التجاهات مفهوم
 وانفعاالته مشاعرة على وينعكس وجدانه فى وترسخت المختلفة بالوسائل وتعلمها اكتشفها
 للتنمية بالقايلية وتتميز البيئية والقضايا الموضوعات نحو واستجابته وتغيراته سلوكة فى وتظهر
 (2003 احمد محمد مصطفى ) والتعديل

 
 الدراسة إجراءات

 :يلى ما الحالية الدراسة فى الباحث اتبعها التى االجراءات
 : من الدراسة عينة تكونت :الدراسة عينه اول
 مجموعتين الى تقسيمهم تم وفتاه شاب (30) الى بحوالى تقدر بسيطة عشوائية عينة -

 الشرفا شباب مركز اعضاء من (15) مجموعة كل ضابطة واالخرى تجريبية احداهما
 . سنة 17 – 16 من السنية للمرحلة ( عشوائية منطقة ) المرج

 احداهما مجموعتين الى تقسيهم تم وفتاه شاب (30) بحوالى تقدر بسيطة عشوائية عينة -
 ) الزيتو حلمية شباب مركز اعضاء من (15) مجموعة كل ضابطة واالخرى تجريبية
 . سنة 17 – 16 من السنية للمرحلة ( حضرية منطقة

 .حضرية منطقة بالقاهرة الزيتون حلمية شباب مركز المكانى المجال
 .عشوائية منطقة الشرفا شباب مركز المكانى المجال
 من أشهر 3 استغرقت الميدانية التجربة واجراء البرنامج تطبيق فترة هى الزمانى المجال

  .31/12/2015 حتى 1/10/2015
 :المستخدمة اإلحصائية الوسائل
 اإلحصائية الحزم برنامج المعروف اإلحصائي البرنامج طريق عن البيانات تفريغ تم
 التحليل وتم Statistical Package For Social Sciences االجتماعية للعلوم

 ،SPSS V. 20 اإلحصائية الحزم برنامج خالل من اآللي الحاسب باستخدام اإلحصائي
 اختبار تم خالله ومن البيانات، لتبويب تمهيدية خطوة –البيانات تفريغ – الخطوة هذه وتعد

 :اآلتية اإلحصائية األساليب باستخدام الدراسة فروض
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ثبات التمييز صدق لحساب T-test "ت" اختبار  .الدراسة فروض صحة وا 
 .المعياري واإلنحراف المتوسطات

 .البرنامج تأثير حجم لحساب تربيع إيتا معادلة
 : الدراسة دواتأ اا ثاني

 من ومتعددة متنوعة مجموعة على يحتوى الباحث اعداد من :السياسية للمشاركة البرنامج -4
 وجمعيات االنشطة فى المشاركة -دينى -فنى – رياضى – سياسى – ثقافى ) االنشطة
 والتى جماعية مناقشات – مسؤلية لقاءات ( تطوع – رحالت – بيئى – المدنى المجتمع
 االتجاهات تغير ويدعم ان شانة من الذى السياسى الوعى رفع الى تحملها فى تهدف
 . البيئية

 :البيئية التجاهات مقياس -2
 ادخل ان بعد (2003 احمد محمد مصطفى ) البيئية االتجاهات بمقياس االستعانة تحت

 لتتناسب المفردات لبعض الصياغة واعادة والحزف االضافة حيث من التعديالت بعض علية
 . الحالية الدراسة موضوع

 (الدراسة مجموعة ) الدراسة عينة لدى البيئية االتجاهات قياس الى المقياس وبهدف
 العينة على البرنامج تطبيق بعد السياسية المشاركة برنامج تطبيق فاعلية من والتحقيق
 . التجريبية

 – البيئيى التوازن التالى النحو – البيئة حماية) نحو االتجاه تمثل المقياس ابعاد وكانت
 (.للبيئة الجماعى الطابع – البيئية المعتقدات – البيئية التنمية
 : الدراسة نوع :اا ثالث

 . البيئية االتجاهات تغير فى السياسية المشاركة برنامج فاعلية الختيار تجريبية دراسة
 بللشبا البسيطة العشوائية العينة طريق عن الدراسة عينة الباحث اختار: العينة اختيار كيفية
 ) الحضرية والمنطقة ( الشرفا شباب مركز ) العشوائية المنطقة من كال فى ( البحث مجتمع
   الزيتون حلمية شباب مركز

 30/06/6105إلى  0/01/6105تم تطبيق البرنامج فى الفترة من 
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 :الدراسة اليها توصلت التى العامة النتائج أهم
 .البيئية االتجاهات تغير فى السياسية المشاركة برنامج تطبيق فاعلية -
 الدراسة لعينة الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائيا   دالة فروق توجد -

 .التجربية العينة لصالح البيئية االتجاهات بمقياس البرنامج تطبيق بعد العشوائي
 الدراسة لعينة الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة بين احصائيا   دالة فروق توجد -

 الفئة لصالح لبيئيةا االتجاهات بمقياس السياسية المشاركة برنامج تطبيق بعد الحضر
 .التجريبية

 لصالح العينات باختالف (حضرى – عشوائى) العينة بين احصائية داللة ذات فروق توجد -
 .الحضرية البيئة

 المشاركة برنامج تطبيق بعد واالناث الذكور بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .)حضر – عشوائى) التجريبية العينة فى السياسية

 (حضر – عشوائى) التجريبية العينة متوسطى بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال -
 .للوالدين المؤهل لمتغير

 – عشاوائى)التجريبياة  العيناة علاى السياساية المشااركة برناامج لتطبياق تاأثير حجام يوجاد -
  (حضرى
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 للمجموعة والبعدي القبلي التطبيق بين الفروق لتوضيح T-Test (ت اختبار (: 4)رقم جدول
 (حضر التجريبية

 اإلنحراف المتوسط المجموعة المقياس أبعاد
 الدللة ت قيمة المعياري

 المعنوية
 حجم

 التأثير
 3.87 60.33 بعدي 0.969 0.001 29.554 2.75 24.13 قبلي البيئة حماية
 4.45 55.27 بعدي 0.944 0.001 21.739 3.74 22.67 قبلي السكاني النمو

 1.91 55.07 بعدي 0.982 0.001 39.531 2.62 22.00 قبلي البيئي التوازن
 1.91 55.10 بعدي 0.982 0.001 39.531 2.62 22.20 قبلي البيئية التنمية

 2.52 64.27 بعدي 0.978 0.001 35.6 3.61 23.80 قبلي البيئية المعتقدات
 الجمالي الطابع

 للبيئية
 2.68 67.80 بعدي 0.974 0.001 32.34 2.56 36.87 قبلي

 11.50 357.84 بعدي 0.990 0.001 51.768 10.30 151.50 قبلي المقياس إجمالي
 :اآلتي يتبين السابق الجدول من

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئة حماية)

 ،(24.13) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 .(0.969) التأثير حجم وبلغ ،(60.33) البعدي التطبيق ومتوسط

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (السكاني لنموا)

 ،(22.67) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 .(0.944) التأثير حجم وبلغ ،(55.27) البعدي التطبيق ومتوسط

  



 

 وآخرون محمود السيد أبو النيل
 

 279 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئي التوازن)

 ومتوسط ،(22) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 .(0.982) التأثير حجم وبلغ ،(55.07) البعدي التطبيق

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئية التنمية(

 ،(22.20) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 .(0.982) التأثير حجم وبلغ ، (55.10) البعدي التطبيق ومتوسط

 والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق هناك يكن لم بينما
 الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئية المعتقدات) لبعد البعدي

 التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة غير قيمة وهي (0.5)
 .(0.978) التأثير حجم وبلغ ، (64.27) البعدي التطبيق ومتوسط ،(23.80) القبلي

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (التنمية للبيئية الجمالي الطابع)

 القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة وهي (0.001)
 .(0.974) التأثير حجم وبلغ ،(67.80) البعدي التطبيق ومتوسط ،(36.87)
 إلجمالي البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد

 عند إحصائيا   دالة قيمة وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس
 البعدي التطبيق ومتوسط ،(151.50) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى

 .(0.990) التأثير حجم وبلغ ، (357.84)
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 للمجموعاة والبعادي القبلاي التطبياق باين الفروق لتوضيح T-Test (ت اختبار (:2)رقم جدول
 (التجريبيةعشوائي

 اإلنحراف المتوسط المجموعة المقياس أبعاد
 الدللة ت قيمة المعياري

 المعنوية
 حجم

 التأثير
 4.03 54.47 بعدي 0.886 0.001 14.774 0.77 38.80 قبلي البيئة حماية
 3.28 55.73 بعدي 0.986 0.001 44.106 0.56 17.80 قبلي السكاني النمو

 2.83 51.87 بعدي 0.976 0.001 33.708 0.56 26.80 قبلي البيئي التوازن
 2.83 51.77 بعدي 0.976 0.001 33.708 0.56 26.85 قبلي البيئية التنمية

 4.03 61.07 بعدي 0.979 0.001 36.352 0.35 23.13 قبلي البيئية المعتقدات
 الجمالي الطابع
 للبيئية

 3.50 61.47 بعدي 0.950 0.001 23.015 0.62 40.33 قبلي
 15.88 336.37 بعدي 0.982 0.001 39.635 0.90 173.72 قبلي المقياس إجمالي

 :اآلتي يتبين السابق الجدول من
 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد

 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد( البيئة حماية)
 ،(38.80) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة

 .(0.886) التأثير حجم وبلغ ،(54.47) البعدي التطبيق ومتوسط
 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد

 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (السكاني النمو)
 ،(17.80) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة

 .(0.968) التأثير حجم وبلغ ،(55.73) البعدي التطبيق ومتوسط
 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد

 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد( البيئي التوازن(
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 ،(26.80) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 .(0.976) التأثير حجم وبلغ ،(51.87) البعدي التطبيق ومتوسط

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئية التنمية)

 ،(26.80) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة
 ..(0.976) التأثير حجم وبلغ ، (51.87) البعدي التطبيق ومتوسط

 والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق هناك يكن لم بينما
 الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد (البيئية المعتقدات) لبعد البعدي

 التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة غير قيمة وهي (0.5)
 .(0.979) التأثير حجم وبلغ ،(61.07) البعدي التطبيق ومتوسط ،(23.13) القبلي

 لبعد البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد
 الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس أبعاد أحد( التنمية للبيئية الجمالي الطابع(

 القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى عند إحصائيا   دالة قيمة وهي (0.001)
 .(0.950) التأثير حجم وبلغ ،(61.47) البعدي التطبيق ومتوسط ،(40.33)
 إلجمالي البعدي والتطبيق القبلي التطبيق متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق يوجد

 عند إحصائيا   دالة قيمة وهي (0.001) الداللة قيمة بلغت حيث البيئية، االتجاهات مقياس
 البعدي التطبيق ومتوسط ،(173.72) القبلي التطبيق متوسط وكان ،(0.05) معنوية مستوى

 .(0.982) التأثير حجم وبلغ ،(336.37)
 :تفسير النتائج

أثبتت نتائج الدراسة فاعلية تطبيق برنامج المشاركة السياسية فى تغير االتجاهات البيئية  -0
ودراسة عمر أحمد عبد ( 6115)وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة صفاء ممد على 

بأن ممارسة األنشطة المتنوعة مثل مشرعات الخدمة العامة ومجالت ( 6112)العليم 
ات التثقيف السياسى والندوات يسهم بدوره فى تنمية الوعى الحائط واالشتراك فى معسكر 

وكذلك تتفق هذه النتيجة مع . السياسى والذى دعم تغير االتجاهات البيئية فى هذه الدراسة
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 Milbutnودراسة  Flanagan (1998)ودراسة ( 6112)نتائج دراسة سامية عيد عطا 
إلى عمل برنامج تدريبية فى الحاجة  Ckeckiway, berry (2009)ودراسة  (2000)

فى المشاركة السياسية والتى من شأنها أن تساهم فى إيجاد اتجاهات جديدة تنموية تهتم 
بالجانب التطوعى وتدفعهم للمشاركة فى مناحى الحياة وتعزز سلوك الشباب اإليجابى تجاه 

 .المجتمع
البيئات  بإختالف( حضرى –عشوائى )توجد فروق ذات داللة احصائية بين العينات  -6

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ثروت أبو العباس . لصالح البيئة الحضرية
أن هناك اختالف فى دور البيئات سواء كانت ريفية أو حضرية أو عشوائية ( 6112)

 .بإختالف ثقافات وعادات وتقاليد كل بيئة ينمو فيها الفرد
 

 والمقترحات التوصيات
 بين التعامل خالل من الشباب مراكز اعضاء على السياسية المشاركة برنامج تطبيق -0

 .الشباب ووزارة المحافظات فى الشباب مديريات
 والوعى بيئية مهارات الكتساب الشباب مراكز وخارج داخل بيئية معسكرات تنفيذ ضرورة -6

 .البيئي
 وتعمل المراكز اعضاء زيادة على تعمل الشباب مراكز لشئون الخطة ضمن برامج ادراج -3

 لجمعيات زيارات – بالحي لالحزاب زيارات) المراكز العضاء السياسي الوعى زيادة على
 (جماعية مناقشات – عمل وورش ندوات – المدني المجتمع

 
 بهم خاصة سياسية برامج وادراج الشباب مراكز داخل والشباب الطالئع برلمانات تفعيل -4

 .السنوية المراكز خطة ضمن
 التنموية البرامج على والشباب الطالئع بتدريب تقوم أن على قادرة شبابية كوادر تدريب -5

 .والسياسية
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 المراجع
 االسكندرية السياسى االجتماع علم فى دراسة السياسية التنمية :(6116)الزيات الحليم عبد السيد

 . الجامعية المعرفة دار
 حاده مان للتخفياف الجماعاة خدماة برناامج اساتخدام فاعلياة(: 6113) مصاطفى الادين حساام

 عاين جامعاة الطفولاة معهاد منشاور غيار ماجساتير – النفساية بالوحادة الشاعور
 . شمس

العالقة باين بعاض المشاكالت االجتماعياة والنفساية واالنتمااء (: 6112)ثروت أبو العباس عثمان 
 .جامعة عين شمس –معهد الدراسات البيئية  –رسالة ماجستر 

 رساالة المصاري، المجتماع فاي لألقبااط السياساية المشااركة ((:6112)عطاا عيااد ساامية
 . شمس عين جامعة اآلداب، ماجستير،كلية

 ، الشخصية سمات ببعض وعالقتها السياسية المشاركة دوافع (:6112)على محمد حسني سعاد
 .شمس عين جامعة اآلداب، ،كلية ماجستير رسالة

 مركاز القااهرة منشاور تحات والتطلعاات االماال الشبابية لسياساتا(: 6116)جمعة شعراوى سلوى
 . االدارة واستشارات دراسات

 رساالة ، الرياف فاى المصارى للطفال السياساي الاوعى :(6110) اللطياف عباد اساماعيل عائشاة
 .شمس عين جامعة دكتوراه

 واستشاارات دراساات مركاز ، والتطلعاات اآلماال الشابابية السياساات ((:6116)هاالل الادين علاى
  .االدارة

  المصرية االنجلو مكتبه وعالميا عربيا السياسى النفس علم(: 6112)النيل ابو السيد محمود
 تنمياة فاي اإلرشاادي للتادخل برناامج فاعلياة :(:6113)نحسا محماد أحماد محماد مصاطفي

 ، دكتاوارة رساالة ، الثانوياة المرحلاة طالب من عينة لدي البيئة نحو االتجاهات
 .البيئية والبحوث الدراسات معهد
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ABSTRACT 

This present study purpose is to design a program for political 

participation for increasing political awareness among youth which 

necessitates supporting change in environmental attitudes and checking 

efficacy of this program; From this major objective, there are minor 

objectives stated a follows: Working on assisting the experimental 

group to change attitude towards concerning in protection of the 

environment, population growth, environmental equilibrium, 

environmental development, and the aesthetic face.- of environment. It 

also drives at identifying the differences between the two experimental 

groups in their different samples (urban – rural) post application of the 

program. The researcher uses a number of instruments, using the 

experimental method for checking the efficacy of the program and for 

achieving study targets, namely, a program for political participation, 

Scale of Environmental attitudes. The study sample is consistent of a 

simple random sample of (60) male/female youth, divided equally into 

(30 males – 30 females).  The study comes to these results: That the 

program of political participation has proved its efficacy in changing 

environmental attitudes. There are also significant statistical differences 

between the two study groups due to difference of environments (slum 

– urban) post application of the program on scale of environmental 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 286 6102، مارس الثاني والثالثونالمجلد 

attitudes, in favor of the experimental group in the urban area; while 

there are no significant statistical differences between males and 

females post application of the political participation program in both 

sample the slum as well as the urban. 

  

 

 

 


