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 القاهرة، الهيئة العامة لالستعالمات
 

 المستخلص
وأن  ،ة لتتدا الشتتباب الجتتامعي تعتبتتر جيتتدةيستتتخلم متتن هتترا الدراستتة أن المعتتار  البيئيتت

تكونتتت الدراستتة متتن عينتتة متتن الشتتباب ، أهتتم مدتتادر هتترا المعتتار  النترنتتت يليهتتا التلي زيتتون 
وموزعتة علتك كليتتين ( إنتا  -ركتور) طالتب(  611) الجامعي بجامعة عين شمس مكونة متن 

تعتمتتد علتتي متتنه  ي الدراستتات الودتت ية التحليليتتة، و ، وتنتمتتي هتترا الدراستتة إلتت(عمليتتة -نظريتتة)
وقتتتتد اعتمتتتتد البتتتتاحثون علتتتتي استتتتتمارة استتتتتبيان للشتتتتباب الجتتتتامعي . المستتتتج الجتمتتتتاعي بالعينتتتتة

وتعد هترا الدراستة الميدانيتة تقريتر . المشتركين في جماعة الخدمة العامة و الجوالة في كل كلية
لقتتد أظهترت النتتتائ  لواقت  مجتمت  الدراستتة، وتحديتد المعتتار  البيئيتة والتجاهتات البيئيتتة لتديهم، و 

أن هناك تنوع شتديد فتي المشتكالت التتي يتعتر  لهتا الشتباب متن أجتل حمايتة البيئتة والنهتو  
الجامعتتتتة أو ا،ستتتترة، أو دولتتتتة أو بهتتتتا، وتنميتهتتتتا، وهتتتترا المشتتتتكالت قتتتتد تكتتتتون نتيجتتتتة لسياستتتتة ال

استتب متت  ، كمتتا أن هتترا التتدور التتره يقتتوم بتتع الشتتباب فتتي عمليتتة تنميتتة المجتمتت  ل يتنا،دتتدقا 
، هرا وقد وجدت العديد من المعوقات التي تواجع الشباب وتحول دون الدور المتوق  والمنوط بع

رشيدة لتنمية المجتم  المحلي  أدائهم لدورهم علك الوجع ا،كمل، وقد تم وض  سياسة اجتماعية
ل بهتتم إلتتك ؛ ا،متتر التتره يدتتمتتن المشتتكالت الخارجتتة عتتن إرادتهتتم كمتتا أن هنتتاك العديتتد. بيئًيتتا

، والدتطدام بتال كر القتديم ومناهضتة التطتوير والبتكتار، ويتبتين متن اإلحساس بتالعجز وال شتل
ورلتتك فتتي أفرادهتتا،  تل تتة أو متتنرلتتك متتدا القدتتور الواضتتج ستتوا  متتن الدولتتة بم سستتاتها المخ

محاولتة النهتو  بالبيئتتة وتنميتة المجتمتت ، ممتا أدا إلتتك تعجيتز الشتتباب فتي تحقيتت  رلتك، وهتتدم 
متتتن ضتتتمن بتتتاقي فئتتتات المجتمتتت  طموحتتتع وأحالمتتتع، ممتتتا قتتتد يعكتتتس متتتدا احتيتتتا  هتتترا ال ئتتتة 

، ا،متتر التتره يتطلتتب وجتتود العديتتد متتن اآلليتتات التتتي تمكتتن الشتتباب متتن المشتتاركة فتتي المدتتره
 .ية المجتم  المحليتنم
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 المقدمة
تتمركتتتز عمليتتتة التنميتتتة حتتتول البيئتتتة والهتمتتتام بهتتتا وباإلنستتتان، فتتتال بيئتتتة بتتتدون إنستتتان ول 

، كمتا تركتز علتك اإلنستان وهتو متا يعنتي "بيئتة بشترية"إنسان بدون بيئة، فالبيئة في ا،دتل هتي 
والتأكيتد علتك جتودة الحيتاة بشكل مبدئي الهتمام بالرخا  اإلنساني متن ختالل تحقيت  احتياجاتتع 

متت  حمايتتة البيئتتة والتركيتتز فتتي رلتتك علتتك قيمتتة المستتاواة وأهميتهتتا فتتي الت لتتب علتتك المشتتكالت 
 .البيئية المختل ة، والنهو  بالمستوا القتداده والجتماعي والبيئي والعمراني لجمي  السكان

لتنميتتة والتتره نقتتيس والمجتمت  المحلتتك يعتبتتر الوحتتدة الدتت يرة التتتي يمكتن أن تحتتد  فيهتتا ا
المتت ثرات الخادتتة بتتع باعتبتتارا النتتواة التتتي يعتمتتد عليهتتا المجتمتت  الكبيتتر عنتتد دتتياغة البتترام  

للمجتمتت  الكبيتتر ودتتانعي القتترار السياستتي والجتمتتاعي " بيتتت الخبتترة"أه أنتتع بمثابتتة .. والخطتتط
لة متن وستائل تنميتة والقتداده، والبيئي، وهرا ما يجعلنا نقول بأن تنمية المجتم  المحلتك وستي

المجتم  القومي الكبير، ورلك ،ن المجتمعات المحليتة هتي وحداتتع التتي يتتأل  منهتا، وأن هترا 
 .التنمية تكون من أجل مواجهة حاجات الناس في المجتم  المحلك

وفتتي ظتتل الستتعي ورا  عمليتتة التنميتتة أهملتتت المشتتاكل المتعلقتتة ب تترم بقتتا  اإلنستتانية فتتي 
ئيتتة الكونيتتة؛ حيتت  يمكتتن مالحظتتة النخ تتا  النستتبي فتتي اهتمتتام كتتل متتن ظتترو  ا،زمتتات البي

الجماعة العلمية والمجتم  السياسي بتلك المشتاكل خادتة فتي ظتل غيتاب الطتر  الواقعيتة لحتل 
مثل هرا المشاكل البيئية، وتطرح بروز هترا المشتاكل البيئيتة وت تاقم حتدتها تحتد  عتدة تحتديات 

ولالهتمامات اليومية للمواطنين والحكومات والمدالج الخادة، غير منظورة للعلوم الجتماعية 
ضتتتعا   وبستتتبب تعتتتاظم خطتتتر تلتتتك المشتتتاكل متتتن جهتتتة، وتقلتتتم نستتتبة المتتتوارد علتتتك ا،ر  وا 
قدرتها علك تجديد راتها من جهة أخرا، فإن هناك حاجة ملحة لترشيد التعامل اإلنستاني ورلتك 

 تا  بالحتياجتات الماديتة الحاليتة مت  تجاهتل تتام ،ن نمور  الحداثة القائم التره يعمتل علتك اإلي
 .للبيئة وللمستقبل لم يعد مالئًما ول ك ً ا علك المدا الطويل

لرا فمن الضتروره العتترا  بتأن القضتايا البيئيتة هتي قضتايا اجتماعيتة وثقافيتة، وأنتع فتي 
مجتمعتتتتات ظتتتتل غيتتتتاب التحليتتتتل النقتتتتده للمعتقتتتتدات ا،ساستتتتية وا،طتتتتر السياستتتتية الجتماعيتتتتة لل

الدتتتناعية لتتتتن يكتتتتون هنتتتتاك مبتتتتادرات ناجحتتتتة تجتتتاا العدالتتتتة الجتماعيتتتتة والبيئيتتتتة، ولتتتتن يدتتتتبج 
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المجتمتت  الحتتدي  فتتي وضتت  يستتمج لتتع بتتالتكي  متت  ر يتتة عالميتتة بديلتتة وبنتتا  سياستتي وثقتتافي 
 .واجتماعي قادر علك دعم بروز مجتم  مستدام بيئًيا وتنموًيا

 

 مشكلة الدراسة
بالبيئتتتة وقضتتتاياها فتتتي الستتتنوات ا،خيتتترة بدتتتورة واضتتتحة، وأدتتتبحت لقتتتد تزايتتتد الهتمتتتام 

تستحور علك اهتمام الدول المتقدمتة، والناميتة علتك حتد ستوا ، وت كتد التقتارير الدوليتة أن العتالم 
الثالتت  يواجتتع أزمتتة بيئيتتة أكبتتر متتن دول العتتالم المتقتتدم، ورلتتك لتتتدنك الظتترو  القتدتتادية لتلتتك 

وبخادتتة (. 313، 6110آمتتال هتتالل،)ا كبيتتًرا بتتتدني أوضتتاع البيئتتة التتدول، التتتي تتترتبط ارتباًطتت
عنتتدما اختتتل التتتوازن، وحتتدثت أزمتتة بتتين اإلنستتان وبيئتتتع، ونتيجتتة لتدخالتتتع الضتتارة والمتتدمرة فتتي 
ستتا ة استتتخدام ثرواتهتتا؛ أدا  كتتل جوانتتب هتترا البيئتتة، واستتت اللع الم تترط والعشتتوائي لمواردهتتا، وا 

وبهترا يتضتج أن حيتاة اإلنستان علتك (. 32، 0993محمتد إمبتابي،)رلك إلك تدهورها، وفسادها 
ا،ر  هتتي حدتتيلة الت اعتتل المستتتمر بينتتع وبتتين البيئتتة، حيتت  أن اإلنستتان جتتز  ل يتجتتزأ متتن 
البيئتتة التتتي يعتتي، فيهتتا، بتتل هتتو العندتتر ا،ساستتي المستتيطر عليهتتا، والمتتتحكم فيهتتا، وأن أيتتة 

يهتا، ومواجهتة مشتكالتها، ينب تي أن تبتدأ باإلنستان، إجرا ات تتختر لحمايتة البيئتة، والمحافظتة عل
باعتبتتارا المستتئول ا،ول عتتن ظهتتور هتترا المشتتكالت، وا،ستتاس فتتي هتترا الشتتأن يرجتت  إلتتك متتدا 
تربيتتة اإلنستتان تربيتتة بيئيتتة، ي هتتم متتن خاللهتتا أستتس الت اعتتل الدتتحيج متت  بيئتتتع، ويقتنتت  بأهميتتة 

 (.0، 6112إلياس الشويرا،)جاهها عليها، ويسلك السلوك البيئي المناسب ت المحافظة
ومرحلتتتة الشتتتباب متتتن المراحتتتل العمريتتتة التتتتي تتميتتتز بالقابليتتتة للنمتتتو فتتتي النتتتواحي الجستتتمية 
لك جانب القدرة علك البتكتار والمشتاركة ال عالتة فتي  والعقلية والجتماعية والن سية والتعليمية، وا 

اهتمتام البتاحثين لتدورا المحتوره  كل القضايا التي تهتم مجتمعتاتهم، فأدتبج الشتباب يمثتل مركتز
وحتتتك يتتتمكن الشتتباب متتن القيتتام بتتأدوارهم فتتإن المجتمتت  هتتو  .فتتي العمليتتة التنمويتتة ،ه مجتمتت 

 .المسئول عنهم، ومطالب بتنشئتهم وتأهيلهم بدورة سليمة تتناسب والدور المنوط بع
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ة التتتي وأدتتبج العمتتل متت  الشتتباب علتتك أستتاس تخددتتي واحتتًدا متتن التجاهتتات الرئيستتي
بتتدأت تشتت  طريقهتتا فتتي غالبيتتة البلتتدان والمجتمعتتات، والتتتي تستتتهد  دتتقل الشخدتتية الشتتبابية 
كستابها المهتتارات والخبترات العلميتتة والعمليتتة وتأهيلهتا التأهيتتل المطلتتوب لضتمان تكي هتتا الستتليم  وا 
 م  المستتجدات، وكترلك وتتدريب القتادة الشتباب فتي مختلت  الميتادين المجتمعيتة، لكتن متا يجتب
اإلشارة إليع هو أن هوة واسعة كانتت ول زالتت قائمتة بتين الشتباب فتي البلتدان المتقدمتة والشتباب 
فتتي البلتتدان ال قيتترة الناميتتة ،ستتباب تتعلتت  بالقتتدرات الماليتتة وعتتدم تتتوفر الخطتتط والبتترام  الكافيتتة 
ه للتأهيتتتتتل والتنشتتتتتئة والتربيتتتتتة، إضتتتتتافة إلتتتتتك وجتتتتتود أستتتتتباب داخليتتتتتة تتعلتتتتت  بتتتتتالمورو  العقائتتتتتد

والجتمتتتتاعي وطبيعتتتتة القتتتتيم والعتتتتتادات والتقاليتتتتد وتركيبتتتتة المجتمتتتتت  والعائلتتتتة ومستتتتتوا الن تتتتتتاح 
الجتمتتاعي وطبيعتتة التتنظم السياستتية القائمتتة؛ حيتت  تضتتافرت كتتل تلتتك العوامتتل لتحتتد متتن دور 
الشتتتتباب فتتتتي البلتتتتدان ال قيتتتترة، ممتتتتا أدا إلتتتتك ت تتتتاقم ا،زمتتتتات والمشتتتتكالت فتتتتي أوستتتتاط الشتتتتباب 

و  العناية الدحية، وتدني المستوا المعيشي، ونقتم الم سستات الراعيتة ومراكتز كالبطالة، وس
التتتترويج والترفيتتتع، عتتتالوة علتتتك أن ا،ستتتلوب المتبتتت  فتتتي عمليتتتة تكتتتوين اتجاهتتتات الشتتتباب نحتتتو 
البيئتتة، ويجتتب أن يراعتتك فيتتع ا،ستتلوب العلمتتي القتتائم علتتك تحديتتد المشتتكلة ووضتت  إستتتراتيجية 

مراحتتتل هتتترا ا،خيتتترة، وعتتتدم وضتتتوح المشتتتاركة بستتتبب غيتتتاب الحكتتتم  وتقتتتويم( أو حلهتتتا)عالجهتتا 
 .الرشيد والديمقراطية

وبنتتتاً ا علتتتك اطتتتالع البتتتاحثون علتتتك الدراستتتات الستتتابقة، وتحليتتتل المشتتتكالت والمعوقتتتات، 
ودراسة المقترحات ؛ فقد تم اعتبار هترا البحت  استتكمال لمتا ستب  متن أبحتا  فتي رلتك المجتال 

ولكتن يتميتز هترا البحت  أنتع متن  ا،بحتا  الميدانيتة التتي . أا اآلخترونالخدب و تكملتا لما بتد
اعتمتتد علتتي استقدتتا  اتجاهتتات الشتتباب نحتتو القضتتايا و المشتتكالت البيئيتتة وبتتا،خم اهتمتتام 
الشتتباب بالتعامتتل متتت  الت يتترات البيئيتتتة فتتي مجتمعتتاتهم المحليتتتة  ومشتتاركتهم فتتتي مجابهتتة وحتتتل 

ل البيئتي منتر المحلتي وأهميتة إيجتاد طتر  إلشتراكهم فتي العمت القضايا البيئية الخادة بمجتتمعهم
أيضا قد يحاول الباحثون أن يستشرفوا المستقبل من خالل دور الشباب فتي و ، دخولهم الجامعة 

 .تنمية المجتم  المحلي
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 أهمية الدراسة
دراستتة القضتتايا البيئيتتة التتتي تواجتتع المجتمتت ، والتعتتر  علتتك اتجاهتتات : األهميةةة الملميةةة 0

 .الشباب نحو تلك القضايا وانعكاساتها علك تنمية المجتم  المحلي
فتتي ضتتو  متتا تودتتل إليتتع البتتاحثون متتن نتتتائ  يمكتتن وضتت  سياستتة  :األهميةةة البيبيةيةةة 6

اجتماعية رشيدة للحد من المعوقتات التتي تحتد متن دور الشتباب فتي تنميتة المجتمت  المحلتي 
 .بيئًيا

ع البتاحثون متن نتتائ  يمكتن أن يكتون هنتاك في ضو  متا تودتل إليت :الجهات المسبفيدة 3
والمستئولين عتن  عدد ل بأس بع من الجهتات المستت يدة متن هترا البحت  مثتل متختره القترار

شراكهم في حماية البيئة و  القضتايا مساعدة في إيجاد حلتول للمشتكالت و الالشباب الجامعي وا 
ت المدتترية وجهتتاز الجامعتتاو  عتتاليالبيئيتتة التتتي تواجتتع مجتتتمعهم المحلتتي مثتتل وزارة التعلتتيم ال

 .العالمية شئون البيئة، وم سسات المجتم  المدني المدرية و 
 

 أهداف الدراسة
 :تعتمد الدارسة الحالية علك عدة أهدا  تسعي إلك تحقيقها، هي

 .تحديد المعار  والمعلومات البيئية لده الشباب الجامعي، ومدادر الحدول عليها - أ
 .نحو النهو  بالبيئية تحديد اتجاهات الشباب الجامعي - ب
 .تحديد الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الشباب لتنمية المجتم  المحلي - ت
 .تحديد المشكالت التي تعو  الشباب نحو النهو  بالبيئة -  
 .تحديد آليات تمكين الشباب من المشاركة في تنمية المجتم  المحلي -  
 .تحديد دللة المشاركة الشبابية في التنمية البيئة - ح
 . ياسة اجتماعية رشيدة لتنمية المجتم  المحلي بيئًياوض  س - خ
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 مفـاهيم الدراسة
الموقت  التره يتخترا الشتباب الجتامعي نحتو "وتقدتد بتع الباحثتة  :مفهوم االبجاهات البيئيةة -0

البيئتتة، وحمايتهتتا متتن المختتاطر التتتي تتعتتر  لهتتا، والح تتاظ علتتك مواردهتتا بشتتكل مستتتديم، 
 ".وموق ع نحو تحقي  تنمية المجتم 

هم الرين يقعون في ال ئة العمريتة متا بتين "وتحددهم الباحثة بأنهم  :مفهوم الشباب الجاممي -6
وينتمتتتتون إلتتتتك أحتتتتد الجامعتتتتات، ولتتتتديهم القتتتتدرة علتتتتك اإلدراك والتتتتوعي لمتتتتا ( ستتتتنة62 -02)

 ".حولهم، ولديهم عالمات النض  الجتماعي والبيولوجي
تلتتك القضتتايا التتتي تتت ثر بالستتلب علتتك " وتشتتير إليهتتا الباحثتتة بأنهتتا  :مفهةةوم الةيةةايا البيئةةة -3

تلتتو  الهتتوا ، )تلتتو  البيئتتي مثتل البيئتة واإلنستتان وتعتو  تنميتتة المجتمتت ، والتتي تتمثتتل فتي ال
استنزا  الميتاا، استتنزا  الثتروة )، واستنزا  الموارد مثل (تلو  المياا، تلو  سطج ا،ر 

 (".النباتية، استنزا  الثروة الحيوانية، استنزا  التربة
العملية التي يمكن من خاللها توحيد جهتود "وتقدد بع الباحثة بأنع  :مفهوم بنمية المجبمع -4

نين والقطتتتتاع الحكتتتتومي والقطتتتتاع الختتتتام لتحستتتتين ا،وضتتتتاع البيئيتتتتة والقتدتتتتادية المتتتتواط
والجتماعيتتتة والثقافيتتتة فتتتي المجتمتتت ، ورلتتتك باستتتتخدام التكنولوجيتتتا المناستتتبة للبيئتتتة لتحقيتتت  

 ".التوازن البيئي والح اظ علك الموارد الطبيعية
 

 الدراسات السابقة
لهرا الدراسة؛ حي  تكش  عن ا،بعتاد التتي يمثل عر  الدراسات السابقة أهمية بالنسبة 

تناولتهتتتا تلتتتك الدراستتتات، وا،بعتتتاد التتتتي لتتتم تتناولهتتتا، والنظريتتتات التتتتي قامتتتت بمعالجتتتة القضتتتايا، 
والمنتتتتاه  التتتتتي تتتتتم استتتتتخدامها، ومجتتتتالت الدراستتتتات الستتتتابقة؛ ورلتتتتك علتتتتك اعتبتتتتار اختتتتتال  

 .ة، والبشريةالظواهر، والمشكالت باختال  السياقات الزمنية، والمكاني
البملةيم البيئةي حمحفة   :بمنةوان، (Nishiyama, Minako 2014 ,: )دراسةة -0

وقد استهدفت هرا الدراسة التعر  علك التعلتيم البيئتي ، للبغيير في المواقف البيئية لليالب
كمح ز للت يير في المواق  البيئية للطالب، وقد تم مسج للعشر جامعات في منتاط  خلتي  
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فرانسيستتكو، وقتتد أوضتتج الباحتت  أن التربيتتة البيئيتتة المعتتتر  بهتتا دولًيتتا  طوكيتتو وخلتتي  ستتان
ُتعتتتد بمثابتتتة أداة رئيستتتية لمواجهتتتة التهديتتتدات المتزايتتتدة للبيئتتتة، وقتتتد أكتتتدت بعتتت  الدراستتتات 
الستتابقة علتتك أن القتتيم البيئيتتة والمعتقتتدات هتتي العوامتتل ا،ساستتية التتتي تحتتدد شتتكل مختلتت  

نتتائ  البحت  أن التتعلم القتائم علتك التجربتة كتان أكثتر  كشت تالستلوكيات المنادترة للبيئتة، و 
تتتأثيًرا متتن التتتتعلم القتتائم علتتك المعرفتتتة ، وينب تتي أن يشتتمل المعلمتتتين ومتتديره البتترام  علتتتك 
المزيد من النه  التعليمي القائم علتك الخبترة فتي التعلتيم البيئتي، وينب تي التأكيتد علتك أهميتة 

 .الحياة عملية التعليم البيئي مدا
: بمنةوان، ( Singletary, Joanna Lynn Bush   2013 ,: )دراسةة -6

واستتهدفت هترا الدراستة دور خدمة البملم في مجال محو األمية البيئية ليالب الجاممةات، 
التعتتتتر  علتتتتك دور خدمتتتتة التتتتتعلم فتتتتي مجتتتتال التنتتتتور البيئتتتتي لطتتتتالب الجامعتتتتات، ومعرفتتتتة 

تقيتتيم العالقتتة بتتتين خدمتتة التتتعلم البيئتتتي المحتتتوا، والتجاهتتات، والستتلوكيات، فهتتترا الدراستتة 
علك محو ا،مية البيئيتة فتي الجتامعيين، وقتد استتنت  الباحت  أن الطتالب الترين شتاركوا فتي 
خدمتتة التتتعلم البيئتتي قتتد ستتجلوا إحدتتائية أعلتتك بكثيتتر متتن التترين لتتم يشتتاركوا فتتي البدايتتة فتتي 

شتكل انعكاستات واضتحة فتي  تقييم البيانات النوعية التي تم جمعهتا فتي خدمة التعلم، وجرا
اإليجابيتة للبيئتة،  الح اظ عن المظاهر والمواق  البيئية أو بيانات عن السلوكيات والمهارات

وتتتدعم البيانتات الكميتتة والنوعيتتة للتدور اإليجتتابي لخدمتتة التتعلم البيئتتي فتتي ، والمحتتوا البيئتتي
 .تنمية الوعي البيئي لدا الطالب الجامعيين

ابجاهات وسلوحيات اليةالب : ، بمنوان(Laura Wray-Lake, 2010: )دراسة -3
فتي  لالتجاهتات البيئيتة، والمعتقتدات، والستلوكيات ودت ًيا تحلتيالً  وتقتدم هترا الدراستةالبيئية، 

، وتنتمتي هترا الدراستة إلتك الدراستات الودت ية، 6112حتتي  0992 متن المتدارس الثانويتة
إستناد المستئولية  يميلتون إلتك الشتباب وتودلت هترا الدراستة إلتي عتدة نتتائ  تكشت  عتن أن

وتودتلت أيًضتا  المستئولية الشخدتية، متن قبتول بتدلً  الحكومتة والمستتهلكين البيئتة إلتك عن
لشتباب، وتشتير النتتائ  إلتي ضترورة عينتة  الدراستة متن ا لتده تراج  الهتمامتات البيئيتة إلي

 .وقيادة حكومية أفضل تربية بيئية الشباب والدعوة إلك الهتمام بوجهات نظر

http://eab.sagepub.com/search?author1=Laura+Wray-Lake&sortspec=date&submit=Submit


 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحو  البيئية 

 

 340  6102 مارس، الثاني والثالثونالمجلد 

الممةةارف : بمنةةوان، (Bostic, Nina Crawford  2008 ,: )دراسةةة -4
واالبجاهات والسلوحيات من يالب الجاممات فةي علةوم األسةرة والمسةبهلو نحةو المالبة  

دفت هترا الدراستة التعتر  علتك المعتار  والتجاهتات والستلوكيات وقتد استتهصديةة للبيئةة، 
من طالب الجامعات في علوم ا،سرة والمستهلك نحو المالبس دديقة البيئتة، وأن ال تر  
متتن هتترا الدراستتة هتتو تحديتتد التجاهتتات والمعتتار ، والستتلوكيات متتن طتتالب الجامعتتات نحتتو 

فيمتا يتعلت  بالمعتار  والتجاهتات  لعمترالمالبس دديقة البيئتة، ودراستة وجتود عالقتة بتين ا
بتتين مكتتان متتيالد الطالتتب فتتي متتا يختتم المعرفتتة والتجاهتتات  والستتلوكيات، ودراستتة ال تتر 

 .والسلوكيات، ودراسة الختالفات في المعرفة والتجاهات والسلوكيات بين التخددات
في  أثر البدعيم اإليجابي على بح: بمنوان، (2001هانم محمد مصيفى، : )دراسة -2

أثتر  الرئيستي هتو التعتر  علتكوكان هدفها  الشباب للمشارحة في مشروعات بنمية البيئة،
التدعيم اإليجابي علك تح يز الشتباب للمشتاركة فتي مشتروعات تنميتة البيئتة، ومتن ا،هتدا  
أيًضتتتا توضتتتيج ا،دوار التتتتي يمكتتتن أن يقتتتوم بهتتتا الشتتتباب ومردودهتتتا اإليجتتتابي علتتتي البيئتتتة، 

اب بقضايا البيئة الراهنتة علتي المستتويات المحليتة والقوميتة، الوقتو  علتي وتنمية وعي الشب
متدا إقبتتال الشتتباب علتي المشتتاركة فتتي بترام  تنميتتة البيئتتة، وأخيتًرا دراستتة اتجاهتتات الشتتباب 
نحو حماية البيئة والمشاركة بال عل في تنميتة البيئتة والستت ادة متن طاقتات الشتباب فتي هترا 

تودلت الباحثة أن التنمية تحتا  من المواطنين التطتوع بمجهتودهم لتحستين البيئتة  المجال،
والمستتتاهمة فتتتي مجتتتال التنميتتتة البيئيتتتة، ويطتتتالبون عتتتدد كبيتتتر متتتن الشتتتباب أن يشتتتاركوا فتتتي 

 .بتقدير جهودا باستالم الجوائز العينية والمادية وشهادات التقدير البيئيةمشاري  التنمية 
 خدمةة فةي حةدداة الممسةحرات :بمنةوان، (2002أبو المةال، مجدي فاوي : )دراسة  -2

واستهدفت الدراسة  ،(دراسة بحليلية لمشروع اخدم بلدو)المحلي  المجبمع لبنمية الجماعة
خدمتتة الجماعتتة لتنميتتة محاولتتة التعتتر  علتتك طبيعتتة التتدور التنمتتوه للمعستتكرات كتتأداة فتتي 

 اشتتراكهم، ومحاولة التعر  علك ال وائد التي تعود علك الشباب من ختالل المحلك المجتم 
الدراستتتتة إلتتتتك رأه الشتتتتباب فتتتتي توعيتتتتة بالمعستتتتكرات لتنميتتتتة المجتمتتتت  المحلتتتتي، وتودتتتتلت 

http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786
http://www.dahsha.com/showthread.php?t=5786


 

 وآخرون علي محمود أبو ليلة
 

 341  6102 مارس، الثاني والثالثونالمجلد 

حي  أن ال البية العظمك متن  مجتمعهمالخدمات البيئية التي قدمها برنام  المعسكر لتنمية 
 .خدمات بيئية بدرجة كبيرة الشباب يرون أن برنام  المعسكر قدم

 تنميتة  وباستقرا  الدراسات السابقة، نجد أن القضايا البيئية تلعتب دوًرا هاًمتا فتي التتأثير علتك
المجتمعتتتات أو تخل هتتتا، كمتتتا أن اتجاهتتتات الشتتتباب ووعتتتيهم بتلتتتك القضتتتايا يلعتتتب دوًرا هاًمتتتا 
أيًضا تجاا تلك القضايا والمحافظة علك البيئة، ومدا تأثير رلتك علتك تنميتة المجتمت ، كمتا 
تبين لنا من العر  أيًضا أن هناك بحوثًا، ودراسات تناولتت اتجاهتات الشتباب بشتكل عتام، 

اتهم البيئية، كما تناولت البيئة وقضاياها، ومشتكالتها ، كمتا تبتين أنتع ل توجتد دراستة واتجاه
تناولت اتجاهات الشباب البيئية، ومدا فهمهم واستيعابهم للقضايا البيئية، ومدا تتأثير رلتك 
علتتك تنميتتة المجتمتت  المحلتتك، ومتتن ثتتم تنميتتة المجتمتت  ككتتل، والمحافظتتة عليتتع وعلتتك البيئتتة 

 .ها الواس  ككل في إطار 
  

 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 . تنتمي هرا الدراسة إلك الدراسات الود ية التحليلية :نوع الدراسة
 .تعتمد الدراسة علك منه  المسج الجتماعي بالعينة: منهج الدراسة
 .اعتمد الباحثون علك استمارة استبانة للشباب الجامعي من إعداد الباحثين :أدوات الدراسة
حيتتت  قتتتام البتتتاحثون عنتتتد تدتتتميم الستتتتمارة بمجموعتتتة متتتن  :اسةةةبمارة االسةةةببيانوصةةةف 

 :الخطوات هي
الطالع علك الدراسات والبحتو  الستابقة، والكتابتات النظريتة، التتي اهتمتت بالشتباب بشتكل  -0

 .عام والشباب الجامعي بشكل خام
، النتوع، العمتر، "اختيتاره"الستم )تحديد البيانات ا،ولية لعينة الدراسة، والتي اشتتملت علتك  -6

 "(اختياره" الكلية، ال رقة الدراسية، محل اإلقامة، دخل ا،سرة شهرًيا تقريًبا، رقم التلي ون 
 :تحديد ا،بعاد الرئيسية لالستمارة فيما يأتي -3
 .المعار  والمعلومات البيئية لده الشباب الجامعي، ومدادر الحدول عليها  -أ 
 .عي نحو النهو  بالبيئية اتجاهات الشباب الجام -ب 
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الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الشباب لتنمية المجتم  المحلي، وهي تلك ا،دوات التي  -  
 .يمكن أن تساعد الشباب في نشر الوعي البيئي وتنمية المجتم  المحلي

المشكالت التي تعو  الشباب نحو النهو  بالبيئة، والتي قد تكون راجعة لهم متن ضتع   -د 
عتتتي وضتتتع  مشتتتاركة، وقتتتد تكتتتون راجعتتتة لعستتترة، وقتتتد تكتتتون راجعتتتة للجامعتتتة، أو راجعتتتة و 

 .للدولة
 .آليات تمكين الشباب من المشاركة في تنمية المجتم  المحلي  -ه 
 .دللة المشاركة الشبابية في التنمية البيئة  -و 
 . دياغة العبارات الدالة علك كل م شر من ا،سئلة السابقة -ز 

 :الباحثون في بصميم االسبمارة ما يدبيوقد راع 
 . تحديد نوع البيانات الواجب الحدول عليها -أ 
 . وض  ا،سئلة التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بهد  الدراسة -ب 
 .سهولة العبارات ووضوح مضمونها والتأكد من رلك عند اختبار الستمارة -  
 .امعيَتَنْاُسُب ا،سئلة م  المستوه التعليمي والثقافي للشباب الج -د 

 :الصدق والثبات
 : استخدم الباحثون نوعين من الدد  وهما: الصةةدق -0
وهتتو يتضتتمن نستتب ات تتا  المحكمتتين علتتك أستتئلة الستتتمارة، حيتت  تتتم  :الصةةدق الهةةاهري -أ 

عتتتتتتر  استتتتتتتمارة استتتتتتتبيان للشتتتتتتباب الجتتتتتتامعي علتتتتتتك عتتتتتتدد متتتتتتن أستتتتتتاترة علتتتتتتم الجتمتتتتتتاع، 
 :وا،نثروبولوجيا، واإلعالم علك أن يتم التحكيم في ضو 

 . مدا ارتباط العبارة بكل بعد من أبعاد الدراسة .1
 .ل وية، وحسن دياغتهامدا سالمة العبارات من ا،خطا  ال .2
 .مدا شمولية العبارات علك مضمون الدراسة .3

  



 

 وآخرون علي محمود أبو ليلة
 

 343  6102 مارس، الثاني والثالثونالمجلد 

وبنتتاً ا علتتك رلتتك فقتتد تتتم تعتتديل ا،بعتتاد العامتتة لالستتتمارة، وتتتم حتتر  العبتتارات التتتي تقتتل 
متتن قبتتل الستتادة المحكمتتين، وقتتد تتتم حستتاب نستتبة الت تتا  وفقًتتا % 31نستتبة الت تتا  عليهتتا عتتن 

 :التالية( جتمان)لمعادلة 
 
 

  
 
 قة السادة المشرفين علك الدراسةوقد تم تعديل بع  العبارات بمواف. 
 :الصدق اإلحصائي - ب

حي  تم حساب الدد  اإلحدائي بأخر الجترر التربيعتي لمعامتل ثبتات الستتمارة، وعليتع 
 ,.96=  ,.34  2= معامل الثبات    2= فإن معامل الدد  اإلحدائي 

فتي إل تا  بعت  " الظاهره، واإلحدتائي"وقد است ادت الباحثة من إجرا  عمليتي الدد  
عادة دياغة بعضها اآلخر بما   .يتال م م  أهدا  الدراسةا،سئلة، وا 

معامتتل ثبتتات الستتتمارة، باستتتخدام طريقتتة إعتتادة الختبتتار  بحستتابقامتتت الباحثتتة  :الثبةةةات -2
Test-Retest شتتاب وفتتتاة ( 21)، حيتت  تتتم تطبيتت  الستتتمارة علتتك عينتتة عشتتوائية قوامهتتا

متتتن مجتمتتت  مشتتتابع لمجتمتتت  الدراستتتة، وبعتتتد رلتتتك تتتتم إعتتتادة تطبيقهتتتا علتتتك ن تتتس العينتتتة بعتتتد 
يوم، أه بواق  أستبوعين بتين التطبيت  ا،ول والثتاني، وقتد قامتت الباحثتة ( 02)فادل زمني 

باستبعاد البيانات ا،ولية، وا،سئلة الم توحة عند إجرا  الثبتات، وتتم استتخدام معامتل ارتبتاط 
 .بيرسون، لقياس درجة الرتباط بين التطبي  ا،ول والثاني

 :حيفية اخبيار مجبمع الدراسة
كليتة متتن ضتمن كليتتات ( 6)حيت  تتتم اختيتار  :يبمثةةل فةي اخبيةةار الحليةات :بوي األولالمسة .0

 (. كلية اآلداب، كلية العلوم)جامعة عين شمس تمثل الجانبين النظره والعملي وهما 
متن بتين الكليتتين، : يبمثل في اخبيار عينة الدراسة من الشباب الجاممي :المسبوي الثاني .6

بتتتين حيتتت  يتتتتم اختيتتتارهم متتتن ( بطريقتتتة عمديتتتع ) العينتتتة إطتتتار محتتتدد لستتتحب  حيتتت  يتتتتوافر

 عدد مرات االخبالف+ مرات االبفاق عدد 

 = نسبة االبفاق  

 عدد مرات االبفاق

 700  
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برعايتتتة  والجوالتتتةالمقيتتتدين بالكليتتتة، علتتتك أن يكونتتتوا مقيتتتدين ضتتتمن جماعتتتة الخدمتتتة العامتتتة 
 .الشباب بالكلية، وأن يكون لديهم الستعداد لتطبي  الستمارة بها

فتتتي جماعتتتة  م تتتردة متتتن الطتتتالب المشتتتتركين( 011)وقتتتد تتتتم اختيتتتار  :خيةةةوات اخبيةةةار المينةةةة
الخدمة العامة والجوالة في كل كلية، ورلك ،نهتم فعتاًل يمارستون فتي كافتة ا،نشتطة التتي ُتعتدها 
 الجماعتتتة فتتتي الكليتتتة والجامعتتتة ككتتتل، أمتتتا البتتتاقيين فتتتال يتواجتتتدون بشتتتكل فعلتتتي أو متتتن ثتتتم فتتتال

متتن ، وقتتد تتتم تطبيتت  الستتتمارات علتتي الطلبتتة فتتي ال تتترة يمارستتون هتترا ا،نشتتطة بشتتكل واقعتتي
 .02/4/6102إلي  0/3/6102
 

 أساليب المعالجة اإلحصائية
استخدمت الباحثة مجموعة من ا،ساليب اإلحدائية المناسبة لتحليل البيانات والتي تت ت  

التكترارات والنستب المئويتة، )لحستاب ( SPSS)م  طبيعة تلك البيانات ورلك باستتخدام برنتام  
Chi-Square Tests.) 

 

 نتائج الدراسة
يوضتتتتج ال تتتترو  بتتتتين الكليتتتتات فيمتتتتا يتعلتتتت  بمتتتتدا تتتتتوعيتهم لتتتتزمالئهم بأهميتتتتة : (7)رقةةةةم جةةةةدول

 المشاركة في المشروعات البيئية
 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م

 % و % و % و
 43 92 6172 40 6972 22 نعم  .0
 26 014 6972 29 6672 42 ل  .6

 700 200 20 700 20 700 اإلجمالي
 (1710دالة عند مستوا )،  دللة ال رو  0= الحرية، درجة 37962=6كا

متتتن الشتتتباب عينتتتة الدراستتتة بتتتأنهم ل %( 26)أستتت رت البيانتتتات الميدانيتتتة بإجمتتتالي نستتتبة 
يقومتتوا بتوعيتتة زمالئهتتم بأهميتتة المشتتاركة فتتي المشتتروعات البيئيتتة، مقابتتل أن متتن يقومتتوا بتوعيتتة 

، كمتا كشت ت التحلتيالت %(43)زمالئهم بأهمية المشاركة في المشروعات البيئتة بل تت نستبتهم 
ريتة والعمليتة عنتد مستتوا معنويتة اإلحدائية وجود فرو  رات دلل إحدائية بتين الكليتات النظ
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فيمتتا يتعلتت  بتوعيتتة الشتتباب الجتتامعي لبتتاقي زمالئهتتم علتتك المشتتاركة فتتي المشتتروعات ( 1710)
 .البيئة

يوضتتج ال تترو  بتتين الكليتتات فيمتتا يتعلتت  بمتتدا محتتاولتهم لتقتتديم حلتتول بديلتتة : (2)جةةدول رقةةم
 لمواجهة المشكالت البيئية

 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م
 % و % و % و

 29 004 31 21 69 24 نعم  .3
 43 32 61 41 63 42 ل  .4

 700 200 20 700 20 700 اإلجمالي
 (ل توجد دالة)،  دللة ال رو  0= ، درجة الحرية17390=6كا

من الشباب عينة الدراسة بتأنهم يحتاولون %( 29)كش ت البيانات الميدانية بإجمالي نسبة 
المشتتتكالت البيئيتتتة، مقابتتتل أن متتتن ل يحتتتاولون تقتتتديم حلتتتول بديلتتتة تقتتتديم حلتتتول بديلتتتة لمواجهتتتة 

، كما كش ت التحليالت اإلحدائية عدم وجود %(43)لمواجهة المشكالت البيئية بل ت نسبتهم 
فرو  رات دلل إحدائية بتين الكليتات النظريتة والعمليتة فيمتا يتعلت  بمحاولتة الشتباب الجتامعي 

 .ت البيئيةتقديم حلول بديلة لمواجهة المشكال
يوضتتج دللتتة المشتتاركة الشتتبابية فتتي إحتتدا  التنميتتة البيئيتتة حستتب نتتوع الكليتتة : (3)جةةدول رقةةم

 (عملية -نظرية)
 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م

 % و % و % و
وضتت  دتتنادي  للقمامتتة والمخل تتات فتتي كتتل   .7

 93 092 49 93 49 93 شارع بالحي
ا،متتتتتتتاكن إلقتتتتتتتا  القمامتتتتتتتة والمخل تتتتتتتات فتتتتتتتي   .2

 93 092 49 93 49 93 المخددة لرلك
 32 090 43 32 43 32 تش يل المسجالت بدوت منخ    .3
 36 024 41 99 43 32 استخدام آلت تنبيع السيارات عند الضرورة  .4
 93 032 42 91 43 92 عدم حر  المخل ات والقمامة في الشارع  .2
 93 032 49 99 42 39 تدوير المخل ات بشكل م يد وآمن  .6
 90 036 42 96 42 91 الترشيد في استخدام المياا  .1
 91 031 42 96 44 33 الترشيد في استخدام إنارة الشوارع  .8
 96 034 49 94 42 91 ترشيد استهالك الطاقة بالمنازل  .9
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أظهتتترت بيانتتتات الجتتتدول الستتتاب ، المتعلتتت  بدللتتتة المشتتتاركة الشتتتبابية فتتتي إحتتتدا  التنميتتتة 
عينتتة الدراستتة، أن الشتتباب فتتي الكليتتات النظريتتة والعمليتتة تستتاووا  البيئيتتة، ورلتتك متتن وجهتتة نظتتر

فتتتي وضتتت  دتتتنادي  للقمامتتتة والمخل تتتات فتتتي كتتتل شتتتارع بتتتالحي، وكتتترلك إلقتتتا  %( 93)بنستتتبة 
فتتي عتتدم حتتر  %( 93)القمامتتة والمخل تتات فتتي ا،متتاكن المخددتتة لتترلك، كمتتا تستتاووا بنستتبة 

ل تتات بشتتكل م يتتد وآمتتن، بينمتتا جتتا  ترشتتيد المخل تتات والقمامتتة فتتي الشتتارع، وكتترلك تتتدوير المخ
، %(90)، وتليهتتا الترشتتيد فتتي استتتخدام الميتتاا بنستتبة %(96)استتتهالك الطاقتتة بالمنتتازل بنستتبة 

، ثتتم تشتت يل المستتجالت بدتتوت %(91)بينمتتا جتتا  الترشتتيد فتتي استتتخدام إنتتارة الشتتوارع بنستتبة 
 %(.36)لضرورة بنسبة ، وجا  استخدام آلت تنبيع السيارات عند ا%(32)منخ   بنسبة 
الوستتائل التتتي يمكتتن أن يستتتخدمها الشتتباب الجتتامعي لتنميتتة المجتمتت   يوضتتج: (4)جةةدول رقةةم

 المحلي حسب نوع الكلية
 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م

 % و % و % و
توزي  قدم قديرة تتعل  بالبيئية وقضتاياها إعتداد   .7

 39 093 44 33 42 91 أفالم تسجيلية د يرة عن كي ية حماية البيئة
توزيتتتت  نشتتتترات للتوعيتتتتة بالبيئتتتتة ومتطلبتتتتات بيئتتتتة   .2

 91 031 42 91 42 91 نظي ة ومتطورة
 33 092 43 32 42 91 نشر مقالت علك النترنت من أجل بيئة أفضل  .3
 33 022 46 34 40 30 عقد ندوات توعية عن المشكالت البيئية  .4
حمايتتة إعتتداد أفتتالم تستتجيلية دتت يرة عتتن كي يتتة   .2

 92 026 40 36 32 91 البيئة
 92 091 49 94 43 92 تن ير حملة نظافة بالحي  .6
 94 033 49 93 43 92 تن ير حملة لتوعية المواطنين بمخاطر التلو   .1
 94 033 49 93 43 92 تن ير مشروعات تشجير المجتم  المحلي  .8
 36 023 41 31 46 33 إقامة معسكر اليوم الواحد لتجميل الحي  .9

أشتتتتارت بيانتتتتات الجتتتتدول الستتتتاب ، المتعلتتتت  بالوستتتتائل التتتتتي يمكتتتتن أن يستتتتتخدمها الشتتتتباب 
الجامعي لتنمية المجتم  المحلي، ورلك من وجهة نظر عينة الدراسة، حي  جتا ت تن يتر حملتة 

، بينمتتتا تستتتاوا كتتتل متتتن تن يتتتر حملتتتة لتوعيتتتة المتتتواطنين بمختتتاطر %(92)نظافتتتة بتتتالحي بنستتتبة 
، أمتتا توزيتت  نشتترات للتوعيتتة %(94)تشتتجير المجتمتت  المحلتتي بنستتبة التلتتو ، تن يتتر مشتتروعات 

، وتليهتتتا توزيتتت  قدتتتم قدتتتيرة تتعلتتت  %(91)بالبيئتتتة ومتطلبتتتات بيئتتتة نظي تتتة ومتطتتتورة بنستتتبة 
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، ثتم جتا  %(39)بالبيئية وقضاياها إعداد أفالم تسجيلية د يرة عن كي ية حمايتة البيئتة بنستبة 
عقتد نتدوات توعيتة عتن وتليهتا ، %(33)ة أفضل بنسبة نشر مقالت علك النترنت من أجل بيئ

، كمتا جتا ت إقامتة معستكر اليتوم الواحتد لتجميتل الحتي بنستتبة %(33)المشتكالت البيئيتة بنستبة 
 %(.92)، وأخيًرا جا  إعداد أفالم تسجيلية د يرة عن كي ية حماية البيئة بنسبة %(36)

الجامعي نحو النهو  بالبيئة حسب نتوع المشكالت التي تعو  الشباب  يوضج: (2)جدول رقم
 الكلية

 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م
 % و % و % و

 92 090 49 94 49 99 ضع  وعي الشباب بالقضايا البيئية  .7
 93 092 49 99 49 93 ضع  مشاركة الشباب في ا،نشطة البيئية  .2
ضتتتتتتتتتع  تتتتتتتتتتوفير اإلمكانيتتتتتتتتتات الماديتتتتتتتتتة لتن يتتتتتتتتتر   .3

 99 094 21 011 49 94 المشروعات البيئية
 99 093 49 93 43 92 ضع  اهتمام ا،سرة بأهمية الح اظ علك البيئة  .4
ضتتتتع  وعتتتتي أفتتتتراد المجتمتتتت  المحلتتتتي بخطتتتتورة   .2

 99 093 43 92 49 99 المشكالت البيئية
انتشتتتتتتار العتتتتتتتادات البيئيتتتتتتتة الستتتتتتتلبية بتتتتتتتين أفتتتتتتتراد   .6

 92 090 43 92 43 92 المجتم 
م سستتات المجتمتت  ضتتع  التعتتاون البيئتتي بتتين   .1

 93 032 43 92 42 91 المدني والجامعة
تعقد اإلجرا ات والروتين عند تن يتر المشتروعات   .8

 94 039 42 96 43 92 البيئية
اهتمتتتتام ا،ستتتترة بالتحدتتتتيل الدراستتتتي أكثتتتتر متتتتن   .9

 99 093 21 99 49 94 ا،نشطة البيئية
أستت رت بيانتتات الجتتدول الستتاب ، المتعلتت  بالمشتتكالت التتتي تعتتو  الشتتباب الجتتامعي نحتتو 
النهتو  بالبيئتتة، ورلتك متتن وجهتة نظتتر عينتتة الدراستة؛ حيتت  جتا  ضتتع  مشتاركة الشتتباب فتتي 

المشتتاركة فتتي ا،نشتتتطة  عتتتنوهتترا قتتد ي ستتتر عتتزو  الشتتباب ، %(93)ا،نشتتطة البيئيتتة بنستتتبة 
الستتتتتتيد )لمستتتتتتئولية تجتتتتتتاا البيئتتتتتتة، وهتتتتتترا يت تتتتتت  متتتتتت  دراستتتتتتة البيئيتتتتتتة، وعتتتتتتدم شتتتتتتعور الطتتتتتتالب با

التي أكدت علك أن عتزو  الطتالب عتن الشتتراك فتي ا،نشتطة يت دا إلتك ( 0992السنباطي،
بينما تساوت كل متن ضتع  تتوفير  النخ ا  في درجات النتما  للجماعة التي ينتمون إليها،

هتمام ا،سرة بأهميتة الح تاظ علتك البيئتة، اإلمكانيات المادية لتن ير المشروعات البيئية، ضع  ا
ضتتتع  وعتتتتي أفتتتتراد المجتمتتتت  المحلتتتتي بخطتتتورة المشتتتتكالت البيئيتتتتة، اهتمتتتتام ا،ستتتترة بالتحدتتتتيل 
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عتزت عرفتة وعدتام )ويت ت  رلتك مت  دراستة %(. 99)الدراسي أكثر من ا،نشطة البيئية بنسبة 
طة مضتتتيعة للوقتتتت، التتتتي أشتتتارت إلتتتك اقتنتتتاع معظتتتم أوليتتتا  ا،متتتور بتتتأن ا،نشتتت( 0999-قمتتتر

وتستتاوت أيًضتتا كتتل متتن ضتتع  وعتتي الشتتباب بالقضتتايا البيئيتتة، انتشتتار العتتادات البيئيتتة الستتلبية 
، بينما جا ت تعقد اإلجرا ات والروتين عند تن ير المشروعات %(92)بين أفراد المجتم  بنسبة 

ي والجامعتتة ، وتليهتتا ضتع  التعتتاون البيئتي بتتين م سستات المجتمتت  المتدن%(94)البيئيتة بنستبة 
 %(.93)بنسبة 

آليات تمكين الشباب الجامعي من المشاركة في تنميتة المجتمت  المحلتي  يوضج :(6)جدول رقم
 حسب نوع الكلية

 إجمالي عملية نهرية االسبجابة م
 % و % و % و

تنميتتتة وعتتتي الشتتتباب بالقضتتتايا البيئيتتتة وآثارهتتتا   .7
 93 092 49 93 49 93 السلبية

 93 092 49 99 21 99 الشباب في ا،نشطة البيئيةت عيل مشاركة   .2
تتتتوفير اإلمكانيتتتات الماديتتتة لتن يتتتر المشتتتروعات   .3

 011 611 21 011 21 011 البيئية
 92 090 43 92 43 92 زيادة اهتمام ا،سرة بأهمية الح اظ علك البيئة  .4
تنميتتتة وعتتتتي أفتتتتراد المجتمتتت  المحلتتتتي بخطتتتتورة   .2

 99 093 43 92 49 99 المشكالت البيئية
زيتتادة التعتتاون البيئتتي بتتين م سستتات المجتمتت    .6

 90 030 42 91 42 90 المدني والجامعة
تسهيل اإلجرا ات والروتين لتن ير المشتروعات   .1

 93 032 42 91 43 92 البيئية
 92 096 43 92 43 92 تبدير ا،سرة بأهمية ا،نشطة البيئية  .8
عمتتتتل حمتتتتالت إعالميتتتتة لحتتتت  الشتتتتباب علتتتتك   .9

 99 094 43 92 49 93 في ا،نشطة البيئيةالمشاركة 
تعاون القيادات المحلية فتي تن يتر المشتروعات   .70

 90 036 42 91 42 96 البيئية
أوضتحت بيانتات الجتدول الستتاب ، المتعلت  بتليتات تمكتين الشتتباب الجتامعي متن المشتتاركة 
في تنمية المجتم  المحلي، ورلك من وجهة نظر عينة الدراسة، حي  جا ت تتوفير اإلمكانيتات 

، بينمتا تستاوت تنميتة وعتي الشتباب بالقضتايا %(011)المادية لتن يتر المشتروعات البيئيتة بنستبة 
وتستتاوت %(. 93)هتتا الستتلبية، ت عيتتل مشتتاركة الشتتباب فتتي ا،نشتتطة البيئيتتة بنستتبة البيئيتتة وآثار 
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أيًضا تنمية وعي أفراد المجتم  المحلي بخطورة المشكالت البيئية، عمل حمالت إعالمية لح  
، كمتتا تستتاوت زيتتادة اهتمتتام ا،ستترة %(99)الشتتباب علتتك المشتتاركة فتتي ا،نشتتطة البيئيتتة بنستتبة 

، بينمتا جتا ت %(92)لبيئة، تبدير ا،سرة بأهمية ا،نشطة البيئية بنستبة بأهمية الح اظ علك ا
، فتتي حتتين تستتاوت زيتتادة %(93)تستتهيل اإلجتترا ات والتتروتين لتن يتتر المشتتروعات البيئيتتة بنستتبة 

التعتتتاون البيئتتتي بتتتين م سستتتات المجتمتتت  المتتتدني والجامعتتتة، تعتتتاون القيتتتادات المحليتتتة فتتتي تن يتتتر 
 %(.90)المشروعات البيئية بنسبة 

وهتترا يت تت  بشتتكل أساستتي متت  الستتياقات النظريتتة، التتتي تشتتير إلتتك أن التمكتتين يهتتد  إلتتك 
 Rowl)جعتتتتل ا،فتتتتراد يستتتتتخدمون قتتتتدراتهم المكث تتتتة للعمتتتتل متتتت  اآلختتتترين إلحتتتتدا  الت ييتتتتر

Amds,1995, 15) كمتتا يهتتتد  إلتتتك الحدتتتول علتتتك التتتدعم المجتمعتتتي والمتتتاده وتحستتتين ،
المزيتتتتد متتتتن الثقتتتتة بتتتتالن س والشتتتتعور بالقيمتتتتة الراتيتتتتة وتعتتتتاظم العالقتتتتات الجتماعيتتتتة واكتستتتتاب 

الستتتتقاللية ومواجهتتتة الظتتترو  الدتتتعبة وتطتتتور القتتتدرات الجستتتيمة وتكتتتوين التتتوعي والمشتتتاركة 
والمزيد من ال هتم واإلدراك والتتخلم متن عتدم المستاواة والتمييتز ووقت  العنت  وتحستين مستتوه 

عتتادة هيكليتتتة الم سستتتات الجتماعيتتةالختتدمات والتتتتأثير فتتي السياستتتات المجتمعيتتتة و  لبنتتتي عبتتتد )ا 
المستتتاعدة، الثقتتتتة )، باإلضتتتافة إلتتتك تحقيتتتت  مبتتتادي التمكتتتين التتتتي تشتتتتير إلتتتك (6114المجيتتتد، 

طلعت ()والش افية، المعرفة، التخطيط، التقويم، الترابط، الروح التعاونية والقدرة التنافسية، الحرية
 (.016، 6119السروجي،

 
 توصيات الدراسة

الباحثون وض  مجموعة من اإلجرا ات التي تسهم بشكل أساسي في الرتقا  ببيئتة  حاول
شراك الشباب الجامعي في  ، وتتحتدد تنمية وحل مشكالت مجتتمعهم المحلتيالمجتم  المحلي، وا 

 :تلك اإلجرا ات في
 .تشكيل مجلس أعلك للبيئة بكل مجتم  محلي -0
 .البيئية تعاون رجال ا،عمال م  الجامعة؛ لدعم المشروعات -6
 .تعاون الجامعة م  م سسات المجتم  المحلي، بما يخدم البيئة المحيطة بع -3
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 .تبنك المجتم  المحلي لثقافة المدلحة العامة فو  المدلحة الخادة -4
والقيتام بزراعتة . عدم إلقا  المخل ات بكافة أنواعها فتي الشتوارع أو الحتدائ  أو أمتاكن العمتل -2

 .ا،ماكن الممكنةا،شجار والنباتات في كافة 
تجنتتب إلقتتا  كافتتة المخل تتات فتتي الميتتاا، وعتتدم تتترك المخل تتات تتتتراكم علتتك ا،ر  خادتتة  -2

 .الزيوت وما شابهها
التتردم الدتتحي للمخل تتات واختيتتار أنستتب ا،متتاكن لتترلك، والستتت ادة متتن المخل تتات الدتتلبة  -9

يتتتة متتتن وتحويلهتتتا إلتتتك ستتتماد عضتتتوه، وضتتترورة العمتتتل علتتتك فدتتتل المخل تتتات الدتتتلبة البلد
 .المنب 

إن القمامتتة ليستتت ن ايتتات يتتتم : حتتل مشتتكلة القمامتتة حتتاًل جتتررًيا علتتك أن ي ختتر فتتي العتبتتار -3
نمتتتا هتتتي متتتورد متتتن متتتوارد الثتتتروة الطبيعيتتتة يضتتتم المتتتواد العضتتتوية وغيتتتر  التتتتخلم منهتتتا، وا 
عادة استخدامها والستت ادة منهتا فتي إنتتا  الستماد العضتوه،  العضوية التي يمكن تدويرها وا 
عادة تدوير الور ، والبالستيك، والمعادن، والقمتا،، كمتا يمكتن استتخدام بعضتها كمدتدر  وا 
للوقتتتتود، وقتتتتد استتتتتخدمت القمامتتتتة أخيتتتتًرا فتتتتي بعتتتت  التتتتدول الدتتتتناعية كوقتتتتود فتتتتي دتتتتناعة 
ا،ستتتمنت، وبالتتتتالي نجتتتد أن القمامتتتة متتتادة أوليتتتة وجتتتدت فتتتي المكتتتان الختتتاط  فتتتي الوقتتتت 

 .بوضعها في المكان المناسب في الوقت المناسبالخاط ، ويمكن الست ادة منها 
أن عتتتدًدا متتتن شتتتباب المجتمتتت  يعتتتانك متتتن البطالتتتة ويتجتتتع بشتتتدة إلتتتك تشتتتجي  المشتتتروعات  -9

الد يرة، ويمكن أن ينشأ عن إعادة تدوير المكونات غير العضوية للقمامة عتدًدا كبيتًرا متن 
 .امعات المدريةالمشروعات الد يرة غير الملوثة في المدن والقرا من خالل الج

الهتمتتتتتام بالتوعيتتتتتة البيئيتتتتتة وبالمشتتتتتكالت البيئيتتتتتة التتتتتتي تواجههتتتتتا البيئتتتتتة المحليتتتتتة المحيطتتتتتة  -01
 .بالجامعات بما تحق  التوعية بين مجتم  الطالب

تنميتتة شتتعورهم بالمستتئولية تجتتاا المحافظتتة علتتك البيئتتة ، تتتدريبهم علتتك العمتتل الجمتتاعي فتتي  -00
ل ، والنتمتتا  للبيئتتة لتتدا الشتتباب ، إكستتاب الشتتباب المشتتروعات البيئيتتة ، و تنميتتة روح التتو 
 .اتجاهات المواطنة الدالحة، وقيمها
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تشجي  الشباب علك المشاركة في مشتروعات الخدمتة العامتة ، تتدريب الشتباب علتك أعمتال  -06
الديانة، والنظافة، متن ختالل مشتروعات الخدمتة العامتة و تعلتيمهم كي يتة استت الل قتدراتهم 

 .ة في ا،نشطة البيئي
 (.عدم ال ساد في ا،ر  -التعاون)تعمي  القيم الدينية، والخلقية في ن وس الشباب مثل  -03
غرس القيم اإليجابية فيهم، مثل المحافظة علك الملكية العامة ، إكساب الشباب التجاهات  -04

شتتتتراكهم فتتتتي زراعتتتتة  اإليجابيتتتتة، والمهتتتتارات العمليتتتتة، والمعلومتتتتات ا،ساستتتتية تجتتتتاا البيئتتتتة، وا 
 .بالبيئة المحيطة بهم ا،شجار

يختر  فيتع " نحتو بيئتة نظي تة " تحديد أسبوع من كتل عتام لخدمتة البيئتة، ولتيكن تحتت شتعار  -02
والعمتتتل علتتتك . ستتتكان المجتمتتت  المحلتتتي للبيئتتتة وين اتتترون برنامًجتتتا لنظافتتتة البيئتتتة، وتجميلهتتتا

البيئتتتة ، الهتمتتتام بالشتتتاب فتتترًدا وعضتتتًوا فتتتي المجتمتتت ، وتدريبتتتع علتتتك الحيتتتاة، والتعامتتتل متتت  
أهمية إكساب الشتباب قتيم النتمتا  البيئتي، متن أجتل تحقيت  الح تاظ علتك البيئتة بشتكل عتام 

 .في المستقبل
نشتتتر التتتوعي بقضتتتايا البيئتتتة والدتتتحة والستتتكان لتدتتتبج جتتتزً ا ل يتجتتتزأ متتتن الثقافتتتة العامتتتة  -02

لمختلتت  شتترائج المجتمتت ، وموجهًتتا لستتلوكهم وعالقتتاتهم متت  محتتيطهم البيئتتي والدتتحي، متتن 
أجتتل المحافظتتة علتتك المتتوارد الطبيعيتتة وحمايتهتتتا وترشتتيد استتتخدامها، وتكتتريس الوقايتتة متتتن 

 . ا،مرا  وا،وبئة والتعامل الحكيم والمتبدر م  قضايا تنظيم النسل
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/ ، مطبقتتة بنتاده التطتتوع بمركتز شتتباب نيتتدة(دراستة تحليليتتة لمشتروع اختتدم بلتدك)

الخدمتتتتتة " ستتتتتوها ، بحتتتتت  منشتتتتتور، المتتتتت تمر العلمتتتتتي الستتتتتنوه الستتتتتادس عشتتتتتر
 .، جامعة القاهرة، فرع ال يوم"الجتماعية وعدر المعلومات

 .، القاهرة، المكتبة ا،كاديمية(مدخل بيئي)القتداد والبيئة (: 0993)محمد علك سيد إمبابي
أثتتر التتتدعيم اليجتتابي علتتك تح يتتز الشتتباب للمشتتاركة فتتي (: 6119)هتتانم محمتتد مدتتط ك ستتعيد

ماجستير غير منشتورة، قستم الدراستات اإلنستانية، مشروعات تنمية البيئة، رسالة 
 .معهد الدراسات والبحو  البيئية، جامعة عين شمس، القاهرة
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ABSTRACT 

Drawn from this study that the environmental knowledge of 

university students are considered good , and that is the most 

important of these knowledge: Internet , followed by television . 

The study consisted of a sample of university students at Ain- 

Shams University , consisted of ( 200 ) students (Female- Male) 

distributed (2) College (Theoretic- practical) , this study belong to 

descriptive studies that based on analytical and social survey 

methodology . The researches depend on a questionnaire for 

university youth that participate in the congregation service and 

public form and strolling team in each faculty . This field study 

were confirmed the reality of study society , and identify the 

environmental knowledge  , and trends for them, and the results 

show that there is great diversity in the problems faced by young 

people in order to protect the environment and the promotion of , 

and its development, and these problems may be the result of the 

State or the university, or family, or friends, and the role of the 
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youth in the community development process is not 

commensurate with the expected role assigned to it, that has 

found many obstacles facing Youth and hindered from 

performing their role to the fullest, have been developed for the 

rational development of the local community environmentally 

social policy. and there are many beyond their control problems, 

which reaches them to a sense of helplessness and failure, , and 

the collision the old ideology and anti- development and 

innovation. It is clear that the extent of the apparent lack of both 

the state and its various institutions or individuals, in an attempt 

improve environmental protection and community development, 

and incapacitate young people to achieve this, the demolition of 

ambition and dreams, which may reflect the extent of the needs of 

this category of within the rest of Egyptian society, Which 

requires the presence of several mechanisms that enable young 

people to participate in local community development. 

 


