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 ة  يئيدراسة تقييميه للمردود االجتماعي للبرامج الثق افية الب
 دراسة على الشباب والفتيات -بوزارة البيئة  

 (2)ادل العطارعسهير  -(1)ي عبدهمحمد حسن عل
 (3)عبد النبي أحمد عبد النبي خاطر

 ( كلية البنات،2طالب دراسات عليا، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس (1
 ( معهد الخدمة االجتماعية، القاهرة3عة عين شمس جام

 

 المستخلص
استهدف البحث تقييم المردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية التي تقدمها وزارة البيئة 
المصرية، فضال عن الكشف عن المردود البيئي المتحقق ودور تلك البرامج في تنمية الوعي 

ولتحقيق أهداف البحث، تم تصميم استمارة استبيان تم ، البيئي للشباب والفتيات الجامعيين
( مفردة من 50( مفردة تم تقسيمهم إلى )200توزيعها بطريقة قصدية على عينة قوامها )

( مفردة تم تقسيمهم على طلبة 150القائمين على البرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئية، وعدد )
، والذين شاركوا في البرامج شمس، حلوان( بالتساوي وطالبات كليات جامعات ) القاهرة، عين 

المنهج الوصفي التحليلي إلتمام الباحثون ولقد استخدم ، والدورات الثقافية البيئية لوزارة البيئة
 صحة الختبار اإلحصائية المناسبة واستمارة االستبيان وإجراء االختبارات، النظرية الدراسة

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة طردية  دراسة،تساؤالت ال على واإلجابة الفرضيات
البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وتحقيق بين 0,01 دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

؛ حيث بلغ متوسط المردود االجتماعي  المردود االجتماعي على الشباب والفتيات الجامعيين
، كما تبين وجود عالقة طردية دالة 0.304راف المعياري واالنح 2.46للبرامج الثقافية البيئية 

البيئي  الوعيبين تقييم البرامج الثقافية البيئية وتنمية 0,01إحصائيًا عند مستوى معنوية 
، 0.384االنحراف المعياري ، و 2.53تنمية الوعي البيئي ؛ حيث بلغ متوسط للشباب والفتيات 

ج خُلصت لعدة توصيات أهمها: االهتمام بالتوسع ء ما توصلت إليه الدراسة من نتائو وفى ض
في وضع البرامج البيئية التي تهدف لتنمية السلوك والوعي البيئي لدى فئات الشباب؛ لما لتلك 
البرامج من تأثير قوى على هؤالء الشباب، وهو ما يؤدى إلى بناء مجتمع يحافظ على سالمة 

بتضمين التوعية البيئية ضمن المقررات  ، كذلك ضرورةوحماية البيئة والموارد الطبيعية
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المنهجية لطلبة الجامعات لحثهم على المساهمة في تحقيق الُبعد البيئي أحد أهم أبعاد التنمية 
 .2030المستدامة ورؤية مصر 

 .يالوعي البيئ البرامج الثقافية البيئية، المردود االجتماعي، الُبعد البيئي،الكلمات المفتاحية: 
 المقدمة

قدمة بر مشكالت التلوث البيئي من أهم مشكالت العصر التي تواجه كافة البلدان المتُتعت
ر لتأثيوالنامية، حيث يؤدى التلوث البيئي إلى اختالل التوازن بين عناصر البيئة، وبالتالي ا

 على الموارد الطبيعية المتاحة، ولقد حظي موضوع البيئة وحمايتها من التلوث باالهتمام
فة ر ثقاعى المؤسسات المعنية بحماية البيئة داخل الدول المتقدمة والنامية إلى نشوتس؛العالمي

ية وحما الحفاظ على البيئة ورفع درجة الوعي البيئي لدى مواطنيها للحفاظ على الموارد الطبيعة
 البيئة من كافة أنواع التلوث المختلفة

بإيجابية مع مشكالت  البيئي يؤدى إلى تثقيف أفراد المجتمع نحو التعامل فالوعي
م ما وقضايا البيئة، حتى يدركوا أن ذلك واجب ومسئولية تجاه البيئة التي يعيشون فيها، وفه

يحيط بها من مخاطر، من أجل تكوين وعى بيئي من خالل المعلومات والمعارف البيئة 
 المكتسبة حتى يتسنى لهم التعامل مع مشكالت البيئة بشكل رشيد. 

ثير خلي تواجه وزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية الكوعلى الصعيد الدا
لعمل من التحديات العالمية والداخلية بسبب التحديات والمستجدات البيئية التي تواجه خطة ا

 البيئي بمصر، وخاصًة فيما يتعلق بتغير المناخ، وظاهرة االحتباس الحراري لما لهما من
 وغيرها من بلدان العالم. تأثيرات سلبية تؤثر على مصر

مصر، وكان من أهم  في البيئي العمل أولويات البيئة لشئون  الدولة وزارة فقد وضعت
 للبرامج كبيرة أهمية أولويات العمل البيئي هو زيادة الوعي البيئي لجميع فئات الشعب، وإعطاء

 وكافة السن، وكبار للمرأة، واألطفال، والشباب، الخاصة القدرات وتعزيز تستهدف تنمية التي
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: 2018.) وزارة البيئة،المهشمة اجتماعًيا نتيجة للزيادة السكانية التي تعانى منها مصر الفئات
 (24ص

لى فبدأت وزارة البيئة في االهتمام بأهمية التركيز على مشاركة الشباب من الجنسين ع
إلى  تهدف ات البيئية التيحد سواء في البرامج البيئية التي ُتعدها الوزارة، وتزويدهم بالمعلوم

عية، تنمية ورفع الوعي البيئي وحثهم على الحفاظ على البيئة والحد من إهدار الموارد الطبي
عال ففضاًل عن كيفية مواجهة المشكالت البيئية التي تعانى منها مصر، لما للشباب من تأثير 

يما يهم فلمعرفة اإلنسانية لدالوزارة إلثارة ا اعلى المحيطين بهم، كأحد المحاور التي تهتم به
م يتعلق بعمليات الوعي المعرفي والسلوكي والتي تؤدى بدورها إلى تنمية المجتمع بشكل عا

 وتبصيره بمدى خطورة التلوث البيئي؛ حيث أن الشباب هم نواة المجتمع ويمثلون الغالبية
 (34: ص2017وزارة البيئة،) .العظمى من السكان

 الوزارة تسعى عد االجتماعي بجانب الُبعد البيئي للبرامج البيئية التيومع كثرة االهتمام بالبُ 
 التي لتحقيقهما، أصبحت هناك ضرورة لدراسة وتقييم المردود االجتماعي لتلك البرامج البيئية

فضاًل  تطرحها الوزارة لمعرفة المنافع المتحققة من إطالق هذه البرامج على الشباب والفتيات،
ييم لقصور والضعف لتقويمها أواًل بأول؛ إذًا فاألمر يحتاج إلى دراسة وتقعن معرفة أوجه ا

 المردود االجتماعي لبرامج التوعية البيئية على الشباب والفتيات للتأكد من مدى تحقيق
فئات وجه لالمستهدف من األهداف المرجوة من تلك البرامج البيئية التي تتبناها الوزارة، والتي ت

 داخل المجتمع حتى تستطيع الوزارة الوصول إلى نتائج حقيقية تتمثل فيالشباب والفتيات 
يئية بتحقيق خطتها المستقبلية وتأثيرها على المجتمع، باإلضافة إلى ما تصبو إليه من توعية 

 ومشاركة مجتمعية، للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية. 
تقييم المردود االجتماعي للبرامج  الضوء على أهميةلتلقى  دراسةالومن هنا جاءت أهمية 

البيئة التي تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتنفيذها ضمن خططها السنوية للتعرف على آثارها 
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 االجتماعية على الشباب والفتيات كأكثر فئات المجتمع حجمًا للوصول إلى أقصى درجة من
 .المستهدفةاالجتماعية و  البيئية هدافاأل لتحقيق درجات تنمية ورفع الوعي البيئي

 البحثمشكله  
عوبات، والص تواجه البرامج الثقافية البيئية بوزارة الدولة لشئون البيئة العديد من التحديات

خاصًة في ظل الظروف والمشكالت البيئية التي تعيشها مصر؛ حيث ُيعتبر االهتمام 
ن رة، أللتحديات البيئية التي تواجهها الوزابالمشكالت والقضايا االجتماعية البيئية من أهم ا

ردود م المتميز البرامج الثقافية البيئية التي تنفذها الوزارة ُيعد مؤشرًا لضرورة معرفة وتقيي
هما االجتماعي الناتج عن أدائها على أكثر الفئات الُعمرية حجمًا داخل المجتمع المصري، و 

 ( 44: ص2017)جهاز شئون البيئة،  .الشباب والفتيات نواة هذا الوطن ومستقبلها
ماعي حيث إذا ما تم التحقق من أن البرامج البيئية الموجهة للشباب تحقق المردود االجت

بو المستهدف منها على تلك الفئة من المجتمع نستطيع القول أن تلك البرامج قد حققت ما تص
 التأثير اإليجابي على إليه من رفع وتنمية الوعي البيئي لدى الشباب، وهو ما يؤدى إلى

 المحيطين بهم التنمية البيئية نظرًا لكثرة الشباب والفتيات داخل المجتمع.
 سب ماإن عملية تقييم المردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية على مستوى الشباب ح

 كبرألحددته وزارة البيئية، تهدف لمعرفة حجم المنافع والتأثير الناتج عنها للوصول للهدف ا
 لمنع وهو رفع الوعي البيئي لدى المجتمع والمساهمة في حل المشكالت البيئية وتقديم التوعية

زارة زات و إنجاالتلوث وترشيد استهالك الموارد الطبيعة كأحد األهداف الرئيسية.) وزارة البيئية، 
 بيئيةافية ال، فضاًل عن أن دراسة وتقييم المردود االجتماعي للبرامج الثق(26، ص2020البيئة،

ئة البي يجعل لوزارة البيئة القيام بدور إيجابي وفعال في تغيير سلوك األفراد نحو الحفاظ على
لى وحمايتها عن طريق المنافع االجتماعية المتحققة من االهتمام بتلك البرامج وتأثيرها ع

 المجتمع. 
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افية البيئية التي تطلقها البرامج الثقفي الظاهر أن وتكمن مشكلة الدارسة في أنه قد يبدوا 
وزارة البيئة تحقق األهداف المستهدفة منها في نشر الوعي البيئي وتحقيق مردودا اجتماعيا 

في حين أنه من ، يتمثل في إكساب الشباب المعارف والمعلومات الثقافية عن البيئة ومشكالتها
دراستها وتقييمها يتم  بسبب عوامل أخرى مهمة لم تلك البرامج ال تحقق ذلكأن تكون  الممكن

نظرًا لعدم االهتمام بتقييم المردود االجتماعي لتلك البرامج، والتركيز فقط على وضع خطة 
وجدول زمني لتنفيذ البرامج الثقافية البيئية خالل العام الدراسي على الشباب من طلبة 

الجتماعي من الجامعات المختلفة داخل ربوع مصر، دون النظر أو معرفة أو قياس المردود ا
جراء تنفيذ تلك البرامج على الشباب المتلقي والمشارك في فعاليات تلك البرامج حتى يتم 
التوصل إلى معرفة مدى تحقيق تلك البرامج ألهدافها التي تم طرحها، ومن ثم معرفة أوجه 

ثقافية القصور والضعف لمعالجتها وتقويمها، ومدى التأثير اإليجابي للشباب المتلقي للبرامج ال
 البيئية على البيئة أقرانهم وذويهم داخل البيئة المحيطة بهم فعليًا.

 

 أسئلة البحث
ود المرد أهمية البرامج الثقافية البيئية التي تقدمها وزارة البيئية في تحقيق"ما مدى 

ية ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من األسئلة الفرع، على الشباب والفتيات"االجتماعي 
 التالية:

جتماعي ود االبين البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وتحقيق المرد االرتباطيه ما العالقة -1
 ؟على الشباب والفتيات

 ؟ياتب والفتللشبا السلوك البيئي وترشيدالبرامج الثقافية البيئية،  بين االرتباطيه ما العالقة -2
لشباب لة وتنمية الوعي البيئي بين تقييم البرامج الثقافية البيئي االرتباطيهما العالقة  -3

 ؟والفتيات
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الفتيات(، للمردود  –مستوى إجابات المستقصى منهم )الشباباإلحصائية ل ما الفروق  -4
 ؟االجتماعي المتحقق من البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وفقا لمتغير النوع

 

 البحثأهداف  
 : ما يلي إلىتهدف هذه الدراسة 

عي جتماالبرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وتحقيق المردود اال الكشف عن العالقة بين -1
 والفتيات. للشباب

 تيات.للشباب والف السلوك البيئي وترشيدالبرامج الثقافية البيئية،  دراسة العالقة بين  -2
 ات.الفتيتقييم البرامج الثقافية البيئية وتنمية الوعي البيئي للشباب و  دراسة العالقة بين -3
الفتيات(،  –في مستوى إجابات المستقصى منهم )الشباب اإلحصائية ف على الفروق التعر  -4

 .نوعير الللمردود االجتماعي المتحقق من البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وفقا لمتغ
 

 فروض البحث
 في ضوء مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة فروض الدراسة علي النحو التالي: 

ردود ة إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وتحقيق المعالقة دال توجد -1
 لشباب والفتيات.لاالجتماعي 

باب للش السلوك البيئي وترشيدالبرامج الثقافية البيئية، توجد عالقة دالة إحصائيا بين  -2
 والفتيات.

باب للش عي البيئيتوجد عالقة دالة إحصائيا بين تقييم البرامج الثقافية البيئية وتنمية الو  -3
 والفتيات.
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 –ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى إجابات المستقصى منهم )الشباب -4
لمتغير  وفقا الفتيات(، للمردود االجتماعي المتحقق من البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة

 .النوع
 

البحثأهميه    
 لجانب التطبيقي كما يلي:وا العلميتبرز أهمية الدراسة في جانبين هما الجانب 

 األهمية العلمية:
ضافة تبدو األهمية العلمية في حداثة الموضوع وندرة الكتابات والبحوث العلمية فيه باإل -

 إلى أنه من أوائل الدراسات التي تعمل على التعرف على أهمية دراسة وتقييم المردود
 ة على الشباب والفتيات.دراس –االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئة 

 األهمية التطبيقية:
شباب لى التوضيح أهمية ودور المردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئية ع  -

 بهدف تحقيق التنمية البيئية واالجتماعية. والفتيات،
ية تعتبر نتائج الدراسة وتوصياتها مساهمة فكرية وبحثية تضاف للباحثين في مجال التنم -

ن عالبيئية واالجتماعية بهدف إلى تحقيق الُبعد البيئي واالجتماعي، وكذلك المسئولين 
ج لبراماالبرامج البيئية بوزارة الدولة لشئون البيئة لمعرفة أوجه القصور والضعف في أداء 

 اعية.الجتمالبيئية لتحسينها وتطويرها وتحقيق أهدافها للمساهمة في تحقيق التنمية البيئية وا
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 مصطلحات للبحث
استخدام  "هو إدراك أفراد المجتمع ألهمية المحافظة على البيئة وترشيد البيئي: الُبعد مفهوم

 الموووووارد الطبيعيووووة، ومنووووع أو الحوووود موووون توووودهورها أو تلويثهووووا بووووأي شووووكل موووون أشووووكال التلوووووث".
 (728: ص2011)منصور،
لوكية رامج التنشووئة السووهووو قيوواس تووأثير بوو االجتموواعي للتوةيووة البيئيووة: المووردود مفهوووم

 ةوفاعليو كفواءة وتحسوين البيئوي الموردود تقيويم نظوام والتوعية البيئية على المجتمع بهدف تعزيوز
 (13: ص2016)الهيئة العامة للبيئية،تلك البرامج. 

المعاهوود و هووم األفووراد الووذين أتموووا فتوورة دراسووتهم الثانويووة والتحقوووا بالكليووات شووباب المووامعي: ال
 23-18د اجتيووازهم شووروق القبووول فيهووا، وانتظموووا بالدراسووة وتتووراو  أعمووارهم بووين الجامعيووة، بعوو

 .(7: ص2001)أبو المعاطى ، سنة.
 

 الدراسات السابقة
  (2015: الزعبىدراسة: )الدراسة األولى: 

 ضببع وعالقته التربوية العلوم كلية طلبة لدى البيئي الوعي تناولت الدراسة " مستوى 
 في بويةالتر  العلوم كلية طلبة لدى البيئي   الوعي مستوى  الدراسة إلى معرفة المتغيرات"، وهدفت

والتخصص، وكذلك التعرف على  الجنس وعالقته بمتغيري  العالمية العلوم اإلسالمية جامعة
الفروق في مستوى الوعي البيئي بين الجنسين داخل الكلية عينة الدراسة، وتوصلت نتائج 

ن الطلبة، كذلك تبي لدى البيئي الوعي مستوى  على التخصص متغير  الدراسة إلى وجود تأثير
 للطلبة عينة الدراسة. البيئي الوعي مستوى  فيأن هناك ارتفاع 
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  ((Askin, Altay:2016الدراسة الثانية: دراسة 
اسة تناولت الدراسة " تحليل الوعي البيئي لدى الطالب في مرحلة الجامعة"، وهدفت الدر 

البيئي لدى طالب المرحلة الجامعية، كذلك التعرف على تصورات الطالب  إلى تحديد الوعي
لوعي للمشكالت البيئية، كذلك التعرف على فاعلية استخدام نموذج المقابلة المعرفية وقياس ا

ى البيئي بالمشكالت البيئية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك يختلف الوعي البيئي لد
 الوعيو لتعليمية لهم، كما تبين أن هناك ارتباق بين مستوى المعرفة الطالب باختالف المرحلة ا

ة البيئي لدى الطالب عينة الدراسة، كما أظهرت النتائج أن هناك ارتفاع في مستوى المعرف
 البيئية لدى طالب المرحلة الجامعية األخيرة.

 :((Johnson:2016 الدراسة الثالثة : دراسة

لى اسة إمج التعليم البيئي لشباب شرق أفريقيا"، وهدفت الدر تناولت الدراسة " استكشاف برا
تية الذا التحقق من كيفية إدراك الشباب لبرامج التوعية البيئية، كذلك التعرف على مدى الكفاءة

 للشباب في المشاركة المدنية والصحية والبيئية، ومعرفة مدى مشاركة الشباب في مبادرات
 ج الدراسة إلى أن الخالفات تؤثر في سياق نشر المفهومالتنمية المستدامة، وتوصلت نتائ

جة الحا البيئي على نوعية البرامج المستخدمة لتنمية الوعي البيئي للشباب، كما أثبتت الدراسة
خاصة إلى المزيد من الدراسات والبرامج التفاعلية التي ترفع من الوعي البيئي لدى الشباب و 

 في البلدان النامية.
 :(2017: بعة: دراسة )تيشةالدراسة الرا

، وهدفت "لدى الشباب البيئي الوعي تنمية في ودورها التربوية تناولت الدراسة " البرامج
التعرف على أهمية البرامج التربوية في تنمية الوعي البيئي، كذلك التعرف عل  الدراسة إلى

ئج الدراسة إلى أن دور البرامج التربوية في تنمية الوعي البيئي لدى الشباب، وتوصلت نتا
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البرامج التربوية له دور كبير في تنمية الوعي البيئي لدى الشباب، كما تبين أن الشباب 
 المشاركون في برامج التوعية البيئية تغير سلوكهم بشكل إيجابي نحو التعامل مع البيئة.

  (2019: دراسة: )النمار: الخامسةالدراسة 
 عيالو  تنمية على المستدامة التنمية ممارسات في تدريبي برنامج تناولت الدراسة " أثر

 وهدفت العزيز"، عبد بن سلطان جامعة لطالبات التطوعي العمل البيئية ومهارات بالمشكالت
 لوعيا تنمية على المستدامة التنمية ممارسات في تدريبي برنامج أثر على الدراسة إلى التعرف

 يةالبيئ بالمشكالت الوعي مستوى  عن لك الكشفالتطوع، كذ ومهارات العمل البيئية بالمشكالت
الجامعة عينة الدراسة، وتوصلت  طالبات لدى تنميتها يمكن التي التطوعي العمل ومهارات

ية البيئ بالمشكالت الوعي تنمية في التدريبي للبرنامج نتائج الدراسة إلى أن هناك فاعلية
 اإحصائيً  دال فرق  ما تبين أن يوجدالدراسة، ك مجموعة طالبات لدى التطوعي العمل ومهارات

 التطبيقين في البحث مجموعة درجات الطالبات متوسطي بين 0.001 دالله مستوى  عند
  .التطبيق البعدي لصالح التطوعي العمل لمهارات المواقف الختبار والبعدي القبلي

 :(2019: الدفراوى دراسة: )الدراسة السادسة: 
عية التنمية البيئية المستدامة قائم على أنشطة التو تناولت الدراسة " مقرر مقتر  في 

تر  ديم مقوهدفت الدراسة إلى تق، البيئية لتنمية الوعي البيئي لدى طالب العلوم بكلية التربية"
الكلية  طالب للتنمية البيئية المستدامة قائم على أنشطة التوعية البيئية لتنمية الوعي البيئي لدى

 لبيئيةتنمية مفاهيم التنمية ا فيذلك قياس فاعلية المقرر المقتر  بالجامعة عينة الدراسة، ك
يئية المستدامة لدى الطالب، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك قصور في برامج التوعية الب

 المجموعة لصالح إحصائيا دالة فروق في المقررات األكاديمية للكلية، كما تبين وجود 
الب مقتر  القائم على األنشطة البيئية التي تعرض لها الطالتجريبية، ويرجع ذلك لدراسة ال

 وتفاعلوا معه بشكل ذاتي.
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  (2021: زروقى،عبد هللادراسة )الدراسة السابعة: 
، الشباب" لدى البيئي الوعي تنمية في االجتماعية المؤسسات تناولت الدراسة " دور

 التنشئة كمؤسسات المختلفة االجتماعية المؤسسات أهميةوهدفت الدراسة إلى التعرف على 
 إلى باإلضافة، )الجمعيات التعليمية، المؤسسات الرفاق، جماعة المسجد، ،األسرة( االجتماعية

، الشباب فئة لدى وتنميته البيئي الوعي وتكوين البيئية التربية في ودورها تبيان اإلعالم وسائل
 في األثر بليغ ولها هاما رادو  تلعب االجتماعية المؤسساتوتوصلت نتائج الدراسة إلى أن 

 ضاياق تجاه والجماعية الفردية بالمسؤولية الشعور بوادر غرس على والعمل البيئي، الوعي نشر
 السلوك ترشيد على العمل، كما تبين أن المؤسسات االجتماعية تساهم في المختلفة البيئة
 ساتالمؤس مختلف تسخير لخال من السليمة، البيئية التربية وتلقينهم المجتمع ألفراد البيئي

 .الشباب فئة والسيما المجتمع أفراد لدى البيئي الوعي لتنمية االجتماعية
 (  (Novotný, et al, et al.:2021الدراسة الثامنة: دراسة

وف لدى شباب طالب الجامعة حالة جامعة بريس البيئية تناولت الدراسة " تقييم التوعية
اء قييم الوعي البيئي لدى شباب طالب الجامعة، كذلك إجر بسلوفاكيا"، وهدفت الدراسة إلى ت

اسة مقارنة لفهم طالب الجامعة للوعي البيئي وعوامله من خالل الجامعة، وتوصلت نتائج الدر 
إلى أن هناك أهمية للشباب للمنصات االجتماعية على االنترنت كمصر رئيسي للمعلومات 

لوغى لحصائيا بين العوامل العاطفية والسلوكية البيئية، كما تبين أن هناك فروق ذات داللة إ
 البيئي لدى طالب كلية العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية والرياضة.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
دور البوورامج البيئيووة التووي تقوودمها تتفووق الدراسووة الحاليووة مووع الدراسووات السووابقة التووي تناولووت  -

البيئوووة وحمايوووة ومووودى تأثيرهووا علوووى رفوووع وتنميوووة المؤسسووات المتخصصوووة فوووي الحفووواظ علووى 
 (2017(، و )تيشوووة:2015)الزعبوووى: الووووعي البيئوووي لووودى الشوووباب مووون الجنسوووين، كدراسوووة
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 ,Askin ، ودراسةةةةةةة (2021: زروقى،عبةةةةةةةد ه)ودراسةةةةةةة  ، (2019)النجوووووووار: 

Altay:2016)) ودراسةةة ، Johnson:2016))،  ودراسةةة Novotný, et al, et 

al:2021) ،)  الهدف والمناهج والمستخدمة المستخدمة. حيثمن 
تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المتغيرات؛ حيث تبحث هذه الدراسة  -

عووون قيووواس وتقيووويم للموووردود االجتمووواعي والبيئوووي للبووورامج الثقافيوووة البيئيوووة علوووى الشوووباب مووون 
 الجنسين. 

افيوة نها تبحوث فوي تقيويم دور البورامج الثقتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كو  -
البيئية من حيث المردود االجتماعي والبيئي لها علوى الشوباب؛ حيوث لوم يتوصول "البواحثون" 

 لدراسة مماثلة تربط بين متغيري الدراسة الحالية.
 

 اإلطار النظري للبحث
 أواًل: مفهوم البرامج الثقافية البيئية الموجهة للشباب:

ورات، د، رامجالثقافية البيئية الموجهة للشباب والتي تطلقها وزارة البيئية ) بتتنوع البرامج 
 مبادرات، حمالت، ندوات(، خاصة بالتوعية البيئية ومشاركة الشباب من مختلف الجنسين في

في  يمر السلونشر الوعي البيئي والتفكي للعمل البيئي لتنمية قدراتهم البيئيةالمبادرات الشبابية 
 مع قضايا ومشكالت البيئة.التعامل 

ة عدة أطلقت وزارة الدولة لشون البيئ 2018في عام  البرامج البيئية الموجهة للشباب: -1
، سليمةئية الالعملية التعليمية لتربية النشء على السلوكيات البي في برامج لدمج الُبعد البيئي

 واستهدف البرنامج ما يلي:

 .ليمةية لتربية النشء على السلوكيات البيئية السالعملية التعليم فيعد البيئي بُ دمج ال -
 .رفع وعي الطالب بقضايا البيئة المحلية والعالمية -
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 .أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية يدركخلق جيل واعي بمتطلبات البيئة المحيطة   -

 .تماعيتحقيق البعدين االقتصادي واالجلمراعاة البعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة  -

  .تغيير لغة الخطاب عند الحديث عن البيئة  -

ن خفض نسبة التلوث فقط، لكن البد من التنفيذ الفعلي مو الحفاظ على الموارد الطبيعة  -
 .خالل برامج وآليات ومبادرات

استغالل طاقات الشباب من خالل عدد من المبادرات لدمجهم في العديد من القضايا  -
 ن التنوع البيولوجي والعمل داخل المحميات، إلىالبيئية من قبيل المخلفات ومجال صو 

، 2020)وزارة البيئة،  .مراكز خضراء صديقة للبيئة إلىجانب تحول مراكز الشباب 
 (199ص

 :المبادرات البيئية-2

ج المبادرات الشبابية وتنظيم البرام على أهمية دعموزارة البيئة  أكدت 2019نوفمبر 
مبادرة " إشراك إطالق ب ؛ حيث قامت الوزارةدارسالتدريبية لشباب الجامعات وطالب الم

عنية ضمن المبادرة المصرية الدولية لدمج االتفاقيات الدولية المالشباب في العمل البيئي" 
 والتنوع البيولوجي، وذلك بمركز ،ومكافحة التصحر، تغير المناخ، بالبيئة اتفاقيات ريو

ن مساعدة الشباب على تنفيذ عدد من م ، وتمكنت الوزارةالمؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية
ية ؛ كوحدات البيوجاز ومشروع إنتاج أول سيارة تعمل بالكهرباء بالتعاون مع كل المشروعات

 ، واستهدفت المبادرة ما يلي:الهندسة جامعة القاهرة

وعية برنامج تدريبي علمي تم توجيهه إلى طالب جامعَتي )اإلسكندرية ودمنهور(؛ للتإعداد  -
نوع والت المصرية الدولية الهادفة إلى ربط اتفاقيات مكافحة التصحر وتغير المناخ بالمبادرة

 .البيولوجي، سعًيا لمستقبل أفضل وتنمية مستدامة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد حسن علي عبده

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

106 

ى وعل ،طالب الجامعات؛ للتعريف بالجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة استهداف -
 .ا الستدامة المواردالثالث التي أعطت نموذًجا حقيقي   "ريو" رأسها اتفاقيات 

 .نهميم بيتنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعي البيئي والتفكير العلمي السل -

هها يواجفي العمل البيئي، إليجاد حلول للمشكالت البيئية التي  الشباب العمل على إشراك -
 المجتمع المصري.

جاز ومشروع إنتاج أول سيارة مساعدة الشباب على تنفيذ عدد المشروعات كوحدات البيو  -
 .تعمل بالكهرباء بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة

)25/5/2021 http://www.eeaa.gov.eg) 
بمكتبة " برنامج الحفاظ على الطبيعيةأطلقت وزارة البيئة "  2019في نوفمبر 

ذلك و أدرك فيه اإلنسان أهمية الحفاظ على البيئة  الذيناسب الوقت الم فيجاء و  ،اإلسكندرية
حياة  جعلتنا جميعًا نتأكد من أنه ال التيظل تعرض العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد  في

، عةاحتياج دائم للطبي فيعلى كوكب األرض بدون الحفاظ على الموارد الطبيعية وأن اإلنسان 
 واستهدف البرنامج ما يلي:

 .تنمية القدرات العلمية والمعرفية للشباب ونشر الوعي والتفكير العلمي بينهم أهمية -
يئية ضايا البفي تنفيذ برامج التوعية الخاصة بالقومكتبة اإلسكندرية وزارة البيئة التعاون بين  -

 .واالتفاقيات الدولية
 .البيئيةبالحفاظ على الصحة إعداد برنامج تدريبي علمي موجه لطالب الجامعات للتوعية  -

يقية دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفر لبرنامج إعداد  -
 .التابع لقطاع البحث األكاديمي

تهم مجموعة من البرامج الموجهة إلى طالب الكليات لرفع الوعي البيئي وبناء قدرا تنظيم -
 (199: ص2021) وزارة البيئية، .العلمية

http://www.eeaa.gov.eg/
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 ضمن، م نفذت الوزارة برنامج " الوعي البيئي بإعادة تدوير المخلفات"في نهاية نفس العا
شمل و مبادرة " أتحضر لألخضر" لرفع الوعي البيئي نحو االستفادة من إعادة تدوير المخلفات، 

( متدرب ومتدربة كنواة لنشر الوعي البيئي داخل منظمات المجتمع المدني 30البرنامج )
 كافة أنحاء الجمهورية، وهدف البرنامج إلى: للمساهمة في نشر المبادرة في

ية التنمالتركيز على تدريب الكوادر البيئية الشبابية في منظمات المجتمع المدني المهتمة ب -
 البيئية.

 .تكثيف جهود التوعية البيئية، للمواد والمخلفات الخطرة -

الحد من حث منظمات المجتمع المدني على التعاون وتحمل المسئولية المجتمعية نحو  -
 (200) وزارة البيئية، المرجع السابق: ص التلوث البيئي.

ت للشباب تح أطلقت وزارة الدولة البيئة برنامجًا تدريبيًا موجها 2020في أواخر عام 
هداف وأ  2030لرؤية مصر  والذي جاء تحقيقًا لرؤية مصر ،"قادة شباب البيئ  مسمى " برنامج

  :من أهم أهداف البرنامج ما يليوكان ، ،التنمية المستدامة الرامية
أهمية دور الشباب في بناء المجتمع وضرورة إكسابهم مهارات علمية وإبداعية وتفكير  -

 ر.ومنهجي حتى يستطيعوا مواكبة التطورات السريعة التي يشهدها هذا العص علمي

  .حل المشكالت البيئية فيدور الشباب وتأهيلهم للمشاركة  تدريب وتفعيل -

 .شبابية تعي القضايا البيئية وتأثيراتها ودورهم في التصدي لها خلق كوادر -

نهم دورهم وتجهيزهم لمشاركة بعض الممثلين متفعيل و دور الشباب، رفع الوعي البيئي لدى  -
 .في مناقشات الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات

 (7-3صص : 2020ر،)نصا.المشاركين بالقوانين والتشريعات البيئيةتعريف الشباب  -

شباب قادة )  استكملت وزارة البيئة جهودها نحو إطالق برنامج 2021في بداية عام 
نظرا للظروف االستثنائية التي يعيشها  االلكترونية،مناقشات المحاضرات و ( عن طريق الالبيئة



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد حسن علي عبده

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

108 

الفارقة  وذلك إيمانا من الوزارة أن تلك األزمة " فيروس كورونا"، جائحةالعالم في ظل انتشار 
عالميًا لها دور هام في توعية الجميع بأهمية البيئة وضرورة العيش في توافق معها وحماية 

برامج متنوعة تستهدف من خالل تكثيف  مواردها لضمان الحياة بسالم على كوكب األرض
. وقادرة على المساهمة الفعالة في حل المشكالت البيئية البيئيبناء كوادر شابة تهتم بالعمل 

 (20: ص2021)فؤاد،

 الخلفية النظرية للدراسة:
ن أأنه من األنسب لنا  "الباحثون"يعتقد الحالية،  الدراسةحتى ال ننطلق من فراغ في 

ا نستند على نظرية محددة، األمر الذي من شأنه أن يقدم نسبيا صفة الشمول للدراسة، ونظر 
لى عبيئة الثقافية البيئية بوزارة ال ألن موضوع الدراسة حول تقييم المردود االجتماعي للبرامج

ثة فقد ُيرى أنه من األنسب أن نستند على نظرية حدي، الشباب والفتيات بالجامعات المصرية
مثل نظرية ) البنائية الوظيفية( من أجل الوصول إلى نتائج تخدم موضوع الدراسة بصفة 

ياة ات الحنسقا وظيفته إمداد مقومحيث تتمثل تلك النظرية في التأكيد على أن البيئة ُتعد  ؛أكبر
ن األساسية المتكونة بفعل االتزان القائم بين المكونات الحية وغير الحية ضمن مجموعة م
مر الضرورات الوظيفية التي ينبغي القيام بها في البيئة، والتكيف معا ومن أجلها لكي تست

 ية منى نمط الحياة االجتماعبالعطاء وال تهدد استمراريتها وتوازنها، فهي تسعى للمحافظة عل
خالل اتجاهات معرفية مشتركة وتوزيع األدوار والتكيف مع البيئة من خالل المعايير 
 والضوابط المنظمة للسلوك والتنشئة االجتماعية، وتحقيق أهداف المجتمع، ووجود التكامل

 (414: ص2020)عبد الرحمن،ابراهيم، االجتماعي.
  :هي الفرعية األنساق من مجموعة االجتماعي النسق ويحوي 

 . الثقافية األنماق على المحافظة ووظيفتها  القيم -
 . االجتماعية األنساق تكامل وظيفة وتؤدي : ريالمعاي -
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 . الجماعية الغايات تحقيق في تتمثل وظيفتها : المماعات -
 .(2: ص2007التكيف. )سعد، هي ووظيفتها :األدوار -

 

 اإلجراءات المنهجية للبحث
 تقتصر حدود البحث على ما يلي : ثحدود البح: 

الل تائج خاستغرقت مرحلة التنفيذ الميداني للدارسة وتحليلها والوصول إلي نالحدود الزمنية: 
 .31/12/2021حتى  1/1/2020الفترة من 

طبيق م التتويقصد بها النطاق المكاني إلجراء الدراسة، وفي الدراسة الحالية  الحدود المكانية:
 معة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة حلوان.على كليات جا

 ويقصد به جمهور البحث الذي تشمله الدراسة، وفي هذه الدراسة يتمثل الحدود البشرية:
جمهور البحث في الشباب من الطلبة والطالبات المنتسبين للدراسة بالكليات المختلفة 

 . ئةافية البيئية بوزارة البي، فضال عن القائمين عن البرامج الثقبالجامعات عينة الدراسة
  البحثمنهج : 

 ،االجتماعي المسح منهج على تعتمد التي الوصفية الدراسات منالدراسة  هذه عتبرتُ 
ود االجتماعي تقييم البرامج الثقافية البيئية والمرد بين العالقة لدراسة المناهج أنسب من عتبريُ و 

 قوائم أسلوب على "الباحثون  "اعتمد اكم ،على الشباب والفتيات ببعض الجامعات المصرية
دود تقييم المر  بهدف، الميدانية الدراسة إلجراء الالزمة األولية البيانات لجمع االستقصاء

 االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئة على الشباب والفتيات. 
 :ممتمع وعينة البحث  
طلبة بكليات الجامعات عينة الدراسة اشتمل مجتمع الدراسة على الشباب والفتيات من ال -

الذين شاركوا في البرامج والدورات  )جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة حلوان(
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الثقافية البيئية التي أقامتها وزارة البيئية بالجامعات السالفة الذكر خالل العام الدراسي 
2019/2020. 

( مفردة من 50تقسيمهم إلى )( مفردة تم 200تكونت عينة البحث من ) :البحث عينة -
اب والفتيات ( مفردة من الشب150القائمين على البرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئة، وعدد )

 للدراسة بالجامعات عينة الدراسة؛ حيث تم اختيار العينة بالطريقة القصدية.
 ة:تم استخدام استمارة االستبيان؛ حيث تكونت من األقسام التالي: البحثأدوات  -
راسة القسم االول: يتكون من البيانات األولية الخاصة بالخصائص الديموغرافية لعينة الد -

 .لبيئية.ارة ا، وكذلك القائمين على البرامج الثقافية البيئية بوز من الشباب والفتيات الجامعيين
ة افيالمردود االجتماعي للبرامج الثق ( عبارات لمعرفة درجة10تكون من )يالقسم الثاني و  -

 الجامعيين. الشباب والفتياتمن  عينة الدراسةلدى  البيئية
ترشيد  دور البرامج الثقافية البيئية فيلمعرفة درجة  عبارات( 10القسم الثالث وتكون من ) -

 .الجامعيين الشباب والفتياتمن  عين  الدراس لدى السلوك البيئي 
لبيئية اأداء البرامج الثقافية  تقييم أهمية لمعرفة عبارات( 10تكون من )ي: و الرابعالقسم  -

 ئة()من وجهة نظر القائمين على البرامج الثقافية البيئية بوزارة البي الموجهة للشباب
 المطبقة: اإلحصائية المعالمة أساليب 

 (SPSS V. 25) للعلوم االجتماعية باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية"الباحثون" قام 
نباخ االعتماد على معامل ألفا كرو ل على النتائج، كما تم لتفريغ البيانات وجدولتها والحصو 

(Cronbach Alpha ،) لقياس مدى الصدق والثبات لقائمة االستقصاء، وأبعاد المتغيرات
 حساب الوزن النسبي لكل عبارة داخل محاورالمستخدمة في البحث، باإلضافة إلى االعتماد 

 لتوصيف متغيرات T.testواختبار علي حداوحساب متوسط الوزن المرجح لكل عبارة  الدراسة،
 الدراسة، كما تم استخدام معامل االرتباق، " الختبار صحة فروض الدراسة.
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 :صدق األداة 
 ( محكمين7تم التحقق من الصدق الظاهري ألبعاد الدراسة بعرضها على ) الصدق الظاهري:

االجتماع، وعلم من أعضاء هيئة التدريس من ذوى الخبرة واالختصاص في تخصصات علم 
النفس البيئي، وذلك بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى األداة من حيث: وضو  

تبع تالفقرات، والصياغة اللغوية، ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله، وانتمائها للمجال الذي 
له، فضاًل عن إضافة أو تعديل، أو حذف ما يرونه مناسبا على الفقرات، وتم األخذ 

رة من المحكمين؛ حيث تكونت استما %85ديالت المقترحة التي تم االتفاق عليها بنسبة بالتع
 االستقصاء في صورتها النهائية لكل ُبعد من أبعاد المتغيرات الًمعدة للقياس.

 :ثبات األداة 
ل بإجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة، من خال "الباحثون"قام 

؛ حيث أن أسلوب ألفا  (Cronbach Alpha Coefficient Alpha) نباخمعامل ألفا كرو 
ك التماسو إلى أخرى، وهو ُيشير إلى قوة االرتباق كرونباخ يعتمد على اتساق أداء الفرد من فقرة 

امل من وكلما اقتربت قيمة المع لقياس ثبات المقياس،ألفا  معامل ويستخدمبين مجاالت األداة، 
هي الحد -( 0,6اك ثبات قوى، بينما انخفاض قيمة المعامل عن )الواحد الصحيح كان هن

لتطبيقية ومن الناحية ا، نخفاض الثبات الداخليالشير يُ  - كرونباخ األدنى المقبول لمعامل ألفا
 لك:يوضح ذ التاليُيعد مقبوال في البحوث المتعلقة في اإلدارة والعلوم اإلنسانية والجدول 

 العاملين( -لخاص بمحاور االستبيان )الشباب/الفتياتالصدق والثبات ا: (1جدول )
عدد  المحاور

 الصدق الثبات العبارات

استمارة الشباب/ 
 الفتيات الجامعيين

 0.816 0.667 11 السلوك والوعي البيئي لدى الشباب والفتيات
المردود االجتماعي للبرامج البيئية الثقافية 

 0.844 0.714 11 على الشباب والفتيات
 0.896 0.804 22 محاور الدراسة الخاصة بالطالب

استمارة القائمين على 
 البرامج الثقافية البيئية

 تقييم أداء البرامج البيئية الثقافية الموجهة
 0.951 0.906 12 للشباب
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لمحوواور اسوووتمارة  0.804بلغووت قيمووة  يوضووح الجوودول السووابق إن قيمووة معاموول ألفووا كرونبوواخ
. كموا بلغوت قيموة 0.896ات الجوامعيين، وكانوت قيموة معامول الصودق هوا.الخاصة بالشباب والفتي

ممووا  0.951وكانووت قيمووة معاموول الصوودق هووى، 0.906معاموول ألفووا كرونبوواخ السووتمارة العوواملين 
( 0.60) ًيشوير لوجوود ثبوات مرتفوع، حيوث أن قيموة معامول ألفوا تعتبور مقبولوة، إذا كانوت أكبور موون

 ن بالثبات الداخلي لعباراته كال منهما.كما يشير بتمتع محاور االستمارتي
 الداخلي: االتساق 

تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل ارتباق بيرسون بين درجات كل 
 فقرة والدرجة الكلية للمقياس.

ت االتساق الداخلي للفقرات محاور االستبيان الدراسة الخاص الشباب/الفتيا: (2جدول )
 الجامعيين

معامل  السؤال
 االرتباط

قيمة 
معامل  السؤال الداللة

 االرتباط
قيمة 
 الداللة

1 **0.589 0.00 11 **0.486 0.00 
2 **0.577 0.00 12 **0.413 0.00 
3 **0.449 0.00 13 **0.457 0.00 
4 **0.431 0.00 14 **0.562 0.00 
5 **0.433 0.00 15 **0.717 0.00 
6 **0.514 0.00 16 **0.741 0.00 
7 **0.549 0.00 17 **0.705 0.00 
8 **0.413 0.00 18 **0.752 0.00 
9 **0.411 0.00 19 **0.452 0.00 

10 **0.711 0.00 20 **0.500 0.00 
السابق أن جميع معامالت االتساق الداخلي للفقرات محواور االسوتبيان  الجدوليتضح من 

؛ حيوث جواء يتوراو  معوامالت 0.05ة الدراسة الخاص بالطالب دالة إحصوائيا عنود مسوتوى داللو
 ، وهو ما يدل على وجود اتساق الداخلي لكل فقرة بمحورها. 0.741إلى  0.411االرتباق 
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لى بالقائمين عيوضح االتساق الداخلي للفقرات محاور االستبيان الدراسة الخاص : (3جدول )
 البرامج الثقافية البيئية

معامل  السؤال
 االرتباط

قيمة 
معامل  ؤالالس الداللة

 االرتباط
قيمة 
 الداللة

1 **0.604 0.00 6 **0.587 0.00 
2 **0.735 0.00 7 **0.675 0.00 
3 **0.737 0.00 8 **0.806 0.00 
4 **0.699 0.00 9 **0.746 0.00 
5 **0.758 0.00 10 **0.778 0.00 

 إحصووائياللمقيوواس دالووة  الووداخليجميووع معووامالت االتسوواق  أنيتضووح موون الجوودول السووابق 
 وهووو مووا 0.806 إلووى 0.587حيووث جوواء يتووراو  معووامالت االرتبوواق ؛ 0.05عنوود مسووتوى داللووة 

 .لكل فقرة بمحورها الداخلييدل على وجود اتساق 
 :خصائص مفردات عينة الدراسة 

لبرامج االذين شاركوا في  يوضح النوع لعينة الدراسة من الشباب/الفتيات الجامعيين: (4جدول )
 (150)ن =  دورات الثقافية البيئيةوالندوات وال

 حلوان عين شمس القاهرة % ك النوع
 % ك % ك % ك

 %16.0 24 %12.0 18 %16.0 24 %44.0 66 ذكر
 %17.3 26 %21.3 32 %17.3 26 %56.0 84 انثى

 %33.3 50 %33.3 50 %33.3 50 %100 150 اإلجمالي
الفتيات الجامعيين  اسة من الشباب/يتضح من الجدول السابق الخاص بالنوع لعينة الدر 

بينما بلعت عينة  %56أن نسبة االناث أكبر من نسبة الذكور حيث بلعت نسبة االناث 
حيث تم التطبيق على جامعة ) ، مفردة 150من عينة الدراسة حيث ن =  %44الذكور 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 
 وآخرون  محمد حسن علي عبده

 

 2022مايو الجزء األول،  الخامس، العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

114 

إلناث وقد جاءت أعلى نسبة ل، مفردة لكل جامعة 50حلوان ( بواقع  –عين شمس  –القاهرة 
% كما بلغ أقل نسبة للذكور  21.3بالجامعات فى جامعة عين شمس حيث بلغت نسبتها 

 الدراسة.من عينة  %12بذات الجامعة بواقع 
= ية )نثقافية البيئالخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة من القائمين على البرامج ال: (5جدول )

50) 
البيانات 
 اإلجمالي أنثى ذكر التصنيف األولية

 % ك % ك % ك

 العمر

 %2 1 %0 0 %2 1 فاقلسنة  30
 %58 29 %18 9 %40 20 45 الىسنة  31 من

 %40 20 %12 6 %28 14 فاكثرسنة 46
 %100 50 %30 15 %70 35 اإلجمالي

 الوظيفة

 %18 9 %6 3 %12 6 عام مدير
 %28 14 %6 3 %22 11 ادارة مدير

 %54 27 %18 9 %36 18 أخصائي
 %100 50 %30 15 %70 35 جمالياإل

سنوات 
 العمل

10-15 13 26% 7 14% 20 40% 
16-20 15 30% 5 10% 20 40% 
21-30 7 14% 2 4% 9 18% 
31-50 0 0% 1 2% 1 2% 

 %100 50 %30 15 %70 35 اإلجمالي

المؤهل 
 العلمي

 %18 9 %8 4 %10 5 عليا دراسات
 %70 35 %22 11 %48 24 جامعي مؤهل

 %12 6 %0 0 %12 6 المتوسط فوق  مؤهل
 %100 50 %30 15 %70 35 اإلجمالي

 الدورات

 %8 4 %2 1 %6 3 واحدة دورة
 %56 28 %18 9 %38 19 دورة من أكثر

 %36 18 %10 5 %26 13 ال توجد دورة
 %100 50 %30 15 %70 35 اإلجمالي
 المصدر: من إعداد الباحث
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 النتائج
 :لمتغيرات الدراسةاإلحصاءات الوصفية 

لى من وجهة نظر القائمين ع ) أداء البرامج البيئية الثقافية الموجهة للشباب :(6)جدول 
 البرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئة(

الى  نعم العبارة
 حد ما

 ال

وع 
مم

م
زان

ألو
ا

ن  
وز

ال
جح

مر
ال

ن  
وز

ال
بي

نس
ال

يب 
لترت

ا
 

 % ك % ك % ك
لدى الوزارة أدوات ومقاييس علمية إدارية لمتابعة وقياس وتقييم 

 على المردود االجتماعي والبيئي للبرامج الثقافية البيئية التي تقدمها
 الشباب من الجنسين.

3
7 

7
4
% 

9 1
8
% 

4 8
% 

1
3
3 

2
.
6
6 

8
8
.
7 

1 

 تحرص الوزارة على متابعة وقياس وتقييم المردود االجتماعي للبرامج
 يئية التي تقدمها للشباب من الجنسين.الثقافية الب

2
7 

5
4
% 

1
9 

3
8
% 

4 8
% 

1
2
3 

2
.
4
6 

8
2
.
0 

6 

تحرص الوزارة على متابعة وقياس وتقييم المردود البيئي للبرامج 
 الثقافية البيئية التي تقدمها للشباب من الجنسين.

2
5 

5
0
% 

2
1 

4
2
% 

4 8
% 

1
2
1 

2
.
4
2 

8
0
.
7 

7 

لجنسين في مدى تحرص الوزارة على استطالع رأى الشباب من ا
ة لبيئاتأثير البرامج الثقافية البيئية التي تقدمها في اهتمامهم بحماية 

 والتصدي للمشكالت البيئية.

2
2 

4
4
% 

1
8 

3
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% 

9 1
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1
1
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2
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8 

باب للش تهتم الوزارة بتقييم محتوى البرامج البيئية الثقافية التي تقدمها
 لمعرفة مدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
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هة لموجتمتلك الوزارة خطة إستراتيجية لتطوير البرامج الثقافية البيئية ا
 للشباب من الجنسين.
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% % % 4 2
1 

.
1 

ب لشباتهتم الوزارة بالحمالت والبرامج الثقافية البيئية الموجهة لفئة ا
رهم اإليجابي على أسرهم في الحفاظ من الجنسين إلدراكها بمدى تأثي

 على سالمة البيئة المحيطة بهم وترشيد االستهالك.
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 رامجتمتلك وزارة البيئة خبراء ومتخصصين في العلوم البيئية لتقديم الب
 الثقافية البيئية الموجهة للشباب من الجنسين.

3
2 

6
4
% 

1
4 

2
8
% 

4 8
% 

1
2
8 

2
.
5
6 

8
5
.
3 

3 

شر ة لنالبرامج البيئية الثقافية التي تقدمها وزارة البيئية للشباب كافي
 وتنمية  الوعي البيئي للشباب من الجنسين.  
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را ب دو هناك أهمية الستمرار البرامج الثقافية البيئية للوزارة ألنها تلع
 ى الشباب من الجنسين.مهما في تنمية الوعي البيئي لد

2
9 

5
8
% 

1
4 

2
8
% 

7 1
4
% 

1
2
2 

2
.
4
4 

7
.
3
2 

9 

 من نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
 :يتبين من المدول السابق ما يلى

جاءت في المرتبة األولى عبارة " لدى الوزارة أدوات ومقاييس علمية إدارية لمتابعة وقياس  -
البيئية التي تقدمها على الشباب من  وتقييم المردود االجتماعي والبيئي للبرامج الثقافية

تهتم  تليها في المرتبة الثانية عبارة "، 88.7ووزن نسبى ،2.66"، بوزن مرجح الجنسين
الوزارة بتقييم محتوى البرامج البيئية الثقافية التي تقدمها للشباب لمعرفة مدى فاعليتها في 

 ي المرتبة الثالثة عبارة "تليها ف، 86.0، ووزن نسبى2.58"، بوزن مرجح تحقيق أهدافها
تمتلك وزارة البيئة خبراء ومتخصصين في العلوم البيئية لتقديم البرامج الثقافية البيئية 

تليها في المرتبة ، 85.3، ووزن نسبى2.56"، بوزن مرجح الموجهة للشباب من الجنسين
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ة لفئة الشباب من تهتم الوزارة بالحمالت والبرامج الثقافية البيئية الموجه الرابعة عبارة "
الجنسين إلدراكها بمدى تأثيرهم اإليجابي على أسرهم في الحفاظ على سالمة البيئة 

، تليها في المرتبة 81.3، ووزن نسبى2.44"ن بوزن مرجحالمحيطة بهم وترشيد االستهالك
تمتلك الوزارة خطة إستراتيجية لتطوير البرامج الثقافية البيئية الموجهة  الخامسة عبارة "

تليها في المرتبة السادسة ، 82.1ووزن نسبى ، 2.21"، بوزن مرجحللشباب من الجنسين
تحرص الوزارة على متابعة وقياس وتقييم المردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية  عبارة"

، تليها في 82.0، ووزن نسبى2.46"، بوزن مرجح  التي تقدمها للشباب من الجنسين
تحرص الوزارة على متابعة وقياس وتقييم المردود البيئي للبرامج  ة"المرتبة السابعة عبار 

، 80.7ووزن نسبى، 2.42"، بوزن مرجحالثقافية البيئية التي تقدمها للشباب من الجنسين
تحرص الوزارة على استطالع رأى الشباب من الجنسين في تليها في المرتبة الثامنة عبارة" 

ية التي تقدمها في اهتمامهم بحماية البيئة والتصدي مدى تأثير البرامج الثقافية البيئ
" تليها في المرتبة التاسعة عبارة  74.0ووزن نسبى، 2.22"، بوزن مرجح للمشكالت البيئية

هناك أهمية الستمرار البرامج الثقافية البيئية للوزارة ألنها تلعب دورا مهما في تنمية الوعي  "
تليها في ، 7.32، ووزن نسبى 2.44ن مرجح البيئي لدى الشباب من الجنسين"، بوز 

البرامج البيئية الثقافية التي تقدمها وزارة البيئية للشباب كافية لنشر  المرتبة العاشرة عبارة "
 .67.3، ووزن نسبى2.02"، بوزن مرجح وتنمية  الوعي البيئي للشباب من الجنسين

 
  (7) جدول

  وترشيد السلوك البيئي جتماعيالمردود اال حول الفتيات( –)الشباب استمابات 
 التي تقدمها وزارة البيئة الثقافية البيئيةللبرامج  

جمم ال إىل حد ما نعم العبارة  وع  األ وزا ن
الو   زن  املر  ج ح
الو   زن  الن س يب
الت   تي ب
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 % ك % ك % ك

 المردود االجتماعي
 ةبيئال أرى جدوى من البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال

داخل الجامعة في التأثير على البيئة االجتماعية ) أعضاء هيئة 
 الطالب ( داخل الجامعة. –العاملين  -التدريس

18 12% 50 33% 82 55% 236 1.5
7 

.52 10 

خل أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة دا
 لمحيط بى. الجامعة في نشر مفهوم التوعية البيئية داخل المجتمع ا

79 53% 49 33% 22 15% 357 2.3
8 

.79 6 

عة لجاماأثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل 
في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية جيراني داخل 

 محل سكنى نحو المحافظة على البيئة وحمايتها.  

15 10% 62 41% 72 48% 241 1.6
1 

0.54 9 

عة لجاماأثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل 
في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية أصدقائي 

 وزمالئي نحو المحافظة على البيئة والحد من التلوث البيئي.

85 57% 45 30% 20 13% 365 2.4
3 

.81 5 

عة لجامادمتها وزارة البيئة داخل أثرت البرامج الثقافية البيئية التي ق
في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية أسرتي نحو 

 المحافظة على البيئة وعم تلويثها.

111 74% 29 19% 10 7% 401 2.6
7 

.89 4 

ل حفزتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخ
تمعية والعمل التطوعي الجامعة على الحرص في المشاركة المج

 لحل مشكالت وقضايا البيئية.

68 45% 60 40% 22 15% 346 2.31 .77 7 

عة لجاماأثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل 
أحرص دائما على نظافة في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني 

 .منزلي والبيئة المحيطة به للحفاظ على صحة أسرتي

63 42% 38 25% 49 33% 314 2.0
9 

.70 8 

عة لجاماأثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل 
في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية الجيران 
وأصحاب المحالت بالمنطقة المحيطة بمحل سكنى نحو المحافظة 

 دام صناديق القمامة.  على البيئة والحد من التلوث البيئي واستخ

114 76% 31 21% 4 3% 408 2.72 .91 3 

خل أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة دا
على البيئة  التلوث البيئي ومخاطرحجم  الجامعة في تقدير

 .المجتمعية مما حفزني على توعية من حولي

121 81% 27 18% 1 1% 418 2.79 .93 2 

 1 95. 2.86 429 %3 4 %9 13 %89 133من البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل اكتسبت 
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الجامعة المزيد من المعرفة بالقوانين والمعلومات الثقافية عن البيئة 
) التصحر، التنمية المستدامة، المخلفات الصلبة، إعادة التدوير، 

( مما كان له األثر في التغيرات المناخية، االحتباس الحراري...الخ
 دود إيجابي لدى  عن الحفاظ على البيئة ومواردها.تحقيق مر 

 
 

 (7) جدول تابع
 ال إىل حد ما نعم العبارة 

وع 
جمم

زان
ألو

ا
 

زن 
الو

جح
املر

زن  
الو

سيب
الن

يب 
لتت

ا
 % ك % ك % ك 

 ترشيد السلوك البيئي
ة يئوزارة الب أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها

داخل الجامعة في زيادة اهتماماتي بقضايا ومشكالت 
 البيئة والتنمية المستدامة وترشيد سلوكي البيئي.

51 81 7 9 2 4% 406 2.71 .90 2 

ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
داخل الجامعة في ترشيد سلوكي البيئي من خالل 

دورة  -بيئة المادية للجامعة المدرج)المحافظة على ال
 ساحة الجامعة( بعد أن كنت ال أهتم بذلك. -المياه

105 70% 38 25% 7 5% 398 2.65 .88 3 

ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
داخل الجامعة في ترشيد سلوكي البيئي من خالل 

بأي شكل من  المحافظة عل نظافة الجامعة وعدم تلويثها
 أشكال التلوث.

69 46% 55 37% 26 17% 343 2.29 .76 8 

ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
داخل الجامعة في الحرص على التخلص من المخلفات 

 .في األماكن المخصصة لها داخل الجامعة

104 69% 37 24% 6 4% 397 2.64 87.0 4 

 بيئةالثقافية البيئية التي قدمتها وزارة الأفادتني البرامج 
داخل الجامعة في ترشيد استخدام الموارد داخل الجامعة 

 ترشيد استخدام الطاقة(. -) ترشيد استخدام المياه

93 62% 44 29% 13 9% 380 2.53 .84 5 

ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
 .تنمية وعيي وثقافتي البيئية زيادة داخل الجامعة في

94 63% 41 27% 15 10% 379 2.53 .84 6 
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ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
معرفة أهمية تعميم تجربة فصل داخل الجامعة في 

 .المخلفات من المنبع للحد من التلوث البيئي

38 25% 67 45% 45 30% 293 1.95 .65 10 

ة بيئلبرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة الأفادتني ا
داخل الجامعة باالهتمام بتعديل سلوكي نحو بالحفاظ 

 على النظافة العامة والصحة العامة.

118 79% 25 17% 7 5% 411 2.74 .91 1 

ة بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
لموارد داخل المنزل داخل الجامعة في ترشيد استخدام ا

 ترشيد استخدام الطاقة(. -في ) ترشيد استخدام المياه

71 47% 58 39% 21 14% 350 2.33 .78 7 

ة في بيئأفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة ال
ترشيد سلوكي البيئي في التعامل مع الموارد الطبيعية ) 

 .الحدائق( -النباتات -األشجار

66 44% 50 33% 34 23% 332 2.21 .74 9 

 )المصدر: من نتائج التحليل اإلحصائي(
  :يتبين من الجدول السابق ما يلي

 للمردود االجتماعي: لُبعد بالنسبة -أ
جاءت في المرتبة األولى عبارة " اكتسبت من البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة  -

) التصحر، التنمية المستدامة، المخلفات وانين والمعلومات الثقافية عن البيئة المزيد من المعرفة بالق
( مما كان له األثر في تحقيق مردود الصلبة، إعادة التدوير، التغيرات المناخية، االحتباس الحراري...الخ

دا، بدرجة قوية ج 95.، ووزن نسبى2.86إيجابي لدى  عن الحفاظ على البيئة ومواردها، بوزن مرجح 
أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في تليها في المرتبة الثانية عبارة" 

"، بوزن مرجح على البيئة المجتمعية مما حفزني على توعية من حولي التلوث البيئي ومخاطرحجم  تقدير
أثرت البرامج الثقافية البيئية الثالثة عبارة "بدرجة قوية جدا، تليها  في المرتبة  93.، ووزن نسبى 2.79

التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية الجيران 
وأصحاب المحالت بالمنطقة المحيطة بمحل سكنى نحو المحافظة على البيئة والحد من التلوث البيئي 

تليها في المرتبة الرابعة ، بدرجة قوية جدا 91.، ووزن نسبى2.72زن مرجح "، بو واستخدام صناديق القمامة
أثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في سلوكي البيئي االجتماعي  عبارة "

 ، ووزن 2.67"، بوزن مرجح مما جعلني أقوم بتوعية أسرتي نحو المحافظة على البيئة وعم تلويثها
أثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها  ، تليها في المرتبة الخامسة عبارة "بدرجة قوية جدا 89.نسبى
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وزارة البيئة داخل الجامعة في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني أقوم بتوعية أصدقائي وزمالئي نحو 
تليها في ، بدرجة قوية 81.وزن نسبىو ، 2.43"، بوزن مرجح المحافظة على البيئة والحد من التلوث البيئي

أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في نشر  المرتبة السادسة عبارة"
تليها ، بدرجة قوية 79.، ووزن نسبى2.38"، بوزن مرجح مفهوم التوعية البيئية داخل المجتمع المحيط بى

فزتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة على ح في المرتبة السابعة عبارة "
، ووزن 2.31"، بوزن مرجحالحرص في المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي لحل مشكالت وقضايا البيئية

ها وزارة البيئة أثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمت تليها في المرتبة الثامنة عبارة "، بدرجة قوية 77.نسبى
أحرص دائما على نظافة منزلي والبيئة المحيطة داخل الجامعة في سلوكي البيئي االجتماعي مما جعلني 

تليها في المرتبة التاسعة ، بدرجة قوية 70.ووزن نسبى، 2.09"، بوزن مرجح به للحفاظ على صحة أسرتي
البيئة داخل الجامعة في سلوكي البيئي االجتماعي أثرت البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة  عبارة "

"، بوزن مرجح مما جعلني أقوم بتوعية جيراني داخل محل سكنى نحو المحافظة على البيئة وحمايتها
ال أرى جدوى من البرامج  ، تليها في المرتبة العاشرة عبارة "، بدرجة متوسطة0.54ووزن نسبى 1.61

رة البيئة داخل الجامعة في التأثير على البيئة االجتماعية ) أعضاء هيئة الثقافية البيئية التي قدمتها وزا
 بدرجة ضعيفة. 52.ووزن نسبى، 1.57"، بوزن مرجحالطالب ( داخل الجامعة –العاملين  -التدريس

 :لُبعد ترشيد السلوك البيئيبالنسبة  -ب
ي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في المرتبة األولى عبارة " أفادتني البرامج الثقافية البيئية الت جاءت -

ووزن ، 2.74 بوزن مرجحباالهتمام بتعديل سلوكي نحو بالحفاظ على النظافة العامة والصحة العامة"، 
أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة  ، تليها في المرتبة الثانية عبارة "بدرجة قوية جدا 91.نسبى

زيادة اهتماماتي بقضايا ومشكالت البيئة والتنمية المستدامة وترشيد سلوكي البيئي البيئة داخل الجامعة في
أفادتني البرامج  ، تليها في المرتبة الثالثة عبارة "بدرجة قوية جدا 90.نسبىووزن   2.71مرجح بوزن 

)المحافظة على الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في ترشيد سلوكي البيئي من خالل 
ساحة الجامعة( بعد أن كنت ال أهتم بذلك"، بوزن مرجح  -دورة المياه -البيئة المادية للجامعة المدرج

أفادتني البرامج الثقافية البيئية تليها في المرتبة الرابعة عبارة" ، بدرجة قوية جدا 88.، ووزن نسبى2.65
لى التخلص من المخلفات في األماكن المخصصة التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في الحرص ع

 تليها في المرتبة الخامسة عبارة، بدرجة قوية جدا 87.0، ووزن نسبى2.64بوزن مرجح لها داخل الجامعة
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أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في ترشيد استخدام الموارد داخل  "
بدرجة قوية  84.، ووزن نسبى2.53ترشيد استخدام الطاقة(، بوزن مرجح -خدام المياهالجامعة ) ترشيد است

أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل  "  عبارة ، تليها في المرتبة السادسةجدا
تليها ، وية جدابدرجة ق 84.ووزن نسبى، 2.53بوزن مرجح تنمية وعيي وثقافتي البيئية زيادة الجامعة في

أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في ترشيد  المرتبة السابعة عبارة " في
، 2.33 ترشيد استخدام الطاقة(، بوزن مرجح -استخدام الموارد داخل المنزل في ) ترشيد استخدام المياه

أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها  "بة الثامنة عبارة في المرتتليها ، بدرجة قوية 78. ووزن نسبى
وزارة البيئة داخل الجامعة في ترشيد سلوكي البيئي من خالل المحافظة عل نظافة الجامعة وعدم تلويثها 

تليها في المرتبة التاسعة ، بدرجة قوية 76.، و وزن نسبى2.29بوزن مرجح  بأي شكل من أشكال التلوث
أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي قدمتها وزارة البيئة في ترشيد سلوكي البيئي في التعامل مع  عبارة"

تليها ، بدرجة قوية 74.، ووزن نسبى 2.21بوزن مرجح  الحدائق( -النباتات -الموارد الطبيعية ) األشجار
معرفة دمتها وزارة البيئة داخل الجامعة في عبارة " أفادتني البرامج الثقافية البيئية التي ق في المرتبة العاشرة

 ، ووزن نسبى1.95بوزن مرجح  أهمية تعميم تجربة فصل المخلفات من المنبع للحد من التلوث البيئي
 بدرجة متوسطة. 65.

 اختبار الفروض
 :نتائج اختبارات فروض الدراسة 

 :نتائج اختبار صحة الفرض األول 
لوزارة  عالقة دالة إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئية جدتو " أنهينص الفرض األول للدراسة على 

 .الجامعيين البيئة وتحقيق المردود االجتماعي على الشباب والفتيات
 (8)جدول 

 المردود االجتماعيبين متوسط درجات االرتباط بيرسون معامل 
 المامعيين والفتيات الشبابعلى  البيئية  للبرامج الثقافية 

االنحراف  طمتوس  المحاور
 المعياري 

معامل 
 االرتباق

قيمة 
 الداللة

الدالة عند 
0.05 

 دالة 0.00 0.557** 0.304 2.46 الثقافية البيئية  البرامج
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 0.337 2.35 المردود االجتماعي
عي ماد االجتمعامل االرتباق "بيرسون" بين متوسط درجات البرامج الثقافية البيئية، والمردو  يوضح الجدول السابق 

االنحراف و  2.46 المردود االجتماعي للبرامج البيئية الثقافيةحيث بلغ متوسط  على الشباب والفتيات الجامعيين؛
بلغ  بينما ،0.337المعياري  وبلغ االنحراف 2.35المردود االجتماعي بينما بلغ متوسط ، 0.304 المعياري 

 عالقة طرديةتوجد مما يدل على أنه  0.1ة عند مستوى دالل 0.00، بقيمة داللة 0.557معامل االرتباق  **
بيئية عالقة دالة إحصائيا بين البرامج الثقافية التوجد  ومن ثم يتضح صحة الفرض األول القائل "  ،متوسطة

 ". الجامعيين لوزارة البيئة وتحقيق المردود االجتماعي على الشباب والفتيات
  الثانيالفرض صح  نتائج اختبار: 

يئي وك البالسل وترشيدتوجد عالقة دالة إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئية  " ي على أنهينص الفرض الثان
 . للشباب والفتيات الجامعيين

 
 
 

 (9جدول )
 البيئية  البرامجبين متوسط درجات  "بيرسون "معامل االرتباط 

 نالمامعيي والفتيات للشباب لدىلوزارة البيئية وترشيد السلوك البيئي  الثقافية
االنحراف  متوسط المحاور

 المعياري 
معامل 
 االرتباق

قيمة 
 الداللة

الدالة عند 
0.05 

 دالة 0.00 0.557** 0.304 2.46 البيئية  البرامج الثقافية
 0.337 2.35 ترشيد السلوك البيئي

 وترشيد زارة البيئيةلبرامج البيئية  الثقافية لو يوضح الجدول السابق معامل االرتباق "بيرسون" بين متوسط درجات 
واالنحراف  2.46 البرامج الثقافية البيئيةلدى الشباب والفتيات الجامعيين؛ حيث بلغ متوسط  السلوك البيئي

بينما بلغ ، 0.337وبلغ االنحراف المعياري ، 2.35 تحسين السلوك البيئيبينما بلغ متوسط 0.304المعياري 
مما يدل على أنه توجد عالقة ارتباق  0.1عند مستوى داللة  0.00، بقيمة داللة 0.557معامل االرتباق =**
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للشباب والفتيات الجامعيين، ومن ثم يتضح  السلوك البيئي وترشيددالة إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئية، 
البيئي السلوك  وترشيدتوجد عالقة دالة إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئية  القائل بأنه " الثانيصحة الفرض 

 . للشباب والفتيات الجامعيين
  الثالثنتائج اختبار صحة الفرض: 

تنميووة توجوود عالقووة دالووة إحصووائيا بووين تقيوويم البوورامج الثقافيووة البيئيووة و "  للدراسووة علووى أنووه الثالووث يوونص الفوورض
 .  للشباب والفتيات الجامعيين البيئي الوعي

 
 
 

 (10جدول )
 تقييم البرامج الثقافية البيئية وتنميةدرجات بين متوسط  "بيرسون "معامل االرتباط 

 البيئي للشباب والفتيات المامعيين الوعي 
االحنراف  متوسط احملاور 

 املعياري
معامل 
 االرتباط

قيمة 
 الداللة

الدالة عند 
0.05 

 دالة 0.00 0.321** 0.401 2.29 تقييم البرامج الثقافية البيئية

 0.384 2.53 البيئي الوعيتنمية 

 الوعيية تقييم البرامج الثقافية البيئية تنم درجات متوسط بين "بيرسون" االرتباق يوضح الجدول السابق معامل
المعياري  واالنحراف 2.29 تقييم البرامج الثقافية البيئيةحيث بلغ متوسط  ؛والفتيات الجامعيين للشباب البيئي

بلغ معامل  بينما ،0.384لغ االنحراف المعياري وب 2.35، البيئي الوعيتنمية بينما بلغ متوسط  0.401،
ة ارتباق دالعالقة  توجدمما يدل على أنه  ،0.1عند مستوى داللة  0.00، بقيمة داللة 0.321**االرتباق =

حة صثم نقبل  للشباب والفتيات الجامعيين، ومن البيئي الوعيتقييم البرامج الثقافية البيئية وتنمية  إحصائيا بين
  لث.الثا الفرض
  الرابعنتائج اختبار صحة الفرض: 
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى إجابات المستقصى "للدراسة على أنه  الرابعينص الفرض 
بيئة وفقا زارة ال(، للمردود االجتماعي المتحقق من البرامج الثقافية البيئية لو الجامعيين الفتيات –منهم )الشباب

 . النوعلمتغير 
 
 

 (11)جدول 
  الشباب والفتيات المامعيينلمتوسطي درجات استمابات  T.testنتائج تحليل اختبار 
 لنوع لوزارة البيئة وفقا لمتغيرالمردود االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية حول 

االنحراف  متوسط المجموعة 
 المعياري 

 0.05الدالة عند  قيمة الداللة قيمة "ت"

 دالة إحصائيا 0.034 2.137 4.12 25.19 ذكور
 3.28 26.48 اإلانث

استجابات لمتوسطي درجات  T.testيوضح الجدول السابق الخاص بتحليل اختبار  -
يئة؛ ارة البللبرامج الثقافية البيئية لوز حول المردود االجتماعي الشباب والفتيات الجامعيين 

، 4.12عياري لهم وبلغ االنحراف الم، 25.19 الشباب الجامعيحيث بلغ متوسط درجات 
 وبلغ االنحراف المعياري لهن، 26.48 الفتيات الجامعياتبينما بلغ متوسط درجات 

 0.05؛ كما بلغت قيمة الداللة لكل منهما  0.034حيث بلغت قيمة داللة "ت" =؛ 3.28
استجابات مما يدل على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 

الشباب  للبرامج الثقافية البيئية علىحول المردود االجتماعي  معيين الشباب والفتيات الجا
 .الفتيات الجامعياتلصالح  والفتيات الجامعيين 

توجد فروق ذات داللة إحصائيا ال القائل"  الرابعوبناًء على ذلك يتضح عدم صحة الفرض  -
المتحقق من  الفتيات(، للمردود االجتماعي –في مستوى إجابات المستقصى منهم )الشباب

" "، ومن ثم نقبل الفرض العدم بأنه النوعالبرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وفقا لمتغير 
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 الفتيات –توجد فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى إجابات المستقصى منهم )الشباب
وفقا  (، للمردود االجتماعي المتحقق من البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئةالجامعيين

 .0.05عند مستوى داللة لمتغير النوع 
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 :النتائج الخاصة بفروض البحث وتفسيرأواُل مناقشة  -أ
افية البرامج الثقبين 0,01تبين وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية   الفرضية األولى: -

دود ط المر ؛ حيث بلغ متوستماعي على الشباب والفتيات الجامعيينالبيئية لوزارة البيئة وتحقيق المردود االج
جة دراسة ، وتتفق هذه النتيجة مع نتي0.304المعياري واالنحراف  2.46االجتماعي للبرامج الثقافية البيئية 

 ( ودراسة2013أبو سنينة: ، ( ودراسة )عياش2011( ودراسة )المعلولى، ياسين: 2009)الحلبي:  :كل من
(Johnson, et al:2007) ، ودراسةAskin, Altay:2016)ين (، التي أشارت نتائجهم إلى وجود عالقة ب

 يئتهم،بالتأثير االجتماعي لفاعلية المواد البيئية التي يتلقاها طالب الجامعات على تعاملهم البيئي مع 
ة ن نتيجة الفرضييتضح أومما سبق ، وهو ما سعى البحث الحالي إليجاده وقياسه والمجتمع المحيط بهم،

من  لثانيةاالثانية من البحث الحالي تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي تم ذكرها، وبذلك تتحقق الفرضية 
 فرضيات البحث.

ة عالقة دالبين  0,01تبين وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية   الفرضية الثانية: -
ل غ معام؛ حيث بلالسلوك البيئي للشباب والفتيات الجامعيين وترشيدية إحصائيا بين البرامج الثقافية البيئ

ة ( ودراس2010وهو دال إحصائيًا، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من: )كامل:  326 االرتباق.
قة توصلت نتائج دراستهم إلى أن هناك عال التى( ؛ 2015( ودراسة )الزعبى: 2013)العديلى، الحراحشة: 

، الجامعات، طلبة وطالبات لدى البيئي   الوعي مستوى  برامج البيئية المقررة في المناهج الدراسة وتنمية بين ال
 ذكرها، يتضح أن نتيجة الفرضية الثانية للبحث الحالي تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي تمومما سبق 

 الفرضية الثانية من فرضيات البحث. صحة وبذلك تتحقق
بين تقييم البرامج الثقافية  0,01تبين وجود عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية   لثة:الفرضية الثا -

دال ، وهو 0.321؛ حيث بلغ معامل االرتباق البيئية وتنمية الوعي البيئي للشباب والفتيات الجامعيين
، (2021زروقى،عبد هللا:  ) ودراسة، (2017تيشة: ) إحصائيًا، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من:
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 تنمية البيئية لها دور في التربوية الذين توصلت نتائج دراستهم إلى أن البرامج  )flowers :2019 )ودراسة 
 ،تنمية الثقافة البيئية واالتجاهات اإليجابية نحو الحفاظ على البيئية فيالبيئي للشباب، كما أنها تساهم  الوعي

من البحث الحالي تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي تم  الثالثةرضية يتضح أن نتيجة الفومما سبق 
 من فرضيات البحث. الثالثةالفرضية صحة  ذكرها، وبذلك تتحقق 

 –فروق ذات داللة إحصائيا في مستوى إجابات المستقصى منهم )الشبابتبين وجود  :الرابعةالفرضية  -
حيث انه  لنوع ؛ارامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة وفقا لمتغير الفتيات(، للمردود االجتماعي المتحقق من الب

لت ( التي توص2020؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )سمعان، وآخرون:  0.05قيمة الداللة أقل من 
 حلةة المر إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد عينة الدراسة حول تأثير برنامج للتوعية البيئية على طلب

جود  ( التي توصلت إلى و 2019)النجار: ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة الثانوية وفقا لمتغير النوع،
درجات الطالبات الجامعيات لتأثير برنامج تدريبي لتنمية الوعي  متوسطي عالقة دالة إحصائيا بين

ة سة السابقتتفق مع نتائج الدراللبحث الحالي  الثالثةيتضح أن نتيجة الفرضية بالمشكالت البيئية، ومما سبق 
 الفرضية الرابعة من فرضيات البحث.صحة التي تم ذكرها، وبذلك تتحقق 

 بمتغيرات البحث:النتائج الخاصة  وتفسيرمناقشة  -ب

نة آراء عي البيةبالنسبة لمتغير تقييم أداء البرامج البيئية الثقافية، ُتشير النتائج إلى أن غ -1
لشباب لوجهة لى عبارات تقييم أداء البرامج البيئية الثقافية المالدراسة تتجه نحو الموافقة ع

لوزن ا)من وجهة نظر القائمين على البرامج الثقافية البيئية بوزارة البيئة ؛ حيث بلغ  
وهى نسبة مرتفعة، ومما سبق يتضح ضرورة وأهمية القيام  2.66المرجح للعبارات 

القوة ضعف و وجهة للشباب والفتيات لمعرفة أوجه البعملية تقييم البرامج البيئية الثقافية الم
مع  لتقويمها أواًل بأول كي تتناسب مع المتغيرات واألحداث البيئية من جهة، وأن تتفق

 . السلوك والوعي البيئي للشباب والفتيات من جهة أخرى 

ت لدى الشباب والفتيا المردود االجتماعي من البرامج الثقافية البيئيةبالنسبة لمتغير  -2
أن ُتشير النتائج إلى أن غالبية آراء عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة على عبارات تقييم 

عينة الدراسة من مشاركتهم في  لدى الشباب والفتياتهناك مردودا ايجابيا قد تحقق 
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 2.73؛ حيث بلغ  الوزن المرجح للعبارات البرامج الثقافية البيئة التي تقدمها وزارة البيئية
أصبح لديهم وعى وسلوك بيئى الفتيات و  الشباب ة مرتفعة، ومما سبق يتضح أنوهى نسب

 .إيجابى تجاه الحفاظ على البيئة وحمايتها
، فتياتالشباب وال لدور البرامج الثقافية البيئية في ترشيد السلوك البيئي لدىبالنسبة  -3

ر دو  لى عباراتُتشير النتائج إلى أن غالبية آراء عينة الدراسة تتجه نحو الموافقة ع
ارات حيث بلغ  الوزن المرجح للعب ؛ البيئي ترشيد السلوك البرامج الثقافية البيئية في

زارة و وهى نسبة مرتفعة، ومما سبق يتضح أن البرامج البيئية الثقافية التي تقدمها  2.74
 في البيئية أسفرت عن اكتساب الشباب والفتيات لبعض السلوكيات البيئية، التي تساعدهم

ر وحثهم على تنمية ونش، الجامعة( -المجتمع  -التأثير على البيئة المحيطة ) األسرة
الة الفع السلوك والوعي البيئي للحفاظ على البيئة ومواردها، والحد من تلويثها، والمشاركة

 في حمايتها.
 توصيات البحث

 لتالية: وفي ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، يقتر  الباحثون بعض التوصيات ا 

لبيئة، اأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباق بين البرامج الثقافية البيئية لوزارة  -1
لشباب وفتيات الجامعات عينة الدراسة؛ وبناًء علوى ذلوك لوتحقيق المردود االجتماعي 

يوصوووى البووواحثون باالهتموووام بالتوسوووع فوووي وضوووع البووورامج البيئيوووة التوووي تهووودف لتنميوووة 
 البيئي لدى فئات الشباب؛ لما لتلك البرامج من تأثير قوى علوى هوؤالء السلوك والوعي

الشووباب، وهووو مووا يووؤدى إلووى بنوواء مجتمووع يحووافظ علووى سووالمة وحمايووة البيئووة والموووارد 
 الطبيعية.

البرامج الثقافية البيئية لوزارة البيئة،  أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباق بين -2
عينووة الدراسوووة، وبنوواًء علووى ذلوووك  لشوووباب والفتيووات الجووامعيينل وترشوويد السوولوك البيئووي
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االهتمووام بتضوومين التوعيووة البيئيووة ضوومن المقووررات المنهجيووة لطلبووة بيوصووى البوواحثون 
الجامعوووات لحوووثهم علوووى المسووواهمة فوووي تحقيوووق الُبعووود البيئوووي أحووود أهوووم أبعووواد التنميوووة 

 .2030المستدامة ورؤية مصر 
 بين تقييم البرامج عن وجود فروق دالة إحصائيا  أسفرت نتائج الدراسة عن وجود  -3

ذلك  وبناًء على البيئي للشباب والفتيات الجامعيين، الوعيالثقافية البيئية وتنمية 
ب للشبا بأهمية القيام بعملية تقييم البرامج الثقافية البيئية الموجهة يوصى الباحثون 

ن ثم د إيجابي على الشباب، وموالفتيات التي تقدمها وزارة البيئة، لما لها من مردو 
 تأثيرهم اإليجابي على المجتمع المحيط بهم.

لبوورامج للمووردود االجتموواعي ل أسووفرت نتووائج الدراسووة عوون وجووود فووروق دالووة إحصووائيا  -4
لفتيووات الثقافيووة البيئيووة التووي تقوودمها وزارة البيئيووة بووين آراء عينووة الدراسووة موون الشووباب وا

بأهميوووة نشووور  ي وبنووواًء علوووى ذلوووك يوصوووى البووواحثون الجوووامعيين وفقوووا لمتغيووور النووووع، فووو
عن طريق عقود نودوات وبورامج يشوارك فيهوا كافوة الطوالب مون ، الوعي والسلوك البيئي

  الجنسين لحثهم على تنمية الشعور بالمواطنة البيئية.
لووووم تعزيوووز البووورامج الثقافيوووة البيئيوووة التوووي تقووودمها وزارة البيئوووة المصووورية بخبوووراء فوووي الع -5

 ما لهم من خبرات علمية وعملية تساعد في . البيئية ل
لتواكووب ، االهتمووام بتحووديث البوورامج الثقافيووة البيئيووة التووي تقوودمها وزارة البيئيووة أواًل بووأول -6

االحتبووووواس  -كظووووواهرة التغيووووورات المناخيوووووة، المتغيووووورات والمسوووووتجدات البيئيوووووة العالميوووووة
 نقص الموارد الطبيعية وما إلى ذلك.  -الحراري 

 ترحةالبحوث المق
تحقيق يين لفاعلي  برنامج تدريبي لتنمي  المواطن  البيئي  للشباب والفتيات الجامع -1

 البُعد البيئي.
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ادرة وء مبفاعلي  برنامج معرفي لتنمي  المواطن  البيئي  لدى المرأة الريفي  في ض -2
 حياة كريم .

 أثر المتغيرات البيئي  على السلوك البيئي للشباب الجامعي.   -3
 جعق ائمة المرا 
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ABSTRACT 

The research aimed to assess the social impact of the cultural and 

environmental programs provided by the Egyptian Ministry of 

Environment, as well as to reveal the achieved environmental impact 

and the role of those programs in developing environmental awareness 

for university youth and girls. Individuals were divided into (50) 

subjects from those in charge of the environmental cultural programs at 

the Ministry of Environment, and (150) subjects were divided equally 

among male and female students of faculties of universities (Cairo, Ain 

Shams, Helwan). The researchers used the descriptive analytical 

approach to complete the theoretical study, and a form The 

questionnaire and the appropriate statistical tests were conducted to test 

the validity of the hypotheses and answer the questions of the study. 

The results of the study concluded that there is a direct statistically 

significant relationship at a level of significance of 0.01 between the 

evaluation of environmental cultural programs and the achievement of 

social impact on university youth and girls; Where the average social 
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return of the environmental cultural programs was 2.46 and the standard 

deviation was 0.304, as it was found that there is a direct statistically 

significant relationship at the level of 0.01 between the evaluation of 

the environmental cultural programs and the achievement of the 

environmental impact on university youth and girls; The average 

environmental impact was 2.53, and the standard deviation was 0.384. 

In light of the findings of the study, several recommendations were 

concluded, the most important of which are: interest in expanding the 

development of environmental programs that aim to develop 

environmental behavior and awareness among youth groups; As these 

programs have a strong impact on these young people, which leads to 

building a society that preserves the safety and protection of the 

environment and natural resources, as well as the need to include 

environmental awareness within the curricula of university students to 

urge them to contribute to achieving the environmental dimension, one 

of the most important dimensions of sustainable development and 

Egypt’s Vision 2030. 

Keywords: environmental cultural programs, social return, the 

environmental dimension, environmental awareness. 
 


