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لدى تالميذ مرحلة التعليم   ف اعلية برنامج تنمية المواطنة البيئية
 في ضوء الخصائص النفسية للتالميذاألساسي في شمال سيناء

 دراسة تطبيقية على مركز بئر العبد

          [8] 
(2)أمل عبد الفتاح شمس -(1)أحمد مصطفي العتيق -(1)سليمان سالم شميط عجرة

 

 كلية التربية، جامعة عين شمس( 9 جامعة عين شمس ،البيئية معهد الدراسات والبحوث( 0
 

 المستخلص
تهدف الدراسة للتعرف على تأثير برنامج مقترح على سلوك المواطنة البيئية ومدى 
اكساب بعض المهارات الخاصة بالمحافظة على موارد البيئة وكيفية التعامل معها والتوصل 

وقد اعتمد الباحثون  .ضعى السياسات وصانعى القرارإلى بعض النتائج التى يمكن ان تفيد وا
ونظرية العوامل الخمس الكبرى  (Dobson, Denet 2006)على نظرية المواطنة المستدامة 

وتم اختيار عينة من طالب التعليم األساسى من مركز بئر العبد وعددها . للشخصية لكومرى
 واعتمدت الدراسة على المنهج .ولد 51بنت  01تلميذا من الذكور واإلناث وزعت كالتى  031

وقد تم  .الشبه تجريبي الذى يتناسب مع طبيعة موضوع الدراسة وتساؤالتها والتحقق من صحتها
تطبيق استمارة مقياس المواطنه كما تم تحليل البيانات ثم تفريغها عن طريق البرنامج 

 .حزم االحصائية للعلوم االجتماعيةاالحصائى المعروف ببرنامج ال
نتهت الدراسة الى عدد من النتائج الهامة منها وجود فروق ذات داللة احصائية بين ا

توجد فروق بين متوسطى درجات القياس القبلى و البعدى  :القياس القبلى والبعدى فى اآلتى
توجد فروق بين متوسطى درجات القياس القبلى والبعدى بعد االدراك  .بعد الوعى البيئي

توجد  .ين متوسطى درجات القياس القبلى والبعدى بعد السلوك البيئيتوجد فروق ب .البيئي
. فروق بين متوسطى درجات القياس القبلى والبعدى لمقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية

 . ة والعوامل الخمس الكبرى للشخصيةوجود عالقة ارتباطية بين مقياس المواطنة البيئي
وصى الباحثون بأهمية تطبيق برنامج المواطنة ي :كما تم عرض عدد من التوصيات منها

مخاطبة  .البيئية على جميع مدارس التعليم األساسى وأن يدعم ذلك بقرار السلطة المختصة
يذ بمعلومات عن المواطنة الجهات المعنية للتأكد على دور العبادة فى تزويد الشباب والتالم

تنمية المواطنة البيئية عن طريق وضع  ضرورة ربط التالميذ بالقيم التى تهدف الى. البيئية
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التأكيد على دور األسرة فى التنشئة البيئية حيث تلعب االسرة دورا مهما  .برامج لتنمية المواطنة
  .فى تنمية المواطنة البيئية

 
 مقدمة

المواطنة هى منبع ألمور عديدة فى حياتنا وهى تعمل على توثيق عالقة الشخص ببلده 
مل على تقوية هذا المفهوم وتنشئته منذ الصغر فى نفوس االطفال فهم ووطنه لذلك يجب الع

من يتم فيهم الغرس ويخرجون غدا بقيم ومبادئ تدافع عن الوطن ويحموه من أى تشويهات 
فالمواطنة هى شعور الشخص باالنتماء إلى ارض تحق له مجموعة من الحقوق وهناك العديد 

قوية مفهوم المواطنة لدى األفراد بل يجب عليها ان من الجهات التى يقع على عاتقها غرس وت
توجههم للتطبيق العملى لهذه المفاهيم التى تربط الشخص بوطنه وللمكان االول لنشأة الطفل 

التى يجب أن تعزز االنتماء لدى  الدور األساسى فى غرس مفاهيم المواطنة وهى األسرة
 .(9112جنة العربية لحقوق اإلنسان لال، ليلة على)أفرادها بالوطن بين الحين واالخر 

يونيو تحتاج  31يناير و  91وقد شهدت مصر تحوالت مجتمعية كبيرة منذ بعد ثورتى 
الذى  9102بلورة اإلدراك حول أهمية دور التعليم فى بناء مفهوم المواطنة الذى عكسه دستور 
أفراد المجتمع يشكل العقد االجتماعى الجديد بين افراد المجتمع وبعضهم البعض وبين 

وسلطات الدولة حيث يلعب التعليم دورا محوريا فى بناء المواطن وتعتبر مادة التربية الوطنية 
هى أحد ابرز المواد التى تساعد فى تنمية الحس الوطنى لدى التالميذ وذلك بتضافر جهود 

س أوال فاألسرة هى االسا( وسائل اإلعالم –المجتمع  –مدرسة ال –األسرة )أربع جهات هى 
فى ايجاد مواطن صالح وهى تهيئ البنها الجو االجتماعى الالزم لينمو صحيحا اما المدرسة 
فهى المربى والقدوة التى تعد التلميذ اعدادا عقديا وخلقيا من خالل القدوة الحسنة ثم التنشئة 

ده مبنية االجتماعية السليمة والتلميذ جزء من المجتمع يسعى لتكوين عالقات اجتماعية مع افرا
على اساس صحيح تسودها المحبة والود واإلخالص فى القول والعمل كما ان هناك دور بارز 

 .لإلعالم فى تهيئة الجو االجتماعى وتوفير الجو النفسى بعملية التنشئة السليمة
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 مشكلة البحث
احمد عبد )من  دراسه كالا  مثل من خالل ما توصلت اليه البحوث والدراسات السابقة

 (9101 ،اهلل عادل ةهب)ة ودراس (9112 ،محمد فهمي شيرين)ة ودراس (9112 ،تاحالف
 ،حمدي طلعت خليفه ةودراس ،نايف بن صالح الشهلوب ةودراس ،نيفين ابو النجاة ودراس

والتى تؤكد على اهمية المواطنة البيئية ودورها فى تنمية  عبد المنعم المرزوقي ةوكذلك دراس
والتعرف ، ظمات المجتمع المدنى فى تعزيز قيم المواطنة لدى الشبابودور من، القيم البيئية

م المجتمع المدنى وواجبات والصعوبات التى تحول دون تدعي، على المواطنة وحقوق االنسان
 .الشباب

المواطنة البيئية على جميع مدارس التعليم األساسى من اهم  تطبيق برامج وتعتبر عملية
باهتمام بالغ من المهتمين بمجال التنميه  ىالعمليات التي تحظ من االنتشار ةواسع البرامج

وعلي الرغم من ذلك فان ، البيئيه وخاصه تنميه البيئه لدي الموسسات التعليميه قبل الجامعية
الدراسات واالبحاث التي تناقش قياس وتقييم برامج المواطنة البيئية على طالب التعليم 

ما زالت تعتبر قليله مقارنه مع معظم البرامج  صة سيناءاالساسى بالمناطق الصحراوية وخا
وعلى الرغم من الدور الذى . م فى المجتمعات الحضرية والريفيةتت التي والدراسات والبحوث

سسات التنمويه الغير تعليميه ومع انتشار ظاهره المشكالت البيئيه المختلفه في ؤ لما تقوم بها
بين الدول بعضها البعض وكذلك ظهر تسابق واضح المجتمعات وخاصه المجتمعات العربيه 

سسات المختلفه لتقديم يد العون ووضع حلول لتلك المشكالت مع مراعاه ماهو جديد في ؤ الم
وفى حدود علم الباحث فانه لم يجد الدراسات التى تناولت كيفية تنمية ، حل المشكالت

ومن ، ة بالمناطق الصحراوية بسيناءالمواطنة البيئية لدى تالميذ مرحلة التعليم االساسى وخاص
" هنا ظهر دور البحث العلمي لسياق تلك الحلول باسلوب علمي يسهل فهمه وتطبيقه وانطالقا

تتجسد في كل من  يبحث الحالال ةن مشكلإللدراسات في هذا المجال فمن الحاجه الماسه 
 : تياآل
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بسيناء وخاصة فى ظل االوضاع ـكيفية تنمية المواطنة لدى تالميذ مرحلة التعليم االساسى  (0
 .وخاصة مرحلة التعليم االساسى ميذثر الشديد للتالأاالمنية التى تمر بها والت

تاثير برنامج المواطنه المقترح لدي تالميذ مرحله التعليم االساسي في ضوء  ىمد ةـمعرف (9
 .الخصائص النفسيه للتالميذ

 

 ثهدف البح
لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسى فى  ةطنلمواا ةيهدف البحث أو الدراسة الى تنمي

 .ضؤء الخصائص النفسية
 

 فروض البحث
 التطبيق القبلى والتطبيق البعدى توجد فروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبيه في 

 .لصالح التطبيق البعدي في بعد الوعى البيئى
 لى والتطبيق التطبيق القب توجد فروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبيه في

 .البعدىفي بعد االدراك البيئي لصالح التطبيق البعدي
 التطبيق القبلى والتطبيق البعدى توجد فروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبيه في 

 .لصالح التطبيق البعدي في بعد السلوك البيئى
 ق البعدىالتطبيق القبلى والتطبي توجد فروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبيه في 

 .في بعد العوامل الخمسه لصالح التطبيق البعدي
 

 متغيرات البحث
برنامج مقترح لتنمية المواطنة وتنفيذ مجموعة من األنشطة المخططة فى  :المتغير المستقل

 .(ورش عمل –حلقات ثقافية  –ندوات )البرنامج 
 .ركز بئر العبدساسى يمتالميذ مرحلة التعليم األساسى بمدارس التعليم األ :المتغير الوسيط
 .ةالبيئي ةالمواطن :المتغير التابع
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 الدراسات السابقة
هدفت الدراسة التعرف على مفهوم المواطنة وانعكاساته في : (2002)دراسة عماد صيام 

التاريخ المصري وأوضاع منظمات المجتمع المدني ذات الطابع الدفاعي والتي تهتم بالدفاع 
ت أيضا تحديد االستراتيجيات التي تستخدمها منظمات المجتمع عن حقوق المواطنة واستهدف

 .المدني لمواجهة مشكالت المواطنة
أوجه االختالف بين الدراسة الحالية ودراسة عماد صيام أن دراسة عماد صيام تقوم على 

 .المجتمع المدني أما الدراسة الحالية عينة من تالميذ مرحلة التعليم األساسي
هدفت الدراسة تحديد حقوق وواجبات : (2002)لفتاح ناجى دراسة أحمد عبد ا

المواطنة من خالل مناقشة المفاهيم المرتبطة بالمواطنة كالديمقراطية والعدالة االجتماعية 
 .والمشاركة

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية
 أن هناك اختالف وجهات نظر بين الشباب حول الحقوق االجتماعية والحقوق السياسية 

 . والمدنية والثقافية للمواطنة
  هناك اتفاق حول مسئوليات وواجبات الشباب لتحقيق مواطنة إيجابية نشطة على مستوى

 .الريف والحضر
  وجود عالقة الخدمة االجتماعية بالمواطنة حيث بعض اإلسهامات التي يمكن أن تسهم فى

 . تنمية المواطنة
سة إلى التعرف على المواطنة وحقوق هدفت الدرا :(2008)دراسة شيرين محمد فهمى 

 .فى ظل المتغيرات الدولية الراهنةاإلنسان 
توصلت الدراسة إلى أن المواطنة هى أحد المؤشرات السياسية للديمقراطية والعدالة 

كما توصلت إلى أن المواطنة  .االجتماعية ألى بلد خصوصا أنهم مفتقدين فى العالم العربى
 .ت األساسية فى بناء األوطان خصوصا الدول العربيةوحقوق اإلنسان هما اللبنا
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استهدفت الدراسة إلى تحديد البرامج التي تقدمها  :(2010)دراسة هبة اهلل عادل 
وكذلك ( جانحى المواطنة)منظمات المجتمع المدني للشباب، تحديد حقوق وواجبات الشباب 
وواجبات الشباب مع تحديد  تحديد الصعوبات التي تحول دون تدعيم المجتمع المدني لحقوق

 . قوة العالقة بين متغيرات المجتمع المدني ومتغيرات المواطنة التي يحددها الشباب
توصلت الدراسة إلى أن العالقة بين المجتمع المدني والمواطنة تتطلب منظمات قوية 

 .المجتمع نهجا يدعم المواطنةوفاعلة لينتهج 
 :(Swanson et. al (2001ن ودراسة سوانسون وآخر 

هدفت إلى القول بأن صعوبات التعلم تعتبر نتيجة لقصور في الذاكرة العاملة  :هدف الدراسة
 .لدى هذه الفئة، اعتمادا على المهمة األكاديمية وعمر ونوع العجز ومعالجة الطلبات

صعوبات التعلم تعتبر نتيجة لقصور فى الذاكرة العاملة لدى مجموعة من  :أوجه التشابه
 .القصور عن طريق عمل برنامج عالجيذ ورفع وعالج هذا التالمي

فإن الدراسة السابقة تختص بعالج صعوبة التعلم لدى الطالب في القراءة  :أوجه االختالف
والرياضيات أما الدراسة المراد دراستها فاعلية برنامج لتنمية المواطنة البيئية لدى تالميذ التعليم 

 .األساسي
 Lei –Joy – Loo (2001:)دراسة 

 .الدعوة الى االنتماء واالختالف :هدفت الدراسة
فى الدعوة الى االنتماء  Lei – Joy – Looاتفقت الدراسة الحالية مع دراسة  :أوجه التشابه

 .والنشأة الوطنية وكذلك وسائل جمع البيانات
ب وجود اختالف فى العينة فالدراسة األولى قامت على مجتمع بين الطال: أوجه االختالف

السود والطالب األمريكان فى جنوب شرق أسيا أما الدراسة المراد عملها فاعلية برنامج لتنمية 
 .المواطنة لدى تالميذ التعليم األساسى
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وء حقوق المواطنة الخاصة بس :عنوان الدراسة Moosa – Mitha (2012:)دراسة 
 .نفسياا  – معاملة األطفال جنسياا 

من العمل الجماعي الحر للحريات مع الوضع فى  عمل تصور فى إطار :الدراسة هدف
 .االعتبار حقوق المواطنة

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية فى المرحلة العمرية للعينة وهى مرحلة  :أوجه التشابه
 .يم األساسي أو األطفالالتعل

اسة الخاصة الدراسة الحالية اهتمت بإظهار مواطن وأساسيات المواطنة والدر  :أوجه االختالف
Moosa اهتمت بالحريات. 
وقد استهدفت هذه الدراسة تعليم المواطنة : Peterson, Andrew 2009دراسة 

 .للتالميذ بالتعليم االبتدائي والمدرسين المتخصصين
توصلت الدراسة إلى أن المواطنة الفعالة تلعب دورا هاما فى توفير أنشطة  :نتائج الدراسة

 .ل المدارسالتعلم النشط للطالب داخ
 Petersonهدف الدراسة الحالية يتشابه مع دراسة  :أوجه الشبه

تخص  Petersonالدراسة الحالية تخص المدارس بصفة خاصة بينما دراسة  :أوجه االختالف
 .المجتمع بصفة عامة والمدارس بصفة خاصة وخصوصا التعلم النشط

 

 اإلطار النظري
ية ذلك السلوك الذى ينتجه الفرد لحماية البيئة المحلية يقصد بالمواطنة اليئ :المواطنة البيئية

والعالمية ومواردها الطبيعية وصونها من التلوث مما يعكس معرفة ووعيا بندرة الموارد الطبيعية 
أحيانا أخرى أو اعادة التأهيل الذاتى أحيانا وقدرتها على التجدد أحيانا أخرى أو إعادة التأهيل 

. محافظة عليها وتنميتها باستدامة أو ما يعرف بالسلوك البيئى المسئولالذاتى أحيانا واهمية ال
 (32، 32صـ  9110مرجع سابق  ،أسماء على أبا حسين)
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يقصد بها السعى لتحقيق العدالة والمساواة والحماية المتساوية بموجب  :العدالة البيئية
أو العرف أو الحالة  القانون لجميع الناس واألنظمة البيئية دون تميز على أساس العنصر

االجتماعية او االقتصادية وهذا المفهوم يحتوى االجراءات الحكومية على جميع المستويات 
 (w.w.w elink.ne/EJl whats)الدولية والمحلية بما فى ذلك انشطة القطاع الخاص والعام 

نشطة تعنى المشاركة هو اشراك كافة األطراف المعنية فى تخطيط األ: المشاركة البيئية
وكافة عمليات اتخاذ القرار المتعلقة به وتتضمن تحديد األنشطة وتنفيذها وعملية المتابعة 

 (00صـ  9105 ،دعاء حسين. )والتقييم
يعرف على أنه تعليم مفتوح القنوات ويمكن التالميذ من أن : مرحلة التعليم األساسى

سى مرحلة منتهية لبعض التالميذ وهو يواصلوا التعليم فى المراحل التالية ويعتبر التعليم األسا
حق للجميع من سن السادسة من عمرهم وتلتزم الدولة بتوفيره لهم وتعتبر مرحلة التعليم 
األساسى من اهم المراحل ويسعى التعليم األساسى الى التأكد على التربية الدينية والوطنية 

 (91صـ  0252 ،سينمنصور ح. )والسلوكية والرياضية والعالقة بين التعليم والعمل
يعرف بأنه سير العمل الواجب القيام به لتحقيق االهداف المقصودة ويوفر األسس  :البرنامج

الملموسة النجاز االعمال ويحدد نواحى النشاط للقيام بها خالل مده معينة فالبرنامج عبارة عن 
نظيم هادف محدد مجموعة من األنشطة والممارسات العلمية لمدة زمنية محددة وفقا لتخطيط وت

 (02صـ  9113 ،زينب النجار ؛حسن شحاتة. )لى المتلقى بالفائدةويعود ع
 

 منهج الدراسة
تم استخدام المنهج شبه التجريبى حيث تم االعتماد على التقييم التجريبى الثنائى 

 –بنين )من تالميذ مرحلة التعليم األساسى ( البعدى –القبلى )للمجموعة التجريبية الواحدة 
 (.ناتب
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 حدود البحث
تم تطبيق البحث على عينة من تالميذ مرحلة التعليم األساسى وعددهم  :الحدود البشرية

 (.ولد 51/ بنت  01)تلميذا وكان توزيعهم كالتالى  031
تلميذ من كل  01مدارس بواقع  2تم تطبيق البحث أو الدراسة على عدد : الحدود الجغرافية

 .ابع لمحافظة شمال سيناءمدرسة فى مركز بئر العبد الت
  9102حتى نهاية يناير  9102تطبيق خالل فترة البحث من نوفمبر التم : الحدود الزمانية

 

 االجراءت المنهجية
اس العوامل لإلجابة عن أسئلة البحث اتبع الباحث االجراءات اآلتية مع الرجوع لمقي

 :ةالخمسه الكبري للشخصي
 ئية التى ينبغى تضمينها فى البرنامج المقترح لتطوير أو إعداد قائمة بأبعاد المواطنة البي

لقياس فاعلية المواطنة لدى تالميذ التعليم األساسى ومدى مالءمتها لبرنامج التنمية 
 .المقترح

  وضع مخطط لتنمية المواطنة أو عمل برنامج مقترح فى ضوء ابعاد المواطنة البيئية
ديالت الالزمة وذلك للوصول الى الصورة وعرضه على مجموعة من المحكمين إلجراء التع

 .النهائية لبرنامج التنمية المقترح
  تلميذ من طالب التعليم االساسى  031وعددهم " عينة البحث"اختيار مجموعة بحثية

بمركز بئر العبد بشمال سيناء وتطبيق البرنامج المقترح لثالثة شهور من شهر نوفمبر 
 .9102حتى يناير  9102

  المواطنة البيئية بعد ان تم الرجوع الى مقاييس للمواطنة البيئية مثل مقياس إعداد مقياس
( 9101 ،هبه اهلل عادل)ومقياس ، للمواطنة وحقوق االنسان( 9112 ،شيرين فهمى)

وتم االستعانة ، وتم عرض المقياس على مجموعة من المحكمين، وحقوق وواجبات الشباب
 . وتقنينه من قبل الباحثى للشخصية بمقياس العوامل الخمس الكبر 
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  (.القياس القبلى)تطبيق مقياس المواطنة البيئية على المجموعة التجريبية 
  حلقات نقاشية  –ندوات )تدريس البرنامج المقترح للمجموعة التجريبية عن طريق عمل– 

 .وفى ضوء ابعاد المواطنة البيئية( ورش عمل
 تجريبية بعدياتطبيق مقياس المواطنة البيئية على المجموعة ال. 
 تحليل البيانات احصائيا. 
 تفسير النتائج ومناقشتها. 
 اقتراح التوصيات والبحوث المستقبلية. 
  االتساق الداخلى"اختبار الثبات والصدق." 

 :ثبات وصدق أدوات الدراسة
 Cronbach)للتحقق من ثبات المقياس استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ : ثبات المقياس

Alpha)وضح الجدول التالي معامالت الثبات الناتجة باستخدام هذه المعادلة، وي. 
 ثبات العبارات ألبعاد مقياس المواطنة البيئية(: 1) جدول

 معامل ثبات ألفا عدد العبارات أبعاد المقياس
 18223 02 الوعي البيئي
 18210 09 اإلدراك البيئي
 18232 02 السلوك البيئي
 18229 21 إجمالي المقياس

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألفا ألبعاد المقياس جميعها قيم 
 –الوعي البيئي )لكل من ( 18232، 18210، 18223)مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات 

، (18229)على التوالي، وكانت قيمة ألفا إلجمالي المقياس ( السلوك البيئي –اإلدراك البيئي 
مكانية االعتماد  وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى صالحية عبارات المقياس للتطبيق وا 

 (.181)على نتائجه والوثوق به لكونها أكبر من 
 ثبات العبارات لمقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية(: 2) جدول

 معامل ثبات ألفا عدد العبارات المتغيرات
 18290 2 العصابية

 18235 2 اطيةاالنبس
 18221 1 االنفتاح على الخبرة

 18519 2 المقبولية
 18231 1 يقظة الضمير

 18251 31 إجمالي مقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية
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يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت الثبات ألفا ألبعاد المقياس جميعها قيم 
لكل ( 18231، 18519، 18221، 18235، 18290)مرتفعة حيث بلغت قيم معامل الثبات 

على التوالي، قيمة ( الضمير -المقبولية  –االنفتاح على الخبرة  –االنبساط  –العصابية )من 
وبلغت قيمة ألفا ( 181)معامل الثبات ألفا لعبارات المقياس قيمة مرتفعة لكونها أكبر من 

مكانية االعتماد على ، وتشير هذه القيمة إلى صالحية عبارات المقياس للتطبيق (18251) وا 
 .نتائجه والوثوق به

قام الباحث بحساب صدق اإلتساق الداخلي ومعامل االرتباط  :صدق اإلتساق الداخلي
 :بإجمالي المقياس لحساب الصدق كاآلتيالمصحح لكل محور 

 صدق العبارات ألبعاد المقياس (:2) جدول
 معامل التصحيح معامل الصدق  أبعاد المقياس

 18110 الداللة المعنوية 18250 )**(18213 معامل ارتباط بيرسون يئيالوعي الب
 18110 الداللة المعنوية 18211 )**(18212 معامل ارتباط بيرسون اإلدراك البيئي
 18110 الداللة المعنوية 18250 )**(18223 معامل ارتباط بيرسون السلوك البيئي

خلي السابق للمقياس نجد أن قيم معامل االرتباط من الجدول السابق لصدق االتساق الدا
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد (1811)دالة إحصائياا عند مستوى معنوية 

الوعي )لكل من ( 18223، 18212، 18213)المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون 
لمزيد من التحليل قام الباحث على التوالي، ول( السلوك البيئي –اإلدراك البيئي  –البيئي 

بحساب معامل االرتباط المصحح لكل بعد من أبعاد المقياس بجانب حساب معامل االرتباط 
( 18250، 1821، 18250)كما هو مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصحح 

 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس
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 س العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةصدق العبارات ألبعاد مقيا (:2) جدول
 معامل االرتباط المصحح معامل الصدق  أبعاد المقياس
 18110 الداللة المعنوية 1855 )**(18001 معامل ارتباط بيرسون االنبساطية
 18110 الداللة المعنوية 1852 )**(18121 معامل ارتباط بيرسون المقبولية

 18110 الداللة المعنوية 1802 )**(18111 ونمعامل ارتباط بيرس يقظة الضمير
 18110 الداللة المعنوية 1852 )**(18012 معامل ارتباط بيرسون العصابية
 18110 الداللة المعنوية 1801 )**(18222 معامل ارتباط بيرسون التفتح

الرتباط من الجدول السابق لصدق االتساق الداخلي السابق للمقياس نجد أن قيم معامل ا
، مما يؤكد على صدق االتساق الداخلي ألبعاد (1811)دالة إحصائياا عند مستوى معنوية 

( 18222، 1012، 18111، 18121، 18001)المقياس وبلغت قيم معامل اإلرتباط بيرسون 
على التوالي، وللمزيد ( التفتح -العصابية  -يقظة الضمير  -المقبولية  -االنبساطية )لكل من 
ليل قام الباحث بحساب معامل االرتباط المصحح لكل بعد من أبعاد المقياس بجانب من التح

حساب معامل االرتباط كما هو مبين بالجدول أعاله، ووجد أن معامل االرتباط المصحح 
 .وهي قيم تؤكد على صدق المقياس( 1801، 1852، 1802، 1852، 1855)

 
 نتائج البحث

طي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبعد توجد فروق بين متوس :الفرض األول
 .الوعي البيئي

لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد ( ت)نتائج اختبار  (:5) جدول
 الوعي البيئي

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق أبعاد المقياس
 المعياري

قيمة 
 (ت)

مستوى الداللة 
 0005عند 

 3811 21809 031 البعدي التطبيق 18110 99822 0811 90822 031 القبلي طبيقالت الوعي البيئي
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من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة يتضح 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لدرجات عينة 

وهي قيمة دالة إحصائياا عند ( 99822)يث بلغت قيمة ت ح( الوعي البيئي)الدراسة لبعد 
، ومتوسط (90822)، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي (1811)مستوى معنوية 

 . لصالح التطبيق البعدي( 21809)درجات عينة التطبيق البعدي 
توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي " مما سبق يتضح صحة الفرض األول

 ."تطبيق البعدي لبعد الوعي البيئيوال
توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبعد " :الفرض الثاني
 ."اإلدراك البيئي

لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد ( ت)نتائج اختبار  (:6) جدول
 اإلدراك البيئي

أبعاد 
االنحراف  وسطالمت العدد التطبيق المقياس

 المعياري
قيمة 

 (ت)
مستوى الداللة 

 0005عند 
 اإلدراك
 البيئي

 9829 32815 031 البعدي التطبيق 18110 02823 1891 92850 031 القبلي التطبيق
من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة يتضح 

التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لدرجات عينة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
وهي قيمة دالة إحصائياا عند ( 02823)حيث بلغت قيمة ت ( اإلدراك البيئي)الدراسة لبعد 

، ومتوسط (92850)، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي (1811)مستوى معنوية 
  .لصالح التطبيق البعدي( 32815)درجات عينة التطبيق البعدي 

القبلي توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق " :مما سبق يتضح صحة الفرض الثاني
 ."والتطبيق البعدي لبعد اإلدراك البيئي
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توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لبعد " :الفرض الثالث
 ."السلوك البيئي

متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد لحساب داللة الفروق بين ( ت)نتائج اختبار  (:7) جدول
 السلوك البيئي

أبعاد 
االنحراف  المتوسط العدد التطبيق المقياس

 المعياري
قيمة 

 (ت)
مستوى الداللة 

 0005عند 
 السلوك
 البيئي

 3815 32822 031 البعدي التطبيق 18110 93803 1821 95800 031 القبلي التطبيق
وق بين متوسطي درجات عينة الدراسة يتضح من الجدول السابق لحساب داللة الفر 

( السلوك البيئي)وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد 
، وكان (1811)وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى معنوية ( 93803)حيث بلغت قيمة ت 

طبيق البعدي ، ومتوسط درجات عينة الت(90800)متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 
 .لصالح التطبيق البعدي( 32822)

توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي " :لثمما سبق يتضح صحة الفرض الثا
 ."والتطبيق البعدي لبعد السلوك البيئي

توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس " :الفرض الثالث
 ."المواطنة البيئية

لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة ( ت)نتائج اختبار  (:8) جدول
 لمقياس المواطنة البيئية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق المتغيرات
 (ت)قيمة  المعياري

مستوى 
الداللة عند 

0005 
مقياس المواطنة 
البيئية لدى تالميذ 

ليم مرحلة التع
 األساسي

 02831 52829 031 القبلي التطبيق
90801 18110 

 0802 002802 031 البعدي التطبيق

من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة يتضح 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لمقياس المواطنة البيئية 
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وهي قيمة دالة إحصائياا ( 90801)حيث بلغت قيمة ت  ،ليم األساسيرحلة التعلدى تالميذ م
، ومتوسط (52829)، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي (1811)عند مستوى معنوية 

 .لصالح التطبيق البعدي( 002802)درجات عينة التطبيق البعدي 
درجات التطبيق القبلي  توجد فروق بين متوسطي" :مما سبق يتضح صحة الفرض الثالث

 .والتطبيق البعدي لمقياس المواطنة البيئية
توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس " :الفرض الرابع

 ."العوامل الخمس الكبرى للشخصية
لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة ( ت)نتائج اختبار  (:9) جدول

 العوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي لمقياس

االنحراف  المتوسط العدد التطبيق األبعاد
 (ت)قيمة  المعياري

مستوى 
الداللة عند 

0005 
 1819 91895 031 البعدي التطبيق 18110 018300 0822 91812 031 القبلي التطبيق العصابية
 3822 90819 031 البعدي التطبيق 18110 058212 0829 02833 031 القبلي التطبيق االنبساط

 1811 92853 031 البعدي التطبيق 18110 028350 3810 90815 031 القبلي التطبيق االنفتاح على الخبرة
 2832 91801 031 البعدي التطبيق 18110 28512 0852 05811 031 القبلي التطبيق المقبولية
 3821 91825 031 البعدي التطبيق 18110 008102 0852 02823 031 القبلي تطبيقال الضمير

 الخمس العوامل مقياس
 لدى للشخصية الكبرى
 التعليم مرحلة تالميذ

 االساسي

 2821 25822 031 القبلي التطبيق
 99822 005822 031 البعدي التطبيق 18110 02891

وق بين متوسطي درجات عينة الدراسة لمقياس من الجدول السابق لحساب داللة الفر 
 :العوامل الخمس الكبرى للشخصية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي يتضح التالي
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  حيث ( العصابية)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد
، وكان (1811)وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى معنوية ( 018300)بلغت قيمة ت 

، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي (91812)متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 
 . لصالح التطبيق البعدي( 91895)
  حيث ( االنبساط)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد

، وكان (1811) وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى معنوية( 058212)بلغت قيمة ت 
، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي (02833)متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 

 . لصالح التطبيق البعدي( 90819)
  االنفتاح على )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد

مستوى معنوية وهي قيمة دالة إحصائياا عند ( 028350)حيث بلغت قيمة ت ( الخبرة
، ومتوسط درجات عينة (90815)، وكان متوسط درجات عينة التطبيق القبلي (1811)

 . لصالح التطبيق البعدي( 92853)التطبيق البعدي 
  حيث ( المقبولية)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد

، وكان (1811)مستوى معنوية  وهي قيمة دالة إحصائياا عند( 28512)بلغت قيمة ت 
، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي (05811)متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 

 .لصالح التطبيق البعدي( 9180)
  حيث ( الضمير)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة لبعد

، وكان (1811)توى معنوية وهي قيمة دالة إحصائياا عند مس( 008102)بلغت قيمة ت 
، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي (02823)متوسط درجات عينة التطبيق القبلي 

 .لصالح التطبيق البعدي( 91825)
  من الجدول السابق لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة يتضح وجود

لمقياس العوامل الخمس  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات عينة الدراسة
وهي ( 0289)حيث بلغت قيمة ت ( الكبرى للشخصية لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي

، وكان متوسط درجات عينة التطبيق (1811)قيمة دالة إحصائياا عند مستوى معنوية 
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لصالح التطبيق ( 005822)، ومتوسط درجات عينة التطبيق البعدي (25822)القبلي 
 .البعدي
توجد فروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي " :سبق يتحقق صحة الفرض الرابعمما 

 ."والتطبيق البعدي لمقياس العوامل الخمس الكبرى للشخصية
توجد عالقة ارتباطية بين مقياس المواطنة البيئية والعوامل الخمس " :الفرض الخامس
 ."الكبرى للشخصية

اس المواطنة البيئية والعوامل الخمس الكبرى العالقة االرتباطية بين مقي (:10) جدول
 (التطبيق القبلي)للشخصية 

 الوعي  المتغيرات
 البيئي

 اإلدراك
 البيئي

 السلوك
 البيئي

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 *18990- 18010- *18022- *18025- معامل االرتباط العصابية
 1810 1812 1819 1813 الداللة المعنوية

 **18210 **18391 **18920 **18205 رتباطمعامل اال االنبساط
 18110 18110 18112 18110 الداللة المعنوية

االنفتاح على 
 الخبرة

 *18029- 18039- 18002- *18902- معامل االرتباط
 1813 180 189 1810 الداللة المعنوية

 *18020- 18011- 18010- *18021- معامل االرتباط المقبولية
 1813 1812 189 1813 يةالداللة المعنو 

 18125- 18120- 18132- 18023- معامل االرتباط الضمير
 18902 18035 185 1812 الداللة المعنوية

الدرجة الكلية 
 العوامل مقياس
 الكبرى الخمس

 للشخصية

 18121- 18113- 18102- 18011- معامل االرتباط
 183 181 181 189 الداللة المعنوية

السابق للعالقة االرتباطية بين المواطنة البيئية والعوامل الخمس  يتضح من الجدول
 :ما يلي( التطبيق القبلي (الكبرى للشخصية

  بين المواطنة البيئية وكل من ( 1811)توجد عالقة ارتباطية عكسية عند مستوى معنوية
 حيث بلغت قيمة معامل( المقبولية –االنفتاح على الخبرة  –االنبساط  -العصابية )

 (. 18020-، 18029-، 18210-،18990-)االرتباط 
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  بين المواطنة البيئية وكل من ( 1811)بينما ال توجد عالقة ارتباطية عند مستوى معنوية
 (. للشخصية الكبرى الخمس العوامل الدرجة الكلية –الضمير )
برى العالقة االرتباطية بين مقياس المواطنة البيئية والعوامل الخمس الك (:11) جدول

 (التطبيق البعدي)للشخصية 
 الوعي  المتغيرات

 البيئي
 اإلدراك
 البيئي

 السلوك
 البيئي

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 **18312- **18922- **18323- 18012- معامل االرتباط العصابية
 18110 18110 18110 18912 الداللة المعنوية

 **18920- **18919- **18320- 18120- معامل االرتباط االنبساط
 18112 18113 18110 1895 الداللة المعنوية

االنفتاح على 
 الخبرة

 **18921- **18990- **18305- 18009- معامل االرتباط
 18110 18112 18110 18020 الداللة المعنوية

 **18391- *18021- **18923- 18155- معامل االرتباط المقبولية
 18110 18192 18110 18355 الداللة المعنوية

-18930- 18102- معامل االرتباط الضمير
** -18032 -18022* 

 1813 180 18115 18212 الداللة المعنوية
 العوامل مقياس
 الكبرى الخمس

 للشخصية
 **18920- 18932- 18321- 18125- معامل االرتباط
 18110 18110 18110 183 الداللة المعنوية

ة االرتباطية بين المواطنة البيئية والعوامل الخمس يتضح من الجدول السابق للعالق
 :ما يلي (التطبيق البعدي)الكبرى للشخصية 

  بين المواطنة البيئية وكل من ( 1811)توجد عالقة ارتباطية عكسية عند مستوى معنوية
 الدرجة الكلية –الضمير  -المقبولية  –االنفتاح على الخبرة  –االنبساط  -العصابية )

-، 18312-)حيث بلغت قيمة معامل االرتباط ( للشخصية الكبرى لخمسا العوامل
18920 ،-18921 ،-18391 ،-18022 ،-18920 .) 

 
 التوصيات

 ن يدعم ذلك أهمية تطبيق برنامج المواطنة البيئية على جميع مدارس التعليم األساسى وأ
 .بقرار السلطة المختصة

 مج خاصة بتنمية المواطنة البيئيةداد براضرورة االستعانة بوسائل اإلعالم المختلفة إلع. 
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 يذ بمعلومات مخاطبة الجهات المعنية للتأكيد على دور العبادة فى تزويد الشباب والتالم
 .عن المواطنة البيئية

 همية فى تنمية المواطنة البيئيةالتأكيد على إبراز دور األسرة حيث تلعب دورا بالغ األ. 
  ع برامج لتنمية تهدف الى تنمية المواطنة عن طريق وضضرورة ربط التالميذ بالقيم التى

 .المواطنة البيئية
 

 المراجع

تطوير برامج الجمعيات األهلية العاملة فى مجال البيئة  (:9100) أبو بكر حمدى محمد
لتنمية المواطنة البيئية لدى أعضائها، رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد 

 .ن شمسجامعة عي، الدراسات والبحوث البيئية
 .تأثير حقوق وواجبات المواطنة على شباب الجامعات :(9112) أحمد عبد الفتاح ناجى
مؤشرات مدى تحقق المواطنة البيئية برنامج علوم الصحراء واألرض  :أسماء على أبا حسين

  9110، 9عدد  32القاحلة، جامعة الخليج العربي مجلد 
زن مركز علوم نامج التعليم البيئى، جامعة مير التربية البيئية مرجع عن البيئة العالمية، بر 

 .صحة البيئة المهنية
برنامج مقترح لتنمية المسئولية البيئية بأبعاد التنمية المستدامة  (:9102) حمدى طلعت خليفة

معهد الدراسات البيئية ، ألعضاء الجمعيات األهلية، رسالة دكتوراه غير منشورة
 .جامعة عين شمس

دليل استرشادي للتدريب على المساواة فى النوع االجتماعي في مجال  (:9115) دعاء حسين
مشروع دعم العمل البيئي فى )غدارة المخلفات فى المجتمعات المحلية 

 ( المجتمع
المواطنة وحقوق اإلنسان فى ظل المتغيرات الدولية الراهنة، دار  (:9112) شيرين محمد فهمى

 .الفكر العرب، القاهرة 
برنامج لتنميه التنور البيئي لدي معلمي العلوم بالمرحلهاالعداديه  ةفاعلي :انعبد المسيح سمع

مجله التربيه ، الجمعيه المصريه للتربيه العلميه، وامكانيه التنبؤ بسلوكهم البيئي
 .(9112)، يوليو، العدد الثاني، المجلدالسابع، العلميه
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  9113/  0رى، ط مفهوم المواطنة وانعكاساته فى التاريخ المص :عماد صيام
تأثير البرامج المقدمة من منظمات المجتمع المدنى للشباب فى ضوء  (:9101) هبة اهلل عادل

 .رسالة ماجستير غير منشورة .الحقوق والواجبات
وثيقة المواطنة البيئية فى الوطن العربى، جامعة الدول العربية، برنامج األمم المتحدة للبيئة، 

 .9110أكتوبر، تشرين األول 
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ABSTRACT 

This study's purpose is to identify the impact of the proposed 

program on the environmental citizenship's behavior and acquaintance 

of some skills of conservation of environmental resources and how to 

deal with these resources; reaching also a set of results that can be 

useful for policy and decision-makers. The study sample is selected 

from basic education students in Beir El-Abdd Center consisting of 

(135) male/female pupils divided into (60 females–75 males). The 

study counts on descriptive method that suits nature of the study topic 

and questions. A questionnaire form is administered and data are 

analyzed then dumped by the SPSS statistical program.  

The study comes to several results including that there are 

significant statistically differences between the pre/post measurement 

regarding the following: There are differences between average scores 

of the pre/post measurement regarding the dimension of environmental 



 وآخرونسليمان سالم شميط 
 

 172 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

awareness. There are differences between average scores of the pre/post 

measurement regarding the dimension of environmental perception. 

There are differences between average scores of the pre/post 

measurement regarding the dimension of environmental behavior. 

There are differences between average scores of the pre/post 

measurement regarding the scale of the five big factors of personality. 

There is a correlation between scale of environmental citizenship five 

big factors of personality.  
Several recommendations are proposed in this study as follows: 

The researcher recommends applying the environmental citizenship 

program on all of the basic education schools and this decision is to be 

supported formally by the competent authority. Addressing the intended 

authorities to assure that religious houses are fulfilling their tasks of 

enlightening youth and students with necessary information concerning 

the environmental citizenship. The necessity to connect students to 

values which target is to develop environmental citizenship by setting 

programs. Assuring the role of the family in environmental 

socialization that plays a significant role in developing environmental 

citizenship. 


