
 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألوا لسابعا المجلد
 

241 

 تنمية المسؤلية البيئية بتقنيات التكنولوجيا الخضراء للعاملين  
 بقطاع التوعية واالعالم البيئي بسلطنة عمان

               [21] 
 (1)المسيح المسيح سمعان عبد عبد -(2)العبدوانية بشري بنت جعفر بن داود

 (3)سالم بن حمود الرواحي
كلية ( 3 جامعة عين شمس ،البيئية معهد الدراسات والبحوث( 9 بلدية مسقط، عمان (0

  سلطنة عمان – الجامعة االلمانية للعلوم والتكنولوجياالهندسة البيئية، 
 

 المستخلص
هددد ت الدراسددة تلددة تنميددة المسدديلية البيئيددة بتقنيددات التكنولوجيددا القطددراء للعدداملين بقطددا  

مدددة يتقنيدددات التكنولوجيددددا التوعيدددة وامعدددطم بسدددلطنة عمدددان، ولدددحا  قدددد ددددام البددداح ون ب عدددداد دائ
القطراء من قطل الرجو  تلة مجطت علمية وكتب ودراسات سابقة وآراء القبراء والمقتصين 
 ددة عدددم جامعددات عربيددة ووجنبيددة، وتددم تعددداد برنددامم اشددتمل علددة عدددم موطددوعات وتددم تعددداد 

مقيداس  –لومدات اشتمل علة اقتبار المع)مقياس للمسيلية البيئية بتقنيات التكنولوجيا القطراء 
وتددم تطبيدد  ( وجهددة الطددبط –مقيدداس السددلوم المسدديل بالتقنيددات  –االتجاهددات البيئيددة بالتقنيددات 

، علة عينة مدن امعطميدين والتوعدويين والتدة 4/7/9102حتة  6-93البرنامم  ة الفترم من 
 . ردًا واستقدم الباح ون المنهم شبه التجريبة 01بلغت 

                ً   ددرو  دالددة تحصددائيًا       وجددوديدداس البعدددص توصددل البدداح ون تلددة وبعددد تطبيدد  البرنددامم والمق
                                                                                        بددين متوسددطة درجددات عينددة الدراسددة  ددة التطبيقددين القبلددة والبعدددص لمدقدددياس الدددمسئولية البيئديدددة 

وهدددو مدددا يشدددير تلدددة  اعليدددة البرندددامم                                  يدددا القطدددراء لصدددال  التطبيددد  البعددددص،                  بتقنيدددات التكنولوج
 .المقترح

                                بتقنيدات التكنولوجيدا القطدراء علدة          المقتدرح       برندامم   ال      تطبيد                            ودد ووصة الباح ون بطدرورم
  .                                                                                شريحة اكبر من امعطميين والتوعويين حيث ون البرنامم عزز المسيلية البيئية بالتقنيات

 
 مقـدمـة  

ندرم يقينا حجم المشكطت البيئية التة تتزايد كل يوم نتيجة السلوكيات الطمسيوله تجاه 
لمشكطت التة تسببتها التنمية والتطور التكنلوجة الحص ينشد به االنسان البيئة ومع ازدياد تلم ا
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ر اهيته ازداد حجم التلوث الهوائة واستهطم الموارد ودطية التغير المناقة وغيرها من 
القطايا البيئية كتلوث البحرص والساحلة وتلوث االراطة والتربة والمياه الجو ية  جراء تلم 

النفايات  ة الدول حات الك ا ة السكانية العالية وتلوث الهواء وكل  الممارسات  كحلم مشكلة
، كما نعلم ازدياد المشكطت البيئية  ة كا ة القطاعات م الحص ا ر عن على التنو  الحيوصحل

 .لنقل والمبانة والتشييد والزراعةم ل دطا  ا
 اصب  الباح ين  ة هتمام بالبيئة ومحاولة معالجة مشكطتها التة تواجهنا كان البد لط

وابتكار صناعات وتقنيات تراعة جوانب ئية يسعون بتوجهات علمية معاصرم العلوم البي
الصناعات الحدي ة نحو  ار والقسائر السلبية التة تسببهااالنسان الحياتيه وتقلل من اال 

الوصول الى ادتصاد اقطر وقل  بيئة است ماريه قطراء من قطل تلم التقنيات التة من 
شأنها الحد من  انة اكسيد الكربون ور ع كفاءم الطادة واستغطل الموارد البديلة للطادة 

الموارد حفاظا عليها لطجيال القادمة وهة ماتسمى  دم  والتة بشأنها ترشيد استهطم المتجد
ة بالتنمية المستدامة اص اننا نسعى لتطوير وتنمية والعيش بر اهية بالحفاظ على مواردنا الطبيعي

 والعيش االم ل وطمان حقو  االجيال القادمة للعيش بمستوى من الر اهية 
تعزيز المسيولية ولكة تتح  منظومة التنمية المستدامة بالتقنيات القطراء البد من 

البيئية تجاه التعامل مع البيئة ومكوناتها، لر ع مستوى الوعة والسلوم البيئة المسيول  ة 
 للمجتمع  المتاحة دون المساس بحاجة االجيال القادمةاستغطل الموارد الطبيعية 
المسيولية البيئة باستقدام تقنيات مو ره  نستطيع ون تحق  البيئةمن قطل امعطم 

للطادة و تجاه   ورم الطادة التة نشهدها حاليا  ة ظل ال ورم الصناعية الرابعة والتحول وزيادم 
يد والمتجدده نقفاض  ة كلفة مصادر الطادة الجدالتعبئة للتصدص لقطايا المناخ والوعة وال

 البلدان التة بدوت تستغنى عن الودود االحفورص تجنة  وائد كبيرم  م ل الرياح والشمس،
وقصوصا  ة شبكات النقل والكهرباء وتتي  الكهرباء والنقل  رصة لمكا حة تغيير المناخ 

 .(9107م المتحدم للبيئة، جمعية األم) وكب  تلوث الهواء والتصدص للمقاطر الصحية
هحا الدور الحص سيلعبة االعطم البيئة المتميز  ة نقل الصوره نحو التغيرات اليومية  ة 
عالمنا المعاصروابراز تقنيات ال وره الصناعية الرابعه من قطل تعزيز المسيولية البيئية 

راء من قطل للمجتمع من قطل طرح الموطوعات التة تتعل  بتقنيات التكنلوجيا القط
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التحقيقات ومقاالت وبرامم وحمطت توعية  ة كا ة الوسائل االعطمية من االعطم المسمو  
والمقروء والمرئء وبرامم التواصل االجتماعة وعمل سيناريوهات وا طم تعزز الدور المسيول 

ست مار نحو ا لطعطمة تجاه تلم التقنيات وبالتالة ايصالها للجمهور وصنا  القرار للتحول
 .اقطر
 تقنيات التكنولوجيا القطراء  راء المكونات المعر ية والسلوكية للجمهور العام بمفاهيم و  

على المستويين امعطمة والمجتمعة، والعمل على تيجاد الحلول والبدائل وآليات التعامل 
م األقطر بين مكونات البيئة، واعتماد نُظم مرشدم لعمليات وسياسات بيئية  ة استقدا

لوجيا قطراء تواكب متطلبات البيئة الحطارية لسد الفجوم المعر ية  يما يتعل  بمفاهيم و تكن
من قطل الصحف البيئية المتقصصة وايجاد صياغة مناسبة من حيث الشكل االقطر 

النقلة النوعية باستقدام تقنيات التكنولوجيا والمطمون تتميز بالتنو  الموطوعة والفنة مبراز 
، من قطل تلم التكنولوجياتقديم ريى جديدم  ة التعامل األم ل مع البيئة باستقدام و القطراء 

 .(بحثموطو  ال)العاملين بقطا  التوعية وامعطم البيئة  ة سلطنة عمان 
 

 مشكلة البحث
العاملين بقطا  )عينة من القائمين باالتصال بدراسة استططعية على  وندام الباح 

من %( 91)مفردم، والتة ُتم ل نسبة  91دوامها ( ئة بسلطنة عمانالتوعية وامعطم البي
عند اقتيار و راد العينة تم يل  ونالباح  ة، ودد راع(011)تجمالة حجم العينة الكلة البالغ 

المجتمع االصلة للدراسة من حيث النو  والمستوى امدارص، ودد تم التواصل مع المبحو ين 
علة ( whatsapp – facebook)تواصل االجتماعة استمارات وزعت  ة وسائل العبر 

وظهرت نتائم  ودد االعطميين والتوعويين  ة مقتلف القطاعات الحكومية والقاصة واألهلية،
% 9لوجيا القطراء ُيعد مصطل  جديد لديهم، وون نسبة و الدراسة االستططعية ون مفهوم التكن

 .القطراء لوجيا و  قط من العينة لديهم قلفية نظرية عن التكن
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وعند التعرف على البرامم التدريبية التة قطع لها القائمين على االتصال من العاملين 
هل لديهم اص معلومات عن  ة دطا  التوعية واالعطم البيئة  ة مجال المسيولية البيئية و 

 : لوجيا القطراء اتط  بعد تحليل االستمارات اآلتةو التكنمفاهيم 
تصال من العاملين بالتوعية واالعطم البيئة البرامم تدريبية  ة لم ينظم للقائمين على اال (و )

 .لوجيا القطراءو التكنتقنيات مجال تناول 
 .طعف المعلومات لدص العاملين بالتوعية واالعطم البيئة بتقنيات التكنولوجيا القطراء (ب )

 
 سئلة البحثأ

 :تكمن وسئلة البحث  ةبناء على ما سب  
قطراء الواجب تقديمها للعاملين بالتوعية واالعطم البيئة بسلطنة ما تقنيات التكنولوجيا ال .0

 عمان؟
                                                                                    ما البرنامم التدريبة المقترح تقديمة للمسيولين العاملين بقطا  التوعية واالعطم البيئة؟  . 9
ما اعلية البرنامم  ة تنمية المسيولية البيئية بتقنيات التكنولوجيا القطراء العاملين بقطا   .3

 م البيئة؟التوعية واالعط
 

 البحث  دافهأ
 :يهدف البحث إلي

 قطا  لوجيا القطراء للقائمين باالتصال من العاملين بو التكنتقنيات تنمية المسيولية البيئية ب
 .التوعية االعطم البيئة  ة سلطنة عمان

 

 فروض الدراسة
المجموعرة )توجد فررو  اات دللرة إحئرائية برين متوسرا درجرات  فرراد  :الفرض الرئيسي

القرررائم بالتئرررال مرررن العرررامتين بقارررام التوعيرررة وايعررر م البيئررري  فررري مقيرررا  ( لتجريبيرررةا
المسؤولية البيئيرة بتقنيرات التونولوجيرا الاءررال وبرل وبعرد تابير  البرنراما لئرالح التابير  

 .البعدي
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 :الفروض الفرعية
القدددائم  (المجموعدددة التجريبيدددة)توجدددد  دددرو  حات داللدددة تحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات و دددراد  .0

باالتصددال مددن العدداملين بقطددا  التوعيددة وامعددطم البيئددة،  ددة اقتبددار المعلومددات المرتبطددة 
 .بتقنيات التكنولوجيا القطراء دبل وبعد تطبي  البرنامم لصال  التطبي  البعدص

القدددائم ( المجموعدددة التجريبيدددة)توجدددد  دددرو  حات داللدددة تحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات و دددراد  .9
املين بقطا  التوعية وامعدطم البيئدة،  دة مقيداس االتجاهدات نحدو تقنيدات باالتصال من الع

 .التكنولوجيا القطراء دبل وبعد تطبي  البرنامم لصال  التطبي  البعدص

القدددائم ( المجموعدددة التجريبيدددة)توجدددد  دددرو  حات داللدددة تحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات و دددراد  .3
لبيئدة،  دة مقيداس السدلوم البيئدة المسدئول باالتصال من العاملين بقطا  التوعية وامعطم ا

 .بتقنيات التكنولوجيا القطراء دبل وبعد تطبي  البرنامم لصال  التطبي  البعدص

القدددائم ( المجموعدددة التجريبيدددة)توجدددد  دددرو  حات داللدددة تحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات و دددراد  .4
الطدددبط نحدددو  باالتصدددال مدددن العددداملين بقطدددا  التوعيدددة وامعدددطم البيئدددة،  دددة اقتبدددار وجهدددة
 .تقنيات التكنولوجيا القطراء دبل وبعد تطبي  البرنامم لصال  التطبي  البعدص

 

 البحث  أهمية
 :فيد الدراسةت
  قدا                              ا يتطدمنه البرندامم مدن محتدوى مد                                            العاملين بقطا  التوعية واالعطم البيئة مدن قدطل    

   .                            بتقنيات التكنولوجيا القطراء
 لوجيددا القطددراء   و      التكن                دددائم علددى تقنيددات          برنددامم                                      البدداح ين مددن قددطل مددا تقدمدده الدراسددة مددن              

  .                    يمكنهم االستفادم منها                وودوات القياس و 
 الجهات الحكومية والقاصة والقيادات المعنية بالعمل البيئة واالعطمة                                                               .  
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 حدود البحث
العاملين بقطا  امعطم والتوعية بالجهات الحكومية، القاصة، األهلية : حدود موانية
 .بسلطنة عمان

 .عطمياً ت(  01) عطميين والتوعويين بلغت من امتحددت بمجموعة : ود بشريةحد
 

 منهجية البحث
  لمناسبته لمتغيرات الدراسة                                 يستقدم البحث المنهم شبه التجريبة                         .  

 

 مصطلحات البحث
هة النتاج الحقيقة للوعة البيئة الناشةء عن تغيير المعارف :مفهوم المسؤلية البيئية

 بيئة والتغير االيجابة الحادث  ة السلوم البيئة يم ل السلوم المسيولواالتجاهات نحو ال
 .(9119:عبدالمسي  سمعان)

هة تطبي  المنتجات والمعدات والنظم المستقدمة للحفاظ : مفهوم التونولوجيا الاءرال
 National Silverman) علة البيئة الطبيعية والتنمية والموارد مما يقلل من التأ ير السلبة

zree Othuman, 2014@ A). 
 

 الدراسات السابقة
 :دراسات تناولت المسؤلية البيئية:  ولا 
 "تنمية المسؤولية البيئية نحو السياحة البيئية"بعنوان ( 1122)سوزان غالي  دراسة -0

استهد ت هحه الدراسة تنمية بعض عناصر المسيولية البيئية نحو السياحة البيئية لدى 
طل مسرح الطفل، ودد اعتمدت الدراسة على ودوات دياس تتم ل وطفال محا ظة األد  من ق

 ة مقياس المسيولية البيئية نحو السياحة البيئية وقلصت الدراسة الى عدم نتائم وهمها ون 
هنام  رو  دالة تحصائيًا بين متوسطة درجات المجموعة التجربية  ة التطبيقين القبلة 
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  التطبي  البعدص، وهحا يدل على  اعلية التصور والبعدص لمقياس المسيولية البيئية لصال
 . المقترح

فاعتية برناما لتنمية المسوؤلية البيئية لدى "بعنوان ( 1112)نور الدين عاية  دراسة -1
 " ا ب المرحتة الثانوية العامة في محافظة شمال سينا

البيئية  استهد ت هحه الدراسة التعرف على  اعلية برنامم دائم على المشكطت والقطايا
 ة محا ظة شمال سيناء لتنمية المسيولية البيئية لدى ططب المرحلة ال انوية، واعتمدت 
الدراسة على منهم الشبه تجريبة، ودد توصلت هحه الدراسة الى عده نتائم من وهمها ون هنام 

، بين درجات طالبات المجموعات التجريبية  ة 1010 رو  حات داللة تحصائية عند مستوى 
 . قياس القبلة والبعدص لصال  القياس البعدصالم
لدى ت ميا المرحتة  تقويم المسؤولية البيئية"بعنوان ( 1112)مفيدة إبراهيم  دراسة -3

 "ايعدادية
استهد ت الدراسة تقويم المسيولية البيئية لدى تطميح المرحلة امعدادية، واستقدمت 

سيولية البيئية ومدى توا رها لدى تطميح الدراسة المنهم الوصفة التحليلة لوصف وتحليل الم
المرحلة امعدادية، ودد وسفرت نتائم الدراسة عند تطبي  المقياس منقفاض مستوى المسيولية 
البيئية لدى تطميح المرحلة امعدادية عن الحد الطزم معتبار الطالب لديه حد الكفاية من 

بين متوسطة درجات البنين والبنات  ، كحلم عدم وجود  رو  دالة احصائياً %70المسيولية 
 . للصفين األول وال الث امعدادص على مقياس المسيولية البيئية

 :دراسات تناولت التونولوجيا الاءرال: ثانياا 
الااوة المتجددة ودورها في "بعنوان  (1122)محمد السيد عبد الحميد الشاعر دراسة  -4

 "في مئر تعزيز التنمية المستدامة بين الواوع والمأمول
تهدف هحه الدراسة تلة تبراز دور الطادة المتجددم  ة تعزيز التنمية المستدامة من الوادع 
والمأمول  ة مصر وبالرغم من وهتمام المجتمع الدولة ب صدار الموا ي  الدولية بحقو  
امنسان والتة تن  علة حماية البيئة من األطرار الناجمة من التلوث نتيجة المحرودات من 
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ن معر ة تقدم األمم بالقدر ما ا لطادة التقليدية لتوليد الكهرباء كأحد وهم احتياجات امنسان، وا 
يستقدمه لفرد وو نصيب الفرد من الكهرباء ومن وجل مفهوم جديد للطادة المتجددم وو الطادة 
م القطراء، غير الملو ة للبيئة ومعر ة وشكالها وونواعها ولحلكط   ن الدراسة تعرطت لمفهو 

 .التنمية المستدامة وقصائصها ووهميتها ووهدا ها
                                         بعنرروان اسررتدامة اسررتادام ايءررالة بتونولوجيررا    (:     1122 )                        دراسررة إبررراهيم يرر  و ارررون  - 5

 LEED            لمبات التيد 
تهدددف الدراسددة تلددة ون هنددام العديددد مددن العناصددر التددة تدديدص تلددة  قددد الطادددة  ددة مجددال 

ت المسدددتقدمة، وقصائصدددها وملحقاتهدددا، وكميدددة اسدددتقدام امندددارم والتدددة مدددن وهمهدددا ندددو  اللمبدددا
اسدددتهطكها للكهربددداء كدددحلم مددددص مناسدددبتها لطسدددتقدامات والتطبيقدددات المقتلفدددة، مدددن هندددا ظهدددر 
االهتمام العالمة وامدليمة بالتطورات العلمية والتكنولوجيدة للوصدول تلدة امطدل وندوا  اللمبدات 

علة تطاءم جيدم وعمر تشغيل طويل التة تتصف ب نقفاض استهطكها للكهرباء مع الحصول 
 .وص ونها تتصف باللمبات األك ر ترشيداً 

                                     التابيقات البيئية الاءرال لتونولوجيا  "       بعنوان    (:     1122 )                          دراسة مرفت رشاد  حمد محمد  - 2
  "                  النانو في المستقبل

يهدددددف هددددحا البحددددث تلددددة اسددددتعراض التطبيقددددات البيئيددددة القطددددراء لتكنولوجيددددا النددددانو  ددددة 
يعددد مجددال حمايددة البيئددة مددن وبددرز المجدداالت التطبيقيددة التددة توليهددا تكنولوجيددا المسددتقبل، حيددث 

النددانو وهتمامددًا كبيددرًا نظددرًا تلددة التددرابط بددين صددحة امنسددان والظددروف البيئيددة التددة يعدديش  يهددا، 
وتهدددف التكنولوجيددا القطددراء الددة اسددتقدام تكنولوجيددا ودددل طددررًا علددة صددحة امنسددان والبيئددة، 

ريجة تلددة ونظمددة توليددد وتقددزين وتوزيددع واسددتقدام نظيددف وغيددر ملددوث للبيئددة، وتدديدص بشددكل تددد
وبحلم تقلل انبعا ات   انة وكسيد الكربون بشكل كبير، وتنقح العدالم مدن مشدكلة التغيدر المنداقة 

 .واالحتباس الحرارص
                                  تحتيرررل اوتئرررادي لررردور ايعررر م باسرررتادام  "       بعنررروان    (:     1122 )                  دراسرررة نررررمين معرررروف  - 2

  "                       الاءرال في بتدان ماتارة            التونولوجيا 
تهدف هحا الدراسة تلة اهمية استقدام التكنولوجيا القطراء وصدديقة البيئدة حيدث ونده  دة 

غيدر القطدراء وو غيدر الصدديقة ) ترم ماطية ليسدت ببعيددم ادص اسدتقدام التكنولوجيدة التقليديدة 
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شدرم علدة صدحة امنسدان نتائم سلبية كبيرم تم لت بقلد  مشدكلة التلدوث حات اآل دار المبا( للبيئة
طددا ة الددة تحمددل كلفددة معالجتدده  ، ووصددب  كددل حلددم (كحددد ودنددة)وو التقليددل مندده ( كحددد وعلددة)وا 

مدددن قدددطل األهدددداف المرسدددومة وامجدددراءات ) الشدددغل الشددداغل للمقتصدددين مدددن جهدددات تنفيحيدددة 
مدددددن قدددددطل دراسدددددة المشدددددكلة كواددددددع ومدددددا يمكدددددن ادتراحددددده لهدددددا )والبددددداح ين ( المحدددددددم لتحقيقهدددددا

 (.معالجتهل)
ويدأتة حلدم اسدتنادًا لمددا وصدب  عليده الحدال مندده تزايدد مطدطرد لكدل مددن نسدب التلدوث  ددة 
معظم ونحاء العالم وتأ يراته السلبية علة جميع مجاالت الحيام وكدل حلدم مدن نسدب التلدوث  دة 
معظم انحاء العالم وتأ يراته السلبية علة جميع مجاالت الحيام وكل حلم بسبب توصدع كدل مدن 

الدحص يشدهده معظدم بلددان ( التة تعمل بدالودود)شاط الصناعة واالستقدام المتزايد للمحركات الن
 .العالم

 

 اإلطار النظري للدراسة  
  :                المسؤلية البيئية

تتميدز  وقطديدةبالبيئدة بطدر  انسدانية  االلتدزامالمسديولية البيئيدة تعندة    :                      مفهوم المسرؤلية البيئيرة
االديددان السددماوية بهددحه المسدديولية بمددا  دديهم االسددطم بقددول باالقتمددام والرعايددة ودددد ح ددت جميددع 

 كدددل انسدددان مسددديول عدددن نفسدددة وعدددن " رعيتدددهكلكدددم را  وكلكدددم مسددديول عدددن " الرسدددول االعظدددم 
 جماعتده وعددن البيئدة التددة يعديش عليهددا ومسديول دانونيددا تجداه اص عبددث سدلبة يطددر بمدن حولدده

(Joseph Anderson,103:2011). 
تلددددة ون  (9100جميدددل وحمددددد محمدددد القدددددرص، )شددددارت دراسددددة و :ئيررررةالمسررررؤلية البي مجرررالت

 :المسيلية البيئية تتطمن  ط ة مجاالت تجرائية مرتبطة بمفهوم المسيلية البيئية وهة
حيث تبدا المسيلية البيئية بمعر ة الفرد بمكونات بيئتده واألحدداث المتعلقدة بهدا  :المجال المعرفي

و ندداء تفاعلدده مددع اآلقددرين ومددع بيئتدده وهددحا يعنددة ون الفددرد  مددع مددرورم بقبددرات السدداب  اكتسددابها
صدددداحب القبددددرات األوسددددع والمعلومددددات األ ددددر يكددددون لديدددده مسدددديلية بيئيددددة وعمدددد  حددددول دطددددايا 

 .ومشكطت البيئة
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هحا البعد يعد تنعكاس تلم المعلومات علة تحساس الفرد وعواطفه مما يي ر  :المجال الوجداني
و البيئدددة وهدددحا يعندددة ون يتدددوا ر  دددة تلدددم المعلومدددات المكتسدددبة  دددة تكدددوين اتجاهاتددده وديمددده نحددد

 .الصد  والموطوعية وان تتصف قبرات الفرد السابقة بالقبرات المربية
وهددة مرحلددة حاسددمة وندداتم لبعدددين األول وال ددانة حيددث يسددلم الفددرد سددلوكًا  :المجررال السررتووي

حساسددده العميددد  بقطدددايا البيئدددة رشددديدًا نحدددو البيئدددة وهدددحا السدددلوم ددددائم علدددة معر تددده الواعيدددة وا  
 .ومشكطتها ومسيليته الشقصية نحو عطج تلم المشكطت

                                                                  هدتم علمداء الدنفس بدراسدة الشقصدية امنسدانية ومعر دة محددداتها، والعوامدل  ا   :          وجهة الءبا - 2
                                                                                    المي رم  يهدا، وتفسدير السدلوم الصدادر منهدا، وتتوعتالدراسدات المتعلقدة بهدا  مدنهم مدن تنداول 

                                                               منهم من تنداول الجاندب االجتمداعة والوجددانة، ويعدد مفهدوم وجهدة الطدبط                 الجانب العقلة و 
                      ً                                                            من المفاهيم األك ر شيوعًا  ة علم النفس االجتماعة وحلدم لقدرتده علدة التنبدي بددوا ع الفدرد 

   (.    9100                 ابتسام بنت هادص،  )                                وسلوكه  ة موادف الحيام المقتلفة 
نظريدة علددة ون الفعدل الددحص يقدوم بدده وتركددز ال( persons)ونظريدة الفعدل االجتمدداعة لبارسدونز 

الفاعدددل يكدددون محكومدددًا بعددددم عوامدددل منهدددا و كددداره ومشددداعره وانطباعاتددده ومعددداييره وديمددده، ويمتدددد 
 (.9114محمد بن عبد اهلل الزامل، )تأ يرها علة و عال الحين يشتركون معه  ة الفعل 

يسددب  مجددال ويددرص البحددث الحددالة ان المجدداالت ال ط ددة مرتبطددة ببعطددها لددبعض،  ددط 
 .األقر،  م ًط ال يسب  المجال السلوكة المجال المعر ة

امعدطم هدو عمليدة نشدر وتقدديم معلومدات صدحيحة وحقدائ  واطدحة ووقبدار : ايع م البيئي
صدداددة، وموطددوعات دديقددة، وودددائع محددددم، وو كددار منطقيددة، وآراء راجحددة للجمدداهير مددع حكددر 

 (.006،   9110اح دويدار، عبد الفت)مصادرها قدمة للصال  العام 
هددو عمليددة نشددر وتقددديم معلومددات صددحيحة وحقددائ  واطددحة، ووقبددار صدداددة وموطددعات 
دديقة، وودائع محددم، وو كار منطقية، وآراء راجحة للجماهير مع حكر مصادرها قدمدة للصدال  

 (.3،  9114محمود هيبة، )العام 
تدددي ر  دددة اتجاهدددات  والتدددةنيدددة معدددطم دورهدددا الواطددد   دددة تكدددوين الصدددور الحهالوسدددائل و 

، كمدددا يددديدص (30،   9112محمدددد تبدددراهيم، ) دددراد ومدددوادفهم بمدددا يدددنعكس علدددة سدددلوكياتهم األ
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،   9116تمدام،  صمندة الحديددص، سدلو ) امعطم دورًا هامًا  ة عمليات التنمية بأبعادها كا دة
064.) 

عطداء وبدث امعطم تلة عملية استقاء المعلومدات والحصدول عليهدا مدن  كما يشير جهدة وا 
 (.26،   9110جبارم عطية، )المعلومات تلة اآلقرين من جهة وقرص 

عددطم المسدموعة والمرئيددة متطدورت وسدائل ا :دور وسرائل ايعرر م فري تنميررة المسرؤلية البيئيررة
والمقددروءم  ددة العقدددين األقيددرم بشددكل كبيددر واصددبحت تدديدص دورًا كبيددرًا  ددة نشددر الددوعة وال قا ددة 

وطحة لإلعطم دورًا مميزًا  ة حماية البيئة،  أصب  امعطم البيئة وحدد المقومدات الجماهيرية و 
 (.9104و اء عبد السطم السيد غريب، )األساسية  ة الحفاظ علة البيئة 

 مرم جهود الميسسات امعطمية ودورها  ة البيئة وحمايتها والتوعية بهدا وندتم حلدم مدا  تن
هددو يهدددف تلددة الوصددول تلددة الجمدداهير  ددة مقتلددف موادعهددا و ( بددامعطم البيئددة)يعددرف اليددوم 

ونشددر الددوعة بيددنهم وتكددوين اتجاهددات تيجابيددة نحددو البيئددة وبالتددالة هددحا بدددوره يسددهم  ددة تنميددة 
 (.9117عبداهلل الدبوبة وآقرون، )المسيلية البيئية 

 

 الدراسة    إجراءاتو  أدوات
  دوات الدراسة:    ا  ول  

تم تعداد دائمة التقنيات المرتبطة : اة بالتونولوجيا الاءرالالتقنيات المرتبإعداد وائمة  -0
بتكنولوجيا القطراء من قطل اطط  الباح ة على مجموعة من المجطت العلمية 

 والدراسات والكتب العلمية من طمنها
 Narmin Maerouf (2012): An Economic analysis of the role of of 

media in usisng green technology in selected countries (with focus 

on green energy) University of Sulaimani. 

 Kamarudin Abu Bakar(2011): ” Green Technology Compliance in 

Malaysia for Sustainable Business Development” , 

 Bryan Bollinger1(2013): ”Green technology adoption: An empirical 

study of the southern california garment cleaning industry. 
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 Natalia Silverman, Md. Azree Othuman Mydin “ Green 

Technologies for Sustinable Building,University ‘Politehnica” 

Timisoara,Faculty of Engineering Hunedoara 

 Green Technology : An A-to-Z Guide, Mulvaney, Dustin. 

  تنميدة  المسديولية البيئيدة لطدطب الصدف  االول ال دانوص " دراسة مصطفى عبدالمجيدد احمدد
بدددالتعليم الصدددناعة  دددة طدددوء برندددامم مقتدددرح عدددن تكنولوجيدددا االنتددداج االنظدددف القدددائم علدددى 

 المدقل المنظومة
كمددا اجدددرت مقدددابطت شقصددية مدددع  مجموعدددة مددن االسددداتحم  دددة جامعددة السدددلطان ددددابوس 

الهندسدددددة الجامعدددددة االلمانيدددددة للعلدددددوم  دددددة مسدددددقط والتكنولوجيدددددا وجامعدددددة ماليزيدددددا للعلدددددوم  بكليدددددة
والتكنولوجيدددا  دددة ماليزيدددا وكدددحلم مجموعدددة مدددن األسددداتحم والمتقصصدددين  دددة علدددوم الطاددددة  دددة 
جامعددة صددحار ووسدداتحم متقصصددة  ددة جامعددة عددين شددمس ومعهددد الدراسددات والبحددوث البيئيددة 

 .ه وكحلم من مستشارين  ة وزارات بسلطنة عمانوكلية الزراعة بجامعة القاهر 
حيددث قرجدددت بمجوعدددة مدددن التقنيدددات القطدددراء و ددد  االتجاهدددات العلميدددة تدددم وطدددعها  دددة 

وبعددد التحكدديم ظهددرت ، المحكمددين  المقتصددينمجموعددة مددن الددى  ودددد تددم ارسددالهامددة تقنيددات ئدا
 :القائمة النهائية على النحو التالة

 (  94 )                                             لطادددة جديدددم االسددتقدام والمتجددددم حيددث احتددوت علددى                             التقنيدات القطددراء المرتبطددة با   
      تقنية

 تقنية   ( 6 )                             لوجيا المعلومات القطراء شملت   و                       التقنيات المرتبطة بتكن      
  تقنية   ( 7 )                                       التقنيات القطراء المرتبطه بالمياه شملت      
 تقنية   ( 7 )     شملت   (        التسميد /        المكا حة )                              تقنيات مرتبطه بالزراعة والتربة      
 تقنية   ( 0 )                 طه  ة مجال النفط                         التقنيات  القطراء المرتب      
  تقنية   ( 4 )                                           التقنيات القطراء المرتبطه بالنقل والمواصطت       
  تقنية  (  0 )                                                      تقنيات النانوتكنولوجة األقطر وتطبيقاته  ة النصاعة شملت      
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برناما تدريبي لتنمية المسؤلية البيئية بتقنيات التونولوجيا الاءرال لتعامتين إعداد  -1
 :يئي بستانة عمانبقاام التوعية وايع م الب

يهدف البرنامم تلة تنمية المسيلية البيئية لدص العاملين بمجال امعطم والتوعية 
 .والبيئية

 :يتطمن البرنامم عدد من الموطوعات وهة كالتالة :محتوي البرناما -
 االعطم البيئة: الموطو  االول  -0
 .مفهوم التكنولوجيا القطراء:  الموطو  ال انة -9
 باالقطرباالدتصاد المفاهيم المرتبطه  :الموطو  ال الث  -3
 االدتصاد االقطر: الموطو  الرابع  -4
 بتكنولوجيا المياه المرتبطةالتقنيات : الموطو  القامس -0
 (.التسميد/المكا حة)التقنيات المرتبطه بالزراعة والتربة : الموطو  السادس  -6
 التقنيات المرتبطة بالنفط: الموطو  السابع -7
 0جديدم االستقدام والمتجدده البالطادة المرتبطة نيات التق:  الموطو  ال امن -2
 9جديدم االستقدام والمتجدده البالطادة المرتبطة التقنيات :  الموطو  التاسع -2

  3جديدم االستقدام والمتجددهالبالطادة المرتبطة التقنيات  : العاشرالموطو   -01
 4تقدام والمتجددهجديدم االسالبالطادة المرتبطة التقنيات : الموطو  الحادص عشر -00
 .النانو تكنولوجة االقطر وتطبيقاته  ة الصناعة: الموطو  ال انة عشر  -09
 التقنيات المرتبطه بتكنولوجيا بالنقل والمواصطت: الموطو  ال الث عشر  -03
 المعلومات القطراء االتقنيات المرتبطة بتكنولوجي: لموطو  الرابع عشر ا -04

س بين المنادشة واأللقاء والتعلم التعاونة تراوحت طر  التدري :ار  تدري  البرناما -
 .والعصف الحهنة والتعلم الحاتة

 .بوستر –داتا شو  –تم استقدام و طم تعليمية  :الوسائل التعتيمية المستادمة -
 .بحوث  ة مجاالت تقنيات الطادة القطراء –ورش عمل  :األنشاة -
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وقتبار )وربعة ودوات مقياس المسيلية البيئية حيث تطمن المقياس  : دوات الدراسة -
و يما يلة ( اقتبار وجهة الطبط –مقياس السلوم  –مقياس االتجاهات  –المعلومات 

 :وصف لكل ودام
اقتبار المعلومات تم الرجو   معداد :الاءرالااتبار المعتومات بتقنيات التونولوجيا :    ا  ول  

الدين وحمد تبراهيم ، و نور (9102)رحاب عبد الستار وحمد )تلة عدد من الدراسات منها 
 (.9104)، حمدص طلعت قليفة  داوص (9112)

يهدف االقتبار تلة التعرف علة المعلومات المرتبطة بتقنيات التكنولوجيا  :هدف الاتبار
 .القطراء لدص العاملين بقطا  التوعية وامعطم البيئة بسلطنة عمان

لمتعدد وجاءت األسئلة مرتبطة تم صياغة األسئلة  ة صورم االقتيار ا :امعداد لطقتبار -
 .بمحاور تقنيات التكنولوجيا القطراء

 .سيال( 30)جاءت  ة عدد  :اتبارالئورة المبدئية لإل -
 :إجرالات الئد  والثبات -

 إجرالات الثبات:    ا  ول  
 بتقنيات التكنولوجيا القطراء وقتبار المعلومات بات : (2)جدول 

 ويمة  لفا عدد العبارات األبرعراد 
 10264 39 ااتبار المعتومات بتقنيات التونولوجيا الاءرال:    ا اول  

، (Cronbach Alpha)معادلة ولفا كرونباخ  وناستقدم الباح  االقتبارللتحق  من  بات 
 ( 10264)معامل ولفا  ةيتبين من الجدول الساب   بات اقتبار المعلومات حيث بلغت ديم

 .لمتعلقة بتقنيات التكنولوجيا القطراءاقتبار المعلومات اتيكد على  بات  ةوهة ديم
 ئد  إجرالات ال:      ا ثانيا  
 :ئد  التسا  الدااتي -  

 بتقنيات التكنولوجيا القطراء القتبار المعلوماتصد  امتسا  الداقلة : (1)جدول 
 الدللة المعنوية معامل ارتباا بيرسون األبرعراد 

 10110 10222 لااتبار المعتومات بتقنيات التونولوجيا الاءرا:    ا اول  
معامل  ةيوط  الجدول الساب  صد  االتسا  الداقلة الساب  ألدام الدراسة وجد ون ديم

، مما ييكد على صد  االتسا  الداقلة (1010)االرتباط دالة تحصائيًا عند مستوى معنوية 
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وهة ديم تيكد على صد  ودام  (10222)معامل امرتباط  ةقتبار المعلومات، وبلغت ديمال
 .راسةالد
تم عرض االقتبار علة مجموعة من المحكمين ودد وكدوا مناسبة  :ئد  المحومين - ب

 .االقتبار لما وطع لقياسه ووجريت بعض التعديطت
سيال لكل تجابة صحيحة تأقح ( 39)جاءت عدد االسئلة  ة  :الئورة النهائية ل اتبار -

 .درجة واحدم
 : عتى النحو التالي تم تقدير درجات الاتبار: تقدير درجات الاتبار -
 ( صفر    )  يدل علة امجابة غير الصحيحة                          .  
 ( 0  )  تدل علة امجابة الصحيحة                      .  
 .درجة( 39)جاءت الدرجة الكلية لطقتبار  :الدرجة الوتية ل اتبار -

معداد مقياس االتجاهات تم  :مقيا  التجاهات نحو تقنيات التونولوجيا الاءرال :     ا ثانيا  
يوسف االدور ، و (9102)رحاب عبد الستار وحمد )منها الرجو  تلة عدد من الدراسات 

 (.9112)، نادية سمعان ولويس اميل (9106)
يهدف مقياس االتجاهات تلة التعرف علة اتجاهات العاملين لقطا  التوعية  :هدف المقيا 

 .نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء وامعطم المرتبطة
رم موادف يتبين من قطلها االتجاهات نحو تم صياغة األسئلة  ة صو  :ايعداد لتمقيا  -

 .تقنيات التكنولوجيا القطراء يتبع كل مودف  طث استجابات
 .مودف( 33)جاءت  ة عدد  :الئورة المبدئية لتمقيا  -
 :إجرالات الئد  والثبات -

 إجرالات الثبات:    ا  ول  
 بتقنيات التكنولوجيا القطراء مدقدياس االتجاهات بات  :(2)جدول 

 ويمة  لفا عدد العبارات د األبرعرا
 10267 30 التجاه نحو تقنيات التونولوجيا الاءرال
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، (Cronbach Alpha)معادلة ولفا كرونباخ  ونللتحق  من  بات المقياس استقدم الباح 
طتجاه وحلم ل( 10267)معامل ولفا  ةيتبين من الجدول الساب   بات المقياس حيث بلغت ديم

لكونها  ودام مقياس االتجاهاتتيكد على  بات  ةجيا القطراء، وهة ديمنحو تقنيات التكنولو 
 .(100)وعلى من 

 :ئد إجرالات ال:      ا ثانيا  
 :ئد  التسا  الدااتي -  

 تقنيات التكنولوجيا القطراء لمقياس االتجاهات نحوصد  امتسا  الداقلة ( 1)جدول 
 الدللة المعنوية معامل ارتباا بيرسون األبرعراد 

 10110 10242 نحو تقنيات التونولوجيا الاءرال التجاه
يوط  الجدول الساب  صد  االتسا  الداقلة الساب  لمقياس االتجاهات نحو تقنيات 

، (1010)التكنولوجيا القطراء وجد ون ديمة معامل االرتباط دالة تحصائيًا عند مستوى معنوية 
وبلغت ديمة معامل امرتباط مما ييكد على صد  االتسا  الداقلة لمقياس االتجاهات، 

 .وهة ديم تيكد على صد  ودام الدراسة( 10242)
تم عرض المقياس علة مجموعة من المحكمين ودد وكدوا مناسبة  :ئد  المحومين - ب

 .المقياس لما وطع لقياسه ووجريت بعض التعديطت
 .درجة( 30)جاءت الدرجة الكلية لطقتبار  :الدرجة الوتية ل اتبار -
 : تم تقدير درجات المقيا  عتى النحو التالي :ت المقيا تقدير درجا -
   ( صفر    )  يدل علة االتجاه السلبة                     .  
 ( 0  )  تدل علة الوعة             .  
 ( 9  )  تدل علة االتجاه اميجابة                      .  
سيال لكل تجابة صحيحة تأقح ( 69)جاءت عدد االسئلة  ة  :الئورة النهائية لتمقيا  -

 .درجتان
معداد مقياس السلوم تم الرجو  : ونولوجيا الاءرالمقيا  الستوك البيئي لتقنيات الت :     ا ثالثا  

 (.9112)، نادية سمعان ولويس اميل (9106)تلة عدد من الدراسات منها يوسف االدور 
يهدف مقياس السلوم تلة التعرف علة سلوم العاملين لقطا  التوعية  :هدف المقيا 

 .وامعطم المرتبطة بتقنيات التكنولوجيا القطراء 
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استجابات وجاءت  3تم صياغة األسئلة  ة صورم موادف سلوكية يتبعها  :مقيا ايعداد لت -
 .األسئلة مرتبطة بمحاور تقنيات التكنولوجيا القطراء

 .سيال( 37)جاءت  ة عدد : اتبارالئورة المبدئية ل  -
 :إجرالات الئد  والثبات -

 إجرالات الثبات:    ا  ول  
 تكنولوجيا القطراءتقنيات النحو  مدقدياس السلوم بات  :(2)جدول 

 ويمة  لفا عدد العبارات األبرعراد 
 10241 31 الستوك البيئي المسؤل نحو تقنيات التونولوجيا الاءرال
 Cronbach)معادلة ولفا كرونباخ  ونللتحق  من  بات المقياس استقدم الباح 

Alpha)( 10241)معامل ولفا  ة، يتبين من الجدول الساب   بات المقياس حيث بلغت ديم
مقياس السلوم تيكد على  بات  ةنحو تقنيات التكنولوجيا القطراء، وهة ديم وحلم للسلوم

 .(100)لكونها وعلى من  نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء
 ئد  إجرالات ال:      ا ثانيا  
 :ئد  التسا  الدااتي -  

 بتقنيات التكنولوجيا القطراء لمقياس السلومصد  امتسا  الداقلة : (1)جدول 
 الدللة المعنوية معامل ارتباا بيرسون برعراد األ

 10110 10233 الستوك البيئي نحو تقنيات التونولوجيا الاءرال
معامل  ةيوط  الجدول الساب  صد  االتسا  الداقلة الساب  ألدام الدراسة وجد ون ديم

الداقلة ، مما ييكد على صد  االتسا  (1010)االرتباط دالة تحصائيًا عند مستوى معنوية 
مقياس وهة ديم تيكد على صد   (0.399)معامل امرتباط  ة، وبلغت ديملمقياس السلوم

 .السلوم نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء
تم عرض االقتبار علة مجموعة من المحكمين ودد وكدوا مناسبة  :ئد  المحومين - ب

 .المقياس لما وطع لقياسه ووجريت بعض التعديطت
 .درجة( 31)جاءت الدرجة الكلية لطقتبار  :تبارالدرجة الوتية ل ا -
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 : تم تقدير درجات المقيا  عتى النحو التالي :تقدير درجات المقيا  -
   ( صفر    )   عدم توا ر السلوم        يدل علة                .  
 ( 0  )  تدل علة السلوم نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء                                             .  
صحيحة تأقح  سيال لكل تجابة( 31)جاءت عدد االسئلة  ة  :لتمقيا الئورة النهائية  -

 .درجة واحدم
معداد اقتبار وجهة الطبط تم : ااتبار وجهة الءبا لتقنيات التونولوجيا الاءرال :ثالثا

 (.9102)، رحاب عبد الستار (9106)الرجو  تلة عدد من الدراسات منها يوسف االدور 
يم وو علة يهدف اقتبار وجهة الطبط تلة دياس المسيلية البيئية التة تقع عل :هدف الاتبار
 .الطرف اآلقر

تم صياغة األسئلة  ة صورم موادف وجاءت مرتبطة بوجهة الطبط  :ايعداد ل اتبار -
 .استجابة 9القاصة بمحاور تقنيات التكنولوجيا القطراء يلة كل مودف عدد 

 .سيال( 90)جاءت  ة عدد  :تبارالئورة المبدئية لإلا -
 :إجرالات الئد  والثبات -

 اتإجرالات الثب:    ا  ول  
 بتقنيات التكنولوجيا القطراء اقتبار وجهة الطبط بات  :(2)جدول 

 ويمة  لفا عدد العبارات األبرعراد
 10200 06 مقيا  وجهة الءبا

 Cronbach)معادلة ولفا كرونباخ  ونللتحق  من  بات المقياس استقدم الباح 
Alpha)( 10200)ل ولفا معام ة، يتبين من الجدول الساب   بات المقياس حيث بلغت ديم

اقتبار تيكد على  بات  ةنحو تقنيات التكنولوجيا القطراء، وهة ديم وحلم لوجهة الطبط
 .(100)لكونها وعلى من  وجهة الطبط

 :ئد إجرالات ال:      ا ثانيا  
 :ئد  التسا  الدااتي -  

 بتقنيات التكنولوجيا القطراء القتبار وجهة الطبطصد  امتسا  الداقلة  :(1)جدول 
 الدللة المعنوية معامل ارتباا بيرسون األبرعراد 

 10110 10202 وجهة الءبا
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معامل  ةيوط  الجدول الساب  صد  االتسا  الداقلة الساب  ألدام الدراسة وجد ون ديم
، مما ييكد على صد  االتسا  الداقلة (1010)االرتباط دالة تحصائيًا عند مستوى معنوية 

وهة ديم تيكد على صد   (0.319)معامل امرتباط  ةت ديم، وبلغالقتبار وجهة الطبط
 .اقتبار وجهة الطبط

تم عرض االقتبار علة مجموعة من المحكمين ودد وكدوا مناسبة  :ئد  المحومين - ب
 .االقتبار لما وطع لقياسه ووجريت بعض التعديطت

 .درجة( 06)جاءت الدرجة الكلية لطقتبار  :الدرجة الوتية ل اتبار -
 : عتى النحو التالي الاتبارتم تقدير درجات  :الاتباررجات تقدير د -
   ( صفر    )   وجهة الطبط القارجية        يدل علة                   .  
 ( 0  )  تدل علة وجهة الطبط الداقلية                           .  
سيال لكل تجابة صحيحة تأقح ( 06)جاءت عدد االسئلة  ة  :ل اتبارالئورة النهائية  -

 .درجة واحدم
                                   مدن العداملين بقطاعدات التوعيدة وامعدطم   (   01 )                     بلغت عينة الدراسدة   :                     عينة الدراسة وتوئيفها

  .                                       من العاملين بقطا  التوعية  ة سلطنة عمان
     9102 / 7 / 4    حتة    6-  93                           وجريت الدراسة  ة الفترم من    :             توويت الدراسة

 SPSS                  تم استقدام برنامم    :                          األساليب ايحئائية المستادمة
 

 نتائج البحث  
 :نيات التونولوجيا الاءرالالنتائا المتعتقة بمقيا  المسؤلية البيئية بتق

                       وشدار الفدرض الفرعدة األول    :                                                    بالنسبة لاتبار المعتومات بتقنيرات التونولوجيرا الاءررال  :    ا  ولا 
           ً                                                    دالددة تحصددائيًا بددين متوسددطة درجددات عينددة الدراسددة  ددة التطبيقددين القبلددة           توجددد  ددرو          تلددة وندده

                         لتطبي  البعدص ودد حسب ما                                                             والبعدص القتبار المعلومات بتقنيات التكنولوجيا القطراء لصال  ا
  :   يلة
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لحسداب داللدة الفدرو  بدين متوسدطة درجدات عيندة الدراسدة  دة ( ت)نتدائم اقتبدار  :(9)جدول 
 التطبيقين القبلة والبعدص القتبار المعلومات بتقنيات التكنولوجيا القطراء

الدرجة  التقنيات 
 الوتية

 التابي  القبتي
 (51= ن) 

 التابي  البعدي 
مة وي (51= ن)

 (ت)
مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسا 1015

النحراف  المتوسا المعياري
 المعياري

التقنيات القطراء المرتبطة 
بالطادة جديدم االستقدام 

 والمتجددم
 دالة 960362 9009 03066 0061 3006 07

التقنيات المرتبطة بتكنولوجيا 
 دالة 000940 1060 9042 1064 1061 3 المعلومات القطراء

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 990616 1062 4004 0014 1021 0 بالمياه

تقنيات مرتبطة بالزراعة والتربة 
 دالة 340923 1004 1022 1004 1019 0 (التسميد/المكا حة)

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 920000 1033 9022 1042 1041 3 بالنقل والمواصطت
المرتبطة  ة  التقنيات القطراء

 دالة 40992 1049 1072 1042 1041 0 مجال النفط
 دالة 010401 1006 0066 1007 1041 9 النانو تكنولوجة االقطر

اقتبار المعلومات بتقنيات : اوالً 
 دالة 490163 9029 96022 9092 0022 39 التكنولوجيا القطراء

لفرو  بين متوساي درجات عينة الدراسة اتءح من الجدول الساب  لحساب دللة ا
 :في التابيقين القبتي والبعدي لاتبار المعتومات بتقنيات التونولوجيا الاءرال ما يتي

  للمعلومات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
حيث بلغت ديمة ت لتقنيات القطراء المرتبطة بالطادة جديدم االستقدام والمتجددم با
، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 960362)

لصال  التطبي  ( 03066)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (3006)التطبي  القبلة 
 .البعدص

  للمعلومات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
وهة ( 000940)ات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات القطراء حيث بلغت ديمة ت لتقنيبا
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، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 9042)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1061)

 للمعلومات المرتبطة عينة الدراسة  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات
وهة ديمة دالة عند ( 990616)لتقنيات القطراء المرتبطة بالمياه حيث بلغت ديمة ت با

، ومتوسط (1021)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 4004)درجات عينة التطبي  البعدص 

 للمعلومات المرتبطة لة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة توجد  رو  حات دال
( 340923)حيث بلغت ديمة ت ( التسميد/المكا حة)لتقنيات مرتبطة بالزراعة والتربة با

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 1022)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1091)

  للمعلومات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
وهة ( 920000)لتقنيات القطراء المرتبطة بالنقل والمواصطت حيث بلغت ديمة ت با

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 9022)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1040)

  للمعلومات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
وهة ديمة دالة ( 40992)لتقنيات القطراء المرتبطة  ة مجال النفط حيث بلغت ديمة ت با

، (1041)درجات عينة التطبي  القبلة  ، وكان متوسط(1010)عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 1072)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 

  للمعلومات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
وهة ديمة دالة عند ( 01040)تقنيات النانو تكنولوجة االقطر حيث بلغت ديمة ت ب

، ومتوسط (1049)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)وية مستوى معن
 .لصال  التطبي  البعدص( 0066)درجات عينة التطبي  البعدص 

  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة مجمالة اقتبار
هة ديمة دالة و ( 490163)المعلومات بتقنيات التكنولوجيا القطراء حيث بلغت ديمة ت 
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، (0022)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 96022)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 

                     ً                        توجد  رو  دالة تحصائيا  بين متوسطة درجات عينة  :الفرضمما سب  تحق  صحة 
بار المعلومات بتقنيات التكنولوجيا القطراء لصال  الدراسة  ة التطبيقين القبلة والبعدص القت

 .التطبي  البعدص
                                      وشدار الفدرض الفرعدة ال دانة تلدة ونده يوجدد   :                                      التجاه نحو تقنيرات التونولوجيرا الاءررال   :      ا ثانياا 

                ً                                                                    رو  دالة تحصائيًا بدين متوسدطة درجدات عيندة الدراسدة  دة التطبيقدين القبلدة والبعددص لطتجداه 
  :                                              يا القطراء لصال  التطبي  البعدص ودد حسب ما يلة                    نحو تقنيات التكنولوج

لحساب داللة الفرو  بين متوسطة درجات عيندة الدراسدة  دة ( ت)نتائم اقتبار  :(21)جدول 
                                     طتجاه نحو تقنيات التكنولوجيا القطراءالتطبيقين القبلة والبعدص ل

الدرجة  المتغيرات
 الوتية

 التابي  القبتي 
 (51= ن)

 التابي  البعدي
ويمة  (51= ن) 

 (ت)
مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسا 1015

 المعياري
المتوس
 ا

النحراف 
 المعياري

التقنيات القطراء المرتبطة 
بالطادة جديدم االستقدام 

 والمتجددم
31 7022 9047 90099 9000 32074

 دالة 3

التقنيات المرتبطة 
بتكنولوجيا المعلومات 

 القطراء
6 0071 0000 0094 0011 00071

 دالة 2

التقنيات القطراء المرتبطة 
00027 0002 6062 0032 9034 2 بالمياه

 دالة 1
تقنيات مرتبطة بالزراعة 

00077 0000 4009 0004 0074 6 (التسميد/المكا حة)والتربة 
 دالة 4

التقنيات القطراء المرتبطة 
90026 1033 9022 1009 1094 9 بالنقل والمواصطت

 دالة 7
ات القطراء المرتبطة التقني

 دالة 60792 1009 0029 1029 1076 9  ة مجال النفط
07002 0009 7091 0003 9022 2 النانو تكنولوجة االقطر

 دالة 9
االتجاه نحو تقنيات :      ً  انيا  

33090 3061 09004 0066 07064 69 التكنولوجيا القطراء
 دالة 4
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للة الفرو  بين متوساي درجات عينة الدراسة اتءح من الجدول الساب  لحساب د
 :ما يتي  تجاه نحو تقنيات التونولوجيا الاءراللفي التابيقين القبتي والبعدي 

 لطتجاهات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
يث بلغت ديمة ت التقنيات القطراء المرتبطة بالطادة جديدم االستقدام والمتجددم حب
، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 320743)

لصال  التطبي  ( 90099)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (7022)التطبي  القبلة 
 .البعدص

  لطتجاهات المرتبطةتوجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
وهة ( 000712)ت المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات القطراء حيث بلغت ديمة ت التقنياب

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 00941)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0071)

 لطتجاهات المرتبطةعينة الدراسة  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات 
وهة ديمة دالة عند ( 00027)التقنيات القطراء المرتبطة بالمياه حيث بلغت ديمة ت ب

، ومتوسط (9034)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 6062)درجات عينة التطبي  البعدص 

 لطتجاهات المرتبطةة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة توجد  رو  حات دالل 
( 000774)حيث بلغت ديمة ت  (التسميد/المكا حة)مرتبطة بالزراعة والتربة الالتقنيات ب

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 4009)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0074)

  لطتجاهات المرتبطةتوجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
وهة ( 900267)حيث بلغت ديمة ت  التقنيات القطراء المرتبطة بالنقل والمواصطتب

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 9022)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1094)

  لطتجاهات المرتبطةتوجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
وهة ديمة ( 60792)التقنيات القطراء المرتبطة بالكيمياء القطراء حيث بلغت ديمة ت ب
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، (1076)متوسط درجات عينة التطبي  القبلة ، وكان (1010)دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 0029)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 

 لطتجاهات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
وهة ( 070029)االدتصاد االقطر  ة تقنيات التكنولوجيا القطراء حيث بلغت ديمة ت ب
، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)يمة دالة عند مستوى معنوية د
 .لصال  التطبي  البعدص( 7091)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (9022)

  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للدرجة الكلية
وهة ديمة ( 330904)ث بلغت ديمة ت نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء حي اتلطتجاه

، (07064)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 09004)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 

                     ً                   توجد  رو  دالة تحصائيا  بين متوسطة درجات : الفرض ال انةمما سب  تحق  صحة 
لصال   نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء ات ة التطبيقين القبلة والبعدص لطتجاهعينة الدراسة 

 .التطبي  البعدص
وشار الفرض الفرعة التالة  :نحو تقنيات التونولوجيا الاءرالالستوك البيئي المسؤل :      ا ثالثا  

لة                              ً                                                 تلة ونه يوجد  رو  دالة تحصائيا  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة التطبيقين القب
والبعدص للسلوم البيئة المسيول نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء لصال  التطبي  البعدص ودد 

 : حسب ما يلة
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لحساب داللة الفرو  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة ( ت)نتائم اقتبار  :(22)جدول 
 التطبيقين القبلة والبعدص للسلوم البيئة 

الدرجة  المتغيرات
 الوتية

 القبتي التابي  
 (51= ن)

 التابي  البعدي 
 (ت)ويمة  (51= ن)

مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسا 1015

النحراف  المتوسا المعياري
 المعياري

التقنيات القطراء المرتبطة 
بالطادة جديدم االستقدام 

 والمتجددم
 دالة 960034 0000 00006 0043 4079 09

التقنيات المرتبطة بتكنولوجيا 
 دالة 930094 1094 9024 1067 1002 3 لومات القطراءالمع

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 40606 1022 3091 1002 9004 4 بالمياه

تقنيات مرتبطة بالزراعة 
 دالة 000290 1044 9029 1063 0012 3 (التسميد/المكا حة)والتربة 

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 40730 1091 1026 1001 1002 0 بالنقل والمواصطت

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 020329 1032 3022 1066 0076 4  ة مجال النفط

 دالة 20204 1000 9072 1073 0002 3 النانو تكنولوجة االقطر
السلوم البيئة المسيل :      ً  ال ا  

نحو تقنيات التكنولوجيا 
 القطراء

 دالة 920713 9000 97074 9072 09024 31

اتءح من الجدول الساب  لحساب دللة الفرو  بين متوساي درجات عينة الدراسة 
 :ما يتي لتستوك البيئيفي التابيقين القبتي والبعدي 

 للسلوكيات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
جديدم االستقدام والمتجددم حيث بلغت ديمة  القطراء المرتبطة بالطادة التكنولوجيا تقنياتب

، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 960034)ت 
لصال  التطبي  ( 00006)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (4079)التطبي  القبلة 

 .البعدص
 للسلوكيات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 

المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات القطراء حيث بلغت ديمة ت القطراء  التكنولوجيا تقنياتب
، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 930094)



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9102ديسمبر ، ولربعون، الجزء األألوا لسابعا المجلد
 

267 

لصال  التطبي  ( 9024)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1002)التطبي  القبلة 
 .البعدص

  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للسلوكيات المرتبطة
حيث بلغت ( التسميد/المكا حة)بتقنيات التكنولوجيا القطراء المرتبطة بالزراعة والتربة 

، وكان متوسط درجات (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 000290)ديمة ت 
لصال  ( 9029)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0012)عينة التطبي  القبلة 

 .التطبي  البعدص
  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للسلوكيات المرتبطة

وهة ديمة ( 40606)بتقنيات التكنولوجيا القطراء المرتبطة بالمياه حيث بلغت ديمة ت 
، (9004)متوسط درجات عينة التطبي  القبلة ، وكان (1010)دالة عند مستوى معنوية 

 .لصال  التطبي  البعدص( 3091)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 
  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للسلوكيات المرتبطة

( 40730)بتقنيات التكنولوجيا القطراء المرتبطة بالنقل والمواصطت حيث بلغت ديمة ت 
، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية 

 .لصال  التطبي  البعدص( 1026)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1002)
  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للسلوكيات المرتبطة

د االدتصاد االقطر  ة تقنيات التكنولوجيا القطراء بتقنيات التكنولوجيا القطراء لبع
، وكان (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 020329)حيث بلغت ديمة ت 

، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0076)متوسط درجات عينة التطبي  القبلة 
 .لصال  التطبي  البعدص( 3022)

 ة درجات عينة الدراسة للسلوكيات المرتبطة توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسط
بتقنيات التكنولوجيا القطراء لتقنية النانو تكنولوجة االقطر حيث بلغت ديمة ت 

، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 20204)
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بي  لصال  التط( 9072)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0002)التطبي  القبلة 
 .البعدص

  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للدرجة الكلية للسلوم
وهة ( 920713)البيئة المسيول نحو تقنيات التكنولوجيا القطراء حيث بلغت ديمة ت 

، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 97074)جات عينة التطبي  البعدص ، ومتوسط در (09024)

 توجد  رو  دالة تحصائيًا بين متوسطة درجات : مما سب  تحق  صحة الفرض ال الث
عينة الدراسة  ة التطبيقين القبلة والبعدص للسلوم البيئة المسيول نحو تقنيات التكنولوجيا 

 .القطراء لصال  التطبي  البعدص
                                                      ً      وشار الفرض الفرعة الرابع تلة ونه يوجد  رو  دالة تحصائيا  بين : بالءوجهة ا:      ا رابعا  

متوسطة درجات عينة الدراسة  ة التطبيقين القبلة والبعدص لوجهة الطبط لصال  التطبي  
 :البعدص ودد حسب ما يلة

لحساب داللة الفرو  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة ( ت)نتائم اقتبار  :(21)جدول 
 قين القبلة والبعدص لوجهة الطبطالتطبي

الدرجة  المتغيرات
 الوتية

 التابي  القبتي
 (51= ن)

 التابي  البعدي 
 (ت)ويمة  (51= ن)

مستوى 
الدللة 
المتو  1015

 سا
النحراف 
النحراف  المتوسا المعياري

 المعياري
التقنيات القطراء المرتبطة 
بالطادة جديدم االستقدام 

 والمتجددم
 دالة 900270 1027 7092 0006 9069 2

التقنيات المرتبطة بتكنولوجيا 
 دالة 070760 1040 0079 1032 1002 9 المعلومات القطراء

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 30200 1094 1024 1042 1069 0 بالمياه

تقنيات مرتبطة بالزراعة 
 دالة 000270 1007 9069 1069 0006 3 (التسميد/المكا حة)والتربة 

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 040240 1011 0011 1032 1002 0 بالنقل والمواصطت

التقنيات القطراء المرتبطة 
 دالة 40460 1031 1021 1001 1009 0  ة مجال النفط

 دالة 900233 0002 04046 9010 0092 06 وجه الطبط:      ً رابعا  
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ب دللة الفرو  بين متوساي درجات عينة الدراسة اتءح من الجدول الساب  لحسا
 :ما يتي لوجهة الءبافي التابيقين القبتي والبعدي 

 لوجهة الطبط  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
لتقنيات القطراء المرتبطة بالطادة جديدم االستقدام والمتجددم حيث بلغت ديمة المرتبطة با

، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 900270)ت 
لصال  التطبي  ( 7092)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (9069)التطبي  القبلة 

 .البعدص
  لوجهة الطبط توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة

كنولوجيا المعلومات القطراء حيث بلغت ديمة ت المرتبطة بتالقطراء  لتقنياتالمرتبطة با
، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 070760)

لصال  التطبي  ( 0079)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1002)التطبي  القبلة 
 .البعدص

  لوجهة الطبط توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
وهة ديمة ( 30200)لتقنيات القطراء المرتبطة بالمياه حيث بلغت ديمة ت المرتبطة با

، (1069)، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 10249)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص 

 لوجهة الطبط ين متوسطة درجات عينة الدراسة توجد  رو  حات داللة تحصائية ب
حيث بلغت ديمة  (التسميد/المكا حة)مرتبطة بالزراعة والتربة القطراء اللتقنيات المرتبطة با

، وكان متوسط درجات عينة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 000270)ت 
لصال  التطبي  ( 9069)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0006)التطبي  القبلة 

 .البعدص

  لوجهة الطبط توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
( 040240)لتقنيات القطراء المرتبطة بالنقل والمواصطت حيث بلغت ديمة ت المرتبطة با
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، وكان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 0011)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1002)

  لوجهة الطبط توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة
( 40460)لتقنيات القطراء المرتبطة بالكيمياء القطراء حيث بلغت ديمة ت المرتبطة با

ان متوسط درجات عينة التطبي  القبلة ، وك(1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية 
 .لصال  التطبي  البعدص( 1021)، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (1009)

  توجد  رو  حات داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة للدرجة الكلية لوجهة
، (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 900233)الطبط حيث بلغت ديمة ت 

، ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص (0092)ن متوسط درجات عينة التطبي  القبلة وكا
 .لصال  التطبي  البعدص( 04046)

                     ً                   توجد  رو  دالة تحصائيا  بين متوسطة درجات : الفرض الرابعمما سب  تحق  صحة 
  البيئة لصال  التطبي للسلومعينة الدراسة لوجهة الطبط  ة التطبيقين القبلة والبعدص 

 .البعدص
وشار الفرض : إجمالي نتائا مقيا  المسؤلية البيئية بتقنيات التونولوجيا الاءرال:      ا اامسا  

                                     ً                                             الرئيسة تلة ونه يوجد  رو  دالة تحصائيا  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة التطبيقين 
 .ي  البعدصالقبلة والبعدص لمقياس المسئولية البيئية بتقنيات التكنولوجيا القطراء لصال  التطب

لحساب داللة الفرو  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة ( ت)اقتبار نتائم  :(23) جدول
 بتقنيات التكنولوجيا القطراء التطبيقين القبلة والبعدص لمقياس المسئولية البيئية

الدرجة  المتغيرات
 الوتية

 التابي  القبتي
 (51= ن) 

 التابي  البعدي 
ويمة  (51= ن)

 (ت)
مستوى 
الدللة 
النحراف  المتوسا 1015

النحراف  المتوسا المعياري
 المعياري

الدرجة الكلية لمدقدياس 
بتقنيات  الدمسئولية البيئديدة

 التكنولوجيا القطراء
 دالة 490163 7006 090079 2063 40064 041

 اتط  من الجدول الساب  لحساب داللة الفرو  بين متوسطة درجات عينة الدراسة  ة
التطبيقين القبلة والبعدص وجود  ر  حو داللة تحصائية بين متوسطة درجات عينة الدراسة 
مجمالة مدقدياس الدمسئولية البيئديدة بتقنيات التكنولوجيا القطراء حيث بلغت ديمة ت 
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، وكان متوسط درجات عينة التطبي  (1010)وهة ديمة دالة عند مستوى معنوية ( 490163)
 .لصال  التطبي  البعدص( 090079)ومتوسط درجات عينة التطبي  البعدص  ،(40064)القبلة 

                    ً             وجدددد  ددرو  دالدددة تحصدددائيًا بدددين متوسدددطة              الرئيسدددة ونددده ي      الفددرض ممددا سدددب  تحقددد  صدددحة 
                                                                                     درجدددددات عيندددددة الدراسدددددة  دددددة التطبيقدددددين القبلدددددة والبعددددددص لمدقددددددياس الددددددمسئولية البيئديددددددة بتقنيدددددات 

  .    بعدص                                    التكنولوجيا القطراء لصال  التطبي  ال
                                                                          يتط  من قدطل النتدائم السدابقة ون البرندامم التددريبة حقد  تحسدن واطد  وملحدوظ   دة 
                                                                                 اقتبددددار المعلومددددات المتعلقددددة بالتقنيددددات القطددددراء، كددددحلم اتجاهددددات العدددداملين بقطددددا  التوعيددددة 
                                  ً                                                     واالعطم البيئة بالتقنيات، وكحلم ايطًا زيادم المسيلية نحو هدحه التقنيدات وهدحا يتفد  مدع دراسدة 

  .                                                         ن رحاب عبد الستار، يوسف األدور، نور الدين عطية، مصطفة وحمد    كل م
 

 توصياتال
تطبي  البرنامم المقترح لتنمية المسيلية البيئية بتقنيات التكنولوجيا القطراء علة  -1

 .امعطميين والتوعويين حيث ون البرنامم عزز المسيلية البيئية بالتقنيات
يات التكنولوجيا القطراء وتطبيقاتها علة برامم هتمام بطرح الموطوعات المتعلقة بتقناال -2

 .الميسسات الحكومية والقاصة
استقدام تقنيات التكنولوجيا القطراء  ة االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مع جميع  -3

 .ميسسات الدولة
 االستعانة بالبرنامم  ة تدريس مقررات لطعطميين بكليات امعطم -4

 

 ببحوث أخري  مقترحات
راء دراسة لبيان  عالية تطبي  البرنامم علة شرائ  وقرص وقاصة العاملين بقطا  تج -0

 .الصناعة
 .تجراء دراسة تتطمن عناصر البرنامم بالمقررات الدراسية للططب -9
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 مراجع  ال
العطدة بين وجهة الطبط والعوامل القمسة الكبرص  ة الشقصية (: 9100)هادص ابتسام بنت 

رسالة ماجستير، كلية  ،معة وم القرص بمكة المكرمةلدص عينة من طالبات جا
 9عة ام القرص بمكة، السعودية،   التربية، جام

، LEEDاستدامة استقدام امطاءم بتكنولوجيا لمبات الليد (: 9107)ابراهيم يس وآقرون 
الميتمر الدولة السابع سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصديقة للبيئة 

 لعربة للتنمية المستدامة والبيئةالعربية، االتحاد ابالمنطقة 
تحليل القيم المتطمنة  ة بعض الصحف المصرية، رسالة  (:9104) سامة حسن علة جعفرو

الماجستير  ة العلوم البيئية، دسم العلوم التربوية وامعطم البيئة، جامعة عين 
 .شمس
رية، دار الو اء لدنيا الطباعة علم جتما  امعطم، األسكند (:9110) جبار عطية جبار

 9110، 0والنشر ط
امعطم البيئة بين النظرية والتطبي ، امسكندرية،  (:9113) جمال الدين السيد علة صال 

 0مركز امسكندرية للكتاب ط
 اعلية منهم مقترح  ة التربية البيئية لططب كلية التربية (: 9100)جميل وحمد محمد القدرص 

ليمن لتنمية المسيلية البيئية، رسالة دكتورام، معهد الدراسات بجامعة عمران با
 62-62لتربوية، جامعة القاهرم،   ا

تحليل ادتصادص لدور امعطم باستقدام التكنولوجيا القطراء (: 9107)قالد حيدر وآقرون 
 ة بلدان مقتارم، الميتمر الدولة السابع سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة 

لعربة للتنمية المستدامة يقة للبيئة بالمنطقة العربية، االتحاد اوالتقنيات الصد
 والبيئة

التربية البيئية عند ددماء المصريين برنامم لتنمية المسئولية البيئية  (:9102) رحاب عبدالستار
، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات (لدى مفتشة اآل ار بقطا  اآل ار المصرية

 94،90  شمس،والبحوث البيئية، جامعة عين 
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صطح مكور، االعطم البيئة بين النظرية  (:9111)وآقرون  سوزان يوسف وحمد القلينة
 0والتطبي ، القاهرم، الشركة الدولية للطباعة،ط

 .000مشاكل بيئية واسرية، ميسسة شباب الجامعة امسكندرية،   (: 9112)طار  محمد 
ة بالمقاطر البيئية لدص بعض  ئات الوع(: 9119)عبد المسي  سمعان عبدالمسي  وآقرون 

المجتمع وتطميح المرحلة امعدادية ومدص تناول كتب العلوم لتلم المقاطر، 
 4قامس، العدد ال الث، سبتمبر،   مجلة التربية العلمية ، المجلد ال

سيكولوجية االتصال وامعطم وصوله ومبادئه، القهرم، دار  (:9110) عبدالفتاح محمد دويدار
 ة الجامعيةالمعر 

التنمية المستدامة مدقل تكاملة لمفاهيم االستدامة وتطبيقاتها مع  (:9100) عبداهلل البريدص
 .34التركيز على العالم العربة،   

برنامم مقترح لتنمية المسيولية البيئية بأبعد التنمية المستدامة (: 9104) وآقرون داوص 
 ،د الدراسات والبحوث البيئية، معهألعطاء الجمعيات االهلية، رسالة دكتوراه

 01  ،سجامعة عين شم
الطادة المتجددم ودورها  ة تعزيز التنمية (: 9107)محمد السيد عبد الحميد الشاعر وآقرون 

المستدامة بين الوادع والمأمول، الميتمر الدولة السابع سبل تعزيز التكنولوجيا 
لعربة للتنمية االتحاد ا النظيفة والتقنيات الصديقة للبيئة بالمنطقة العربية،

 المستدامة والبيئة
ة الملم الدين والطبط االجتماعة، كلية التربية، جامع(: 9114)محمد بن عبد اهلل الزامل 

 03-09سعود، السعودية،   
" دراسة ألقطديات البيئة  ة الفكر المعاصر" لسفة البيئة (: 9113)محمد كمال الجنزورص 

 002جامعة القاهرم،    – رسالة ماجستير، كلية اآلداب
مجلس الوزراء حالة المعر ة البيئية لدص تطميح المرحلة (: 0222)محمود وبو زيد تبراهيم 

 06لبيئة جامعة الدول العربية،  االستدائية  ة الوطن العربة، جهاز شئون ا
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 ة التطبيقات البيئية القطراء لتكنولوجيا النانو (: 9107)مر ت رشاد وحمد محمد وآقرون 
المستقبل، الميتمر الدولة السابع سبل تعزيز التكنولوجيا النظيفة والتقنيات 

 لعربة للتنمية المستدامة والبيئةالصديقة للبيئة بالمنطقة العربية، االتحاد ا
تقويم المسيلية البيئية لدص تطميح المرحلة امعداديةن رسالة (: 9117)مفيدم هطل تبراهيم 

 66وث البيئية، جامعة عين شمس،   ت والبحماجستير، معهد الدراسا
 تصال امسكندرية، المكتب الجامعة الحديثممدقل تلى علم ا (:9119) منال طلعت محمود

كر مناهم القدمة االجتماعية لحماية البيئة من التلوث، دار الف(: 9110)نظيمة وحمد سرحان 
 030العربة، الطبعة األولة،   

 اعلية برنامم لتنمية المسيلية البيئية لدص ططب (: 9112)ية نور الدين وحمد تبراهيم عط
المرحلة ال انوية العامة  ة محا ظة شمال سيناء، رسالة ماجستير، معهد 

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس الدراسات
تنمية المسيلية البيئية لططب األدسام النوعية بكلية (: 9104)و اء عبد السطم السيد غريب 

ة من قطل تطوير منهم التربية األسرية والصحية، رسالة دكتورام، معهد التربي
 2بحوث البيئية، جامعة عين شمس،  الدراسات وال

مقرر مقترح للجغرا يا البيئية دائم علة التعليم الحاتة لتنمية (: 9106) يوسف محمد األدور
بالجمهورية  المسيلية البيئية لططب دسم الجغرا يا، كلية التربية، جامعة حجة

حوث البيئية جامعة عين شمس، اليمنية، رسالة دكتورام، معهد الدراسات والب
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ABSTRACT 

The study aimed to develop the environmental responsibility of 

green technologies technology for the workers in the awareness and 

information sector in the Sultanate of Oman. Therefore, the researchers 
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prepared a list of techniques of green technology through reference to 

scientific journals, books and previous studies and opinions of experts 

and specialists in several Arab and foreign universities. A measure of 

environmental responsibility was developed using green technology 

techniques (including the information test - the environmental trends 

scale by techniques - the measure of behavior responsible for the 

techniques - the control point). The program was implemented from 23-

6 / 4/7/2019, Of 50 media professionals and researchers used the semi-

experimental approach. 

After the application of the program and the telemetry, the 

researchers found that there are statistically significant differences 

between the mean scores of the study sample in the tribal and remote 

applications of the environmental responsibility measure by green 

technology techniques for the post application, which indicates the 

effectiveness of the proposed program. 

The researchers recommended that the proposed program should be 

applied with green technology technologies to a larger segment of 

media and awareness, as the program has enhanced environmental 

responsibility by technology. 

 

 


