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برنامج مقترح لتنمية المواطنة البيئية ألعضاء المجالس 

المحلية باليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في 

  ضوء أهداف التنمية المستدامة
 إعداد
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 المستخلص:
 

هدف البحث إلى تنمية المواطنة البيئية ألعضاء المجالس المحلية باليمن لمواجهة 

األزمات والكوارث البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة، وقد قام الباحثون بوضع 

األزمات الوعي بالمشكالت المسببة لحدوث  :وهى، بأبعاد المواطنة البيئيةقائمة 

سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت تؤدي  -االتجاه نحو العدالة البيئية -والكوارث البيئية

الوضع الحالي  استبيان للتعرف علىلالزمات والكوارث البيئية(، وفي ضوئها تم إعداد 

. للمواطنة البيئية بالخطط والبرامج الموجودة بالمجالس المحلية في اخر ثالثة اعوام

، حيث ورشة عمل 22اشتمل على: وقدفقد رأى الباحثون ضرورة وضع برنامج. وعليه 

، وتم قياس فاعلية لمدة ثالثة أسابيع، تم االعتماد على المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة

 وجوودواسفرت النتائج عن  ،الذي صممه الباحثون البرنامج بمقياس المواطنة البيئية

لصالح التطبيق البعدي.  المقياسفي  الدرجات اتتوسطفروق ذات داللة إحصائية بين م

في فروع ووحدات المجالس المحلية البحث بضرورة تطبيق البرنامج وقد أوصى 

البيئية  طرق الوقاية ومعالجة االزمات والكوارث لتفعيلبمحافظات اليمن المختلفة 

 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اهداف التنمية  –االزمات والكوارث البيئية –ئيةالمواطنة البي الكلمات المفتاحية:

  التربية البيئية –المستدامة المجالس المحلية باليمن 
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A proposed Program for Developing the 

Environmental Citizenship of Members of Local 

Councils in Yemen to face Environmental Crises and 

Disasters Through the Sustainable Development Goals 

 

Abstract 

The research aimed at developing the environmental citizenship of 

members of local councils in Yemen to face environmental crises 

and disasters through the sustainable development goals, 

Researchers have compiled a list of environmental citizenship 

dimensions, A questionnaire was prepared to identify the current 

status of environmental citizenship with the plans and programs in 

the local councils in the last three years, A program has been 

prepared. It included: 32 workshops, where the experimental 

approach was adopted for one group, for a period of three weeks, 

and the results resulted in statistically significant differences 

between the mean scores in the scale in favor of the post application. 

The research recommended the necessity of implementing the 

program in the branches and units of the local councils in the 

various governorates of Yemen to activate methods of 

prevention and treatment of environmental crises and disasters 

to achieve the goals of sustainable development. 
 

Key words: environmental citizenship - environmental crises and 

disasters - sustainable development goals - local councils in Yemen 

- environmental education 
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 المقدمة:

تؤدي الكوارث واألزمات الطبيعية واالصطناعية التي تزهق األرواح على 

سع وتتلف الممتلكات، وتضر بالبيئة بصورة متكررة ومتزايدة؛ بإعادة نطاق وا

أجل الفقر حيث أنها تجبر البلدان  تطيلعجلة التنمية إلى الوراء. ذلك أن الكوارث 

النامية على تأجيل البرامج اإلنمائية الوطنية لديها، وبذلك تسيء األوضاع المتردية 

واقتصادية وبيئية، وبخاصة في  بالفعل والتي تنطوي على أخطار اجتماعية

المجتمعات البشرية. وتوجد أجزاء كثيرة من العالم بين حدود دائرة الكارثة وإعادة 

البناء التي يمكن إصالح األضرار التي تسببها أما األسباب التي تسببت في هذا 

الدمار فيتم تجاهلها بصورة تدعو إلى االنتقاد. فعلى الرغم من وجود المخاطر في 

من البلدان المتقدمة والنامية، فإنها غالباً ما تؤثر بصورة أكثر ضراوة وتكراراً  كل

على البلدان النامية حيث القدرة المؤسسية قد هبطت إلى أدنى مستوى لها تاركة 

ً ألثار األضرار  ً مزمنا قطاعات كبيرة من السكان األكثر فقراً معرضين تعرضا

 (2002مم المتحدة للمستوطنات البشرية، . )تقرير االالتي خلفتها هذه الكوارث

ولمواجهة التحديات التي تواجه العالم وكاستجابة للتحديات العالمية المتزايدة، 

أطلقت األمم المتحدة أحد أكبر برامج التشاور في تاريخها إليجاد حل جديد، نتج 

 ( والتيSDGsهدفًا من أهداف التنمية المستدامة ) 11عنه جدول أعمال يتضمن 

وهي االقتصادية  -تهدف إلى التركيز على التنمية الدولية في أبعاد ثالث

 واالجتماعية والبيئية.

وألهمية دور المواطنة البيئية للحد من المشكالت البيئية التي تؤثر على سالمة 

ضرورة قصوى  لدى المواطنين  النظم البيئية واستدامتها، أصبح االهتمام بتنميتها

به، حيث أشارت إليها بعض المؤتمرات  والدراسات السابقة  يجب علينا اإلسراع

( للتنمية المستدامة للمنظمات 2002المنتدى التحضيري لقمة جوهانسبرج ) منها:

(، 2002غير الحكومية، والذي عقد بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة عام )

محلية والعالمية ومواردها والذي أشار إلى أهمية المواطنة البيئية لحماية البيئة ال

الطبيعية وصونها من التلوث، وكذلك أشارت إلى قدرتها على زيادة وعي 

 المواطنين بندرة الموارد الطبيعية ومحدودية قدرتها على التجدد.

 Hajah Rosnani Ibarahim,2007,3)) 

نمية خياًرا استراتيجياً في إدارة التباليمن وقد شكل األخذ بنظام السلطة المحلية 

بكافة جوانبها البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في 

 وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.تحقيق التنمية المحلية 
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 :البحث مشكلة

يشهد اليمن منذ ست سنوات مرحلة من االضطرابات واسعة النطاق، أفضت 

ليمنية ثم بتدخل دول خارجية منذ إلى اندالع صراعات مزدوجة بين األطراف ا

( ورغم شراسة العنف والدمار الناتج عن هذه االضطرابات، إال 2012مارس  22)

أن أبرز ما طال اليمنيين بعد تدهور النظم المؤسسية في اليمن؛ التدهور البيئي 

واألزمات والكوارث البيئية الناتجة عنه وما تبعه من تدهور االقتصاد وقصور 

 جتماعي وتالشي الخدمات األساسية.التكامل اال

وفي محاولة لتحديد التدخالت العملية والواقعية التي يمكن عبرها مواجهة أهم 

التحديات الحالية من أزمات وكوارث تشهدها الجمهورية اليمنية، اجتمعت 

مجموعة من خبراء التنمية االجتماعية واالقتصادية اليمنيين من القطاعات العامة 

ألكاديمية، ضمن فعاليات اللقاء األول لمنتدى قيادات التنمية اليمنية والخاصة وا

. وأوصى 2011مايو/  1أبريل و 22الذي عقد في العاصمة األردنية عمان، بين 

المنتدى إلى اإلسهام في صياغة التدخالت التنموية واالقتصادية للمجتمع الدولي 

 ت المحلية داخل اليمن.والقوى اإلقليمية والحكومة اليمنية وجميع اإلدارا

من هذا المنطلق فإنه البد من االتساق مع التوجهات المحلية واالقليمية 

وتوصيات جامعة الدول العربية في دعم الشأن البيئي والتنمية المستدامة من خالل 

تنمية المواطنة البيئية ألعضاء المجالس المحلية في اليمن لمواجهة األزمات 

ضوء أهداف التنمية المستدامة، لكي تقوم بدورها الفعال والكوارث البيئية، في 

 لتحقيق التنمية واالستقرار على حد سواء.

بالرغم من االهتمام الدولي واإلقليمي والمحلي بقضايا البيئة والمواطنة البيئية، 

إال أن العديد من الدراسات والبحوث وثيقة الصلة بالموضوع ومنها، دراسة " تانج 

( 2002(، ودراسة "أسماء على أبا حسين" )Tang,Alice-yuk "2004يوك"، 

 (،ودراسة " إيناس محمود حنفي"2010،ودراسة "أحمد عبيد الحسيني")

(، 2012(،ودراسة"محسن العربي")2011ودراسة"حمدي طلعت") (،2010)

أكدت معظم هذه الدراسات على ضرورة ؛(2011ودراسة "ناصر العنزي")

البيئية وأبعادها المختلفة ،وجعلها منهج حياة لكافة االهتمام بتنمية المواطنة 

المواطنين للتأكد من تحقيقها للتعايش السلمي مع البيئة وحسن توجيه األفراد نحو 

 رعايتها.  

 

 أسئلة البحث:

 سعى البحث لالجابة عن السؤال الرئيسي التالى: ي

الس المحليااة فااي "مااا فاعليااة برنااامج مقتاارح لتنميااة المواطنااة البيئيااة ألعضاااء المجاا

 الاايمن لمواجهااة األزمااات والكااوارث البيئيااة فااي ضااوء أهااداف التنميااة المسااتدامة "

 :الفرعية التاليةويتطلب ذلك االجابة عن األسئلة 



 م2021 إبريل     الثانيالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     المجلة المصرية للتربية العلمية
 

 
 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  31242رقم اإليداع: 

 دار المنظومة Edu Searchجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى، و الم

 102 
 

ما أبعاد المواطنة البيئية التاي ينبياي أن تنماى لادى أعضااء المجاالس المحلياة  -1

داف التنميااة فااي الاايمن لمواجهااة األزمااات والكااوارث البيئيااة فااي ضااوء أهاا

 المستدامة 

تناول المواطنة البيئية بأبعادها المختلفاة فاي البارامج الحالياة إلدارات  ىما مد -2

 المجالس المحلية باليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية 

مااا البرنااامج المقتاارح لتنميااة المواطنااة البيئيااة ألعضاااء المجااالس المحليااة فااي  -2

البيئيااااة فاااي ضااااوء أهاااداف التنميااااة الااايمن لمواجهاااة األزمااااات والكاااوارث 

 المستدامة 

ما فاعلية البرنامج المقترح لتنمية المواطنة البيئية ألعضااء المجاالس المحلياة  -1

فااي الاايمن لمواجهااة األزمااات والكااوارث البيئيااة فااي ضااوء أهااداف التنميااة 

 المستدامة 

 

  البحث: هدف

ل تحقيق تنمية المواطنة البيئية لدى أعضاء المجالس المحلية من خال

أهداف التنمية المستدامة لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في برامج 

 وخطط المجالس المحلية باليمن وذلك من خالل برنامج مقترح.

 

  فروض البحث:

 ( عند مستوى داللة ً ( بين المتوسطات 0.02توجد فروق دالة إحصائيا

بليا وبعدياً لكافة مجموعة البحث ق أعضاء المجالس المحليةالحسابية لدرجات 

 محاور مقياس المواطنة البيئية ككل لصالح التطبيق البعدي.

  -ويتفرع من هذا الفرض الفروض الفرعية التالية: 
في درجة ( 0.05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

لدى أفراد الوعى بالمشكالت المسببة لحدوث االزمات والكوارث البيئية 

التجريبية من أعضاء المجالس المحلية باليمن قبل وبعد تعرضهم  المجموعة

 للبرنامج المقترح لصالح القياس البعدي.

في درجة ( 0.05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

لدى أفراد المجموعة الواجبات(  –االتجاه نحو العدالة البيئية)الحقوق 

لية باليمن قبل وبعد تعرضهم للبرنامج التجريبية من أعضاء المجالس المح

 المقترح لصالح القياس البعدي.

في درجة ( 0.05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )  -

لدى سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت تؤدي لالزمات والكوارث البيئية 
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بعد أفراد المجموعة التجريبية من أعضاء المجالس المحلية باليمن قبل و

 تعرضهم للبرنامج المقترح لصالح القياس البعدي.

 

  البحث: ةأهمي

 في مدى اإلستفادة من قبل الجهات التالية:  البحث الحالينبعت أهمية 

وزارة اإلدارة المحلية بتبنى مثل هذه البرامج واستخدامها في التوعية لرفع  -1

 المحلية باليمن. درجة المواطنة البيئية لدى العاملين بها من أعضاء المجالس 

لتوعية  المقترح واستخدامه هذا البرنامجوزارة المياة والبيئة باليمن لتبني  -2

المواطنين للمشاركة في مواجهة األزمات والكوارث، وأيضا التعريف بأهداف 

 التنمية المستدامة، وكيف يمكن تحقيقهما محلياً.

برامج التطوير  مركز البحوث والتطوير التربوي باليمن باستخدامها في دعم -2

والخطط التعليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة األزمات 

 .المواطنينوالكوارث البيئية من خالل أبحاثها، وتوعية 

 يفيد باحثون اخرون فيما يقدمه من برنامج وأدوات بحثية. -1

 

  حدود البحث:

 :اقتصر البحث الحالي على

مجالس المحلية باليمن بمختلف من أعضاء ال مجموعة :الحدود البشرية -1

. حيث يتكون المجلس عضو( 20الوظائف التنفيذية واإلشرافية عددهم )

المحلي للمحافظة من مجموع األعضاء المنتخبين من مديريات المحافظة 

 رئيس المجلس. -لعضوية المجلس مضافاً إليهم المحافظ 

( من المحافظات 2تم تطبيق هذا البحث علي ) الحدود الجغرافية)المكانية(: -2

هذه المحافظات أكثر عدد  يتركز فيباليمن هم )الحديدة ، صنعاء ، المهرة( إذ 

من السكان باليمن. كما أن بعضها تقع على بحار مفتوحة على المحيط 

 كمحافظة المهرة وتتعرض لكوارث بيئية.

( وهي فترة جمع البيانات وتطبيق 2012/2020)عام  :الحدود الزمانية -2

 المقترح.البرنامج 

 

  منهج البحث:

البعدي(  –)القبلي التجريبي الثنائي شبه المنهج التجريبي: تم اإلعتماد على التصميم

حيث تتعرض العينة من األفراد أعضاء المجالس المحلية باليمن إلى مقياس 

المواطنة البيئية لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في ضوء أهداف التنمية 

فيذ البرنامج ثم تم تعرضهم للبرنامج ثم تم إعادة تطبيق المقياس المستدامة قبل تن
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على نفس العينة من األفراد مرة أخرى وذلك لمعرفة مدى تأثير تعرضهم للبرنامج 

 .والتوصيات البحثية والخروج بالنتائج

 

  ه:جراءاتخطوات البحث وإ

 لإلجابة على تساؤالت البحث يكون من خالل اإلجراءات التالية:

جعة الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت المجالس المحلية مرا -

ومسئولياتها لمواجهة األزمات والكوارث، أهداف التنمية المستدامة، 

 والتي تناولت ابعاد المواطنة البيئية.

إعداد قائمة بأبعاد المواطنة البيئية الواجب توافرها لدى أعضاء المجالس  -

 رث البيئية.المحلية لمواجهة األزمات والكوا

 توى وضبطها.حاعداد أداة تحليل الم -

 تحليل محتوى البرامج في ضوء أداة التحليل. -

 امج المقترح في ضوء القائمة.نالبر ىإعداد محتو -

إعداد التصور المقترح للبرنامج المقترح في ضوء أهداف التنمية  -

 من خالل تحديد اآلتي:، المستدامة

عربية واألجنبية فى مجال مراجعة الدراسات والبحوث السابقة ال -1

البرامج المقدمة للمجالس المحلية ومراجعة الخطط التنموية 

لمواجهة األزمات والكوارث، وفي مجاالت التنمية المستدامة، 

 .2011واألهداف السبعة عشر لألمم المتحدة عام 

فلسفة البرنامج، أهداف البرنامج، والمعايير التي يقوم عليها  -2

 البرنامج.

 نشطة المتبعة بتنفيذ البرنامج )ورش عمل(.تحديد األ -2

 الوسائل واألدوات التعليمية. -1

 تقويم البرنامج.  -2

 ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته. -2

ة لهذه تعرض التصور على السادة المحكمين لضبطه والتأكيد من مناسب -

 الفئة ومناسبة محتواه لتحقيق هدف البحث.

 إعداد مقياس المواطنة البيئية. -

 قياس والتأكد من صالحيته، وحساب الصدق والثبات.ضبط الم -

 وضع المقياس في صورته النهائية. -

 تطبيق المقياس قبليًّا على المجموعة التجريبية )عينة البحث(. -

تطبيق بعض أنشطة ومهام البرنامج المقترح على أعضاء المجالس  -

 المحلية من عينة البحث.

 بية.تطبيق المقياس بعدياً على المجموعة التجري -

 رصد النتائج ومعالجة البيانات إحصائيًّا. -
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 مناقشة النتائج وتفسيرها. -

 توصيات ومقترحات البحث. -

 

  مصطلحات البحث:

 :التنمية المستدامة Sustainable development 

لقااد تنوعاات  راء العلماااء فااي تعااريفهم للتنميااة المسااتدامة؛ حيااث ورد تعريااف 

 BRUNDTLAND COMMISSION)التنمية المستدامة في تقرير برونتالناد

علااى أنهااا: "التنميااة التااي تفااي باحتياجااات الحاضاار، دون اإلخااالل بقاادرة   (1987,

األجيال القادماة علاى الوفااء باحتياجاتهاا" ، كماا تعارف بأنهاا عملياة تحساين نوعياة 

اهتماام خاا ،  حياة المجتمع، مع تأكيد المساواة بين الجنسين فاي العاادات، وتوجياه

 World Commission،21على الجماعات. )األمم المتحدة، اجندة ونشاط مركز 

On Environment And Development ,1987) المؤسساة العاماة لحماياة( .

 (2010البيئة، 

 :المواطنة البيئيةcitzinchip   Environmental 

: امتداد لمبادئ الديمقراطية التي بأنها Join , p (2007) )وعرفها )جون بيتر(

نسان أفضل الفر  من أجل التراجع عن صنع مشاكل بيئية تؤدي إلى توفر لإل

تدهور الحياة على األرض وتعمل على تييير مسار العالم إلى سلوكيات بيئة 

 صحيحة أفضل مما هي عليه". 

 المواطنة البيئية إجرائيًا، والذي يتفق مع طبيعة هذا البحث:  ويعرف الباحث
حلية باليمن الوعي باألزمات والكوارث "هي أن يكون ألعضاء المجالس الم

البيئية التي تهدد الوطن، ويلتزمون بالحقوق والواجبات البيئية التي تجب عليهم 

تجاه مواجهتها، مما يدفعهم للقيام بالسلوكيات البيئية اإليجابية في مواجهة هذه 

 . األزمات والكوارث البيئية التي تهدد األجيال الحالية والمستقبلية للوطن"

  أعضاء المجالس المحلية باليمنMembers Of Local Councils In 

Yemen : 
يكون لكل وحدة إدارية على مستوى المحافظة والمديرية مجلس محلي ينتخب 

 أعضاءه انتخاباً حراً مباشراً متساوياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات شمسية.

ء المنتخبين من مديريات يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع األعضا

ً إليهم المحافظ  بحيث ال يقل  -رئيس المجلس -المحافظة لعضوية المجلس مضافا

، ( عضواً بما فيهم رئيس المجلس12عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن )

أعضـــاء المجلس المحلي للمحافظة ال يمثلون المديريات المنتخبين منها فقط، وإنما 

 (2011)مركز صنعاء للدراسات اإلستراتيجية،  .ن المحافظةيمثلون جميع سكا

 



 م2021 إبريل     الثانيالعدد     والعشرون  الرابعالمجلد     المجلة المصرية للتربية العلمية
 

 
 

   ISSN: 2536 – 914                E. ISSN: 2735-4245                  31242رقم اإليداع: 

 دار المنظومة Edu Searchجلة معرفة علي دوريات بنك المعرفة المصرى، و الم

 102 
 

 Environmental Crisis and مفهووووأل األزموووات والكووووارث البيئيوووة:

Disasters 

 :هي حدث بيئي مفاجئ يهدد الكيان باالنهيار في وقت قصير ويلزم األزمات البيئية

 (2002، جمال حواش، عزة عبد الله)سرعة اتخاذ القرار فيه. 

 هو الحادث الناجم عن العوامل الطبيعية أو فعل اإلنسان والذي  ة البيئية:الكارث

يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانيات تفوق 

 (1221لسنة  (1قانون البيئة المصري رقم))القدرات المحلية.

 

  :نظرىطار الإلا

 المواطنة البيئية: -

علين مشاركين يتصرفون بمسئولية تحتاج جميع دول العالم إلى مواطنين فا

تجاه مجتمعهم وشركائهم في الوطن، وال تستطيع أى دولة بكافة أجهزتها أن تعمل 

بكفاءة دون مشاركة مواطنيها على نطاق واسع، ولكن هذا النمط من الفعالية 

والمشاركة من جانب المواطنين ال ينشأن تلقائياً بل يحتاج إلى جهد تعليمي وتدريبي 

شمل كل األفراد، في كل مؤسسات المجتمع التي تهتم بأن يكونوا اعضائها ممتد ي

 فاعلين في كافة مراكزهم وأدوارهم في المجتمع.

وقااد تعااددت األشااكال التااى اتخااذتها المواطنااة علااى ماار االزمنااة السااابقة بااين 

المواطناااااة الثقافياااااة، والمواطناااااة األقليمياااااة، والمواطناااااة الساااااياحية، والمواطناااااة 

ية، والمواطنااة العالميااة، والمواطنااة البيئيااة، كااذلك تتعاادد أنااواع المواطنااة االسااتهالك

البيئيااة بااين مواطنااة بيئيااة إنسااانية، ومواطنااة بيئيااة مدنيااة وسياسااية، ومواطنااة بيئيااة 

اجتماعية واقتصادية، ومواطنة بيئية ثقافية، ومواطناة بيئياة عالمياة، ومواطناة بيئياة 

 (210، 2010. )ظاهر محسن ،جمهورية ليبرالية، ومواطنة بيئية مدنية أو

وتشااير "المواطنااة البيئيااة" عموماااً إلااى ساالوك صااديق للبيئااة يمااارس فااي الحياااة 

العامة والخاصة، يدفعه اعتقاد بعدالاة توزياع السالع البيئياة، وتادور المواطناة البيئياة 

 حول المشاركة النشطة للمواطنين في التوجه نحاو االساتدامة، والمواطناون البيئياون

ليس في عالقتهم ماع الدولاة ، بال فاي عالقاتهم –يعملون بفكرة الحقوق والمسئوليات 

بالمواطنين اآلخارين، حتاى لاو كاانوا بعيادين عانهم فاي المكاان والزماان، وذلاك مان 

 أجل التقليل من بصمتهم البيئية، من خالل افعالهم العامة والخاصة. 

عة عامااة، ويعطااي المعااارف والمااواطن البيئااي يااؤمن بااأن االسااتدامة البيئيااة ساال

وياااؤمن باااأن  -العلمياااة –األخالقياااة والمعنوياااة نفاااس أهمياااة المعاااارف التكنولوجياااة 

الحقوق البيئية لآلخرين تنطوي أيضاا علاى مسائوليات بيئياة ال تقاع فقاط علاى كاهال 

جيراناه أو مواطنيااه باال علاى كاهاال كاال البشاار، ويعاي أن األفعااال الخاصااة المتعلقااة 

 (12، 2012. )حسن أبو بكر، ها  ثار بيئية عامةبالبيئة قد يكون ل
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 أهمية المواطنة البيئية: -

يري كثير من العلماء والباحثين أن هناك فجوة تمثل خطورة على تأصيل قيمة 

المواطنة، بين االنتماء والمواطنة والبيئة، واالهتمام بتربية الشباب وتنمية المواطنة 

هتمام الي المواطنة البيئية وقيمها من البيئية بشكل خا ، وتوجيه مزيد من اال

خالل: برامج منظمة، وهو ما أكدت عليه العديد من الدراسات، ومنها ما ذكره 

(Andrew Dobson and Derek Bell, 2005 ) على مجموعة من النقاط تمثل

 أهمية المواطنة البيئية وهي:

 ستدامة. تحقيق السياسة الخضراء، التى تكفل للمجتمع السير فى طريق اال -

إنتاج السلع البيئية، والنجاح فى إنتاجها؛ بما يعود على الفرد والمجتمع بالخير  -

 والنماء

تطوير الدوافع الداخلية والتصرفات البيئية، بالبناء على األخالقيات البيئية، ال  -

 القوانين والتشريعات.

 يئية.تحقيق العدالة البيئية التى تحمي حق األجيال القادمة فى الموارد الب -

تشجيع األفراد، والمجتمعات، والمنظمات على التفكير فى الحقوق البيئية،  -

وتوزيع المسئوليات على الجميع كمواطنين يعيشون فى كوكب األرض، 

 وتقديم وسائل العناية بهذا الكوكب.

تصنع موازنة بين الحقوق والواجبات البيئية؛ بما يسهم فى حل المشكالت  -

 البيئية.

العامة فى إدارة شئون البالد؛ فتخفف من واجب الحكومة؛  تحقق المشاركة -

 لتوفير السلع والخدمات للسكان.

 إثارة اهتمام جميع األفراد؛ لتحقيق االستدامة للمجتمع. -

وكذلك من أهمية المواطنة البيئية إحداث توازن بيئى شامل بين صحة التربية 

 واليد. األخالقية فى المجتمع، والكوكب الذي نعيش عليه اليوم

اختالف تبني المواطنة وتطورها التاريخي لذا وجب التأكيد على  نجدومن هنا 

أهمية وضرورة  تنمية المواطنة وبشكل خا  البيئية ألعضاء المجالس المحلية 

 باليمن لمواجهة االزمات والكوارث البيئية في ضوء أهداف التنمية المستدامة.

 

  األزمات والكوارث البيئية ومواجهتها  -

تمثل األزمات والكوارث المتالحقة والمتزايدة تحديا خطيًرا أمام جميع دول 

العالم، خاصة أن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها تعد فادحة للياية، وتمثل 

عائقا أمام مسيرة التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، السيما الدول األقل نموا 

التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة. وتقدما، فوفقا لإلحصائيات و

عام  111إلي  1211كارثة عام  201إن أعداد الكوارث الطبيعية زادت سنويا من 

ماليين شخص  202.2، كما قفز عدد المتضررين من الكوارث الطبيعية من 2001

ليصبح  2001، ثم انخفض عام 2002مليون شخص عام  2202.1إلي  1211عام 
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مليون شخص، في حين زادت الخسائر المادية الناجمة عن الكوارث  211.2

 111إلي ما يزيد عن  1210مليار دوالر أمريكي عام  12الطبيعية من حوالي 

 .2002مليار دوالر عام  211، وكانت قد تجاوزت 2001مليار عام 

 ووفقا ألحد التقارير الصادرة عن برنامج األمم المتحدة لإلستراتيجية الدولية

من سكان العالم يعيشون  %10، فإن حوالي 2001للحد من أخطار الكوارث عام 

في مناطق تعرضت للزلزال، أو الفيضانات، أو األعاصير، أو الفيضانات 

 2000و 1210والسيول، أو الجفاف، لمرة واحدة علي األقل فيما بين عامي 

ة، فالكوارث تعرض وترتبط أخطار الكوارث ارتباطا وثيقا بعمليات التنمية البشري

التنمية للخطر، وفي الوقت ذاته فإن اختيارات التنمية التي يتخذها األفراد 

والمجتمعات يمكن أن تولد أخطار كوارث جديدة، لذا فإن التنمية البشرية البد أن 

تسهم في الحد من أخطار الكوارث، وليس زيادتها.)مركز معلومات مجلس 

 (2002الوزراء ، 

لبنية األساسية من أهم النتائج المباشرة التي تنجم عن حدوث ويعتبر تدمير ا

الكوارث، إال أن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من تفاقم هذه الكارثة، 

وكذلك من الخسائر البشرية والمادية المختلفة الناجمة عنها، بل إن هذه الخسائر 

ى مثل: التعليم والصحة تؤدي إلى توجيه المخصصات المالية للخدمات األخر

واإلسكان، ومياة الشرب ... الخ. نحو إعادة اإلعمار، وإعادة األوضاع إلى ما كانت 

 عليه قبل الكارثة.

الذي عقد في اليابان  -وقد شهد المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث 

-2002دولة إلطار عمل هيوجو  121تبني  - 2002يناير  22-11خالل الفترة 

لبناء قدرة األمم والمجتمعات علي مواجهة الكوارث، والذي يتمثل أحد  2012

علي جميع المستويات، خاصة علي مستوي المجتمع  -أهدافه الرئيسية في القيام 

بإنشاء وتدعيم المؤسسات واآلليات التي يمكنها أن تسهم علي نحو منتظم  -المحلي 

ار عمل هيوجو كافة الشعوب في بناء القدرة علي مواجهة األخطار، كما يدعو إط

إلى إيجاد وتدعيم اآلليات الوطنية المتكاملة لمواجهة أخطار الكوارث والتي تسمى 

بالمنتديات الوطنية متعددة القطاعات، وذلك لضمان أن يكون الحد من أخطار 

الكوارث بمثابة أولوية على المستويين الوطني والمحلى، كذلك يشجع كافة الدول 

ة وطنية لتنسيق تنفيذ إطار عمل هيوجو ومتابعته، وتبادل المعلومات علي تعيين  لي

العالمي بشأن الحد  األمم المتحدة) موجز تقرير الخاصة بالحد من أخطار الكوارث.

 (2012) من مخاطر الكوارث

 

 أهداف التنمية المستدامة: -

فلت اهتمت التنمية المستدامة في بداياتها بمعالجة العديد من العوامل التي غ

عنها مفاهيم التنمية األخرى، والتي من أهمها العامل البيئي وكيفية الحفاظ عليه من 

خطر الهدر واالستنزاف ، كذلك ركزت هذه التنمية على ما تحتاجه اجيال الحاضر 
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والمستقبل من متطلبات واحتياجات ضرورية لعيش حياة كريمة و مرفهة تخلو من 

 د الطبيعية.العلل أو المرض أو من شحة الموار

ففي حين أنه تم احراز تقدم كبير في مجال التنمية البشرية، إال أن التدهور 

الحاصل في المجتمعات من تدهور بيئي و اقتصادي واجتماعي  خذ في االستمرار 

بال هوادة و إلى حد كبير، ذلك الذي منع نجاح جهود التنمية البشرية المبذولة 

سيما الفقر منها، ففي حين أنه كان يجري تحقيق" لمعالجة العديد من المشكالت ال 

النمو واالزدهار على حساب نظم دعم الحياة على كوكب األرض، وعلى حساب 

المزيد من عدم المساواة، والكوارث )سواء كانت الطبيعية أو من صنع اإلنسان("، 

وهذا بالطبع عكس ما تسعى التنمية لكسبه، إال أنه ال زالت هناك العديد من 

لمشكالت التي يواجهها اإلنسان  خذه في النمو والتضخم إلى حد تثير قلقه و ا

 UNEP , 2015 ,P(1)تستدعي نظرة حقيقيه من قبله.) 

ويحمل قلب التنمية المستدامة فكرة بسيطة لضمان نوعية حياة أفضل ألجيال 

ية الحاضر ولألجيال المقبلة، وهو ما يعني في نفس الوقت تلبية أربع أهداف أساس

تتمثل في: التقدم االجتماعي الذي يعترف بحاجات الجميع، والحماية الفعالة للبيئة، 

واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، الحفاظ على مستويات عالية ومستقرة للنمو 

 Report , 2006 ,P.(3 ( CASECI) االقتصادي العالمي.)

 

 :يمنالتحديدات التي تواجه إدارة اآلزمات والكوارث في ال -

ن مواجهة االزمات والكوارث تتطلب االستفادة من الدروس العالمية ، فإننا ا

نجد أن الكثير من التحديات التي تواجهنا في عالمنا العربي متشابهة مع ما يماثلها 

  في الدول األخري.

لذلك فإن هذا الجانب يستكشف التحديات التي تواجه المسؤولين عن إدارة 

لعربي عامة وفي اليمن خاصة، مع النظر للتجارب العالمية في الكوارث في العالم ا

هذا المجال، وكما أن القصور قد حفز العلماء والخبراء بعد الحوادث والحرب على 

البيئة السابقة للتعرف على أكثر على أسرار وخبايا إدارة االزمات والكوراث 

 د التصدي لها.البيئية، وكيفية االستفادة من تلك االخفاقات التي حدثت عن

والجمهورية اليمنية في حاجة ماسة للتعرف على التحديات التي تواجه متخذي  

القرار في إدارة األزمات والكوارث البيئية مما يستدعي الدراسة العلمية والمعرفية 

 المستفيضة حول كيفية الوصول إلى حلول ناجحة في مواجهة تلك التحديدات.

مي التي تتم بعد التعرف على تلك التحديدات كما إن محاوالت اإلثراء العل

ستكون مفيدة في عالمنا العربي خاصة إليجاد وتطوير وتحسين سبل اإلدارة 

المحلية في إدارة األزمات والكوارث البيئية، ومعرفة كيفية مواجهتها بشتى الطرق 

واألساليب الحديثة المبتكرة ووضع االستراتيجيات السليمة وفق نتائج تلك 

 راءات لكل مرحلة من مراحل إدارة األزمات والكوارث في العالم العربي.اإلج
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 :التنمية المستدامة وعالقتها بالمجالس المحلية للبالد -

لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها ومنهجها الشمولي البد من وجود إرادة 

المستدامة  فالتنمية سياسية للدول وكذلك استعداد لدى المجتمعات واألفراد لتحقيقها،

  عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات بشكل عام

وخاصة اعضاء المجالس المحلية بشكل خا  وبشكل متناسق، وال يجوز اعتمادها 

على فئة قليلة، ومورد واحد. فبدون المشاركة والحريات األساسية ال يمكن تصور 

ها والتضحيات المطلوبة في أهداف التنمية وبأعبائقبول المجتمع بااللتزام الوافي ب

 .. فالبد أن تقوم كل فئة من فئات المجتمع بدورها لتحقق التنمية المستدامةسبيلها

 

 اإلجراءات المنهجية للبحث:

 وتتناول اإلجابة عن أسئلة البحث اآلتية:

 لدى ىمالتي ينبيي أن تن المواطنة البيئيةما أبعاد  :لالجابة عن السؤال األول

المجالس المحلية في اليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في ضوء  أعضاء

  أهداف التنمية المستدامة

 إعداد قائمة بأبعاد المواطنة البيئية التي ينبغي أن تنمى لدى أعضاء  تم

 المجالس المحلية في اليمن ، حيث تم وفق اآلتي:
 لبيئية: مصادر اشتقاق بنود قائمة أبعاد المواطنة ا -

 تم اشتقاق بنود قائمة األبعاد، مما يلي:  

الدراسات والبحوث الساابقة التاي تناولات المواطناة البيئياة وعالقتهاا بأبعااد  -

 التنمية المستدامة.

المراجااع التااي تناولاات األزمااات والكااوارث البيئيااة، ومفهومهااا، وإدارتهااا،  -

لهااذه األزمااات  والتحااديات التااي يااتم مواجهتهااا فااي ساابيل الوقايااة والتصاادي

 والكوارث البيئية.   

 راء الخبراء والمتخصصين في شئون البيئة والتنمية المساتدامة واألزماات  -

 والكوارث البيئية.

تحديد الهدف من القائمة، بيان مصادر اشتقاق بنود قائمة أبعاد المواطنة 

هداف علي البيئية، ثم صياغة القائمة في صورتها المبدئية حيث اعتمد بناء قائمة األ

مجموعة من المعايير تمت مراعاتها عند تحديد ابعاد المواطنة البيئية التي ينبيي 

وهي أن تكون االبعاد واضحة  ن،تنميتها لدى أعضاء المجالس المحلية باليم

ومحددة ومناسبة وتتفق مع تعريفات و راء الخبراء في مجاالت علوم البيئة 

تضمنت القائمة في صورتها  التيا المبدئية واشتملت القائمة في صورته، والتربية

بعداً فرعياً. ثم تم ضبط القائمة للتأكد من  12األولية عدد ثالثة أبعاد رئيسة تضم 

صحة صياغة أهداف القائمة ووضوحها ومناسبتها وارتباطها بأهداف التنمية 

، وكذلك  2020لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والخطة اإلنمائية  11المستدامة الــ
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لخصائص أعضاء المجالس المحلية باليمن، تم عرض القائمة علي مجموعة من 

ذوي الخبرة في مجال المناهج عامة، ومجال التربية البيئية  السادة المحكمين

بخاصة، ثم تعديل القائمة المقترحة لألبعاد في ضوء  راء السادة المحكمين حيث 

لبعض اآلخر وحذف بعض األبعاد ، تمت إضافة بعض األبعاد الفرعية وتعديل ا

وبعد االنتهاء من إجراء اإلضافة والتعديل والحذف بناء على  راء السادة المحكمين 

 .تم التوصل إلي القائمة في صورتها النهائية

 

المواطنة البيئية بأبعادها المختلفة في  ما مدي تناول: لالجابة عن السؤال الثاني

لس المحلية باليمن لمواجهة األزمات والكوارث البرامج الحالية إلدارات المجا

  البيئية

  في  بأبعادها المختلفة اعداد استبانة للتعرف على مدى تناول المواطنة البيئيةتم

  البرامج الحالية إلدارات المجالس المحلية باليمن.

مدى تناول المواطنة البيئية استمارة الستطالع الرأي حول  إعداد تم حيث

، ختلفة في البرامج الحالية إلدارات المجالس المحلية باليمنبأبعادها الم

 :عبارة مقترحة 20تكون استطالع الرأي من محورين رئيسيين ، 

المواطنة البيئية وأبعادها المختلفة من خالل  االنشطة  تناول المحور األول: .1

ويتكون من عشرة عبارات مقترحة  ،بالمجالس المحلية وخطتها التنفيذية

 (.10-1) ، أرقام

تناول دورالمجالس المحلية والمشروعات المختلفة لتحقيق المحور الثاني :  .2

 (. 20-11ويتكون من عشرة عبارات مقترحة ، أرقام ) ،التنمية المستدامة

 :لالستبانة صدق المحكمين -

تألفت من عدد أعضاء  تم عرض استطالع الرأي على مجموعة من المحكمين

ت الجامعية بجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية الهيئة التدريسية في الكليا

وعدد من السادة أعضاء المجالس المحلية والقادة في العمل اإلداري بالمحافظات 

وقد استجاب البحث ألراء السادة المحكمين وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في 

ستطالع الرأي ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذلك خرج ا

 في صورته النهائية ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية.

 : االستبانةحساب ثبات  -

أن يحصل ولى األمر على  نفس النتائج إذا ما أعيد  االستبانةويقصد بثبات 

قام  االستبانةفى نفس ظروف التطبيق األول ، ولحساب ثبات  االستبانةعليه نفس 

على مجموعة عشوائية مماثلة لمجموعة  واطنة البيئيةاستبانة المالباحث بتطبيق 

، ثم أعادت تطبيق  أعضاء المجالس المحلية باليمن بمحافظة صنعاءالبحث من 

وذلك بعد مرور أسبوعين  أعضاء المجالس المحليةعلى نفس مجموعة  االستبانة

لثبات وجد أن معامل ا، وبتطبيق معادلة اإلرتباط لبيرسونمن تاريخ التطبيق األول 

 ( وهو معامل ثبات مرتفع .0.22) 
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المقترح لتنمية المواطنة البيئية ألعضاء ما البرنامج : لالجابة عن السؤال الثالث

المجالس المحلية في اليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في ضوء أهداف 

  التنمية المستدامة

 مواطنة البيئية وأهداف اعداد التصور المقترح للبرنامج في ضوء قائمة ابعاد ال

 التنمية المستدامة  

البرنامج القائم على الفاعليات والنشاطات التي يشترك فيها إعداد وتصميم تم 

ورشة ( 23)أعضاء المجالس المحلية باليمن )ورش العمل وعددها اثنان وثالثون 

من األدبيات  باالستفادةوذلك  ( مجموعات لورش العمل(،1موزعة على ) عمل

التنمية  عام، وبرامجراسات في مجال تصميم البرامج التعليمية بشكل والد

ومنها كمرجعية للبرنامج : ورقة بحثية )محب الرافعي، خا ،بشكل المستدامة 

(، 2001الدليل المرجعي للشباب العربي للمحافظة على البيئة )(، 2001

 – 2002( إطار عمل هيوجو )2002االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث )

2012 ) 

  وفق اآلطار العاأل اآلتي:تصميم البرنامج  تموقد 

 األسس الفلسفية القائم عليها البرنامج. -

 األهداف الموضوعة للتحقيق من خالل البرنامج.  -

 المعايير التي تم مراعاتها عند إعداد البرنامج. -

 المحتوي العلمي للبرنامج. -

 لبرنامج.الوسائل واألدوات التعليمية التي استخدمت با -

 تقويم البرنامج.  -

 ضبط البرنامج والتأكد من صالحيته. -

 محتوى البرنامج المقترح:

وفي ضوء أبعاد المواطنة البيئية التي تم التوصل إليها وأيضا على أساس 

التقارب والتكامل والترابط بين األبعاد الرئيسة واألبعاد الفرعية والقضايا المتضمنة 

( التي حددتها األمم 11التنمية  المستدامة السبعة عشر )فيما بينها ، وكذلك أهداف 

المتحدة ، وكذلك الحاجة الملحة لمواجهة والوقاية من االزمات والكوارث البيئية ،  

 1عدد )ورشة عمل من خالل  22وتضمن التصور المقترح للبرنامج الحالي 

وضوع ورشة رش المنفصلة والمتصلة معاً وفقاً لتتابع منطقي )مالو ( منمجموعة

 العمل والتتابع الزمني لكل ورشة(.

لتنمية المواطنة البيئية ما فاعلية البرنامج المقترح : لالجابة عن السؤال الرابع

ألعضاء المجالس المحلية في اليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في ضوء 

 أهداف التنمية المستدامة 
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 :مقياس المواطنة البيئية 

فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المواطنة البيئية، كان البد من  وللتعرف على

إعداد مقياس للمواطنة البيئية وضبطه، وتطبيقه قبلياً وبعدياً بعد تطبيق ورش العمل 

المتضمنة بالبرنامج المقترح وإجراءات تطبيقها على مجموعة البحث من أعضاء 

 المجالس المحلية باليمن، وقد تم وفقاً لآلتي:

 إعـداد مقيـاس المواطنة البيئية 

  -الهدف من المقياس: -

الهدف من المقياس التعرف على مدى المواطنة البيئية لدى أعضاء المجالس المحلية 

 باليمن، وذلك قبل وبعد تطبيق البرنامج.

  -الصورة األولية للمقياس: -

لسابقة تم االطالع على مجموعة من المقاييس البيئية من الدراسات والبحوث ا 

 (، دراسة " أحمد الحسين"2002ومنها دراسة " أسماء على أبا حسين"، )

(، 2011(، ودراسة "عائشة محمد )2012(، دراسة "محسن العربي )2010)

 (.2011( ، دراسة "صفاء نواف " )2012دراسة " أبو بكر حسانين ")

خِدم في هذا من هذه المقاييس في بناء المقياس الذي اُستُ  الباحثونوقد استفاد  

 البحث.

  -وقد تضمن المقياس ثالثة محاور تمثل أبعاد المواطنة البيئية، هي: 

 الوعي بالمشكالت المسببة لحدوث األزمات والكوارث البيئية. -

 العدالة البيئية.)الحقوق والواجبات البيئية( -

 سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت تؤدي لألزمات والكوارث البيئية. -

 -رات المقياس:صياغة عبا -

تم صياغة عبارات المقياس وعرض المفردات والعبارات التي تألف منها  

مين لبيان اآلتي:   -المقياس بصورته األولية على مجموعة الُمحك ِ

 مدى انتماء المفردة للبعد المقترح.  -صدق المفردة لما وضعت لقياسه.       -

 لس المحلية باليمن.مناسبة العبارات لمستوى وخبرات أعضاء المجا - 

  -وعند صياغة العبارات تم مراعاة المعايير الالزمة على النحو اآلتي: 

 استبعاد العبارة التي يمكن تفسيرها بأكثر من معني. -

 انتقاء العبارة التي يتوقع أن يوافق عليها أو يرفضها الجميع. -

 تكون العبارة مصاغة في لية بسيطة واضحة. -

 أال تحتوي العبارة على أكثر من فكرة واحدة. -

 أن تخلو العبارة من اليموض في صياغتها المقياس.  -

 أن تعطي العبارة فكرة متكاملة تتعلق بالموضوع محل القياس. -

مين والتي تمثلت في حذف بعض العبارات والمواقف   ثم تم األخذ بأراء الُمحك ِ

خر كما أضاف البعض منهم عدداً من السلوكية، وتحويل بعض العبارات من بعد آل

( مفردة 10العبارات وبالتالي أصبح العدد اإلجمالي لعبارات المقياس أربعين)

 التالي: اور المقياس كما هو موضح بالجدولموزعة على مح
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 ( عدد العبارات وأرقمها بالمقياس1جدول رقم )

 عدد العبارات  ارقاأل العبارات البـــــعد

لمسببة لحدوث األزمات الوعي بالمشكالت ا

 البيئية. والكوارث البيئية
 10 10 - 1من 

 20 20 - 11من  وواجبات( االتجاه نحو العدالة البيئية )حقوق

سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت تؤدي 

 10 10 – 21من  لالزمات والكوارث البيئية

 عبارة 10 المجموع

 

 -وضـع تعليمات المقياس: -

  -لمقياس في بداية ورقة المقياس وتشمل: تم وضع تعليمات ا 

 أي وصف ُموَجز للمقياس وعدد عباراته وطريقة اإلجابة. -الهدف من المقياس:  -

 اإلشارة إلى أنه ال يتم اختيار أكثر من إجابة حتى ال يتم إلياء درجة المفردة. -

 التنبيه إلى عدم ترك أي عبارة دون أن يبدي الشخص رأيه فيها.  -

 أنه تكون االستجابة على نفس الورقة وفى المكان المخصص لها.التنبيه إلى  -

التنبيه إلى أن معلومات هذا المقياس سرية وليرض البحث العلمي ولن يطلع  -

 عليها أحد.

 -الصورة المبدئية للمقياس : -

تتكون من كراسة العبارات التي تبدأ بتعليمات المقياس يليها العبارات للمقياس وأمام 

 (.√لوضع عالمة صح عند اختيار االستجابة المناسبة ) كل عبارة خانة

 التجربة االستطالعية : -

لمبدئية للمقياس بعد االنتهاء من الخطوات السابقة كان البد من تطبيق الصورة ا

 صدق المقياس  -  ثبات المقياس  -   وذلك للتأكد من:

على مجموعة  ولتحقيق ذلك تم تطبيق الصورة المبدئية لمقياس المواطنة البيئية

استطالعية من أعضاء المجالس المحلية من غير مجموعة البحث، وشملت 

من عضو وموظف في المجالس المحلية باليمن، وذلك بهدف  20المجموعة على 

 حساب كل من ثبات وصدق المقياس.

 صدق المقياس وثباته : -

 تأكد البحث من صدق المقياس عن طريق :   

 صدق المقياس : -أ 

يقيس المقياس فعالً الظاهرة محل القياس، وللتأكد من صدق محتوى  ويعني أن

المقياسين كان ذلك بعرض المقياس على المحكمين من أهل االختصا  وتم األخذ 

مين في مجال العلوم البيئية بالجامعة، وأيضاً مسئولي المجالس المحلية  بآراء الُمحك ِ

 رائهم بشأن مدى مناسبة المقياس باليمن وقيادات العمل المحلي باليمن الستطالع 
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ألعضاء المجالس المحلية باليمن، من حيث صياغة العبارات ومدى تمثيل هذه 

 العبارات ألبعاد المقياس وقد تم مراعاة التوصيات التي أجمع عليها المحكمون. 

 -ثبات المقياس: -ب 

أعيد على نفس  يقصد بثبات المقياس هو أن يعطي المقياس نفس النتائج تقريباً إذا ما

األفراد في نفس الظروف، فقد تم التأكد من ثبات المقياس بإتباع طريقة التجزئة 

النصفية وقد ُطب ِق مقياس المواطنة البيئية ألعضاء المجالس المحلية باليمن من 

 ( بالمجلس المحلي بمحافظات اليمن. 20خالل مجموعة قوامها )

( Cronbanch-Alphaألفا ) -ونباخ وقد تم حساب ثباتهما باستخدام معامل كر

- Spearmanبراون ) –( وباستخدام معامل سبيرمان 0.122وكانت النتيجة )

brown ( كانت )0.112.) 

( وهو 0.111ووجد أن معامل ثبات مقياس المواطنة البيئية الذي تم إعداده يساوي )

النهائية معدل ثبات كاف يمكن االعتماد عليه. وبذلك أصبح المقياس في الصورة 

 وصالح للقياس.

وبذلك يكون قد تم إعداد أدوات البحث وضبطها وتحقق من صالحيتها للتطبيق 

الميداني وأصبح المقياس في صورته النهائية وصالح للتطبيق على أعضاء المجالس 

 لية باليمن عينة البحث والدراسة.المح

 

   التطبيق التجريبي ألدوات البحث 

  -ب :ــالهدف من التجري أوال :

البرنامج القائم فعاليات  فاعليةالتعرف على تجريب البرنامج الهدف من 

لدى  تنمية المواطنة البيئية باعتباره متييراً مستقالً علىورش العمل تقوم بها 

البحث من صحة فروض  تابع والتحقق كمتييرأعضاء المجالس المحلية باليمن 

 رنامج.فاعلية الب إلىباإلضافة  النتائج،واستخال  

 

 تحديد مجموعة البحث: ثانياً:

أعضاء المجالس المحلية باليمن التابعين من  البحثتم اختيار مجموعة 

من  (20ستون )وقد بلغ عددها  ،(الحديدة ، صنعاء ، المهرة) للمحافظات التالية:

 النحو التالي: على أعضاء المجالس المحلية باليمن من المحافظات الثالث، وهي

 ن أعضاء المجلس المحلي بمحافظة المهرة.عضو م( 20)

 .بمحافظة الحديدة( عضو من أعضاء المجلس المحلي 20)

 .صنعاءعضو من أعضاء المجلس المحلي  (20)
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 تطبيق أدوات البحث قبليا: ثالثاً :

بعااد التأكااد ماان صاادق المقياااس وثباتااه، تاام تطبيقهمااا قباال دراسااة البرنااامج ماان قباال 

 -التالية: بإجراءات التطبيق الميداني  القيام ثم تم مجموعة البحث.

  في يومي المجموعة الدراسية على  المواطنة البيئيةالتطبيق القبلي لمقياس

الموافق  حد،واأل2/10/2020الموافق سبتوال ،1/10/2020الموافق  الخميس

1/10/2020. 

  إلى  2/10/2020 ثنيناال تم تطبيق برنامج المقترح في المدة من يوم

أعضاء المجالس المحلية باليمن أسابيع وتم ممارسة  مسةخلمدة  2/11/2020

ً  لفعاليات ورش العمل المتضمنة بالبرنامج المقترح مع فريق العمل يوميا

قادة ومسئولي العمل المحلي بالمحافظات الثالث التي تم التجريب  –)الباحث 

ية المخصصة لكل للمدة الزمن اتاليومي لألعضاء بالمحافظ الدوامأثناء  بها(

 .ورشة عمل

  ومن الصعوبات التي واجهة الباحثون اثناء تطبيق البحث في ظروف جائحة

مراعاة (، والتداعيات المصاحبة لها من 12-فيروس كورونا المستجد )كوفيد

االشتراطات الصحية في التباعد والتعامل وفق االجراءات عند تطبيق ورش 

 العمل للبرنامج.

 

 لمقترح:تطبيق البرنامج ا

بعد أن تم عرض البرنامج على المحكماين بيارض االساتئناس باآرائهم حاول 

ومضمون البرنامج ووسائله المتاحة ، وايضاً الحصول علاى موافقاة وزارة  ىمحتو

المجلااس المحلااي؛ علااى تطبيااق البرنااامج المقتاارح فااي  مااديريات  –االدارة المحليااة 

الوحاادات التابعااة لهااا واالماااكن ، والمهاارة  -صاانعاء  -عمااوم محافظااات :الحدياادة 

المخصصااة بهااا )قاعااات التاادريب(، والتااي تاام فيهااا تطبيااق البرنااامج المقتاارح، وقااام 

الباحااث بتطبيااق البرنااامج ومتابعااة قااادة ومساائولي المجااالس المحليااة  لتطبيااق ورش 

العمل البيئية التي يحتويهاا البرناامج، وشارح الهادف مان البحاث والفائادة التاي تعاود 

طن والمواطن من خالل العمل على تنفيذ إجراءات البرناامج، حياث رحبات على الو

مااديريات المحافظااات التااي تاام التطبيااق بهااا )الحدياادة ، صاانعاء ، المهاارة(  بالجهااد 

المبذول في تنفيذ البرنامج وأظهرت تعاونا واضحا على الارغم الفتارة الصاعبة التاي 

ك ماان ضاايق فتاارة تطبيااق تماار بهااا الاابالد ماان ازمااات وصااراعات سياسااية ، وكااذل

البرنامج التي تمت فاي ظاروف خاصاة تزامنات ماع الوبااء العاالمي لفياروس كوفياد 

والتأكيد على عادم التجمعاات والحار  علاى اتبااع التعليماات الخاصاة بساالمة  12

 األعضاء اثناء التطبيق.
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 إجراءات تنفيذ البرنامج: -أ

 :اليةالتوفق الخطوات  إجراءات البرنامجتنفيذ  أمكن

 :قبل البدء في تنفيذ البرنامج 

تم قبل البدء في تنفيذ ورش العمل بالبرنامج إعداد وتجهيز األدوات والخامات  -1

 وبيئة التعلم من تجهيز القاعات التدريبية وغيرها.

تحدياااد األهاااداف التعليمياااة المرجاااوة لكااال تفاعااال ترباااوي بالبرناااامج ونشااااط  -2

لمجاااالس المحليااة فاااي بوضااوح شااديد لكاااي يكااون كاال عضاااو ماان أعضاااء ا

 المجموعة قادراً على أدائه في نهاية البرنامج.

تحديد حجم مجموعات العمل، والعدد الذي أخذ فاي البحاث الحاالي للمجموعاة  -2

( عضااو فااي كاال مجموعااة؛ فهااذا يضاامن 2المقساامة للقيااام بمهااام جماعيااة هااو)

 فرصاً أكبر للتفاعل والقيام باألنشطة المختلفة.

البحاااث علاااى التركياااز علاااى وضاااع اقتراحاااات  مسااااعدة أعضااااء مجموعاااة -1

 ومعالجات لالزمات والكوارث البيئية المراد معالجتها بالبحث.

 تحديد وتوصيف خطة العمل بالبحث وإجراءاته لكل المجموعة البحثية. -5

 :أثناء تنفيذ البرنامج 

متابعة وتفقد عمل المجموعاات ومراقباة المناقشاات التاي تادور باين األعضااء  -2

 هم بمهام البرنامج وخطواته.ومدي ارتباط

إمداد أعضاء المجالس المحلية بتيذية راجعة عان تسااؤالتهم أثنااء العمال وقاد  -1

 يكون ذلك لفظي أو غير لفظي.

متابعااة سااير تقاادم أعضاااء مجموعااة البحااث فااي تنفيااذ خطااة عماال البرنااامج  -1

 وتطبيق ورش العمل التي يتضمنها البرنامج.

 :بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج 

بعااد انتهاااء أعضاااء المجلااس المحلااي مجموعااة البحااث ماان حضااور وتنفيااذ  -2

تفااعالت البرناامج ومهاماه تتااح لهام فرصاة مناقشاة سالوكهم وتفااعلهم مااع 

بعضاهم الاابعض، وفااي النهايااة تاام التعلياق علااى أداء أفااراد مجموعااة البحااث 

مج كلها، ويكافئ األفراد الذين قاموا بأداء عال بالورش التي تضامنها البرناا

 وكذلك بالعمل الذي تم إنجازه.

رمزياة  خطاباات شاكر وهادايا تذكارياةبعد انتهاء تطبيق البرنامج تم توزيع  -10

أعضاااء مجموعااة البحااث المشاااركة ماان أعضاااء المجااالس المحليااة علااى 

   باليمن من المحافظات عينة البحث.

 

 ً    :رابعاً: تطبيق أدوات البحث بعديا
أفااراد مجموعااة علااى  يااة بأبعاااد المقترحااةالمواطنااة البيئأعيااد تطبيااق مقياااس 

مباشارة  تطبيق فعاليات البرنامج )ورش العمل(فور االنتهاء من  (التجريبيةالبحث )

ثم قام الباحث برصاد وتحليال  كل محافظة،بمقر  2/11/2020 الخميس الموافق يوم

 النتائج.البيانات واستخال  
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  المعالجة اإلحصائية:

مقيااس المواطناة البيئياة، وتفرياغ الادرجات، وإدخالهاا لى بعد التطبيق القبلي والبعاد

، (SPSS)للحاسااب اآللااي؛ للتحقااق ماان صااحة فااروض البحااث، ماان خااالل برنااامج 

 ، أوضحت المعالجة اإلحصائية النتائج اآلتية:(t test) وبإجراء اختبار

 

 :بحثنتائج ال

 اختبار تحقق الفرض األول:

اللة إحصائية عند مستوى داللة ينص الفرض األول على: توجد فروق ذات د

 الوعى بالمشكالت المسببة لحدوث االزمات والكوارث البيئية( في درجة 0.02) ≤ 

لدى أفراد المجموعة التجريبية من أعضاء المجالس المحلية باليمن قبل وبعد 

 ج المقترح لصالح القياس البعدي.تعرضهم للبرنام

 سطي درجات التطبيق القبلي والبعدي( نتائج )ت( داللة الفروق بين متو2جدول )

للبعد األول لمقياس المواطنة البيئية وهو )الوعى بالمشكالت المسببة لحدوث 

 (20)ن =   االزمات والكوارث البيئية(

 المتوسط القياس البعد األول
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة 

 ت

الداللة 

عند 

0.02 

حجم 

 األثر

الوعى 

بالمشكالت 

ة لحدوث المسبب

االزمات 

 والكوارث البيئية

 1.1 2.11 القبلي

 2.21 دالة 2.12 22
 3.8 8.77 البعدي

وبحساااب المتوسااطات الحسااابية لبعااد الااوعى بالمشااكالت المسااببة لحاادوث االزمااات 

والكااوارث البيئيااة ، حيااث تاام توزيااع عشاارة عبااارات فرعيااة لهااذا البعااد ماان أبعاااد 

 تبااين أنااه السااابقماان خااالل النتااائج المبينااة فااي الجاادول المقياااس الثالثااة الرئيسااية، و

يوجااد فاارق ذو داللااة إحصااائية لبعااد )الااوعى بالمشااكالت المسااببة لحاادوث االزمااات 

 والكوارث البيئية( لصالح القياس البعدي والتي كانت على النحو اآلتي:

جام ، وقد بلغ ح (2.11( أكبر من المتوسط القبلي )8.77حيث كان المتوسط البعدي)

 (.2.21األثر)

ممااا ياادل علااى وجااود أثاار مقبااول للبرنااامج علااى تنميااة الااوعى بالمشااكالت 

المسببة لحدوث االزمات والكوارث البيئية وعليه فإن هاذه النتيجاة تادل علاى فاعلياة 

البرنامج في تنمية "الوعى بالمشكالت المسببة لحدوث االزمات والكوارث البيئياة " 

 باليمن مجموعة البحث. لدي أعضاء المجالس المحلية 
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 اختبار تحقق الفرض الثاني:

ينص الفرض الثاني على: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الواجبات( لدى أفراد  –( في درجة االتجاه نحو العدالة البيئية)الحقوق 0.02) ≤ 

 المجموعة التجريبية من أعضاء المجالس المحلية باليمن قبل وبعد تعرضهم
 للبرنامج المقترح لصالح القياس البعدي.

 

 ( نتائج )ت( داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي2جدول )

 –)الحقوق  للبعد الثاني لمقياس المواطنة البيئية وهو االتجاه نحو العدالة البيئية

 (20)ن =  الواجبات(

 المتوسط القياس البعد الثاني
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة 

 ت

الداللة 

عند 

0.02 

حجم 

 األثر

االتجاه نحو العدالة 

 –)الحقوق  البيئية

 الواجبات(

 2.1 11.11 القبلي
 دالة 2.12 22

1.22 

 2.1 22.2 البعدي كبير

 

 –وبحساااااب المتوسااااطات الحسااااابية لبعااااد االتجاااااه نحااااو العدالااااة البيئيااااة)الحقوق 

ون عبااارة فرعيااة لهااذا البعااد ماان أبعاااد المقياااس الواجبااات(، حيااث تاام توزيااع عشاار

تباين أناه يوجاد فارق  الساابقالثالثة الرئيسية، ومن خالل النتائج المبينة فاي الجادول 

ذو داللة إحصائية لبعد االلتازام باالحقوق والواجباات البيئياة )العدالاة البيئياة( لصاالح 

 القياس البعدي والتي كانت على النحو اآلتي:

(، وقااد بلااغ 11.11( أكباار ماان المتوسااط القبلااي )22.2وسااط البعاادي)حيااث كااان المت

 (.1.22حجم األثر)

مما يادل علاى وجاود أثار مقباول للبرناامج علاى تنمياة االلتازام باالحقوق والواجباات 

البيئية وعليه فإن هذه النتيجة تدل على فاعلية البرنامج في تنمية االتجاه نحو العدالاة 

 لدي أعضاء المجالس المحلية باليمن مجموعة البحث.  الواجبات( –البيئية)الحقوق 

 

 اختبار تحقق الفرض الثالث:

ينص الفرض الثالث على: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

( في درجة سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت تؤدي لالزمات 0.02) ≤ 

عضاء المجالس المحلية باليمن والكوارث البيئية لدى أفراد المجموعة التجريبية من أ

 قبل وبعد تعرضهم للبرنامج المقترح لصالح القياس البعدي.
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 ( نتائج )ت( داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي1جدول )

للبعد الثالث لمقياس المواطنة البيئية وهو بعد سلوكيات بيئية مسئولة تجاه مشكالت 

 (20)ن = لبيئية تؤدي لالزمات والكوارث ا

 المتوسط القياس أبعاد المواطنة البيئية
االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة 

 ت

الداللة 

عند 

0.02 

حجم 

 األثر

سلوكيات بيئية مسئولة 

تجاه مشكالت تؤدي 

لالزمات والكوارث 

 البيئية

 2.22 2.12 القبلي

 دالة 1.12 22
1.02 

 كبير
 2.1 1.21 البعدي

 

لمتوسطات الحسابية لبعد السلوك البيئي المسئول )العمال والمسائولية وبحساب ا

البيئية(، حيث تم توزيع عشرة عبارات فرعياة لهاذا البعاد مان أبعااد المقيااس الثالثاة 

تبين أنه يوجد فارق ذو داللاة  السابقالرئيسية، ومن خالل النتائج المبينة في الجدول 

ه مشااكالت تااؤدي لالزمااات والكااوارث إحصااائية لبعااد ساالوكيات بيئيااة مساائولة تجااا

 البيئية لصالح القياس البعدي والتي كانت على النحو اآلتي:

(، وقد بلاغ حجام 2.12( أكبر من المتوسط القبلي )1.21حيث كان المتوسط البعدي)

 (.1.02األثر)

 (  المواطنة البيئيةفي المقياس ككل )

ً عند مستوى د:  الفرض الرئيسي (  بين 0.02≤ اللة ) يوجد فرق دال إحصائيا

)القبلي والبعدي( على مقياس المواطنة  المجموعة التجريبيةمتوسطي درجات 

 .البيئية وكافة أبعاده المقترحة بعد تطبيق البرنامج المقترح لصالح التطبيق البعدي

ومن خالل التحقق من صحة الفروض الثالثة السابقة، والتي تمثل المقياس ككل 

فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق أمكن تحديد داللة ال

 القبلي والبعدي لمقياس المواطنة البيئية بأبعاده الثالثة.

 -( نتائج التطبيق وقيم )ت( كما يلي: 2ويوضح الجدول التالى)
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 ( نتائج )ت( داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبلي والبعدي2جدول )

 (20)ن =  مواطنة البيئية بأبعاد الثالثةلمقياس ال

أبعاد المواطنة 

 البيئية
 القياس

المتوس

 ط

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة

 ت

الداللة 

عند 

0.02 

حجم 

 األثر

الوعى بالمشكالت 

المسببة لحدوث 

االزمات والكوارث 

 البيئية

 1.1 2.11 القبلي

22 
2.1

2 
 دالة

2.21 

 كبير

 2.1 1.11 البعدي
 

االتجاه نحو العدالة 

 –)الحقوق  البيئية

 الواجبات(

 2.1 11.11 القبلي
22 

2.1

2 
 دالة

1.22 

 كبير

 2.1 22.2 البعدي
 

سلوكيات بيئية 

مسئولة تجاه 

مشكالت تؤدي 

لالزمات 

 والكوارث البيئية

 2.22 2.12 القبلي

22 
1.1

2 
 دالة

1.02 

 كبير

 2.1 1.21 البعدي
 

 ةالمواطنة البيئي
 2.21 21.21 القبلي

22 
2.2

2 
 دالة

1.12 

 كبير

  2.02 21.22 البعدي

 

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة احصائية بين التطبيق 

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية )مجموعة البحث( وذلك في أبعاد مقياس 

والكوارث البيئية"،  المواطنة البيئية )بالوعى بالمشكالت المسببة لحدوث االزمات

الواجبات(، وبعد سلوكيات بيئية مسئولة  –وبعد االتجاه نحو العدالة البيئية )الحقوق 

تجاه مشكالت تؤدي لالزمات والكوارث البيئية( ، وكذلك في المقياس ككل حيث 

وبمقارنتها بقيمتي ت الجدولية  عند مستوى معنوية  1.12كانت ت المحسوبة =  

فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولية  22رجة حرية وذلك عند د 0.02

( بينما كان متوسط التطبيق البعدي 2.11حيث كان متوسط التطبيق القبلي )

(11.12.) 

 وبالتالي يرفض الفرض الصفري، ويُقبل الفرض التنبؤي المناظر له.

اد هذا يدل على أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفر

العينة على اإلختبار القبلي والبعدي على مقياس المواطنة البيئية )المقياس ككل( 

 (.0.02عند مستوى الداللة )
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 وتم توضيح هذه النتيجة بيانيًا فى الشكل التالي:               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبذلك يكون البحث الحالي قد تحقق من صحة الفروض.

 طهما بالدراسات السابقة: تفسير ومناقشة نتائج البحث ورب

من خالل إثبات تحقق فروض البحث وتحليل النتائج أمكن استخال  مجموعاة مان 

 النقاط والتي يمكن عرضها على النحو التالي: 

عدم تمكان أعضااء مجموعاة البحاث مان أعضااء المجاالس المحلياة بااليمن مان  .1

ذلك االتجااه الوعى بالمشكالت المساببة لحادوث االزماات والكاوارث البيئياة وكا

سااالوكيات بيئياااة مسااائولة تجااااه  الواجباااات( ، –)الحقاااوق  نحاااو العدالاااة البيئياااة

مشاااكالت تاااؤدي لالزماااات والكاااوارث البيئياااة، وذلاااك  قبااال تنفياااذ البرناااامج 

( مان درجاات المقيااس %21.21والتعرض لاه بشاكل ملحاوظ، حياث لام تتعاد )

لقضاايا والمشاكالت عند التطبيق القبلي، ويرجع ذلك إلاى تادني مساتوى تنااول ا

البيئياة والتاي تكاون ساابب فاي حادوث االزماات والكااوارث البيئياة، الاذي يركااز 

بشااكل كبياار علااى النااواحي االداريااة واالجتماعيااة أكثاار، والتااي تمثلهااا الحقااائق 

والمفاااهيم والمبااادئ لرفااع المسااتوى االجتماااعي  وأهماال إلااى حااد كبياار البعااد 

لمشااكالت البيئيااة المسااببة لحاادوث البيئااي، وإكساااب الااوعي حااول القضااايا وا

االزمات والكوارث البيئية مع عادم مراعااة أهاداف التنمياة المساتدامة ، وكاذلك 

المعرفة بالحقوق البيئياة وااللتازام بالواجباات البيئياة ، حياث يجعال مان العالقاة 

بااين الفاارد والبيئااة ليساات عالقااة وظيفيااة واسااتيالل ال أن تكااون حياااة طبيعيااة 

 د منها األجيال القادمة والحالية بالقدر الذي يحافظ عليها وينميها. مستدامة يستفا

تاادل النتااائج علااى أن الممارسااة الفعالااة ألنشااطة البرنااامج وفعالياتااه ذات البعااد  .2

البيئي والمشتملة على العدياد مان القضاايا والمشاكالت البيئياة المحلياة )بااليمن( 

المعاادة باسااتخدام بأساااليب والعالميااة كاااألمن البيئااي والصااراعات والحااروب ،و

(: نسب متوسطات درجات المجموعة التجريبية في 1شكل )

 التطبيق القبلي والبعدي لمقياس المواطنة البيئية 
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متنوعة )ورش عمل( كان له أثر كبير في نمو وعي أعضااء المجاالس المحلياة 

بالمشااكالت والقضااايا البيئيااة المحليااة والعالميااة  المسااببة لالزمااات والكااوارث 

البيئياااة ، والتاااي يهااادف إليهاااا الاااوعى بالمشاااكالت المساااببة لحااادوث االزماااات 

يئية من منظاور عاالمي( وكاذلك نماو السالوكيات والكوارث البيئية )المواطنة الب

البيئية المسائولة لاديهم بشاكل ملحاوظ حياث حصالت المجموعاة التجريبياة علاى 

( بالتطبيق البعدي بينما حصلت المجموعة باالتطبيق القبلاي 1.21متوسط قدره )

( لصااالح التطبيااق البعاادي. واتضااح ذلااك 2.12(  أي بفااارق )2.12علااى نساابة )

( ممااا تثباات 1.22ل فااي مقياااس المواطنااة البيئيااة مقااداره )مسااتوى كسااب مقبااو

 فاعلية البرنامج.

وكااذلك بمقارنااة النتااائج بااين تطبيااق القياااس القبلااي والبعاادي لمقياااس المواطنااة  .2

البيئياااة ألعضااااء المجموعاااة التجريبياااة قبااال وبعاااد تااادريس البرناااامج، تفوقااات 

ان للبرنامج من أثر المجموعة التجريبية في القياس البعدي كما يوضح هذا ما ك

 إيجابي كبير من خالل التدريس الفعال للبرنامج على النحو التالي: 

 واسااتخدام طريقااة العصااف الااذهني  ن للتاادريب علااى ورش العماال البيئيااةكااا

متمثاال فااي توليااد العديااد ماان األفكااار والباادائل والصااياغات المتنوعااة لحاال 

والكاوارث البيئياة التاي  المشكالت والقضايا البيئية المسببة لحدوث االزمات

 يتعرض لها الوطن والعالم.

  كان لمحتوى البرنامج  المقترح وطريقة تقديمه مان خاالل عارض ومناقشاة

القضايا والمشاكالت البيئياة المحلياة والعالمياة واألنشاطة المقدماة مان خاالل 

أعضاااء المجااالس المحليااة )الحمااالت التدريبيااة( المصاااحبة أكباار األثاار فااي 

عيااة تجاااه المشااكالت البيئيااة بالبيئااة  للاايمن، ونمااو الشااق التعاااوني إثااراء الداف

والعماال الجماااعي بااين أعضاااء المجموعااة البحثيااة، وبالمثاال نمااو تطبيااق 

معااايير االسااتدامة البيئيااة )مثاال التشااريعات والقااوانين الملزمااة داخاال حاادود 

الاااوطن وكاااذلك فيماااا وراء البحاااار(، والجااادة، مااان خاااالل الشاااق التقرياااري 

ليلي للوصول إلى أفضل سبل تحقيق االساتدامة البيئياة المطلاوب لبلادنا والتح

 وللعالم أجمع. 

  أكااد البحااث ماان خااالل النتااائج التااي توصاال إليهااا أنااه يمكاان تنميااة المواطنااة

البيئية وأبعادها من خالل تنااول الجواناب البيئياة وحال المشاكالت االزماات 

دارة المحلياة والخطاط التنفيذياة البيئية من خالل الوقاية، وأثناء العمل في اال

علاااى مساااتوى كااال محافظاااة بااااليمن، ولااايس فقاااط مااان خاااالل الصاااراعات 

االقتصااادية والسياساااية التاااي أكااادت عليهااا أغلاااب الدراساااات الساااابقة التاااي 

 تناولت المواطنة.

  تبين االرتباط القاوي باين المواطناة والبيئاة واالساتدامة البيئياة والمتمثلاة فاي

ياات االنشاطة التاي تام تطبيقهاا بالبرناامج والتاي قادمت وأهداف فعال ىمحتو

ألعضاء المجالس المحلية بااليمن، وتنمياة المواطناة البيئياة وأبعادهاا الثالثاة 
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لديهم حيث اعتمد فاي ذلاك علاى تاوافر درجاة عالياة مان التهيائ الاذهني فاي 

 بداية ورش العمل، وذلك لما له من أثر كبير في عملية التعلم.

  خااالل مواقااف تحاااكي الخطااط والمشاااريع التنمويااة التااي تقاادم إن الااتعلم ماان

مختلف المساتويات  على مستوى المنطقة بالمديريات المحلية والتشاور على

الااذي تمثلااه الحياااة فااي البيئااة اليمنيااة وتقااديم أنشااطة تربويااة وفئااات المجتمااع 

تااؤدي دوراً ًمهماااً فااي تنميااة االتجاهااات والساالوكيات االيجابيااة واكتساااب 

مفاهيم والمعلومات حول االزمات والكوارث البيئياة محليااً وعالميااً. وعان ال

كيفيااة حاال هااذه االزمااات البيئيااة والاادور المنااوط بأعضاااء المجااالس المحليااة 

ومسئولياتهم نحو ذلك، مما يعزي إلى هذا البحث نتائجه فاي الفعالياة واألثار 

الكثياار ماان علااى أعضاااء المجااالس المحليااة باااليمن، حيااث أكااد علااى معرفااة 

جوانب المواطنة البيئية والمساهمة في اإلعاداد والتجهياز وإتماام العدياد مان 

المواقاااف التاااي تااادعم الحفااااظ علاااى البيئاااة بالوحااادات والقطاعاااات المهنياااة 

 واالجتماعية داخل المجالس المحلية.

كما لوحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات القياس البعادي  .1

لجميااع فقاارات ومواقااف المقياااس لكااال أبعاااد  0.02مسااتوى داللااة والقبلااي عنااد 

المواطنة البيئية على حدة للمجموعة التجريبياة، مماا يادل علاى فعالياة البرناامج 

عناد تدريساه بشاكل فعاال حياث لااوحظ ارتفااع مساتوى سالوكيات بيئياة مساائولة 

ار تجاه مشكالت تاؤدي لالزماات والكاوارث البيئياة لمجماوع المفاردات، واختيا

أفضاال االتجاهااات لبعااد االلتاازام بااالحقوق والواجبااات البيئيااة القابلااة للتطبيااق، 

والقااادرة علاااى ممارساااة سااالوكيات لصاااالح البيئاااة وتنميتهاااا مااان خاااالل العمااال 

والمساائولية تجاااه البيئااة ومشاااكلها والوقايااة ماان حاادوث االزمااات والكااوارث 

 المحتملة. 

فوي التأكيود  البحوث الحواليموع  يتضح اتفاق نتائج الدراسات والبحوث السوابقة

 على أهمية:

االهتمام بالقضايا والمشكالت المعاصارة والتاي تسااهم فاي تنمياة المواطناة   -

البيئياااة، وذلاااك مااان خاااالل البحاااوث التربوياااة المتعلقاااة بالمواطناااة البيئياااة 

دراسااة أسااماء علااى أبااا ) ومنهااا وتشااجيع الباااحثين للعماال فااي هااذا المجااال.

 (2002حسين،

ضرورة تنمية المواطنة البيئية من خالل خطة تنفذ من شأنها تعزيز  -

المواطنة البيئية على مستوي المواطن والجمهور العام، ومتخذ القرار 

وجمعيات المجتمع المدني ذات أهداف وبرامج عمل تقوم دوريا من خالل 

 المؤشرات. 

وك المواطنين أن يكون العائد من تنمية المواطنة البيئية يكمن في تعديل سل -

 فيما يتعلق بعالقتهم بالبيئة. 
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أن معظم االفراد تحصل على فائدة من التصرف البيئي والمشاركة في  -

-Tang-Aliceومنها دراسة )تانج يوك، االنشطة البيئية التطوعية.

yuk,2004.) 

ضرورة التأكيد على المواطنة البيئية وأبعداها في برامج منظومة اإلعالم  -

ة تضمين المواطنة البيئية بكافة أبعادها في المناهج المدرسي، وأهمي

الدراسية وأهمية تنوع األنشطة التربوية التي تساعد الطالب على تنمية 

 ( بذلك.2010المواطنة البيئية كما أوصت دراسة )أحمد الحسيني، 

أن استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية والتي كان لها تأثيرها  -

تنمية مهارات المواطنة البيئية، وهذا ما توصلت إليه )دراسة الكبير في 

 ( في نجاح الوحدة المطورة.2010إيناس حنفي، 

ضرورة االهتمام باألنشطة التي تهدف إلى تنمية المواطنة البيئية، وذلك  -

عند تطوير البرامج الدراسية المختلفة. وبضرورة تنمية وعي المواطنين 

ة والعالمية وتحفيذهم على الحد منها وتقليل بالمشكالت البيئية والمحلي

 اثارها.

ومن خالل العرض السابق تام مالحظاة مادى االتفااق باين نتاائج البحاث الحاالي 

 وأهم نتائج الدراسات والبحوث السابقة والتي استهدفت تنمية المواطنة البيئية. 

ثاار كمااا اتجهاات الدراسااات إلااى البحااث عاان االسااتراتيجيات والطاارق التااي لهااا األ

اإليجابي األكبر في تنمية المهارات التي تعزز السلوكيات اإليجابية نحو البيئاة، كماا 

كانت تميل معظم االستراتيجيات إلى الطرق التجريبية، من خاالل العمال الجمااعي، 

 .  البحث الحاليوكذلك العصف الذهني وورش العمل، كما في فعاليات وأنشطة 

إليجاااد العالقااة المجتمعيااة بااين الوحاادات وأيضااا اتجهاات الدراسااات إلااى البحااث 

المحلياة باااليمن، متمثلااة فااي أعضاااء هاذه المجااالس وخدمااة المجتمااع والبيئااة، وماادى 

فاعلية مشاركة أعضاء المجالس المحلية في الحفااظ علاى البيئاة مان حادوث أزماات 

 وكوراث في الوقت الحالي ولالجيال القادمة )استدامة البيئة(.

إلااى التأكيااد علااى ماادى مساااهمة التعلاايم سااواء النظااامي  كمااا اتجهاات الدراسااات

وغير النظامي في إنمااء مهاارات الحفااظ علاى البيئاة والتعااون فاي حال مشاكالتها، 

 وفي إثراء الدافعية والوعي بمشكالت البيئية.

كما اتجهت الدراسات إلى التأكيد على تدريس مفاهيم وقضاايا ومشاكالت البيئاة 

المواطناة البيئياة يكمان فاي تعاديل سالوك األفاراد، وضارورة  كما أن العائد من تنمية

االهتمااام باألنشااطة التااي تهاادف إلااى تنميااة المواطنااة البيئيااة فااي مؤسسااات التعلاايم 

 المختلفة.
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  :بحثتوصيات ال

 يوصي بما يأتي:ه ، فإنالبحثفي إطار النتائج التي توصل إليها 

ألعضاء البيئية  مواطنةالتطبيق البرنامج المقترح كي يساهم في تنمية  .1

المجالس المحلية باليمن لمواجهة األزمات والكوارث البيئية في ضوء 

 .أهداف التنمية المستدامة

أن تتضمن أهداف الوحدات بالمجالس المحلية تنمياة أبعااد المواطناة البيئياة  .2

مثل الوعي بالمشكالت المسببة لحدوث األزمات والكوارث، وغارس حاب 

نااة الصااالحة وشاارف االنتماااء ونباال الهاادف وعدالااة الااوطن وروح المواط

 القضية في عقله ووجدانه.

إعداد برامج مماثلة في فروع ووحدات المجالس المحلية بمحافظاات الايمن  .2

...( حاول ، حضارموت، ساقطرىرب، تعازا، حجاة، ماعادنالمختلفة مثل )

طرق الوقاياة ومعالجاة االزماات والكاوارث البيئياة لتحقياق أهاداف التنمياة 

 لمستدامة. ا

عماال زيااارات للعلماااء والمتخصصااين فااي علااوم البيئااة للوحاادات المحليااة  .1

 ومجالسها، والمواقع الميدانية.

توضاايح الاادور الساالبي الااذي يؤديااه المااواطن فااي العبااث بالبيئااة والااوطن  .2

والذي يجب أن يتخلى عنه، وكذلك الدور اإليجاابي الاذي يجاب أن يقاوم باه 

تنمياة الشاعور بالرغباة فاي الادفاع عان الاوطن والتأكيد عليه والتمسك به. و

 وموارده ضد أي ازمات وكوارث محلية.

أن توضع في أولويات برامج إعداد أعضاء المجالس المحلياة بعاد انتخابهاا  .2

ثم تادريبها ببارامج ذات أهمياة وإكساابه وعياا بالقضاايا والمشاكالت البيئاة، 

تهااا، حتااى وتدريبااه علااى ممارسااة مهااارات حاال هااذه المشااكالت ومواجه

ياتمكن مان إبااراز هاذا الااوعي وتلاك المهااارات فاي ممارساااته إيجابياة تجاااه 

 البيئة وازماتها. 

إشااراك بعااض المتخصصااين والناشااطين البيئيااين فااي األنشااطة والناادوات  .1

 والبرامج التدريبية التاهيلية ألعضاء المجالس المحلية.

اياة ومواجهاة القيام بإنشاء الوحدات المتخصصاة باالبحوث والدراساات للوق .1

االزمات والكوارث البيئية واالستفادة منها في مجال حل المشاكالت البيئياة 

والتوعيااة بالمواطنااة البيئيااة واألماان البيئااي والتوعيااة ماان مخاااطر التلااوث 

 البيئي وكوارث الحروب على الدول من أجل تحقيق األمن البيئي.

 

 :بحثمقترحات ال

وثيقااة الصاالة  البحااوث والدراساااتإجااراء المزيااد ماان الحااالي  البحااثيقتاارح 

 الستكمال ما بدأه البحث الحالي ومن هذه البحوث:  البحثبموضوع 
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دراسة لتنمياة المواطناة البيئياة والتادريب علاى حال المشاكالت البيئياة لادى  .1

 أعضاء المجالس المحلية بجميع الوحدات المحلية بمحافظات اليمن.

امج وأنشاطة تدريبياة مقترحاة دراسة لتنمية المواطناة البيئياة مان خاالل بار .2

تقاادمها المجااالس المحليااة نظااراً لمعاارفتهم وإلمااامهم بالتعقياادات االجتماعيااة 

 في مناطقهم تفتقر إليها السلطات المركزية.

دراسة تقويمية عن البرامج التي تقادم  للماوارد البشارية بالمجاالس المحلياة  .2

قرار البيئااي باااليمن فااي مساااهمة وتعزيااز دورهاام فااي تحقيااق األماان واالساات

 والحد من الصراعات على الموارد بين السكان والقبائل باليمن.

القيااام بااإجراء بحااوث مشااتركة بااين المجااالس المحليااة والجامعااات اليمنيااة؛  .1

لرصد االزمات والكوارث  البيئية فى الجمهورياة اليمنياة واقتاراح الحلاول 

 العلمية لها.

ساااوة باألنشاااطة االجتماعياااة إعاااداد أنشاااطة ميدانياااة تطبيقياااة تخااادم البيئاااة أ .2

واالقتصادية والسياساية  األخارى التاي تتضامنها خطاط المجاالس المحلياة، 

سااواء فااي الوحاادات المحليااة او مسااتوى محافظااات الاايمن أو المشااروعات 

 البحثية الجامعات.

تبنااي حمااالت بيئيااة ومشااروعات تدريبيااة فااي مجااال الحقااوق والواجبااات  .2

االزمااات والكااوراث البيئيااة وطاارق البيئيااة تقاادم معلومااات ومعااارف عاان 

 الوقاية والحل لها وفق النهج العلمي.
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