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مستوى املواطنة البيئية لدى طلبة كلية الرتبية األسبسية
بدولة الكويث يف ضوء بعض املتغريات
الممخص:
ىدفت البحث الحالي إلى التعرؼ عمى مستوى المواطنة البيئية لدى عينة مف
طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت ،وعالقتيا ببعض المتغيرات مثؿ :النوع ،المعدؿ
الدراسي ،التخصص الدراسي ،والمحافظة السكنية.
وقد تضمنت الدراسة استطالع أراء عينة مف ( )463طالباً وطالبة تـ اختيارىـ
بالطريقة العشوائية مف كافة التخصصات الدراسية ،وتـ توزيع استبانة الدراسة عمى تمؾ
العينة والتي تـ تصميميا مف قبؿ الباحثوف في ضوء مراجعة األدبيات والدراسات السابقة.
وأظيرت نتائج الدراسة أف مستوى المواطنة البيئية قد جاء مرتفعا في ثالثة أبعاد ىي
الثقافة البيئية ،التطوع في أنشطة بيئية ،والسموؾ البيئي المسؤوؿ ،في حيف جاء
المستوى متوسطاً في بعد واحد ىو مستوى دعـ الطمبة ألنشطة تخدـ قضايا ومشكالت
البيئة .كما بينت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري النوع
والتخصص الدراسي ،في حيف كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري المعدؿ
الدراسي والمحافظة السكنية .وخمصت الدراسة في ضوء نتائجيا إلى عدد مف التوصيات
والمقترحات التي يأمؿ الباحثوف مف خالليا االرتقاء بمستوى المواطنة البيئية.
الكممات المفتاحية :المواطنة البيئية  -الثقافة البيئية  -الوعي البيئي  -السموؾ البيئي
المسؤوؿ.

Environmental Citizenship among School of Basic
Education's Students at the State of Kuwait
Abstract
The current study aimed at exploring the level of
environmental citizenship among School of Basic Education's
students at the State of Kuwait, as well as the impact of related
variables such as gender, GPA, specialization, and residential
providence.
)The study involved surveying the opinions of a sample of (374
male and female students who were randomly selected from all
majors. A survey, which was designed by researchers in light of
literature and previous study, was answered by that sample.
The study results revealed that students' level of environmental
citizenship can be described as high in three dimensions including
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environmental culture, volunteer in environmental activities, and
responsible environmental behavior, whereas the level
of
environmental citizenship was moderate in one dimension, which
is students' support for activities that serve environmental causes
and problems. The results indicated also that there is no statically
significant difference could be attributed to gender or
specialization variables, but there is a statically significant
differences existed as a result of G.P. A. and residential province.
The study suggested in light of results some recommendation
which the researchers hope to contribute to the promotion of
environmental citizenship.
Key words: Environmental Citizenship – Environmental Culture
– Environmental Awareness – Responsible Environmental
Behavior.

المقدمة:
ال يختمػػػؼ اثنػػػاف عمػػػى أف مػػػف أىػػػـ المسػػػؤوليات الممقػػػاع عمػػػى عػػػاتؽ األنظمػػػة
التعميميػػة والمنػػاىج الدراسػػية مسػػؤولية االسػػتجابة والتفاعػػؿ مػػع القضػػايا والمشػػكالت التػػي
يعايشيا المجتمع سواء كانت عمى المستوى المحمػي أو العػالمي .لػذلؾ نجػد أف الكثيػر مػف
األدبيات التربوية تشير إلى أف المناىج الدراسية ذات الجودع ىي تمؾ التػي يكػوف محتواىػا
عبػػارع عػػف ردود أفعػػاؿ لمػػا يجػػري فػػي المجتمػػع المحػػيط بيػػا مػػف مشػػكالت وقضػػايا وأحػػداث
معاصرع.
فػػي السػػنوات األخيػػرع ،بػػات ىنػػاؾ اىتمام ػاً عالمي ػاً منقطػػع النظيػػر بقضػػية حمايػػة
البيئة الطبيعية والمحافظة عمييا وذلؾ كوف الضرر والدمار الذي تتعػرض لػو البيئػة أصػب
خطػ ارً يشػػكؿ تيديػػداً عمػػى بقػػاء ا نسػػاف).(Lillah, &Viviers, 2014فقػػد حػػذر بعػػض
العمماء مػف سػرعة ونمػط االسػتنزاؼ البشػري لممػوارد الطبيعيػة لمبيئػة ،حيػث يػروف أنػو مػع
حمػوؿ العػاـ  8141سػيحتاج البشػر إلػى كػوكبيف بحجػـ كوكػ األرض لموفػاء باالحتياجػػات
األساسػػية المتزايػػدع لمبشػػرية ) .(Meerah, Halim, &Nadeson, 2010ومػػف ىنػػا،
أصبحت قضية حماية البيئة مف القضػايا التػي تػؤرؽ المجتمػع العػالمي فػي القػرف الحػادي
والعشروف ،مما حدا ببعض المختصػيف إلػى وصػؼ ىػذا العصػر بأنػو عصػر األزمػة البيئيػة
العالمية وذلؾ لعدـ قدرع المجتمعات عمى التعامؿ معيا أو حميا ).(Schild, 2016
ونظػػػ ار لكػػػوف معظػػػـ المشػػػكالت البيئيػػػة مرتبطػػػة باألنمػػػاط السػػػموكية والتصػػػرفات
الخاطئة لإلنساف تجاه البيئة (جاسـ ،)8118،فقػد طالبػت منظمػات حمايػة البيئػة بضػرورع
تأىيػػؿ األف ػراد وتحمػػيميـ مسػػؤولية حمايػػة البيئػػة والمحافظػػة عمييػػا بػػدالً مػػف التركيػػز عمػػى
فػرض القػوانيف واألنظمػة وتطبيػؽ العقوبػات ).(Environment Agency, 2005األمػر
الذي أدى مؤخ ارً إلػى ظيػور مفيػوـ المواطنػة البيئيػة كمحاولػة عػادع تعريػؼ العالقػة بػيف
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أفػراد المجتمػػع وبيئػػتيـ ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التأكيػػد عمػػى المسػػؤولية الشخصػػية لكػػؿ فػػرد فػػي
المحافظة عمى البيئة وحمايتيا ).(Meerah, Halim, &Nadeson, 2010
وتعػػد الحكومػػػات المسػػؤوؿ األوؿ عػػػف االرتقػػاء بمسػػػتوى المواطنػػة البيئيػػػة لػػػدى
األفراد وخمؽ األجياؿ الواعية بيئياً ،وذلؾ مف خالؿ تبني بػرامج حمايػة البيئػة والتوعيػة بيػا
مف خالؿ المناىج الدراسػية فػي كافػة المراحػؿ التعميميػة (أبػا حسػيف .)8115،وقػد اىتمػت
الدوؿ المتقدمة بالتربية البيئية ودمج مفاىيميا وقيميػا فػي المنػاىج الدراسػية ،سػواء عمػى
مسػػتوى التعمػػيـ العػػاـ أو العػػالي ،وذلػػؾ ألىميتيػػا فػػي جػػرس القػػيـ واالتجاىػػات واألنمػػاط
السموكية البيئية المرجوبة لدى الفرد وزيادع الوعي والمعرفة البيئية لديو (الزعبي.)8184،
وعميو ،نجػد أف ارتفػاع مسػتوى الػوعي البيئػي لػدى شػعو تمػؾ الػدوؿ سػاىـ فػي
تكػػػويف وتشػػػكيؿ جماعػػػات وتيػػػارات ومنظمػػػات مدنيػػػة تمػػػارس ضػػػغوطاً عمػػػى الحكومػػػات
والمصػػانع والشػػركات لحثيػػا عمػػى اتخػػاذ ا ج ػراءات والتػػدابير الالزمػػة لحمايػػة البيئػػة .وفػػي
المقابػػؿ ،نجػػد أف الثقافػػة والػػوعي البيئػػي وروح المواطنػػة البيئيػػة لػػدى شػػعو دوؿ العػػالـ
الثالػػث ال ت ػزاؿ محػػدودع نتيجػػة لسوضػػاع السياسػػية واالقتصػػادية والثقافيػػة فػػي ىػػذه الػػدوؿ
(ابرير.)8181 ،
وبػػالنظر إلػػى التعمػػيـ تحديػػداً ،نجػػد أنػػو يػػؤدي دو ار جوىري ػاً وحيويػػاً فػػي تحقيػػؽ
التنمية المستدامة وخمؽ مواطنيف ذوي اتجاىات وسموكيات ايجابية نحو البيئة ،خاصة في
مؤسسػػػػػػػػػات التعمػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػالي كػػػػػػػػػوف مخرجاتيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف تتػػػػػػػػػولى قيػػػػػػػػػادع المجتمػػػػػػػػػع
) .(Robinson, 2015وتنفػػرد كميػػات إعػػداد المعممػػيف بأىميػػة خاصػػة تميزىػػا عػػف سػػائر
مؤسسات التعميـ العالي ،فالنيوض بالمواطنة البيئية مف خالؿ التعميـ ال يمكػف تحقيقػو إذا
لـ يكف لدى المعممػيف قناعػات واتجاىػات ومعتقػدات ايجابيػة نحػو البيئػة وأىميػة المحافظػة
عمييػػا .وبالتػػالي ،مػػف األىميػػة أف يؤخػػذ فػػي االعتبػػار عنػد تصػػميـ بػرامج إعػػداد المعممػػيف
تضػػمينيا القػػدر الكػػافي والمالئػػـ مػػف المفػػاىيـ والقػػيـ والميػػارات البيئيػػة التػػي تتماشػػى مػػع
أىداؼ التربية البيئية (الرفاعي.)8116 ،
وتعد كميػة التربيػة األساسػية فػي دولػة الكويػت مػف أىػـ وأضػخـ مؤسسػات إعػداد
المعمميف في منطقػة الخمػيج العربػي إذ يػدرس بيػا قرابػة ( )84،111طالبػاً وطالبػة .ونظػ ار
لعدـ إجراء أي دراسات في ىذه الكمية  -إلى حػد عمػـ البػاحثوف -تتعمػؽ بالمواطنػة البيئيػة
أو أ ٍي مػػف جوانبيػػا :الثقاف ػة البيئيػػة ،السػػموؾ البيئػػي ،االتجاىػػات نحػػو البيئػػة ،أو الػػوعي
البيئي ،تبرز أىمية الدراسة الحالية والتي تسمط الضوء عمى مستوى المواطنة البيئيػة لػدى
طمبػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية وعالقػػة بعػػض المتغيػرات بػػذلؾ بمػػا يمكػػف إدارع الكميػػة ولجػػاف
البرامج والمناىج فػي الكميػة واألقسػاـ العمميػة مػف اتخػاذ التػدابير وا جػراءات المناسػبة فػي
ضوء ما تسفر عف الدراسة مف نتائج.
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مشكمة البحث:
أصبحت مشكمة البيئة والدمار الذي تتعرض لو وكيفية حمايتيا والمحافظػة عمييػا
مػػػف أىػػػـ المشػػػكالت التػػػي تتصػػػدر األجنػػػدع السياسػػػية والتربويػػػة واالقتصػػػادية ،ومػػػف أىػػػـ
المؤشرات عمى ذلؾ االىتماـ انعقاد المؤتمرات والمنتديات العالمية والمقاءات بشػكؿ مسػتمر
بيف رؤساء الدوؿ والعمماء لبحث ىذه المسألة وسبؿ عالجيا.
وفػي ىػذا السػياؽ ،تبػػذؿ دولػة الكويػت جيػوداً حثيثػػة عمػى كافػة األصػعدع لحمايػػة
البيئة والمحافظػة عمييػا ،ففػي عػاـ  8183عمػى سػبيؿ المثػاؿ ،تػـ إصػدار وتطبيػؽ قػانوف
حمايػػة البيئػػة والػػذي يعػػد نظام ػاً متكػػامالً وشػػامالً يحػػدد كافػػة المخالفػػات البيئيػػة والعقوبػػات
المرادفة لكؿ منيا (الكويت اليوـ .)8183 ،كذلؾ اىتمت دولػة الكويػت بالتربيػة البيئيػة فػي
كافػػة المراحػػػؿ الدراسػػية بيػػػدؼ تنميػػػة الػػوعي واالىتمػػػاـ البيئػػػي لػػدى الطػػػال والمػػػواطنيف
).(Environment Public Authority, 2012
وبػػالرجـ مػػف تمػػؾ ا ج ػراءات ،إال أف دولػػة الكويػػت ال ت ػزاؿ تعػػاني مػػف العديػػد مػػف
المشكالت المتعمقة بالبيئة والتي تنعكس أثارىا بشكؿ مباشػر عمػى حيػاع االنسػاف والحيػواف
والنبات (العتيبػي .)8188 ،كمػا أنيػا تواجػو تحػديات بيئيػة مسػتقبمية جيػر مسػبوقة تتمثػؿ
في التغير المناخي وآثاره السمبية التي تطاؿ كافػة منػاحي الحيػاع ،حيػث يشػير الخبػراء إلػى
أنو مػف المتوقػع أف ترتفػع درجػات الحػرارع فػي الكويػت خػالؿ العقػود القادمػة بمعػدؿ ()8,5
درجة مئوية ،با ضافة إلى انخفاض في معدؿ سقوط األمطار السنوية وارتفاع في منسػو
مياه سط البحر ).(Environment Public Authority, 2012
ونظػ ار الرتبػػاط معظػػـ المشػػكالت البيئيػػة بسػػموكيات وقػػيـ األفػراد (جاسػػـ،)8118،
برزت أصوات تطال بتعميـ وتثقيؼ أفراد المجتمع بأىميػة المحافظػة عمػى البيئػة وحمايتيػا
كػوف ذلػؾ يعتبػر مػف أكثػر الوسػائؿ فاعميػة ) .(Environment Agency, 2005األمػر
الذي يجعؿ مؤسسات التعميـ أمػاـ مسػؤولية مباشػرع تتمثػؿ فػي االرتقػاء بمسػتوى المواطنػة
البيئية لدى الطمبة وكافة أفراد المجتمع كذلؾ.
ومف تمؾ المؤسسات التعميمية كمية التربية األساسية في دولة الكويت ،والتي تعد
مػف أىػػـ وأضػخـ المؤسسػػات التعميميػػة فػي دولػػة الكويػته ممػػا يبػػرز أىميػة تسػػميط الضػػوء
عمى مستوى المواطنة البيئية لػدى طمبػة ىػذه الكميػة لمػا لػو مػف دور وتػأثير عمػى مسػتوى
المواطنػػة البيئيػػة لػػدى بقيػػة أف ػراد المجتمػػع .وعميػػو ،تتمحػػور مشػػكمة البحػػث الحػػالي فػػي
توضي مستوى المواطنػة البيئيػة لػدى طمبػة كميػة التربيػة األساسػية بدولػة الكويػت وعالقػة
بعض المتغيرات بذلؾ.

أسئمة البحث:
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يدور البحث الحالي حوؿ سؤاؿ رئيس ىو :ما مستوى المواطنة البيئية لدى
طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت؟ ويتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية األتية:






ما مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية؟
ما مستوى دعـ طمبة كمية التربية األساسية لسنشطة بيئية؟
ما مستوى تطوع طمبة كمية التربية األساسية في أنشطة بيئية؟
ما مستوى السموؾ البيئي المسؤوؿ لدى طمبة كمية التربية األساسية؟
ىؿ يختمؼ مستوى المواطنة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية باختالؼ
متغيرات الجنس ،المعدؿ الدراسي ،التخصص العممي ،والمحافظة السكنية؟

أىداؼ البحث:

تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ٍ
عدد مف األىداؼ مف أبرزىا:






التعرؼ عمى مستوى المواطنة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية وعالقة
بعض المتغيرات بذلؾ.
لفت انتباه القائميف عمى كميات إعداد المعمميف بأىمية تضميف مفاىيـ وقيـ
المواطنة البيئية في برامج إعداد المعمميف.
الخروج ببعض المقترحات والتوصيات في ضوء نتائج الدراسة والتي يأمؿ أف
تساىـ في االرتقاء بمستوى المواطنة البيئية.
تزويد أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية األساسية بتصور حوؿ مقدار الثقافة
والوعي والسموؾ البيئي المسؤوؿ لدى الطمبة مما يمكنيـ مف اختيار أو تعديؿ
أو تنويع طرؽ التدريس والمشاريع والتكميفات التي تدعـ ذلؾ.

أىمية البحث:
يتض مما سبؽ األىمية التي بدأت تولييا الدوؿ والمؤسسات التعميمية
ومنظمات حماية البيئة بالمواطنة البيئية باعتبارىا أحد أنج وأفضؿ الوسائؿ لحماية
البيئة .ونظ ار لعدـ وجود معمومات وبيانات عف مستوى المواطنة البيئية لدى طمبة كمية
التربية األساسية ،يأتي البحث الحالي لمعالجة ذلؾ القصور والتي يأمؿ الباحثوف أف
تساىـ نتائجو في االتي:


تزويد إدارع كمية التربية األساسية برؤية تحميمية عممية لمستوى المواطنة البيئية
والجوان المرتبطة بيا لدى الطمبة بما يعاونيـ في اتخاذ الخطوات الالزمة
لتعزيزىا أو لمعالجة أوجو القصور إف وجدت.
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تعريؼ األقساـ العممية بمستوى المواطنة البيئية لدى الطمبة وبالتالي تمكيف كؿ
قسـ عممي مف إجراء التعديالت المناسبة عمى محتوى المقررات الدراسية وطرؽ
التدريس المستخدمة في ضوء نتائج البحث.
تمتد نتائج الدراسة لتشمؿ المواطنة البيئية لدى أفراد المجتمع بشكؿ عاـ،
فتسميط الضوء عمى أىمية إعداد معمميف لدييـ مستوى عاؿ مف المواطنة البيئية
يساىـ في خمؽ المعمـ القائد بيئياً والقدوع لممواطف البيئي المسؤوؿه مما يمع
دو ارً بار ازً في التأثير عمى كافة أفراد المجتمع.

حدود البحث:

تـ تطبيؽ الدراسة ضمف الحدود التالية:




الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي .8187/8186
اقتصرت الدراس ة عمى أربعة جوان مف المواطنة البيئية تشمؿ الثقافة البيئية،
دعـ األنشطة البيئية ،التطوع في أنشطة البيئية ،والسموؾ البيئي المسؤوؿ.
تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طال كمية التربية األساسية بدولة الكويت.

مفاىيـ البحث:
المواطنة البيئية" :استعدادات الفرد لممشاركة في حماية البيئة والمحافظة عمييا،
ومواجية المشكالت والقضايا البيئية ،واتخاذ الق اررات المناسبة لحميا ،والمساىمة الفعمية
في بناء مجتمعو ،مع تطوير قدرتو لمتكيؼ والتعايش مع حضارع المجتمعات المعاصرع"
(الرفاعي)838 ،8116 ،
ويعرؼ الباحثوف المواطنة البيئية تعريفا إجرائيا في الدراسة الحالية عمى أنيا:
درجة الثقافة البيئية ومستوى الدعـ والتطوع في األنشطة البيئية والسموؾ البيئي المسؤوؿ
لدى طمبة كمية التربية األساسية والتي يعبر عنيا الدرجة الكمية في مقياس الدراسة.

ا طار النظري والبحوث السابقة:

المواطنة البيئية تعد أحد أِشكاؿ المواطنة والتي اشتُقت منيا مؤخ ار لتُعطى مزيداً
مف التحديد والتخصيص وذلؾ حتى يسيؿ تمييزىا عف جوان أخرى مف المواطنة .ويرى
العمماء أف المواطنة بشكؿ عاـ تقوـ عمى ثالثة أبعاد أساسية .أوليا البعد القانوني ،والذي
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يشير إلى الحقوؽ السياسية والمدنية واالجتماعية لسفراد ومدى حريتيـ واستقالليتيـ
وحقيـ في التعبير .أما البعد الثاني فيتعمؽ بالجان ا جرائي ،حيث يحدد طبيعة مشاركة
الفرد ومستوياتيا في صياجة القوانيف وصناعة الق اررات وذلؾ مف خالؿ ديموقراطية ممثمة.
وأخي ار يدور البعد الثالث حوؿ اليوية ودرجة شعور الفرد باالنتماء لموطف ،وترتبط
المواطنة البيئية بشكؿ وثيؽ مع كؿ بعد مف األبعاد السابقة لممواطنة (Orlove,
).Taddei, Podesta, & Broad, 2011
كما يعد مفيوـ المواطنة البيئية مف المفاىيـ الحديثة نسبيا والتي لـ تنتشر إلى
اآلف بشكؿ واسع ،وذلؾ لتداخمو وتشابكو مع مفاىيـ متشابية وذات صمة وثيقة كالمواطنة
الخضراء والمواطنة االيكولوجية وجيرىا(عبدالعاؿ ،)8186،لذلؾ نجد أنو ال يوجد اجماع
بيف العمماء إلى اآلف ماىية المواطنة البيئية ).(Schild, 2016
ومف المحاوالت المبكرع لتعريؼ مفيوـ المواطنة البيئية تعريؼ الحكومة الكندية
والتي عرفتيا عمى أنيا التزاـ ذاتي نحو تعمـ المزيد حوؿ البيئة واتخاذ الخطوات الجادع
والالزمة لحمايتيا ،كذلؾ تتضمف حث األفراد والمجتمعات والمنظمات عمى التفكير بالحقوؽ
األرض
وبكوك
بكندا
ميتميف
كمقيميف
البيئية
والواجبات
) .(MacGregor&Szerszynski, 2003كذلؾ قامت المنظمة البيئية في بريطانيا
بتعريفيا عمى أنيا عبارع عف التصرفات المسؤولة وا يجابية لسفراد اتجاه بيئتيـ بطريقة
تؤدي إلى منفعة المجتمع ،وكذلؾ االستدامة والعدالة البيئية .(Environment
)Agency, 2005
ويعرؼ (الرفاعي )838 ،8116 ،المواطنة البيئية عمى أنيا "استعدادات الفرد
لممشاركة في حماية البيئة والمحافظة عمييا ،ومواجية المشكالت والقضايا البيئية ،واتخاذ
الق اررات المناسبة لحميا ،والمساىمة الفعمية في بناء مجتمعو ،مع تطوير قدرتو لمتكيؼ
والتعايش مع حضارع المجتمعات المعاصرع" .أما (Berkowitz, Ford, & Brewer,
) 2005فيعرؼ المواطنة البيئية عمى أنيا دافعية الفرد وثقتو الشخصية ومدى إلمامو
بالقيـ وخبرتو الميدانية عمى توظيؼ ثقافتو المدنية والبيئية التخاذ الق اررات المناسبة.
ويعتَِبر) (Dobson,2010المواطنة البيئية سموؾ إيجابي تجاه البيئة ،سواء في
َ
الحياع العامة أو الشخصية ،مدفوعا باالعتقاد في التوزيع العادؿ لمموارد البيئية،
والمشاركة ،والمساىمة في خمؽ سياسة لالستدامة .وأخي ار يرى ) (Robinson, 2015أف
المواطنة البيئية تتضمف صفتيف أساسيتيف تساىـ في بموغ التنمية المستدامةه وىي مدى
إدراؾ األفراد لمعالقة بيف سموكياتيـ والبيئة ،ودرجة شعورىـ بالمسؤولية بما يقودىـ إلى
اتخاذ ا جراءات الالزمة لحماية بيئتيـ.
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وبالرجـ مف أف الباحثوف قد أسيبوا في تناوؿ المواطنة البيئية عمى مستوى
النظرية ،إال أنو عمميا ال يزاؿ جير واضحا مما تتشكؿ المواطنة البيئية وكيؼ يمكف
تنميتيا أو تعزيزىا ) ،(Schild, 2016وعميو مف الضرورع ا شارع إلى جوان أو مكونات
المواطنة البيئية.
وفي ىذا الصددُ ،يعتبر عالـ النفس األمريكي بوؿ ستيرف ) ( Paul Sternأحد
أبرز الباحثيف في مجاؿ المواطنة البيئية ،حيث انص اىتمامو البحثي لسنوات طويمة
عمى دراسة البيئة وسموكيات األفراد نحوىا والمواطنة البيئية وأبعادىا (National
) .Research Council,2007وقد قاـ ستيرف وفريقو البحثي بتحديد أربعة جوان
يروف أف المواطنة البيئية تتكوف منيا وىي:
 )8الدعـ والنشاط البيئي ) :(Environmental Advocacy and Activismويشير
إلى مدى مشاركة الفرد في دعـ ومناصرع القضايا البيئية ،ومف أمثمة ذلؾ التواصؿ مع
المسؤوليف لمتعبير عف القمؽ مف مشكمة بيئية أو المشاركة في مظاىرع أو اعتصاـ
لدعـ قضايا البيئة.
 )8التطوع ) :(Volunteerismعبارع عف تطوع الفرد في أعماؿ وأنشطة بيدؼ
المحافظة عمى البيئة وحمايتيا.
 )4الثقافة البيئية ) :(Environmental Literacyويبيف بوضوح معمومات ومعارؼ
الفرد بالقضايا البيئية وجيوده مف أجؿ التعرؼ عمييا.
 )3المواطنة السياسية البيئية ) :(Political-Ecological Citizenshipعبارع عف
التصرفات التي يقوـ بيا الفرد مف أجؿ دعـ القضايا والمشكالت البيئية مثؿ التصويت
لمرش ذو توجيات إيجابية نحو البيئية أو االنضماـ لحز ذو سياسة صديقة لمبيئة
).(Asah, Bengston, Westphal, &Gowan, 2017
وفي نفس السياؽ أيضا ،يرى ) (Berkowitz, Ford, & Brewer, 2005أف
لممواطنة البيئة خمسة مكونات متداخمة ومتشابكة مع بعضيا البعض ،تمؾ المكونات عبارع
عف:
 )8الوعي البيئي ) : (Ecological Literacyويعبر عف الفيـ لمنظاـ البيئي ووجود
ميارات لمتفكير البيئي والعالقة بيف عموـ البيئة والمجتمع.
 )8الوعي المدني ) :(Civic Literacyويشير إلى مدى فيـ الفرد لمنظـ االجتماعية
والسياسية واالقتصادية لمجتمعو مف خالؿ استخدامو لميارات التفكير الناقد.
 )4الوعي القيمي ) :(Values Awarenessعبارع عف ا لماـ بالقيـ الشخصية واحتراـ
البيئة والقدرع عمى توظيفيا مف أجؿ اتخاذ إجراءات.
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 )3الكفاءع الذاتية ) :(Self-efficacyالقدرع عمى التعمـ والتصرؼ مع األخذ باالعتبار
القيـ والميوؿ نحو البيئة.
 )4الخبرع الميدانية ) :(Practical Wisdomامتالؾ بصيرع وميارات تمكف الفرد مف
اتخاذ ق اررات والتصرؼ نحو البيئة.
وترى المنظمة البيئية في بريطانيا ) (Environment Agency, 2005أف
لممواطنة البيئية ثالثة أبعاد ،تشمؿ:
 )8المسؤولية الشخصية :والتي تشير إلى مسؤولية الفرد الشخصية وأفعالو تجاه البيئة،
ومف ذلؾ الحرص عمى إعادع التدوير و ترشيد استخداـ الطاقة أو استخداـ الدراجة بدال
مف المركبة عند الذىا إلى العمؿ.
 )8العدالة البيئية :وتشير إلى حقوؽ األفراد البيئية في الحصوؿ عمى بيئة صحية ونظيفة
مثؿ نقاء اليواء ونظافة المياه ،حيث يرى الباحثوف أف ىذه الحقوؽ يج أف تعامؿ
بالتساوي مع حقوؽ األفراد األخرى السياسية والمدنية واالجتماعية.
 )4العمؿ الجماعي :ويتطرؽ إلى قدرع األفراد عمى تنظيـ أنفسيـ كجماعات مف أجؿ تحديد
مشكمة بيئية واتخاذ إجراءات لمحد منيا ،مثؿ تنظيـ أنشطة جماعية لمحماية مف
الفيضانات أو مراقبة الحياع السمكية والبحرية أو القياـ بمظاىرات لحؿ قضايا بيئية.
ويشير ) (Hawthorne & Alabaster, 1999إلى أف الدراسات خمصت إلى أف
المواطنة البيئية تتكوف مف تسعة مكونات ) (Componentsمتداخمة وتؤثر عمى بعضيا
البعض ،تشمؿ تمؾ المكونات:
 )8المعمومات البيئية :ويشير إلى كمية المعمومات التي يمتمكيا الفرد عف البيئة
ومشكالتيا والتي يكتسبيا جالبا مف وسائؿ ا عالـ .ويعتبر الباحثيف أف المعمومات
البيئية لدى الفرد عبارع عف شرط أساسي مف أجؿ خمؽ المواطف البيئي الفعاؿ.
 )8الوعي البيئي :ويشير إلى مدى إدراؾ الفرد لمنتائج والعواق المترتبة عمى المشكالت
البيئية وليس معرفتيا فقط ،فعمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف أف يكوف لدى الفرد معمومات عف
ظاىرع االحتباس الحراري ولكنو جير مدرؾ لخطورتيا والعواق المترتبة عمييا .ويرتبط
الوعي البيئي بشكؿ وثيؽ باالىتماـ أو المباالع ) (Concernحيث يرى المختصيف أف
الوعي البيئي يؤدي إلى االىتماـ البيئي.
 )4االىتماـ البيئي :ويشير إلى مقدار رد الفعؿ العاطفي لمفرد تجاه الضرر الذي تتعرض
لو البيئة وما يترت عميو مف سموكيات واجراءات قد يقوـ بيا لمحد مف ذلؾ الضرر.
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 )3المتغيرات الشخصية:وتشير إلى اتجاىات الفرد ومعتقداتو ومستوى المسؤولية
المجتمعية والشخصية لديو والشعور بالقدرع عمى التغيير.
 )4المتغيرات الديموجرافية :وتشير إلى مستوى التعميـ لدى الفرد والعمر والطبقة
االجتماعية واالنتماء السياسي حيث بينت الدراسات أف لجميعيا عالقة بمستوى
المواطنة البيئية.
 )5التربية البيئية :مدى تمقي الفرد لتعميـ حوؿ قضايا ومشكالت البيئة وأىمية المحافظة
عمييا يمع دو ار ميما في تحديد مستوى المواطنة البيئية.
 )6المعرفة البيئية :وىو عبارع عف معرفة الفرد بالطرؽ واالستراتيجيات والوسائؿ التي
يمكف مف خالليا اتخاذ ا جراءات والخطوات الالزمة لحماية البيئة.
 )7ا لماـ البيئي :ويعتبر أعمى مف الوعي البيئي حيث ينتج عف معرفة واسعة وفيـ
عميؽ لمبيئة ومشكالتيا.
 )8السموؾ البيئي المسؤوؿ :ويشير إلى سموؾ الفرد تجاه البيئة ومشكالتيا والجيود التي
يبذليا لحمايتيا.

البحوث السابقة:
ٍ
بشكؿ مباشر موضوع المواطنة البيئية،
ال توجد العديد مف الدراسات التي تناولت
ولعؿ ذلؾ يعود إلى حداثة المفيوـ كما تمت ا شارع مسبقا ،إال أف ىناؾ العديد مف
الدراسات التي تطرقت إلى بعض جوان المواطنة البيئية والتي مف أبرزىا االتجاىات نحو
البيئة والوعي البيئي.
ومف تمؾ الدراسات ما قاـ بو (جاسـ )8118 ،والذي سعت دراستو إلى التعرؼ
عمى االتجاىات البيئية لدى عينة مف طمبة جامعة الكويت وعالقتيا ببعض المتغيرات
الديموجرافية ،وكذلؾ أثر مقرر تثقيفي عمى تمؾ االتجاىات .وقد بينت نتائج الدراسة ،التي
شممت عينة قواميا ( )888طالباً وطالبة ،أف اتجاىات الطمبة بشكؿ عاـ إيجابية .كذلؾ
أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغيري الجنس والتخصص،
في حيف كاف ىناؾ فروؽ دالة احصائيا تعزى لمتغير حضور مقرر تثقيفي حوؿ البيئة.
وقد أوصت الدراسة باعتما د تدريس مقرر تثقيفي عف البيئة واجراء المزيد مف الدراسات
حوؿ الموضوع.
كذلؾ تناولت دراسة (الشبي  )8114،اتجاىات طالبات جامعة الممؾ سعود نحو
البيئة وأثر بعض المتغيرات عمى تمؾ االتجاىات .وقد كشفت نتائج الدراسة ،التي شممت
( )511طالبة ،أف اتجاىات الطالبات ايجابية نحو البيئة .وأف ىناؾ عالقة بيف اتجاىات
الطالبات ومستوى الوعي البيئي لدييف ومستوى تعميـ األـ ودخؿ األسرع والتخصص
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الدراسي ،في حيف لـ يكف ىناؾ عالقة بيف اتجاىات الطالبات وأماكف إقامتيف أو المستوى
التعميمي آلبائيف.
أما دراسة (بورزؽ )8118 ،فقد سعت إلى التعرؼ عمى دور المدرسة الثانوية
في نشر الوعي البيئي في والية تبسة في الجزائر .وقد أظيرت نتائج تمؾ الدراسة ،والتي
شممت عينة مف ( )888طالباً وطالبة ،أف إدارع المدرسة تساىـ بدرجة متدنية في نشر
الوعي البيئي ،في حيف أف المعمموف والمناىج الدراسية يساىموف بدرجة مرتفعة في نشر
الوعي البيئي ،كذلؾ بينت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغيري الجنس والصؼ
الدراسي.
وفي المواطنة البيئية ،سعت دراسة (Meerah, Halim, &Nadeson,
) 2010إلى التعرؼ عمى مستوى المواطنة البيئية لدى طمبة المرحمة االبتدائية والثانوية
في ماليزيا ،وقد بينت نتائج الدراسة ،التي شممت استطالع آراء ( )8744طالباً وطالبة،
أف مستوى المواطنة البيئية يتراوح ما بيف المنخفض والمتوسط ،وأف مستوى الوعي
ِ
متدف في حيف كاف مستوى الميارات والمشاركة متوسطاً .وقد
واالتجاه البيئي لدى الطمبة
أوصت الدراسة بضرورع االىتماـ بالتوعية بقضايا المواطنة البيئية سواء داخؿ أو خارج
المدرسة وتبني استراتيجيات وخطط تساىـ في المحافظة عمى البيئة.
كذلؾ سعت دراسة ) (Kelly & Abel, 2010إلى الكشؼ عف أثر برامج التعمـ
الخدمي عمى مستوى المواطنة البيئية في الواليات المتحدع األمريكية .وقد بينت نتائج
الدراسة النوعية ،والتي تضمنت مقابمة ( )84طالباً ممف شاركوا في برامج تعمـ خدمي
أثرً إيجابياً عمى وعي الطمبة بالقضايا
دولية في كوستا ريكا ،أف لبرامج التعمـ الخدمي ا
البيئية وكذلؾ معتقداتيـ الشخصية ومستوى المواطنة البيئية .وقد أوصت الدراسة بضرورع
االىتماـ بالتربية البيئية واجراء المزيد مف الدراسات حوؿ كيفية االستفادع مف برامج التعمـ
الخدمي.
أما دراسة ) (Lillah, &Viviers, 2014فقد بحثت في مستوى الوعي والقيـ
البيئية لدى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس والطال في كمية العموـ ا دارية بأحد
جامعات جنو أفريقيا ،وقد بينت نتائج الدراسة ،التي تكونت عينتيا مف ( )848مف
أعضاء ىيئة التدريس وعدد ( )448مف الطال  ،أف أعضاء ىيئة التدريس يؤيدوف
تدريس مواضيع إدارع البيئة ويبدوف سموكيات ايجابية تجاه البيئة أكثر مف نظرائيـ في
الكميات األخرى .أما فيما يتعمؽ بالطال  ،فقد بينت النتائج أف لدييـ قيـ وسموكيات بيئية
واىتماـ ورجبة في التعمـ عف البيئة بدرجة أقؿ مف نظرائيـ في الكميات األخرى.
وفي الوعي البيئي أيضا ،سعت دراسة (الزعبي )8184 ،إلى تسميط الضوء عمى
مستوى الوعي البيئي لدى طمبة كمية العموـ التربوية وعالقتو ببعض المتغيرات في جامعة
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العموـ ا سالمية العالمية في األردف .وقد أظيرت الدراسة ،والتي طبقت عمى عينة مف
( )71طالباً وطالبة ،أف مستوى الوعي البيئي لدى الطمبة مرتفع ( .)%66,4كذلؾ بينت
الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في حيف كاف ىناؾ
فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمتغير التخصص .وقد خمصت الدراسة إلى عدد مف التوصيات
مف أبرزىا تدريس مقرر لمتربية البيئية ودمج مفاىيـ التربية البيئية في جميع المقررات
الدراسية.
وتطرقت دراسة (بمخضر وبورناف )8184 ،إلى دور الفيس بوؾ )(Facebook
في نشر الوعي البيئي لدى عينة مف طمبة كمية العموـ ا نسانية واالجتماعية في جامعة
قاصدي مرباح في الجزائر .وقد بينت نتائج الدراسة ،أف الطمبة ال يساىموف في نشر
المواضيع البيئية ومشاركتيا وتبادليا عمى موقع الفيسبوؾ ( )%44وأف منيـ ()%45
فقط ممف ىو مشترؾ في جماعات ناشطة بيئياً ،وأف ( )%47لدييـ صداقات ذات
اىتمامات بالثقافة والوعي البيئي .كذلؾ بينت الدراسة أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،وخمصت إلى عدد مف التوصيات مف شأنيا تعزيز الوعي
البيئي لدى الطمبة.
وفي دراسة مشابية أيضا ،تطرقت (العازمي )8184 ،إلى الدور التربوي لوسائؿ
ا عالـ في نشر الوعي البيئي مف وجية نظر عينة مف طمبة جامعة الكويت .وقد أشارت
نتائج الدراسة ،والتي بمغت عينتيا ( )381مف الطمبة ،أف أفراد العينة يروف أف دور
وسائؿ ا عالـ في نشر الوعي البيئي متوسط في جميع مجاالت الدراسةه والتي شممت
البيئة والنظاـ البيئ ي ،البيئة والموارد الطبيعية ،البيئة والتوازف البيئي ،البيئة ومشكالتيا،
وتعزيز االتجاىات البيئية .كذلؾ بينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى
لمتغيرات الجنس ،التخصص ،والمحافظة السكنية .وخمصت الدراسة إلى عدد مف
المقترحات مف أبرزىا إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع الوعي البيئي.
وفي دراسة مقارنة ،سعى (عناقرع )8185 ،إلى مقارنة مستوى المعرفة
واالتجاىات نحو البيئة بيف الطال األردنييف والسعودييف في ضوء بعض المتغيرات
االجتماعية .وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )344طالباً مف األردف وكذلؾ ( )368طالباً
مف السعودية ،وقد بينت النتائج أف مستوى المعرفة البيئية لدى الطمبة األردنييف
والسعودييف جيداً وأنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بينيـ .كذلؾ أظيرت الدراسة أف
اتجاىات الطمبة ايجابية نحو البيئة وأنو ال توجد فروؽ دالة احصائيا كذلؾ بيف الطمبة
السعودييف واألردنييف .وفيما يتعمؽ بأثر المستوى التعميمي لولي األمر ،دخؿ األسرع،
وحجـ األسرع ،فمـ تكف ىناؾ فروؽ دالة احصائيا في مستوى المعرفة البيئية تعزى ليذه
المتغيرات ،في حيف كاف لبعض تمؾ المتغيرات أث ار عمى اتجاىات الطمبة نحو البيئة.
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وبحثت دراسة (المذكوري والعمي )8185 ،في العالقة بيف االتجاىات البيئية
وبعض المتغيرات النفسية لدى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية بدولة الكويت .وقد بينت
نتائج الدراسة ،التي تكونت عينتيا مف  831طالباً وطالبة ،وجود فروؽ دالة إحصائيا في
االتجاىات البيئية والسعادع تعزى لمتغير الجنس وذلؾ لصال ا ناث في حيف لـ يكف
ىناؾ مثؿ تمؾ الفروؽ في الكفاءع االجتماعية والدافعية لإلنجاز .وبالنسبة لمذكور ،فقد
أظيرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف االتجاه نحو البيئة والسعادع واالتجاه
نحو البيئة والكفاءع االجتماعية وعدـ وجود عالقة بيف االتجاه نحو البيئة والدافعية
لإلنجاز .أما بالنسبة لإلناث ،فقد بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف االتجاه
نحو البيئة والسعادع في حيف ال يوجد مثؿ تمؾ العالقة مع الكفاءع االجتماعية أو الدافعية
لإلنجاز .وقد خمصت الدراسة إلى ضرورع االىتماـ بتنمية االتجاىات البيئية في جميع
الم ارحؿ التعميمية واجراء المزيد مف الدراسات حوؿ الموضوع.
أما دراسة (عبدالعاؿ ،)8186،فقد سعت إلى التعرؼ عمى المواطنة البيئية مف
وجية نظر عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة عيف شمس .وقد بينت نتائج الدراسة،
والتي شممت عينة مف ( )857عضو ىيئة تدريس ،أف لدى أف ارد العينة تصورات مرتفعة
تجاه ثالثة أبعاد ىي الحقوؽ البيئية والمسؤولية البيئية والمشاركة في اتخاذ القرار البيئي
وتصورات متوسطة تجاه بعد العدالة البيئية .كذلؾ بينت الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات
داللة احصائيا تعزى لمتغير الجنس في حيف كاف ىناؾ فروقاً دالة احصائيا تعزى لمتغيري
الكمية والدرجة العممية.
وأخيرا ،تناولت دراسة (الحربي )8186،اتجاىات طمبة المرحمة الثانوية نحو
المشكالت البيئية في محافظة عقمة الصقور في السعودية .وقد أظيرت نتائج الدارسة
البالغ عدد أفراد عينتيا ( )885طالباً وطالبة أف اتجاىات الطمبة إيجابية نحو المشكالت
البيئية .كما أظيرت الدراسة عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً تعزى لمتغيري الجنس أو
المستوى التعميمي لموالديف ،وقد خمصت الدراسة إلى مجموعة مف التوصيات التي مف
شأنيا تعزيز االتجاىات االيجابية نحو المشكالت البيئية لدى الطمبة.

خالصة البحوث السابقة:


أظيرت نتائج الدراسات التي تطرقت إلى المواطنة البيئية أف لدى أفراد العينة
مستويات متفاوتة تتراوح ما بيف المنخفضة أو المتوسطة (Meerah, Halim,
) &Nadeson, 2010أو مرتفع )Kelly & Abel, 2010ه عبدالعاؿ،
)8186
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كافة الدراسات التي تناولت االتجاىات نحو البيئة أظيرت وجود اتجاىات ايجابية
لدى أفراد عينة الدراسة (جاسـ8118،ه الشبي 8114 ،ه عناقرع8185 ،ه
الحربي)8186،
ِ
متدف
الدراسات التي تناولت الوعي البيئي تراوحت معظـ نتائجيا ما بيف مستوى
أو متوسط مف الوعي البيئي (بورزؽ8118 ،ه Meerah, Halim,
&Nadeson, 2010ه بمخضر وبورناف8184،ه عناقرع )8185،أو مستوى
مرتفع (الزعبي.)8184 ،
أوصت بعض الدراسات بأىمية تدريس مقرر تثقيفي عف التربية البيئية في
كميات إعداد المعمميف (جاسـ8118 ،ه الزعبي)8184،
تفاوتت نتائج الدراسات فيما يتعمؽ بأثر المتغيرات الديموجرافية كالنوع،
والتخصص ،ومكاف ا قامة وستتـ ا شارع لذلؾ الحقا وربطو مع نتائج الدراسة
الحالية.

منيج البحث:
استخدمت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي وذلؾ لتناسبو مع أىداؼ الدراسة
حيث يتـ وصؼ الظاىرع موضوع الدراسة ثـ إجراء بعض التحميالت االحصائية لموصوؿ
إلى استنتاجات وتعميمات في ضوء نتائج الدراسة.

مجتمع وعينة البحث:
تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع طمبة كمية التربية األساسية في الفصؿ الدراسي
الثاني مف العاـ الدراسي  .8187/8186وقد تكونت عينة الدراسة مف ( )463طالباً
وطالبة يمثموف كافة التخصصات الدراسية ويوض الجدوؿ ( )8توزيع أفراد عينة الدراسة.

الفئة
طمبة
طالبات
المجموع

جدوؿ ()8
توزيع أفراد عينة الدراسة
تخصصات
تخصصات
تخصصات
نوعية
أدبية
عممية
66
88
83
68
44
855
838
34
871
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أداع البحث:
قاـ الباحثوف بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة ،وفي ضوء ذلؾ ،تـ تصميـ
استبانة لإلجاب ة عف أسئمة الدراسة .وقد تكونت أداع الدراسة في صورتيا النيائية مف عدد
( )41بنداً انقسمت إلى جزئييف ،األوؿ منيا ويتكوف مف أربعة بنود خصصت لغرض
جمع معمومات ديموجرافية تتعمؽ بالمفحوص ىي الجنس والمعدؿ الدراسي والتخصص
الدراسي والمحافظة السكنية ،والجزء الثاني منيا يتكوف مف عدد ( )85بنداً تقيس أربعة
أبعاد مف المواطنة البيئية ىي الثقافة البيئية ،دعـ األنشطة البيئية ،التطوع في أنشطة
بيئية ،والسموؾ البيئي المسؤوؿ.

صدؽ األداع:
لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لمدراسة ،تـ عرضيا عمى مجموعة مف أعضاء ىيئة
التدريس في كمية التربية األساسية .وقد تمقى الباحثوف بعض المالحظات التي تتعمؽ
بإعادع صياجة بعض البنود أو استبعاد البعض األخر أو اضافة بنود أخرى .وفي ضوء
المالحظات الواردع تـ تعديؿ أداع الدراسة حتى وصمت إلى درجة الصدؽ المناسبة.

ثبات األداع:
لمتحقؽ مف درجة ثبات أداع الدراسة ،تـ اجراء اختبار ألفا كرونباخ والموضحة نتائجو
في الجدوؿ ( ،) 8ويالحظ مف خالؿ النتائج المبينة أف درجة الثبات سواء لممقياس أو
ألبعاد الدراسة قد جاءت ضمف الحدود مقبولة.

جدوؿ ()8
نتائج اختبار ألفا كرونباخ
البعد
الثقافة البيئية
دعـ األنشطة البيئية
التطوع في األنشطة البيئية
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1.55
1.76

السموؾ البيئي المسؤوؿ
الدرجة الكمية لممقياس

نتائج البحث ومناقشتيا:

تسعى الدراسة إلى ا جابة عف تساؤؿ رئيس ىو :ما مستوى المواطنة البيئية لدى
طمبة كمية التربية األساسية بدولة الكويت؟ والذي تتـ ا جابة عميو مف خالؿ عدد مف
األسئمة الفرعية ،وفيما يمي عرض لنتائج الدارسة وفقا لتسمسؿ األسئمة الفرعية .وتجدر
ا شارع ىنا إلى أنو تـ اعتماد التصنيؼ المبيف في الجدوؿ ( )4لتصنيؼ مستوى الموافقة
عمى بنود االستبانة أو البعد ككؿ.
جدوؿ ()4
تصنيؼ درجة الموافقة
قيمة المتوسط الحسابي

التصنيؼ

8.71 – 8.11

متدنية جدا

8.51 – 8.78

متدنية

4.31 – 8.58

متوسطة

3.81 – 4.38

مرتفعة

4.11 – 3.88

مرتفعة جدا

السؤاؿ األوؿ :ما مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية؟
تظير النتائج المبينة في الجدوؿ ( ،)3استجابات أفراد العينة لمبنود المتعمقة ببعد
الثقافة البيئية .وتشير النتائج إلى أف مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية
األساسية يعتبر نوعا ما مرتفعاً (ـ= ،)4.38وفيما يتعمؽ بالبنود الفردية فقد جاءت درجة
الموافقة مرتفعة لثالثة بنود في حيف جاءت متوسطة ألربعة بنود.
جدوؿ ()3
مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية
ـ

العبارع

8

أق أر عف مشكالت
وقضايا البيئة.

موافؽ
أعترض
أعترض ال أعمـ موافؽ
بشدع
بشدع
6

41

875 881
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أشاىد برامج تمفزيونية
5 1.88 4.48 83 877 75 65
 8عف المشكالت والقضايا 81
البيئية.
أتحدث مع أشخاص أخريف
4 1.85 4.44 87 856 75 76
5
 4عف مشكالت وقضايا
البيئة.
أسبا المشكالت البيئية
8 1.78 4.58 48 818 58 47
 3معروفة وواضحة بالنسبة 6
لي.
أسجؿ في المقررات التي
6 8.13 4.14 88 888 814 814 84
 4تزودني بمعمومات عف
البيئة.
أعرؼ جيدا ماىي مشكالت
8 1.77 4.64 58 814 68 43
4
5
البيئة في الكويت.
لدي عدع أفكار تساىـ في
3 1.83 4.48 38 846 846 37
88
6
حؿ مشكالت البيئة.
1.44 4.38
الدرجة الكمية لمبعد
ومف البنود التي جاءت الموافقة عمييا بدرجة مرتفعة وفي المرتبة األولى معرفة
الطمبة لممشكالت البيئية في دولة الكويت (ـ= ،)4.64يميو معرفة أسبا تمؾ المشكالت
(ـ= )4.58ثـ قراءع الطمبة عف مشكالت وقضايا البيئة (ـ= .)4.34أما البنود التي
جاءت الموافقة عمييا بدرجة متوسطة فيي معرفة الطال ألفكار تساىـ في حؿ مشكالت
البيئة (ـ= ،)4.48ويميو تبادؿ الحديث مع اآلخريف عف مشكالت وقضايا البيئة
(ـ= ،)4.44ثـ مشاىدع برامج تمفزيونية عف مشكالت وقضايا البيئة (ـ= ،)4.48وأخي ار
تسجيؿ الطال في مقررات تزوده بمعمومات عف البيئة (ـ= .)4.14وقد جاءت ىذه
النتائج متوافقة مع نتائج دارسة (الزعبي )8184 ،في حيف لـ تتفؽ مع نتائج دراسات
(بورزؽ8118 ،ه Meerah, Halim, & Nadeson, 2010ه بمخضر
وبورناف8184،ه عناقرع )8185،والتي تراوح مستوى الوعي والثقافة البيئة لدى أفراد
ِ
متدف ومتوسط.
العينة فييا ما بيف
ويالحظ مف النتائج المبينة أعاله أف مستوى الثقافة البيئة لدى طمبة كمية التربية
مستوى مرتفعاً ،فبالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي نجد أنيا
األساسية بالكاد قد بمغ
ً
تقتر بشكؿ كبير مف المستوى المتوسط ،كما أف معظـ البنود قد جاءت درجة الموافقة
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عمييا متوسطةه مما يشير إلى أف مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية
ليس بالمستوى المرجو .
ويمكف إيعاز مثؿ تمؾ النتائج ،كما يرى الباحثوف ،إلى عدـ وجود مقرر في كمية
التربية األساسية يعزز الثقافة والوعي البيئي لدى الطمبة ،فبالرجـ مف وجود مقرر الثقافة
العممية كمقرر إلزامي لجميع الطمبة والذي يتطرؽ في بعض جوانبو لمبيئة وقضايا التموثه
إال أف محتوى ذلؾ المقرر يتناوؿ البيئة مف زاوية عممية بحتة كالتربة وأسبا تموثيا
والغالؼ الجوي والمياه ومف دوف التطرؽ إلى البيئة كقضية مجتمعية تتطم تظافر جيود
األفراد والمؤسسات لحؿ مشكالتيا وحمايتيا .با ضافة إلى ذلؾ ،ال تعتبر قضية البيئة
وحمايتيا ودور المجتمع واألفراد في ذلؾ مف ضمف األجندع واألولويات الثقافية لممجتمع،
وبالتالي نجدىا ميممة عمى صعيد كافة مؤسسات المجتمع ،سواء الرسمية أو الغير
رسمية ،مما ترت عميو عدـ االىتماـ بتعزيز الثقافة والوعي البيئي لدى أفراد المجتمع.

السؤاؿ الثاني :ما مستوى دعـ طمبة كمية التربية األساسية لسنشطة البيئية؟
يوض الجدوؿ ( )4استجابات أفراد العينة فيما يتعمؽ ببعد دعـ األنشطة والقضايا
البيئية ،ويالحظ أف مستوى دعـ طمبة كمية التربية األساسية لسنشطة والقضايا البيئية
يعتبر متوسطاً (ـ= ،)4.87وفيما يتعمؽ بالبنود ،فقد جاءت درجة الموافقة مرتفعة عمى
ثالثة بنود في حيف حصمت أربعة بنود عمى درجة موافقة متوسطة.
وقد جاء في المرتبة األعمى مف حيث درجة الموافقة قياـ الطمبة بتشجيع وحث الناس
عمى تبني سموكيات تخفؼ مف تموث البيئة (ـ= ،)3.18ويمي ذلؾ استخداـ وسائؿ
التواصؿ االجتماعي لممطالبة بمعالجة القضايا والمشكالت البيئية (ـ= ،)4.43ومشاركة
الطمبة في حمالت لتنظيؼ البيئة (ـ= .)4.34أما البنود التي حصمت عمى درجة موافقة
متوسطة فقد جاء في المرتبة األولى متابعة الطمبة ألشخاص ناشطيف بيئياً (ـ=،)4.81
ثـ حضور الندوات واألنشطة التي تدعـ وتحؿ مشكالت البيئة (ـ= ،)8.74ويميو التواصؿ
مع الجيات المختصة لمحصوؿ عمى معمومات أو تقديـ شكوى حوؿ مشكمة بيئية
(ـ= ،)8.58وأخي ارً المشاركة في فعاليات كاالعتصاـ لممطالبة بحماية البيئة (ـ=.)8.53
وقد جاءت ىذه النتائج متوافقة مع نتائج دراسة (بمخضر وبورناف )8184 ،في حيف
جاءت مغايرع لنتائج دراسة )Meerah, Halim, & Nadeson, 2010ه عبدالعاؿ،
.)8186

ـ

جدوؿ ()4
مستوى دعـ األنشطة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية
موافؽ
أعترض
ـ
أعترض ال أعمـ موافؽ
العبارع
بشدع
بشدع
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أقوـ بحضور ندوات
 8وأنشطة لدعـ البيئة وحؿ 4 8.13 8.74 85 85 815 888 43
مشكالتيا.
أتواصؿ مع الجيات
المختصة لمحصوؿ عف
5 8.13 8.58 81 54 881 831 48
8
معمومات أو تقديـ شكوى
حوؿ مشكمة بيئية.
أشارؾ في فعاليات (مثؿ
 4اعتصاـ) لممطالبة بحماية 6 8.15 8.53 84 71 88 838 37
البيئة.
أشارؾ في حمالت تنظيؼ
4 8.17 4.34 35 873 47 55
81
البيئة مثؿ الشواطئ
3
والمنتزىات.
أقوـ بتشجيع وحث الناس
8 1.77 3.18 814 884 84 84
 4عمى اتباع سموكيات تؤدي 7
إلى تخفيؼ التموث.
أستخدـ وسائؿ التواصؿ
االجتماعي لممطالبة
8 8.14 4.43 58 854 64 47
83
5
بمعالجة القضايا
والمشكالت البيئية
أتابع حسابات أشخاص
3 8.88 4.81 43 888 88 88
 6ناشطيف في البيئة عمى 88
موقع تويتر.
1.54 4.87
الدرجة الكمية لمبعد
ويالحظ مما سبؽ أف دعـ ومشاركة طمبة كمية التربية األساسية ألنشطة تخدـ قضايا
البيئة ومشكالتيا دوف مستوى الطموح .فبالرجـ مف أنيـ يشجعوف الناس عمى تبني
سموكيات صديقة لمبيئة ،إال أنيـ ال يشاركوف في فعاليات لممطالبة بحماية البيئة
كاالعتصامات أو حضور الندوات وال يتواصموف أيضا مع الجيات المختصة لممارسة أي
نوع مف الضغط لحؿ مشكالت البيئة.
ويمكف إيعاز ذلؾ إلى عدـ وجود المستوى المالئـ مف الثقافة والوعي البيئي لدى
طمبة كمية التربية األساسية ،فكما تشير نتائج الدراسة في البعد األوؿ ،فإف الطمبة يعرفوف
المشكالت البيئية وأسبابيا إال أنو ليس لدييـ تصورات لكيفية حميا ،األمر الذي انعكس
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عمى مستوى دعميـ لمبيئة والمشاركة في األنشطة التي تيدؼ إلى حمايتيا .وتعد الثقافة
وال وعي البيئي عامميف أساسييف في تحديد مدى دعـ الفرد لقضايا البيئة ونصرتو ليا،
ففي الدوؿ المتقدمة عمى سبيؿ المثاؿ ،نجد أف الوعي والثقافة البيئية المرتفعة أدت إلى
تشكيؿ جماعات ومنظمات مدنية تمع دو ارً ميماً في الضغط عمى الحكومات والمصانع
والشركات جبارىا عمى تبني سياسات صديقة لمبيئة (ابرير.)8181،

السؤاؿ الثالث :ما مستوى تطوع طمبة كمية التربية األساسية في أنشطة
بيئية؟
تبيف النتائج المبينة في الجدوؿ ( ،)5مستوى التطوع في األنشطة البيئية لدى طمبة
كمية التربية األساسية والذي يمكف وصفو بأنو مرتفعاً إلى حد ما (ـ= .)4.38وفيما يتعمؽ
بالبنود فقد حصمت ثالثة بنود عمى درجة موافقة مرتفعة في حيف حصمت ثالثة بنود عمى
درجة موافقة متوسطة.

جدوؿ ()5
مستوى تطوع طمبة كمية التربية األساسية في أنشطة بيئية
ـ

العبارع

8

أشارؾ في أنشطة تطوعية
لحماية البيئة.

 8أخصص جزء مف وقتي لمتطوع
مع جماعات أو منظمات

موافؽ
أعترض
أعترض ال أعمـ موافؽ
بشدع
بشدع

ـ

ع

الرتبة

83

78

78

846

8.14 4.43 38

4

84

811

83

884

8.18 4.18 48

5
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لممحافظة عمى البيئة.
أتبرع ببعض الماؿ لممساىمة
4
في حماية وحؿ مشكالت البيئة.

85

أقوـ ببعض األعماؿ التي
 3تساىـ في الحد مف مشكالت
البيئة.

83

4

أتطوع في أنشطة مف أجؿ
المحافظة عمى الموارد
الطبيعية والبيئة.

مستعد لمتنازؿ عف جزء مف
 5دخمي إف كاف ذلؾ يساىـ في
حماية البيئية.

54
45

56
55

867
885

8.14 4.37 41
1.87 4.57 58

8
8

84

58

67

868

8.14 4.35 37

4

88

41

76

851

8.88 4.48 37

3

الدرجة الكمية لمبعد

1.65 4.38

ومف البنود التي حصمت عمى درجة موافقة مرتفعة وجاء في المرتبة األولى قياـ
الطمبة ببعض األعماؿ التي تساىـ في الحد مف مشكالت البيئة (ـ= ،)4.57ثـ قياميـ
بالتبرع ببعض الماؿ لممساىمة في حماية وحؿ مشكالت البيئة (ـ= ،)4.37ويميو التطوع
في أنشطة مف أجؿ المحافظة عمى الموارد الطبيعية والبيئية (ـ= .)4.35أما البنود التي
حصمت عمى درجة موافقة متوسطة فقد جاء في المرتبة األولى استعداد الطال لمتنازؿ
عف جزء مف دخمو لممساىمة في حماية البيئة (ـ= ،)4.48وبعد ذلؾ مدى مشاركتو في
أنشطة تطوعية لحماية البيئة (ـ= ،)4.43وأخي ار تخصيص الطال لجزء مف وقتو لمتطوع
مع جماعات أو منظمات لممحافظة عمى البيئة (ـ= .)4.18وبالرجـ مف عدـ تمكف
الباحثوف مف الوصوؿ إلى دراسات سابقة عف التطوع في األنشطة البيئية ،إال أنو تـ
حصر بعض الدراسات عف االتجاىات البيئية والتي يعد التطوع أحد المؤشرات عمييا ،وقد
بينت نتائج جميع تمؾ الدراسات وجود اتجاىات ايجابية نحو البيئة (جاسـ8118،ه
الشبي 8114 ،ه عناقرع8185،ه الحربي.)8186،
وكما ىو الحاؿ مع مستوى الثقافة البيئية لدى طمبة كمية التربية األساسية ،نجد أف
مستوى مرتفعاً ،حيث أف المتوسط الحسابي
مستوى التطوع في أنشطة بيئية بالكاد قد َبمغَ
ً
(ـ= ) 4.38يقع عمى الحد الفاصؿ بيف المستوى المتوسط والمرتفع .وبالنظر إلى البنود،
نجد أف الطمبة يشيروف إلى أنيـ يشاركوف في أنشطة تطوعية إال أنيـ ال يخصصوف جزءاً
مف وقتيـ لمتطوع مع جماعات أو منظمات لممحافظة عمى البيئةه مما يشكؿ تناقضاً يرى
الباحثوف أنو قد يكوف ناتجاً لمجاراع الطمبة لممعايير المرجوبة اجتماعياً (Social
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) ،Desirabilityوالتي يرى بعض المختصيف أنيا تعتبر إحدى ا شكاليات التي تواجو
الباحثيف ،حيث يقوـ المفحوص بإعطاء صورع ايجابية جير حقيقة عف ذاتو وذلؾ لمسايرع
قيـ وأعراؼ المجتمع الذي ينتمي إليو ).(Karp &Brockington, 2005

السؤاؿ الرابع :ما مستوى السموؾ البيئي المسؤوؿ لدى طمبة كمية التربية
األساسية؟
يظير الجدوؿ ( ،)6نتائج الدراسة فيما يتعمؽ بالسموؾ البيئي المسؤوؿ لدى طمبة
كمية التربية األساسية حيث يتض أنو جاء مرتفعاً (ـ= .)4.68وفيما يتعمؽ بالبنود فقد
حصمت أربعة بنود عمى درجة موافقة مرتفعة في حيف حصؿ بنداً واحداً فقط عمى درجة
موافقة متوسطة.

جدوؿ ()6
مستوى السموؾ البيئي المسؤوؿ لدى طمبة كمية التربية األساسية
ـ

العبارع

8

أحرص عمى إطفاء
األضواء عند مغادرع
جرفتي.

إذا كانت الرحمة قصيرع
 8أفضؿ المشي أو استخداـ
الدراجة بدال مف الذىا

أعترض
موافؽ
أعترض ال أعمـ موافؽ
بشدع
بشدع

ـ

ع

الرتبة

3

83

8 1.88 3.85 845 844 44

48

56

3 8.87 4.48 85

848 37
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في السيارع.
عند االنتياء مف الطعاـ
 4أحافظ عمى ما تبقى منو
ليستفيد منو األخريف.

88

83

8 8.16 4.76 884 853 43

أحاوؿ الترشيد عند
3
استخداـ مصادر الطاقة.

84

44

4 8.18 4.74 811 871 37

في المنزؿ أسعى وأحاوؿ
4
إعادع تدوير النفايات.

44

66

4

888 75

الدرجة الكمية لمبعد

881 4.88 44
1.68 4.68

وقد حصؿ مف البنود عمى أعمى درجة موافقة حرص الطمبة عمى إطفاء األضواء عند
مغادرع جرفيـ (ـ= ،)3.85يميو المحافظة عمى الطعاـ عند االنتياء منو ليستفيد مف
اآلخريف (ـ= ،)4.76ثـ سعييـ لمترشيد عند استخداـ مصادر الطاقة (ـ= ،)4.74وبعد
ذلؾ تفضيؿ المشي أو استخداـ الدراجة بدالً ف الذىا في السيارع اذا كانت الرحمة قصيرع
(ـ= .)4.48وأخيرا ،وبدرجة موافقة متوسطة ،السعي عادع تدوير النفايات في المنازؿ
(ـ= .)4.88وقد جاءت ىذه النتائج متوافقة مع نتائج الدراسات التي تناولت المواطنة
البيئية بشكؿ عاـ )Kelly & Abel, 2010ه عبدالعاؿ )8186 ،ومختمفة مع نتائج
دراسة ).(Meerah, Halim, &Nadeson, 2010
ويالحظ أف مستوى السموؾ البيئي المسؤوؿ قد جاء مرتفعاً أكثر مف األبعاد األخرى
في الدراسة ،ويرى الباحثوف أف ذلؾ يمكف إيعازه لعدع أسبا  :أوليا ،أف دولة الكويت
تعاني كؿ صيؼ مف مشكمة االستيالؾ الزائد لمطاقة الكيربائية والمياه ،مما أثر سمباً عمى
قدرات محطات توليد الكيرباء وتحمية المياه عمى تمبية احتياجات السكافه األمر الذي دفع
بالحكومة الكويتية إلى تنظيـ حمالت إعالمية وتربوية ودينية مكثفة تحث عمى ترشيد
استيالؾ الطاقة الكيربائية والمياه وعدـ ا سراؼ بيا .ثانيا ،وجود تشريعات وقوانيف تمنع
العبث بالبيئة المحمية (المحميات) والموارد الطبيعية (صيد األسماؾ في موسـ التكاثر).
ثالثا ،أف مجاراع الطمبة لممعايير المرجوبة اجتماعياً قد يدفعيـ إلى محاولة تصوير
أنفسيـ ،بشكؿ جير شعوري ،عمى أنيـ يمارسوف سموكيات بيئية مسؤولة وفي الواقع ىـ
ال يمارسوف مثؿ تمؾ السموكيات.
وفي ىذا الصدد ،يرى بعض الباحثوف أف ما يصرح أو يدلي بو الطمبة قد ال يكوف
في بعض األحياف واقعيا أو مطبقا مف قبميـ ،ففي المجتمعات العربية بشكؿ عاـ ،قد يدرؾ
الطمبة بعض المفاىيـ مف الناحية النظرية فقط ،وتكوف سموكياتيـ عمى أرض الواقع
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متناقضة مع ما يدلوف بو مف قوؿ .وعميو فإف الوعي مف الناحية النظرية فقط ببعض
المفاىيـ والقيـ ،قد ال يوفر ضمانات كافية لتطبيقيا مف الناحية السموكية أيضا (الكراسنة،
جبراف ،ومساعدع.)8118 ،

السؤاؿ الخامس :ىؿ يختمؼ مستوى المواطنة البيئية باختالؼ متغيرات النوع،
المعدؿ الدراسي ،التخصص العممي ،والمحافظة السكنية؟
أ – متغير النوع
جدوؿ ()7
نتائج اختبار (ت) ألثر متغير النوع
االنحراؼ
قيـ (ت) الداللة
الفئة المتوسط
المحور
ـ
المعياري
1.43
4.48
طمبة
1.15 8.74
 8الثقافة البيئية
1.44
طالبات 4.48
153
4.88
طمبة
1.75 1.86
 8دعـ األنشطة البيئية
1.54
طالبات 4.87
1.78
4.47
طمبة
1.54 -1.36
 4التطوع في أنشطة بيئية
1.63
طالبات 4.38
1.63
4.55
طمبة
1.44 -1.85
 3السموؾ البيئي المسؤوؿ
168
طالبات 4.63
لمتعرؼ عمى أثر متغير النوع عمى مستوى المواطنة البيئية لدى طمبة كمية التربية
األساسية ،تـ إجراء اختبار (ت) والموضحة نتائجو في الجدوؿ ( ،)7حيث تشير النتائج
إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع في جميع أبعاد الدراسة.
وتجدر ا شارع ىنا إلى أف ىذه النتائج قد جاءت متوافقة مع دراسات أخرى ذات صمة مثؿ
(جاسـ8118،ه الزعبي8184،ه بمخضروبورناف8184 ،ه عبدالعاؿ8186،ه الحربي،
 ،)8186في حيف أنيا جاءت مغايرع لنتائج دراسات أخرى (بورزؽ8118 ،ه العازمي،
8184ه المذكوري والعمي.)8185 ،
ويمكف تفسير النتيجة السابقة ،كما يرى الباحثوف ،عمى أنيا جاءت نتيجة لتقمص
وتالش ي الفوارؽ الثقافية والفكرية بيف فئات المجتمع كافة ،وليس الرجاؿ والنساء فقط،
وذلؾ نتيجة لتنامي العولمة الثقافية والدور الكبير الذي أصبحت تمعبو التكنولوجيا في
عصرنا الحالي .فبالنظر إلى الروافد الثقافية التي أصب المجتمع يستقي منيا ثقافتو ،نجد
أنيا جالبا ما تكوف وسائؿ التواصؿ االجتماعي حيث يتـ ،وعمى نطاؽ واسع جداً ،إرساؿ
وتبادؿ محتويات متنوعة تكوف عادعً عبارع عف مقاالت عممية أو مقاطع فيديو أو صور أو
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حوارات ونقاشات وأحيانا كتباً إلكترونية .األمر الذي ترت عميو تشكيؿ فكر وثقافة
متشابية إلى حد ما بيف فئات المجتمع تجاه الكثير مف القضايا ومنيا البيئية.

– متغير المعدؿ الدراسي
لمتحقؽ مف أثر المعدؿ الدراسي لمطال عمى مستوى المواطنة البيئية ،تـ إجراء
اختبار تحميؿ التبايف األحادي بيف فئات المعدؿ الدراسي األربع (مقبوؿ – جيد – جيد جدا
–ممتاز) والموضحة نتائجو في الجدوؿ ( ،)8وتبيف النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيا
تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي في بعد دعـ األنشطة البيئية فقط ،في حيف لـ يكف ىناؾ
فروؽ دالة إحصائيا تعزى ألبعاد الثقافة البيئية والتطوع في أنشطة بيئية والسموؾ البيئي
المسؤوؿ.

جدوؿ ()8
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألثر متغير المعدؿ الدراسي
مصدر
التبايف

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

متوسط
المربعات

بيف المجموعات

8.834

4

1.383

داخؿ المجموعات

888.65

461

1.414

بيف المجموعات

4.711

4

8.85

844.67

461

1.38

8.857

4

1.478

ـ

المحور

8

الثقافة
البيئية

8

دعـ
األنشطة
البيئية

داخؿ المجموعات

4

التطوع في

بيف المجموعات
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قيمة
(ؼ)

الداللة

8.45

1.84

4.13

*1.18

1.55

1.46
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3

أنشطة بيئية

داخؿ المجموعات

886.61

461

1.477

السموؾ
البيئي
المسؤوؿ

بيف المجموعات

8.477

4

1.685

داخؿ المجموعات

888.44

461

1487

8.44

1.81

ولمتعرؼ عمى مصدر الفروؽ الدالة إحصائيا تـ إجراء اختبار فيشر البعدي والمبينة
نتائجو في الجدوؿ ( ،)81ويتض مف خالؿ النتائج وجود الفروؽ الدالة إحصائيا بيف فئة
الطمبة ذوي المعدؿ الدراسي المقبوؿ مف جية ،وبقية الطمبة مف جية أخرى وذلؾ لمصمحة
المجموعة األولى .ويرى الباحثوف أف ىذه النتيجة يمكف إيعازىا إلى كوف الطمبة ذوي
المعدؿ الدراسي األقؿ ال يقضوف عادعً وقتاً طويالً في الدراسة كما ىو الحاؿ مع الطمبة
ذوي المعدؿ األعمى ،األمر الذي يؤدي إلى توفر مزيد مف وقت الفراغ لدييـ قد يقضونو
في أنشطة تدعـ البيئة وفقا فادتيـ .ولـ تتناوؿ الدراسات السابقة أثر المعدؿ الدراسي
عمى مستوى المواطنة البيئية عمى نطاؽ واسع ،حيث لـ يتمكف القائموف عمى الدراسة
الحالية مف رصد دراسات سابقة تطرقت إلى ذلؾه مما يتطم ضرورع األخذ في االعتبار
أثر متغير المعدؿ الدراسي عند إجراء دراسات مستقبمية حوؿ المواطنة البيئة.

جدوؿ ()81
نتائج اختبار فيشر البعدي لمعرفة مصدر الفروؽ الدالة إحصائيا
ـ

البعد

مقبوؿ

جيد

جيد جدا

امتياز

8

دعـ األنشطة البيئية

4.41

*4.83

*4.81

*4.17

ج – متغير التخصص
لمتحقؽ مف أثر متغير التخصص عمى نتائج الدراسة ،تـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف
األحادي والمبينة نتائجو في الجدوؿ ( ،)88وباالطالع عمى الجدوؿ يتض عدـ وجود
فروؽ دالة احصائيا في نتائج الدراسة تعزى لمتغير التخصص العممي .ومف الدراسات التي
توافقت مع نتيجة ىذه الدراسة ما قاـ بو (الجاسـ )8118 ،في حيف اختمفت مع نتائج
دراسات أخرى (الشبي 8114،هالزعبي8184،ه العازمي.)8184 ،
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وتشير النتيجة السابقة إلى عدـ وجود اختالؼ في أدوار األقساـ العممية في تعزيز
مستوى المواطنة البيئية لدى الطمبة ،ويستنتج مف ذلؾ أنو ال يوجد أي قسـ عممي
تتضمف أو تتطرؽ مقرراتو الدراسية لمفاىيـ وقيـ المواطنة البيئية بدرجة أكبر مف أي قسـ
أخر .وقد ال حظ الباحثوف ذلؾ كونيـ أعضاء ىيئة تدريس في الكمية وكذلؾ عدـ وجود
اىتماـ بتنظيـ فعاليات أو أنشطة تعزز المواطنة البيئية ،سواء عمى مستوى األقساـ
العممية أو الكمية ككؿ.
جدوؿ ()88
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألثر متغير التخصص

مصدر
المحور
التبايف
بيف المجموعات
الثقافة البيئية
داخؿ المجموعات
دعـ األنشطة بيف المجموعات
البيئية
داخؿ المجموعات
بيف المجموعات
التطوع في
أنشطة بيئية داخؿ المجموعات
السموؾ البيئي بيف المجموعات
المسؤوؿ
داخؿ المجموعات

ـ
8
8
4
3

مجموع
المربعات
1.445
884.344
1.118
846.677
8.441
886.434
8.685
888.885

درجة
الحرية
8
468
8
468
8
468
8
468

متوسط
المربعات
1.867
1.415
1.111
1.384
1.554
1.475
1.747
1.487

قيمة (ؼ) الداللة
1.88

1.31

1.18

1.88

8.843

1.48

1.888 8.545

د – متغير المحافظة السكنية
لمعرفة أثر متغير المحافظة السكنية تـ اجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي
والموضحة نتائجو في الجدوؿ ( ،)88وبالنظر إلى تمؾ النتائج يالحظ أنو توجد فروؽ دالة
إحصائيا في نتائج الدراسة تعزى لمتغير المحافظة السكنية بالنسبة لبعد السموؾ البيئي
المسؤوؿ في حيف لـ يكف ىناؾ مثؿ تمؾ الفروؽ في بقية األبعاد .وقد توافقت ىذه النتيجة
مع نتائج دراسات أخرى ذات صمة (الشبي 8114 ،ه العازمي.)8184 ،
جدوؿ ()88
نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ألثر متغير المحافظة السكنية
ـ

المحور

مصدر

مجموع درجة متوسط
المربعات الحرية المربعات
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قيمة
(ؼ)

الداللة
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التبايف
بيف المجموعات 8.143

4

8

الثقافة البيئية

8

دعـ األنشطة بيف المجموعات 8.453
البيئية
داخؿ المجموعات 457 845.383

4

داخؿ المجموعات 457 888.866
4

بيف المجموعات 3.843

4

التطوع في
أنشطة بيئية داخؿ المجموعات 457 884.848
4

السموؾ البيئي بيف المجموعات 5.357
3
المسؤوؿ داخؿ المجموعات 457 876.364

1.316
1.413
1.864
1.384
1.876
1.478
8.883
1.418

1.83 8.446
1.55 1.538
1.84 8.586
*1.18 8.448

ولتحديد مصدر الفروؽ بيف المحافظات السكنية ،تـ اجراء اختبار فيشر
البعدي والمبينة نتائجو في الجدوؿ ( .)84ويتض مف خالؿ النتائج أف الفروؽ الدالة
إحصائيا في مستوى السموؾ البيئي المسؤوؿ ىي بيف محافظة األحمدي ومحافظتي
الفروانية ومبارؾ الكبير وذلؾ لصال األخيرتيف .ويمكف إيعاز ذلؾ كما يرى الباحثوف إلى
كوف محافظتي مبارؾ الكبير والفروانية تعتبر أحدث نشأع مف محافظة األحمدي والتي
تعتبر مف أقدـ المحافظات ،فأولياء األمور في محافظة األحمدي ىـ مف كبار السف الذيف
لـ يتمقوا مستوى جيد مف التعميـ ،في حيف أف أولياء األمور في محافظتي مبارؾ الكبير
والفروانية أقؿ سنا وذوي مستوى تعميمي أعمى مف أولياء األمور في محافظة األحمدي،
األمر الذي قد ينعكس ويؤثر عمى مستوى السموؾ البيئي لدى األبناء .وتجدر ا شارع إلى
أف بعض الدراسات قد خمصت إلى وجود عالقة بيف المستوى التعميمي لولي األمر والوعي
واالتجاىات نحو البيئة لدى الطمبة (الشبي 8114،هعناقرع.)8185،
جدوؿ ()84
نتائج اختبار فيشر البعدي لمعرفة مصدر الفروؽ الدالة إحصائيا
ـ

البعد

8

السموؾ البيئي
المسؤوؿ

األحمدي الجيراء العاصمة الفروانية
*4.46

4.55

4.58

التوصيات:
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حولي

مبارؾ
الكبير

4.71

*4.78
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في ضوء النتائج السابقة ،خمصت البحث الحالي إلى التوصيات األتية:










إضافة مقرر التربية البيئية لصحائؼ التخرج لكافة التخصصات واعادع النظر
بمحتوى مقرر ثقافة عممية ،وتضمينو مفاىيـ وقيـ التربية والمواطنة البيئية
والتركيز عمى دور المجتمع واألفراد في حماية البيئة والمحافظة عمييا ،بدالً مف
تناوؿ قضايا البيئة بشكؿ عممي بحت واىماؿ الجان المجتمعي في ذلؾ.
إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ موضوع المواطنة البيئية ودراستو مف عدع زوايا
وبأسالي مختمفة ومتنوعة مع التركيز عمى عالقة المعدؿ أو التحصيؿ الدراسي
بالمواطنة البيئية.
تنظيـ فعاليات وأنشطة تعزز مف المواطنة البيئية في الكميات والمعاىد والمدارس
المختمفة مع التشجيع عمى تشكيؿ فرؽ ميدانية تعمؿ عمى حماية البيئة
ومعالجة مشكالتيا.
ِ
متدف ،تقع عمييا
المدارس التي يعتبر المستوى التعميمي ألولياء األمور فييا
مسؤولية تنظيـ حمالت تثقيفية وتوعية تستيدؼ أولياء األمور.
إعطاء دورات لممعمميف أثناء الخدمة توض ليـ األنشطة والوسائؿ التي يمكف
مف خالليا االرتقاء بمستوى المواطنة البيئية لدى الطمبة.
تشكي لجاف مشتركة بيف جميع الجيات الرسمة والغير رسمية ذات العالقة
بالبيئة وذلؾ لتنظيـ العمؿ ووضع األولويات وتوزيع المسؤوليات بما يحقؽ
تكامؿ األدوار.

المراجع:
أبػػا حسػػيف ،أسػػماء عمػػي ( .)8115مؤشػرات قيػػاس مػػدى تحقيػػؽ المواطنػػة البيئيػػة .مجمػػة
العموـ االجتماعية.46-46 ،)8(43 ،
ابرير ،جنية ( .)8181دور المجتمع المدني في صياجة السياسات البيئية  :دراسة حالة
الجزائر( .رسالة ماجستير ،كمية الحقوؽ ،جامعة الحاج لخضر) .تـ االسترجاع مف
موقع:
pdfإبرير81%جنيةfile:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/scp%20.

الحربي ،عبدالرحمف بف عطا اهلل فرج ( .)8186اتجاىات طال وطالبات المرحمػة الثانويػة
بمحافظػػة عقمػػة الصػػقور نحػػو المشػػكالت البيئيػػة .مجمػػة العمػػوـ التربويػػة والنفسػػية
.811-74 ،)4(8
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الحسيني ،أحمد عبيد ( .)8181تطوير منظومة ا عالـ المدرسػي لتنميػة المواطنػة البيئيػة
لدى تالميذ المرحمػة المتوسػطة فػي دولػة الكويػت( .رسػالة دكتػوراه ،معيػد الدراسػات
والبحوث البيئية ،جامعة عيف شمس) .تـ االسترجاع مف موقع:
https://platform.almanhal.com/Files/2/110015
الرفػػاعي ،عبػػدالممؾ طػػو عبػػدالرحمف ( .)8116التربي ػة العمميػػة وتحقيػػؽ المواطنػػة البيئػػة.
ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة لممػػػؤتمر العممػػي الحػػادي عشػػػر (التربيػػة وحقػػوؽ ا نسػػػاف) –
جامعة طنطا – كمية التربية.
الزعبػػي ،عبػػداهلل سػػالـ ( .)8184مسػػتوى الػػوعي البيئػػي لػػدى طمبػػة كميػػة العمػػوـ التربويػػة
وعالقتو ببعض المتغيرات .دراسات في العموـ التربوية .741-788 ،)4(38
الشبي  ،ىيا بنػت سػعد ( .)8114محػددات االتجاىػات البيئيػة لػدى طالبػات جامعػة الممػؾ
سعود :دراسػة ميدانيػة فػي عمػـ االجتمػاع البيئػي( .رسػالة ماجسػتير ،كميػة اآلدا ،
جامعة الممؾ سعود) .تـ االسترجاع مف موقع:
http://fac.ksu.edu.sa/halshabib/publication/86321
العازمي ،مزنػة سػعد خالػد ( .)8184المسػاىمة التربويػة لوسػائؿ ا عػالـ فػي نشػر الػوعي
البيئي مف منظور طمبة جامعة الكويت .مجمة اتحاد الجامعات العربيػة لمتربيػة وعمػـ
النفس .884-87 ،)4(84
العتيبػػي ،مشػػعؿ فػػايز ( .)8188ا عػػالـ البيئػػي فػػي دولػػة الكويػػت :الييئػػة العامػػة لمبيئػػة
نموذجػاً( .رسػػالة ماجسػػتير ،قسػػـ ا عػػالـ ،جامعػػة الشػػرؽ األوسػػط) .تػػـ االسػػترجاع
مف موقع:
https://meu.edu.jo/libraryTheses/586215dccc8f5_1.pdf
الكراسػػػػنة ،سػػػػمي وجبػػػػراف ،عمػػػػي ومسػػػػاعدع وليػػػػد .)8118( .دور الجامعػػػػة فػػػػي بنػػػػاء
الشخصية الجامعية القادرع عمى تعظيـ االنتماء الوطني مف خالؿ المػدخؿ األخالقػي
ومدخؿ ثقافة الحوار .مجمة كمية التربية – جامعة ا سكندرية .78-84 ،)8(88
الكويػػت اليػػوـ ( .)8183قػػانوف رقػـ ( )38فػػي شػػأف إصػػدار قػػانوف حمايػػة البيئػػة .إصػػدار
وزارع االعػػػالـ الكويتيػػػة العػػػدد  ،8888السػػػنة السػػػتوف .تػػػـ االسػػػترجاع مػػػف موقػػػع
http://www.kiukw.org/media/Uploads/DecisionsAndLaw/5.compressed.pdf
المػػذكوري ،سػػميرع عمػػي والعمػػي ،ماجػػد مصػػطفى ( .)8185االتجػػاه نحػػو البيئػػة وعالقتػػو
بػػبعض المتغي ػرات النفسػػية لػػدى عينػػة مػػف طػػال المرحمػػة الثانويػػة بدولػػة الكويػػت.
العموـ التربوية .883-864 ،)3(8
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 دراسػة: دور الفايسػبوؾ فػي نشػر الػوعي البيئػي.)8184(  سػممى، مريـ وبورناف،بمخضر
 كميػة العمػوـ، (رسػالة ماجسػتير. لعينة مف طمبة كمية العموـ ا نسانية واالجتماعيػة
 تػػػػـ االسػػػػترجاع مػػػػف موقػػػػع.) جامعػػػػة قاصػػػػدي مربػػػػاح،االجتماعيػػػػة واالنسػػػػانية
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/9656
 دراسػػػة: دور مؤسسػػة التعمػػيـ الثػػانوي فػػي نشػػر الػػوعي البيئػػي.)8118(  نػػوار،بػػورزؽ
 كميػة، (رسالة ماجسػتير.ميدانية بثانوية مصطفى بف بو العيد بالشريعة والية تبسة
 تػػػػـ االسػػػػترجاع مػػػػف موقػػػػع. ) جامعػػػػة منتػػػػوري،العمػػػػوـ ا نسػػػػانية واالجتماعيػػػػة
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=105404
. االتجاىػػات البيئيػػة لػػدى طمبػػة وطالبػػات جامعػػة الكويػػت.)8118(  صػػال عبػػداهلل،جاسػػـ
.884-58 ،)818(86 مجمة دراسات الخميج والجزيرع العربية
 المواطنػػة البيئيػػة كمػػا يتصػػورىا أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس.)8186(  رييػػاـ رفعػػت،عبػػدالعاؿ
.851-848 ،)8(88  مجمة الدراسات التربوية والنفسية.بجامعة عيف شمس
 مسػػتوى المعرفػػة البيئيػػة واالتجاىػػات نحػػو البيئػػة لػػدى.)8185(  حػػازـ سػػميماف،عنػػاقرع
الطػػػال األردنيػػػيف والسػػػعودييف فػػػي ضػػػوء بعػػػض المتغيػػػرات االجتماعيػػػة (دراسػػػة
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