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 تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية:عنوان البحث
المستدامة

 بندر مبارك عبد هللا مبارك:الدكتور
مسلم المرتجي العازمي

:مستخلص البحث

هدف البحث الحالي إلى استقصاء متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي

 وتم االطالع على األدبيات والبحوث والدراسات والتي تناولت جوانب،لتحقيق التنمية المستدامة
، وعالقة تلك الجوانب بتحقيق التنمية المستدامة،الوعي البيئي وكيفية تطويرها ومتطلبات ذلك

 وتحديد درجة أهمية،ووصف وتحليل متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي

 وقد تم إعداد استبانة متطلبات،تلك المتطلبات والواقع الحالي لتوافرها لتحقيق التنمية المستدامة
تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل ثالث جوانب

) عبارة وتم تطبيقها على30(  بواقع،) اإلعالم البيئي- رئيسة (التعليم البيئي – الثقافة البيئية
لتلك

كبيرة

أهمية

) قيادة أكاديمية بجامعة الكويت وأظهرت نتائج البحث وجود درجة40(

 وتم وضع تصور مقترح لتطوير جوانب الوعي،المتطلبات وواقع توافر متوسط مائل لالنخفاض
 وذلك في ضوء ما،البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة وعددا من التوصيات

.أسفرت عنه نتائج البحث
. جوانب الوعي البيئي – المجتمع الكويتي – التنمية المستدامة:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The aim of the current research is to investigate the requirements for
developing aspects of Environmental Awareness in Kuwaiti Society to
achieve Sustainable Development. Literature, Research and Studies have
been viewed that dealt with aspects of environmental awareness, how to
develop them and requirements for that, and the relationship of those
aspects to achieving sustainable development, and a description and
analysis of the requirements for developing aspects of environmental
awareness in Kuwaiti society. And determining the degree of importance
of those requirements and the current reality of their availability to achieve
sustainable development. A questionnaire of requirements for developing
aspects of environmental awareness in the Kuwaiti society to achieve
sustainable development has been prepared and includes three main aspects
(environmental education - environmental culture - environmental media),
with (30) phrases were applied. On (40) academic leadership at Kuwait
University, and the results of the research showed a degree of great
importance for those requirements and the reality of the average
availability sloping to low. A proposed conception was made to develop
aspects of environmental awareness in Kuwaiti society to achieve
sustainable development and a number of recommendations, in light of the
results of the research.
Key Wards: Environmental Awareness - Kuwaiti Society - Sustainable
Development.
 جامعة مدينة السادات-  كلية التربية- " للدارسات التربوية والنفسية21 مجلة " التربية في القرن
م2021 العدد السابع عشر يناير
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مقدمة البحث:

أدى التقدم الكبير الذي أحرزه اإلنسان في مجاالت العلم والتكنولوجيا والمخترعات الحديثة إلى

نقله حضارية كبيرة في مختلف مجاالت التنمية التي تهتم برفاهية اإلنسان ،لكن هذا التقدم في

الوقت ذاته تجاهل البيئة ونظمها مما أحدث خلال في توازنها ومكوناتها ،وقد أدت هذه التأثيرات
العميقة في عناصر المنظومة البيئية إلى حدوث اختالل بيئي كبير وظهور مجموعة من المشكالت

البيئية التي لم يقتصر ضررها على البيئة وحدها ،إنما اتسع ليشمل اإلنسان نفسه صانع الحضارة
وقد تنبه العالم إلى خطورة ما أصاب البيئة من دمار فبدأت كثير من الدول والجمعيات والهيئات
واألفراد القيام بأنشطة واسعة ،ومختلفة لحماية البيئة وعمدت إلى توعية المجتمعات بالمشاكل البيئية

التي أحدثها اإلنسان بتعامله غير المتبصر مع النظام البيئي.

وتتحدد عالقة اإلنسان بالبيئة في دائرتين؛ األولى :تبين أن البيئة هي إطار للحياة التي يعيش

في محيطها اإلنسان مما يحتم عليه المحافظة عليها وصيانتها من التدهور ،والثانية ترى أن البيئة

مصدر الثروات الطبيعية التي يجب أن يحسن اإلنسان ترشيد استغاللها ،والمحافظة عليها لتستمر

لألجيال القادمة من البشرية (العازمي ،)102 ،2015 ،وهنا يأتي دور الوعي البيئي في زيادة
االهتمام اإلنساني للمحافظة علي البيئة ،ولخلق ثقافة بيئية مستمرة تساعد على حماية البيئة من

يعرف عوض ( )823 ،2019بأنه أدراك
الدمار لتستفيد منها األجيال القادمة ،والوعي البيئي ّ
الفرد لدوره في مواجهة البيئة ،ومساعدة الفئات االجتماعية واألفراد علي اكتساب الوعي بالبيئة،
وبمشكالتها وهو إدراك قائم على المعرفة بالعالقات والمشكالت البيئية من حيث أسبابها وآثارها

ووسائل حلها .والهدف من ذلك هو أن أصبح المواطن العادي ملما بالعالقات األساسية بين مكونات

البيئة ومدى تأثير كل منها باألخرى ،ومدى تأثير اإلنسان عليها وتأثره بها ،ويالحظ أن هذا الوعي
البيئي هو عبارة عن وعي وقائي يحاول أن يمنع حدوث الخلل أو المشكلة البيئية.

ولقد ركز العديد من التربويين اهتماماتهم وجهودهم حديثا ،في قضايا تتعلق بالتربية البيئية أو

كما يسميها المعنيين الوعي البيئي بدولة الكويت ،وهذه المصطلحات العلمية متداخلة لدرجة كبيرة
يصعب الفصل بينها ،إذ أن التربية البيئية تسهم في نشر الثقافة البيئية وزيادة الوعي البيئي لدى

الفرد ،مما ينعكس إيجابيا بالضرورة على زيادة السلوكيات االجتماعية الصحيحة نحو صحة البيئية
وسالمتها( .الهندال ،والعجمي ،وجوهر)277 ،2019 ،

وبناء عليه ،فإن مفهوم الوعى البيئي البد أن يكون شموليا بدءا من المعرفة بالمشكالت البيئية

وانتهاء بترسيخ قيم تعمل على توجيه سلوك الفرد كما أوضح (اليتيم ،والصانع،)226 ،2015 ،

ليكون أكثر ترشيدا فى استهالك موارد بيئته ،لذلك البد وأن يمتلك الفرد وعيا بالمشكالت البيئية
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المحلية واإلقليمية والعالمية ،والبد من مشاركة الفرد فى عملية التخطيط للمحافظة على البيئة،

واتخاذ القرار البيئي السليم ،من خالل ما يلي:

الوعى بالمشكالت البيئية العالمية مثل :الزيادة السكانية وتأثيراتها على البيئة سواء من ناحية

استنزاف الموارد الطبيعية ،أو التلوث الناجم عن النشاط السكاني ،ومشكالت تغير المناخ واالحتباس

الحراري وفقدان التنوع البيولوجي ،والتصحر ،وغيرها من المشكالت.

الوعى بالتحديات البيئية :ويقصد به وعى الفرد بأهم التحديات البيئية فى األلفية الجديدة،

ومشاركته فى المحافظة على البيئة ،ومن أهم هذه التحديات :مشكالت شح المياه ،ومشكالت

الطاقة ،والتنوع الحيوي ،والتي لها عظيم األثر في تحقيق التنمية المستدامة بدولة الكويت.

وقد عرفت األمم المتحدة التنمية المستدامة كما أوضح كل من ( & Mansour

 )Srithamrongsawat, 2021, 7بأنها تعزيز التنمية االقتصادية مع الحفاظ على الموارد

الطبيعية ،وضمان مواصلة التنمية االجتماعية والبيئية والسياسية واالقتصادية والمؤسسية على

أساس المساواة ،وتدعم مفهوم االستدامة أكثر فأكثر حول موضوع تنمية الموارد البشرية.

وتتضح أهمية التنمية المستدامة من خالل المبادئ التي ترتكز عليها من أجل تحقيق أهدافها

المنشودة لخدمة االنسان ،حيث ترتكز على المبادئ التالية( :شتوح)163 ،2020 ،

(التوازن بين التنمية والبيئة  -التخطيط السليم المبني على البيانات واالمكانات المتاحة  -المشاركة
الشعبية لجميع أطراف المجتمع وأطيافه المتعددة  -حسن االدارة والمساءلة والرقابة  -العدالة

االجتماعية والمساواة بين االفراد في الحقوق والواجبات).

وتأسيسا على ما سبق ،تأتي محاولة البحث الحالي في تحديد متطلبات تطوير جوانب الوعي

البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة ،وتوجيه أنظار القائمين على إدارتها وكافة
األطراف المجتمعية من المعنيين والمختصين فيها.
 -مشكلة البحث وتساؤالته:

وتحددت مشكلة البحث الحالي في" :تدني جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي مما يؤثر سلبا

على تحقيق التنمية المستدامة المنشودة ،ويدفع الجهود البحثية إلى السعي إلى تطويره واالرتقاء به
من خالل تصور مقترح يمكن تطبيقه واالستفادة من آلياته".

ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:
 -ما متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة؟

ويقتضي اإلجابة على هذا التساؤل الرئيس اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي؟

 .2ما درجة أهمية متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة؟
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 .3ما واقع توافر متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة؟

 .4ما التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة؟

 -أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي وذلك من خالل

تحقيق األهداف الفرعية التالية:

.1

الكشف عن متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي وتحديدها.

.2

التعرف على درجة أهمية وواقع توافر متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع

.3

وضع التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية

الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة.

المستدامة.

 -أهمية البحث:

نظ اًر للتزايد المتسارع في أهمية نشر الوعي البيئي المحلي والعالمي ،وأهمية تبنى تصورات

آليات جديدة لتطويره ،يمكن أن تتحدد األهمية النظرية والتطبيقية للبحث الحالي كالتالي:

(أ) األهمية النظرية (العلمية):

 -التأصيل لقضية الوعي البيئي وتحديد جوانبه وكيفية تأثيره على األهداف االستراتيجية في

المجتمع الكويتي.

 تحليل أبعاد التنمية المستدامة وثيقة الصلة بالقضايا البيئية ذات الصبغة المحلية والعالمية. -يمثل هذا البحث نواة وأساس جيد ومرجع للبحوث والدراسات المستقبلية في هذا المجال.

(ب) األهمية التطبيقية (العملية):
 -توجيه أنظار القائمين على التطوير البيئي في المجتمع الكويتي وخاصة القيادات الجامعية

إلى أهمية توفير متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي.

 -قياس الوضع الراهن في المجتمع الكويتي لمستويات توافر متطلبات التطوير بالبحث

الحالي ،وتحديد جوانب القوة ونقاط الضعف.
-

رسم خارطة طريق عملية لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي ،مما يسهم
بالضرورة في دفع عجلة التنمية المستدامة في دولة الكويت.
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 منهج البحث وأداته:اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ذلك ألنه يالءم طبيعة البحث وأهدافه،

فهو بحث وصفي السياق يسعى إلى الوقوف على متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في
المجتمع الكويتي ،وتحديد درجة أهمية وواقع توافر تلك متطلبات ،وذلك لتقديم تصور مقترح لتطوير
جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة.

ُيطبق هذا المنهج من خالل االعتماد على مصدرين أساسين هما:
 .1المصدر الثانوي لمعالجة اإلطار النظري للبحث وتتمثل في االعتماد على الكتب والمراجع
والدراسات السابقة العربية منها واألجنبية والدوريات والمؤتمرات المتعلقة بمجال البحث.
 .2المصدر األولي واألساسي يتمثل في تصميم استبانة لجمع البيانات والمعلومات من عينة
البحث ،وتمثل المصدر الرئيسي لمعالجة الجوانب التحليلية في البحث الحالي.
 مجتمع البحث وعينتها:اشتمل مجتمع البحث على كافة القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت ،وتمثلوا

في أعضاء عمادة الكليات من :عمداء الكليات ،العمداء المساعدين (للشئون األكاديمية والدراسات
العليا – لألبحاث واالستشارات والتدريب – للشئون الطالبية).

 حدود البحث: .1الحد الموضوعي :متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي الثالثة الرئيسة (التعليم البيئي – الثقافة
البيئية  -اإلعالم البيئي) وذلك لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع الكويتي.
طبقت أداة البحث على عينة من القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة
 .2الحد البشريُ :
الكويت ،وتمثلوا في أعضاء عمادة كليات عملية ونظرية عددها عشرة كليات من إجمالي ()16
كلية بجامعة الكويت.
 .3الحد المكاني :اقتصر تطبيق أداة البحث على جامعة الكويت ،بدولة الكويت.
 .4الحد الزمني :خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2021/2020م.
 مصطلحات البحث:يعتمد البحث الراهن بصفة أساسية على المصطلحات التالية إجرائيا:
* الوعي البيئي :ويمثل شعور األفراد بالمسؤولية تجاه المحافظة على البيئة وعناصرها ،وإدراك
أهمية استخدام السلوكيات الصحيحة التي ترفع من مستوى النظام البيئي وتحسنه ،ويتكون ذلك
الوعي لدى الفرد حيال جميع القضايا والموضوعات التي تهمه وتهم المجتمع الذي يحيط به ،من
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خالل ما يتلقاه من علوم ومعارف وتوجيه وإرشاد وتربية من مصادر عدة تصب في بوتقة إدراكه
البيئي عبر مراحل متعددة من حياته.
* التنمية المستدامة :هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على
تلبية احتياجاتها الخاصة ،وتستند إلى مفهوم مواءمة التنمية االجتماعية واالقتصادية مع األولويات
البيئية من أجل الحد من التدهور البيئي الحالي وتغير المناخ مع الحفاظ على الموارد الطبيعية
قدر اإلمكان بما ال يتعدى قدرتها على التجدد من أجل مستقبل األجيال القادمة.
 -إجراءات البحث:

 .1االطالع على األدبيات والبحوث والمقاالت والدراسات والتي تناولت جوانب الوعي البيئي
وكيفية تطويرها ومتطلبات ذلك ،وعالقة تلك الجوانب بتحقيق التنمية المستدامة.

 .2وصف وتحليل متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي ،وتحديد درجة
أهمية تلك المتطلبات والواقع الحالي لتوافرها لتحقيق التنمية المستدامة ،وذلك من خالل:
• عقد زيارات ميدانية لجامعة الكويت ،وإجراء بعض المقابالت الشخصية مع بعض القيادات
األكاديمية وأعضاء عمادة الكليات.
• إعداد أداة البحث وهي عبارة عن "استبانة متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع
الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل ثالث جوانب رئيسة (التعليم البيئي – الثقافة البيئية
 اإلعالم البيئي).• عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية المعنيين بالتعليم الجامعي.
• اختيار العينة من القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت ،وتمثلوا في أعضاء
عمادة كليات عملية ونظرية عددها عشرة كليات.
• تطبيق االستبانة على عينة البحث المستهدفة.
• تحليل النتائج وتفسيرها واالجابة عن تساؤالت البحث الفرعية.
 .3وضع التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة ،وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث.

االطار النظري للبحث:

يتضمن هذا الجزء من البحث الحالية خالصة االطالع على األدبيات التربوية والدراسات

والبحوث السابقة قريبة الصلة بالفكرة البحثية ،ويشتمل على محورين كما يلي:
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المحور األول :جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي:

حيث تزداد أهمية الوعي البيئي حاليا نتيجة لكثرة المشكالت البيئية التي تهدد البشرية ومنها

مشكلة الطاقة النووية واالنفجار السكاني ،والتصحر ،والجفاف ،والضوضاء ،والعدوان على
المساحات الخضراء ،وغيرها من مظاهر التلوث .وبالرغم من وعي الناس بمشكالت تلوث البيئة،
إال أن هذا الوعي ال يتسق مع سلوكهم الفعلي بدليل استمرار تفاقم مظاهر التلوث والعدوان على

البيئة ،وزاد ذلك كثي ار في اآلونة األخيرة.
أ) المقصود بالوعي البيئي:

ويرى (الشعيلي )171 ،2011 ،أن الوعي البيئي يتضمن كل ما يكتسبه الفرد من معلومات

ومهارات واتجاهات ومعتقدات وقيم تمكنه من حسن التصرف مع البيئة والمحافظة عليها والمساهمة
في حل مشكالتها.

كما يمكن تعريف الوعي البيئي على أنه :أدراك اإلنسان ألهمية الحفاظ على البيئة وممارسة

السلوك اإليجابي في التعامل معها ،وفهم العالقات المتبادلة بين مكونات البيئة ،واالتزان الطبيعي

المحكم بين تلك المكونات والعمل على عدم اإلخالل بذلك االتزان حفاظا على بيئة صالحة تحمي

اإلنسان كما يحميها( .العازمي)104 ،2015 ،

وعرفه (المطيري ،ورفاعي ،وحجازي2016 ،ب )157 ،بأنه اإلدراك القائم على المعرفة
ّ
بالمشكالت التي تتعرض لها البيئة وأسبابها وآثارها على عناصر البيئة المختلفة وذلك من أجل
تهيئة الطالب لتحمل مسئولياتهم نحو البيئة والمحافظة عليها وإدراك جوانبها المختلفة وكذا معرفة

الحقوق والواجبات البيئية بصيانة البيئة وحماية مواردها من االستنزاف والقدرة على اتخاذ القرار بما
يصون البيئة ويحافظ عليها.

ومع أن دولة الكويت من الدول الرائدة في حماية البيئة والمحافظة عليها ،انطالقاً من اهتمام

دولة الكويت الكبير بالبيئة وسعيها الجاد لنشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع عبر وسائل اإلعالم
المختلفة ،فإن هذا االهتمام بالبيئة لم يتم قياسه لدى المواطن الكويتي بصورة علمية دقيقة على حد
علم الباحث ،وخصوصا أن قياس الوعي البيئي يساعد على معرفة أسلوب تعامل المواطن الكويتي

مع بيئته ،وتحديد الجوانب اإليجابية والسلبية في هذا التعامل ومعرفة أولوياته تجاه البيئة.
 )2أهداف الوعى البيئي:

حدد كل من (المراد ،وهبة ،والشريان ،وعبدهGalarcio-Noguera, Maya- ; 38 ،1995 ،
 )Duque, Ramírez-Córdoba & Ceballos, 2020, 431مجموعة من األهداف للوعى

البيئي ،وهي:
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 اكساب الفرد مجموعة من المعارف  ،والقيم واالتجاهات  ،والمهارات التي تمكنه من المحافظةعلى البيئة ،وتنمى لديه شعوره بالمسئولية نحوها ،والعمل على تطويرها واستثمارها بشكل يلبي

احتياجات الجيل القادم ،ويحافظ على حقوق االجيال القادمة.

 -تدعيم السلوكيات االيجابية لدى األفراد ،بهدف التعامل مع مكونات وعناصر البيئة بشكل

ايجابى.

 -تنمية االخالقيات البيئية لدى الفرد لتصبح رقيبا عليه عند تعامله مع عناصر ومكونات البيئة.

 اكتشاف المشكالت البيئية والتنبؤ بحلول واقعية لها ،وتعمل على التخفيف من أثارها علىاإلنسان.

 تحسين نوعية الحياة من خالل تخفيف أثار الملوثات التى تتعرض لها البيئة ،ونشر ثقافة ترشيداالستهالك الجائر الذى يؤدى إلى تزايد حدة وتعقيد المشكالت البيئية.

 -تفعيل دور المجتمع فى المشاركة باتخاذ الق اررات البيئية السليمة ،وبشكل يكفل المحافظة على

الموارد البيئية واستثمارها  ،ويحول دون استنزافها.

وأوضحت نتائج دراسة كل من (المطيري ،ورفاعي ،وحجازي2016 ،أ )130 ،أن مؤسسات

المجتمع المدني بدولة الكويت لها دورها الكبير في تنمية الوعي البيئي لدى الطالب ،وينبغي:

• تفعيل دور عمادة خدمة وتنمية المجتمع والبيئة ،والقيام بعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع
المدني بدولة الكويت وقيام الطالب بالدور التنظيمي والتطبيقي.

• تضمين المناهج الخاصة بالتوعية البيئية داخل الجامعة ،وجعلها من المواد العامة التي
تدرس لجميع الشعب والتخصصات بجميع سنوات البحث.

• العمل على زيادة التعاون مع المؤسسات المهتمة بالبيئة واستقطاب الخبرات وإلقاء
المحاضرات وعقد الندوات بهدف زيادة الوعي لدى الطالب بالمشكالت البيئية.

• إصدار مجلة دورية تهتم بقضايا البيئة المحلية والعالمية ،وتعمل على زيادة الوعي البيئي
لدى الطلبة الجامعيين.

جـ) جوانب الوعى البيئي:

والوعي البيئي نوعان :يمكن أن نلخص أنواع الوعي البيئي فيما يلي:

أ-الوعي الوقائي :هو الذي يمنع حدوث المشكلة البيئية.

ب-الوعي العالجي :هو الذي يواجه به الفرد المشكالت البيئية الناتجة عن سوء استخدامه لعناصر

البيئة المختلفة( .إبراهيم ،عماد حسين حافظ)281 ،2020 ،

وأشار كل من (التومي ،ومحمد ،وجنقر ،وضو ; 116 ،2018 ،دربالÇelik, ; 301 ،2019 ،
 )2020, 79إلى أنه يوجد ثالثة جوانب للوعى البيئى ،وهي:

 )1التعليم البيئي :يقصد به إعداد مجموعة من الكوادر المؤهلة للتعامل مع المشكالت والقضايا
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البيئية المختلفة ،من خالل إتباع األساليب العلمية المتطورة.

 )2الثقافة البيئية :يقصد بها تبنى وعى أو رأى عام حيث يكون الفرد على د ارية كاملة بقضايا
البيئة على المستويين المحلي والعالمي ،ويمكن نشر الثقافة البيئية عن طريق :الندوات،

المؤتمرات ،والمعارض ،ومن خالل الكتيبات والنشرات التوعوية ،وإنشاء الجمعيات البيئية،
وجماعات أصدقاء البيئة فى المدارس.

 )3اإلعالم البيئي :حيث تلعب وسائل اإلعالم بكافة أشكالها وصورها وأساليبها دو ار مهما في

توعية األفراد بالقضايا والمشكالت البيئية الملحة ،ويتم ذلك من خالل تنوع أسلوب طرح

تلك القضايا والمشكالت البيئية ليتناسب مع كافة المستويات ،وفى توجيه اهتمامه لقضايا

معينة ،حيث أن أى قضية ال تتعرض لها وسائل اإلعالم ال يمكن أن تجد صدى لها بين
األفراد( .عبد القادر)2013 ،
المحور الثاني :متطلبات تحقيق التنمية المستدامة:

ويقصد بعملية التنمية كافة أنشطة الدولة والمجتمع للخروج من التخلف انطالقا من النمو ويكون

ذلك ببذل الجهد الكافي في مجال االستثمار ،وهي عملية تحسين نوعي ودائم لالقتصاد ولطرق
سيره ،وهي المرور من وضع بسيط مؤقت إلى وضع أشد تعقيدا وأكثر استق اررا.

أما التنمية المستدامة فھي مصطلح اقتصادي اجتماعي يعنى بتطوير وسائل اإلنتاج بطرق ال

تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار اإلنتاج لألجيال القادمة ،أي تلبية احتياجات

الجيل الحالي دون اھدار حقوق األجيال القادمة.
أ) نشأة التنمية المستدامة:

سنة  1970انبثق التقرير االول عن نادي روما تحت عنوان حدود النمو ،أي أن النمو

االقتصادي المتزايد بدون ضوابط لديه حدود بيئية يجب أال يتعداها .قبل نهاية العام تقرير آخر

موسوم ’االستراتيجية العالمية للمحافظة على البيئة‘ أصدره االتحاد الدولي لحماية الطبيعة عام

 1972ظهر مصطلح التنمية المالئمة للبيئة وبدأ التفهم لخطر تلوث البيئة وتدميرها ،واالقرار
بوجود عالقة تالؤم بين التنمية االقتصادية والمحافظة على البيئة(.هيئة التحرير)280 ،2012 ،

وكان مفهوم "التنمية" قد برز بعد الحرب العالمية الثانية ،وحصول دول عديدة على استقاللها

السياسي ،وأطلقت الدول الرأسمالية الكبرى عليها مصطلح "دول العالم الثالث" ،وبرروا استخدام هذا

المصطلح بمعاناة هذه الدول من الفقر والجهل بسبب مشكلة "التخلف" وليس بسبب استدمارها

طرح مفهوم "التنمية" كأداة تستطيع من خاللها تلك الدول العالم الثالث أن
سنوات طويلة ،ومن ثم ُ
تتجاوز حالة "التخلف" ،وتلحق بالدول المتقدمة( .الزعبي ،والقشعان)142 ،2009 ،

ب) المقصود بالتنمية المستدامة :هي التنمية التي توفر حاجات الحاضر دون إعاقة أجيال

المستقبل من توفير حاجاتهم ،وهي التخفيف من وطأة الفقر على فقراء العالم خالل تقديم حياة
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آمنة ومستديمة والحد من تالشي الموارد الطبيعية وتدهور البيئة والخلل الثقافي واالستقرار
االجتماعي ،وهي قيام األجيال الحالية من البشر بالعمل على توفير حاجياتها في الحاضر دون

التغافل عن المستقبل بالحرص على عدم استنزاف الثروات الطبيعية وادخار نصيب أكبر منها للغد
مع بذل أقصى الجهد على عدم تلوث البيئة بدرجة تجعل من المستحيل على أجيال المستقبل أن

تباشر الحياة بالمستوى الذي نعمت بها األجيال السابقة ،أي أن ال تعيق عمليات التنمية في الوقت

الحاضر( .بورسلي ; 2016 ،الرندي ; 2017 ،الهاجري ،والبشتاوي)2020 ،
جـ) خطة التنمية المستدامة في دولة الكويت:

وفيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة في دولة الكويت وأھدافھا االستراتيجية والتي تمثل رؤية

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد للدولة حتي عام  ،2035ومن األهداف االستراتيجية الرئيسة
لها ،الھدف الثالث :دعم التنمية البشرية والمجتمعية ،وتمثل التنمية البشرية والمجتمعية أولوية

حاكمة للتنمية االقتصادية واالجتماعية والمعرفية في دولة الكويت الرتباطھا ببناء االنسان الكويتي
ومكوناته وھويته ووالئه وانصھاره في بوتقة المجتمع الواحد ،كما ترتبط التنمية البشرية والمجتمعية

من جھة أخرى بالنظم واآلليات التي تساھم في تحسين رفاھية االنسان الكويتي وتوفير أسباب الحياة
الكريمة له من خالل الخدمات االجتماعية المختلفة ،باإلضافة الى أهمية تطوير الخدمات الصحية
وتحسين كفاءتھا بالمعايير الدولية مع توفير نظم البيئة واالستدامة الفعالة في الدولة.

وهناك ارتباطات أربعة يتضمنها مفهوم التنمية المستدامة( :الدوسري ،والحراحشة)2019 ،

األول :ارتباط اإلنسان باألرض وبالتكوين المجتمعي وهو يشكل األساس الذي يقوم عليه العمل
التنموي.

الثاني :ارتباط عملية التخطيط والتنظيم بمبدأ التنمية اإلنسانية ،فاإلنسان هو المنطلق ،ومبدأ توزيع
النمو واإلمكانيات المتوفرة يجب أن يحترم.

الثالث :ارتباط التكوين المجتمعي في واقعه الحياتي وبمختلف عناصره ارتباطا مباش ار باألجهزة
المتنوعة للبحث واتخاذ القرار وبالباحثين والمخططين.

الرابع :ارتباط حركة الماضي في الواقع الحالي بإمكانيات بناء المستقبل.
د) الوضع البيئي الكويتي والتنمية المستدامة:

لتشخيص الوضع البيئي الكويتي في خطوط عامة وعريضة ،تتضح الجوانب التالية:

 -1الظروف المناخية والجغرافية الكويتية :تقع دولة الكويت في الطرف الشمالي الشرقي من

صحراء الجزيرة العربية ،وهي امتداد سهلي تحده مياه الخليج من الشرق .ال يخلو هذا االمتداد

السهلي من بعض المرتفعات المحدودة؛ إذ يبلغ أقصى ارتفاع في طبوغرافيا األرض الكويتية

284مت اًر .غير أن أشهر هذه االرتفاعات وأهمها هو تل جال الزور بارتفاع  125مت اًر وبامتداد

 65كيلومت اًر بمحاذاة الساحل (( .)14الحوال)2014 ،
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هذا االنبساط السهلي ألرض الكويت ،يسمح بمرور الرياح دون عوائق ،ودون التأثير على

سرعتها ،سواء تلك القادمة من الشرق (العابرة فوق مياه الخليج) أو تلك القادمة من الشمال ،أو

الغرب من صحراء الجزيرة العربية .كما أن هذا االنبساط السهلي هو المسؤول أيضا (إلى جانب

الح اررة المرتفعة التي تميز هذه المنطقة) عن ندرة هطول األمطار ،على الرغم من أن دولة الكويت
دولة ساحلية.

 -2المحددات الرئيسية للبيئة الكويتية :إن المحدد الرئيسي الذي يشكل النظرة العلمية للبيئة الكويتية،
هو كون دولة الكويت دولة صحراوية ،تطورت أنماط الحياة فيها طبقاً للقانون الطبيعي للصحراء،
الذي يفرض واقع شح الموارد الطبيعية علي كل عناصر الحياة .وشح الموارد الطبيعية يخلق حالة

بالغة الحساسية للتوازن الحيوي؛ ألن النباتات البرية مثالً تعيش على قدر يسير جداً من الرطوبة
التي تمتص منها احتياجاتها المحدودة من المياه ،أو تختزن مياه األمطار خالل موسمها المحدود

زمنياً)Dubois, Gallais & Ratiu, 2005( .
هـ) أسس ومبادئ التنمية المستدامة:

من أسس التنمية المستدامة عدم ارتكاز التنمية علي عائد النمو االقتصادي بقدر ارتكازها علي

نوعية وكيفية توزيع العائد ،ومدي تحسن الظروف المعيشية من خالل الربط بين سياسات التنمية

والحفاظ علي البيئة ،وإعادة النظر في سياسات االستثمار الحالية ،واستخدام الوسائل التكنولوجية
األكثر توافقاً مع البيئة ،وتعديل أنماط االستهالك السائدة للحد من اإلسراف وتبديد الموارد وتلوث

البيئة ،وشمول مفهوم العائد من التنمية كل ما يعود علي المجتمع بالنفع ،واستدامة وتواصل

واستم اررية النظم اإلنتاجية أساس الوقاية من احتماالت انهيار مقومات التنمية خاصة بالدول النامية

التي تعتمد علي نظم تقليدية ترتبط بمقومات البيئة الطبيعية( .بهجات)59 ،2016 ،
وتأسيسا على ما سبق ،يمكن اإلجابة على التساؤل البحثي األول :ما متطلبات تطوير جوانب

الوعي البيئي في المجتمع الكويتي؟ ،فيما يلي:

( )1التوعية :مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب الوعي والحس البيئي في التعامل مع األمور
والقضايا البيئية.

( )2المعرفة :مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب الخبرات البيئية المتنوعة والحصول على
المعلومات األساسية حول البيئية ،مفاهيمها ومشكالتها.

( ) 3التوجيهات :مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب مجموعة من القيم والمبادئ ذات العالقة
بالبيئة ،والتحفيز على المشاركة الفعالة في تحسين وتطوير وحماية البيئة.

( )4المهارات :مساعدة األفراد والجماعات في اكتساب المهارات الالزمة لتمكينهم من تحديد
وتعريف المشكالت البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
368

مجلة " التربية في القرن  21للدارسات التربوية والنفسية"  -كلية التربية  -جامعة مدينة السادات
العدد السابع عشر يناير 2021م

الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

( )5المشاركة :المساعدة في تطوير قدرات األفراد والجماعات على المشاركة الفعالة وعلى كافة
المستويات في حل المشكالت والقضايا البيئية المختلفة.

الجانب الميداني البحث:

أوالً :إجراءات الجانب الميداني للبحث:
( )1أهداف الجانب الميداني للبحث:

استهدفت تجربة البحث الميدانية تحقيق اآلتي:

 -الكشف عن درجة أهمية متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق

التنمية المستدامة ،والواقع الفعلي لتوافرها في الوقت الراهن.

 -تحديد مالمح التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية

المستدامة.

( )2منهج البحث ودراسته الميدانية:

اعتمد الباحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي ذلك ألنه يالءم طبيعة البحث وأهدافه،

فهو بحث وصفي السياق يسعى إلى تحديد درجة أهمية وواقع توافر تلك متطلبات ،وذلك لتقديم
تصور مقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة ،وتم

االعتماد على المصدر األولي لجمع البيانات ويتمثل في تصميم استبانة لجمع البيانات والمعلومات
من عينة البحث ،وتمثل المصدر الرئيسي لمعالجة الجوانب التحليلية في البحث الحالي.
( )3تصميم أداة البحث وإعدادها:

اعتمد البحث الراهن على االستبانة باعتبارها أداة شائعة في البحوث التربوية ،وهي عبارة عن

صيغة محددة من الفقرات واألسئلة هدفها جمع البيانات من أفراد عينة البحث ،حيث توزع عليهم

ويطلب منهم اإلجابة عنها بكل حرية ودون أي ضغوط قد تُغير من اتجاه استجاباتهم ،وتُعد
ُ
االستبانة أحد أهم الوسائل استخداماً للحصول على بيانات ومعلومات من األفراد ،ويرجع ذلك

ألسباب عديدة منها أنها اقتصادية نسبياً ،ويسهل التأكد من صدقها وثباتها قبل استخدامها،
وسهولة تحليل النتائج إحصائياً كما أنها توافر للمفحوص وقتاً كافياً لقراءتها واإلجابة عليها دون

إلحاح ،مع إعطاء المفحوص حرية االستجابة والتعبير عن الرأي.

ولتحقيق أهداف البحث تم إعداد استبانة متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع

الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة (درجة أهمية  /واقع توافر) ،ذات ثالثة جوانب للوعي البيئي
وهي (التعليم البيئي – الثقافة البيئية  -اإلعالم البيئي) ،وفيما يلي يقدم الباحث وصفاً لهذه
االستبانة وخطوات بنائها.
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االستبانة تتكون من جزأين :الجزء األول :استمارة بيانات شخصية ووظيفية خاصة بأفراد العينة
وهم القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت ،الجزء الثاني :عبارات االستبانة وتتكون

من ( )30عبارة تقيس كل واحدة منها درجة أهميتها وواقع توافرها بالمجتمع الكويتي وفق تدريج

ليكرت الثالثي ( كبيرة  ،متوسطة  ،قليلة ) يختار أفراد العينة إحداها كل حسب وجهة نظره ،ومن
ثم تم تقسيم هذا الجزء الثاني إلى ثالثة جوانب للوعي البيئي بواقع ( )10عبارات لكل جانب منها

على حدة.

وقد تم إعداد هذه االستبانة وفق المراحل التالية:
المرحلة األولى :تم تحديد المفاهيم واألفكار المرتبطة بكل جانب من جوانب الوعي البيئي من

خالل ما يلي :اإلطار النظري للبحث الحالي  -مراجعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي
توفرت لدى الباحث – مقابلة بعض الخبراء والمختصين في المجال البيئي ،ومن ثم صياغة

العبارات المناسبة لكل جانب من جوانب الوعي البيئي.
المرحلة الثانية :عرض عبارات االستبانة بصورتها األولية على أساتذة التربية ذوى الصلة الوثيقة
بمجال البحث ،مقرونة ببداية االستبانة بوصف لكل جانب من جوانب الوعي البيئي إجرائيا،
وطلب من سيادتهم إبداء مالحظاتهم حول مدى كفاية العبارات وشمولها ،ومدى ارتباط العبارات
بكل جانب ،وصالحيتها لقياس ما وضعت من أجله ومناسبتها ألفراد العينة ،وإبداء الرأي في:
أ -الصياغة اللغوية والعلمية لتلك العبارات.

ب -التعديل باإلضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة ألية عبارة منها.

جـ -مراعاة الشروط التربوية في بناء المقاييس البحثية.
د -وضوح تعليمات االستبانة ومطالبها.

وتم تعديل ما أشار إليه السادة المحكمون وإعادة ترتيب بعض العبارات في االستبانة ،بحيث
تظهر عبارات كل جانب من جوانب الوعي البيئي مجتمعة معاً أمام أفراد العينة.
المرحلة الثالثة :تقدير األوزان النسبية لمستويات االستجابة باالستبانة ،حيث تدرجت مستويات
االستجابة باالستبانة بين ثالث مستويات استجابة لدرجة األهمية وواقع التوافر (كبيرة  -متوسطة

 -قليلة) ،وحددت درجة االستجابة على كل عبارة من ( )1إلى ( ،)3فكلما اقتربت درجة االستجابة

من ( )3دل ذلك على درجة موافقة كبيرة ،وبالعكس كلما اقتربت درجة االستجابة من ( )1دل ذلك
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على درجة موافقة قليلة ،ويوضح الجدول اآلتي التقدير الكمي لمستويات استجابة عينة البحث على
االستبانة تبعا لمقياس ليكرت الثالثي ،ومدى المتوسطات وأوزانها النسبية:

جدول ( )1األوزان النسبية لمستويات االستجابة باالستبانة
مستويات االستجابة

الداللة الكمية

مدى المتوسطات

الوزن النسبي

كبيرة

3

من  2.34إلى 3

% 100 : % 77.68

متوسطة

2

من  1.67إلى 2.33

% 77.67 : % 55.34

قليلة

1

من  1إلى 1.66

% 55.33 : % 33.34

(درجة األهمية /وواقع التوافر)

المرحلة الرابعة " :تقنين االستبانة " حيث سعى الباحث إلى التعرف على مدى صالحية االستبانة

للتطبيق على أفراد العينة ككل ،وقد استلزم ذلك حساب كل من (الصدق  ،الثبات) وفيما يلي

بيان لكل منهما:

• صدق االستبانة:

ويعنى أن تقيس األداة ما وضعت من أجله ،وقد تم التحقق من صدق االستبانة بطريقتين

وهما (صدق المحكمين  ،وصدق االتساق الداخلي) وكانت كالتالي:
❖ صدق المحكمين :تم عرض االستبانة بأجزائها وجوانبها ومجموعة العبارات المتضمنة بها على
مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية المتخصصين ،وتم إجراء بعض التعديالت البسيطة
لعدد قليل من العبارات سواء باإلضافة أو الدمج أو الحذف كما ذكر آنفا ،مما يشير إلى أن

األداة تتسم بدرجة مناسبة من صدق المحتوى (المحكمين).

❖ صدق االتساق الداخلي لالستبانة :يسعي هذا النوع من صدق االتساق الداخلي إلي تحديد قيمة
العالقة االرتباطية بين درجات العبارة ودرجة ارتباطها بالمحور التابعة له ،وذلك باستخدام معادلة
سبيرمان لحساب معامل االرتباط وتتضح النتائج في الجدول التالي:
جدول ( )2قيم معامالت الصدق االرتباطي لعبارات محاور استبانة
المحور األول :الجانب األول من جوانب الوعي البيئي :التعليم البيئي
العبارة

االرتباط

االرتباط

العبارة

االرتباط

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

1

**0.73

**0.59

5

2

**0.83

**0.62

6

**0.77

3

**0.64

**0.77

7

**0.63

**0.93

4

**0.73

**0.83

8

**0.71

**0.69

االرتباط

العبارة

بالمحور

باالستبانة

**0.62

**0.57

9

**0.69

10

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

**0.62

**0.55

**0.60

**0.83

المحور الثاني :الجانب الثاني من جوانب الوعي البيئي :الثقافة البيئية
االرتباط

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

1

**0.89

**0.66

5

2

**0.64

**0.68

6

العبارة
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العبارة

االرتباط

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

**0.77

**0.65

9

**0.79

**0.73

10

العبارة

االرتباط

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

**0.74

**0.49

**0.86

**0.51
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3

**0.66

**0.74

7

**0.57

**0.83

4

**0.64

**0.76

8

**0.74

**0.87

المحور الثالث :الجانب الثالث من جوانب الوعي البيئي :االعالم البيئي
العبارة

االرتباط

االرتباط

االرتباط

العبارة

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

1

**0.63

**0.64

5

2

**0.82

**0.81

6

**0.8

3

**0.72

**0.77

7

**0.70

**0.68

4

**0.86

**0.89

8

**0.85

**0.66

العبارة

بالمحور

باالستبانة

**0.75

**0.64

9

**0.66

10

االرتباط

االرتباط

بالمحور

باالستبانة

**0.75

**0.88

**0.79

**0.51

ويتضح من الجدول السابق أن كافة عبارات محاور استبانة متطلبات تطوير جوانب الوعي
البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي بينها
وبين المحور الذي تنتمي إليه وباالستبانة ككل ،أي يوجد اتساق بين كافة العبارات في تحقيق ذات

الهدف من المحور واالستبانة ككل.
جدول ( )3قيم معامالت الصدق االرتباطي بين محاور االستبانة واالستبانة ككل
الجانب الثاني

الجانب الثالث

االستبانة ككل

الجانب األول من جوانب الوعي البيئي :التعليم البيئي.

**0.63

**0.71

**0.93

الجانب الثاني من جوانب الوعي البيئي :الثقافة البيئية.

--

**0.86

**0.88

الجانب الثالث من جوانب الوعي البيئي :االعالم البيئي.

--

--

**0.77

** دال عند مستوى (.)0.01

نس ــتنتج من نتائج الجدول الس ــابق أن األداة البحثية تتس ــم بدرجة عالية من الص ــدق االرتباطي،

مما يعزز نتائج صدق المحكمين.
• ثبات االســــتبانة :ولحس ـ ـ ــاب ثبات االس ـ ـ ــتبانة تم االس ـ ـ ــتعانة بمعامل ألفاكرونباخ ومعامل التجزئة
النصــفية لتحديد قيمة معامل الثبات ،وذلك لالســتبانة ككل ولكل محور من محاورها الثالثة على

حدة ،والجدول اآلتي يوضح نتائج ذلك.
جدول ( )4معامالت ثبات استبانة الدراسة ككل ولكل محور من محاورها الثالثة على حدة
المحاور
الجانب األول من جوانب الوعي البيئي :التعليم البيئي.
الجانب الثاني من جوانب الوعي البيئي :الثقافة البيئية.
الجانب الثالث من جوانب الوعي البيئي :االعالم البيئي.
االستبانة ككل

قيمة معامل الثبات

عدد
العبارات

معامل ألفا

التجزئة النصفية

10
10
10
30

0.74
0.8
0.82
0.9

0.71
0.78
0.79
0.88

ومن نتائج الجدول السابق يتضح أن معامالت ثبات استبانة الدراسة ككل ولكل محور من

محاورها في مستويات مرتفعة ،مما يشير إلى إمكانية الوثوق في نتائج تطبيقها على عينة الدراسة.
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الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

( )4مجتمع وعينة البحث:

اشتمل مجتمع البحث على كافة القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت ،وتمثلوا

في أعضاء عمادة الكليات من :عمداء الكليات ،العمداء المساعدين (للشئون األكاديمية والدراسات

العليا – لألبحاث واالستشارات والتدريب – للشئون الطالبية) ،وتمثلوا في أعضاء عمادة كليات

تكونت عينة
عملية ونظرية عددها عشرة كليات من إجمالي ( )16كلية بجامعة الكويت ،ومن ثم ّ
البحث من ( )40قيادة أكاديمية بجامعة الكويت.
( )5األساليب االحصائية المستخدمة بالبحث الحالي :تم االستعانة بالمعالجات االحصائية المتوفرة
عبر برنامج  SPSS v22وتم تبويب البيانات بالبرنامج وتطبيق المعامالت والمعادالت االحصائية
عليها والتي ترمي في األساس إلى التحقق من فروض الدراسة واالجابة عن تساؤالتها الفرعية،
وذلك مع مراعاة طبيعة بيانات الدراسة المستنتجة من تطبيق االستبانة على أفراد العينة ،وتلك

األساليب االحصائية هي:

 .1التك اررات والنسب المئوية والمتوسطات واألوزان النسبية لعبارات االستبانة على حدة وكل محور
من محاور االستبانة ،مع تحديد االنحرافات المعيارية لكل عبارة ومحور على حدة.

 .2معامل (كا )2لتحديد الداللة االحصائية للفروق بين استجابات أفراد العينة في مستويات
االستجابة (درجة األهمية/واقع التوافر) الثالثة ،وتعين مدى جوهرية تلك الفروق واالختالفات.

 .3حساب معامالت االرتباط (كعامل ارتباط سبيرمان) ،وذلك للتحقق من صدق االتساق الداخلي
بين عبارات االستبانة والمحاور التابعة لها ،وبين محاور االستبانة والدرجات الكلية لالستبانة.

 .4تحديد قيم معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية للثبات وذلك لكل محور من محاور االستبانة
ولالستبانة ككل.

ثانياً :نتائج الجانب الميداني للبحث وتفسيرها.

أسفر التحليل اإلحصائي للبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من تطبيق أداة البحث

على أفراد العينة عن مجموعة من النتائج سوف يتم عرضها وفق الترتيب التالي:
 .1النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي نص على " :ما درجة أهمية
متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة؟":

ولإلجابة على هذا السؤال البحثي تم تحليل نتائج تطبيق االستبانة (استبانة متطلبات تطوير

جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة) في ضوء محاورها الثالثة،

حيث تكونت االستبانة الحالية من ( )30عبارة مقسمة على محاورها بالتساوي ،وتم حساب التك اررات
والنسب المئوية لمستويات االستجابة الثالثة لدرجة األهمية (كبيرة  -متوسطة  -قليلة) ،كما تم
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الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب (الرتبة) وتحديد

الداللة الكيفية وقيمة معامل كا ،2ويوضح الجدول اآلتي المعامالت االحصائية لذلك.

جدول ( )5المعامالت اإلحصائية المجمعة لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل لدرجة األهمية
المئوية

التك اررات والنسب

المتوسط الحسابي

%

57

33

11

الوزن النسبي

ك

679

394

127

االنحراف المعياري

%

49

32

19

الترتيب

ك

197

129

74

الداللة الكيفية

%

66

29

5

كبيرة

االستبانة ككل

ك

264

115

21

26,1

86,9
%

1.4

1

كبيرة

الثالث

%

55

38

8

23.1

76.9
%

2.7

3

متوسط
ة

الثاني

ك

218

150

32

24,7

82,2
%

2.6

2

73,8

% 82

3.6

---

كبيرة

األول

الجانب األول:
التعليم البيئي.
الجانب الثاني:
الثقافة البيئية.
الجانب الثالث:
االعالم البيئي.

كبيرة

متوسطة

قليلة

درجة األهمية

كا2

المحاور

مستويات االستجابة

( )132.9دالة
عند مستوى
()0.01

( )255دالة
عند مستوى
()0.01
( )56.9دالة
عند مستوى
()0.01
( )381دالة
عند مستوى
()0.01

قيم كا 2الجدولية عند درجات حرية  2ومستوى داللة ( )0.01تساوي (.)9,21

ويتضح من الجدول السابق حصول االستبانة ككل على متوسط حسابي " ،"73,8ووزن نسبي

" "% 82وذلك يمثل مستوى استجابة " كبيرة " ،وجاء المحور الثاني " الجانب الثاني :الثقافة
البيئية ".في الرتبة األولى بواقع وزن نسبي " ،"% 86,9يليه في الرتبة الثانية المحور األول "

الجانب األول :التعليم البيئي ".بواقع وزن نسبي " ،"% 82,2وفي الرتبة الثالثة واألخيرة المحور

الثالث " الجانب الثالث :االعالم البيئي ".بواقع وزن نسبي "."% 76,9

وجاءت الداللة اإلحصائية لقيم معامل مربع كاي (كا )2لكل المحاور باالستبانة دالة إحصائيا

عند مستوى ( )0.01وذلك لصالح مستويات االستجابة الموضحة بالجدول ،وجاءت الداللة

اإلحصائية لقيمة معامل (كا )2لالستبانة ككل الخاصة بدرجة األهمية دالة إحصائيا عند مستوى
( )0.01وذلك لصالح مستويات االستجابة " كبيرة " ،أي أن درجة أهمية متطلبات تطوير جوانب

الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أفراد العينة من القيادات

األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت في مستوياتها المرتفعة.
* ويمكن توضيح نتائج الجدول السابق بتمثيله بيانيا من خالل شكل األعمدة ،كما يلي:
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الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

شكل ( )1التمثيل البياني لألوزان النسبية لمحاور االستبانة لالستبانة ككل لدرجة األهمية

 .2النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني والذي نص على " :ما واقع توافر متطلبات
تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة؟":

ولإلجابة على هذا السؤال البحثي تم تحليل نتائج تطبيق االستبانة (استبانة متطلبات تطوير

جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة) في ضوء محاورها الثالثة،

حيث تكونت االستبانة الحالية من ( )30عبارة مقسمة على محاورها بالتساوي ،وتم حساب التك اررات
والنسب المئوية لمستويات االستجابة الثالثة لواقع التوافر (كبيرة  -متوسطة  -قليلة) ،كما تم

حساب قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والترتيب (الرتبة) وتحديد

الداللة الكيفية وقيمة معامل كا ،2ويوضح الجدول اآلتي المعامالت االحصائية لذلك.

جدول ( )6المعامالت اإلحصائية المجمعة لمحاور االستبانة ولالستبانة ككل لواقع التوافر
المئوية

التك اررات والنسب

المتوسط الحسابي

%

26

17

57

الوزن النسبي

ك

317

201

682

االنحراف المعياري

%

20

24

56

الترتيب

ك

81

97

222

الداللة الكيفية

%

21

8

72

متوسطة

االستبانة ككل

ك

83

31

286

14,9

49,8
%

1.4

3

قليلة

الثالث

%

38

18

44

16,5

54,9
%

2.7

2

قليلة

الثاني

الجانب الثاني:
الثقافة البيئية.
الجانب الثالث:
االعالم البيئي.

ك

153

73

174

19,5

64,9
%

2.6

1

50,9

% 65,5

3.6

---

متوسطة

األول

الجانب األول:
التعليم البيئي.

كبيرة

متوسطة

قليلة

واقع التوافر

كا2

المحاور

مستويات االستجابة

( )42,6دالة
عند مستوى
()0.01

( )272دالة
عند مستوى
()0.01
( )89,4دالة
عند مستوى
()0.01
( )315دالة
عند مستوى
()0.01

قيم كا 2الجدولية عند درجات حرية  2ومستوى داللة ( )0.01تساوي (.)9,21

ويتضح من الجدول السابق حصول االستبانة ككل على متوسط حسابي " ،"50,9ووزن نسبي

" "% 65,5وذلك يمثل مستوى استجابة " متوسطة " ،وجاء المحور األول " الجانب األول :الوعي
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الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

البيئي ".في الرتبة األولى بواقع وزن نسبي " ،"% 64,9يليه في الرتبة الثانية المحور الثالث "

الجانب الثالث :االعالم البيئي ".بواقع وزن نسبي " ،"% 54,9وفي الرتبة الثالثة واألخيرة المحور

الثاني " الجانب الثاني :الثقافة البيئية ".بواقع وزن نسبي "."% 49,8

وجاءت الداللة اإلحصائية لقيم معامل مربع كاي (كا )2لكل المحاور باالستبانة دالة إحصائيا

عند مستوى ( )0.01وذلك لصالح مستويات االستجابة الموضحة بالجدول ،وجاءت الداللة

اإلحصائية لقيمة معامل (كا )2لالستبانة ككل الخاصة بواقع التوافر دالة إحصائيا عند مستوى

( )0.01وذلك لصالح مستويات االستجابة " متوسطة " ،أي أن واقع توافر متطلبات تطوير جوانب
الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة من وجهة نظر أفراد العينة من القيادات
األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت في مستوياتها المتوسطة المائلة لالنخفاض.

* ويمكن توضيح نتائج الجدول السابق بتمثيله بيانيا من خالل شكل األعمدة ،كما يلي:

شكل ( )2التمثيل البياني لألوزان النسبية لمحاور االستبانة لالستبانة ككل لواقع التوافر

 .3تفسير أهم نتائج البحث الحالي:
توصل البحث الحالي إلى العديد من النتائج من أهمها:
✓ أهم متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي ،تتركز في ( التوعية – المعرفة
– التوجيهات – المهارات – المشاركة) الرصينة والمعالجة معرفيا بدقة.

✓ درجة أهمية متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة من وجهة نظر أفراد العينة من القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت

في مستوياتها المرتفعة.

✓ واقع توافر متطلبات تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة

من وجهة نظر أفراد العينة من القيادات األكاديمية بالكليات التابعة لجامعة الكويت في
مستوياتها المتوسطة المائلة لالنخفاض.
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الدكتور :بندر مبارك عبد هللا مبارك
مسلم المرتجي العازمي

عنوان البحث :تطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية
المستدامة

✓ وتتفق العديد من الدراسات والبحوث السابقة مع نتائج البحث الحالي من مثل دراسات:

( ; Ghdgsg & Aljjfhd, 2017عبد القادر ،وعبدهللاSevero, et al, 2019 ; 2019 ،
; فؤاد)2020 ،

 .4التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة:

أوالً :أسس التصور المقترح ومنطلقاته.
ينطلق التصور المقترح من ِعدة مسلمات يمكن توضيحها كما يلي:

▪ تطوير الوعي البيئي مهمة قومية وغاية استراتيجية للدولة والمجتمع الكويتي.
▪ أضرار قلت الوعي البيئي تؤثر على كل فرد داخل المجتمع ثم األسرة ككل والعائلة والمحيط
االجتماعي الصغير والكبير ،وعلى النطاق المحلي ثم اإلقليمي ثم العالمي.

▪ التحديات والمستجدات والتطلعات التي تواكب مجتمع القرن الحادي والعشرين  ،عززت من
أهمية وأولوية العناية بتطوير الوعي البيئي.

▪ الحد من انتشار وباء وجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد ،والوعي والتكاتف االجتماعي
الضروري لتحقيق ذلك.

▪ االهتمام بخبرات الدول المتقدمة في بناء نماذج ناجحة وفعالة في تنمية الوعي البيئي ،تتناسب
وكل العوامل الثقافية والظروف االقتصادية للدولة والسعي إلى بناء النموذج الخاص بها.

ثانياً :مبادئ التصور المقترح.

كي يتم تطبيق التصور المقترح بفعالية يجب االلتزام بالمبادئ اآلتية:

 oالتزام اإلدارة العليا :بالدولة المعنية بقضايا البيئة واقتناعها العليا بضرورة التغيير االيجابي
حيث يسهم ذلك بالتأكيد إلى حد كبير في تقبل اآلخرين للتغيير والعناية بالبيئة.

 oالواقعية :ضرورة أن ينطلق تطبيق برامج تطوير الوعي البيئي من واقع توافرها بالمجتمع
الكويتي ،حيث إنها جاءت متوفرة بدرجة متوسطة ،وبالتالي نقطة االنطالق من االحتياجات
الفعلية والحقيقية بالدولة.

 oالمرونة :هناك نماذج متعددة لتطوير الوعي البيئي بكل دولة تتناسب مع عواملها الثقافية
واالقتصادية ،ومن هنا وجب توفر درجة من المرونة في تطبيق ذلك التصور المقترح.

 oاالستم اررية :حيث إن التحسين المستمر سمة أساسية من سمات إدارة البيئة وبالتالي ينبغي أال
تقتصر عملية التطبيق على فترة محددة بل يجب أن تستمر في تحسينها الدائم للعمليات،

وتشمل جميع الجوانب المؤسسية وكافة عملياتها.
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 oنشر ثقافة العمل الجماعي :وهنا يكون التعاون بهدف تحقيق األهداف المشتركة ،وليس االنفراد
بالعمل لتحقيق مكاسب فردية ،حيث إن بعض األنشطة المجتمعية قد تفتقر لثقافة العمل

التعاوني.

ثالثاً :غاية التصور الرئيسة وأهدافه.

غاية التصور المقترح الحالي :يسعى التصور المقترح لتطوير جوانب الوعي البيئي في

المجتمع الكويتي لتحقيق التنمية المستدامة.

أهداف التصور المقترح الفرعية  :تنبثق من الغاية األساسية للتصور المقترح ِعدة أهداف هي :
االستفادة من النماذج المتميزة والناجحة إقليميا في مجال الربط بين البيئة والتنمية المستدامة.
تنمية وسائل واستراتيجيات التعليم البيئي بكافة األطر والنظم والهيئات التعليمية الكويتية.
نشر الثقافة البيئية على نطاق واسع وبطرائق متنوعة.

تحسين قنوات االعالم البيئي ومواده التي تُعرض في مختلف وسائل اإلعالم سواء المر ّئية ،أو

المسموعة ،أو المقروءة.

رابعاً  :إجراءات وآليات تنفيذ التصور المقترح:

❖ تشكيل لجنة فنية مركزية تضم خبراء في مجال البيئة وإعداد البرامج القومية لتطوير الوعي
البيئي بالمجتمع الكويتي.

❖ تصميم مشروعات تنافسية بين المؤسسات الجامعية لضمان استمرار تحسين الوعي البيئي.
❖ وضع خطة لتحقيق المشاركة الشعبية في تمويل برامج تحسين الثقافة البيئية بالمجتمع الكويتي.
❖ استقطاب الكفاءات البشرية المتميزة في مجال إدارة برامج توعوية بيئية والمستشارين في تطبيقها
لالستفادة منهم في تدريب الموارد البشرية بالدولة.

❖ المراجعة الدورية لتوظيف برامج الوعي البيئي لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة وخطتها
االستراتيجية الطموحة والقومية.

 .5توصيات البحث:

* تأصيل فكر إدارة برامج رفع مستوى الوعي البيئي في كافة المستويات التعليمية واإلدارية بالدولة.

* العناية بتطبيق جوانب الوعي البيئي الثالثة :التعليم البيئي والثقافة البيئية واالعالم البيئي لكونها

من أهم العوامل الحاسمة التي تؤدي إلى التنمية المستدامة.

* االهتمام بالموارد البشرية المتمثلة في القيادات الواعية وأساتذة الجامعات؛ للوصول للتميز و

تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدولة الكويت.

* نشر ثقافة تحسين وتطوير الوعي البيئي عن طريق عقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات

الدورية بالمجتمع الكويتي.
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* تشكيل فرق عمل مؤهلة ومدربة للقيام بمهام المتابعة الداخلية إلجراءات التصور المقترح بالبحث
الحالي ،ودعمها لوجستيا وماديا ومعنويا.
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أبريل ،ص .545 – 519

• التومي ،عبد الفتاح عمران ،ومحمد ،سعدون مفتاح ،وجنقر ،أسامة عياد ،وضو ،مرعي علي
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