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 :الملخص

حماية األنواع المهددة باالنقراض كنموذج مقروًنا باستبيان عن الوعي البيئي لحماية يهدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لسبل 
األنواع المهددة باالنقراض، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلــي والقائم على االستبانة، واشتمل مجتمع الدراسة على المواطنين 

( مشارًكا تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتضمنت 420د تكونت العينة من )السعوديين من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وق
ن اأداة االستبانة ثالثين فقرة موزعة على جانبين هما الثقافة البيئية والمسؤولية البيئية. وقد أظهرت النتائج أن المتوسط المرجح لألوز 

في مقياس   وهو ما يقابل درجة )مرتفع( من الميزان التقديري ( 0.43( بانحراف معياري )4.23لجانب الثقافة البيئية بلغ قيمته )
Likert,1932)(( وهو ما 0.50( بانحراف معياري )4.39، في حين أن المتوسط المرجح لألوزان لجانب المسؤولية البيئية بلغ قيمته )

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند . كما أظهرت النتائج ع)(Likert,1932يقابل درجة )مرتفع( من الميزان التقديري في مقياس 
جود فروق ذات و  كما أظهرت. بين متوسطي متغير الجنس في كال الجانبين الثقافة البيئية والمسؤولية البيئية (P≤0.05)مستوى الداللة 

(، في 4.33وسط )مة متداللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى العلمي في جانب الثقافة البيئية لصالح فئة األقل من البكالوريوس بقي
حين أنه لم توجد فروق دالة إحصائًيا لنفس المتغير في جانب المسؤولية البيئية. أما في متغير الفئة العمرية فلم تظهر فروق دالة 

لبيئة وكيفية اإحصائًيا في كال الجانبين الثقافة البيئية والمسؤولية البيئية. وكانت أهم التوصيات: عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم ب
المحافظة عليها بمشاركة عينات من كل فئات المجتمع السعودي. وزيادة االهتمام بالبيئة وكيفية المحافظة عليها في البرامج اإلعالمية 

 وإعطائه وقت مناسب نظرًا ألهميته.

 الحماية، االنقراض، الوعي البيئي. الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

تتمثل أهمية البيئة وضرورة المحافظة عليها، كونها الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان ويؤثر فيه ويتأثر به، وكذلك فإن المحافظة 
ة قعليها ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع نحوها، لذا البد من غرس السلوكيات اإليجابية لدى أفراد المجتمع نحو البيئة، وذلك بإبراز العال

 (. 2014اإلنسان والبيئة وأهمية استمرار هذه العالقة في االتجاه الصحيح بما ينعكس إيجابًيا على حياة اإلنسان)األسمري،الوثيقة بين 

ولقد تنبه المجتمع الدولي إلى أهمية المحافظة على البيئة والحد من تلوثها عبر العديد من المعاهدات والتي تم االتفاق من 
اية الموارد الحيوانية والبحرية والبرية من خالل العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية بيئة خاللها على العمل المشترك لحم

كيماوية لالحيوانات وحماية البيئة في البحار والمياه القارية والغالف الجوي والتنوع البيولوجي، وحماية التربة والمناظر الطبيعية، والمواد ا
 (.2011)الفتالوي، 

الدراسات أن التقدم كان ضعيفًا من أجل منع انقراض األنواع المعروفة المهددة وتحسين حالة حفظها، وبالنسبة  ولقد أظهرت
( نوع في القائمة الحمراء، والتي 20000( نوع منها )60000لألشجار على سبيل المثال فإن عدد األشجار المختلفة المعروفة أكثر من )

( نوع مهددة بشدة على الصعيد العالمي،  أما 8000نقراض لالتحاد الدولي لحف  الطبيعة، ومنها )تمثل األنواع واألصناف المهددة باال
(  %5( من هذه الحيوانات مهددة بشدة باالنقراض وتتطلب تدخل عاجل لحمايتها, ونفس النسبة )%5بالنسبة للحيوانات فإن حوالي )
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 بات والمساحات الشاسعة في البيئة المحيطة باإلنسان )منظمة األغذية والزراعةبالنسبة للفطريات الموجودة في البيئة وخصوًصا في الغا
 (.2020لألمم المتحدة، 

ومن ذلك يتضح أن لإلنسان الدور الرئيس فيما حدث وما سوف يحدث للتغيرات التي تحدث في البيئة بكل ما فيها من عناصر 
بقصد أو غير قصد مما يؤثر سلًبا على البيئة. ولذلك وجدت ضرورة البحث في مثل الحيوانات والغابات والتربة والمياه وغيرها، سواء 

هذا الموضوع تصور مقترح لسبل حماية األنواع المهددة باالنقراض كنموذج مقروًنا باستبيان عن الوعي البيئي لحماية األنواع المهددة 
 باالنقراض.

 تعريف الوعي البيئي:

فرد لمتطلبات البيئة عن طريق إحساسه ومعرفته بمكوناتها وما بينهما من العالقات وكذلك ( بأنه إدراك ال2015يعرفه الزعبي )
 القضايا البيئية وكيفية التعامل معها.

 جوانب الوعي البيئي:

 وللوعي البيئي جانبان، هما جانب الثقافة البيئية وجانب المسؤولية البيئية.

 أواًل: الثقافة البيئية:

 :تعريف الثقافة البيئية

( أنها عبارة عن اكتساب الفرد للمكونات المعرفية، واالنفعالية والسلوكية من خالل تفاعله المستمر مع 2006يعرفها برعي )
بيئته، والتي تسهم في تشكيل سلوك جيد يجعل الفرد قادرا على التفاعل بصورة سليمة مع بيئته، ويكون قادرا على نقل هذا السلوك 

( أن تأمين األسس الطبيعية للحياة اإلنسانية من خالل حماية مسؤولة للبيئة متمثلة بالوقاية 2008يوسف )لألخرين من حوله.  وذكر 
 االحتياطية ضد األخطار البيئية يعد إجراء أساسيا لضمان مستقبل آمن من المشاكل البيئية.

 أهداف الثقافة البيئية:

راد الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية األساسية؛ لكي يتمكن جميع أفويتضح مما سبق، أن الثقافة البيئية تهدف إلى تطوير 
 المجتمع من القيام بأدوارهم بشكل فعال تجاه حماية بيئتهم والحفاظ عليها.

 ثانًيا: المسؤولية البيئية:

 تعريف المسؤولية البيئية:

( على أنها التزام بالمساهمة في التنمية االقتصادية مع الحفاظ على البيئة بهدف تحسين جودة الحياة 2011يعرفها بروال )
( أنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خالل التوفيق بين األهداف االقتصادية والبيئية 2015للجميع. كما يعرفها العصيمي )

  راعاة ما ينتظره المتعاملون منها. واالجتماعية من خالل م
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 أهمية المسؤولية البيئية:

 (:2008تكمن أهمية المسؤولية البيئية في األمور التالية )قاسم، 

 الفهم العميق بمشكالت بيئته ينمي حرص الفرد على موارد بيئته وترشيد استهالكها. -

 لى مصالحه الشخصية.يتولد لديه سلوك المواطنة اإليجابية ويقدم مصلحة مجتمعه ع -

 يجعل المجتمع يستفيد من موارده البيئية أقصى استفادة بما ينعكس على التنمية الشاملة. -

 تعد أفضل سبل األفراد والمجتمعات من أخطار التلوث البيئي على الصحة العامة. -

 مجاالت الوعي البيئي:

 تي:( أن للوعي البيئي عدة مجاالت، تشمل اآل2006وذكرت الساكني )

 المجال االسري: -1

تعتبر اللبنة االجتماعية األولى والمسؤولة عن تنشئة األطفال وارشادهم ونصحهم وتربيتهم وتعليمهم القيم والعادات والتقاليد 
لى ع والمعايير والمعرفة من خالل التفاعل والتكيف مع الوالدين اللذان يعيش في حضنهم األطفال، باإلضافة إلى هذا فأنها أيضا تعمل

غرس وتلقين األطفال األنماط السلوكية السوية في التعامل مع البيئة وهذا ما يساعد على تكوين اتجاهاتهم نحو قضايا ومشاكل البيئة، 
فضال عن تكوين الوعي البيئي لدى األطفال وذلك ألن الوعي البيئي يتمظهر أكثر في السلوك اإلنساني تجاه البيئة، هو وعي مكتسب 

 ومتعلم.

 الجانب المدرسي: -2

ضرورة اجتماعية تربوية وتعليمية رئيسية في نجاح أهداف المدرسة بصفة عامة وتدريب وتعليم وتكوين وعي بيئي وتربية بيئية 
ناجحة اتجاه مشاكل البيئة بصفة خاصة وذلك الن اإلدارة المدرسة تعد أداة استكمال لألسرة، فضاًل عن الدور الكبير للمربين التربويين 

 اعتبارهم قادة اجتماعيين مسؤوليتهم تقوم على ترسيخ القيم األخالقية والتربية البيئية الناجحة في نفوس وعقول األطفال إضافة إلى نقلب
 المعرفة والمعايير والحقائق وتعديل سلوكهم وتحسينهم من اجل تحقيق اهداف التربية البيئية.

 الجانب الديني: -3

ية وتنمية وإدراك االفراد بالقضايا البيئية والمشاكل التي تواجهها وذلك الن الدين كناظم قانوني يحد وله دور كبير وقوي في توع  
من تفاقم المشاكل التي تحدثها بعض التغيرات االجتماعية، لذا فان الهدف األساسي للمؤسسة الدينية هو خلق بيئة سليمة تحقق االمن 

بل ظهور الدين كانت المشكالت البيئة تفسر على انها نتيجة غضب الحكم اإللهي على األفراد واالستقرار والرفاهية لألفراد وذلك الن ق
 وعلى هذا األساس كانت عالقة االنسان بالبيئة تقوم على الخوف والخنوع لها باعتبار ان الحكم االلهي فرض عليه العقوبة نتيجة الرتكابه

 ذنب أدى إلى حدوث اضرار بالبيئة.  
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 عمامي:الجانب اإل -4

تعد سلطة رابعة في الوقت الحالي وذلك لما لها من دور فعال وكبير في توعية الراي العام والكشف عن المشاكل التي تؤدي 
إلى تدهور الواقع البيئي للمجتمع وذلك من خالل نشر الحقائق واألفكار حول المشاكل البيئية. كما ان المؤسسة اإلعالمية تعد قوة 

 قرار على انتهاج سياسة إنمائية متوازنة تحترم البيئة وتحاف  على مواردها الطبيعية.ضاغطة لحث صناع ال

 أبعاد الوعي البيئي:

 ( أن للوعي البيئي ثماثة أبعاد تتمثل في اآلتي:2008( وقاسم )2008ذكر الشقري )

 : البعد المعرفي -1

براته السابقة، والمشكالت المتعلقة بها مع األخذ بعين االعتبار خحيث تبدأ التوعية البيئية بمعرفة الفرد بمكونات بيئته والمفاهيم 
 وهذا يعني أن الفرد الذي لديه معلومات وخبرة أكثر مؤهل ألن يكون لديه ثقافة بيئية حول قضايا البيئة.

 : البعد الوجداني -2

رورة البيئة ومشكالتها، وهذا يعني ضحيث تؤثر المعلومات على إحساس الفرد وعواطفه؛ مما يؤثر على اتجاهاته وقيمه نحو 
 أن يتوفر في المعلومات المكتسبة مثل الصدق والموضوعية وأن تتصف خبرات الفرد السابقة بأنها خبرات مربية.

 ومما سبق يتضح أن البعدين المعرفي والوجداني يمثالن جانب الثقافة البيئية في الوعي البيئي بشكل عام. 

 : البعد السلوكي -3

حصلة البعدين السابقين وهذا السلوك ينبثق عن معرفته الواعية وإحساسه العميق بقضايا البيئة ومشكماتها ويعبر عنه بسلوك وهي م
 إيجابي، ويتضمن اآلتي:

 تحمل المسؤولية عن األفعال الشخصية التي تؤثر على البيئة. -

 امتالك القدرة على التأثير في مشكالت وقضايا البيئة. -

 يتضح أن البعد السلوكي يمثل جانب المسؤولية البيئية في الوعي البيئي بشكل عام.ومما سبق 

 التصور المقترح

 مكونات التصور المقترح:

توصل البحث الحالي إلى تصور مقترح يشتمل على مجموعة من اإلجراءات التي تسهم في تنمية الوعي البيئي في ضوء ما  
 بعاد ومجاالت للوعي البيئي، باإلضافة إلى ما توصلت إليه الدراسة الميدانية من نتائج. تم عرضه في اإلطار النظري من جوانب وأ
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 أهداف التصور المقترح:

 المساهمة في ترسيخ الثقافة البيئية. -

 المساهمة في تعزيز المسؤولية البيئية. -

 توضيح أدوار األفراد والمؤسسات المجتمعية في تنمية الوعي البيئي. -

 على أهمية الوعي البيئي في بناء الدول والمجتمعات.التأكيد  -

 مبررات التصور المقترح:

تزايد الضغوط على البيئة ومواردها المائية وارتفاع نسبة التلوث البيئي المهدد للحياة الفطرية؛ مما يستدعي وضع إطار عمل يتضمن 
 الحلول الكفيلة بحماية البيئة واستدامتها.

 (2018)وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية، مقترح: معيقات تطبيق التصور ال

 ضعف االلتزام بالضوابط والمعايير البيئية. -
 كثرة مصادر الملوثات البيئية. -
 ضعف إجراءات التفتيش البيئي. -
 عدم توظيف منظومة إلكترونية للرصد البيئي. -
 ضعف دراسات تقييم األثر ومراقبة تطبيقها. -

 تطبيق التصور المقترح:

 جانب الثقافة البيئية:  -1

تضمين مناهج التعليم بمختلف أنواعه ومراحله بالتربية البيئية بشكل متكامل مع المقررات الدراسية المختلفة في التعليم العام، وبشكل  -
 منفصل في مراحل التعليم الجامعي، من خالل زيادة الوعي بالعوامل البيئية، وربطها بصحة اإلنسان وسالمته.

وعي بيئي لدى الفرد، وتزويده بالمهارات والخبرات واالتجاهات الضرورية، التي تجعله إيجابًيا في تعامله وفي تصرفاته مع تكوين  -
 البيئة.

زيادة المعرفة باألنظمة االجتماعية والتكنولوجية والطبيعية في البيئة، وإيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير عالقة اإلنسان  -
 بالبيئة.

 الخطاب الديني في توعية المجتمع بفضل معاني اإلسالم العظيمة في الحفاظ على البيئة وصون مواردها. تكثيف -
إسهام وسائل اإلعالم المختلفة بإمداد أفراد المجتمع من جميع األعمار، وعلى مختلف المستويات، بالقدر المناسب من التربية  -

هم في االرتقاء بمستوى الوعي البيئي بين الناس، باإلضافة إلى إسهام الجمعيات البيئية، من خالل إعداد برامج ثقافية وإعالمية تس
 المعنية بحماية البيئة بالبرامج واألنشطة الكفيلة بترسيخ الثقافة البيئية.
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شجيع تإجراء البحوث النوعية في مجال حماية البيئة من التلوث، والبحث في جميع قضايا التنمية من منظور بيئي، باإلضافة إلى  -
ترجمة العلوم البيئية في مختلف المجاالت البيئية إلى اللغة العربية وزيادة فرص التخصص العلمي في المجال البيئي من أجل خلق 

 كيانات عملية بيئية قادرة على نشر الثقافة البيئية التقنية الحديثة وفرض تواجدها باعتمادها أسلوب ضمان الجودة الشاملة.
ون بين األفراد والجماعات والهيئات للنهوض بمفهوم الوعي البيئي، من خالل خلق حالة من االنسجام والتعاون تأكيد أهمية التعا -

المشترك وتبادل الخبرات بتفعيل االستشارات والنصائح البيئية بغية الوصول إلى بناء سواعد وطنية ذات عزيمة وتصميم على حماية 
 البيئة والوقاية من التلوث.

 سؤولية البيئية: جانب الم -2

إصدار القوانين واألوامر اإلدارية المتعلقة بكافة مجاالت حماية البيئية على أن تتضمن هذه القوانين الشروط الكافية لتحقيق األهداف  -
 المرجوة من السياسة البيئية.

إيجاد طرق  التربة ذلك عن طريقفرض قوانين حماية البيئة تسعى لتحقيق االستعمال األمثل للمصادر الطبيعية بما فيها الماء و  -
 ووسائل رفيقة بالغابات واألراضي والطبيعة بشكل عام.

 فرض ضرائب ورسوم بيئية يكون مقدارها بحسب حجم الخطر من استهالك موارد البيئة.  -
 استعمال مواصفات رفيقة بالبيئة، والعمل على تطوير مشاريع وأساليب إعادة االستثمار الفعال. -
مية قيام مشاركة فاعلة في توقي حدوث األضرار واألخطار التي تتعرض لها البيئة، من خالل التعاون والتنسيق بين التأكيد على أه -

 الجهات المعنية في حل مشكالت البيئة، وتقييم األثر البيئي للمشاريع االستثمارية ومراقبة تطبيقها بالصورة السليمة.
بذير واإلسراف بموارد البيئة، وضرورة االلتزام بما يكفل حماية البيئة وصون الموارد إصدار فتاوى دينية تحرم الضرر واإلفساد والت -

 الطبيعية وفق الضوابط التشريعية.
 الدراسات السابقة:

( هدفت إلى التعرف على درجة احترام المؤسسات البترولية لمبادئ المسؤولية البيئية واالجتماعية، وتكونت 2016دراسة محسن ) -
العاملين في المؤسسة الوطنية لخدمات اآلبار بالجزائر، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، واتبعت المنهج الوصفي العينة من 

 المسحي. وتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسة ال تحترم مبادئ المسؤولية البيئية بالقدر الكافي.

دى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ( هدفت إلى معرفة مستوى الوعي البيئي ل2015دراسة الزعبي ) -
طالًبا وطالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة. واستخدمت  80وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص، وتكونت عينة الدراسة من 

رت ى الوعي البيئي لدى الطلبة جاء مرتفًعا، وقد أظهالدراسة االستبانة، واتبعت المنهج الوصفي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مستو 
( في مستوى الوعي البيئي تعزى لمتغير التخصص لصالح تخصص اإلرشاد 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 والصحة النفسية.

. وتكونت ين بمصانع البتروكيماويات بالكويت( هدفت إلى وضع تصور مقترح لتنمية المسؤولية البيئية للعامل2013دراسة المرتجي ) -
العينة من العاملين في مصنع بوبيان للصناعات البالستيكية، واتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي، واستخدمت أداة استمارة للحالة 

البيئية لدى عينة  ح في تنمية المسؤوليةاالجتماعية والمهنية ومقياًسا خاًصا للمسؤولية االجتماعية. وأظهرت النتائج فاعلية البرنامج المقتر 
 الدراسة.
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( هدفت إلى استقصاء مدى إدراك الطلبة في فلسطين ألهمية المحافظة على البيئة في ضوء متغيرات 2010دراسة زيدان وحرز هللا ) -
بالطريقة الطبقية تبًعا  طالًبا وطالبة تم اختيارها 211الجنس والمؤسسة والتخصص ومستوى الدخل، وقد تكونت عينة الدراسة من 

للمؤسسة والجنس، واستخدمت الدراسة االستبانة، واتبعت المنهج الوصفي. وقد أظهرت النتائج أن متوسط إدراك الطلبة مرتفع، كما 
 ( تعزى لمتغيرات الدراسة.0.05أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

التعرف على أثر برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي لدى عينة من طالب المرحلة االبتدائية ( هدفت إلى 2009دراسة المغيصيب ) -
( 0.05طالًبا وطالبة، وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 92في قطر، وتكونت عينة الدراسة من 

( 0.05لضابطة، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )في متوسطات المعلومات البيئية بين المجموعتين التجريبية وا
 في متوسطات االتجاهات نحو البيئة بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية.

هدفت إلى تعرف مستوى وعي معلمي العلوم في مدينة تبوك بالوضع البيئي العالمي، وباألخص ما يتعلق  (2008)دراسة العمري  -
تلوث وسالمة البيئة، وسبل حماية البيئة من وجهة نظرهم، واستخدمت فيها استبانة لقياس مستوى الثقافة البيئية، وتكونت عينتها منه بال
( معلما، وأظهرت نتائجها أن مستويات الوعي البيئي العالمي، والوعي بالتلوث البيئي، والوعي بأهمية صحة البيئة وسالمتها 94من )

وأن هناك فروقا دالة إحصائيا في مستوى الوعي البيئي تعزى للخبرة التدريسية، وال توجد فروق تعزى للعمل متوسطة بصفة عامة، 
 الحالي.

م( هدفت إلى التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى طالبات جامعة أم القرى من منظور اسالمي، إذ هدفت 2003درست العتيبي ) -
لهوائي، والمائي، والضوضائي، والغذائي، واالضرار الناتجة عن هذه التلوثات، وقد استخدمت الدراسة إلى التعرف إلى أسباب التلوث ا

 يالباحثة االستبانة أداة للدراسة. بينت نتائج الدراسة تدني مستوى الوعي البيئي بأسباب التلوث الهوائي، والمائي، والضوضائي، والغذائ
امعة أم القرى. ولم تجد الدراسة فروقا ذات داللة احصائية في درجة الوعي البيئي واألضرار الناتجة عن هذه التلوثات لدى طالبات ج
 لدى طالبات جامعة أم القرى تعزى لمتغير الكلية.

م( هدفت إلى التعرف على مستوى الوعي لدى المتعلمين الكبار وعالقته ببعض المتغيرات )الجنس، والمؤهالت 2000دراسة الدخيل ) -
( فردا من المتعلمين الكبار )ذكورا وإناثا(. وأما أداة الدراسة فقد 475في منطقة الرياض التعليمية. تكونت العينة من ) العلمية والمهنية(

قام الباحث بإعداد مقياس للوعي البيئي، وكانت النتائج اإلحصائية قد أشارت إلى تدني مستوى الوعي البيئي لدى المتعلمين الكبار، ولم 
 ة إحصائية تبعا لمتغير الجنس.تظهر فرقا ذات دالل

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 اتفقت الدراسات السابقة على هدف مشترك وهو تنمية الوعي البيئي في أحد جانبيه الثقافة البيئية أو المسؤولية البيئية. -

 ( في احتوائها على تصور مقترح.2013اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )المرتجي،  -

ت الدراسات السابقة في عينتها حيث طبقت الدراسة على عينة من الطالب والمعلمين في المدارس والجامعات باستثناء دراسة اتفق -
( التي طبقت على العاملين في المؤسسات الصناعية، في حين أن الدراسة الحالية تكونت عينتها 2013(، )المرتجي، 2016)محسن، 

 من جميع أفراد المجتمع.
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( التي 2009لدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات باستثناء دراسة )المغيصيب، تتفق ا -
 استخدمت مقياًسا خاًصا لجميع البيانات.

تباع المنهج ( في ا2010(، )زيدان وحرز هللا ،2015(، )الزعبي، 2016(، )محسن، 2017تتفق الدراسة الحالية مع دراسة )فروانة،  -
 الوصفي.

 ( في استخدام متغير الجنس.2010(، )زيدان وحرز هللا، 2015(، )الزعبي، 2017اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )فروانة،  -

وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، في الوصول إلى صياغة دقيقة لعنوان الدراسة، وفي تدعيم مشكلة البحث، 
اره النظري، وفي بناء التصور المقترح. كما استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اتباع المنهج البحثي المالئم لهذه وإثراء إط

 الدراسة، وفي بناء أداة االستبانة وأساليبه اإلحصائية.

   النموذج المقترح
 Alkahem and Behnk,1983الجزيرة العربية )بناء على احصاءات التوزيع الجغرافي األسماك المياه العذبة في شبه  
,1983,Krupp,Hamidan and Shobrak ,2019( يستوطن المياه العذبة في شبه الجزيرة العربية )نوعا من اسماك منها 27 )
( 14) عا تبقى من أنوا وم باالنقراض ( انواع في المياه الداخلية للمملكة العربية السعودية مهددة8( نوعا محليا مهددة باالنقراض منها )13)

  أو للتحكم في الطحالب في بعض األودية. المـالريا مجلوبة للتربية أو ما يعتقد انها مكافحات جيدة للبعوض المسبب لمرض
المياه ة لموارد الجيد واإلدارة الرطبة األراضي يعتمد على المحافظة على مؤلها النادرة في باالنقراض المحلية المهددة األنواع بقاء 

أدى إلى قلة الغطاء النباتي الذي  األمطار وقوع المملكة العربية في نطاق المناخ الصحراوي الحار وقلة والمحافظة عليها.
عن  ارها ناهيكصغ وبناء اعشاشها وحماية األسماك المناسب لمعيشة المــأوى  الـــــــــرطـــــــــــبة حـــــــــــيث األراضــــــــــيبـــــــــ يحــــــيط
ضاء على البعوض للق  األودية ذاتها وليس الجفاف العامل الوحيد بل تعرض مؤلها للتلوث بالمبيدات التي ترش على مياه األسماك تواجد

أو المياه القريبة من السدود التي  األودية من مياه  أو بمخلفات مضخات المياه من الزيوت التي تسقى بها المزارع
في منطقة جازان مثل هذه البيئات التي تعرضت للتلوث المقصود والعرضي سوف تودي  األودية الزراعي مثل بعض لري ل مياها تستخدم

الذي  األودية المحلية من بيئاتها الطبيعية كما ان التوسع الزراعي العشوائي والسكاني ازال الغطاء النباتي من حواف األسماك إلى انقراض
التي جلبت ونشرت  األنواع(. Coad,1980)األسماك الموئل المناسبة لمعيشة  التربة و تغييرظهر اثره الواضح على تعرية 

 Alkahemand)المحلية  األنواع ومتطفلة على ممرضةالمحلية على الغذاء والمكان أو  ألنواع والعيون اصبحت منافسة قوية األودية في
and Behnke,1983) األخرى  األسماك بل تتغذى على بيوض كاألسما مدمرا لبيئة ليست البعوض فسمكة (Coad,1980 )

دة إلى سن الدولي المناش الدولية كاالتحاد جعل المنظمات اليها. مما ادخلت التي وسيادتها في البيئات ادى إلى تدهورها أو اختفائها مما
رية الفط األنواع المؤسسات للمحافظة على( تشدد على رفع مستوى إدراك المجتمعات ومختلف Iucnالطبيعة ) أنظمة دولية للحفاظ على

حي نفسه سواء كمعتقد ديني أو اقتصادي أو ترفيهي أو سيا األنسان ذاتها بل من اجل منفعة األنواع اجل بقاء منال  الحيوانية والنباتية
  وحفاظا على التوازن الطبيعي. أو طبي أو جمالي أو تعليمي

جتمعات بما فيهم الم والخاصة وبين بين المؤسسات الحكومية األسماك انية والنباتية بما فيهاالفطرية الحيو   األنواعوتخلف النظرة إلى 
 الساسة والمثقفون والمفكرون والمستثمرون والمتعلمون وغيرهم من افراد المجتمعات.
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اتجاه  المجتمع لسلوك لفعليةمن المعرفة ا الوطني اإلرث تطلب وضع تصور لتنمية إدراك البيئة في المجتمع السعودي ومدى معرفة مما
التي  يشتمل على مجموعة من اإلجراءات وضع تصور ضرورة الحالية الدراسة تطلبت المحافظة على البيئة وعناصرها الطبيعية ولذلك

ما إلى  ضافةباإل تسهم في تنمية الوعي البيئي في ضوء ما تم عرضه في اإلطار النظري من جوانب وأبعاد ومجاالت للوعي البيئي،
   من نتائج. الميدانية الحالية توصلت إليه الدراسة

 :األهداف
  المساهمة في ترسيخ الثقافة البيئية. -
  المساهمة في تعزيز المسؤولية البيئية. -
  توضيح أدوار األفراد والمؤسسات المجتمعية في تنمية الوعي البيئي. -
  والمجتمعات.التأكيد على أهمية الوعي البيئي في بناء الدول  -

 :المبررات
تي تستوطن المياه ال األنواع تزايد الضغوط على البيئة ومواردها المائية وارتفاع نسبة التلوث البيئي المهدد للحياة الفطرية بما فيها

والبيئة بشكل  األسماك مؤول العربية السعودية مما يستدعي وضع إطار عمل يتضمن الحلول المقترحة الكفيلة بحماية المملكة في العذبة
من ان هنالك بعض المؤشرات التي  2018 البيئة والزراعة والمياه السعودية، وزارة اليه ما أشارت على ضوء واستدامتها خاصة عام

  -: ما يلي ومنها البيئي سوف تؤدي إلى التدهور
  ضعف االلتزام بالضوابط والمعايير البيئية. -1
  البيئية.كثرة مصادر الملوثات  - 2
  ضعف إجراءات التفتيش البيئي. - 3
  عدم توظيف منظومة إلكترونية للرصد البيئي. - 4
  ضعف دراسات تقييم األثر ومراقبة تطبيقها. -5

  تطبيق النموذج المقترح:
   جانب الثقافة البيئية: -1
 عليم العام، وبشكل ع المقررات الدراسية المختلفة في التتضمين مناهج التعليم بمختلف أنواعه ومراحله بالتربية البيئية بشكل متكامل م

 منفصل في مراحل التعليم الجامعي، من خالل زيادة الوعي بالعوامل البيئية، وربطها بصحة اإلنسان وسالمته.
 في تصرفاته مع و الضرورية، التي تجعله إيجابًيا في تعامله  واالتجاهات تكوين وعي بيئي لدى الفرد، وتزويده بالمهارات والخبرات

  البيئة.
 والتكنولوجية والطبيعية في البيئة، وإيضاح دور العلم والتكنولوجيا في تطوير عالقة اإلنسان  االجتماعية زيادة المعرفة باألنظمة

  بالبيئة.
 .تكثيف الخطاب الديني في توعية المجتمع بفضل معاني اإلسالم العظيمة في الحفاظ على البيئة وصون مواردها  
 سهام وسائل اإلعالم المختلفة بإمداد أفراد المجتمع من جميع األعمار، وعلى مختلف المستويات، بالقدر المناسب من التربية إ

ات المعنية بحماية وإسهام الجمعي البيئية، من خالل إعداد برامج ثقافية وإعالمية تسهم في االرتقاء بمستوى الوعي البيئي بين الناس،
والبحث في  إجراء البحوث النوعية في مجال حماية البيئة من التلوث، البيئية. كذلك ألنشطة الكفيلة بترسيخ الثقافةالبيئة بالبرامج وا

إلى تشجيع ترجمة العلوم البيئية في مختلف المجاالت البيئية إلى اللغة  باإلضافة جميع قضايا التنمية من منظور بيئي،

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الخامس العدد

 م 2021 – أيلول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

515 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

ة جال البيئي من أجل ايجاد كيانات عملية بيئية قادرة على نشر المعرفة البيئية التقنيفرص التخصص العلمي في الم وزيادة العربية
تأكيد أهمية التعاون بين األفراد والجماعات والهيئات  الشاملة. كما يجب الحديثة وفرض تواجدها باعتمادها أسلوب ضمان الجودة

ائح والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بتفعيل االستشارات والنص للنهوض بمفهوم الوعي البيئي، من خالل ايجاد حالة من االنسجام
  البيئية بغية الوصول إلى بناء سواعد وطنية ذات عزيمة وتصميم على حماية البيئة والوقاية من التلوث.

   جانب المسؤولية البيئية: -2
 ألهداف ى أن تتضمن هذه القوانين الشروط الكافية لتحقيق اإصدار القوانين واألوامر اإلدارية المتعلقة بكافة مجاالت حماية البيئية عل

  المرجوة من السياسة البيئية.
 يجاد طرق ووسائل طريق إ عن والتربة األمثل للمصادر الطبيعية بما فيها الماء االستغالل فرض قوانين حماية البيئة تسعى لتحقيق

  رفيقة بالغابات واألراضي والطبيعة بشكل عام.
  بيئية يكون مقدارها بحسب حجم الخطر من استهالك موارد البيئة.فرض رسوم   
  استعمال مواصفات صديقة للبيئة، والعمل على تطوير مشاريع وأساليب إعادة االستثمار الفعال عن طريق إيجاد تقنيات مناسبة

  للتخلص من التلوث البيئي والحد منه.
  حدوث األضرار واألخطار التي تتعرض لها البيئة، من خالل التعاون والتنسيق بين التأكيد على أهمية قيام مشاركة فاعلة في توقي

  الجهات المعنية في حل مشكالت البيئة، وتقييم األثر البيئي للمشاريع االستثمارية ومراقبة تطبيقها بالصورة لسليمة.
  ن الموارد ضرورة االلتزام بما يكفل حماية البيئة وصو إصدار فتاوى دينية تحرم الضرر واإلفساد والتبذير واإلسراف بموارد البيئة، و

  الطبيعية وفق الضوابط التشريعية.
  :طريقة المنهج 

المنهج الوصفي التحليلي المستند إلى الدراسة الميدانية لجمع البيانات وتحليلها إحصائًيا، والذي يتناسب مع  الباحث استخدم
  طبيعة هذه الدراسة.

 المجتمع والعينة

أداة الدراسة على مجتمع الدراسة والذي يتكون من جميع المواطنين السعوديين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، طبقت 
 ( مشارًكا.420ووزعت االستبانة على عينة ممثلة لمجتمع الدراسة تم اختيارها بطريقة عشوائية تكونت من )

 األداة المستخدمة

اة لجمع البيانات توضح اتجاهات عينة الدراسة نحو البيئة المائية في المملكة العربية يعتمد هذا الفصل على استبانة كأد
 ( فقرة، موزعة على محورين: المحور األول: الثقافة البيئية، والمحور الثاني: المسؤولية البيئية.30السعودية، وقد تكّونت االستبانة من )
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 تصحيح األداة: 

غير موافق  غير موافق، محايد، موافق، موافق بشدة، :التالي النحو على الخماسي التدريج  )Likert,1932(مقياس استخدام تم
 تم كما ( على الترتيب للتعرف على واقع الوعي البيئي لدى عينة الدراسة،1،2،3،4،5) التالية الرقمية التقديرات إعطاء وتم بشدة،

 :الحسابية لتوزيع المتوسطات التالي اإلحصائي التدريج استخدام

 ومستواه منخفض  1.80إلى أقل من  1( ومتوسط من 1ال أوافق بشدة وزنه ) -
  ومستواه منخفض 2.60إلى أقل من  1.80( ومتوسط من 2ال أوافق وزنه ) -
 ومستواه متوسط 3.40إلى أقل من  2.60( ومتوسط من 3محايد وزنه ) -
 مرتفعومستواه  4.20إلى أقل من  3.40( ومتوسط من 4أوافق وزنه ) -
 ومستواه مرتفع 5.00إلى  4.21( ومتوسط من 5أوافق بشدة وزنه ) -

 ثبات األداة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم استخدام )معادلة ألفا كرونباخ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة على عينة استطالعية 
( إلجمالي فقرات 0.96لمحاور الدراسة جاء بدرجة ممتازة، حيث بلغ )( مشارًكا، حيث اتضح أن معامل الثبات العام 58مكونة من )

(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع 0.95( وجاءت قيمة ثبات المحور الثاني )0.92االستبيان، حيث جاءت قيمة ثبات المحور األول )
 بدرجة ممتازة من الثبات يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني.

 صدق األداة

 االتساق الظاهري:

للتحقق من صدق االستبيان قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة، وتم األخذ 
 بتوجيهاتهم ومقترحاتهم، حيث تم تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية والنحوية واألسلوبية.

 االتساق الداخلي:

اتضح أن توزيع البيانات غير اعتدالي، لذا جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبيان  ويلك -بعد إجراء اختبار شيبيرو
بين درجات كل فقرة من فقرات محاور االستبيان والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرات،  Spearmanبحساب معامل ارتباط 

محور األول والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية بين فقرات ال Spearmanحيث اتضح أن جميع معامالت ارتباط 
( وعليه، فإن جميع فقرات المحور األول 0.81( فيما كان الحد األعلى )0.40( حيث كان الحد األدنى لمعامالت االرتباط )0.00)

المحور األول. كما يتضح أن جميع معامالت متسقة داخلًيا مع المحور الذي تنتمي إليه؛ مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات 
( حيث كان الحد األدنى 0.00بين فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية ) Spearmanارتباط 

داخلًيا مع المحور الذي ( . وعليه، فإن جميع فقرات المحور الثاني متسقة 0.80( فيما كان الحد األعلى )0.58لمعامالت االرتباط )
 تنتمي إليه؛ مما يثبت صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني. 
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ويتضح من خالل النتائج السابقة في جميع محاور أداة الدراسة صدق اتساقها الداخلي؛ مما يدل على إمكانية االعتماد عليها 
 وتطبيقها على العينة األساسية.

 المعالجات اإلحصائية

 ت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية:استخدم

 معامل ألفا كرونباخ؛ للتأكد من ثبات أداة البحث. -
 للتأكد من صدق أداة البحث. ؛Spearman حساب معامل ارتباط -
 استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية. -
 لمجموعتين مستقلتين. Tukeyاختبار  -
 .(ANOVA, One -Way)اختبار تحليل التباين االحادي  -

 عرض النتائج ومناقشتها

 أواًل: النتائج المتعلقة بوصف خصائص عينة الدراسة:

الخبرة  -فئة العمريةال -فيما يلي يتم استعراض الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث المتغيرات التالية: )الجنس 
 الجدولي والبياني:العملية( بالعرض 

 ( توزيع عينة الدراسة وفقًا للمتغيرات الديموغرافية1جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 الجنس
 %80.7 339 ذكر
 %19.3 81 أنثى

 المستوى التعليمي
 
 

 %16.9 71 أقل من البكالوريوس
 %58.6 246 بكالوريوس

 %24.5 103 دراسات عليا

 الفئة العمرية
 %14.5 61 سنة فأقل25من 
 %71 298 سنة 45سنة إلى 26من 

 %14.5 61 سنة 45أكثر من 
من  %80.7( بما نسبته 339( مستجيًبا، كان الذكور الفئة األكثر بعدد )420يتضح من الجدول السابق  أن حجم العينة )

 من عينة البحث كانوا إناًثا.  %19.3( من عينة البحث يمثلون ما نسبته 81إجمالي عينة الدراسة، مقابل عدد )
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من إجمالي عينة البحث مؤهلهم العلمي  %58.6يمثلون ما نسبته  ( من عينة البحث246كما يتضح من الجدول السابق أن )
من إجمالي عينة البحث مؤهلهم  %24.5( يمثلون ما نسبته 103بكالوريوس وهم الفئة األكثر من عينة البحث، في حين أن عدد )

 مؤهلهم العلمي أقل من البكالوريوس.  & من إجمالي عينة البحث16.9( منهم يمثلون ما نسبته 71العلمي دراسات عليا، بينما كان عدد )

من إجمالي عينة البحث فئتهم العمرية من  %71( من عينة البحث يمثلون ما نسبته 298ويتضح من الجدول السابق أن )
 سنة متساويتان،45سنة فأقل وأكثر من 25سنة وهم الفئة األكثر من عينة البحث، في حين جاءت الفئتان العمريتان من45سنة إلى 26

 من إجمالي عينة البحث لكل منهما.  %14.5( يمثلون ما نسبته 61بعدد )

 ثانًيا: النتائج المتعلقة بتحقيق هدف البحث:

لتحقيق هدف البحث الذي ينص على )وضع تصور لسبل حمايتها كنموذج مقروًنا باستبيان عن الوعي البيئي لحماية األنواع 
 رعية التالية:المهددة باالنقراض( تم صياغة األهداف الف

 التعرف على الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب الثقافة البيئية. -1

 التعرف على الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب المسؤولية البيئية. -2

 للمتغيرات التالية:( أو أقل منه في الوعي البيئي لدى عينة البحث تعزى 0.05التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) -3
 الفئة العمرية(. -المؤهل العلمي –)الجنس

وللتحقق من الهدف الفرعي األول الذي ينص على )التعرف على الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب الثقافة البيئية(، تم 
انة للجانب البحث على فقرات االستب حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة

 ( كما يلي:2األول وهو الثقافة البيئية، فجاءت النتائج الموضحة في الجدول رقم )

 2جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على فقرات االستبانة للجانب األول: 
 الثقافة البيئية

 الفقرات م

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

فقرة
ب ال

ترتي
موافق  

 بشدة
إلى حد  موافق

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 
المحافظة على الموارد المائية من 

 تعاليم ديننا اإلسالمي

 0 1 7 42 370 ك
4.86 0.41 1 

% 88.1 10 1.7 0.2 0 
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المستنقعات المائية الطبيعية  2
 مصدر لنقل األوبئة واألمراض

 5 18 101 110 186 ك
4.08 0.98 13 

% 44.3 26.2 24 4.3 1.2 

3 
إنشاء السدود والخزانات يحد من 

 التصحر

 11 15 62 121 184 ك
4.20 0.99 9 

% 43.8 28.8 14.8 3.6 2.6 

4 
توجد عالقة بين تلوث المياه وموت 

 األسماك في األودية

 14 24 69 129 184 ك
4.06 1.06 14 

% 43.8 30.7 16.4 5.7 3.3 

5 
أهتم بمتابعة البرامج اإلعالمية التي 

 تتناول قضايا البيئة المائية.

 16 48 146 119 91 ك
3.53 1.07 17 

% 21.7 28.3 34.8 11.4 3.8 

6 
أهتم بمتابعة االنشطة البيئية عبر 

 التواصل االجتماعيوسائل 

 13 39 135 123 110 ك
3.66 1.06 16 

% 26.2 29.3 32.1 9.3 3.1 

أهتم بالبحث عن المعلومات  7
 المتعلقة بالبيئة المائية

 21 48 160 116 75 ك
3.42 1.06 18 

% 17.9 27.6 38.1 11.4 5 

8 
أحث أفراد أسرتي ومجتمعي على 

 المائيةاالهتمام بموارد البيئة 

 6 18 65 143 188 ك
4.16 0.94 11 

% 44.8 34 15.5 4.3 1.4 

9 
يهمني الحفاظ على أسماك المياه 

 العذبة في األودية

 7 24 82 131 176 ك
4.06 1.00 15 

% 41.9 31.2 19.5 5.7 1.7 

10 
تربية أسماك المياه العذبة في 

 المحميات يحاف  عليها.

 1 14 73 157 175 ك
4.17 0.85 10 

% 41.7 37.4 17.4 3.3 0.2 

 6 0.77 4.49 2 9 34 113 262 ك 11
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استخدام المبيدات الحشرية بكثرة 
 يؤدي إلى تلوث المياه

% 62.4 26.9 8.1 2.1 0.5 

12 
إلمام المجتمع بقضايا التلوث يرفع 

 من الوعي البيئي المائي.

 6 9 55 149 201 ك
4.26 0.87 8 

% 47.9 35.5 13.1 2.1 1.4 

13 
يمتد تأثير المشاكل البيئية المائية 

 إلى األجيال القادمة

 1 5 24 97 293 ك
4.61 0.67 5 

% 69.8 23.1 5.7 1.2 0.2 

أجد نفسي قلًقا للغاية تجاه المشاكل  14
 البيئية المائية

 2 17 77 147 177 ك
4.14 0.89 12 

% 42.1 35 18.3 4 0.5 

15 
من أسباب انقراض بعض 
 الحيوانات حمالت الصيد المفرط

 0 2 17 98 303 ك
4.67 0.58 3 

% 72.1 23.3 4 0.5 0 

16 
أحرص على نظافة األماكن 

 الطبيعية التي أزورها

 1 2 10 95 312 ك
4.70 0.56 2 

% 74.3 22.6 2.4 0.5 0.2 

17 
أشعر باألسى تجاه إتالف البيئة 

 وموت حيواناتهاالمائية 

 1 1 20 101 297 ك
4.65 0.61 4 

% 70.7 24 4.8 0.2 0.2 

 البيئة المائية النظيفة ملك للجميع 18
 3 6 45 131 235 ك

4.40 0.79 7 
% 56 31.2 10.7 1.4 0.7 

  0.43 4.23 المتوسط الكلي للجانب األول  
 

( وهو ما يقابل 0.43( بانحراف معياري )4.23( أن المتوسط المرجح لألوزان للجانب األول بلغ قيمته )2يتضح من الجدول )
درجة )مرتفع( من الميزان التقديري، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حول الجانب األول 

( 4.86الفقرة التي تنص على )المحافظة على الموارد المائية من تعاليم ديننا اإلسالمي( بمتوسط حسابي ) جاء في المرتبة األولى
( وبدرجة مرتفعة، يليها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )أحرص على نظافة األماكن الطبيعية التي 0.41وانحراف معياري )

( وبدرجة مرتفعة، يليها في المرتبة الثالثة الفقرة التي تنص على )من أسباب 0.56اري )( وانحراف معي4.70أزورها( بمتوسط حسابي )
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( وبدرجة مرتفعة، فيما جاء في 0.58( وانحراف معياري )4.67انقراض بعض الحيوانات حمالت الصيد المفرط( بمتوسط حسابي )
متوسط ابعة االنشطة البيئية عبر وسائل التواصل االجتماعي( بالمراتب الثالثة األخيرة على الترتيب الفقرة التي تنص على )أهتم بمت

( وبدرجة مرتفعة، يليها الفقرة التي تنص على )أهتم بمتابعة البرامج اإلعالمية التي تتناول 1.06( وانحراف معياري )3.66حسابي )
في حين جاء في المرتبة األخيرة الفقرة التي ( وبدرجة مرتفعة، 1.07( وانحراف معياري )3.53قضايا البيئة المائية( بمتوسط حسابي )

 ( وبدرجة مرتفعة.1.06( وانحراف معياري )3.42تنص على )أهتم بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالبيئة المائية( بمتوسط حسابي )
ودراسة الزعبي ( 2009( ودراسة المغيصيب )2010وتتفق نتائج الدراسة الحالية في هذا الجانب مع دراسة زيدان وحرز هللا )

 ( في زيادة مستوى الثقافة البيئية لدى عينة الدراسة وفاعلية البرامج المنفذة.2015)
وللتحقق من الهدف الفرعي الثاني الذي ينص على )التعرف على الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب المسؤولية البيئية(، 

 ية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على فقرات االستبانة للجانبتم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحساب
 ( كما يلي:3الثاني وهو المسؤولية البيئية، فجاءت النتائج الموضحة في الجدول )

 3جدول 

للجانب الثاني:  االستبانةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث على فقرات 
 المسؤولية البيئية

 الفقرات م

سب
والن
ت 
رارا
لتك
ا

 

 درجة الموافقة

بي
حسا

ط ال
وس
لمت
ا

ي   ر
عيا
 الم
راف

النح
ا

 

فقرة
ب ال

ترتي
موافق  

 موافق بشدة
إلى حد 

 ما
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

19 
أقدم النصح ألي شخص 
أجده مرتبط بمشكلة تتعلق 

 بالبيئة المائية

 4 8 94 149 165 ك
4.10 0.88 10 

% 39.3 35.5 22.4 1.9 1 

20 
تفعيل القوانين واألنظمة 
البيئية المعمول بها يحاف  

 على البيئة المائية

 0 1 44 148 227 ك
4.43 0.69 8 

% 54 35.2 10.5 0.2 0 

21 
تضافر جهود األفراد 
والجهات يسهم في حماية 

 البيئة المائية

 1 1 16 113 289 ك
4.64 0.59 2 

% 68.8 26.9 3.8 0.2 0.2 

 3 0.61 4.61 0 3 20 114 283 ك 22
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المشاركة المجتمعية في 
األنشطة البيئية يسهم رفع 

 الوعي البيئي المائي
% 67.4 27.1 4.8 0.7 0 

23 
لوسائل التواصل 
االجتماعي دور فعال في 
 نشر الوعي البيئي المائي

 4 5 31 89 291 ك
4.57 0.76 5 

% 69.3 21.2 7.4 1.2 1 

24 
ينبغي أن تسهم مؤسسات 
اإلعالم في التوعية البيئة 

 المائية

 1 1 13 96 309 ك
4.69 0.56 1 

% 73.6 22.9 3.1 0.2 0.2 

25 
تضمين المناهج الدراسية 
موضوعات توعوية حول 

 البيئية المائية

 3 4 39 114 260 ك
4.49 0.76 6 

% 61.9 27.1 9.3 1 0.7 

26 
أهتم بمناقشة المشاكل 
 البيئية المائية مع اآلخرين

 5 24 119 128 144 ك
3.91 0.98 12 

% 34.3 30.5 28.3 5.7 1.2 

27 
أبلغ الجهات المسؤولة 
عند وجود مشكالت تتعلق 

 بالبيئة المائية

 6 37 93 132 152 ك
3.92 1.03 11 

% 36.2 31.4 22.1 8.8 1.4 

28 
ينبغي محاسبة من يمارس 

 الصيد الجائر لألسماك

 2 14 38 103 263 ك
4.45 0.83 7 

% 62.6 24.5 9 3.3 0.5 

29 
مستعد للمشاركة في الحد 

 من تلوث مياه األودية

 8 13 67 127 205 ك
4.21 0.95 9 

% 48.8 30.2 16 3.1 1.9 

30 
أقترح وضع حلول عاجلة 

المشكالت لمنع تفاقم 
 البيئية في المستقبل

 1 7 21 102 289 ك
4.60 0.69 4 

% 68.8 24.3 5 1.7 0.2 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثونالو الخامس العدد

 م 2021 – أيلول – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

523 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  0.50 4.39 المتوسط الكلي للجانب الثاني  

( وهو ما يقابل 0.50( بانحراف معياري )4.39( أن المتوسط المرجح لألوزان للجانب الثاني بلغ قيمته )3يتضح من الجدول )
الميزان التقديري، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حول الجانب األول درجة )مرتفع( من 

( 4.69جاء في المرتبة األولى الفقرة التي تنص على )ينبغي أن تسهم مؤسسات اإلعالم في التوعية البيئة المائية( بمتوسط حسابي )
مرتفعة، يليها في المرتبة الثانية الفقرة التي تنص على )تضافر جهود األفراد والجهات يسهم في حماية  ( وبدرجة0.56وانحراف معياري )

( وبدرجة مرتفعة، يليها في المرتبة الثالثة الفقرة التي تنص على 0.59( وانحراف معياري )4.64البيئة المائية( بمتوسط حسابي )
( وبدرجة 0.61( وانحراف معياري )4.61م رفع الوعي البيئي المائي( بمتوسط حسابي ))المشاركة المجتمعية في األنشطة البيئية يسه

مرتفعة، فيما جاء في المراتب الثالثة األخيرة على الترتيب الفقرة التي تنص على )أقدم النصح ألي شخص أجده مرتبط بمشكلة تتعلق 
بدرجة مرتفعة، يليها الفقرة التي تنص على )أبلغ الجهات المسؤولة ( و 0.88( وانحراف معياري )4.10بالبيئة المائية( بمتوسط حسابي )

( وبدرجة مرتفعة، في حين جاء في المرتبة 1.03( وانحراف معياري )3.92عند وجود مشكالت تتعلق بالبيئة المائية( بمتوسط حسابي )
( 0.98( وانحراف معياري )3.91( بمتوسط حسابي )األخيرة الفقرة التي تنص على )أهتم بمناقشة المشاكل البيئية المائية مع اآلخرين

 وبدرجة مرتفعة.
( في زيادة مستوى المسؤولية 2017( ودراسة فروانة )2013وتتفق نتائج الدراسة الحالية في هذا الجانب مع دراسة المرتجي )
هرت ضعف مستوى المسؤولية البيئية لدى ( التي أظ2016البيئية لدى عينة الدراسة وفاعلية البرامج المنفذة، وتختلف مع دراسة محسن )

 عينة البحث.

( أو أقل منه 0.05وللتحقق من الهدف الفرعي الثالث الذي ينص على )التحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )
-Tتبــــــــــــــــــــــــار)ت( اخ الفئة العمرية(، تم إجراء -المستوى العلمي –في الوعي البيئي لدى عينة البحث تعزى للمتغيرات التالية: )الجنس

test  لعينتين مستقلتين، للتعرف على الفرق بين متوسطات استجابات عينة البحث على فقرات االستبانة للجانب األول والثاني في الثقافة
 ( كما يلي:4البيئية تعزى لمتغير نوع الجنس، فجاءت النتائج الموضحة في الجدول )

 4جدول 

 )ت( للفرق بين متوسطات الجانب األول والثاني في الثقافة البيئية تعزى لمتغير نوع الجنس نتائج اختبار

 نوع الجانب
 العدد نوع الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة الحرية قيمة ت
الداللة 

 اإلحصائية
الجانب 
 األول

 0.45 4.22 339 ذكر
0.65 418 0.52 

 0.37 4.26 81 أنثى
الجانب 
 الثاني

 0.51 4.38 339 ذكر
0.03 418 0.97 

 0.46 4.39 81 أنثى
(، 0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.52( بمستوى داللة )0.65( أن نتيجة اختبار )ت( كانت )4يتضح من الجدول )

بين متوسطي نوعي الجنس الذكر واألنثى ( أو أقل منه 0.05عليه نقرر أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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في جانب الثقافة البيئية، حيث إن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا الجانب جاءت متقاربة بين نوعي الجنس الذكر 
 واألنثى.

فروق دالة إحصائًيا ( في عدم وجود 2010( ودراسة زيدان وحرز هللا )2015وبذلك تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الزعبي )
 تعزى لمتغير الجنس في جانب الثقافة البيئية.

( بالنسبة  للفرق بين متوسطات الجانب الثاني في الثقافة البيئية تعزى لمتغير نوع الجنس أن نتيجة 4كما يتضح من الجدول )
ه نقرر أنه ال توجد فروق ذات داللة (، علي0.05( وهي أكبر من مستوى الداللة )0.97( بمستوى داللة )0.03اختبار )ت( كانت )

( أو أقل منه بين متوسطي نوعي الجنس الذكر واألنثى في جانب المسؤولية البيئية، حيث إن 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لهذا الجانب جاءت متقاربة بين نوعي الجنس الذكر واألنثى.

( التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى لمتغير الجنس لصالح 2017الدراسة الحالية مع دراسة فروانة )وبذلك تختلف 
 الذكور في جانب المسؤولية البيئية.

وللتعرف على الفرق بين متوسطات استجابات عينة البحث على فقرات االستبانة للجانب األول والثاني في الثقافة البيئية تعزى 
وجاءت النتائج الموضحة في الجدول  ANOVAمستوى العلمي، تم إجراء اختبار التباين أحادي االتجاه للمجموعات المتعددة لمتغير ال

 أ( كما يلي:-5)

 أ(-5جدول )

 للجانب األول والثاني في الثقافة البيئية تعزى لمتغير المستوى العلمي   ANOVAنتائج اختبار التباين األحادي 

نوع 
 الجانب

 العدد المستوى العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
الجانب 
 األول

أقل من 
 0.46 4.33 71 البكالوريوس

 0.43 4.19 246 بكالوريوس 0.05 3.03
 0.41 4.25 103 دراسات عليا

الجانب 
 الثاني

أقل من 
 البكالوريوس

71 4.49 0.48 
1.92 0.15 

 0.49 4.36 246 بكالوريوس
 0.52 4.37 103 دراسات عليا
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أ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي -5يوضح الجدول )
فهي دالة إحصائًيا عند مستوى  (0.05( بمستوى داللة )3.03للجانب األول تعزى لمتغير المستوى العلمي، فقد جاءت قيمة )ف( )

(. حيث جاءت قيمة المتوسطات الحسابية لفئة األقل من البكالوريوس مرتفعة عن فئات المستويات العلمية األخرى بقيمة متوسط 0.05)
 ( من أصل خمس درجات.4.19(، في حين جاءت فئة البكالوريوس هي األقل فئة بقيمة متوسط )4.33)

 ب( كما يلي:-5وجاءت النتائج الموضحة في الجدول ) (Scheffe)م إجراء اختبار المقارنات البعدية ولمعرفة سبب الفروقات ت

 ب(-5جدول )

 لفئات المستوى العلمي  (Scheffe)نتائج اختبار المقارنات البعدية 

 الوعي البيئي في جانب الثقافة البيئية تبًعا للمستوى العلمي
الفرق بين 

 المتوسطات
 الداللة اإلحصائية مستوى الداللة

 دال إحصائًيا 0.05 0.14 البكالوريوس -----أقل من البكالوريوس
 غير دال إحصائًيا 0.44 0.08 دراسات عليا ------أقل من البكالوريوس 

 غير دال إحصائًيا 0.54 0.05 البكالوريوس ------دراسات عليا 
ب( أن سبب الفروق الدالة إحصائًيا في الوعي البيئي لجانب الثقافة البيئية التي تعزى للمستوى العلمي -5يتضح من الجدول )

( لصالح فئة األقل من 0.05( ومستوى داللة )0.14تعود إلى الفرق بين فئة األقل من البكالوريوس وفئة البكالوريوس بفارق معنوي )
لفرق بين فئتي المستوى العلمي )من أقل من البكالوريوس إلى دراسات عليا( و )من دراسات عليا إلى البكالوريوس( البكالوريوس. فيما كان ا

 (. 0.05( على الترتيب، وهي أكبر من مستوى الداللة )0.54( و )0.44غير دال إحصائًيا عند مستوى داللة )

( 0.05لى أنه )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ومما سبق من نتائج يمكن قبول الفرضية البحثية التي تنص ع 
أو أقل منه في الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب الثقافة البيئية تعزى لمتغير المستوى العلمي(، وذلك لصالح فئة األقل من 

ارتفاع مستوى  ارس بالتعليم العام، وقد يعودالبكالوريوس. ويمكن تبرير هذه النتيجة بأن فئة األقل من البكالوريوس هم شريحة طالب المد
الثقافة البيئية لديهم إلى تطوير المناهج الدراسية واشتمالها على معلومات وتوجيهات نحو المحافظة على موارد البيئة والحرص على 

 نظافتها ورعايتها؛ مما أسهم في بناء اتجاهات إيجابية نحوها.

اين أحادي االتجاه، ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي أ( نتائج تحليل التب-5ويوضح الجدول )
( فهي غير دالة إحصائًيا عند 0.15( بمستوى داللة )1.91البيئي للجانب الثاني تعزى لمتغير المستوى العلمي، فقد جاءت قيمة )ف( )

 لمي كانت متقاربة.(، حيث إن قيم المتوسطات الحسابية لفئات المستوى الع0.05مستوى )

( 0.05ومما سبق من نتائج يمكن رفض الفرضية البحثية التي تنص على أنه )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 أو أقل منه في الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب المسؤولية البيئية تعزى لمتغير المستوى العلمي(.
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ير بات عينة البحث على فقرات االستبانة للجانب األول في الثقافة البيئية تعزى لمتغوللتعرف على الفرق بين متوسطات استجا
( كما 6وجاءت النتائج الموضحة في الجدول ) ANOVAالفئة العمرية، تم إجراء اختبار التباين أحادي االتجاه للمجموعات المتعددة 

 يلي:

 6جدول 

 للجانب األول والثاني  في الثقافة البيئية تعزى لمتغير الفئة العمرية   ANOVAنتائج اختبار التباين األحادي 

نوع 
 الجانب

 العدد المستوى العلمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية
الجانب 
 األول

 0.33 4.23 61 سنة فأقل25من 

0.89 0.41 
سنة إلى 26من 
 سنة 45

298 4.22 0.46 

 45من أكثر 
 سنة

61 4.30 0.35 

الجانب 
 الثاني

 0.45 4.41 61 سنة فأقل25من 

1.26 0.28 
سنة إلى 26من 
 سنة 45

298 4.36 0.52 

1.26 0.28 4.47 0.45 
( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه، ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي 6يوضح الجدول )

( فهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى 0.41( بمستوى داللة )0.89للجانب األول تعزى لمتغير الفئة العمرية، فقد جاءت قيمة )ف( )
 (، حيث إن قيم المتوسطات الحسابية للفئة العمرية كانت متقاربة.0.05)

( 0.05ت داللة إحصائية عند مستوى )ومما سبق من نتائج يمكن رفض الفرضية البحثية التي تنص على أنه )توجد فروق ذا
 أو أقل منه في الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب الثقافة البيئية تعزى لمتغير الفئة العمرية(.

( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه، ومنه نستنتج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي 6ويوضح الجدول )
( فهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى 0.28( بمستوى داللة )1.26تعزى لمتغير الفئة العمرية، فقد جاءت قيمة )ف( )للجانب الثاني 

 (، حيث إن قيم المتوسطات الحسابية للفئة العمرية كانت متقاربة.0.05)

( 0.05وى )ية عند مستومما سبق من نتائج يمكن رفض الفرضية البحثية التي تنص على أنه )توجد فروق ذات داللة إحصائ
 أو أقل منه في الوعي البيئي لدى عينة البحث في جانب المسؤولية البيئية تعزى لمتغير الفئة العمرية(.
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 ملخص النتائج:

( وهو ما يقابل درجة )مرتفع( من الميزان 0.43( بانحراف معياري )4.23أن المتوسط المرجح لألوزان للجانب األول بلغ قيمته ) -
وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حول الجانب األول جاء في المرتبة التقديري، 

( وانحراف معياري 4.86األولى الفقرة التي تنص على )المحافظة على الموارد المائية من تعاليم ديننا اإلسالمي( بمتوسط حسابي )
في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على )أهتم بالبحث عن المعلومات المتعلقة بالبيئة  ( وبدرجة مرتفعة، في حين جاء0.41)

 ( وبدرجة مرتفعة.1.06( وانحراف معياري )3.42المائية( بمتوسط حسابي )
الميزان  ( وهو ما يقابل درجة )مرتفع( من0.50( بانحراف معياري )4.39أن المتوسط المرجح لألوزان للجانب الثاني بلغ قيمته ) -

التقديري، وبالنظر إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة البحث حول الجانب األول جاء في المرتبة 
( وانحراف 4.69األولى الفقرة التي تنص على )ينبغي أن تسهم مؤسسات اإلعالم في التوعية البيئة المائية( بمتوسط حسابي )

في حين جاء في المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص على )أهتم بمناقشة المشاكل البيئية المائية مع  ة مرتفعة،( وبدرج0.56معياري )
 ( وبدرجة مرتفعة.0.98( وانحراف معياري )3.91اآلخرين( بمتوسط حسابي )

الذكر واألنثى في جانب ( أو أقل منه بين متوسطي نوعي الجنس 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
( أو أقل منه بين متوسطي نوعي الجنس الذكر 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) كما الثقافة البيئية،

 .واألنثى في جانب المسؤولية البيئية
( 3.03، فقد جاءت قيمة )ف( )توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي للجانب األول تعزى لمتغير المستوى العلمي -

(. حيث جاءت قيمة المتوسطات الحسابية لفئة األقل من البكالوريوس 0.05( فهي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.05بمستوى داللة )
(، في حين جاءت فئة البكالوريوس هي األقل فئة بقيمة متوسط 4.33مرتفعة عن فئات المستويات العلمية األخرى بقيمة متوسط )

 ( من أصل خمس درجات.4.19)
( 1.91ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي للجانب الثاني تعزى لمتغير المستوى العلمي، حيث جاءت قيمة )ف( ) -

 (.0.05( فهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى )0.15بمستوى داللة )
( 0.89ل تعزى لمتغير الفئة العمرية، فقد جاءت قيمة )ف( )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي للجانب األو  -

 (.0.05( فهي غير دالة إحصائًيا عند مستوى )0.41بمستوى داللة )
( 1.26ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوعي البيئي للجانب الثاني تعزى لمتغير الفئة العمرية، فقد جاءت قيمة )ف( ) -

 (.0.05الة إحصائًيا عند مستوى )( فهي غير د0.28بمستوى داللة )
 التوصيات:

 عقد الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالبيئة وكيفية المحافظة عليها بمشاركة عينات من كل فئات المجتمع السعودي. .1
 زيادة االهتمام بالبيئة وكيفية المحافظة عليها في البرامج اإلعالمية وإعطائه وقت مناسب نظرًا ألهميته. .2
 بمتابعة األنشطة البيئية عبر وسائل التواصل االجتماعي.االهتمام  .3
 زيادة الوسائل المستخدة في  المحافظة على الحيوانات واألسماك في المحميات الطبيعية. .4
 ضرورة إبالغ الجهات المسؤولة عند وجود مشكالت تتعلق بالبيئة المائية. .5
 ى البيئة.تدريب شباب المتطوعين على الطرق المستخدمة في المحافظة عل .6
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 المقترحات:

 دراسات عن:عمل 

 كيفية حماية النظم البيئية المنتجة لغذاء اإلنسان. .1
 تصميم استراتيجية لكيفية مراقبة المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. .2

 المراجع:

المطورة للمرحلة الثانوية في م(. درجة تضمن المفاهيم البيئية في كتب الدراسات االجتماعية 2012األسمري، حسن عبد هللا سعيد. )
 ضوء مفاهيم التربية البيئية العالمية. رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة أم القرى 

( برنامج مقترح لتنمية الوعي البيئي لدى األطفال. مؤتمر التعليم النوعي ودوره في التنمية البشرية في عصر 2006برعي، مرفت حسن )
 العولمة: جامعة االسكندرية.

(. دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق متطلبات المسؤولية االجتماعية لمؤسسات، ملتقى حول اإلبداع والتغير 2011بروال، بومدين )
 التنظيمي في المنظمات الحديثة: دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية، جامعة البميدة.

( مدى إدراك الطلبة الفلسطينيين من المصانع ألهمية المحافظة على البيئة، مؤتمر الصناعات 2010جرز هللا، حسام وعفيف، زيدان )
 اإلسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات: جسور السالم وتنمية اقتصادية أم دمار لإلنسان والبيئة، جامعة القدس المفتوحة.

ى طلبة كلية العلوم التربوية وعالقته ببعض المتغيرات. دراسات العلوم التربوية: (. مستوى الوعي البيئي لد2015الزعبي، عبد هللا سالم )
 .3، ع42الجامعة األردنية، مج 
(. دور الوعي البيئي والتربية البيئية في الحد من مشكالت البيئة )العراق انموذجا(. مجلة كلية المأمون، 2006الساكني، عبير يحيى )

 (.25العدد )
(، فاعمية برنامج مقترح في التربية البيئية قائم على التعلم الذاتي لتنمية التنور البيئي في ضوء بعض 2008د )الشقري، شمعة أحم

 المعايير العالمية: جامعة أسيوط، القاهرة.
ة أم ع، الوعي البيئي لدى طالبات جامعة أم القرى من منظور تربوي اسالمي، رسالة ماجستير غير منشورة، جام2003العتيبي، نور، 

 القرى.
 م(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض. مكتبة العبيكان.1995العساف، صالح أحمد. )
(. المسؤولية االجتماعية لمشركات نحو التنمية المستدامة، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان 2015العصيمي، عابد عبد هللا )

 األردن.
مستوى الثقافة البيئية لدى معلمي العلوم بالمرحلة االبتدائية في مدينة تبوك. رسالة ماجستير، كلية التربية، (. 2008العمري، عزيز )
 جامعة أم القرى 

 (. األمم المتحدة: اإلنجازات واإلخفاقات، عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع.2011الفتالوي، سهيل حسين )
معلمي المهني بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة في تنمية المسؤولية البيئية لدى طلبتهم وسبل  (. دور2017فروانة، منهل صالح عمر )

 تطويره. الجامعة اإلسالمية: غزة.
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“A Proposal for Protecting the Endangered Species” 

Abstract: 

This research aims at developing a proposal for protecting the endangered species as a model coupled with a questionnaire 

on environmental awareness. The study adopts the descriptive, analytical and questionnaire-based approach. The study 

population includes Saudi citizens from all regions of the Kingdom of Saudi Arabia, and the sample consists of (420) 

participants whom are randomly selected. The questionnaire tool includes thirty paragraphs, distributed under two main 

aspects: environmental culture and environmental responsibility. The results show that the weighted average of weights for 

the environmental culture aspect reached a value of (4.23) with a standard deviation amounting to (0.43), which corresponds 

to a (high) degree in accordance with Likert scale (Likert, 1932), while the weighted average of weights for the environmental 

responsibility aspect reached a value of ( 4.39) with a standard deviation amounting to (0.50), which corresponds to a (high) 

degree in accordance with Likert scale (Likert, 1932). The results also show that there are no statistically significant 

differences at the significance level (P≤0.05) between the mean of the gender variable in both aspects: environmental culture 

and environmental responsibility. It also shows that there are statistically significant differences attributed to the educational 

level variable in the environmental culture aspect in favor of “less than BA” category with an average value of (4.33), while 

there are no statistically significant differences for the same variable in the environmental responsibility aspect. As for the 

age group variable, no statistically significant differences appear in both aspects. The most important recommendations are: 

Holding seminars and conferences concerned with the environment and how to conserve it, with the participation of samples 

from all groups of Saudi society, paying greater attention to the environment and how to conserve it in media shows and 

devoting a sufficient time to it in view of its importance.  

Keywords: Conservation, Endangered Species, Environmental Awareness 
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