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 ملدص: 

فعالية برنامج إرشادي توعوي قائم عمى القرآن والسنة في  تبينإلى  الدراسة تىدف 
( طالًبا بكمية الحاسبات 34لعينة مكونة من ) ،الطائفتحقيق األمن البيئي لدى طالب جامعة 

، تم تقسيميم ممن تقع درجاتيم في االرباعي األدنى لمقياس األمن البيئي ونظم المعمومات
مقياس األمن م ُطبق عميي، مجموعة ضابطة(طالًبا  22 –مجموعة تجريبية طالًبا  23إلى )

البرنامج اإلرشادي التوعوي عمى المجموعة  طبقو ا، تطبيقا قبميً  (ن: الباحثوإعداد)البيئي 
عن طريق برنامج الزوم نظرا  بواقع جمستين إعالميتين وثالث عشرة جمسة تنفيذية التجريبية

إعادة تطبيق ثم ، ( جمسات أسبوعيا4( دقيقة، بواقع )9:، مدة كل جمسة )لجائحة كورونا
المقياس عمى طبق ا، ثم ا بعديً يقً مقياس األمن البيئي عمى العينتين التجريبية والضابطة تطب

اعتمدت الدراسة عمى المنيج خمسة أسابيع، و  مرور بعد اتتبعيً المجموعة التجريبية تطبيقا 
نتائج إلى: وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات التوصمت شبو التجريبي، و 

البيئي لصالح طالب  التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن الدراسةمجموعتي 
درجات طالب  رتب المجموعة التجريبية، وعدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي
 المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس األمن البيئي.

 

  األمن البيئي -برنامج ارشادي توعوي قائم عمى القرآن والسنة: المفتاحية الكممات 
 .طالب جامعة الطائف –                         

 
 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رقم -لعربية السعودية تم تمويل ىذه الدراسة برعاية عمادة البحث العممي، جامعة الطائف، المممكة ا
 (2-552-9:المشروع البحثي)
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The effectiveness awareness- counseling program based on  Qur'anic 

and Sunni in environmental security among Taif University students. 

Abstract:  
 

The study aimed to identify the effectiveness of an awareness- counseling 

program based on Qur'anic and Sunni in environmental security among Taif 

University students, for a sample of (23) students at the College of Computers 

and Information Systems, divided into (12 students, in experimental group - 11 

students, in control group).The environmental security Scale was applied to 

them prepared by researchers in a prior application, then the awareness-

counseling program based on  Qur'anic and Sunni was applied to the 

experimental group, with (2) informational sessions and (13) awareness-

guidance sessions, each session lasting (90) minutes, at the rate of (3) sessions 

per week, then re-applying the environmental security Scale to the 

experimental group and control group. After five weeks, environmental 

security Scale were applied to experimental group only, results Showed there is 

statistically significant difference between the mean ranks scores of the 

experimental and control groups in the post-test environmental security scale 

for experimental group, and there no significant difference Statistically 

between the mean ranks scores of the experimental group students in follow-up 

test in Environmental Security Scale. 

 
Key Words: Awareness-counseling Program Based on Qur'anic and Sunni - 

Environmental Security - Taif University students . 
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 :مكدمة
لقد خمق اهلل تبارك وتعالى اإلنسان وجعمو خميفة لو في األرض ليعمرىا، ونيى سبحانو      

َظَيَر قال تعالى: "ف ،المخرب أو الجائر بالسموكوتعالى بني البشر عن الفساد في األرض 
 "ْعَض الَِّذي َعِمُموا َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُيم بَ 

، فقد تسبب االستغالل العشوائي والجائر لموارد األرض في استنزافيا؛ فظيرت (52الروم، )
الصناعي  ، وتصحر التربة، كما أدى النشاطوانقراض بعض الكائنات ،مشكالت نقص المياه

فعت درجة حرارة األرض، وظيرت األمطار المفرط إلى تمويث البيئة وفسادىا، فارت والتكنولوجي
 الحمضية، وتموث اليواء والمياه.

؛ حيث لم أحد أبعاد األمن الوطني Environmental Securityيعد األمن البيئي و 
يعد يقتصر مفيوم األمن عمى حماية حدود الدول من العدوان، بل أصبح يرتبط بتيديد البيئة 

لمموارد  السميماالستغالل غير و البشرية الجائرة  والسموكيات التكنولوجي نتيجة التطور
 (.484، 3929أصبحت مميئة بالمخاطر )ىوشات، فالبيئة  والذي تسبب في تدىورالطبيعية، 

وال يزال مثيًرا لمجدل إلى حد ما،  ،مفيوم جديد نسبًيا أنو:عمى األمن البيئي  نظر إلىيو 
لبيئية واعتبارات األمن القومي عمى أنو تقاطع االعتبارات اب Braden(2000, 5)يعرفو و 

تحول البيئة من االمتثال والمعالجة إلى  عمى أنو وينظر إليومستوى السياسة الوطنية، 
دمج االعتبارات البيئية والتجارية في منظمة التجارة العالمية ،  وقد تم ،استراتيجية لممجتمع
 .اسة الوطنية والدوليةاألمن البيئي تطورًا ميًما في أنظمة السي وعميو فقد أصبح

( أن األمن البيئي يجمع بين مفيوم األمن ومفيوم البيئة، 34، 3926ويذكر عمية )
عمى البيئة من المؤثرة سمًبا عن المجتمعات البشرية، و الناتجة ويشير إلى المشاكل األمنية 

لمجتمع ، وما ليا من آثار سمبية عمى االبيئيةزمات جية، ومن جية أخرى فيو يشير إلى األ 
 اإلنساني، مما يشير إلى وجود تأثير متبادل بين البيئة والمجتمع.

أي مكونات غير طبيعية أو طبيعية تسيم في  ىي( أن البيئة 57، 3928ويرى زبيري )
 مع كائنات حية أخرى. أفراد المجتمع ويعيشون فيياتكوين البيئة الذي يتفاعل معيا 

تخل باألمن ب ما تتعرض لو من انتياكات بسب ؛البيئة باىتمام عالمي كبير تحظىو 
تضافرت العديد من الجيود الدولية من طرف الدول والمنظمات الدولية وغير  حيث ؛البيئي

برام االتفاقيات الندوات و الدولية إلى عقد  الحوكمة البيئية ب فيما يعرف، العالميةالمؤتمرات وا 
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، وتحقيق لمحفاظ عمى البيئةن والتنسيق لتحقيق التعاو الجميععمى إشراك التي تعمل العالمية 
حق األجيال الحاضرة والمستقبمية في بيئة يسودىا األمن  بما يضمن ؛مبدأ اإللزامية والرقابة

 .(7، :392)مخموفي،  واالستقرار
االستدامة، وىي الحركة اليادفة إلى ضمان المساواة ب ويرتبط األمن البيئي ارتباطا وثيقا

من خالل االىتمام المشترك  ؛رد والمؤسسات البيئية واالقتصاديةبين األجيال في الموا
يعد تفعيل المساعي ؛ حيث يةمؤسسات التعميمالوالتعميم القائم عمى القيمة في  ،بالمستقبل

من الميمة ميًما التعاونية بين جداول األعمال / األولويات المؤسسية وتعمم الطالب جزًءا 
عندما يتعمم الطالب بالممارسة ويتم تمكينيم من خالل ؛ فوسعالتعميمية وأىداف االستدامة األ 

والبيئية  مساىمتيم في رؤية مشتركة طويمة األجل، يتم تعزيز التنمية األكاديمية والشخصية
(Brylinsky and Allen-Gil, 2009, 99) . 

استمرار أداء دورىا المحدد من  لضمانحرص اإلسالم عمى حفظ البيئة وحمايتيا؛ وقد 
ل اهلل تعالى في إعالة الحياة عمى األرض؛ وذلك من خالل القواعد والمبادئ التي تضبط قب

وتقنن عالقة اإلنسان ببيئتو لتحقيق التوازن البيئي؛ ومن ثم فإن ما تواجيو البيئة اليوم من 
كوارث ومشكالت دليال عمى غياب البعد الديني الذي يحكم سموكنا نحو البيئة )الدوسري، 

3926 ،239). 
حيث حماية البيئة  ؛سالم ييتم باألمن البيئي( أن اإل354، 3927ويذكر حسن )

والمحافظة عمييا وتنميتيا يعد فريضة شرعية تستوجب المحافظة عمى الماء بعدم اإلسراف 
و لنأكل تعافي استخدامو، وعدم تمويثو، والمحافظة عمى النبات بعدم قطعو إال لمضرورة، وزر 

 ية.منو حًبا وخضرة وفاك
أن األمن البيئي يتحقق من خالل   Detraz and Betsill (2009,303)كل من ويرى
دارتيا بطريقة مسؤولة، وحماية وتحسين الظروف جميع عمى  الحفاظ الموارد الطبيعية، وا 

 البيئية، وخمق بيئة تتناسب مع حياة ورفاىية أفراد المجتمع.
بفعالية توظيف اإلرشاد الديني ( أنو يجب 4، 3928وعمى جانب آخر يرى الدرادكو )

العالجي واإلنمائي، ويتم ذلك منطمًقا من  اإلرشاد تجعمو يتخطى دوره من اإلرشاد الوقائي إلى
التوجييات الربانية لمبشر، الذي إذا ما وظف في حياتنا سيمارس دوًرا فعااًل وحيوًيا في 

 معالجة معظم مشاكميا.



 م0100( 68) -0ج-عدد يونيو                                     ...                    فعالية برنامج إرشادي توعوي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 410 - 

 Mrdjenovich, Dake, Price, Jordan, and Brockmyerكل من  ويذكر

اإلرشاد الديني يوجو ؛ حيث إن رشاد الديني لطالب الجامعةأنو يجب توفير اإل  (2012,198)
 .ومجتمعوالفرد في دنياه ويزيده استبصارًا بنفسو 

رشادية أن البرامج اإل  ,Shukla and Sharma Misra 1221 ,2011)(كل من  ويرى
الفرد بالمعمومات حول أمًرا معيًنا،  تزويدل عمى تعمAwareness Counseling التوعوية 

 خبرات بيدف التوجيو واإلرشاد. وواكتساب ،وتبصيره بالمعرفة والعمم
األمن البيئي كأحد أبعاد األمن المجتمعي القومي والعالمي، كما أىمية يتضح مما سبق و 
فراد لمسؤول ألا من خالل السموكاألمن البيئي  بتحقيقسالمية اىتمام العقيدة اإليتضح 

دورا ميما عمى القرآن والسنة  ةقائمال ةتوعويال ةرشادياإل  وعميو قد تمعب البرامجالمجتمع، 
ومن ثم تحقيق األمن المجتمعي الذي ىو غاية كل مجتمع متحضر،  ،األمن البيئي تحقيق في

 الدراسة الحالية.إليو تسعى وىو ما 
 :الدزاسةمظهلة 

أو ، ياثيتمو اإلضرار بالبيئة بيتعمدون قد الطالب عض أن ب الحاليون الباحثون الحظ
شجار، إتالف األأو تخريبيا بفي استخدام المياه والكيرباء،  استنزاف مواردىا باإلسراف

شعال النيران في الحدائق واألماكن الخموية، مما يشير إلى قصور في األمن البيئي لدى  وا 
تخصصات األكاديمية قميمة االىتمام بالبيئة؛ وقد يرجع ذلك إلى طبيعة بعض ال، ىؤالء الطالب
إلى وجود عالقة بين التخصصات األكاديمية لطالب  Lang (2011)دراسة  حيث توصمت

سجمت تخصصات األعمال التجارية الوافدة  فقد ؛الجامعات ومواقفيم وسموكياتيم البيئية
لطالب الوافدين في اب مقارنةدرجات أقل في اثنين من المقاييس األربعة لحماية البيئة 

 التخصصات األخرى. 
 Fanfarova andدراسة  أكدتيرجع ذلك أيضا إلى قمة الوعي البيئي؛ حيث وقد 

Maris (2017)  وأن العناية الدائمة بالبيئة ارتباًطا وثيًقا بزيادة الوعي البيئيعمى ارتباط ،
 .ديثحالمدرسي النظام الجزًءا طبيعًيا من يجب أن يكون التعميم البيئي 

توصمت دراسة ، فقد األمن البيئي غيابا في التربية البيئية دورا محوريً  غياب معبوقد ي
المقدمة في مراحل ( إلى أن التربية البيئية بكتب الجغرافيا والتربية المدنية 3924طويل )
 بمدينة بسكرة ال تحقق التنمية المستدامة؛ حيث احتمت مفاىيم ثانوية لتحقيق التنميةالتعميم 
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المستدامة مراتب متقدمة، في حين احتمت مفاىيم أساسية مراتب متوسطة ومتدنية، فضال 
تكامل بين ما العدم و ، التربية البيئيةو  عن عدم االندماج الجيد لمفاىيم التنمية المستدامة

يدرسو التالميذ في المدرسة وما ىو موجود بالبيئة الخارجية، عالوة عمى ذلك عدم وجود 
 ة لمتالميذ لتحقيق التنمية المستدامة.أدوار وظيفي

( إلى أن الوسط المدرسي يساىم بقدر محدود في 3939توصمت دراسة مساعدية )كما 
، وعمى العكس الثاني والثالث من التعميم االبتدائي الصفينترسيخ أبعاد التربية البيئية لتالميذ 

ي التربية البيئية وتنمية فليا دور إيجابي وفعال ( إلى أن المدارس 3924قرواني )توصل 
  الوعي البيئي لدى الطالب من وجية نظر المعممين.

فعالية المدخل  :إلى تحسين األمن البيئي من خالل الدراساتبعض سعت عميو فقد و 
(، ومن خالل برنامج مقترح لخدمة 3997مبروك والتمامي ) دراسةالتنظيمي البيئي كما في 

(، ومن خالل برنامج مقترح لمممارسة العامة في 3929مغازي ) دراسةالجماعة كما في 
 (.:392أبو الفتوح ) دراسةالخدمة االجتماعية كما في 
إلى فعالية بعض البرامج في تحسين مفاىيم األمن البيئي؛  الدراساتوقد توصمت بعض 

( إلى فعالية برنامج تعميمي قائم عمى 3926) وعبد اهللتوصمت دراسة أبو جاموس  حيث
توصمت دراسة و ، في األردن الروضةالمتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى أطفال  الذكاءات

مقترح في التربية المنيج أنو يمكن تنمية المسؤولية البيئية من خالل ال( إلى 3922ري )دالخ
 .البيئية

البطش  دراسة استخدمتياحيث  ؛دينيةالرشادية اإل برامج البحوث ال وقد استخدمت بعض
( 3929غنايم ) ودراسةمستوى الصالبة النفسية لدى زوجات الشيداء،  ( في رفع3929)

حيث  ؛رشادية التوعويةأخرى البرامج اإل  دراساتفي تنشيط المناعة النفسية، واستخدمت 
الشيومي  ودراسة( في الوقاية من مخاطر العنف األسري، 3926استخدميا الطايفي )

 يل تصورات الطالب نحو رمي المخمفات.( في تعد:392وامبوسعيدي ) والمعمري والغافري
عمى القرآن والسنة في تحقيق  ةقائمال ةتوعويال ةرشادياإل برامج ال عمى الرغم من أىميةو 
 قدجنبية أو أال توجد بحوث عربية  –عمى حد عمم الباحثين  –إال أنو  بصفة عامةاألمن 
تحقيق األمن البيئي لدى  برنامج إرشادي توعوي قائم عمى القرآن والسنة فيفعالية  تناولت

عداد برنامجطالب جامعة الطائف إرشادي توعوي قائم  ، مما دعا إلى إجراء الدراسة الحالية وا 
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في  الدراسة مشكمة تمثل، وعميو تاألمن البيئي تنمية يمكن من خاللوعمى القرآن والسنة 
 : ين التاليينالسؤال
  والسنة في تحقيق األمن البيئي ما فعالية برنامج إرشادي توعوي قائم عمى القرآن

 لدى طالب جامعة الطائف؟
  ىل يختمف مستوى األمن البيئي لدى طالب المجموعة التجريبية بين القياسين

 البعدي والتتبعي؟
 :الدزاسةيدف 

التحقق من األثر التجريبـي لفعاليـة برنـامج إرشـادي توعـوي قـائم عمـى القـرآن والسـنة فـي 
اإلرشـــادية  ب جامعـــة الطـــائف عقـــب االنتيـــاء مـــن الجمســـاتتحقيـــق األمـــن البيئـــي لـــدى طـــال

خـالل اسـتمرارية تـأثير البرنـامج بعـد انتيـاء التطبيـق مـن  تبـين مـدىمباشـرة، وكـذلك  التوعوية
 .من انتياء الجمسات القياس التتبعي بعد مرور خمسة أسابيع

  :الدزاسةأيمية 

 وتتمثل في: أوال األىمية النظرية:
  تتناولو الدراسة وىو تنمية الوعي البيئة؛ وما يتبعو من سموك أىمية الموضوع الذي

 يحافظ عمى البيئة، ويحمييا من التموث، وينمي مواردىا.
  أىمية الفئة التي تتناوليا الدراسة وىم فئة طالب الجامعة فيم عماد األمة

 ومستقبميا، وباستقامة سموكيم البيئي يزدىر مستقبل البيئة وما بيا من موارد.
  أو التي اعتمدت ة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت تنمية الوعي البيئيندر ،

 .عمى البرامج التوعوية القائمة عمى القرآن والسنة
  ،والبرامج اإلرشادية التوعوية القائمة عمى تقديم إطار نظري يتناول األمن البيئي

 القرآن والسنة.
 وتتمثل في: ثانيا: األىمية التطبيقية:

 انتباه الباحثين إلى أىمية تنمية الوعي البيئي، ودوره في الحفاظ عمى البيئة،  لفت
 وحمايتيا من التموث واالستنزاف، وتنمية مواردىا.

 قائم عمى  تثري الدراسة المكتبة التربوية بمقياس لألمن البيئي، وبرنامج توعوي
 .القرآن والسنة في تحقيق األمن البيئي
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 والسموكيات توعيتيم باألخطار من خالل لدى الطالب ي تحسين مستوى األمن البيئ
 .وبيان موقف القرآن والسنة من تمك األخطار والسموكياتالتي تضر البيئة، 

 توعوية  ، وندواتوحمالت ،أنشطةتخصيص  بضرورة أعضاء ىيئة التدريس ةتوعي
 بأىمية المحافظة عمى األمن البيئي.لممتعممين في جميع المؤسسات التعميمية 

  يتم دراستيا متربية البيئية لتصميم مقررات في القائمين عمى العممية التعميمية تفيد
 .األمن البيئيلممحافظة عمى  ؛بجميع مراحل التعميم

 :الدزاسةمصطلحات 

 The awareness  counseling  program: زطادي التوعويالربنامج اإل
 ،الوعي واإلدراك لدى األفرادرفع مستوى  إلى مجموعة اإلرشادات التي تيدفىو      

),Rahim . وفق ضوابط محددة وتعديل تصرفاتيم، كيفية التصرف في المواقف تعميميمو 

 )221 ,2019, Kiah and Hamid 
 Indicative program based on the :الكائم على الكسآى والشهةزطادي الربنامج اإل

Qur’an and Sunnah 

 ، وحميا؛مشاكميم مواجيةساعدة المسترشدين عمى متستيدف رشادية إىو عممية      
فنيات دينية مستمدة من القرآن والسنة النبوية.  باستخداملتحقيق التوافق الفردي والمجتمعي 

 (:، 3928 )الدرادكو،
 بأنو: قائم عمى القرآن والسنةالتوعوي الرشادي اإل برنامج وعميو يعرف الباحثون ال

من القرآن الكريم والسنة النبوية تستيدف تحقيق األمن مجموعة من اإلرشادات المستمدة 
البيئية،  اٌذفبظ عٍٝ اٌّٛاسدالبيئي لدى طالب جامعة الطائف من خالل إرشادىم بكيفية 

 وتنميتيا، وحماية البيئة من التموث، فضال عن التوعية بأىمية التربية البيئية.
 Environmental securityاألمن البيئي: 

 ،سالمة البيئة المحيطة بيم نتيجةفراد األر باالطمئنان الذي يتولد لدى ىو الشعو      
دات أخرى، والمحافظة ييدت أيوسالمة مواردىا الطبيعية من كل ىدر أو تموث أو إفساد أو 

(، 276، 3929شكل عام. )الذياب، عمييا، وعدم اإلخالل بتوازنيا، بما ينعكس عمى أمنيم ب
 :في مقياس األمن البيئي )إعدادالطالب عمييا  يحصلبالدرجة التي  :إجرائًيا و الباحثونعرفيو 

 ن(.والباحث
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 :الدزاسةذلددات 

رشاد النفسي التوعوي القائم عمى القرآن اإل  وتتمثل في األمن البيئي، محددات موضوعية:
 .والسنة

كمية الحاسبات طالب كمجتمع لمدراسة، و  وتتمثل في طالب جامعة الطائف محددات بشرية:
 .نظم المعمومات كعينة لمدراسةو 

 مدينة الطائف. –وتتمثل في المقر الرئيس لجامعة الطائف بالحوية  محددات مكانية:
 .ىـ2552/2553الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  محددات زمنية:
قائم عمى التوعوي الرشادي اإل برنامج وتتمثل في مقياس األمن البيئي، وال محددات أداتية:

 )إعداد: الباحثون(. آن والسنةالقر 
نظًرا النتشار جائحة  (ZOOMمن خالل اإلنترنت )برنامج التطبيق تم  محددات التطبيق:

 .كورونا
 :اإلطاز الهظسي، والدزاسات الشابكة

 ألمو البيئي:: ااأوًل

يعد األمن البيئي أحد أىم أبعاد األمن اإلنساني؛ بسبب تأثيره السمبي عمى حياة اإلنسان، 
ناك عالقة متداخمة بين البيئة واألمن اإلنساني؛ حيث يؤثر األمن البيئي عمى األمن في

اإلنساني ضمن ثالثة مستويات: الفردي، والوطني، والعالمي، فالفرد يحتاج إلى أن يرشد 
وىذا األخير  استخدامو لموارد البيئة وفق قوانين وتشريعات ممزمة مصدرىا المستوى الوطني،

من التشريعات واالتفاقيات والمعاىدات الدولية الخاصة بالحفاظ عمى البيئة يستمد قوانينو 
 .(495، 3929)ىوشات، 

في الممارسات  تؤثرالمشكالت البيئية باعتبارىا قضايا أمنية  أصبح اآلن ينظر إلىو 
ير ممارسات إضفاء الطابع األمني عمى البيئة يؤدي إلى تغيكما أن  ،المحمية والدوليةاألمنية 

ينطوي عمى أدوار جديدة لمجيات  مفيوم األمن البيئيأصبح  وعميو، حكام األمن الحاليةوأ
 .(Trombetta, 2008, 585)األمنذلك األمنية ووسائل مختمفة لتوفير 

يجب ، و ترتبط العناية الدائمة بالبيئة ارتباًطا وثيًقا بزيادة الوعي البيئي وتثقيف السكانو 
حماية البيئة وسالمتيا يمكن ف ،طبيعًيا من نظام مدرسي حديث أن يكون التعميم البيئي جزًءا

قد تخطى ف ،مما قد يجعل ىذا العالم أكثر صحة وازدىاًرا وأكثر أماًنا ؛تزيد من وعي الناس أن
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الحفاظ بيدف  المنظمات الدولية وغير الحكوميةت تيتم بو وأصبح، حدود الدولاألمن البيئي 
احترام  من خالل، البشروعمى رأسيم ، الكائنات الحية ظ عمىوالحفاعمى جودتيا أو تحسينيا، 
وتوفير  ،والتقييم البيئي ،التثقيف البيئيب ويتحقق األمن البيئي ،مبادئ التنمية المستدامة

 ,Fanfarova and Maris, 2017 حالتيا تغيير لبيئة وأسباب وعواقبعن امعمومات 

4608)  .) 
من البيئي ىو مركب يجمع بين مفيوم األ( أن األمن 34، 3997يذكر محمدين )و 

، فيو يشير إلى المشاكل األمنية الناجمة عن المجتمعات البشرية وتأثيرىا ومفيوم البيئة
سمبًيا عمى البيئة ىذا من جية، ومن جية أخرى يشير إلى األزمات والكوارث التي تسببيا 

 البيئية وماليا من آثار سمبية عمى المجتمع.
 تمنعيجابية التي السموكيات اإلممارسة لبيئي ىو ( أن األمن ا7:، 3929يعقوب ) رىوي

حدوث تأثيرات سمبية في البيئة، ويمكن أن تتسبب في تموثيا أو تدىورىا أو تخريب بعض 
مكوناتيا، مما يؤدي إلى اختالل النظام البيئي المحمي أو اإلقميمي أو العالمي، وبالتالي تيديد 

ل ىذه األماكن، أو انعكاسو السمبي عمييا، أي أن األمن البيئي األمن البيئي في أحد أو ك
قميمية وعالمية، وفترات زمنية  يرتبط بالزمان والمكان، ويشمل مساحات مختمفة محمية وا 

 مختمفة قصيرة أو متوسطة أو طويمة.
 Altin, Tecer, Tecer, Altin and Kahraman (2014) دراسة  توصمتوقد 

في المنظمات  بفعاليةوالمشاركة  ،الوعي بالقضايا البيئية يعنيالبيئي  أن الشعور باألمنإلى 
 البيئية.

يتحدد أن الشعور باألمن البيئي   Umuhire and Fang (2016 )دراسةنتائج وذكرت 
قدرة الفرد عمى فيم العالقة بين األنشطة البشرية والوضع الحالي لمجودة البيئية،  من خالل

 األنشطة التي تحافظ عمى البيئة.ممارسة في  عالاالشتراك الفورغبتو في 
يتضح مما سبق أن األمن البيئي أحد أىم أبعاد األمن العام؛ لكونو يتصل بحياة البشر و 

وسموكيم اليومي، كما أنو يؤثر عمى مستقبميم القريب والبعيد؛ ومن ثم فإن تحقيق األمن 
من البيئي بالحفاظ عمى موارد البيئة، البيئي يستدعي تنمية السموكيات اإليجابية لتحقيق األ

 لألجيال الحالية والمستقبمية. "التنمية المستدامة"وتنميتيا، وحمايتيا من التموث؛ بما يحقق 
 تيديدات األمن البيئي:
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التيديدات المناخية، والتيديدات مثل يواجو العالم اليوم العديد من التيديدات البيئية 
 :ا لكل منيموفيما يمي عرضً ات المتعمقة بنضوب الموارد الطبيعية، المتعمقة بالنفايات، والتيديد

حيث تعد ظاىرة تغير المناخ من أخطر الظواىر التي تيدد الحياة  : التيديدات المناخية؛(2)
 في عمى األرض، وتعد األنشطة الصناعية الجائرة من أخطر األسباب التي أحدثت اختالاًل 

زالتيا، التوازن البيئي المناخي، باإلضا فة إلى السموك التخريبي لمبيئة كحرق الغابات وا 
 التيديدات المناخية:الناتجة عن ومن أخطر األضرار 

 .انخفاض مخزون المياه العذبة 
   ارتفاع مستويات البحار بسبب ذوبان الجميد في القطبين، والناتج عن ارتفاع درجة

 حرارة األرض.
 .اختالل نظام الفصول األربعة 

النفايات الصمبة كالنفايات المنزلية والنفايات غير  مثل، يدات المتعمقة بالنفايات: التيد(3)
عند تراكميا أو حرقيا؛ لذلك تعمل الدول  من أخطر المموثات البيئيةالخطيرة؛ إال أنيا 

 عن النفايات السامة الناتجة عن عمى معالجة تمك النفايات بإعادة تدويرىا، فضاًل 
 ول إجراءات دقيقة لتخزينيا أو نقميا وتصريفيا.لذلك تتخذ الدالمصانع 

 والذيوتتمثل في غياب التنوع البيولوجي  : التيديدات المتعمقة بنضوب الموارد الطبيعية،(4)
يعرف بانقراض الكائنات الحية، وكذلك إزالة الغابات بقطع أشجارىا أو حرقيا، فضال عن 

أو نضوب المياه منيا أو ىجرانيا، أو  التصحر نتيجة إجياد التربة الزراعية أو تجريفيا
نضوب المياه العذبة نتيجة االستخدام الجائر ليا أو تمويثيا و زحف الرمال عمييا، 

 .(499 – 488، 3929)ىوشات، 
ا تتعمق باستنزاف الموارد، ومشكالت ومما سبق يتضح أن األمن البيئي يواجو مخاطرً     

ميو وجود مشاكل بيئية تيدد الحياة عمى كوكب ؛ مما ترتب عتتعمق بتعريض البيئة لمتموث
 األرض، فيما يعرف باختالل النظام البيئي.

 و البيئي:األميف حتكيل العوامل املؤثسة 

من العوامل  أن اتجاىات األفراد نحو البيئةإلى   Attarian (1996) دراسةتوصمت      
يد األفراد بمعمومات عن تزو أن  Bansal (1997) وترى دراسة المؤثرة في األمن البيئي،

 .من العوامل المؤثرة في األمن البيئي القضايا البيئية، واالتجاىات نحو البيئة
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بين الشعور باألمن البيئي وجود ارتباط ايجابي  Furman (1998) دراسةنتائج  ذكرتو       
 سةوتوصمت درا، مع زيادة الدخل المادييزداد الوعي البيئي  وأنوالطبقة االجتماعية، 

Çabuk and Karacaolu (2003) ؛أن نوع الجنس يؤثر في الشعور باألمن البيئي إلى 
 وقد أشارت، مقارنة بالذكورووعي بالبيئة  يجابية تجاه البيئةإحيث الطالبات لديين اتجاىات 

أن الوعي البيئي لدى طالب الجامعة يزداد مع تقدميم إلى  Ziadat (2009) دراسة نتائج
ى إلى السنة الخامسة، وأن المستوى التعميمي لو دورًا ميًما في درجة الوعي من السنة األول

 Larijani توصمت دراسةكما ، كان مؤشًرا عمى الوعي البيئي وأن التقدم في العمرالبيئي، 

الذكور، وأن األكبر ب األمن البيئي مقارنة ناث لديين مستوى أعمى منأن اإل إلى  (2017)
 من األصغر سًنا بالوعي البيئي. أعمى مستوىسًنا لدييم 

يالحظ فيما سبق أن الوعي بقضايا البيئة واالتجاىات اإليجابية نحوىا من أىم العوامل و      
عن الجامعات والمدارس المؤثرة في تحقيق األمن البيئي، وىذا ما يمكن تحقيقو من خالل 

 . يةية والتثقيفو برامج التوعالطريق المقررات الدراسية و 
 ألمو البيئي:املعسقلة لات الصعوب

ن عدم وجود إطار أإلى   Richard, Rultenbeek, and Motta (1998)رٛصً
قانوني واقتصادي لحماية البيئة، وعدم مشاركة عامة الناس في السموكيات التي تحافظ عمى 

 .من العوامل التي تضر باألمن البيئي البيئة
أن أنماط االستيالك   Princen, Maniates and Conca (2002,42)ويذكر      

 تسيم في انعدام األمن البيئي.التي يتبعيا البشر و  السموكياتتتمثل في العالية 
بسبب  ؛إلى أن انعدام األمن البيئي Sundar and Prem (2007)دراسة  أشارتو      

عن بغض النظر السكان في نيبال ليجرة  الغابات والفقر كان مؤشرًا ىامً سوء إدارة موارد ا
 الوجية المحمية أو الدولية.

أن افتقار المعممين لمكفاءة في المعمومات البيئية، يجعميم غير  Ernst (2009)يرى و       
 أي مؤسسة تربوية.قادرين عمى قيادة التغيير البيئي بشكل فعال في 

فيما سبق أن الصعوبات التي تواجو األمن البيئي تتمحور حول عدم كفاية  يالحظو      
ريعات حماية البيئة؛ وما ينتج عنيا من سموكيات تتسبب في تيديد األمن البيئي، تش

 .كاستنزاف الموارد، وتمويث البيئة
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 تعزيز األمو البيئي:

أن برامج التعميم البيئي إلى  Palmberg and Kuru (2000) توصمت دراسة     
من المغامرة في الطبيعة تسيم ، واألنشطة التي تتضمثل الرحالت الميدانية، والتخييمالمختمفة 

في تنمية األمن البيئي لدى أفراد المجتمع، وتطوير عالقات فعالة مع بيئتيم الطبيعية، 
 . بيئتيموتحسن من حساسيتيم تجاه 

 إلى  Hansmann, Scholz, Francke and Weymann (2005)دراسة أشارتو      
المعرفة البيئية،  :ي، وتتمثل فيالعديد من المجاالت التي تعزز الشعور باألمن البيئ

يجابية التي يتم اتباعيا لمتخمص من النفايات أو إعادة التجاىات، والسموكيات البيئية اإلوا
 تدويرىا، ووسائل االنتقال الصديقة لمبيئة، وقطاع التغذية.

تعزيز  و يمكنأنإلى   Farmer, Knapp and Benton (2007)دراسة كما توصمت     
تتحول المعرفة ، وذلك يجعل من السيل أن خالل التربية البيئية في الطبيعةي من األمن البيئ

 ، واتجاىات إيجابية تجاه البيئة.المكتسبة إلى سموك
سنوات  (29) لمدةنموذج تعميم االستدامة إلى أىمية   Rojas (2009)دراسة أشارتو      

عتمد ت ة ومتعددة التخصصاتسمسمة من الدورات الجامعية المطموبة والتكاممي والذي يضم
والطالب والموظفين وأفراد المجتمع وأصحاب المصمحة في الزراعة المعممين عمى تعاون 

لمعوامل الميددة  يتصد، والبيئي لممواطنين والمينيينالوعي تنمية ال في وصناعة األغذية
 ألمن البيئي.ل

جودة  فعاليةإلى   Brylinsky and Allen-Gil (2009)وقد توصمت دراسة      
من خالل  األمن البيئيفي تحقيق المشروعات الشاممة ومشاركة الطالب في قضايا االستدامة 

تحسين المناىج ، و ت األكاديمية والمرافق والعممياتالجيود التعاونية بين الطالب والوحدا
ن الدراسية من خالل المشاريع المتعمقة بموضوعات مثل: الطاقة، وأنظمة الغذاء، والحد م

البيئية مع برامج التسويق،  النفايات، والمناظر الطبيعية، باإلضافة إلى تعاون طالب الدراسات
 .واألعمال التجارية، والتاريخية، واالجتماعية، وبرامج االتصال

من البيئي لدى عينة مكونة من ( إلى تعزيز األ:392السبيعي )ت دراسة توصمكما      
 .الل تزويدىم بالمعمومات الجغرافية( فرًدا بمدينة الرياض من خ76)
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تعزيز األمن البيئي لدى األفراد والجماعات من خالل التربية البيئية  ومن ثم فإنو يمكن      
القائمة عمى: تنمية االتجاىات اإليجابية نحو البيئة، وتطوير عالقات إيجابية بين األشخاص 

زويدىم بالمعمومات الجغرافية حول البيئة، وبيئتيم، وكذلك تنمية مفاىيم التنمية المستدامة، وت
في تحقيق األمن التعميم ومؤسساتو فضال عن أىمية القدوة في السموك؛ وىذا ما يعزز دور 

 البيئي.
 أيمية األمو البيئي:

عمى تقييم  ا( أن الشعور باألمن البيئي يجعل الفرد قادرً 296، 3999يرى عبدالمسيح )     
سيم في تنمية البيئة ة بناًء عمى األنشطة البشرية، والقيام بأعمال تاألضرار التي لحقت بالبيئ

تباع سموكيات تمنع تدىور البيئة، وامتالك مجموعة من القيم التي تسيم في اوتحسينيا، و 
 المحافظة عمى البيئة بوجو عام.

أن العالم يتجو نحو حالة خطيرة من عدم إلى  Falkenmark (2001)دراسة  وصمتوت     
ستقرار المجتمعي بسبب فشل قدرتنا عمى إدارة نظام دعم الحياة عمى كوكب يييمن عميو اال

اإلنسان، وأن ىناك حاجة ماسة إلى تحول جوىري في التفكير، وبناء الوعي حول الحاجة إلى 
التكيف المجتمعي مع البيئة، وتطوير مؤسسات قوية قادرة عمى دعم األمن البيئي بما يشممو 

ومائي وتنوع بيولوجي، وحماية البيئة من التموث بما يحقق التنمية من أمن غذائي 
 المستدامة.

والذي  ،أن األمن البيئي يرتبط ارتباطا وثيًقا باألمن البشري  Smith (2005,15)ويذكر      
 يتمثل في حماية وتأمين وسائل الرفاىية لإلنسان.

 مرتفع من األمن البيئي يجعلستوى ( أن امتالك الفرد لم3، 3996سماعيل )إويرى      
الحفاظ عمى  فيإيجابية ومعارف بيئية تساعده  اتجاىات، وُيكون لديو امرتفع ابيئي اوعيلديو 

 البيئة ومواردىا، ويمتمك سموكيات تمكنو من حل المشكالت التي تضر البيئة.
سالم دون إلى أنو ال يمكن تحقيق األمن البيئي وال ال Jon (2007)توصمت دراسة وقد      

اآلخر؛ فالسالم والتنمية وحماية البيئة مترابطة وغير قابمة لمتجزئة، وأنو عمى الرغم من كل 
ما كتب عن األمن البيئي، لم يكن ىناك الكثير من االىتمام الصريح بكيفية ارتباطو بالسالم، 

لممارسة، فيناك عدد من الروابط الميمة بين األمن البيئي والسالم من الناحية النظرية وا
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فالتغير البيئي عاماًل في العنف المباشر، كما أن العنف المباشر يتسبب في انعدام األمن 
 البيئي.
( أن األمن البيئي مكمل ألبعاد األمن الشامل األخرى :2، 3999يرى الشيخمي )و      

 حيث يسعى الفرد لتحقيق األمن ؛واالجتماعي ،واالقتصادي ،السياسي : األمنالمتمثمة في
ير ذلك من المستحقات في عمى النفس والدين والمال والعرض والغذاء والوطن واألىل، وغ

 المجتمع.
 Arraiza, Santamarta, López, Ioras, Hernández andوتوصمت دراسة      

Neris  (2012)  إلى أنو يمكن معالجة مشكالت نقص األراضي الزراعية، ومشكالت ىجرة
س الحراري، والفيضانات المتزايدة، وحرائق الغابات، ونقص المياه سكان الريف؛ بسبب االحتبا

األمن البيئي، وتدريب الموظفين المناسبين لمتخفيف من التيديدات عمى تحقيق من خالل 
 .يئة بمؤسسات التعميم العاليالب

( أن األمن البيئي كمفيوم قد ظير ليجسد سعي الفرد إلى 254، 3939ويذكر الشقير )     
حياتو أضرار عمى بيئتو من الممارسات التي تتم في البيئة وتيدد حياتو، وتتسبب في  حماية

 مثل التصحر، والتموث، واالحتباس الحراري، والتغيرات المناخية.
تكمن أىمية األمن البيئي في أنو أحد أىم أبعاد األمن والسمم المرتبطة بمستقبل وعميو      

فيو األمن والسمم المحمي والعالمي، يحقق ي من البيئن تحقيق األإالبشر عمى األرض؛ حيث 
السبيل لتحقيق الرفاىية واالستقرار والتنمية المستدامة لسكان األرض؛ من خالل الحفاظ عمى 
 الموارد، وتنميتيا، وحمايتيا من التموث؛ بما يضمن الحفاظ عمى حقوق األجيال القادمة فييا.

 لكائم على الكسآى والشهة:الربنامج اإلزطادي التوعوي اثانًيا: 

مجموعة من األنشطة  :ياأنب البرامج اإلرشادية (7، 3926)الدليمي  يعرف     
 في مواجيةالطمبة  ا دقيقا لمساعدةا عمميً المخططة تخطيطً والخدمات  واإلجراءات
ة في جميع المناسب اتاتخاذ القرار و  ،عقباتما يواجييم من تذليل و  ، وحميا،مشكالتيم
 .المواقف
توفير البيانات الكافية  تتضمن امج التوعوين( أن البر 23، 3922قيراط ) ويوضح     
ولية وكفاءة واقتدار، ؤ فيميا والتعامل معيا بمسبيدف قضية معينة موضوع أو حول 
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 ،ومن ثم في الفيم واالتجاىات والقناعة ،واليدف من التوعية ىو التأثير في اإلدراك
 وأخيًرا السموك. 

 ؟التوعوية ةزطادياحلاجة إىل الربامج اإل املاذ     
 رشادية تتمثل في:البرامج اإل  دواعي أن( 494، 3927كل من حواس وسمطاني ) يري

الجسمي واالجتماعي  الجانبفي التغيرات المستمرة وما يتبعو من  الفردنمو  -2
 مشكالت التأقمم واالتساق مع الوضع الجديد. وما يتبع ذلك منواألكاديمي، 

وما يتبع ذلك من أدوار وميام وتحديات تمقى  ،والبيئيةات التربوية يدات والتغير التجد -3
 .عمى عاتق األفراد

ا لمؤسسات تربوية ا كبيرً مما أعطى دورً  ؛المترتبة عمى انشغال األسرةالتغيرات األسرية  -4
 .أخرى كاألقران، ووسائل التواصل االجتماعي

 والقيم. ،والمعايير االجتماعية ،عادات والتقاليدال المترتبة عمى تغيرالتغيرات االجتماعية  -5
 األفكار، والسموكيات، والعالقات.و التكنولوجي المتسارع وتأثيره عمى المفاىيم،  التغير -6

ا في مواجية ما يطرأ عمى سيكولوجية ا ميمً وعميو فالبرامج اإلرشادية التوعوية تمعب دورً      
التغيرات الجسمية، والتحديات التربوية، وسموك اإلنسان من تغيرات سمبية ناتجة عن 

  عن التحديات التكنولوجية.والتغيرات األسرية واالجتماعية، فضاًل 
 مساحل إعداد الربنامج اإلزطادي التوعوي:

 ( مراحل إعداد البرنامج اإلرشادي فيما يمي:26، 3923العظيم )حدد عبد 
مثل: المفاىيم، والمظاىر اختيار موضوع البرنامج بتحديد عناصره األساسية الميمة  -2

 واألسباب، والنتائج، وتحديد المادة العممية التي توضح تمك العناصر.
وتتمثل في اليدف العام لمبرنامج، واألىداف اإلجرائية لجمسات ، تحديد األىداف -3

 البرنامج.
 تقويم البرنامج عن طريق إعداد وتقنين وتطبيق أدوات القياس القبمي والبعدي. -4
تطبيق البرنامج داخل جمسات اإلرشاد الجماعي، أو الفردي، أو ورش تحديد فنيات  -5

 العمل وغيرىا.
 وضع الخطة المقترحة والفعمية لتنفيذ البرنامج. -6
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  :إلى الخطوات السابقة ما يمي Rose (2010, 43( وأضاف 
تحديد الفئة المستيدف توعيتيا بتحديد خصائصيا، واإلجراءات والفنيات األنسب لتحقيق  -2

 المرجوة. األىداف
 نجاح التوعية، والعوامل المعيقة.التي تؤثر في تحديد المتغيرات المحيطة  -3
تحديد الوسيمة اإلعالمية التي يتم من خالليا التوعية كالتمفزيون واالنترنت أو الياتف  -4

 .الجامعات والمدراسفي  أو الحمالت
 في الرسالة التوعوية. اإلبداع واالقناع والمينيةلضمان التوعوية  الحمالتتحديد ميزانية  -5
الجدولة واإلدارة والتنفيذ بالتحكم في الوقت، ووضع إطار زمني لبداية ونياية كل مرحمة  -6

 التوعوية، والتأكد أنيا نفذت كما ينبغي وفي الفترة الزمنية المحددة. من مراحل الحممة
 .ألىدافيا يقياحقتمتأكد من ل: المراحل واألنشطة واإلجراءات تقييم -7

منظمة تتبع إجراءات محددة،  التوعوية عمميةاإلرشادية ضح مما سبق أن البرامج يت     
التعرف عمى إمكاناتيم  في ة المسترشدينمساعدل؛ وقائيةال ومراحل معينة، لتحقيق أىدافيا

  .والبيئيواالجتماعي، الشخصي،  لتحقيق التوافق واستعداداتيم وفيم طبيعة الظروف المحيطة
  يقوم عمييا البرامج التوعوية الدينية: األسس التي يجب أن

  تمك األسس في: (2، 3925الحوشاني )حدد 
  مبرامج.ل اسالمية منطمقً الشريعة اإل كونتأن  -
  .وتقوم السموك المنحرفخالقي أن تعزز البرامج السموك األ -
 أن تعزز البرامج مبدأ النصيحة. -
 تبتعد عن مقومات الفساد.أن تسعى البرامج إليجاد بيئة تتمتع بمقومات الصالح و  -
 أن توضح البرامج التوعوية حقوق الفرد مقابل واجباتو. -
ثر الخمل وعواقبو أأن توضح البرامج حكم الشريعة االسالمية في القضايا، وبيان  -

 الدنيوية واألخروية.
  أن تأخذ البرامج مبدأ النقد البناء والعمل عمى تقبمو، وبيان أثره في تصحيح الخمل.
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 لربنامج اإلزطادي الديين:فهيات ا

( فنيات البرنامج اإلرشادي الديني فيما 837، 3939)باظة والغريب والعطارحدد كل من 
 يمي:
 االسترشاد بالقرآن الكريم والسنة النبوية. -2
  االستبصار وفيم أسباب المشكمة لمواجيتيا، وتقبل المثل العميا واألخالق الحميدة. -3
 ن ثم الندم والتوبة والرجوع إلى اهلل تعالى.االعتراف بالخطأ )الذنب( وم -4
 التوبة وىي سبيل المغفرة والعفو من اهلل تعالى. -5
 ا من الخطأ.االستغفار فاإلنسان ليس معصومً  -6
العصف الذىني كأحد أساليب اإلبداع التربوي الجماعي الذي يمكن الجماعات من  -7

 مواجية المشكالت وحميا.
تبصر اإلنسان بما ىو عميو، وتجعمو دائم العمل من أجل الوصول  التغذية الراجعة التي -8

 لألفضل.
تستيدف تعديل مفاىيم وأفكار وسموك اإلنسان يتضح مما سبق أن البرامج اإلرشادية و 

الذي ميزه اهلل عمى سائر المخموقات بالعقل، وكمفو بعمارة األرض وفق منيج سماوي يضبط 
يدرك ويحمل ويقارن ويميز ويفكر ويتحكم في ل ،اس والعقلزوده بالحو و قابل لمتعمم، سموكو ال

لتعديل السموك رشادية حاجة إلى البرامج اإل ال سموكو، وبسبب تباين األفراد في سموكيم ظيرت
لعممية تؤثر بفعالية في االتوعوية اإلرشادية البرامج ف المنحرف الذي يخرب الكون ويفسده،

 رشادية والتييئة النفسية التربوية.مبي الرعاية اإل تنيا إالتربوية، حيث 
 :الدزاسةفسوض 

التجريبية  الدراسةيوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات مجموعتي  -2
والضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن البيئي لصالح طالب المجموعة 

 التجريبية.
بية في ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجري -3

 القياسين البعدي والتتبعي لمقياس األمن البيئي.
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 الدزاسة:إجساءات 

متغير ال الذي يقيس أثر المنيج شبو التجريبي الدراسةتبع ت :الدزاسةاملهًج املتبع يف 
: تابع وىوالمتغير عمى ال القائم عمى القرآن والسنة اإلرشادي البرنامج التوعوي: مستقل وىوال

 والتتبعي. البعديو  القبمي تمدت الدراسة عمى التقييمواع ،األمن البيئي
الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات  كميةب المستوى األول : ىو جميع طالبالدزاسةدلتمع 

( 3359، وعددىم )ىـ 2552/2553من العام  "األول"الفصل الدراسي في ، بجامعة الطائف
 .طالًبا

 عيهة الدزاسة:

( :3صائص السيكومترية لممقياس تم استخدام )لحساب الخ :العينة االستطالعية
كمية الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات بجامعة الطائف المستوى األول ب طالًبا من طالب

 ىـ. 2552/2553العام الجامعي المسجمين بالفصل الدراسي األول من 
 طالًبا من طالب( 283مقياس األمن البيئي عمى )تطبيق تم  العينة األساسية:

وانتقاء عينة أساسية مكونة من  كمية الحاسبات وتكنولوجيا المعمومات،ب وى األولالمست
،  54، أي تنحصر بين )لممقياسممن تقع درجاتيم في االرباعي األدنى طالًبا ( 34)

( طالًبا بالمجموعة 23، )( طالًبا بالمجموعة الضابطة22ى )(، وتم تقسيميم إل7546
مستوى األمن البيئي، والمستوى و ينيما في العمر الزمني، تكافؤ بالالتجريبية، وتم إجراء 

(، 2االقتصادي من خالل االستعانة بالمرشدين األكاديميين بالكمية، وجدول )و االجتماعي 
 يوضح ذلك: 

 (1جذٚي )

 اٌزجش٠ج١خ ٚاٌعبثطخ اٌذساعخٔزبئج اخزجبس ِبْ ٚرٕٟ ٌٍزىبفؤ ث١ٓ ِجّٛعزٟ  

 

 ِزغ١ش

 (11= ْ )ظبثطخ   (12= ْ ) رجش٠ج١خ 
 ل١ّخ

U 

 ل١ّخ 

Z 
 اٌذالٌخ

 ح َ
ِزٛعػ 

 اٌشرت

ِجّٛع 

 اٌشرت
 ح َ

ِزٛعػ 

 اٌشرت

ِجّٛع 

 اٌشرت

 غ١ش داٌخ 1.34 44.5 153.5 13.4 1.1 224.4 122.5 10.2 2.1 224.4 اٌعّش اٌضِٕٟ

 ٓ
ألِ

ا
ٟ

١ئ
ٌج

ا
 

 خغ١ش داٌ 1.46 43.0 1.41 4.4 1.3 14.0 164.0 13.4 0.43 14.4 اٌذفبظ عٍٝ اٌّٛاسد

 غ١ش داٌخ 0.44 54.0 134.0 12.6 1.3 13.4 134.0 11.4 1.6 13.5 ر١ّٕخ اٌّٛاسد

دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ 

 اٌزٍٛس

 غ١ش داٌخ 0.45 51.0 114.0 10.6 1.2 14.1 154.0 13.2 1.3 14.6

 غ١ش داٌخ 0.24 61.5 136.5 12.4 0.43 4.0 134.5 11.6 0.43 4.0 اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ

 غ١ش داٌخ 1.03 44.5 115.5 10.5 1.4 56.2 160.5 13.3 1.4 54.04 اٌذسجخ اٌى١ٍخ
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التجريبية والضابطة في العمر  الدراسة( التكافؤ بين مجموعتي 2أتضح من جدول )
 الزمني، ومستوى األمن البيئي.

 :الدزاسة اتاأد

 :عرًضا ليماتم استخدام األداتين التاليتين وىما من إعداد الباحثين، وفيما يمي      
 ى(لباحجوا :( مكياض األمو البيئي )إعداد1)

 من البيئي لدى طالب جامعة الطائف.ىو التحقق من مستوى األ :اليدف من المقياس -
مبروك والتمامي عمى دراسة كال من:  االطالعوفي إطار إعداد المقياس تم  إعداد المقياس: -

(3997) ،Brylinsky and Allen-Gil (2009) ،Rojas (2009) ،غازي م
 .(:392السبيعي )، (:392أبو الفتوح )، (3926) وعبد اهللأبو جاموس ، (3929)

 .( عبارة58: تكون المقياس في صورتو األولية من )الصورة األولية لممقياس
 اخلصائص الشيهومرتية للمكياض:

 صدم املكياض:

ا من ( محكمً 24تحقق الباحثون من صدق المقياس بعرضو عمى ) صدق المحكمين: 
لطائف وأم القرى؛ حيث يتكون المقياس في صورتو األولية من ساتذة عمم النفس بجامعتي اأ
( يوضح نسب 3وجدول ) ( عبارة، قام المحكمون بدمج عبارتين وحذف ثالث عبارات،58)

  :بعد التعديل اتفاقيم عمى كفاءة أبعاد المقياس وعباراتو
 ( 2جذٚي )

 ساد ِم١بط األِٓ اٌج١ئٟإٌغت اٌّئ٠ٛخ الرفبق اٌّذى١ّٓ عٍٝ عجب

َ 
ٔغت 

 االرفبق
َ 

ٔغت 

 االرفبق
َ 

ٔغت 

 االرفبق
َ 

ٔغت 

 االرفبق
َ 

ٔغت 

 االرفبق

1 100% 10 100% 14 100% 24 44,61% 34 100% 

2 100% 11 42,30% 20 100% 24 42,30% 34 42,30% 

3 42,30% 12 100% 21 44,61% 30 100% 34 44,61% 

4 100% 13 44,61% 22 100% 31 100% 40 42,30% 

5 100% 14 100% 23 100% 32 100% 41 100% 

6 100% 15 42,30% 24 42,30% 33 42,30% 42 100% 

4 42,30% 16 100% 25 100% 34 100% 43 100% 

4 100% 14 100% 26 42,30% 35 44,61%   

4 44,61% 14 42,30% 24 100% 36 100%   
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( %، 299  -  95472المحكمين تتراوح بين )( أن نسبة اتفاق 3يتضح من جدول )     
المحكمون، وأتفق جميعيم عمى صالحية المقياس  أشار إليو وتم إجراء جميع التعديالت التي

( عبارة تصف 54عقب االنتياء من إجراء التعديالت، وتكونت الصورة النيائية لممقياس من )
 .يحو في وصف المقياسكما تم توض ( أبعاد5سموكيات األمن البيئي، وموزعة عمى )

  : االتشام الداخلي للمكياض

 عبارةبين درجة كل  "Pearson Correlationحساب معامل االرتباط بيرسون "تم   
العبارة عمى طالب العينة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو  المقياس عباراتمن 

 ( يوضح ذلك:4(، وجدول ):3االستطالعية )ن=
 (3جذٚي )

 فمشح ِٓ فمشاد اٌّم١بط ثجعذ٘ب فٟ ِم١بط األِٓ اٌج١ئٟ اسرجبغ وً

 اٌجعذ اٌشاثع اٌجعذ اٌضبٌش اٌجعذ اٌضبٟٔ اٌجعذ األٚي

 س َ س َ س َ س َ

1 0.64 14 0.64 24 0.64 34 0.64 

2 0.64 15 0.64 25 0.45 34 0.64 

3 0.64 16 0.41 26 0.44 34 0.64 

4 0.41 14 0.42 24 0.44 40 0.41 

5 0.42 14 0.64 24 0.42 41 0.64 

6 0.64 14 0.64 24 0.41 42 0.43 

4 0.64 20 0.43 30 0.42 43 0.40 

4 0.43 21 0.45 31 0.43   

4 0.42 22 0.64 32 0.42   

10 0.41 23 0.41 33 0.41   

11 0.42   34 0.42   

12 0.43   35 0.40   

13 0.41   36 0.64   

عد الذي بالدرجة الكمية لمب العباراتيم معامالت ارتباط ( أن جميع ق4يوضح الجدول )
، كما تم حساب قيم معامالت االرتباط بين (9.92) عند مستوى تنتمي إليو دالة إحصائًيا

(، 9.89، 9.85، 9.85، 9.83درجات األبعاد والدرجة الكمية لممقياس، ووجد أنيا )
 (.9.92وجميعيا دالة عند مستوى )

( لمتحقق من الثبات باستخدام :3الستعانة بالعينة االستطالعية )ن=تم ا ثبات املكياض:
 ( يوضح النتيجة:5طريقتي إعادة التطبيق بعد خمسة أسابيع، وألفاكرونباخ، وجدول )
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 (4)جذٚي

 ٌّم١بط األِٓ اٌج١ئٟ ٚأٌفبوشٚٔجبر اٌزطج١ك إعبدحاٌضجبد ثطش٠مزٟ  

 أٌفبوشٚٔجبر إعبدح اٌزطج١ك  األثعبد 

 0.42 0.44 اٌّٛاسداٌذفبظ عٍٝ 

 0.43 0.44 ر١ّٕخ اٌّٛاسد

 0.43 0.46 دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس

 0.44 0.41 اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ

 0.44 0.43 اٌذسجخ اٌى١ٍخ 

ويمكن  ،( أن قيم معامالت الثبات تشير إلى أن المقياس ثابت5أتضح من الجدول )
 الثقة في نتائجو.

( عبارة موزعة عمى 54النيائية من ) يتكون المقياس في صورتو :وصف املكياض
( 34 -25( تمثل بعد: الحفاظ عمى الموارد، والعبارات )24-2( أبعاد حيث العبارات )5)

( تمثل بعد: حماية البيئة من التموث، والعبارات 47 -35تمثل بعد: تنمية الموارد، والعبارات )
 ( تمثل بعد: التربية البيئية.48-54)

ابًدا( وتقدر  -أحياًنا  –كل عبارة ثالث استجابات )دائًما : أمام تصحيح املكياض
( عمى الترتيب؛ حيث إن جميع عبارات المقياس تأخذ االتجاه الموجب، 2-3-4بالدرجات )

( 54،  8، 24، 29،  24وعميو فإن النياية الصغرى ألبعاد المقياس والدرجة الكمية ىي )
 ( عمى الترتيب.:23، 32، :4، 49،  :4عمى الترتيب، في حين النياية العظمى ىي )

 :بسنامج إزطادي توعوي قائم على الكسآى والشهة( 2)

تعرف البرامج اإلرشادية التوعوية الدينية بأنيا: برامج منظمة ومخططة في ضوء أسس      
عممية ودينية؛ لتقديم خدمات إرشادية توعوية قائمة عمى القرآن والسنة واإلجماع، باستخدام 

رشاد الديني كاإللقاء، والخطابة، والوعظ، والمناقشة، والقدوة، وفنيات تربوية اإل  فنيات
 (.835، 3939، ولعب الدور)باظة وآخرون كالنمذجة

 ، وتتمجل يف:مصادز اطتكام الربنامج اإلزطادي

 .القرآن الكريم 
 .األحاديث النبوية الشريفة 
 .سيرة النبي صمى اهلل عميو وسمم، وصحابتو الكرام 
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 النظري. اإلطار 
 .الدراسات السابقة 
 .آراء األساتذة المحكمين 

 اهلدف العام للربنامج:

يسعى البرنامج التوعوي إلى تحقيق األمن البيئي لدى عينة من طالب جامعة الطائف      
 .النبي وصحابتو الكرام ةوسير  ،واألحاديث الشريفة ،باستخدام القرآن الكريم

 :للربنامجاأليداف الفسعية 

 كيفية تحقيق األمن البيئيرف الطالب عمى أن يتع. 
  اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة التي تحض عمى الطالب  يفيمأن

 .وتجنب إتالفيا المحافظة عمى البيئة،
  الموارد الطبيعية الموجودة في البيئةأىمية الطالب  يشرحأن. 
  الطالب كيفية تنمية الموارد البيئية. يوضحأن 
  الطالب أىم السموكيات المضرة بالبيئة المحيطة بيميحدد أن. 
  المضرة بالبيئة يتعرف الطالب عمى موقف القرآن والسنة من السموكياتأن. 
 .أن يتجنب الطالب السموكيات المضرة بالبيئة 

 وتتمجل يف:: بهاء الربنامجأسص 

 .االنطالق من القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة 
 شرعية المتعمقة بالتعامل مع البيئة، وقضاياىا.توضيح األحكام ال 
 .اعتماد المنيج التربوي في بناء البرنامج، وتطبيقو، وتقويمو 
 .تعزيز السموك البيئي المقبول، وتقويم السموك السمبي 
  النصيحةالدين تعزيز مبدأ. 
 .توضيح واجبات الفرد نحو البيئة في مقابل حقوقو 

 :اإلزطادي يف الربنامج ةالفهيات املشتددم
 ومعمومات عممية عن البيئة  ،وأحاديث شريفة ،المحاضرة واإللقاء آليات قرآنية

 وأىمية الحفاظ عمييا.
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  ،المناقشة مع الطالب عن األشياء والممارسات التي تموث البيئة وكيفية تجنبيا
 ورأي الدين فييا.

 والكف عنيا، االعتراف بالسموكيات الخاطئة التي تموث البيئة، أو تستنزف مواردىا ،
 والتوبة إلى اهلل.

 نبوية شريفة بأحاديث الذي يحافظ عمى البيئة وينمييا، والمدعوم نمذجة السموك 
 .كريمة وآيات قرآنية

 .التعزيز المفظي آلراء الطالب المتوافقة مع الرأي الديني 
 .التغذية الراجعة الستجابات الطالب، وآرائيم 

 : اإلزطادي حتهيم الربنامج

( محكمين من أساتذة عمم النفس :باحثون من صالحية البرنامج بعرضو عمى )تحقق ال
إلبداء الرأي في عدد الجمسات وأىدافيا، وفنياتيا، ومحتواىا، بجامعتي الطائف وأم القرى؛ 

جراءاتيا، وتقويميا، و  تم إجراء التعديالت التي اشاروا إلييا، وعرض البرنامج عمييم مرة وا 
  .حية البرنامجأخرى واتفقوا عمى صال

 :اإلزطادي الربنامج جلشات تهفير

ا إيضاح اليدف من متم فيي جمستين تمييديتينحصل طالب المجموعة التجريبية عمى 
توعوية  ةإرشادي( جمسة 24، وكذلك )المتغيراتالجمسات وكيفية السير فييا، وشرح متغيرات 

الصحابة و  )صمى اهلل عميو وسمم(النبي  ةوسير  ة، واألحاديث الشريفتستند إلى القرآن الكريم
وقد تم تنفيذ البرنامج  ( دقائق،29يتخمميا فترة راحة )( دقيقة، 9:الكرام، وزمن كل جمسة )

( يوضح 6وجدول ) نظرا لظروف جائحة كورونا، (Zoom)عن طريق االنترنت عبر برنامج 
 ذلك:
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 ( 5جذٚي )

 شآْ ٚاٌغٕخ مبئُ عٍٝ اٌماٌزٛعٛٞ اٌسابدٞ اإلجشٔبِج جٍغبد اٌث ث١بْ

 ف اٌجٍغخا٘ذأ اٌجٍغخ عٕٛاْ

:  اٌجٍغخ اإلعال١ِخ األٌٚٝ

 األِٓ اٌج١ئٟ

 .ِفَٙٛ األِٓ اٌج١ئٟاٌطبٌت ٠زوش أْ  -

 .اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاجٗ األِٓ اٌج١ئٟاٌطبٌت ٠ٛظخ أْ  -

 .أ١ّ٘خ األِٓ اٌج١ئٟ اٌطبٌت ٠ذذدأْ  -

 .عاللخ اإلٔغبْ ثبٌج١ئخ فٟ اإلعالَاٌطبٌت ٠ششح أْ  -

:  إلعال١ِخ اٌضب١ٔخاٌجٍغخ ا

اٌجشٔبِج اإلسابدٞ 

اٌزٛعٛٞ اٌمبئُ عٍٝ 

 اٌمشآْ ٚاٌغٕخ

ِفَٙٛ اٌجشٔبِج اإلسابدٞ اٌزٛعٛٞ اٌمبئُ اٌطبٌت ٠زوش أْ  -

 .عٍٝ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ

 .دٚاعٟ اٌجشاِج اإلسابد٠خ اٌزٛع٠ٛخاٌطبٌت ٠ٛظخ أْ  -

األعظ اٌزٟ رمَٛ ع١ٍٙب اٌجشاِج اإلسابد٠خ  اٌطبٌت ٠ششحأْ  -

 .اٌذ١ٕ٠خاٌزٛع٠ٛخ 

 .ف١ٕبد اٌجشٔبِج اإلسابدٞ اٌزٛعٛٞ اٌذ٠ٕٟ اٌطبٌت ٠زوشأْ  -

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ األٌٚٝ

 اٌّبء فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 

 .اٌطبٌت أ١ّ٘خ اٌّبء فٟ اٌذ١بح٠ششح أْ  -

أْ ٠غزٕزج اٌطبٌت أٔٛاع ا١ٌّبٖ فٟ اٌج١ئخ وّب ٚسدد فٟ  -

 .ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ

اٌّبء وّب ٚسدد فٟ اٌمشآْ أْ ٠زوش اٌطبٌت اعزخذاِبد  -

 .اٌىش٠ُ

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌضب١ٔخ

اٌّبء وّصذس ٌٍذخً 

 اٌمِٟٛ

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ اٌزٟ رذي عٍٝ  -

 .أْ اٌّبء ِصذسا ٌٍذخً اٌمِٟٛ

اٌّبء وّصذس ٌٍذخً اٌمِٟٛ ثبعزجبسٖ  أْ ٠ششح اٌطبٌت أ١ّ٘خ -

 .ششة ٚاٌضساعخِصذسا ١ٌٍّبٖ اٌعزثخ اٌالصِخ ٌٍ

اٌّبء وّصذس ٌٍذخً اٌمِٟٛ ثبعزجبسٖ  أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت أ١ّ٘خ -

 .ٚع١ٍخ ٔمً ِٚٛاصالد سخ١صخ ِّٚٙخ

اٌّبء وّصذس ٌٍذخً اٌمِٟٛ ِٓ  أْ ٠ششح اٌطبٌت أ١ّ٘خ -

 .األعّبن ٚاٌذٍٟ ِٚصبدس اٌطبلخ ٚاٌّعبدْ

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌضبٌضخ

 اٌّبء فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ

ط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رٛظخ أْ ٠زوش اٌطبٌت ثع -

 .و١ف١خ اٌزعبًِ ِع ا١ٌّبٖ فٟ د١برٕب

 .أْ ٠غزٕزج اٌطبٌت أ١ّ٘خ ا١ٌّبٖ فٟ اٌعجبدح ٚاٌزمشة إٌٝ هللا -

أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت و١ف١خ اٌذفبظ عٍٝ اٌّبء وّب ٚسد فٟ اٌغٕخ  -

 .إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت ِجذأ أْ اٌّبء دك ٌٍج١ّع وّب ٚسد فٟ  -

 .اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

 .أْ ٠ششح اٌطبٌت ِششٚع١خ صالح االعزغمبء -

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌشاثعخ

 إد١بء األسض اٌّٛاد

 .إد١بء اٌّٛاد ٌغخ ٚاصطالدب اٌطبٌت ٠عشفأْ  -

األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رذي عٍٝ  اٌطبٌت ٠زوشأْ  -

 .ِششٚع١خ إد١بء اٌّٛاد

زخالف هللا ٌإلٔغبْ فٟ اٌعاللخ ث١ٓ اعاٌطبٌت ٠ٛظخ أْ  -

 .األسض ٚعّبسرٙب ٚر١ّٕخ ِٛاسد٘ب

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌخبِغخ

 سض اٌّٛادربثع إد١بء األ

أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت ا٢ساء اٌفم١ٙخ فٟ و١ف١خ إد١بء اٌّٛاد،  -

 .ٚغشلٗ
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 .أْ ٠ششح اٌطبٌت اشٚغ اإلد١بء اٌزٞ ٠ضجذ ثٗ اٌٍّه -

 .سض اٌّٛادأْ ٠غزشعش اٌطبٌت األ١ّ٘خ اٌز٠ّٕٛخ إلد١بء األ -

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌغبدعخ

اٌضسع ٚاٌشجش  فٟ اٌغٕخ 

 إٌج٠ٛخ

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رٛظخ  -

 .و١ف١خ اٌزعبًِ ِع اٌضسع ٚاٌشجش

 .أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت أ١ّ٘خ ٚفعً اٌضسع ٚاٌشجش فٟ د١برٕب -

ٛدح فٟ أْ ٠زوش اٌطبٌت األ١ّ٘خ اٌج١ئ١خ ٌجعط األاجبس اٌّٛج -

 .ث١ئزٗ اٌّذ١ٍخ

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌغبثعخ

ربثع اٌضسع ٚاٌشجش  فٟ 

 اٌغٕخ إٌج٠ٛخ

أْ ٠غزٕزج اٌطبٌت ٌّبرا ٔٙٝ إٌجٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ عٓ  -

لطع اٌشجش ثصفخ عبِخ ٚإٌخٍخ ٚاٌغذس ثصفخ 

 .خبصخ

أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت ِجذأ جٛاص لطع اٌشجش ٌٍّٕفعخ أٚ ٌذفع  -

 .اٌعشس ٚاألرٜ

 .١ًّ اٌطبٌت إٌٝ اٌذفبظ عٍٝ اٌضسع ٚاٌشجشأْ ٠ -

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌضبِٕخ

و١ف ٔزعبًِ ِع اٌذ١ٛأبد 

وّب ٚسد فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ 

 اٌشش٠فخ؟

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رٛظخ  -

و١ف١خ اٌزعبًِ ِع اٌذ١ٛأبد ٚاٌط١ٛس ٚاٌذششاد ِٓ 

 .دٌٕٛب

١ٛأبد اٌزٟ ٔٙٝ اٌشعٛي صٍٝ هللا أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط اٌذ -

 .ع١ٍٗ ٚعٍُ عٓ لزٍٙب

صٍٝ هللا ع١ٍٗ )ٔٙٝ اٌشعٛي أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت اٌذىّخ ِٓ  -

لزً ثعط اٌذ١ٛأبد وّب وشف عٕٙب اٌعٍُ  عٓ (ٚعٍُ

 .اٌذذ٠ش

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌزبععخ

ربثع و١ف ٔزعبًِ ِع 

اٌذ١ٛأبد وّب ٚسد فٟ 

 اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ؟

ِجذأ إٌٟٙ عٓ لزً اٌذ١ٛأبد إال اٌّؤرٞ اٌطبٌت ٠ٛظخ أْ  -

 .ِٙب

صٛسا ٌزعز٠ت اٌذ١ٛأبد اٌزٞ ٔٙٝ عٕٗ  اٌطبٌت ٠ششحأْ  -

 .إٌجٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ فٟ د١برٕب ا١ِٛ١ٌخ

و١ف١خ اإلدغبْ إٌٝ اٌذ١ٛأبد وّب جبء فٟ  اٌطبٌت ٠ششحأْ  -

 .األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

: اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌعباشح

 ٠خ اٌج١ئخدّب

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رٛظخ  -

 .و١ف١خ دّب٠خ اٌج١ئخ

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط ا٠٢بد اٌمشآ١ٔخ اٌزٟ رٛظخ رٛاصْ  -

 .اٌج١ئخ

وّب جبء فٟ  وف األرٜ عٓ اٌطش٠ك أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت و١ف١خ -

 .اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ  أْ ٠ششح اٌطبٌت دٚس آداة لعبء اٌذبجخ فٟ -

 .اٌزٍٛس

أْ ٠ٛظخ اٌطبٌت و١ف١خ دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ اٌزٍٛس وّب جبء فٟ  -

 .اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ

اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌذبد٠خ 

 ربثع دّب٠خ اٌج١ئخ: عششح

 

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ اٌزٟ رٛظخ  -

 .و١ف١خ دّب٠خ اٌج١ئخ

ٌج١ئخ اٌذذ٠ضخ، ٚو١ف١خ أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط ٍِٛصبد ا -

 .ِٛاجٙزٙب
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وّب جبء فٟ اٌغٕخ  اٌذفبظ عٍٝ اٌطعبَأْ ٠ششح اٌطبٌت دٚس  -

 .إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ فٟ دّب٠خ ِٛاسد اٌج١ئخ

وّب جبء  اٌذفبظ عٍٝ اٌضشٚح اٌذ١ٛا١ٔخأْ ٠ٛظخ اٌطبٌت و١ف١خ  -

 .فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌّطٙشح

ٌذفبظ أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط ِٛاسد اٌج١ئخ اٌذذ٠ضخ ٚو١ف١خ ا -

 .ع١ٍٙب

اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌضب١ٔخ 

اٌجٍغخ اٌخزب١ِخ : عششح

 األٌٚٝ

أْ ٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ، ٚا٠٢بد  -

اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ اٌزٟ رذضٕب عٍٝ اٌذفبظ عٍٝ ِٛاسد 

 .اٌج١ئخ

أْ ٠زوش اٌطبٌت أُ٘ األظشاس اٌزٟ رزعشض ٌٙب ِٛاسد اٌج١ئخ  -

 .ِٓ دٌٕٛب

ت أُ٘ اٌّٛاسد اٌج١ئ١خ اٌّٛجٛدح فٟ اٌج١ئخ ِٓ أْ ٠زوش اٌطبٌ -

 .دٌٕٛب

اٌجٍغخ اٌزٕف١ز٠خ اٌضبٌضخ 

اٌجٍغخ اٌخزب١ِخ : عشش

 اٌضب١ٔخ

٠زوش اٌطبٌت ثعط األدبد٠ش إٌج٠ٛخ اٌشش٠فخ، ٚا٠٢بد أْ  -

اٌمشآ١ٔخ اٌىش٠ّخ اٌزٟ رذضٕب عٍٝ دّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ 

 .اٌزٍٛس

 .١ئخ ِٓ دٌٕٛبأْ ٠ششح اٌطبٌت و١ف١خ اٌذفبظ عٍٝ ِٛاسد اٌج -

 .٠ٛظخ اٌطبٌت و١ف١خ ر١ّٕخ ِٛاسد اٌج١ئخ ِٓ دٌٕٛبأْ  -

 :للدزاسةخطوات التطبيل 

إعداد المقياس والتحقق من خصائصو السيكومترية، وجمسات البرنامج والتحقق من  -2
 لجنة أخالقيات البحث العممي بعمادة البحث العممي صدقو، والحصول عمى موافقة

تطبيق تطبيق المقياس من خالل رابط عمى نماذج جوجل، و  ، حيث تمجامعة الطائفب
 نظرًا النتشار جائحة كورونا. Zoomمن خالل برنامج الجمسات 

 اإلرباعي( طالًبا عمى درجات تنحصر في 34( طالًبا بالتطبيق، وحصل )283استجاب ) -3
ة، و ( طالًبا بالمجموعة التجريبي23، وتم تقسيميم إلى مجموعتين )لممقياس األدنى

( طالًبا بالمجموعة الضابطة، ولعدم حدوث تموث تجريبي تم تحديد طالب 22)
 المجموعتين بناء عمى تسجيميما في شعبتين مختمفتين، وتم حساب التكافؤ بينيما.

تطبيق جمسات البرنامج التوعوي القائم عمى القرآن والسنة والسيرة النبوية عمى طالب  -4
 المجموعة التجريبية فقط.

 بعد مرور خمسة أسابيع. القياس البعدي لمقياس األمن البيئي، والقياس التتبعي -5
اإلصدار  Spssعن طريق الحزمة االحصائية   حصائياج النتائج والتحميل اإلاستخر  -6

 ، وتفسير النتائج ومناقشتيا.(39)
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 :الدزاسةنتائج 
 الدراسةجموعتي يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات مالفرضية األولى: 

التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس األمن البيئي لصالح طالب المجموعة 
 الدراسة. تم التحقق من وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسط رتب درجات مجموعتي التجريبية

 ( يوضح النتائج:7التجريبية والضابطة باستخدام اختبار مان وتني الالبارامتري، وجدول )
 (6ذٚي )ج

اٌزجش٠ج١خ  اٌذساعخِجّٛعزٟ ٌٍزذمك ِٓ ٚجٛد فشق داي إدصبئ١ًب ث١ٓ  ٔزبئج اخزجبس ِبْ ٚرٕٟ 

 اٌج١ئٟٚاٌعبثطخ فٟ اٌم١بط اٌجعذٞ ٌّم١بط األِٓ 

 ح  َ ْ اٌّجّٛعخ اٌجعذ
ِزٛعػ 

 اٌشرت

ِجّٛع 

 اٌشرت

 ل١ّخ

U 

 ل١ّخ

Z 
 اٌذالٌخ

دجُ 

 اٌزأص١ش

اٌذفبظ عٍٝ 

 اٌّٛاسد

 210.0 14.5 1.6 24.4 12 اٌزجش٠ج١خ
0.000 4.11 

 داٌخ عٕذ

0.01 

0.44 

 66.00 6.00 0.40 14.6 11 اٌعبثطخ

 ر١ّٕخ اٌّٛاسد
 204.5 14.3 1.4 14.4 12 اٌزجش٠ج١خ

1.50 4.00 
 داٌخ عٕذ

0.01 

0.45 

 64.5 6.1 0.43 13.4 11 اٌعبثطخ

دّب٠خ اٌج١ئخ 

 ِٓ اٌزٍٛس

 210.0 14.5 1.4 24.2 12 اٌزجش٠ج١خ
0.000 4.04 

 داٌخ عٕذ

0.01 0.44 
 66.00 6.00 1.6 14.3 11 اٌعبثطخ

 اٌزشث١خ اٌج١ئ١خ
 210.0 14.5 0.400 15.04 12 اٌزجش٠ج١خ

0.000 4.13 
 داٌخ عٕذ

0.01 0.44 
 66.00 6.00 0.40 4.04 11 اٌعبثطخ

 اٌذسجخ اٌى١ٍخ 
 210.0 14.5 2.3 44.66 12 اٌزجش٠ج١خ

0.000 4.04 
 داٌخ عٕذ

0.01 0.46 
 66.00 6.00 1.43 54.00 11 اٌعبثطخ

( أنو يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي رتب درجات طالب 7أتضح من الجدول )
التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية فيما يتعمق بالدرجة الكمية  الدراسةمجموعتي 

ي عدد الطالب إجمالجذر مى ( عZواألبعاد، ولحساب حجم األثر من خالل قسمة قيمة )
بالنسبة لمدرجة الكمية واألبعاد، ( 9499، 9496ر بين )وجد أنو ينحص، و بالدراسةالمشاركين 

مما يشير إلى أن البرنامج التوعوي القائم عمى القرآن والسنة قد أسيم في التأثير عمى 
ألبعاد، مما لمدرجة الكمية وا%( 99، ) %(96بين ) مستوى األمن البيئي بنسبة تراوحت

 .، وبذلك تم قبول الفرضية األولىيوضح أن ىناك حجم تأثير كبير
ال يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات طالب المجموعة : الفرضية الثانية

. تم التحقق من وجود فرق دال التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس األمن البيئي
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ات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي إحصائًيا بين متوسطي رتب درج
 ( يوضح النتائج:8الالبارامتري، وجدول ) ويمككسونباستخدام اختبار 

 ( 4جذٚي )

اٌم١بع١ٓ اٌجعذٞ  ِم١بط األِٓ اٌج١ئٟ فٟ ِزٛعطٝ سرت دسجبدٔز١جخ اخزجبس ٠ٍٚىىغْٛ ٌٍّمبسٔخ ث١ٓ 

 ٚاٌززجعٟ

 اٌذالٌخ ١Zّخ ل ِج اٌشرت َ اٌشرت ْ اٌشرت اٌّزغ١ش

اٌذفبظ 

عٍٝ 

 اٌّٛاسد

 

 14.50 4.44 4 اٌشرت اٌغبٌجخ

0.364 
غ١ش 

 داٌخ

 5 اٌشرت اٌّٛججخ

 3 اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ 25.50 5.10

 12 اٌّجّٛع

ر١ّٕخ 

 اٌّٛاسد

 24.50 5.50 5 اٌشرت اٌغبٌجخ

0.000 
غ١ش 

 داٌخ

 5 اٌشرت اٌّٛججخ

 2 اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ 24.50 5.50

 12 اٌّجّٛع

دّب٠خ 

اٌج١ئخ ِٓ 

 اٌزٍٛس

 

 20.00 4.00 5 اٌشرت اٌغبٌجخ

0.312 
غ١ش 

 داٌخ

 4 اٌشرت اٌّٛججخ

 3 اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ 25.00 6.25

 12 اٌّجّٛع

اٌزشث١خ 

 اٌج١ئ١خ

 12.00 4.00 3 اٌشرت اٌغبٌجخ

0.344 
غ١ش 

 داٌخ

 4 اٌشرت اٌّٛججخ

 5 رت اٌّزغب٠ٚخاٌش 16.00 4.00

 12 اٌّجّٛع

 اٌذسجخ

 اٌى١ٍخ

 25.50 6.34 4 اٌشرت اٌغبٌجخ

0.204 
غ١ش 

 داٌخ

 6 اٌشرت اٌّٛججخ

 2 اٌشرت اٌّزغب٠ٚخ 24.50 4.42

 12 اٌّجّٛع

لدى طالب المجموعة  البيئياألمن الشعور بق ( استمرار تحق8أتضح من الجدول )
عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين  وىو ما وضح خالل ؛التتبعي بيقالتط التجريبية خالل

متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي فيما يتعمق بالدرجة 
 .تتحقق الفرضة الثانيةوبذلك  ؛ مما يؤكد استمرار فعالية البرنامج اإلرشادي،الكمية واألبعاد
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 مهاقظة الهتائج:

قائم عمى القرآن والسنة التوعوي الرشادي اإل برنامج الفعالية نتائج الدراسة إلى توصمت     
، واستمرارية أثر البرنامج حتى التطبيق في تحقيق األمن البيئي لدى طالب جامعة الطائف

البعدي؛ ويرجع ذلك إلى ما استخدمو البرنامج من مادة عممية قائمة عمى القرآن والسنة بما 
في السموك البيئي المحمود الذي قد يأخذ بصاحبو إلى الجنة، كالرجل الذي فييما من ترغيب 

دخل الجنة في كمب سقاه، وما فييما من ترىيب من السموك المضر بالبيئة، كالمرأة التي 
دخمت النار في ىرة حبستيا ال ىي أطعمتيا وال ىي تركتيا تأكل من خشاش األرض، كما 

المحاضرة واإللقاء التي اعتمد عمييا البرنامج التدريبي، وىي إلى الفنيات  الدراسةتعزى نتائج 
مناقشة الطالب ، وكذلك عممية عن البيئة وأىمية الحفاظ عميياالدينية والمعمومات في تقديم ال

؛ مما رأي الدين فيياوتوضيح األشياء والممارسات التي تموث البيئة وكيفية تجنبيا،  حول
، والكف عنيا، التي تزعزع األمن البيئيموكيات الخاطئة االعتراف بالسيقود الطالب إلى 
نمذجة السموك الذي يحافظ عمى البيئة وينمييا، والمدعوم ، إضافة إلى والتوبة إلى اهلل

التعزيز آلراء الطالب المتوافقة مع ، عالوة عمى بأحاديث نبوية شريفة وآيات قرآنية كريمة
عة وما ليا من أثر في إثارة دافعية الطالب، وتحمسيم ، وكذلك تقديم التغذية الراجالرأي الديني

 .لمبرنامج
الذي توصل إلى ( 3997مبروك والتمامي ) دراسة معالدراسة الحالية نتائج  وتتفق      

فعالية المدخل التنظيمي البيئي في التخفيف من حدة السموك البيئي السمبي ألعضاء جماعات 
نموذج تعميم  فعاليةإلى الذي توصل  Rojas (2009)  دراسةكما تتفق مع  مراكز الشباب،

أعضاء ىيئة التدريس والطالب والموظفين وأفراد بين عاون بالت( سنوات 29االستدامة لمدة )
المجتمع وأصحاب المصمحة في الزراعة وصناعة األغذية في تنمية الوعي البيئي لممواطنين 

 Brylinskyدراسة ، وكذلك نتائج بيئيالتي تواجو األمن اللمميددات والمينيين، والتصدي 

and Allen-Gil (2009) األمن البيئي من خالل الجيود التعاونية تحقيق إلى  التي توصمت
، والجامعات األخرى بين الطالب والوحدات األكاديمية والمرافق والعمميات في كمية إيثاكا

مع النتائج الحالية؛ حيث  (3929مغازي )دراسة  ، وتتفق نتائجالواليات المتحدة األمريكيةب
، تنمية الوعي البيئي لمشباب الجامعيفي فعالية برنامج مقترح لخدمة الجماعة  إلى تتوصم

برنامج مقترح تنمية الوعي البيئي من خالل ( :392بو الفتوح )أت دراسة كما توصم
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 تحيث توصم( :392السبيعي ) فضال عن نتائج لمممارسة العامة في الخدمة االجتماعية،
( فرًدا بمدينة الرياض من خالل تزويدىم 76من البيئي لدى عينة مكونة من )إلى تعزيز األ

 بالمعمومات الجغرافية.
 :التوصيات

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية 
 لمطالب توعية اللزيادة  ؛إضافة مقرر التربية البيئية لمطالب بجميع السنوات الدراسية

 .لحفاظ عمى البيئة، والمخاطر التي تيدد أمنيابا
  عمل دورات وورش عمل لمطالب لتوعيتيم بكيفية استغالل الموارد الطبيعية لمبيئة بطريقة

 منظمة، والتخطيط العممي ليا.
 ؛عقد دورات توعوية لمطالب يتم خالليا االستعانة بالقران الكريم واألحاديث الشريفة 

 بة عمى عدم حماية البيئة.لتوعيتيم باألخطار المترت
  يعتقدون أنيا ال تفنى وأنيا  حيث ؛لدى الطالب عن مصادر البيئة ةالخاطئ األفكارتصحيح

 غير قابمة لمنضوب.
  عمل برامج تميفزيونية توضح اآلثار السمبية المترتبة عمى استغالل مصادر البيئة بشكل

 وعرض رأي الدين في ذلك. ،غير سميم
  توضح اآلثار المترتبة عمى سوء استخدام مصادر البيئة، مطالب لعرض أفالم تعميمية

 وكيفية التفاعل بنجاح مع البيئة الطبيعية.
 لتنمية موارد البيئة كالتشجير، والحفاظ عمى  في المدارس والجامعات تبني مشاريع وبرامج

 المياه، والحفاظ عمى التنوع البيولوجي من نباتات وأشجار وحيوانات.
 بحوث املكرتحة:الالدزاسات و

 في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحثون بإجراء الدراسات التالية:     
  فعالية برنامج إرشادي توعوي قائم عمى القرآن والسنة في تحقيق األمن البيئي لدى طالب

 المرحمة )االبتدائية، المتوسطة، الثانوية(.
  بتدائية، المتوسطة، الثانوية(.)االواقع مفاىيم األمن البيئي بمقررات المرحمة 
  االبتدائية، المتوسطة، تصور مقترح لتضمين مفاىيم األمن البيئي بمناىج المرحمة(

 الثانوية(.
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  ًا لألمن البيئي بجامعة الطائف كأحد المتطمبات الجامعية لجميع تصور مقترح لتدريس مقرر
 الكميات.

 ة لتنمية األمن البيئي عمى تصور مقترح لتضمين الخريطة اإلعالمية برامجا توعوي
 المستوى المجتمعي.
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 املساجع

 املساجع العسبية: أواًل:

(. أثر استخدام برنامج مقترح لمممارسة العامة في الخدمة 9102الفتوح، وسام عبدالصادق ) أبو
مجمة الخدمة االجتماعية بالجمعية االجتماعية عمى تنمية الوعي البيئي لدى الشباب. 

 .090 -38(، 4)10المصرية لألخصائيين االجتماعيين، 
(. أثر برنامج تعميمي قائم عمى الذكاءات 9102) ذيب ، عايدةمحمود ؛ عبد اهلل جاموس، عبدالكريم أبو

مجمة المنارة لمبحوث المتعددة في تنمية الوعي البيئي لدى أطفال الرياض في األردن. 
 .918 – 078(، 9) 99والدراسات، 

ب معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة (. تطوير برنامج تدري9112إسماعيل، حسني محمود )
معيد الدراسات  رسالة دكتوراه غير منشورة، .في ضوء متطمبات التنور البيئي اإلعدادية

 والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
(. فعالية برنامج 9191) مغازي العطار، محمود؛  الغريب، سميحة محمد؛  ، آمال عبدالسميعباظة

 –مجمة كمية التربية تسامح لتحسين نوعية الحياة لدى طالب الجامعة. إرشادي ديني لتنمية ال
 .749 – 702(، 0) 91جامعة كفر الشيخ، 

فعالية برنامج نفسي ديني لرفع مستوى الصالبة النفسية لدى زوجات (. 9103سالم محمد )إ، البطش
 غزة.سالمية بكمية التربية، الجامعة اإل  رسالة ماجستير غير منشورة،. الشيداء

(. األمن البيئي واجب وطني وفريضة شرعية: دراسة مقارنة بالنظام العام 9101، سيد حسن )حسن
 .934 -948(، 12)92مجمة البحوث األمنية بكمية الممك فيد الوطنية، لمبيئة السعودية. 

لإلرشاد النفسي المدرسي.  MSCA(. برنامج 9101) مسعد سمطاني، لويزة؛  سعد ، خضرةحواس
 .803 -818(، 09، )فاتر بالجزائرمجمة د

دور البرامج التوعوية والتثقيفية بالمؤسسات التعميمية في حماية النزاىة (. 9104، شريفة عمي )الحوشاني
 .جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لمبناتالرياض: ومكافحة الفساد. 

لطالب كمية التربية بجامعة  فاعمية منيج مقترح في التربية البيئية(. 9100، جميل حمود )الخدري
معيد الدراسات والبحوث  . رسالة دكتوراه غير منشورة،عمران باليمن لتنمية المسئولية البيئية

 التربوية، جامعة القاىرة.
رشادي ديني في خفض مستوى التطرف الفكري لدى إفعالية برنامج (. 9107، سمر عبدالرزاق )الدرادكو

عمادة الدراسات   رسالة ماجستير غير منشورة،. ف أنموذًجاعراطمبة جامعة مؤتو: سورة األ
 العميا، جامعة مؤتو.
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أثر برنامج إرشادي في خفض حساسية النقد الزائد وتنمية التفاعل (. 9102، قصى حميد )الدليمي
كمية التربية، جامعة   رسالة دكتوراه غير منشورة،. االجتماعي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية

 تكريت.
 األمن والحياة،مجمة (. الوعي البيئي المستدام )من المنظور اإلسالمي(. 9102، مطمق محمد )سريالدو 

(821 ،)003 – 090. 
(. التحديات الراىنة التي تواجو األمن البيئي عمى المستوى العربي. 9103، عبدالرحمن سعد )الذياب

 .991-012(، 012)97مجمة الفكر الشرطي بالشارقة، 
شكالية بناء األمن الغذائي(. 9107) محمد زبيري، وىيبة سكندرية: دار الوفاء . اإلالتيديدات البيئية وا 

 لدنيا الطباعة والنشر.
رسالة ماجستير . دور المعمومات الجغرافية في تعزيز األمن البيئي(. 9102)، عبداهلل سعيد السبيعي

 .موم األمنيةجامعة نايف العربية لمع، كمية العموم االستراتيجية غير منشورة،
(. األمن البيئي الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد: 9191الشقير، عبدالرحمن عبداهلل )

المجمة دراسة وصفية تحميمية لبعض الممارسات الصحية في المممكة العربية السعودية. 
 .027-048(،9)81العربية لمدراسات األمنية، 

أمبوسعيدي، عبداهلل خميس ؛  بدربن سالمالغافري، ؛  ميفةخ سميرالمعمري، ؛  ياسر جمعة، الشيومي
(. فاعمية برنامج توعوي في تعديل تصورات طمبة مدرسة فالح بن محسن النبياني 9102)

المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، ( نحو رمي المخمفات. 09-2لمتعميم األساسي )
2(0 ،)81- 47. 

 الرياض: كمية الممك فيد األمنية. األمن البيئي.(. 9113) الشيخمي، عبدالقادر عبدالحافظ
(. فاعمية برنامج توعوي في خدمة الفرد لتنمية وعي األزواج والزوجات 9102، عبده كامل )الطايفي

مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم اإلنسانية لموقاية من مخاطر العنف االسري. 
 .002-19(، 07)82، بجامعة حموان

التربية البيئية ودورىا في التنمية المستدامة: دراسة ميدانية بمؤسسات (. 9108) محمد ، فتحيةطويل
كمية العموم اإلنسانية  رسالة ماجستير غير منشورة،. التعميم المتوسط بمدينة بسكرة

 واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.
لدى القائمين بالتدريس  البيئي الوظيفيمستوى التنور  (. تنمية9111لمسيح سمعان )اعبدالمسيح، عبد

(، 4)94مجمة التربية وعمم النفس، كمية التربية، جامعة عين شمس، فصول محو األمية. 
032-908. 

 . الجيزة: مكتبة أوالد الشيخ لمتراث.البرامج اإلرشادية(. 9109، حمدي عبداهلل )عبدالعظيم
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مات الدولية غير الحكومية في تحقيق األمن البيئي: منظمة دور المنظ(. 9102عمية، ىاجر محمد )
. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الحقوق والعموم السياسية، السالم األخضر أنموذًجا

 جامعة محمد بوضياف بالمسيمة بالجزائر.
األمن  (. برنامج إرشادي نفسي ديني لتنشيط المناعة النفسية وأثره في تحقيق9103، أمل محمد )غنايم

 (22)مجمة اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس، الفكري لدى الموىوبين بالمرحمة الثانوية. 
491-834. 

(. دور المدارس في التربية البيئية ونشر الوعي البيئي لدى طمبة المدارس 9108) نظمي ، خالدقرواني
دس المفتوحة مجمة جامعة القفي محافظة سمفيت من وجية نظر المعممين والمعممات فييا. 

 .821 – 922(، 4) لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية،
مقاربة  -في البرامج الوطنية واستراتيجيات مكافحتو ةاإلرىاب: دراس(. 9100محمد مسعود ) ،قيراط

 .جامعة نايف العربية لمعموم األمنيةب . الرياض: مركز الدراسات والبحوثإعالمية
(. فعالية المدخل التنظيمي البيئي في التخفيف من 9111عمي عمي )التمامي، ؛  ، سحر فتحيمبروك

حدة السموك البيئي السمبي ألعضاء جماعات مراكز الشباب: دراسة مطبقة عمى مركز شباب 
بجامعة حاوان،  اإلنسانيةمجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعموم المنشية بمدينة بنيا. 

90(8 ،)0022- 0987. 
. القاىرة: الوكالة العربية حقوق اإلنسان واستراتيجيات حماية البيئة(. 9111عمي )، سيد محمدين

 لمصحافة والنشر.
رسالة ماجستير . دور الحوكمة البيئية العالمية في تحقيق األمن البيئي  (.9102) محمد ، سارةمخموفي

 .، الجزائرجامعة أم البواقي غير منشورة،
ط المدرسي ودوره في ترسيخ أبعاد التربية البيئية دراسة ميدانية الوس .(9191) محمد ، حنانمساعدية

 -عمى عينة من معممي الطورين الثاني والثالث بالمدارس االبتدائية بمقاطعة حمام النبائل 
كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد  رسالة دكتوراه غير منشورة،. والية قالمة

 خيضر، بسكرة، الجزائر.
(. العالقة بين استخدام برنامج مقترح لخدمة الجماعة وتنمية الوعي البيئي 9101، نيى سعدي )يمغاز 

مجمة دراسات . اإلسكندريةمحافظة  -لمشباب الجامعي: دراسة مطبقة مركز شباب الحرمين
 .729 -742(، 9)93نسانية بجامعة حموان، في الخدمة االجتماعية والعموم اإل

مجمة العموم (. األمن البيئي بين مقارنة األمن الوطني واألمن اإلنساني. 9103) محمد ، فوزيةىوشات
 .820 – 878(، 21) اإلنسانية، ب
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الجزائري  التشريعفي  المستدامة والتنميةالبيئي  األمن مفيوم أبعاد(. 9103، بمبشير يعقوب )يعقوب
 .090 -21(، 13، )مجمة الفقو والقانون. الدولية والمواثيق

  املساجع االجهبية:  ثانيًا:

Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., & Kahraman, B. F. (2014). 

Environmental awareness level of secondary school students: a case 

study in Balıkesir (Türkiye). Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, (141), 1208-1214. 

Arraiza, M. P., Santamarta, J. c., López, j. v., Ioras, f., Hernández, L. E. & 

Neris, J. (2012). Preparation and management of the msc programe in 

environmental security. 25/12/2020, 

http://oa.upm.es/22692/1/INVE_MEM_2012_156987.pdf7/10/2020. 

Attarian, A. (1996). Integrating values clarification into outdoor adventure 

programs and activities. Journal of Physical Education, 67(8), 41–44. 

Bansal, P. (1997). Business strategy and the environment. In: Bansal P, 

Howard EB, editors. Business and the natural environment. Oxford, 

UK: Butterworth-Heinemann.  

Braden, R. (2000). Environmental Security: Concept and Implementation. 

International Political Science Review, 21 (1), 5 – 21. 

Brylinsky S., Allen-Gil S. (2009) Learning by doing: The university as a 

curricular tool for sustainability and environmental security. In: 

Allen-Gil S., Stelljes L., Borysova O. (eds) Addressing global 

environmental security through innovative educational curricula . 

NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental 

Security.  

Çabuk, B. & Karacaolu, C. (2003). Üniversite örencilerinin çevre 

duyarlılıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri 

Fakültesi Dergisi, 36 (2), 189-198. 

Detraz, N. & Betsill, M. (2009). Climate Change and Environmental Security: 

For Whom the Discourse Shifts. International Studies Perspectives, 

(10), 303–320. 

Ernst, J. (2009). Influences on US middle school teachers’ use of environment 

based education. Environmental Education Research 15(1), 71-92. 

Falkenmark, M. (2001). The greatest water problem: the inability to link 

environmental security, water security and food security. Journal 

International Journal of Water Resources Development. 17 (4), 539 – 

554. 

Fanfarova, A. & Maris, L. (2017). The new model of education of university 

students in the field of environmental security. 9TH International 

Conference on Education And New. 4608-4614. 

http://oa.upm.es/22692/1/INVE_MEM_2012_156987.pdf7/10/2020


 م0100( 68) -0ج-عدد يونيو                                     ...                    فعالية برنامج إرشادي توعوي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 442 - 

Farmer, J., Knapp, D. & Benton, M. G. (2007). An elementary school 

environmental education field trip: long-term effects on ecological and 

environmental knowledge and attitude development. The Journal of 

Environmental Education. Reports & Research, 38(3), 33-42. 

Furman, A. (1998). A note on environmental concern in a developing country: 

results from an Istanbul Survey. Environment and Behaviour, 30(4), 

520-534. 

Hansmann, R., Scholz, R., Francke, C. &Weymann (2005). Enhancing 

environmental awareness: Ecological and economic effects of food 

consumption .Simulation & Gaming, 36 (3), 364-382 

Jon, B. (2007). Environmental Security and Peace. Journal of Human Security, 

3 (1), 4 – 16. 

Lang, K. B. (2011). The Relationship Between Academic Major and 

Environmentalism Among College Students: Is it Mediated by the 

Effects of Gender, Political Ideology and Financial Security?. Journal 

of Environmental Education, 42 (4), 203-215. 

Larijani, M. (2017).Assessment of Environmental Awareness among Higher 

Primary School Teachers. Journal of Human Ecology, 31(2), 121-124. 

Misra, A., Sharma, A. & Shukla, J. (2011). Modeling and analysis of effects of 

awareness programs by media on the spread of infectious diseases. 

Mathematical and Computer Modelling, 53(5),1221-1228. 

Mrdjenovich, A., Dake, J., Price, J., Jordan, T. & Brockmyer, J. (2012). 

Providing Guidance on the Health Effects of Religious/ Spiritual 

Involvement: A National Assessment of University Counseling 

Professionals. Journal of Religion & Health ,  (51),198–214. 

Palmberg, E. I. & Kuru, J. (2000). Outdoor Activities as a Basis for 

Environmental Responsibility. The Journal of Environmental 

Education, 31(4), 32-36. 

Princen, T., Maniates, M. & Conca, K. (2002). Confronting Consumption. 

Cambridge, MA: MIT Press. 

Rahim, N., Hamid, S. &Kiah, L. (2019). Enhancement of cyber 

security awareness program on personal data protection among 

youngsters in malaysia: an assessment. Malaysian Journal of 

Computer Science , 32(3), 221-245. 

Richard, H., Rultenbeek, J. & Motta, R. (1998). "Instrumentos de mercadopara 

la politicaambiental en América Latina y Caribe: 

leccionesdeoncepaíses", Discussion Paper, No. 381 S, Washington, 

D.C., World Bank. 

Rojas, A. (2009). Towards integration of knowledge through sustainability 

education and its potential contribution to environmental security. 

addressing global environmental security through innovative 



 م0100( 68) -0ج-عدد يونيو                                     ...                    فعالية برنامج إرشادي توعوي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 443 - 

educational, 7/10/2020, 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9314-2 14 

Rose, C. (2010). How to Win Campaigns. Second Ed. London: Earthscan. 

Smith, S. (2005) The contested concept of security. In critical security studies 

and world politics, edited by ken booth. Boulder: Lynne Rienner 

Publishers. 

Sundar, S. & Prem, B. (2007). Environmental security and labor migration in 

Nepal. Population and Environment, (29), 25–38. 

Trombetta, M. J. (2008). Environmental security and climate change: analyzing 

the discourse. Cambridge Review of International Affairs, The politics 

of climate change: environmental dynamics in international affair,21 

(4), 585 – 602. 

Umuhire, M. &  Fang, Q. (2016). Method and application of ocean 

environmental awareness measurement: Lessons learnt from 

university students of china. Mar. Pollut. Bull. 1022, 289–294 

Ziadat, A. (2009).Major factors contributing to environmental awareness 

among people in a third world country/Jordan. Environment, 

Development and Sustainability, (12), 135-145. 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-9314-2%2014

